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Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde

Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde
(jf. DBBFs love § 11, stk. 5)

1)

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3)

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse og præsenterer budget.

4)

Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til
godkendelse.

5)

Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.

6)

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til
godkendelse.

7)

Behandling af indkomne forslag:
a)

Til lovændringer jf. § 13, stk. 1

b)

Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2

8)

Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens mandat.

9)

Fastsættelse af takster:
a)

årskontingent til DBBF, jf. § 5,1.pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr.
klub)

b)

licens til DBBF (nuv.: kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold
og kr. 500,- for ældre kategorier).

10) Valg til bestyrelsen således:
11) I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget,
formand for uddannelsesudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.
12) Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e
og g-i, jf. §20, stk. 3, således:
a)

I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget,

b)

uddannelsesudvalget og børne- og ungeudvalget.

c)

I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for
øvrige turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

13) Valg–blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i
bestyrelsen.
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14) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordens
udvalget.
15) Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold
til den fælles revisionsaftale for specialforbund.
16) Eventuelt.
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Klubstemmefordeling
Klubnavn
AB5
AGF
Alba
Allerslev GF
Attila
AUS
B 65 Basket
B 70 Basket (ny)
B 71 Holstebro
Baltic Basket
BBK 70
Bjerringbro
BK Amager
Stevnsgade BK
BMI
BMS
Brabrand IF
Broernes BK
Brøndby Basket
Brønshøj
CBS Sport
Danske Bank
Dark Horses (Ny)
Down Town Basketball-klub (Ny)
DSIO
Esbjerg BK
Espergærde BK
Falbas
Falcon
Fjordager BK Odense
Fredensborg BK
Fredericia BK
Frerderikshavn Basketball Club
Faaborg Basketball Klub
Gedved IF
Gl. Hellerup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hals
Hareskov
Harlev Basket
Hedensted (ny)
HEI
Helsingør 3000

Stemmer
2010

Hold
2010
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

4
9
8
0
2
8
0
2
5
6
7
1
27
17
19
17
1
7
0
12
5
0
1
1
0
6
9
2
26
9
1
5
5
1
0
1
5
15
7
1
8
5
2
0
5
2
10
1
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Klubnavn
Herlev Basket
Herning GF
Hillerød BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjerting IF
Holbæk BK
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
Haarlev Basket
Jonstrup BK
Jungshoved IF
Jyllinge/Gundsømagle
Jægerspris
KBH-BGD
Kolding BK
Køge BK
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lundergård
Lund Lions (Ny)
Lyngby BC
Lystrup IF
Nyborg BK
Næstved BK
Nørresundby BC
Odder IGF
PI Basket
PiiBBK
Randers Cimbria 2010 (ny)
Ringsted Rats
RM 98
Roskilde BK
Ry
S. A. K. Horsens
Stenhus Basketball Klub (Ny)
S.Ø. Basket
Silkeborg KFUM
Sine
Sisu
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken
Skt. Klemens BK
Slagelse BK
Snakes BK
Solrød BK
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Stemmer
2010
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
2

Hold
2010
11
1
8
2
4
0
8
9
17
13
2
36
0
17
1
0
1
2
7
7
0
11
4
0
2
6
3
16
3
4
1
3
8
2
1
14
1
1
0
6
3
2
34
4
10
15
9
8
1
13
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Klubnavn

Stemmer
2010

Solrød Osb
SOR-Basket
Spirillen
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby
Takusa NV (Ny)
Team Wolfpack (Ny)
The Fun Raisers
TMG
Tønder BK
Tåstrup GF
USG BK
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viborg HIF
Viby IF
Viby 2.0
Virum
Virum 09ers (Ny)
VLI
Værløse BK
Ørum IF
Åbyhøj IF
Aalborg BK
Ålestrup (Ny)
Aarhus Bears
TOTAL

Hold
2010
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
3
1
3
3
1
1

171

1
1
1
3
15
8
0
0
1
3
1
4
2
3
4
1
6
11
1
20
1
1
26
1
28
19
1
1
780

Klubstemmeberegning
1 stemme: 0-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold gennemført
3 stemmer: 17 eller flere hold gennemført
Øresundsturneringer medregnes ikke
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Formandsberetning DBBF 2009-2010
Intro
Endnu en sæson er gået og der har naturligvis både været meget positive
oplevelser men desværre har vi også haft nogle triste oplevelser.
Vi har igen i år haft nogle fantastiske finaler i Herreligaen og vores
ungdomslandshold har klaret sig rigtig godt, vi har forlænget vores TV aftale og
vi har indgået nogle spændende samarbejder med DGI og Gam3
Af de triste oplevelser kan nævnes at de 2 Ligaklubber Randers og SISU CPH,
som enten måtte trække deres hold ellers skære det voldsomt ned omkring jul
på grund af økonomiske vanskeligheder. De enkelte klubber rundt om i landet
har mærket den økonomiske krise ved at det har været sværere at skaffe
sponsorer. Forbundet og vores elitearbejde er også blevet ramt af væsentlige
besparelser, da Team Danmark opsagde vores aftale med dem, på trods af at
de gav det arbejde vi lavede topkarakter.
Men det forgangne år har ikke givet grund til at ændre på vores langsigtede
strategi så, lad os glæde os over de positive ting og med afsæt i dem forsætte
udviklingen af vores sport i Danmark.

Medlemsrekruttering "15 i 20"
Jeg vil godt lige gentage mig selv lidt fra sidste år, vedrørende vores
overordnede mål.
Vi skal gøre basketball til den 15 største idræt i Danmark i 2020 – det svarer til
cirka 20.000 medlemmer. Vi er i dag nr. 22, men vi har knækket kurven. Vi skal
de næste 10 år øge vores medlemstal med ca. 1000 om året for at nå vores
målsætning.
Udviklingen har set således ud :
2007

2008

2009

2010

11490

11408

11718

11550

Det bliver ikke nemt og I kan se at udviklingen pt. ligger langt fra de 1000 ekstra
om året. Men det er jo et langsigtet mål og hvis vi ikke gør noget ved det i dag,
så opnår vi det aldrig i morgen.
Grunden til at medlemstallet er vores hovedfokus er at det har afgørende
betydning for så mange andre dele af vores idræt, da flere medlemmer giver:

12

-

flere klubber

-

mindre afstande til modstanderne i de baskettynde områder

-

større kritisk masse

-

flere talenter

Formandsberetning DBBF 2009-2010

-

bedre elite

-

bedre landshold

-

større tilskud fra DIF

-

større almen interesse

-

mere pr og plads i medierne

-

større sponsor indtægter i klubberne

Så lad os i fællesskab arbejde for at vi bliver nr. 15 i 20, det kan få afgørende
betydning for vores idræt.

Bredde
Vi fik sidste rigsdag besluttet at indføre nye børneregler og stævneformer, og
det har været en så stor succes, at vi nu arbejder for at udvide konceptet til flere
årgange. Børn og unge udvalget har gjort sig nogle erfaringer fra den forgangne
sæson som betyder at der også kommer lidt justeringer i børnereglerne. Vi
håber at disse nye regler vil få betydning for hvor mange børn der vil synes at
det er sjovt at gå til basket og dermed bidrage til et øget medlemstal, men
selvfølgelig også gøre dem til bedre basketball spillere.
De nye børneregler er i tråd med de tanker som ligger til grund for projektet Go
Basketball, hvor vi sammen med DGI laver træningskoncepter for hvordan man
bør træne og spille i de forskellige aldersgrupper for at få den optimale læring
og oplevelse ved spillet.
Som led i klubudviklingen der er et væsentligt grundlag for at øge medlemstallet
har vi stiftet Klubprisen på 20.000,- kr til den klub der har skabt det bedste
resultat i denne sæson. Klubudviklingsudvalget har set på klubbernes udvikling
og fundet de bedste kandidater. Der er rigtig mange gode projekter og andet i
gang rundt omkring og prisen er en rigtig god måde at få delt de mange
succeser vi har i basketball.
Klubudviklingsudvalget har både modtaget ansøgninger og indhentet
oplysninger fra klubber med positive medlemsudvikling. I første omgang har
udvælgelsen sket på baggrund af medlemsvækst, men derefter er der blevet
set på en masse faktorer i klubberne så som organisation, uddannelse,
trænerniveau og meget andet.
Klubudviklingsudvalget har udvalgt de fem bedste kandidater til prisen og de er:
Solrød, Svendborg, Fjordager, Lemvig, Jonstrup
Hver af disse klubber har gjort en fremragende stykke arbejde og de vil blive
præsenteret nærmere på vores hjemmeside i dagene op til rigsdagen hvor
vinderen bliver offentliggjort.
Basketball har sat en ny standard for samarbejde mellem DIF og DGI. Idag
hjælper vi hinanden på en lang række projekter herunder Go Basketball,
uddannelse, kalender, nyhedesbreve og DGI er også med til vores debataften
fredag inden rigsdagen. For mig er det vigtigt at vi arbejder på i fællesskab at
13
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skabe det bedst mulige tilbud og hjælp til klubberne. Vi håber at I allerede er
begyndt at kunne mærke nogle af tiltagene, men ellers så tror vi på at I alle vil
kunne mærke det i den kommende sæson.
Lidt statistik
Sidste år gik vi frem 17 hold frem til. 786 turneringshold, men vi har haft en lille
tilbagegang til 780 hold i denne sæson. Til gengæld har vi fået et par klubber
mere så vi i dag er 123 klubber.
Bredden er bestyrelsens helt store fokus og det er her vi vil fortsætte med at
sætte kræfterne ind. Udfordringen er at det er svært at måle på effekten, men
jeg er overbevist om at det store arbejde der bliver lagt både i klubberne og i
forbundet vil bære frugt til sidst.

Elite
Der er sket mange ting for vores elite i denne sæson og derfor er denne del af
beretningen noget længere end den har været tidligere i mine beretninger.
For vores elite har det på en og samme tid været et fantastisk godt og skidt år!!
For første gang nogen sinde har et af vores ungdomslandshold kvalificeret sig
til A gruppe og det går rigtigt godt for alle vores landshold. Vi er på 3 år flyttet
fra 39 til nr 28 i Europa på FIBA´s ranking liste hvilket gør os til den nation der
har udviklet sig bedst i Europa sammen med Holland og Sverige.
Men i den forgangne sæson har vi også mistet ca. ½ mill om året i støtte fra
Team Danmark og fået den besked at de ikke ser muligheder for at vi
nogensinde vil få mulighed for at modtage støtte igen !!!
Dette gav os nogle svære overvejelser vedr. prioritering af senior landshold og
ungdomslandshold. Der var ingen nemme løsninger, men vi mener at vi har
lavet de prioriteringer der er bedst for dansk basket nu og i fremtiden.
Det har betydet at vi har skåret kraftigt ned på økonomien og ambitionerne for
vores herre landshold. Vi har bevaret niveauet for vores damelandshold og på
ungdomssiden har vi øget aktiviteterne. Vi tror på at grundlaget for at fastholde
vores udvikling er sportschefens arbejde som sikrer kontinuitet og løbende
forbedring af vores landsholdsprogrammer. Så et realistisk mål for vores
ungdomsarbejde er at vi indenfor de næste 2-3 år kan komme op og ligge
blandt de 15-20 bedste nationer i Europa.
Og i de næste par skal vi så arbejde for at få skaffet den fornødne økonomi til at
hæve ambitionerne for vores senior landshold.
Situationen med Team Danmark har ledt til et samarbejde med bl.a de andre
forbund som er blevet stærkt beskåret. Det samarbejde har fået navnet
Elitekurs. Det er svært pt. at spå om hvad det ender med, men vi har en god
sag og vi vil forfølge den så længe vi synes det giver mening. Vores håb er, at
det vil resulterer i at vi opnår en eller anden form for støtte til vores
talentudvikling og dermed kan frigøre midler til vores seniorarbejde.
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores 2 afgående landstrænere
Trine Tims og Allan Foss.
Trine har gjort et flot stykke arbejde med at få vores damelandshold op at køre
igen og fik et flot resultat ved NM vi afholdte i august 2009, hvor vi blandt andet
slog de meget stærke svenskere.
Allan har gennem mange år stået bag vores herrelandshold og skabt en god
kultur og opnået mange flotte resultater ud over at få vores herre til for første
gang at kvalificere sig til A-gruppe ved EM. Vi havde desværre ikke det
fornødne held til at forblive i A-gruppen men det skal ikke tilskrives
trænerteamet bag denne præstation.
Vi har fået engageret to nye dygtige og erfarne personer til at stå i spidsen for
vores senior landshold og jeg er overbevist om at både Johan Enbom og Peter
Hoffman vil gøre en stor indsats for at videre udvikle den kultur vi har skabt.
På den hjemlige front vil jeg ønske Åbyhøjs damer tillykke med Pokalen og
Hørsholm 79érs tillykke med det Danske Mesterskab, som er deres sjette
indenfor en tiårig periode.
Desværre har vores dameliga ikke den bevågenhed man kunne ønske sig, og
mængden af spillere og hold er begrænset. Det er vigtigt at der i klubberne
arbejdes målrettet på at øge antallet at damespillere, så vi kan få en rimelig
kritisk masse, så konkurrencen bliver mere spændende og vi får flere
kvalificeret spillere til vores landshold.
På herre siden vandt Bakken Bears pokalen over Svendborg i en spændende
kamp
DM finale blev endnu engang et opgør mellem Bakken Bears og Svendborg
Rabbits. Denne gang blev det Svendborg der løb med sejren og det er
kulminationen på et langt og seriøst arbejde i Svendborg gennem de sidste 4-6
år. Tillykke med guldet og jeres fortsatte udvikling.
Det desværre også været en sæson hvor to hold i Herre ligaen har haft store
økonomiske vanskeligheder. Det har naturligvis store konsekvenser for de
enkelte klubber, men det skader også vores sport som helhed. Jeg vil derfor
opfordre til at alle er meget realistiske om deres økonomiske formåen og
udviser mådehold og selvjustits. De mennesker der sidder i en bestyrelse skal
være deres opgave bevidst og føre kontrol med økonomien for at den slags ikke
sker.
Det er glædeligt at se at der er mange gode danske talenter der får meget
spilletid og er væsentlige faktorer i ligaen, men også i 1. Division for herre er der
en rigtig god udvikling i gang. Der er mange gode talenter og nu er 1.
Divisionsklubberne begyndt at ville organisere sig, for at skabe bedre rammer
for afviklingen af kampene og i det hele taget blive mere målrette om det
arbejde de gør.
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Dommere
Vi har en stor mangel på dommere og det er vigtig at alle klubber arbejder med
udvikling af dommere.
I år indgik ligaen og DBBF en treårig aftale med dommerne der fokuserer på
hvad parterne kan gøre for at løse dette problem.
To meget positive initiativer har været tre dommer ordningen i udvalget kampe
og mentorordningen. Jeg ved at Dommerudvalget vil beskrive dette nærmere,
men jeg synes det er glædeligt at se at der faktisk kan gøre noget for at løfte
niveauet.
Det er dog afgørende at klubberne også selv er fokuserede på at løfte bredden
af dommerne.
Bo Bundgaard blev i år godkendt som FIBA dommer, hvilket betyder at vi nu har
tre aktive FIBA dommere. Tillykke til dig Bo.
Derudover synes jeg det er glædeligt at vi nu har fået en af vores allerbedste
dommere ansat på kontoret. Jan Gjetterman har allerede været et enormt
positivt løft på en række områder og jeg er sikker på at han også kommer til at
hjælpe på dommersiden.

Projekter
Elitekurs er et meget væsentligt projekt som jeg har beskrevet tidligere og tiden
må vise hvad vi får ud af det. Det vil I blive orienteret om når der sker noget
afgørende og ellers kan ifølge med på www.elitekurs.dk
Vi har fået etableret en meget tæt samarbejde med DGI og det forventer vi
meget af. Vi vil forsat være to selvstændige organisationer, men vi vil i
fremtiden arbejde endnu tættere sammen på en lang række områder til fordel
for medlemmerne.

Street basket
Endnu et meget positivt samarbejde er vores aftale med GAM3. GAM3 har i
løbet af de sidste år udviklet sig til en vigtig spiller inden for organiseret
gadeidræt og integration med udgangspunkt primært i basketball.
I år er det derfor med fornøjelse at vi afholder streetbasket DM i samarbejde
med GAM3. Jeg er sikker på at vi kommer til at lave et endnu bedre event
sammen end vi kunne lave hver for sig.

Markedsføring / PR
Markedsføringen af vores sport er et område der altid kan gøres bedre. Vi har i
forbundet desværre ikke ressourcer til de store kampagner, og skal derfor hele
tiden tænke i alternative måder at gøre opmærksom på vores sport. Heldigvis
har vi en rigtig god aftale med DK4 der har seertal helt på højde med mange
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større sportsgrene. I år har vi brugt tid på at profilere sporten på min sport og
skabt en række personlige kontakter til journalister. Meget af dette er gjort af
Michael Rønne der har fået en ny jobbeskrivelse hvor han halvdelen af tiden
skal arbejde med markedsføring. Jeg er overbevist om at Michael skal nok skal
gøre en positiv forskel, men vi må også erkende at det er svært at trænge
igennem på grund af håndbold og fodbold.

Kommunikation
Forbundet arbejde hele tiden på at udvikle den kommunikation vi har med
klubberne og hvis i føler særlige behov så må i endelig side til. Vi har arbejdet
på at gøre vores hjemmeside mere dynamisk og vi vil forsat arbejde med at
gøre den til et mere aktivt medie for vores sport.
Vi har ansat en ekstra bredde konsulent Kasper Mølgaard og han arbejde samt
vores samarbejde med DGI skal gerne gøre vores kommunikation med de
enkelte klubber mere direkte og aktiv.

Sponsorer
En af vores ambitioner for denne sæson var at arbejde mere målrettet med
sponsorering af DBBF. Men den økonomiske krise har gjort det væsentligt
sværere at finde sponsorer men på trods af det har DBBF indgået aftaler med
otte sponsorer i år og forlænget vores TV aftale med DK 4 som er meget aktive
i at udvikle vores sport.
Vi vil forsat arbejde på at gøre det attraktivt at sponserer DBBF så vi kan skabe
midler til at udvikle vores sport.

Økonomi
Vi kommer ud med et resultat lige omkring 0 mod et forventet overskud på ca.
50.000. Dette skyldes primært at DIF grundet manglende indtægter fra Dansk
Spil har hævet vores omkostninger til husleje og IT. Fremover må vi forvente at
vi får større omkostninger til driften af vores IT selv om vi arbejder på alternative
løsninger.
Der er her i foråret vedtaget en ny spillelovgivning som sikre DIF og dermed
specialforbundne et stabilt bidrag frem til 2014, hvor lovgivningen skal revideres
og genforhandles.
Men vi har tidligere kunne drifte vores IT til en pris langt under marked niveau
og det kan vi ikke i fremtiden, derfor vil denne udgift blive større end hidtil og det
er lagt ind i prognoserne for de kommende år.
Den økonomiske fordeling i DBBF mellem – bredde, elite og generel adm. Hvis
man tager højde for lønomkostninger til breddekonsulenter, sportschef,
turneringsplanlægning, landstrænere etc. ser således ud:
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Område / År

07-08

08-09

09-10

Bredde

43 %

59 %

51 %

Elite

32 %

22 %

29 %

Administration

25 %

19 %

20 %

Så den fordeling afspejler vores strategiske prioriteringer om at løfte bredden og
øge medlemstallet.

Politiske organer
Som jeg også nævnte i sidste beretning er vi ikke nok repræsenteret skal i
forskellige politiske organer, det skal på lang sigt være med til at give os bedre
forudsætninger for at udvikle vores sport.
Birgitte Melbye er ved den sidste generalforsamling i FIBA, her i maj måned
tråd ud af FIBA Europa´s bestyrelse og dermed har vi ikke længere nogle
danskere siddende i FIBA´s organer.
Det skal vi arbejde på at få i fremtiden. Men FIBA Europa har fået en ny
præsident og det er Olufur Rafnsson som kommer fra Island. Det er meget
positivt for os og de andre nordiske lande, da vi har et tæt forhold og deler
mange synspunkter.
Birgitte er meget vellidt og har stor respekt i FIBA. Jeg vil gerne takke Birgitte
for det store arbejde hun har ydet og gjort det let for Rasmus og mig at skabe
kontakter til de andre nationer i FIBA.
Men ud over FIBA er der mange andre steder det er relevant for os at arbejde
på at få basketball personer til at deltage, det kan være i DIF, TD, regionale og
lokale organer.
Og i den forgangne sæson har vi dog fået markeret os et par ekstra steder.
I forbindelse med vores samarbejde i Elitekurs vil jeg gerne takke vores
formand for eliteudvalget for et meget fint arbejde. Det er dejligt at vi i basket
kan stille med en så kompetent og vidende person som Ernst. Ernst kan
udfordre Team Danmark og DIF på både historik og indhold, når vi taler om
elitearbejde og talentudvikling som ikke mange kan matche og det giver virkelig
en godt grundlag for den politiske debat der forgår i øjeblikket.
Jeg selv er blevet valgt ind i DIF´s udviklingsudvalg som arbejder med hvordan
dansk idræt skal udvikle sig de næste 10 år, det er spændende og jeg får
indsigt i hvad der sker i dansk idræt udenfor basket kredse.
Vores egen bestyrelse og udvalg mm kan vi bestemt stadig udvikle og få
aktiveret mere.
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Bestyrelsen er godt og bredt sammensat og fungerer rigtig godt. Men flere af
vores udvalg har svært ved at finde aktive medlemmer og derfor vil jeg gene
opfordre jer til at melde jer og være med til at præge udviklingen.
Vi har valgt at ændre vores uddannelsesudvalg til at være et trænerudvalg, der
skal varetage og udviklingen af vores trænere. Det gør vi fordi vi mener at
trænerne er en af de helt centrale grupper i vores sport. Det er dem der er vores
missionærer, er der én god træner er der også 10-15 gode spillere og derfor har
vi valgt at sætte ekstra fokus her.
Hvis der er nogen af jer genre vil være med til at præge udviklingen i DBBF eller
sidder i andre typer af organer eller som gerne vil, så må i meget gerne fortælle
DBBF det, så vi kan arbejde målrettet med det.

Organisation
Vi har over de sidste par år arbejdet med at styrke sekretariatet og jeg mener i
dag at vi har et enormt stærkt team. Alle medarbejdere er dedikerede basketball
folk og det kan ses af den enorme arbejdsindsats der bliver lagt for dagen.
Da der er så uendeligt mange opgaver der skal løftes kan det desværre være
meget svært for klubber og medlemmer at se hvordan de ansattes arbejder
hjælper netop dem. Ikke desto mindre håber jeg at de fleste har en oplevelse af
at forbundet i dag er mere tilstede i ude i klubberne end man har været før og at
der bliver arbejdet ekstremt seriøst med at udvikle sporten. Bestyrelse og
udvalg fungerer også konstant bedre og dette er primært fordi der sidder nogle
dygtige medarbejdere der kan sikre at politikerne får de rigtige
beslutningsgrundlag og at beslutninger bliver ført ud i livet. Vi vil forsat
prioritere et stærkt sekretariat, men i fremtiden vil vi gøre mere ud af at fortælle
detaljeret om hvilke opgaver der bliver løftet af sekretariatet for at give
medlemmerne end bedre fornemmelse af hvad der sker.

Den næste sæson
Vi har ikke nogle internationale begivenheder her i Danmark og derfor vil vi
forhåbentlig få bedre tid til at arbejde på at positionering af basket som brand i
Danmark. Det var et af vores mål for denne sæson, men vi fik ikke gjort helt så
meget ved det som vi gerne ville.
Ud over de aktiviteter der løbende kører, vil vi i den kommende sæson have
følgende fokus :
-

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer

-

Positionering af Basket som brand i Danmark

-

Skabe større indtægtsgrundlag for basketball
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Afslutning
Jeg synes stadig vores sport og organisation udvikler sig. Vi er nok alle lidt
utålmodige, men vi skal være opmærksomme på at en organisation på ca.
12.000 mennesker flytter sig langsomt. Forbundets opgave er at påvirke
centrale dele i den rigtige retning, for derved at give klubberne og spillerne det
bedst mulige grundlag at udvikle sig på.
Jeg mener at vi går i den rigtige retning, så lad os forsætte med at arbejde mere
og mere sammen, for det er den eneste vej til at vi bliver en større sport i
Danmark og dermed kan få endnu mere vind i sejlene.
Til næste år håber jeg der er 50 klubber eller flere der vil søge om at modtage
Klubprisen på 20.000 kr.
Jeg vil gerne takke alle for sæsonen der er gået og ønske jer en rigtig god og
spændende sæson 10/11.
God sommer og få nu spillet en masse basket.
Formand
Michael Honoré Bloch
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Diverse resultater 2009/2010
NM – Solna - 2009
U16 Damer - Bronze

Finland

-

Danmark

65 - 51

Island

-

Danmark

64 - 69

Danmark

-

Norge

83 - 38

Danmark

-

Sverige

55 - 65

-

Island

82 - 44

Bronzekamp

Danmark

U16 Herrer – Sølv

Danmark

-

Finland

85 - 69

Sverige

-

Danmark

89 - 46

Danmark

-

Norge

83 - 46

Island

-

Danmark

61 - 73

-

Danmark

69 - 56

Finale

Sverige

U18 Damer – Sølv

Danmark

-

Finland

82 - 57

Norge

-

Danmark

55 - 76

Danmark

-

Island

69 - 47

Sverige

-

Danmark

98 - 36

-

Danmark

81 - 56

Finale

Sverige

U18 Herrer – nummer 5

Island

-

Danmark

69 - 60

Danmark

-

Norge

49 - 60

Sverige

-

Danmark

58 - 52
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Danmark

-

Finland

74 - 71

U18 Damer – EM – Israel – 2.7.09 – 12.07.09

Danmark

-

Israel

55 - 66

Danmark

-

Tyskland

61 - 68

Danmark

-

Holland

77 - 73

Danmark

-

Bosnien

62 - 74

Danmark

-

Croatien

66 - 61

Danmark

-

Greece

53 - 72

Danmark

-

England

62 - 51

Danmark

-

Rumænien

84 - 67

U18 Damer blev nr. 9
U18 Herrer – EM Sarajevo 23.7 – 2.8.09

Danmark

-

Ungarn

82 - 91

Danmark

-

Estland

70 - 75

Danmark

-

Norge

93 - 69

Danmark

-

Bosnien

74 - 80

Danmark

-

Hvide Rus.

81 - 71

Danmark

-

Finland

58 - 64

Danmark

-

Island

80 - 99

Danmark

-

Skotland

75 - 68

Danmark

-

Island

69 - 89

U18 Herrer blev nr. 14.
Eurobasket 2009 – Herrer

Østrig

-

Danmark

92 - 61

Danmark

-

Island

54 - 66

Holland

-

Danmark

82 - 54

Danmark

-

Montenegro

65 - 82
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DM-seniorer 2010
Herrer:

Svendborg

(Svendborg - Bakken Bears 4-1)

Damer:

Hørsholm

(Hørsholm - Aabyhøj 3-1)

LP-seniorer 2009
Herrer:

Bakken Bears (Svendborg - Bakken Bears 81-84)

Damer:

Åbyhøj

(Horsens BC - Åbyhøj 54 - 76)

LP-Ungdom 2009
Ungsenior Herrer: Stevnsgade

(Åbyhøj IF - Stevnsgade 62 - 66)

Ynglinge Herrer:

ESAA

(Falcon - ESAA

Junior Herrer:

Værløse

(Værløse – Svendborg 102 - 65)

Drenge:

Værløse

(Svendborg - Værløse

57 - 61)

Mini Drenge:

SISU

(SISU - HEI

83 - 60)

Ungsenior Damer: Falcon

(Falcon - Åbyhøj

50 - 39)

Ynglinge Damer: Hørsholm

(Åbyhøj - Hørsholm

38 - 63)

Junior Damer:

Åbyhøj

(Værløse - Åbyhøj

45 - 60)

Piger:

BK Amager

(BK Amager - Åbyhøj

76 - 19)

Mini Piger:

BMS

(BMS - Åbyhøj

53 - 36)

68 - 75)

DM-Ungdom 2010
Ungsenior Herrer: Værløse/Birkerød (Værl/Birk - Åbyhøj IF 75 - 71)
Ynglinge Herrer:

Ikke færdigspillet

Junior Herrer:

Værløse

(Værløse - Sine

77 - 51)

Drenge

Værløse

(Svendborg - Værløse

52 - 76)

Ungsenior Damer: Åbyhøj IF

(Åbyhøj IF - Sisu

89 - 56)

Ynglinge Damer: Hørsholm

(Hørsholm - Åbyhøj IF

53 - 43)

Junior Damer:

Åbyhøj IF

(Åbyhøj IF - Hørsholm 94 53 - 40)

Piger:

BK Amager

(BK Amager - Åbyhøj IF 103 - 24)
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Aktivitet
Forældrekursus

Data
Total
Total
Total
Hurra, jeg er blevet leder! Total
Total
Total
Lederrekruttering
Total
Total
Total
Lederudvikling
Total
Total
Total
Lederuddannelse Total deltagerantal
Lederuddannelse Total Deltagertimer
Lederuddannelse Total Antal kurser
Official/dommeruddannelse A-dommer
Total
Total
Total
B-dommer
Total
Total
Total
C-dommer
Total
Total
Total
Dommerbord
Total
Total
Total
Dommerclinic
Total
Total
Total
Dommerudvikling
Total
Total
Total
Official/dommeruddannelse Total deltagerantal
Official/dommeruddannelse Total Deltagertimer
Official/dommeruddannelse Total Antal kurser
Træneruddannelse
A-træner
Total
Total
Total
Basistræner
Total
Total
Total
Diplomtræner
Total
Total
Total
EASY-basket
Total
Total
Total
ITA
Total
Total
Total
Klubtræner
Total
Total
Total
Minitræner
Total
Total
Total
Spotkursus
Total
Total
Total
Trænerclinic
Total
Total
Total
Trænerudvikling
Total
Total
Total
Træneruddannelse Total deltagerantal
Træneruddannelse Total Deltagertimer
Træneruddannelse Total Antal kurser
Total Total deltagerantal
Total Total Deltagertimer
Total Total Antal kurser

FN-kategori
Lederuddannelse

24
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser

deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser

deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser
deltagerantal
Deltagertimer
Antal kurser

Sæson
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 Hovedtotal
16
28
22
6
72
48
84
66
18
216
2
2
2
1
7
0
0
0
0
1
1
8
2
0
10
72
18
0
90
1
1
3
5
1
1
19
19
1
1
17
36
22
8
0
83
67
156
66
36
0
325
3
3
2
3
3
14
8
8
11
3
14
44
120
144
198
54
252
768
1
1
1
1
2
6
44
15
43
31
55
24
45
29
60
346
396
135
387
279
495
216
405
261
540
3.114
3
2
3
3
5
2
3
2
5
28
338
282
302
279
313
285
391
161
248
2.599
2.028
1.692
1.812
1.674
1.878
1.710
2.346
966
1.488
15.594
20
22
20
18
22
19
29
9
16
175
26
10
65
24
125
78
30
195
72
375
1
1
4
1
7
44
25
36
13
91
209
432
676
959
52
336
2.454
3
4
3
1
10
21
9
16
45
7
77
216
358
377
168
1.119
1
3
4
1
9
426
365
397
376
476
385
460
193
322
3.400
2.856
2.917
3.516
2.526
2.907
2.319
2.823
1.281
2.280
23.424
26
31
29
27
39
26
33
12
23
246
16
13
10
27
66
672
546
420
1.134
2.772
1
1
1
2
5
33
25
140
82
94
110
87
53
98
722
297
225
1.260
738
846
990
783
477
882
6.498
3
3
10
6
8
8
8
4
10
60
1
17
7
25
360
1.024
1.036
2.420
1
3
1
5
2
100
102
4
215
219
1
8
9
12
4
16
470
112
582
3
1
4
33
20
19
17
91
16
55
19
50
320
297
180
171
153
819
144
495
171
450
2.880
2
2
2
2
7
2
5
2
4
28
17
31
48
10
33
18
157
153
279
288
60
198
108
1.086
1
2
3
1
2
1
10
26
14
54
15
24
52
18
203
78
54
162
45
72
156
54
621
3
3
5
1
2
4
2
20
67
49
38
35
8
197
160
67
93
700
0
1.020
4
2
3
1
1
11
35
35
496
496
5
5
230
268
323
149
213
210
212
90
148
1.843
2.517
2.514
3.668
1.636
2.145
2.538
1.542
702
1.332
18.594
21
26
26
10
18
16
18
8
14
157
656
650
756
547
697
595
672
283
470
5.326
5.373
5.497
7.340
4.228
5.088
4.857
4.365
1.983
3.612
42.343
47
60
58
39
60
45
51
20
37
417
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Kurser 2009-2010

Kursusdeltagere og kursusdeltagertimer samt kursusantal pr.
sæson og kursustype

Kurser 2009-2010

Kursusdeltagere og kursusdeltagertimer pr. sæson, grafisk
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Total deltagerantal

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Total Deltagertimer

17
153

Trænerudvikling

Trænerclinic

Spotkursus

Minitræner

Klubtræner

55
330

EASY-basket

10
90

Dommerclinic

9
81

Diplomtræner

C-dommer

deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer
deltagerantal
Deltagertimer

B-dommer

Data
Total
Total
Fyn
Total
Total
København
Total
Total
København/Frederiksberg Total
Total
Nordjylland
Total
Total
Ringkøbing
Total
Total
Roskilde
Total
Total
Udland
Total
Total
Vejle
Total
Total
Vestsjælland
Total
Total
Århus
Total
Total
Total Total deltagerantal
Total Total Deltagertimer

Basistræner

Landsdel
Frederiksborg

A-træner

Antal kursusdeltagere og kursusdeltagertimer 2009-2010 pr. område

65
119

16
672
17 18
153 162

105
1 34
630 360 402
31
186
27
162
22
132
27
162

23
207

4
62
4
12

12
36
2
3
41 324

16
144

7
63
16 33
672 297

25
150
35
210
11
10
66
30
44 338
1 44
396 2.028 360 432

2
4

10
30

10
90
2 33 17
4 297 153

20
70
8
40
26 67 35
78 160 496

156
773
16
672
202
1.976
35
198
27
162
22
132
39
198
5
365
53
328
55
280
46
289
656
5.373
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Medlemstal
Medlemstal 2010-2003
Data
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Damer 0-12
1.041 1.120 1.043 1.063 1.028
0
0
0
Damer 13-18 1.072 1.196 1.270 1.143 1.212 2.258 2.272 1.951
Damer 19-24
449
441
484
506
491
697
596
690
Damer 25-60
725
766
857
934
848
881
827
703
Damer >60
31
4
5
2
11
0
0
0
Damer i alt
3.318 3.527 3.659 3.648 3.590 3.836 3.695 3.344
Herrer 0-12
2.019 2.247 2.169 2.094 2.249
0
0
0
Herrer 13-18 2.858 2.787 2.523 2.403 2.478 5.005 4.817 4.409
Herrer 19-24 1.176 1.068 1.043 1.091 1.193 1.348 1.451 1.509
Herrer 25-60 2.131 2.039 1.980 1.887 1.731 1.942 1.968 1.773
Herrer >60
48
50
34
22
9
0
0
0
Herrer i alt
8.232 8.191 7.749 7.497 7.660 8.295 8.236 7.691
Aktive i alt
11.550 11.718 11.408 11.145 11.237 12.131 11.931 11.035
'Ledere
655
643
636
736
682
652
0
0
'Forældre
1.269 1.372 1.144 1.231 1.466 1.433
0
0
'Trænere
889
939
877
922
942
899
0
0
LFT i alt
2.813 2.954 2.657 2.889 3.090 2.984
0
0
'Passive
460
473
341
580
529
792
759
914

Aktive medlemmer i alt, 2003-2010
14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-2.000
Damer i alt
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Herrer i alt

Aktive i alt

'Ledere

'Forældre

'Trænere

Medlemstal

Medlemssammensætning 2009-2010
Medlemssammensætning 2009-2010

Herrer >60
0%
Herrer 25-60
19%

Damer 0-12
9%
Damer 13-18
9%

Damer 19-24
4%
Herrer 19-24
10%

Damer 25-60
6%
Damer >60
0%

Herrer 0-12
17%
Herrer 13-18
26%
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Medlemsudvikling pr. landsdel, 2010 - 2003
Landsdel
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
København
3.113 3.088 2.862 2.885 3.113 3.382 3.311 2.781
Århus
2.095 2.142 2.158 2.168 1.976 2.169 2.147 2.155
Frederiksborg
1.089 1.084 1.091 1.045 1.083 1.153 1.068 1.069
København/Frederiksberg 1.001 1.103 1.215 1.193 1.006
970
978
982
Roskilde
773
868
785
723
717
734
763
714
Nordjylland
736
724
616
631
678
826
833
736
Vejle
660
617
668
636
774
623
624
649
Fyn
541
563
483
454
513
626
564
544
Vestsjælland
343
378
419
513
435
377
524
369
Ribe
215
241
238
97
240
322
280
285
Ringkøbing
253
215
255
258
216
166
200
212
Storstrøm
298
274
219
172
226
212
181
133
Sønderjylland
254
231
214
189
89
257
253
225
Viborg
179
190
185
181
171
314
205
181
Hovedtotal
11.550 11.718 11.408 11.145 11.237 12.131 11.931 11.035

Klubbernes størrelse 2009 og 2010
Yderste ring 2009
Inderste ring 2010

201+ medlemmer
13%

1-25 medlemmer
23%

201+ medlemmer
12%

1-25 medlemmer
26%

101-200 medlemmer
26%

26-50 medlemmer
13%

26-50 medlemmer
13%

51-100 medlemmer
23%

51-100 medlemmer
23%
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101-200 medlemmer
28%

Nye og udmeldte klubber 2009-2010

Nye og udmeldte klubber 2009-2010
Nye klubber
Aalestrup Idrætsforening
Viby 2.0
Dark Horses
Virum 09’ers
Downtown Basketball
ASB Sport
Takuza NV
Lund Lions
Randers Cimbria 2010
Stenhus Basketball Klub
Team Wolfpack

Lukkede klubber
ASB Sport
Thy Basket
Hobro Basketball Klub
Grenå Basketball Klub
Copenhagen Soap Brothers
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Regnskabserklæring

Regnskabserklæring
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Årsrapport 2009-2010

Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Årsrapport 2009-2010
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Budget og prognose

Budget og prognose
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Turneringsudvalget, formandsberetning
Turneringsudvalget (TU) har i den forgangne sæson bestået af Flemming
Hansen, Morten Pedersen og Peter Jensen i vest og af Jimmy Jørgensen,
Rune Larsen og Thomas Frydendal i det østlige Danmark.
Håndteringen af den almindelige turnering er sædvanligvis det der fylder mest i
TUs arbejde. Der er en tidskrævende planlægningsfase omkring september og
omkring juletid, som udføres af administrationen på DBBFs kontor, efter at TU
har udstukket retningslinierne. I år har Jan Gjettermann haft sin første sæson
på kontoret, og jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til Jan og
naturligvis også til Kim Lippert, som har gjort en kæmpe indsats i denne
planlægningsfase.
Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. Viby (Vest),
SISU (Mini Øst) og Farum/Birkerød (Øvrige Øst). Der skal lyde et stort tak til
arrangørerne, som har gjort et kæmpe arbejde for at få stævnerne til at blive en
stor succes.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering,
der for ungdom blev afsluttet med et succesrigt finalestævne i Aabyhallen.
Øresundsmesterskaberne i øst kørte på sin fjerde sæson, og endnu engang har
der været store mangler i planlægningen, og i klubbernes entusiasme for at
deltage, især fra svensk side. Turneringen blev endnu engang derfor skåret ned
i antallet af hold. Der blev afsluttet med et finalestævne i Sverige. TU forsøgte
allerede sidste år at lukke turneringen, men svenskerne var meget ivrige, og vi
fortsatte den. I år er det dog definitivt slut.
TU har haft møde med Jesper Hauge, som koordinerer de forskellige Ulandsholds-aktiviteter. Vi er blevet enige om en model hvor
landsholdssamlingerne ligger i faste terminer, og hvor vi derfor får bedre
mulighed for at planlægge turneringen uden om disse. Dette startede i den
netop afsluttede sæson, og det er mit håb at dette – fuldt implementeret i
2010/11 vil minimere problemerne med kortfristede kampflytninger p.g.a.
landsholdstræninger.
TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne,
divisionerne og ligaerne. I rækker under divisionerne er det TU-Vest, der
behandler sager fra øst og omvendt. Divisioner og Ligaerne - behandles af hele
udvalget efter behov. De værste sager i år har været to tilfælde af meget grove
trusler mod en dommer, hvor de skyldige har fået lange karantæner.
Vi har igen i år desværre haft mange protester, indberetningssager og
spørgsmål om fortolkninger af diverse love og regler. Her vil jeg gerne rette en
tak til specielt Rasmus Winkel fra kontoret og Jesper Brixen fra
Dommerudvalget, som har været værdifulde sparringspartnere i de ofte
komplicerede sager. Vi havde ved juletid en speget sag om placering af en
pokalsemifinale, der i første omgang måtte udsættes på grund af kraftigt
snevejr. Vi måtte som bekendt i år også behandle både en konkurssag og en
”næsten”-konkurssag. Et hold i Canal Digital Ligaen måtte lukke, men TU
besluttede at klubbens ungdomshold kunne fortsætte i turneringen. Et andet
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hold i samme række fik i sidste time reddet økonomien, og kunne fortsætte. En
tredje meget uheldig sag opstod her i maj måned, da det viste sig at en klub
havde brugt en ulovlig spiller i Final Four, til trods for at man havde fået OK til
selvsamme spiller hos DBBF. Et papir var bortkommet, og nogle kampe måtte
derfor spilles om.
Et andet område er spørgsmålet om kreative allianceklubber og dispensationer,
som i flere tilfælde har bragt sindene i kog hos forskellige klubber. Reglerne har
ikke været klare på området, og vi lægger nu op til en opstraming af
alliancereglerne.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer og
turneringsformer. Vi
Har med stor interesse fulgt udviklingen i de yngste rækker, hvor B&Uudvalgets nye retningsliner har medført nye turneringsformer, som ser ud til at
være en succes.
Pokalfinalerne for senior er de sidste sæsoner gennemført i samme hal
(Herlev). Det er ønsket om at skabe traditioner, og samtidig sikre en kontinuitet i
afviklingen. Det er forsat vores holdning at vil vil forsøge at fastholde og bevare
disse events. TU og Bestyrelsen behandler for tiden spørgsmålet om hvor
pokalfinalerne skal afholdes de næste tre år.
Ungdoms DM blev i år spillet i Søndersøhallen. Værløse var vært for et rigtigt
godt stævne.
Ynglinge-herre er den eneste række der er udbudt som landsdækkende
turnering. På grund af det store antal tilmeldte hold, blev det belsluttet af lave
en opdeling med tre geografiske ”conferences” med dobbeltturnering, men hvor
klubberne også mødte hold fra de andre conferences een gang. Turneringen
blev afsluttet med slutspil og masser af spændende kampe. Vi må dog nok
erkende at for mange kampe var ligegyldige, og endte med alt for store
differencer. Vi afventer behandlingen af det stillede forslag om at vende tilbage
til den gamle turneringsform, men ellers er det intentionen at spille en lignende
turnering i den kommende sæson.
Developement League eller D-League kørte på sit andet år, og det er TUs
opfattelse at turneringen på ingen måde opfylder sig formål og dermed har en
berettigelse. Kampene er i mange tilfælde alt for useriøse, og mange klubber
prioriterer ikke rækken, og benytter den ikke efter formålet. Vi vil meget gerne
tilbyde i stedet at udbyde en udvidet Ungsenior-række (f.eks. U23 eller
lignende), hvis dette kan erstatte de ønskede kampe. Vi mener ikke at DLeague bør fortsætte i sin nuværende form.
En nyskabelse i sidste sæson var slutspillet i 2. division herrer. I vest var der
igen ikke meget tilslutning, da kun eet hold meldte sig, og dermed automatisk
var sikret oprykningspladsen. I øst blev der gennemført et slutspil med de fire
bedst placerede hold, der ønskede oprykning. Der blev spillet semifinaler og
finaler bedst af tre kampe, og det var en stor succes. TUs afventer
behandlingen af det stillede forslag om indførelse af lignende slutspil i flere
rækker i fremtiden.
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Vi har i årets løb igen behandlet idéen om at lave afslutningsstævner for A- og
B- rækker i øst. TU har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne
for at indføre det i den kommende sæson i udvalgte rækker (U14/U12).
Økonomi og praktiske forhold, herunder halkapacitet, skal dog undersøges og
klarlægges.
Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Der er desværre stadig
nogle tilfælde hvor en klubs placering i systemet, ikke lige passer med dens
sportslige eller økonomiske formåen. Derfor ser vi stadig at klubber ønsker at
rykke hhv. op eller ned i forhold til den tilspillede placering. Dette er nok
desværre umuligt at komme helt til livs, og vi løser nok i hvert fald ikke noget
ved at nægte disse ekstraordinære indplaceringer.
1. divisionsklubberne er kommet med ønsker til forskellige ændringer i
turneringen, som er fremsat som forslag på Rigsdagen. Desuden ønsker
klubberne en opdatering af den måde turneringsgebyrene er skruet sammen
på. Det er et meget vanskeligt område at røre ved, da en lille ændring et sted
kan medføre store ændringer andre steder. Det er også nødvendigt at det
samlede beløb ikke falder, så hvis f.eks. klubberne i 1. division skal have nedsat
det høje gebyr, så vil det betyde en forøgelse af gebyrene i øvrige rækker.
Bestyrelsen forventes at nedsætte et udvalg der kigger på sagen i den
kommende sæson.
Jeg vil til sidst i beretningen henlede opmærksomhenden på en anden
nyskabelse. Det er dokumentet ”Tolkninger og retspraksis” på DBBFs
hjemmeside, hvor vi samler alle de fortolkninger og præcisioner som ikke kan
læses direkte ud af lovteksten, eller hvor der kan være tvivl.
Thomas Frydendal - Formand for TU
Allerød - Maj 2010
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Beretning fra eliteudvalget 2009/2010
Sidste års beretning udtrykte positive forventninger på grund af et nyetableret
samarbejde med Team Danmark om et talentudviklingsprojekt og et
forberedelsesprojekt, der i første omgang skulle vare 4-6 år. Desværre viste
Team Danmarks sig som en meget ustabil partner, idet projekt blev nedlagt i
utide og basket blev droppet af økonomiske årsager. For at føje spot til skade
roste Team Danmark basket for at have overopfyldt de aftalte mål i den korte
periode projektet fungerede.
Vi mener at Team Danmarks beslutninger var både sportsligt ukvalificeret og
uansvarlige overfor det arbejde og de mennesker, der var sat i gang. Vi har
protesteret og har valgt at lægge kræfter i et netværk af forbund, Elitekurs, der
ligesom basket arbejder for en mere mangfoldig talentudviklingspolitik.
Eliteudvalget måtte derfor starte sæsonen med kraftige aktivitetsnedskæringer.
Vi valgte at spare på herrelandsholdets drift ved at tilmelde holdet til C-EM i
stedet for vores placering i B-gruppen. Det er beklageligt, men efter udvalgets
mening den mindst skadelige besparelse. Ambitionen er i løbet af en kortere
årrække at være tilbage i B-EM med kurs mod A gruppen.

Herrelandsholdet:
Efter nederlagene i august 2009 er holdet nu ”frivilligt” rykket til C-gruppen.
Allan Foss afgik ved kontraktperioden udløb efter et langt og kvalificeret arbejde
på landstrænerposten. Tak til Allan for indsatsen. Blandt mange gode ansøgere
blev Peter Hofmann udpeget til ny headcoach for landsholdet. Vi ser frem til et
spændende samarbejde med Peter.

Damelandsholdet:
Trine Tims valgte at forlade jobbet som headcoach for damerne. Især var
mangelen på tilstrækkelige ressourcer demotiverende for arbejdet. Vi beklager,
at Trine valgte holdet fra efter en meget dedikeret indsats.
Som ny headcoach er Johan Enbom blevet ansat. Johan er en særdeles
erfaren og velkvalificeret træner. Vi glæder os til samarbejdet om at udvikle
dansk damebasket.

Ungdomslandsholdene:
Ungdomssiden er klart dansk elitebasket største succes i disse år. Vi har aldrig
været placeret bedre i Europa end efter sidste EM. Vore U16 herrer
kvalificerede til sig blandt de 16 bedste til A gruppen og skal i år konkurrere
mod de allerbedste i Europa. Tillykke. Også til NM placerer holdene sig med
bedste resultater nogensinde. I år det nyligt afholdte NM hentede vi 3
sølvmedaljer. Ialt 13 vundne og 7 tabte kampe mod 10/10 sidste NM. Flot. Kik
på basket.dk for at se de mange resultater.
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Strukturen for forberedelser og træning er blevet strammet kraftigt op.
Kvaliteten er løftet. Her er stadig et stort potentiale i forbedring af konceptet. Det
går allerede stærkt. 31 frivillige meget velkvalificerede trænere og ledere
knokler med de unge. I, der er i denne gruppe, skal vide, at det bliver meget
værdsat og at det er særdeles vigtigt for dansk basket og den enkelte spiller at
der gøres en så dedikeret indsats. Det er naturligvis et svagt punkt, at vi ikke er
i stand til at ansætte med en egentlig aflønning.
Det er stadig klubberne, der skal trække det største læs i talentrekruttering og –
udvikling, og det kan ikke understreges nok, at det er her dansk baskets fremtid
bliver grundlagt.
Centertræning og idrætsskoler er stadig på udvalgets arbejds- og ønskeliste.
Certificering af idrætsskoler er påbegyndt, således at fx efterskoler kan officielt
blive godkendt af DBBF. Der er stadig på forsøgsstadiet. Både
Falkonegårdsprojektet og ESAA fungerer godt på basis af selvfinanciering.
Stenhus,Holbæk har sat et særdeles ambitiøst projekt i gang. Det er bl.a. årsag
til lovforslag om skolelicenser, så spillere både kan spille for deres skole og
deres klub.

Struktur og drift
Vores sportschef Jesper Hauge har gjort et dygtigt arbejde på et meget
omfattende område. Vores styringsredskaber er blevet langt bedre. Årets store
overskud på eliteregnskabet er bla. et resultat af dette. Vi ser frem til at få
endnu mere basket for pengene med en sikker styring. Der er arbejdet med at
skabe sammenhæng og ensartet administration. Sportschefen opgave er at
forene det praktiske daglige arbejde med de overordnede visioner og vilkår.

Fremtid: Udfordringerne er:
-

flere centre og basketskoler

-

Kvalitetsudvikling af u-landsholdene – overliggeren skal op.

-

Struktureret indsats for vejledning og placering af vores unge i
udenlandske basketmiljøer

-

Færdiggørelse af ny elitestrategi

-

Flere ressourcer og idrætspolitisk anerkendelse af basket og
mangfoldigheden i dansk idræt
Maj 2010
Ernst Jensen, fmd f
Eliteudvalget
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Disciplinærudvalgets beretning 2009-2010
Disciplinærudvalget har i sæsonen 2009-10 haft fire sager til behandling, 3
protestsager samt 1 ankesag. Sagerne vedrørte for protestsagernes
vedkommende kampe i henholdsvis 1. division damer vest, 1. division herrer
samt Canal Digital Ligaen og for ankesagens vedkommende en kamp i
Landspokalturneringen for herrer.
I. Protestsagen fra 1. division damer vest drejede sig om en protest over
protokolføringen, hvor der i protesten blev anført, at der var fejlagtighed i
sammentællingen i scoringsprotokollen.
• Disciplinærudvalget afviste at behandle protesten med henvisning til, at
protesten ikke var blevet nedlagt i overensstemmelse med reglerne i
Turneringsreglementets § 20 stk. 2.
• I forlængelse af afvisningen af at behandle protesten udtalte
Disciplinærudvalget:
at der tydeligt var sket fejl i sammentællingen af protokollen,
hvilket dommerne burde have opdaget ved halvleg og igen ved
den endelige sammentælling, og at en kopi af kendelsen med
tilføjet udtalelse derfor ville blive sendt til Turneringsudvalget og
dommerudvalget.
at Disciplinærudvalget ikke var den rette klageinstans i den
foreliggende sag, idet det ifølge Turneringsreglementet § 21 alene
er turneringsledelsen, der er bemyndiget til at træffe enhver
afgørelse, som den finder nødvendig, såfremt den bliver bekendt
med en eller begge dommeres urigtige anvendelse af
spillereglerne.
• Turneringsudvalget tog efterfølgende sagen op og afgjorde, at kampen
var at spille om.
II. I protestsagen fra 1. division herrer protesterede udeholdet over, at den
ene kurv angiveligt skulle være blevet flyttet i halvlegspausen i den
pågældende kamp. Hjemmeholdet afviste, at den pågældende kurv ikke
skulle have været på plads i første halvleg af kampen. Da dommerne ikke
havde bemærket flytning af nogen kurv, og da det ifølge Internationale
Basketballlove § 46.1 hører til 1.dommerens beføjelser at efterse og
godkende alt udstyr, som skal benyttes under en kamp, lagde
Disciplinærudvalget til grund, at når en kamp sættes i gang, må alt udstyr
anvendt ved kampen, herunder også kurvenes ophængning og placering,
anses for værende godkendt, hvorfor Disciplinærudvalget afsagde den
kendelse, at kurvenes placering i første halvleg måtte anses for værende
korrekt, hvorfor protesten blev afvist.
III. I protestsagen fra Canal Digital Ligaen protesterede udeholdet over
manglende tildeling fra dommerbordets side af time-out i kampens
slutfase, idet man forud for den endeligt tildelte time-out 14 sekunder før
tid angiveligt flere gange i kampens sidste 1.40 spilleminut forgæves
havde bedt dommerbordet om time-out.
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Ifølge 1.dommerens indberetning havde coachen gjort gældende, at
han i forbindelse med sine forgæves anmodninger om time-out havde
haft klar øjenkontakt med dommerbordet.
Ifølge indberetningerne fra dommerbordsofficials fik udeholdet tildelt
time-out ved først mulige lejlighed, efter man ca. 30 sekunder før tid
blev klar over, at udeholdet ønskede time-out.
Med henvisning til Internationale Basketballlove § 18.3.1 om
fremgangsmåde ved time-out gjorde Disciplinærudvalget gældende, at
det er en coachs ansvar med visuel kontakt eller med tydelig
anmodning og korrekt tegn at sikre sig, at protokolføreren er klar over,
at der ønskes time-out, og at udeholdets coach ikke i tilstrækkelig grad
havde sikret sig dette, hvorfor Disciplinærudvalget afsagde den
kendelse, at protesten blev afvist og kampens resultat stod ved magt.
I forbindelse med kendelsen anførte Disciplinærudvalget, at man fandt det
utilfredsstillende, at en arrangerende klub, ikke mindst i lyset af, at der var
tale om en kamp i Canal Digital Ligaen, ikke formåede at sørge for
fremsendelse af de fornødne indberetninger fra de relevante
dommerbordsofficials inden for rimelig tid, hvorved der må forstås 48 timer.
Indberetningerne fra to af dommerbordsofficials forelå først på 4. dagen
efter kampen og fra den sidste dommerbordsofficial først på 12.dagen. I
forbindelse med en protestsag i sæsonen 2008-09 var der tilsvarende
problemer med at få indberetninger fra dommerbordsofficials i samme
klub, idet de relevante indberetninger først forelå 5., 11. og 12. dagen efter
kampafviklingen.
IV. I ankesagen fra Landspokalturneringen for herrer ankede man
Turneringsudvalgets afgørelse om tid og sted for 2. pokalsemifinale, hvor
den oprindeligt fastsatte kamp måtte aflyses på grund af dårligt vejr.
Anken af afgørelsen skete ved overrækkelsen af et håndskrevet stykke
papir til 1.dommeren forud for kampafviklingen af 2. pokalfinale. I
papiret var det anført, at man protesterede over Turneringsudvalgets
afgørelse.
Til trods for ordlyden i skrivelsen, at det var en protest, valgte
Disciplinærudvalget at betragte skrivelsen som en anke, endskønt
anker af afgørelser og kendelser fra Turneringsudvalg såvel som fra
Disciplinærudvalg ordentligvis skal sendes til DBBFs sekretariat og ikke
afleveres til en dommer i en hal forud for en kamp. Afgørende for
Disciplinærudvalgets beslutning om at behandle det afleverede papir
som en anke var, at Turneringsudvalget i forbindelse med sin afgørelse
havde forsømt skriftligt at orientere de involverede klubber om
muligheden for at anke afgørelsen.
Den oprindelige kamp var fastsat til afvikling 16. december, men blev
aflyst, da udeholdet grundet dårligt vejr ikke kunne nå frem til kampen.
Turneringsudvalget afgjorde efterfølgende, 18. december, at kampen
skulle afvikles den 21. december, og man fastsatte kampviklingen til at
finde sted på en neutral bane, men samtidig meddelte man i afgørelsen
mulighed for, at kampen blev afviklet den 22. december, såfremt
klubberne kunne nå til enighed derom, ligesom også kampen, såfremt
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hjemmeholdet kunne skaffe haltid på en af de nævnte datoer, ville blive
flyttet til det af hjemmeholdet foreslåede spillested. - I afgørelsen
henviste Turneringsudvalget til Turneringsreglementet § 16, ifølge
hvilken et ikke spilleklart hold ikke kan blive taberdømt, såfremt det har
taget rimelig højde for vejrsituationen, og til Proportioner for
Landspokalturneringen for seniorhold § 9, ifølge hvilken en kamp under
visse omstændigheder kan flyttes til neutral bane.
I efterfølgende mailudveksling undrede hjemmeholdet sig over
kampens placering på neutral bane, når hjemmeholdet havde haltid på
hjemmebanen såvel 21. som 22. december, men at man uanset dét
ønskede kampen afviklet efter jul, idet flere af holdets udlændinge var
taget hjem den 20. december, og endelig ønskede man oplyst hvilken
begrundelse, der lå bag Turneringsudvalgets vurdering af, at udeholdet
havde forsøgt at komme frem i rimelig tid. - I svarmail redegjorde
Turneringsudvalget herfor og oplyste endvidere, at man havde fået det
indtryk fra hjemmeholdet, at man ikke havde haltider på hjemmebanen
inden jul, men at kampen - som også meddelt i afgørelsen af 18.
december - ville blive afviklet på hjemmeholdets hjemmebane, såfremt
man havde mulighed herfor, men at kampen af hensyn til
finaleafviklingen (den 10. januar) skulle afvikles inden jul.
Resultatet af mailudvekslingen blev, at hjemmeholdets ønske om
kampafvikling på egen hjemmebane blev imødekommet, ligesom også
hjemmeholdets ønske om kampdag den 22. december og
kamptidspunkt kl. 21 blev imødekommet, men at hjemmeholdets ønske
om at afvikle den udsatte semifinalepokalkamp i den første uge i januar
ikke blev imødekommet.
I den håndskrevne anke afleveret til dommeren umiddelbart inden
kampafviklingen den 22. december kl. 21 anførtes alene, at man
nedlagde ”protest mod TU’s afgørelse af kamptidspunkt og
omstændigheder af 2. kamp 16/12-09”.
Disciplinærudvalget lagde i sin kendelse til grund
at man ikke så noget regelstridigt Turneringsudvalgets anvendelse
af de to bestemmelser, man lagde til grund for afgørelsen af 18.
december, nemlig Turneringsreglement § 16 stk.3 og Proportioner
for Landspokalturneringen for seniorhold § 9.
at Turneringsudvalget ved at lægge kampen på hjemmeholdets
hjemmebane den 22. december kl. 21 havde imødekommet
hjemmeholdets indsigelser mod placering af den udskudte kamp
på neutral bane den 21. december kl. 19
Herefter
afsagde
Disciplinærudvalget
den
kendelse,
at
Turneringsudvalgets afgørelse af 18. december stod ved magt og at
anken afvistes.
Brabrand, den 11. maj 2010
på Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen formand
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Dommerudvalgets beretning for sæsonen 2009 - 2010
1. Indledning.
Jeg vil i denne beretning fra Dommerudvalgets beskrive udvalgets arbejde med
dommerne, turneringerne, uddannelse, osv., men først vil jeg lige nævne, hvem
der har været i Dommerudvalget i det forløbne år.

2. Dommerudvalget
Dommerudvalget består af Jesper Brixen som formand og dermed også
medlem af DBBFs bestyrelse. Ud over arbejdet som formand varetager Jesper
rollen som DBBFs regel-ansvarlig. Claus Fogde er næstformand og har ansvar
for samarbejdet med CanalDigitalLigaen og DameLigaen. Derudover er der 3
medlemmer: Carsten Vestermark Jensen, René Christensen og Kim Døj, som
afløste Sara Persson i januar. Carsten og René har ansvaret for udvikling af
breddedommerne, mens Kim koordinerer breddebedømmelser og
DommerUdvalgets aktivitetskalender.
Udvalgets arbejde var i efteråret kraftigt påvirket graviditet, barsel, sygdom og
studierejse. Det betød, at der ikke blev gennemført så mange aktiviteter, som
oprindelig planlagt.
Efter jul er der kommet mere gang i aktiviteterne, og bla. DommerNyt er et
eksempel herpå.
Der har været afholdt 4 DU møder i denne sæson.

3. Dommerne
Dommerudvalget valgte ved sæsonstarten at fortsætte med samme
dommergrupperinger som i de seneste sæsoner, således at gruppen af Canal
Digital Ligadommere udgjorde 11 dommere, og gruppen af Dame Ligadommere
bestod af 12 dommere. Dertil kom en gruppe, som dømte divisionskampe, samt
en gruppe dommere, som dømte øvrige kampe.
En ny aftale med Canal Digital Ligaen indebar, at der kunne påsættes 3
dommere i CDL-kampene.
Der var 3 formål med disse 3-dommerkampe (3PO):
1. At give potentielle CDL-dommere en mulighed for at få liga-erfaring i
trygge rammer sammen med et par erfarne ligadommere.
2. At starte en proces hvor vi på sigt bevæger os hen mod 3PO i alle CDLkampe. Vi er et af de få europæiske lande, der stadig har 2PO i landets
bedste række. Det er ikke holdbart i længden, for udviklingen i spillet
kræver mere og mere af dommerne.
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3. Flere og flere turneringer i udlandet benytter sig af 3PO, og hvis vores
dommere skal kunne dømme i de turneringer, kræver det, at de er
trænede i 3PO.
Det var vores mål, at ca. 1 kamp per runde i grundspillet skulle dømmes af 3
dommere, men det lykkedes desværre ikke helt pga. en del skader. Det blev til
18 3PO kampe.
Ordningen med 3PO kampe blev en succes. De fleste af DL-dommerne fik
chancen, og de greb den alle. Flere gjorde det så godt, at de også fik
”almindelige” 2PO kampe, så ordningen har betydet, at vi nu har flere dommere,
der kan dømme i Canal Digital Ligaen.
Dommerudvalget ser frem til fortsættelsen af ordningen i de kommende
sæsoner.
Dommerne og trænerne fra de 2 ligaer mødtes i starten af sæsonen for at
snakke om de retningslinjer, som var udstukket for sæsonen, og det er
DommerUdvalgets opfattelse, at møderne var med til at højne forståelsen og
kommunikationen mellem dommere og trænere. DommerUdvalget ser gerne
flere af disse møder i fremtiden.
Dommerudvalget har længe ønsket at få indført en mentorordning, hvor erfarne
dommere kan hjælpe mindre erfarne dommere. Det lykkedes endelig i denne
sæson, hvor samtlige CDL- og DL-dommere har fungeret som mentorer for
yngre og mere uerfarne dommere. Hver mentor har dømt 6 kampe med deres
mentee/føl og har givet gode råd og vejledning. Derudover har der været andre
aktiviteter for mentor/mentee. Vi håber, at mentorordningen fortsætter i de
kommende sæsoner, og at rigtig mange unge dommere kan få et godt udbytte
af ordningen.

4. Turneringen
I de seneste sæsoner har der ikke været de store problemer med
kampafviklingen i de bedste rækker, og det har heller ikke været tilfældet i år.
Dog var der nogle sene aflysninger af et par Dameligakampe, hvilket gav lidt
småproblemer. I de øvrige rækker har der derimod atter været problemer med
mange meget sene aflysninger og kampflytninger. Det har skabt problemer for
dommerpåsætterne, som er blevet pålagt ekstra arbejde i den anledning. De
mange sene aflysninger og flytninger er samtidig til stor frustration for
dommerne, som får deres personlige planlægning ødelagt, samtidig med at de
ikke får kompensation, når de har afsat en hel eller halv dag til en kamp, som
ikke bliver til noget. Samtidig betyder de mange flytninger, at der er dage, hvor
der er stor mangel på dommere, mens der på andre dage er stort overskud.
Det er Dommerudvalgets håb, at det kan gøres bedre næste sæson.
Antallet af diskvalifikationer er i denne sæson faldet med 20-25 % i forhold til
sidste sæson. Det er meget positivt, at flere sæsoners stigninger nu er vendt til
et fald. Lad os håbe, at det ikke er en enkeltstående undtagelse. Der er dog
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stadig for mange diskvalifikationer pga. dårlig opførsel. Det er
Dommerudvalgets håb, at klubberne vil gøre en indsats på dette område.

5. D-League
I denne sæson har der atter været afviklet en Development League for CDLholdenes reserver. Formålet har været at give reserver og bænkspillere mere
spilletid for at få dem udviklet.
Et andet formål har været, at hjemmeholdet skulle stille med en yngre dommer,
som kunne få lidt erfaring.
Desværre har ikke alle klubber taget denne turnering så seriøst, som man
kunne ønske, og dommerudvikling har der ikke været meget af.

6. Uddannelse af dommerne
I lighed med tidligere startede sæsonen med opstartsclinics for divisions- og
ligadommere. Formålet med disse clinics var at få uddannet dommerne til
dømme på samme måde inden for deres respektive grupper. Til det formål har
der været gennemgået en lang række videoklip, og der har været udarbejdet
fokus punkter for dommerne.
Ved sæsonstart blev der også afholdt en 3-dommerclinic, hvor FIBA
instruktøren Edward de Jager underviste. Formålet med clinic’en var at få
uddannet alle CDL- og DL-dommerne i 3PO teknik, så de kunne dømme CDLkampe med 3 dommere.
I foråret blev der afholdt en midtvejsclinic for Dameligadommerne og en
slutspilsclinic for CDL-dommerne.
På breddesiden har der desværre ikke været afholdt så mange arrangementer
som ønsket, men det lykkedes at få afholdt nogle dommersamlinger i
forbindelser med nogle CDL-kampe i det jyske. Det er Dommerudvalgets håb,
at vi kan få flere lignende arrangementer i næste sæson.
I den forløbne sæson har der været afholdt 20 C-dommerkurser med i alt 338
deltagere og 3 B-dommerkurser med i alt 44 deltagere.
Der var således været flere på dommerkurserne i år end sidste år, men det har
ikke resulteret i flere aktive forbundsdommere. Det er derfor fortsat vigtigt at
aktiveret alle nye B-dommere, men det er svært. Vi arbejder på at ændre
uddannelsesforløbet lidt, så vi kan få flere aktiveret, men det er en svær proces.
I juleferien blev der atter afholdt en dommercamp i Lemvig. Denne camp er for
dommere, som ønsker at blive divisionsdommere og/eller ønsker at få kampe
på højere niveau. Det er en meget populær camp, som vi vil gøre meget for at
få gennemført hvert år.
I maj måned var der i lighed med tidligere år en udviklingstur til Berlin. I år var
deltagerne unge B-dommere, der har potentiale til at blive A-dommere.

61

DBBF

På bedømmer/dommerudviklingsområdet har vi desværre været plaget af
ressourcemangel, og der er ikke foretaget så mange bedømmelser, som
ønskeligt. Der er imidlertid en lille lysning på vej, idet det ser ud til at
bedømmerkorpset vil blive udvidet i den kommende sæson.

7. Danske dommere i internationalt lys.
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige
internationale opgaver.
Rune Ressel Larsen og Jonas Bille har dømt FIBA ungdoms-EM turneringer i
juli og august.
I løbet af efteråret og vinteren har Jonas Bille og Rune Ressel Larsen dømt
såvel Eurobasket- som EuroCupkampe, mens Geert Sørensen og Jesper
Brixen har virket som kommissærer i samme turneringer.
I påsken deltog Bo Bundgaard i anden halvdel af FIBA dommeruddannelsen, og
det lykkedes ham at komme gennem nåleøjet. Dommerudvalget ønsker Bo
tillykke med titlen som FIBA dommer.

8. Dommermangel
Dommermangel er desværre et tilbagevendende punkt i årsberetningen fra
Dommerudvalget, og i år er det ikke bedre. Snarere tværtimod.
Gennemsnitsalderen for dommerne stiger stadig.
Der er mange årsager til dommermangel, men den vigtigste er nok, at
dommerne ikke just bliver behandlet særlig godt. Når en potentiel dommer ser,
hvordan dommerne på banen bliver svinet til, mister vedkommende lysten til at
forsøge sig som dommer. Og hvis der endelig kommer en ny dommer, skal
han/hun nok snart stoppe, hvis vedkommende får et par dårlige oplevelser som
dommer. Der er kun en løsning på problemet: Klubberne skal være bedre til
bakke op om de nye dommere. Det skal ske både ved at hjælpe de nye
dommere i gang og ved at sørge for, at spillere, trænere og ledere behandler
dommerne pænt i kampene. Fra DBBFs side bør der nok afsættes flere midler
til uddannelse og udvikling af breddedommerne.

9. Fremtidsplaner
DommerUdvalgets fremtidsplaner har ikke ændret sig meget siden sidste år. Vi
har fortsat mange idéer til forbedringer på dommerområdet, men mangler stadig
ressourcer. Både i form af penge og i form af kvalificerede personer, der kan og
vil gøre en indsats. Vi må krydse fingre for, at situationen bedres, for ellers ser
det ikke for godt ud på dommerområdet. Det har hjulpet en smule, at Jan
Gjettermann er blevet ansat på DBBFs kontor, for han hjælper med
dommeropgaver, men jeg foreslår fortsat at få ansat en dommerkonsulent på
deltid. Konsulentens primære opgave skal være at tage sig af de mest
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tidskrævende arbejdsopgaver, således at Dommerudvalget kan koncentrere sig
om udvikle dommerne og dommergerningen i dansk basketball.

Til sidst vil Dommerudvalget gerne takke for samarbejdet med
dommerpåsætterne, kontoret, ligaerne, klubberne, trænerne samt de øvrige
udvalg og bestyrelsen i DBBF. Og der skal selvfølgelig lyde en overordentlig
stor tak til dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få afviklet de
utroligt mange kampe.
Virum, maj 2010
Jesper Brixen
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Uddannelsesudvalgets årsrapport for sæsonen 2009-10
Årsrapporten indeholder en kort oversigt af udvalgets aktiviteter i den
forløbende sæson. Første nogle generelle betragtninger, derefter lidt statistik
over udvalgets kursusaktiviteter og en kort opridsning af de større opgaver, der
er blevet varetaget af udvalget og dets ansatte. Her tænkes mest på konsulent
Ole Vincents, der har en stor del af sin arbejdstid tilknyttet træneruddannelser.
Sidst et lille kig på fremtiden.
Udvalget består kun af et medlem, hvilket må betragtes som noget af det mindst
mulige. Den daglige drift af træneraktiviteterne varetages på bedste vis af
konsulent Ole Vincents. Udvalgets vigtigste opgave er at servicere og uddanne
landets trænere.
I denne sæson er der blevet afholdt fire telefonmøder mellem undertegnede og
Ole. Disse møder har hovedsageligt handlet om to overordnede emner,
udvikling af nye trænerkurser og indførsel af trænerlicenser. Arbejdet hermed vil
blive beskrevet senere.

Kursusoversigt og kommentar hertil.
Kursusstatistik. (nederst i rapporten er indsat en samlet statistik over alle
forbundets kursusaktiviteter.
Nedenstående er et udtræk af den del der omhandler trænerkurser.
Der er blevet afholdt 21 trænerkurser i denne sæson.
Der har været 230 kursister på disse kurser.
Kursisterne har fået 2517 timers undervisning. Deltagertimer vil blive brugt i det
følgende.
Hvis man kigger nærmere på statistikkens indhold ses følgende:

Kurser på højt niveau:
22 kursister har været på kursus i 1418 timer, hvilket er et gennemsnit på 64,5
time pr kursist.

Kurser på lavere niveau:
208 kursister har været på kursus i 1099 timer, hvilket er et gennemsnit på 5,2
time pr kursist.
Umiddelbart ser det ud til, at vi har en god kursusaktivitet på henholdsvis højt
og på lavt niveau. Men hvad med mellemniveauet? Har vi et forkert
kursusudbud?
På mellemniveau findes der pt. et Erfarings/mesterlære kursus på 30 lektioner
og et A-trænerkursus på 42 lektioner. Disse to kursustyper er ikke blevet afholdt
i indeværende sæson. Det er i udvalget blevet diskuteret om disse kurser, der
bl.a. henvender sig til rutinerede træner, som ikke har ambitioner om et
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topniveaukarriere, er for lange for netop denne målgruppe. Det er også blevet
diskuteret om en del af disse kursustimer kunne foregå over nettet.
I perspektivafsnittet vil interaktive netkurser.
Ole Vincents styrer på bedste vis alt det praktiske omkring kursusafviklingerne.
Første weekend i september var der super uddannelsesweekend. En meget
stor del af udvalgets kursusaktivitet er samlet her. Dette koncept ser ud til at
fungere godt.
Er vi tilfredse med antallet af kursister? Med ca. 1200 turneringshold, hvilket
betyder, at ca. 15 af vores trænere er kursusaktive.

Trænerlicenser
I denne sæson har det helt store emne i udvalget været model for
trænerlicenser i forbundet. Det er ikke noget vi har praktiseret før, hvilket gør
det svært at konsekvensberegne herpå. Men der er gode erfaringer fra Sverige,
hvor noget tyder på at brugen af trænerlicenser har effektiviseret brugen af
trænerkurser.
Men der er mange ting på spil i en sådan beslutning. Eksempelvis er det svært
at vurdere meritniveauet. For selvfølgelig skal rutinerede trænere ikke tage på
kursus bare for at tage på kursus.
Licenserne er for vores toptrænere, dvs. de trænere, der normalt har ansvaret
for udvikling af landets største talenter. I et samfund, hvor alt forandres med
næsten eksplosiv fart, hvordan sikre vi da, at toptrænerne følger med
udviklingen og ikke med tiden kommer til at ”hvile” på et gammelt kursus.
Det er blevet diskuteret om vi kan lave en dynamisk uddannelsesmodel, der
stiller krav til vores toptrænere.
Licensen tænkes at gælde for:
-

2 bedste senior herrehold

-

Bedste senior damehold

-

Alle ungdomshold der spiller i mesterrækken

Forslag hertil fremlægges på Rigsdagen.

Projekter
Udover den daglige drift af træneruddannelserne har Ole Vincents arbejdet på
to store projekter:

GO – Basketball
GO – Basketball – er en beskrivelse at et nyt aldersrelateret træningsprincip.
Beskrivelsen udgives i bogform. Indholdet er opbyget efter de nyeste
pædagogiske principper og vil sandsynligvis komme til at præge forbundets
kursusaktiviteter mange år frem.
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Samarbejde med DGI
GO – Basketball er, som noget nyt, udarbejdet i samarbejde med DGI. Således
at forbundet og DGI i fremtiden kan udbyde fælles kursusmateriale.

Udvalget i fremtidsperspektiv
Trænere er en af de mest betydningsfulde ressourcer for forbundet. Vi er
overbevist om, at der er en entydig sammenhæng mellem vores trænernes
kvalifikationer og den spilkvalitet, vores spillere har. Derfor er det vigtigt, at vi
fremover fokusere mere på trænerrekruttering og trænerudvikling. Et af
tiltagene er indførsel af trænerlicenser.
For at signalere, at trænerne er sat i fokus, er det forslået at
uddannelsesudvalget skifter navn til trænerudvalget.
Det ser ud til, at forbundets rutinerede trænere ikke uddanner sig. En af
opgaverne i kommende sæson vil være at undersøge dette felt.
Måske kan vi i denne sammenhæng udvikle et nyt kursuskoncept, hvor store
dele af kurserne afvikles via internettet. En sådan kursusstruktur kan tage
mange former, som ligger langt udover rapportskrivning og lignende. Et forslag
kunne være interaktive diskussionsgrupper over Nettet.
Det var alt for denne sæson.
Tak til alle, der har været med til at løfte basketball i indeværende sæson.
Venlig hilsen
Carsten Hermansen
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Beretning Børne- og Ungeudvalget
Udvalget har I år bestået af formand Jesper Nielsen (bestyrelsen), Rene
Hansen, Henrik Sandberg og Torben Bo Jensen (Amager). Som støtte i
udvalgets arbejde har konsulenterne deltaget på møderne. Udvalget har
ligeledes haft deltagelse af DBBF´s formand på et enkelt møde.

Faste aktiviteter
Vi har fortsat de faste aktiviteter omkring minifestival og stævnerækker mv – de
faste aktiviteter har i år været sikkert og fast styret af konsulenterne i
samarbejde med klubberne.

EASY-basket
Dette arbejde er fortsat ekspanderet i indeværende år - det første oplag af
DVD’er blev nærmest revet væk og vi fandt i bestyrelsen penge til at trykke
yderligere et oplag, der også nu er på vej væk fra hylderne. Der har været
afholdt et par EASY-basket kurser på Sjælland (senest et i Ballerup) og der er
flere steder mange aktiviteter i gang med udgangs punkt i konceptet.

De nye børneregler
Efter beslutningen på sidste Rigsdag om ændringen af reglerne for U8 og U10
har vi i år arbejdet med at indsamle erfaringer herfra. De er særdeles positive –
alle steder har vi oplevet stævneformen som en succes for de små. Undervejs
har vi opdaget nogle enkelte ting vi kunne forbedre og rette til, hvorfor der på
Rigsdagen i år er nogle enkelte ændringsforslag omkring børnereglerne – alle
baseret på fra stævnerne, på feedback fra klubledere, trænere og spillere.
Udover at vi indpasser erfaringerne i regelændringerne, vil vi også lave en lille
guide til brug for afviklingen af stævnerne. Guiden vil indeholde gode råd til
organisering og gennemførelse og forslag til forskellige aktiviteter i forbindelse
med stævnerne.
Det lykkedes os også at få lavet et U8 stævne i Værløse hen mod
sæsonafslutningen – stævnet var en rigtig god oplevelse for alle og bekræfter
os i, at det er meget vigtigt, at vi får nogle flere U8 aktiviteter i gang i næste
sæson.
I den sammenhæng vil udvalget gerne rette en tak til alle de der har deltaget i
arbejdet med de nye børneregler og en særlig tak til Michael Boye der har
været til stor hjælp og inspiration både sidste sæson og i denne.

GO-basketball
Som en udløber af arbejdet med guidelines og et aldersbaseret
træningskoncept og det stigende samarbejde med DGI, er vi langt inde i
arbejdet med udviklingen af det vi kalder GO-basketball. GO står for Glæde og
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Oplevelser og materialet skal munde ud i nogle mere præcise beskrivelser af og
gode råd til arbejdet med at træne børn og unge fra bund til top. Arbejdet ligger
primært i en tværfaglig gruppe (primært bestående af Jesper Hauge, Ole
Vincents og Kasper Mølgaard) udenfor vores udvalg, men vi har løbende dialog
omkring materialet.

Fremover
Udover at fastholde og udvikle vores faste aktiviteter, vil vi stadig fokusere på at
få Easy-basket i gang så mange steder som muligt. Endvidere skal vi have
etableret og gennemført endnu flere gode stævner – særligt for U8. Vi ønsker
endvidere at se på mulighederne for at udbrede stævneformen for
aldersgrupper over U10 og i det hele taget at fokusere på mulighederne for
alternative stævneformer som et supplement til de tilbud vi allerede har. Der er
meget der tyder på, at det er en måde at få øget vores aktivitetsniveau på og
dermed også mulighederne for at ramme bredere i både rekruttering og
fastholdelse af ungdomsspillere i dansk basketball.
Vi ønsker også at forbedre kvaliteten og rammerne omkring vores u8 og u10
stævner fx at tydeliggøre dem mere via Infosport, ligesom vi vil arbejde for at
lave lidt flere aktiviteter udenom – det vil være diplomer til download fra
www.basket.dk, lave små en-dages camps for minispillerne, måske en
”basketballens-dag”, guider og vejledninger til gode stævner mv.
Herudover er udvalget helt enige om, at det er det kontinuerlige, lange og seje
træk i ”bunden” af dansk basket der er forudsætningen for alt andet ☺
Jesper Nielsen, Holbæk d. 21. maj 2010
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Klubudviklingsudvalget
Udvalget
Klubudviklingsudvalget har bestået af tre personer: Susanne Fløe (Aabyhøj IF),
Jimmie Pedersen (Værløse BBK) og undertegnede. Michael Rønne og Kasper
Mølgaard har været tilknyttet som DBBFs ankerpersoner i udvalget.
Udvalget har afholdt to møder, og har i første omgang haft fokus på at få
overblik over hvilke eksisterende aktiviteter der er, samt sparre med
konsulenterne i forhold til aktiviteterne.

Antal klubber / medlemmer
I 2010 har vi desværre ikke opnået den håbede medlemsmæssige fremgang. Vi
er ikke gået dramatisk tilbage, men der er ikke råd til mere stilstand, hvis ikke
DBBFs vision skal justeres. Antallet af klubber er steget, men desværre er
medlemstallet ikke steget tilsvarende, og der kan registreres et mindre fald (1,4
%).
Det er i udvalget blevet overvejet i hvor høj grad ressourcerne skal satses
geografisk i medlemsrekrutteringen/klubudviklingen.
Der er i efteråret 2009 lavet en analyse blandt DBBFs klubber. Den
undersøgelse understreger at et af de allerstørste problemer i basketball er
manglen på kvalificerede trænere. Dette har været medvirkende til det forslag til
en ændring i sammensætningen af DBBFs bestyrelse samt naturligvis til det
tilbagevendende punkt om trænerlicensiering.
13 klubber deltager i projekt ”flere medlemmer”, og vi glæder os til at se
resultaterne og erfaringerne af dette.
DBBF har besluttet at overlade en del af planlægningen af Street DM til GAM3,
og i stedet fokusere kræfterne på et nyt tiltag: Basketballkaravanen.

Kommunikation
Det er væsentligt, at DBBF får fortalt alle de gode historier, der er i basketball,
så vi får lagt endnu større afstand til tidligere tiders evindelige dårlige historier,
som basketball blev forbundet med.
Til at bidrage hertil er DBBFs hjemmeside blevet justeret, begge ligaerne har
fået nye hjemmeside, og DBBF har startet et forbundsblad, ”Rebound”, som vi
håber hjælper med at fortælle lidt anderledes historier fra basketball.
Vi skal imidlertid passe på at vi ikke kun får fortalt de elitære historier, men sikre
at alle de gode historier fra bredde- og ungdomsbasketball også finder vej til
”forsiderne”.
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Klubprisen
Et nyt tiltag, klubprisen, ser dagens lys på Rigsdagen. Vi har glædet os over at
se hvilke aktiviteter, der er igangsat i enkeltklubber og hvilke gode resultater det
har medført. DBBF skal gerne ”tjene” den udgift prisen er hjem igen ved at
videreformidle succeserne og ved at nogle klubber måske motiveres til at gøre
en ekstra indsats for at blive endnu bedre og større.

Fremtiden
For klubudviklingsudvalget bliver det væsentligt i løbet af kort at få defineret
hvorledes udvalget ser DBBF kan understøtte klubbernes arbejde i forhold til
visionen om en stor medlemsfremgang. Derfor vil udvalget senest i det tidlige
efterår få opstillet nogle konkrete handlingsparametre, der kan bidrage hertil.
Vi skal blandt forholde os til:
-

Hvordan får vi dækket de sorte huller, der er på basketballlandkortet

-

Hvordan får vi hævet kvaliteten i de tilbud der er

-

Hvordan får vi sikre at de små klubber bliver mellemstore og dermed på
sigt mere stabile

-

Hvordan sikrer vi at breddeafdelinger ikke bukker under ved fejlslagne og
skævvredne elitesatsninger

-

Hvordan får vi sikret at basketball også bliver et motionstilbud

-

Hvordan sikrer vi at der undervises i basketball i skolerne

-

Hvordan får vi gjort forældre parate til at starte basketballhold/-klubber

-

Hvordan gør vi det så effektivt som muligt for en klub at være medlem af
DBBF
19-05-2010 Michael Piloz
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Dameligaen, årsberetning 2009-10
Dameligaen 2009-10 – en fremragende sæson!
Ligaen blev i sæsonen på mange måder en fortsat positiv forlængelse af
udviklingen. Alle 9 klubber har positivt medvirket til et godt samarbejde, og på
trods af en række administrative udfordringer med det nye statistiksystem – ja
så er det med fortrøstning, at vi ser frem til den kommende sæson.
Vi skal dog også være tilstrækkeligt selvkritiske og erkende, at vi skal blive
endnu bedre til at få turneringsplanen på plads noget tidligere, og at vi skal alle
være mere opmærksomme på både kampreferater og billeder fra kampe i
Dameligaen.
Endvidere er det et stort fælles ønske fra ALLE 9 klubber, at der i den
kommende sæson sættes fokus på netop All-Star-arrangementet på en måde,
der er til gavn for spillere, klubber og dansk damebasket.
Klubberne har som afslutning på sæsonen evalueret turneringsstrukturen (der
har været anvendt de seneste 2 sæsoner). Og der er som en konsekvens heraf
truffet beslutning om, at vi de kommende 2 sæsoner afvikler Dameligaen som
en trippelturnering – og herefter nr. 1 mod nr. 8, 2 mod 7 o.s.v.
Endvidere arbejdes der på at ”produktudvikle” turneringen – senest blev dette
drøftet på møde i Dameligaen.
Overskrifterne for sæsonen er følgende:
-

Hørsholm blev igennem sæsonen stærkere og stærkere – og vandt
guldmedaljerne

-

Åbyhøj var til gengæld en suveræn vinder af grundspillet og vandt
desuden pokalturneringen

-

BK Amager fik også i denne sæson medaljer – denne gang af bronze

-

Flere unge danske spillere markerede sig i sæsonen

-

Alle er tilfredse med det nye statistiksystem – nu mangler vi blot lidt mere
erfaring

-

Der er udarbejdet en ny Hvidbog, der de kommende år kommer til at
danne grundlag for den fortsatte udvikling

Med venlig hilsen
Carl Erik Dalbøge
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Beretning Canal Digital Ligaen
Turnering 2009-2010
Basketligaen bestod ved sæsonstart i 2009 – 2010 af 10 klubber og turneringen
løb fra september 2009 – ultimo april 2010.
Turneringen blev afviklet som en tripple turnering med i alt 131 kampe i
grundspillet. Derefter blev der spillet kvarfinaler (bedst af tre), semifinaler
(bedst af 5) og finaler (bedst af 7). Der blev derefter spillet 20 kampe i slutspillet
før vinderen kunne findes.
Dansk mester blev Svendborg Rabbits, nummer to blev Bakken Bears og
bronzemedaljerne gik til Hørsholm 79ers.
Desværre holdt økonomien ikke i Randers Cimbria og de måtte gå konkurs i
februar 2010. Randers blev automatisk taget ud af turneringen og
nedrykningsspillet blev annulleret.
Værløse vandt 1.division og rykker dermed op i Canal digital ligaen.

Priser
Årets træner blev Milan Skobaj, Hørsholm 79ers
Årets spiller blev Johnell Smith, Svendborg Rabbits
Årets talent blev Mathias Seilund, BK amager.
Årets dommer blev Jakob Hors

Tv og andre medier
Aftalen med Dk4 løber frem til og med sæsonen 2011 - 2012 og DK4 har igen i
år sat nye standarder for danske tv-transmissioner i basketball. Der har i
indeværende sæson været vist 36 kampe på kanalen.
DK4 kan ses af omkring 1.8 mio husstande. Desværre er DK4 blevet fjernet fra
flere udbydere, men CDL arbejder intenst på dette sammen med DK4 og Canal
Digital.
Denne sæson har oplevet en svag stigning i den generelle mediebevågenhed.
Dette er specielt gældende for lokalmedierne.

Tilskuere
I 2009 besluttede ligaen en ny udviklingsplan frem til 2014. Hovedfokus i denne
plan er en forsat udvikling af tilskuertallet.
Det er derfor opmuntrende at CDL i år kan fejre tiende år i træk med
tilskuerfremgang.
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I denne sæson har der samlet været 79.361 tilskuere til kampene. Dette er en
fremgang på 30,4 % i forhold til sidste sæson.

Organisation
Ved sæsonstart overtog DBBF officielt forretningsførerhvervet fra Leif Nielsen.
Vi skylder Leif en stor tak for hans hjælpsomhed i forbindelse med
overdragelsen og hans store arbejde for Basketball.
I september blev ligaens nye hjemmeside præsenteret. Denne side blev skabt
for at give ligaen et professionelt udtryk og skabe større interesse for fans.
I forbindelse med hjemmesiden blev et nyt statistik system introduceret der ud
over meget detaljeret statistik giver mulighed for at følge samtlige kampe via
live statistik. Der har været problemer i nogle få kampe, men generelt må
systemet siges at have fungeret perfekt og bliver anvendt flittigt.
I forlængelse af strategien har Canal Digital Liga forsat fokus på at forbedre
afvikling af kampene og dermed oplevelsen for tilskuerne. Igen i år er niveauet
også her hævet.
Organisatorisk er i de fleste klubber blevet kraftigt påvirket af den økonomiske
situation. På trods af disse udfordringer er det lykkedes for mange klubber at
skabe en stærkere organisation, og at Basketball relativt set har klaret sig bedre
gennem krisen end andre holdsportsgrene. Der er dog ingen tvivl om at ligaen
og klubberne forsat skal have stor fokus på økonomistyringen.

Allstar
Den 7. All Star kamp blev afholdt i Næstved for 7. gang. Næstved stod for et flot
arrangement med 750 tilskuere der så vest vinde med 123-117 og reducerede
hermed stillingen til 3-4

Sæson 2010-2011
Canal Digital Ligaen består af 10 klubber i sæsonen 2010- 2011, da Randes
som nævnt erstattes af Værløse.
Turneringen vil være den samme som i år med en tripple turnering efterfulgt af
kvart, semi og finaler

Rasmus Winkel
Forretningsfører
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Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne
lovforslag)
Lovforslag 1
Lovforslag om forbud mod klubber med samme bestyrelse
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det er i dag muligt at oprette flere klubber med den samme
bestyrelse. Dette kan give anledning til spekulation i resultater og andet såfremt
to klubber spiller i den samme række. Dog kan det i visse områder være
fordelagtigt at have denne mulighed. Bestyrelsen foreslår derfor at indføre
reglen for Danmarksturneringen.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
§ indsættes passende sted i DBBFs
love forbundets love (f.eks. §6 stk. 9)
En person må kun være medlem af
bestyrelsen i én klub i
Danmarksturneringen.

Lovforslag 2
Lovforslag om ændring af udvalgsstruktur (uddannelsesudvalg -> trænerudvalg)
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Den vigtigste person for udviklingen af dansk basketball er træneren. På
trods af dette er trænerfunktionen ikke repræsenteret i bestyrelsen ligesom f.eks.
dommeren er.
Der er en lang række områder hvor en større fokus vil give en positiv udvikling for
trænergerningen herhjemme og dermed sporten. Træneruddannelser, træner karrierer,
trænerrekruttering, bredde trænere, elitetrænere, trænerlicensiering, internationale
trænerkontakter, oprette trænerfora, samarbejde med ABCD og en lang række andre
områder.
Modsat har erfaringen vist at arbejdsopgaverne i uddannelsesudvalget er begrænsede.
Det faglige indhold bliver defineret af fagudvalgene, praktikken bliver klaret af
sekretariatet og økonomien styres af den økonomiansvarlige.
Uddannelsesudvalget foreslås derfor ændret til trænerudvalget.
I stedet nedsættes en ad hoc gruppe bestående af de relevante udvalg og
administrationen der mødes en gang om året for at diskutere overordnet
uddannelsespolitik.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

DBBF’s love §9

DBBF’s love §9

Forbundets anliggender varetages af:

Forbundets anliggender varetages af:

1) Basketrigsdagen

1) Basketrigsdagen

2) Bestyrelsen

2) Bestyrelsen

3) Amatør- og ordensudvalget

3) Amatør- og ordensudvalget

4) De stående udvalg, som er:

4) De stående udvalg, som er:

a) Dommerudvalget

a) Dommerudvalget

b) Uddannelsesudvalget

b) Trænerudvalget

c) Turneringsudvalget

c) Turneringsudvalget

d) Børne- og ungeudvalget

d) Børne- og ungeudvalget

e) Klubudviklingsudvalget (bredde)

e) Klubudviklingsudvalget (bredde)

f) Ligaudvalget

f) Ligaudvalget

g) Eliteudvalget

g) Eliteudvalget

DBBF’s love § 12

DBBF’s love § 12

…

…

10. Valg til bestyrelsen således:

10. Valg til bestyrelsen således:

I lige år: Formand for bestyrelsen,
formand for dommerudvalget, formand
for uddannelsesudvalget, formand for
børne- og ungeudvalget

I lige år: Formand for bestyrelsen, formand
for dommerudvalget, formand for
trænerudvalget, formand for børne- og
ungeudvalget

I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for
turneringsudvalget for øvrige turneringer,
formand for klubudviklingsudvalget,
formand for eliteudvalget.

I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for
turneringsudvalget for øvrige turneringer,
formand for klubudviklingsudvalget,
formand for eliteudvalget.

11. Valg af medlemmer til de stående
udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-g og § 20, stk.
3, således:

11. Valg af medlemmer til de stående
udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-g og § 20, stk. 3,
således:

I lige år: Medlemmer af henholdsvis
dommerudvalget, uddannelsesudvalget
og børne- og ungeudvalget

I lige år: Medlemmer af henholdsvis
dommerudvalget, trænerudvalget og børneog ungeudvalget

I ulige år: Medlemmer af henholdsvis
turneringsudvalget for øvrige turneringer,
klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

I ulige år: Medlemmer af henholdsvis
turneringsudvalget for øvrige turneringer,
klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

12. Valg – blandt bestyrelsens
medlemmer – af næstformand i
bestyrelsen.

12. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer
– af næstformand i bestyrelsen.

13. Valg af medlemmer og suppleanter

13. Valg af medlemmer og suppleanter til
amatør- og ordensudvalget.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

til amatør- og ordensudvalget.

14. Godkendelse af fortsat anvendelse af
DIFs revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.

14. Godkendelse af fortsat anvendelse
af DIF’s revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.

15. Eventuelt.

15. Eventuelt.
Turneringsreglementet § 38

Turneringsreglementet § 38

…..

…..

Trænerlicensniveauer er baseret på
kriterier fastsat af Danmarks Basketball
Forbunds Uddannelses udvalg, og
godkendt af ABCD.

Trænerlicensniveauer er baseret på
kriterier fastsat af Danmarks Basketball
Forbunds trænerudvalg, og godkendt af
ABCD.

9. REGLEMENTER FOR STÅENDE
UDVALG

9. REGLEMENTER FOR STÅENDE
UDVALG

a) Dommerudvalget

a) Dommerudvalget

…..

…..

- i samarbejde med
uddannelsesudvalget være ansvarlig for
tilrettelæggelsen af den grundlæggende
og videregående uddannelse af
dommere, dommerbordsofficials og
kommissærer,

- i samarbejde med administrationen og
adhoc uddannelsesgruppen at være
ansvarlig for tilrettelæggelsen af den
grundlæggende og videregående
uddannelse af dommere,
dommerbordsofficials og kommissærer,

- i samarbejde med
klubudviklingsudvalget og klubberne at
koordinere den nødvendige rekruttering
og

- i samarbejde med klubudviklingsudvalget
og klubberne at koordinere den nødvendige
rekruttering og
fastholdelse af nye dommere,

fastholdelse af nye dommere,
b) Trænerudvalget
b) Uddannelsesudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at sikre at der udbydes kurser for
ledere, trænere, B- og C-dommere
- at sikre en målrettet udvikling af vores
kursusaktiviteter gennem en fremadrettet
uddannelsespolitik,
- at sikre at de udbudte kurser altid er i
overensstemmelse med klubbernes
reelle ønsker og behov,
- at udvikle og implementere nye
kursusformer,

76

Udvalgets arbejdsopgaver er,
- At arbejde for at udvikle både kvantitet og
kvalitet i den danske trænerstand
- at være ansvarlig for rekruttering,
fastholdelse og udvikling af
basketballtrænere på alle niveauer,
- i samarbejde med administrationen og
adhoc uddannelsesgruppenat være
ansvarlig for tilrettelæggelsen af den
grundlæggende og videregående
uddannelse af trænere
- i samarbejde med klubudviklingsudvalget
og klubberne at koordinere den nødvendige

Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne lovforslag)

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

- i samarbejde med administrationen at
opbygge en ”kursusforretning”, hvis
indhold er kendt for alle klubber

rekruttering og fastholdelse af nye trænere.

i dansk basket gennem et proaktivt
informationsarbejde,
- i samarbejde med administrationen at
opbygge en databank af undervisere til
kurser. For undervisere til
dommerne sker opbygningen i samråd
med dommerudvalget.
- at sikre at kurser gennemføres på et
teknisk højt niveau og løbende tilse at
der sker en kontrollerende
kvalitetssikring af de undervisere vi
benytter på vores kurser,

- at skabe fora og sociale miljøer for
trænerne til vidensdeling og fastholdelse
- at udarbejde en politik omkring
trænerlicensiering
- at etablere internationale trænerkontakter
- at være sparringspartner for dem der
ønsker en trænerkarriere
- sikre et frugtbart samarbejde med
trænerforeningen
- i samarbejde med breddeudvalget at
arbejde for at udvikle breddetrænerne
- i samarbejde med eliteudvalget at arbejde
for at udvikle elitetrænerne

- at planlægge terminer for uddannelses
for et år ad gangen (august – juni).
Kursusprogrammet skal være
planlagt og udsendt senest 1. maj.
- at stille forslag til kursusafgifter,
- i samarbejde med klubvejlederne at
sikre at DBBFs uddannelsesstrategier og
tilbud bliver kendt i alle
danske basket klubber

Lovforslag 3
Lovforslag om ændring af holdlicens
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Holdlicensen er en lille del af den samlede omkostning og der ses
ingen grund til at dette specifikt skal godkendes på rigsdagen. Ændring af
Bestyrelsen indstiller at punktet udgår. Punktet vedrører holdlicens til
turneringsdeltagelse.
I stedet for ønsker DBBF at indføre hold-tilmeldings-gebyr og når turneringerne
kendes faktureres turneringsgebyr, kursusafgift og dommerafgift
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ Basketrigsdagens dagsorden §12,
stk.5 pkt. 9 b: licens til DBBF

§
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

…
9. Fastsættelse af takster:
a) årskontingent til DBBF, jf. § 5, 1. pkt.
b) licens til DBBF
….

Lovforslag 4
Lovforslag om Intern Revision
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: For at sikre størst mulig gennemsigtighed og sikkerhed om DBBF’s
økonomiske dispositioner foreslås oprettet en intern revision.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Basketrigsdagens dagsorden, §5, stk.
5, punkt 14

Basketrigsdagens dagsorden, §5, stk. 5,
punkt 14

:
14. Valg af revisorer
a) Godkendelse af fortsat anvendelse af
DIFs revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.
b) Valg af intern revisor

:
14. Valg af revisorer
a) Godkendelse af fortsat anvendelse af
DIFs eksterne revisorer i henhold til den
fælles revisionsaftale for specialforbund.
b) Valg af intern revisor

DBBF’s love § 27

DBBF’s love § 27

Revisionen varetages af de af
Basketrigsdagen valgte revisorer, der til
enhver tid har adgang til at kontrollere
forbundets bøger, bilag og formue. Er en
revisor ude af stand til at træde i
funktion, indtræder suppleanten i hans
sted.

Revisionen varetages af de af
Basketrigsdagen valgte revisorer, der til
enhver tid har adgang til at kontrollere
forbundets bøger, bilag og formue. Er en
revisor ude af stand til at træde i funktion,
indtræder suppleanten i hans sted.
Stk.2

Stk. 2
Det er en betingelse for at kunne vælges
som revisor eller suppleant, at den
pågældende ikke er bestyrelsesmedlem,
udvalgsmedlem eller ansat i DBBF.

Ud over den af rigsdagen udpegede
eksterne revisor vælges der ligeledes af
rigsdagen op til tre interne revisorer.
Den interne revisor planlægger og
udvælger selv sine opgaver med
udgangspunkt i følgende hovedopgaver:

‐
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Kontrol af indkaldelse mv. i

Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne lovforslag)

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

‐

‐
‐

relation til Basketrigsdagen
Kontrol af afholdelse af og
afstemninger ved
Basketrigsdagen i samarbejde
med dirigenten
Efter stikprøver at kontrollere
bilags relevans og bogføringen
heraf
Kontrol af bestyrelsens og
administrationens aktiviteter i
relation til DBBF’ s love og
reglementer

Dette kan evt. gøres i samarbejde med
ekstern revisor, sekretariat og bestyrelse.
Stk. 3
Det er en betingelse for at kunne vælges
som revisor eller suppleant, at den
pågældende ikke er bestyrelsesmedlem,
udvalgsmedlem eller ansat i DBBF.
Den interne revision er ulønnet. Dog må
interne revisorer modtage op til 5.000 om
året for andet arbejde gjort for DBBF i
forbindelse f.eks. undervisning,
dommergerning eller lignende.

Lovforslag 5
Lovforslag om konkursregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Den seneste tids økonomiske problemer for klubber både i basketball og andre
sportsgrene har understreget behovet for at have klare konkursregler på
området. Konkursregler er meget komplekse og det vurderes ikke at være
formålstjenligt at have de detaljerede regler i selve lovene. Der lægges op til at
reglerne præciseres i et reglement der udfærdiges af bestyrelsen.
Nedenfor er kort beskrevet de principper bestyrelsen vil udarbejde
konkursreglerne efter
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
§ ?? Indføres et passende sted
Håndtering af konkurs
tvangsakkord, frivillig akkord,
betalingsstandsning etc.
Bestyrelsen fastsætter regler for
situationer hvor en klub går i
økonomisk krisestyring i et
konkursreglement. Dette reglement
skal være tilgængeligt på DBBF’s
hjemmeside.

Konkursreglerne skal:
-

følge dansk lovgivning
følge DIF’s anvisninger
Undgå konkursrytteri
I videst muligt omfang undgå at konkurser rammer ungdoms og
breddearbejdet

Forhold der skal behandles er:

-

henstand og eftergivelse af gæld (rykker, renter, bøder)
klubskifter
licensspillere
ungdomshold
motionshold

Lovforslag 6
Lovforslag om standard kontrakt I Canal Digital ligaen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Økonomien i Canal Digital Ligaen er steget voldsomt over de
seneste år. Dette giver behov for en højere grad af regulering af spillernes
forhold og der foreslås derfor indført en standard kontrakt for denne liga. Der
foreslås en to årig frivillig periode, men at den derefter bliver obligatorisk da det
er den eneste måde at sikre regulerede forhold på.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Indsættes et passende sted i
forbundets love (§33?)
En standard kontrakt skal være
tilgængelig på forbundets hjemmeside.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Denne kontrakt udfærdiges af DBBF
efter dialog med de involverede parter
Kontrakten er frivillig i sæsonerne
2010-2011 og 2011-2012. Fra
sæsonen 2012-2013 er den obligatorisk
for alle kontraktspillere i Herreligaen.

Lovforslag 7
Lovforslag om ændring af krav til dommere
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det skønnes at der er flere klubber, der har betalt for store beløb i
forhold til antallet af aktive dommere, men beløbet kendes ikke. Et er dog
sikkert, at opgørelsesmetoden og mangelfuld registrering af C- og A+Bdommer, gør at opgørelsen ikke er troværdig.
Endvidere kan klubberne i hver sæson indberette C-dommere, som ikke
længere er aktiv/medlem af den pågældende klub, idet DBBF ingen muligheder
har for at kontrollere at de indsendte oplysninger også stemmer overens med
de faktiske forhold.
Da det vurderes at det største problem for dommerstanden ikke er at skaffe cdommere, men at skaffe B dommer og i sidste ende ligadommere foreslås
følgende justering af TR § 5
Ved at gøre dette behøver klubberne heller ikke længere at udfylde
dommerlister til forbundet.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

TR §5

TR §5

Holddeltagelse i forbundsturneringer
forudsætter samtidig klubtilmeldelse af
mindst én licensdommer pr.

For de af klubbens hold, der spiller i
rækker, hvor DBBF påsætter dommere,
skal klubben stille med mindst én dommer
med mindst B-certifikat. Denne dommer
skal dømme mindst 10 DBBF påsatte
kampe på en sæson for at tælle som aktiv.

tilmeldt turneringshold. Den enkelte
licensdommers uddannelsesniveau (B
og C) skal svare til, hvad DBBF
kræver til dommervirksomhed i
pågældende division/række.
Hver klub skal samtidig med
turneringsanmeldelsen/
turneringsbekræftelsen indsende en
liste over hvilke A-,

Har en klub ikke det nødvendige antal
aktive dommere ved sæsonafslutning,
betaler klubben en afgift pr. manglende
dommer. Denne afgift svarer til
deltagergebyret for en B-dommerkursist
Afgiften opkræves af DBBF i april hvert år.

B- og C-dommere, klubben har til
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

rådighed som sit bidrag til turneringens
afvikling. Listen skal indeholde navne,
adresser og telefonnumre på klubbens
dommere. En dommer kan kun
tilmeldes den forestående turnering af
én klub.
For de af klubbens hold, der spiller i
divisionerne eller i serier, hvor DBBF
ansætter dommere, skal klubben stille
med mindst én dommer med mindst Bcertifikat.
I de rækker, hvor klubben selv skal
stille dommere til rådighed til den
enkelte kamp, skal klubben på sin
dommerliste opgive et antal dommere
med mindst C-certifikat, svarende til
antallet af klubbens antal hold i
sådanne rækker.
Tilmelder en klub, herunder en
divisionsklub, hold uden samtidig
tilmelding af det krævede antal
dommere, betaler klubben en afgift pr.
manglende dommer. Denne afgift
svarer til deltagergebyret for en Bdommerkursist henholdsvis en Cdommerkursist afhængig af, i hvilken
dommerkategori klubben har anmeldt
for få dommere. Afgiften opkræves af
DBBF.

Lovforslag 8
Lovforslag om justering af TR §9 om allianceregler
Forslagsstiller: TU
Motivation: Bestemmelsen vedrører i dag forhold omkring alliancer og forhold
omkring konkurs. Det foreslås at alt der er relateret til konkurser flyttes til det
foreslåede konkursreglement jf. forslag om konkursregler. Derudover foreslås et
par præciseringer om håndteringen af alliancer
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglementet § 9

Turneringsreglementet § 9

To eller flere klubber kan indgå en

Alliancer
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

allianceaftale, som indebærer, at et
eller flere hold i klubberne i de af DBBF
udskrevne turneringer betragtes som
ét hold. Førstehold i moderklubberne
kan ikke spille i landsdækkende
rækker. Allianceaftaler kan gælde for
alle niveauer. Samarbejdsaftalen skal
udformes skriftligt og indsendes til
DBBF til godkendelse.

To eller flere klubber kan indgå en
allianceaftale, som indebærer, at et eller
flere hold i klubberne i de af DBBF
udskrevne turneringer betragtes som ét
hold.

Aftalen gælder for en eller flere
perioder svarende til licensordningens
§ 27, og varigheden skal fremgå af
aftalen.
I DM-turneringen, herunder
basketligaen og dameligaen, kan en
aftale kun give ret til ét damehold og ét
herrehold i landsdækkende rækker. I
ungdomsrækker kan en allianceaftale
kun give ret til et hold i mesterrækker
og i pokalturneringen.
Aftalens enkeltklubber hæfter
solidarisk over for DBBF for et
allianceholds forpligtelser, ligesom
aftalens enkeltklubber hæfter solidarisk
for et allianceholds sportslige og
organisatoriske forhold.
Den enkelte klub kan kun indgå én
allianceaftale pr. licensperiode for en
ungdomsrække. En allianceaftale skal
indeholde bestemmelser om, hvilke
hold/rækker aftalen omfatter, ligesom
aftalen vedrørende faste
rækker skal definere, hvilken placering
i den afsluttede turnering, der opgives
til fordel for fælles hold. For
ungdomshold kan aftaler indgås ved
tilmeldingsfristens udløb. Uanset en
allianceaftale forbliver spillerne
medlemmer af egne klubber og kan
rykke op og ned efter de almindelige
regler herom.
En klub kan uddelegere retten til at
repræsentere sig i turneringer til et

Formålet med alliancer er primært
følgende:
1. Etablering af eliteoverbygning på to
eller flere eksisterende klubber
2. Etablering af fælles hold hos to
eller flere mindre klubber med få
medlemmer i årgangene
Samarbejdsaftalen skal udformes skriftligt
og indsendes til DBBF til godkendelse.
Aftalen gælder for en eller flere perioder
svarende til licensordningens § 27, og
varigheden skal fremgå af aftalen.
Allianceaftaler skal være indsendt senest
ved tilmeldingsfristens udløb. Aftalen skal
vedlægges en begrundelse for behovet
for alliancen. Turneringsudvalget kan
vælge at afvise en alliance såfremt den
vurderes ikke at opfylde formålene.
Førstehold i moderklubberne kan ikke
spille i landsdækkende rækker.
Allianceaftaler kan gælde for alle
niveauer.
I DM-turneringen, herunder basketligaen
og dameligaen, kan en aftale kun give ret
til ét damehold og ét herrehold i
landsdækkende rækker. I
ungdomsrækker kan en allianceaftale kun
give ret til et hold i mesterrækker og i
pokalturneringen.
Den enkelte klub kan kun indgå én
allianceaftale pr. licensperiode for en
ungdomsrække. En allianceaftale skal
indeholde bestemmelser om, hvilke
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

eller flere aktie-/anparts selskaber.

hold/rækker aftalen omfatter, ligesom
aftalen vedrørende faste rækker skal
definere, hvilken placering i den
afsluttede turnering, der opgives til fordel
for fælles hold.

Men licensen tilhører dog fortsat
klubben, ligesom klubben til enhver tid
hæfter for enhver økonomisk
forpligtelse, genereret af aktie/anpartsselskabet. Der skal foreligge
en samarbejdsaftale mellem klubben
og aktie-/anpartsselskabet/-erne, som
skal godkendes af DBBFs bestyrelse.
En klubs ejerandel i et eventuelt
driftsselskab eller lignende er ikke
alene afgørende for, hvorvidt selskabet
kan anses som en del af klubben.

Uanset en allianceaftale forbliver spillerne
medlemmer af egne klubber og kan rykke
op og ned efter de almindelige regler
herom.

Ethvert selskab, der har til formål at
drive et hold eller dele heraf, anses i
klubsammenhæng som en del af
klubben. Såfremt en
betalingsstandsning, tvangsakkord
eller konkurs indledes vil dette
medføre, at klublicensen vil blive
inddraget.

Lovforslag 9
Lovforslag om justering af TR §17 om placering
Forslagsstiller: TU
Motivation: Ved at give et hold en tillægsstraf på -2 kamppoint, har man straffe
holdet dobbelt (tre gange hvis man tæller den tabte kampen med) for samme
forseelse. Dels stilles holdet altid dårligere end andre hold med samme antal
kamppoint og dels betyder -2 point, at holdet yderligere deplaceres i den samlede
stilling i forhold til hold der har tabt en kamp mere. Straffen bliver dermed så hård,
at der ikke er sammenhæng mellem ”forbrydelsen” og straffen.
Ved vedtagelse af ændringen til -1 kamppoint, straffes holdet stadigvæk. Holdet vil
være dette kamppoint dårligere end alle de hold, som holdet ellers ville ligge a point
med, hvis holdet blot havde tabt kampen. Ved gentagelse tilfælde, vil holdet også
her få yderligere en straf. Holdet vil nu ikke blot være dårligere placeret, end de
hold de ellers ville være a point med. Nu vil holdet også være placeret dårligere
end hold der har tabt yderligere en kamp, da de har mistet 2 kamppoint og
endvidere altid placeres dårligere end andre hold med samme antal kamppoint.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 17 Turneringsreglementet

§ 17 Turneringsreglementet

2 kamppoints for en vundet kamp og 0
kamppoints for en tabt kamp og -2
kamppoint for en taberdømt (20-0)
kamp.”

”2 kamppoints for en vundet kamp og 0
kamppoints for en tabt kamp og -1
kamppoint for en taberdømt (20-0) kamp.”

Lovforslag 10
Lovforslag om ændring af klubnavn
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Forbundet er som udgangspunkt interesseret i at give klubberne de
bedst mulige chancer for at tjene penge. Hvis klub/holdnavnet har en
kommerciel værdi må det gerne bruges, men der bliver nødt til at være nogle
betingelser for dette.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§

§ indsættes et passende sted
(TR§19?)
En klub er berettiget til at skifte navn i
forbindelse med en sponsorkontrakt
under følgende betingelser:
Navnet ikke er moralsk stødende, eller
har religiøse/politiske budskaber.
Sponsornavnet kan heller ikke have
relation til tobak og alkohol.
Navnet kan højst skiftes en gang om pr.
sæson.
Navnet skal være i overensstemmelse
med DIF’s reklameregler
Såfremt navnet står i konflikt med en
hovedsponsor for DBBF eller ligaen kan
dette kun ske efter godkendelse af
DBBF/ligaen samt den ramte sponsor.
DBBF eller ligaen kan umiddelbart
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
tegne et hovedsponsorat for ligaen
uden accept selvom dette strider mod
en klubs eventuelle navnesponsor.
Navneskift medfører et
administrationsgebyr der fastsættes af
bestyrelsen
Navnet skal indsendes til godkendelse
hos DBBF senest 1.juli. for den
følgende sæson.

Lovforslag 11
Lovforslag om udeblivelsesbøder
Forslagsstiller: BMS
Motivation:
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 22 Turneringsregelement

§ 22 Turneringsreglement

Bøder, der er idømt efter dette
reglement, tilfalder DBBF og skal
være indbetalt inden for en frist
fastsat af DBBF

Bøder, der er idømt efter dette
reglement, tilfalder DBBF og skal være
indbetalt inden for en frist fastsat af
DBBF
1. Bøder der udstedes grundet
udeholdets udeblivende uden forvarsel tilfalder dog hjemmeholdets klub."

Lovforslag 12
Lovforslag om justering af klubskifteregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det er blevet konstateret at de nuværende regler er i strid med EU
lovgivningen, da de nuværende regler diskriminerer spillere der har spillet i en
dansk klub i indeværende eller forgange sæson. Det er ikke imod EU retten at
have en tidsfrist for klubskifter, blot at den er lige for alle.
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Samtidigt ønskes en forenkling af reglerne således at licensordningen bliver
lettere at gennemskue. Det gennemgående princip for licensspillere vil være
frihed til at skifte inden 1.september. Fra 1.sep -15.jan. kan der skiftes med 21
dages karantæne. Dette vil gælde for alle spillere.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglement §30

Turneringsreglement §30

DBBF udsteder spillerlicens efter ønske
fra en klub.

Spillerlicenser

Enhver spiller, som ønsker at deltage i
Basketligaen, Dameligaen, 1. division
herrer, 2. division herrer og 1. division
damer skal være i besiddelse af en
spillerlicens med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en
hertil udformet blanket, som kan
downloades fra www.dbbf.dk eller
rekvireres fra DBBFs sekretariat.
Blanketten, som skal være korrekt
udfyldt og underskrevet af klubben,
spilleren samt i forbindelse med
alliancehold af moderklubben, skal være
DBBFs sekretariat i hænde senest 1.
september.
En spiller kan kun registreres for én klub
inden 1. september. Efter 1. september
kan klubskifte foretages jf. § 34.
En spiller, som søger licens efter 1.
september kan registreres for en klub
med 30 dages karantæne.
Licensen kan ikke udstedes til spillere,
der er kontraktligt forpligtede til anden
side.
Licensudstedelse kan desuden ske
gennem nyregistrering eller ved
klubskifte, jf. § 42
En spiller kan søge dispensation til at
opnå licens i egen klub uden karantæne
mod fremvisning af dokumentation for
deltagelse på ét af den pågældende
klubs øvrige holds kampe i samme
sæson. Dog skal dokumentation påvise
deltagelse i turneringskamp senest 1.

DBBF udsteder spillerlicens efter ønske
fra en klub.
Enhver spiller, som ønsker at deltage i
Basketligaen, Dameligaen, 1. division
herrer, 2. division herrer og 1. division
damer skal være i besiddelse af en
spillerlicens med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en
hertil udformet blanket, som kan
downloades fra DBBF’s hjemmeside
eller rekvireres fra DBBFs sekretariat.
Blanketten, som skal være korrekt
udfyldt og underskrevet af klubben,
spilleren samt i forbindelse med
alliancehold af moderklubben, skal
indsendes til DBBFs sekretariat.
Ved alle licensforhold gælder datoen for
modtagelse af blanketten hos DBBF.
En spiller kan uden karantæne
registreres inden 1. september, men kun
for én klub.
Samtlige spillere uanset nationalitet, der
søger licens efter 1.september får 21
dages karantæne. Dette gælder uanset
om spilleren har haft licens tidligere.
Seneste tidspunkt for ansøgning af
licens er 10.januar.
Licensen kan ikke udstedes til spillere,
der er kontraktligt forpligtede til anden
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

december i indeværende sæson.

side.

Spillere, som søger licens for første
gang, kan registreres i egen klub i hele
sæsonen uden karantæne.
Spillere, som søger licens for første
gang kan registres i en ny klub hele
sæsonen, dog med 30 dages
karantæne.
Spillere, som i den forgangne sæson
ikke har ansøgt om spilletilladelse,
betragtes ved ansøgning om licens,
der skal være DBBFs sekretariat i
hænde senest 31. januar, på lige vilkår
med spillere, som søger licens for første
gang.

Når en licensansøgning udløser
karantæne, er den første dag i
karantæneperioden dagen for
modtagelse af ansøgning såfremt denne
modtages inden kl.12.00. Såfremt
ansøgningen modtages efter 12.00
beregnes første dag af karantænen fra
den følgende dag.
Samtlige licenser udløber den 30. juni.

Når en licensansøgning udløser
karantæne er den første dag i
karantæneperioden dagen efter
modtagelse af
ansøgning vedlagt de fornødne bilag
(ansøgningsdato er e-mail eller
poststempeldato).
Samtlige licenser udløber den 30. juni.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglement §31

Turneringsreglement §31

Spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab

Licensansøgning for Europæiske
spillere

Alle spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab, og som søger
spillerlicens for at deltage i ovennævnte
turneringer, skal indsende
registreringsblanket korrekt udfyldt og
underskrevet af spilleren og spillerens
klub.

Alle ikke-danske spillere, der har er har
statsborgerskab i et land godkendt af
FIBA , og som søger spillerlicens for at
deltage i ovennævnte turneringer, skal
indsende spillerregistreringsblanket
korrekt udfyldt og underskrevet af
spilleren og spillerens klub.

Blanketten skal være vedlagt:

Blanketten skal være vedlagt:

- arbejds- og opholdstilladelse

- Kontrakt
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

- kopi af gyldigt pas

- kopi af gyldigt pas

- letter of clearance

- Bevis for lovligt ophold i mindst tre
måneder udstedt af statsforvaltningen
(kun Europæiske spillere)

Ved ansøgningens indlevering betales
et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.
En sådan ansøgning skal være DBBFs
sekretariat i hænde senest den 31.
januar (e-mail dato eller poststempel
dato er gældende).
Spillere, der ikke har dansk
statsborgerskab, der søger licens for
første gang i Danmark, kan opnå
spilletilladelse efter modtagelse af
ansøgning, vedlagt ovennævnte bilag
uden karantæne.
For spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab, og som i den
forgangne sæson har haft licens i en
dansk klub er bestemmelserne i § 31
gældende.
Spillere med Europæisk
statsborgerskab, som har søgt og fået
spillerlicens, kan frit deltage i Ligaerne
og Danmarksturneringen under
hensyntagen til ovennævnte
bestemmelser om opnåelse af licens.

FIBA tillader generelt ikke transfer af
spillere under 18 år. Dog kan i særlige
tilfælde udstedes tilladelse til, at en
sådan spiller opnår en MIDLERTIDIG
spilletilladelse i et andet land. Denne
tilladelse vil i givet fald gælde indtil
spillerens 18 års fødselsdag. Følgende
forhold skal opfyldes:
a. De involverede nationale forbund skal
godkende en tilladelse skriftligt.
b. Spillerens to klubber skal godkende
en tilladelse skriftligt.
c. Spillerens forældre eller værge skal

Spilleren tildeles karantæne efter
reglerne i §30.
Spilleren er dog tidligst spilleberettiget
fra den dag hvor DBBF har modtaget
Letter of Clearance.
Letter of clearance skal være DBBF i
hænde senest d.31 januar, hvilket er det
seneste nogen spiller kan blive
spilleberrettiget.
For spillere under 18 se yderligere krav i
TR § 42
Yderligere krav for ikke Europæiske
spillere
Disse spillere skal ved ansøgning om
licens til DBBF ligeledes underskrive
spillerregistringsblanketten.
Blanketten skal være vedlagt:
- Kontrakt
- kopi af gyldigt pas
- Kvittering for ansøgning om
opholdstilladelse hos
Udlændingeservice. (Kun ikkeEuropæiske spillere)
Spilleren tildeles karantæne efter
reglerne i §30.
Spilleren er dog tidligst spilleberettiget
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

give deres tilladelse skriftligt.

fra den dag hvor DBBF har modtaget
Letter of Clearance og gyldig
opholdstilladelse for mindst tre måneder,
jf. ovenstående.

d. Det skal skriftligt attesteres, at
spilleren er sikret skolegang.
e. Spillerens forældre eller værge skal
skrive under på, at spilleren til enhver tid
er til rådighed for det landshold, hvor
han/hun først havde sit tilhørsforhold.
På spillerens 18 års fødselsdag udløber
den midlertidige spilletilladelse
automatisk, uanset om det er midt i en
turnering, og spilleren skal have udstedt
letter of clearance efter gældende
regler.
Udenlandske spillere med lovligt ophold
i Danmark Kan opnå spilletilladelse ved
indsendelse af kopi af pas samt letter of
clearance. Ved ophold gyldigt kortere
end 3 måneder og gyldigt ophold uden
arbejds- og opholdstilladelse kan der
højst gives spilletilladelse til 3. division
herrer og 2. division damer.

For ikke-Europæiske spillere gælder, at
holdene i dameligaen og herreligaen
kan anvende to af disse i hver kamp,
medens øvrige hold omfattet af
licensordningen kun kan anvende én i
hver kamp.
Ved begge ovenstående ansøgningers
indlevering betales et gebyr, der
fastsættes af bestyrelsen.

For spillere med statsborgerskab
uden for Europa, som har søgt og fået
spillerlicens under hensyntagen til
ovennævnte bestemmelser om
opnåelse af licens, gælder den
bestemmelse, at holdene i dameligaen
og herreligaen kan anvende to af denne
kategori spillere i hver kamp, medens
øvrige hold i Danmarksturneringen kun
kan anvende én spiller af denne kategori
i hver kamp.

Nuværende
(understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglement
§34

Turneringsreglement §34

Klubskifte
Klubskifte mellem
danske klubber
Såfremt en spiller
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Klubskifte for licensspillere mellem danske klubber
Såfremt en spiller ønsker at flytte sin licens fra én klub til
en anden i licenskrævende rækker, kan dette ske i
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Nuværende
(understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

ønsker at flytte sin licens
fra én klub til en anden i
ovennævnte turneringer,
kan dette ske i perioden
1. september til 31.
december.

perioden 1. september til 10.januar.
Klubskifte kan ske i et ubegrænset antal gange i denne
periode og medfører 21 dages karantæne ved hvert
klubskifte.

Klubskifte kan ske i et
ubegrænset antal gange
i denne periode og
medfører 30 dages
karantæne.

Når DBBF modtager klubskifteanmodning orienteres
den afgivende klub om dette. Såfremt den afgivende
klub har indsigelser om frigivelsen af en spiller, skal
denne indbringe tvisten for DBBF inden for 14 dage.

Såfremt en spiller, der
har opnået spillerlicens
for én klub, ønsker at
skifte klub efter 1.
september til en anden
klub, skal spilleren
indsende anmodning om
klubskifte til DBBFs
sekretariat. Et sådant
klubskifte udløser 30
dages karantæne, før
spilleren kan spille for
sin nye klub.

Ansøgning skal indsendes til DBBF på et skema, der
kan downloades fra DBBF’s hjemmeside eller ved
henvendelse til DBBFs sekretariat

Ansøgning skal ske på
et skema, som
downloades fra
www.dbbf.dk eller ved
henvendelse til DBBFs
sekretariat.
Klubskifte fra en dansk
klub til en udenlandsk
klub
En spiller, der ønsker at
flytte sin licens fra en
dansk klub til en
udenlandsk klub, skal
have godkendelse fra
sin danske klub og
DBBF. Godkendelsen
skal godtgøre, at
pågældende spiller frit
kan forlade sit land, idet

Klubskifte for licensspillere fra en dansk klub til en
udenlandsk klub
En spiller, der ønsker at flytte sin licens fra en dansk
klub til en udenlandsk klub, skal have godkendelse fra
sin danske klub og DBBF. Godkendelsen skal godtgøre,
at pågældende spiller frit kan forlade Danmark, idet
han/hun har opfyldt alle forpligtelser i forhold til sin klub
og DBBF. Enhver anden forpligtelse, er disse
bestemmelser uvedkommende.
DBBF kan opkræve ekspeditionsgebyr ved
spilleroverførsel til udenlandske klubber. Ved
spilleroverførsel af danske spillere aftales betingelserne
for spillerens eventuelle deltagelse på officielle hold.
Klubskifte for licensspillere fra en udenlandsk klub
til en dansk klub
En spiller, uanset nationalitet, der ønsker at skifte fra en
udenlandsk klub, hvis forbund er underlagt FIBA til en
dansk klub, skal have letter of clearance, udstedt af det
udenlandske forbund. Derudover gælder de almindelige
regler for licens og klubskifte.
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Nuværende
(understreget fjernes)
han/hun har opfyldt alle
forpligtelser i forhold til
sin klub og sit nationale
forbund. Herved forstås
forpligtelser, f. eks. af
kontraktlig art over for
egen klub og eget
forbund. Enhver anden
forpligtelse, er disse
bestemmelser
uvedkommende.
DBBF kan opkræve
ekspeditionsgebyr ved
spilleroverførsel til
udenlandske klubber.
Ved spilleroverførsel
aftales betingelserne for
spillerens eventuelle
deltagelse på officielle
hold.
Klubskifte fra en
udenlandsk klub til en
dansk klub
En spiller, uanset
nationalitet, der ønsker
at skifte fra en
udenlandsk klub, hvis
forbund er underlagt
FIBA til en dansk klub,
skal have letter of
clearance, udstedt af det
udenlandske forbund.
Såfremt en sådan spiller
i den forgangne sæson
har haft licens i en dansk
klub, og såfremt en
sådan spiller registreres
for en dansk klub efter 1.
september har spilleren
30 dages karantæne,
når samtlige
registreringspapirer er
modtaget i DBBFs
sekretariat.
Et sådant klubskifte skal
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Forslag (understreget tilføjes)
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Nuværende
(understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

ske senest den 31.
december, så spilleren
opnår spilletilladelse for
den danske klub
senest den 31. januar.
Såfremt en sådan spiller
ikke har haft licens i en
dansk klub i den
forgangne sæson kan
spilleren opnå
spilletilladelse uden
karantæne, når
ansøgning vedlagt bilag i
henhold til § 33 er
modtaget i DBBFs
sekretariat.
Et sådant klubskifte skal
ske senest den 31.
januar. Ansøgning skal
ske på et skema, som
downloades fra
www.dbbf.dk eller ved
henvendelse til DBBFs
sekretariat.

Lovforslag 13
Lovforslag om dobbeltlicens
Forslagsstiller: Skovbakken Basketball
Motivation: Ønsket er at sikre den optimale udvikling af danske talenter.
Vi erkender at Canal Digital Ligaen bliver stærkere og stærkere for hvert år, og i
takt med at klubberne bliver mere og mere professionelle, og der kommer flere
og flere penge i Ligaen, vil det også betyde, at der dels hentes flere
udenlandske spillere og det dels vil lykkes at fastholde de erfarne danske
spillere. Dette er selvfølgelig meget positivt.
Samtidig betyder det selvsagt, at det bliver sværere for unge spillere at gøre sig
gældende. Det kan frygtes, at vi på den konto og pga. den manglende
tålmodighed spillerne har, mister de af talenterne, der ikke kommer til udlandet.
Derfor foreslås det, at unge spillere vil have mulighed for at blive 100 %
kvalificeret til at spille i ligaen ved at kunne spille 1. division uden de samtidig
afskriver sig fra muligheden for at spille i ligaen.
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Vores forslag bygger på modeller, der er prøvet med succes i basketball,
ishockey, m.m. i bl.a. Tyskland, Sverige, Finland og i Østeuropa.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§

§

BL= Basketligaen
DL= dobbeltlicens
1DH=1. division herre
Hovedpunkter i forslaget:
En DL-spiller er en spiller, der max.
fylder 22 år i det år sæsonen starter
(sæsonen 2010/11 = årg 1988).
BL-klubben betragtes som
moderklubben. 1. divisionsklubber kan
ikke være moderklub.
Ikke-EU-spillere kan ikke opnå DL.
Skadesbehandling, kontingent,
træningsmodeller, styrketræning,
kontraktaftaler og yderligere forhold,
aftales mellem BL og 1DH som allonge
til en DL aftale udformet af DBBF og
underskrevet af BL og 1DH.
Med DL kan udøvere spille frit i BL & 1.
division, dog naturligt kun i de 2
klubber, hvor licenserne er ansøgt.
DL gælder kun til BL kombineret med 1.
division herrer (ikke lavere rækker).
Med DL kan du stadigvæk spille 2. hold,
USH, etc i moderklubben efter
gældende regler, dog uden
oversidderregler.
Med DL skal du ikke sidde over for at
spille 2. hold etc.
Hvis man skifter licens i moderklubben
(BL), mister man sin DL, og kan søge
ny licens og DL i følge gældende regler.
1DH klubberne kan kun have aftale om
DL fra 1 BL klub, dvs. max 4 spillere.
1DH har gældende regler for oprykning,
slutspil etc. uafhængigt af DL.
1DH kan bruge DL spillere i alle kampe.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Slutspil, pokal, grundspil etc.
En BL klub kan max. råde over 4 DL
spillere.
1DH kan max. have 4 BL-spillere, der
max. kan komme fra to klubber.

Lovforslag 14
Lovforslag om trænerlicensiering
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker ikke at stille dette som endeligt forslag, men ønsker
Basketrigsdagens holdning til tankerne i forslaget.
Motivation:
Til sidste års debataften inden rigsdagen var et af punkterne
trænerproblematikken. Hvis sporten i Danmark skal vokse – både i mængde og
i kvalitet – er den afgørende parameter træneren.
Her var der flere der pegede på at der må gøres noget nyt hvis trænerniveauet
skal løftes. På den efterfølgende rigsdag blev trænerforeningens forslag om
trænerregistrering diskuteret og det blev besluttet at lave en delvis frivillig
trænerlicens. På trods af at der i denne sæson har været krav om at hvert
tilmeldt hold skulle registrere en træner har det været meget få der faktisk har
gjort det. Konklusionen er at der skal gøres noget andet hvis niveauet skal
løftes.

Baggrund:
I dag har DBBF én aktivitet der arbejder for at hæve niveauet, nemlig
uddannelse. Desværre er deltagelsen på kurserne ikke voldsom og den ser ud
til at være aftagende. Hvis trænerne skal blive bedre og dermed også selv få
mere ud af at være træner er det afgørende at de konstant udvikler og forbedrer
sig. Dette gøres igennem praktisk erfaring via træning og kamp, netværk og
uddannelse. Erfaring kommer helt automatisk, netværk kommer delvist af sig
selv men kan være begrænset af hvilken klub man befinder sig i og hvor
opsøgende man er. Uddannelse derimod er der ingen grund til at deltage på
med mindre man er typen der kan lide at videreuddanne sig.
En nylig spørgeskemaundersøgelse viser at 83% af basketballklubberne ikke
mener de har nok uddannede trænere. Der er altså et behov hos klubberne,
men trænerne kommer ikke på kurserne. Diskussioner er derfor om det er
nødvendigt at lave et system der ”motiverer” trænerne til at uddanne sig,
samtidigt med at uddannelsessystemet skal gennemgås og forbedres.
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Hvad siger erfaringerne fra andre lande?
Alle lande vi sammenligner os med har et trænercertificeringssystem! Der er
stor variation i kravene og kurserne, men der er udbredt enighed om at dette er
vejen frem.
Sverige har for eksempel i løbet af de seneste 10 år indført et meget
omfattende system og erfaringen er at der ikke kommer færre frivillige af den
grund, snarere tværtimod.
Erfaringen siger at det tager lang tid at indføre og det skal gøres i passende
små skridt hvis det skal give succes. Samtidigt er det afgørende at der ikke
skabes barrierer og administrative problemer for de mindre klubber.
Sidst men måske mest afgørende er det at uddannelsestilbuddet er af den
højest mulige kvalitet og sammenhæng.
Det foreslås derfor at der laves et reelt trænercertificeringssystem hvor følgende
parametre skal være afgørende:

Målsætning
At der skabes et licenssystem for cheftrænere i Divisionerne og
mesterrækkerne.

Tidsramme
Licensiering skal indføres over en lang periode (5-10 år), så alle kan nå at
vænne sig til systemet.

Uddannelsesniveau
Udannelseskravet skal defineres præcist, men udgangspunktet er at det skal
være på et niveau hvor ligatrænere og erfarne trænere kan få umiddelbar merit
og andre kan tage det på et kursus af maksimalt 20-30 timer.

Gradvis indførsel
Som nævnt er det vigtigt at systemet indføres gradvist. Nedenfor er et eksempel
på hvordan dette kunne gøres.
Antal 11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Herreliga

10

Licens

Licens

Licens

Licens

Licens

Dameliga

9

Licens

Licens

Licens

Licens

Licens

1 Div.herrer

12

-

Licens

Licens

Licens

Licens

2 div herrer

22

-

Licens

Licens

Licens

1 Div. damer

17

-

-

Licens

Licens
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Antal 11-12
Mesterrække
U18

27

Mesterrække
U16

24

Mesterrække
U14

36

-

-

12-13
-

-

13-14
Licens

14-15

15-16

Licens

Licens

Licens

Licens

-

Licens

-

Krav
Systemet må ikke stille krav til mindre klubber og breddetrænere. Til andre vil
det med tiden være et krav at hvert hold har en licenseret træner ved tilmelding

Dispensation
Der lægges op til en meget lempelig dispensationspolitik de første år indtil
systemet er på plads. Blandt andet kan stramme tidsfrister og få
uddannelsestilbud danne grundlag for dispensationer. Såfremt en træner ikke
når på kursus inden sæsonstart kan der gives dispensation såfremt træneren
umiddelbart melder sig på det næst kommende kursus.

Merit
Det er afgørende at det er let at få merit hvis man er erfaren træner. Det
foreslås at trænerforeningen kunne være aktive i dette arbejde.

Licens
Træneren modtager et licenskort fra forbundet der skal vise til dommerne på
forlangende til kampe. Licensen skal være gratis.

Fordele
-

Flere trænere vil komme på kursus

-

Vores ungdom vil få bedre basketballuddannelse hvilket vil løfte niveauet
af dansk basketball

-

Bedre netværk mellem trænerne

-

Større stolthed over at blive certificeret træner

-

Følger det internationale udvikling

-

Langt større central viden om trænerne og dermed mulighed for at
udvikle bedre tilbud

-

Bedre kontakt til trænerne og dermed vidensudvikling
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Lovforslag 15
Lovforslag om præcisering af spilleberettigelse
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der er ikke tale om en ændring, men en præcisering af reglerne da
der har været tvivl om tolkningen af bestemmelsen. Samtidigt integreres den
nuværende § 35 da det står dobbelt som det er nu.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglement § 42

Turneringsreglement § 42

Alle spillerne er spilleberettigede til
deltagelse i øvrige turneringer under
DBBF.

Spilleberretigelse og klubskifte i ikke
licenskrævende rækker

Ikke-danske spillere under 18 år kan frit
deltage i øvrige turneringer, medens
ikke-danske spillere fra og med det fyldte
18 år kan deltage efter indsendelse af
”letter of clearance” (såfremt
vedkommende har været registreret som
spiller i en FIBA klub i et andet land) eller
”academic institution player declaration”
(såfremt
vedkommende ikke har været registreret
som spiller i en FIBA klub i et andet
land).
Klubskifte tillades i sæsonen med 30
dages karantæne, dog med undtagelse
af ungdomsspillere i mesterrækkerne,
der kan foretage klubskifte indtil 31.
december, stadig med 30 dages
karantæne.
Klubskifte for spillere fra en divisionsklub
til en lavere rangerende klub tillades i
hele sæsonen med 30 dages
karantæne.
Klubskifte for spillere fra en lavere
rangerende klub til en divisionsklub
tillades med 30 dages karantæne indtil
31. december.
Klubskifte for spillere fra et lavere
rangerende hold til et mesterrækkehold
tillades med 30 dages karantæne indtil
31. december.
En særlig klubskifteblanket skal
anvendes i forbindelse med klubskifter.
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Alle spillerne er berettigede til deltagelse i
øvrige turneringer under DBBF.
Klubskifte for spillere fra et lavere
rangerende hold til et
divisions/mesterrækkehold tillades med 21
dages karantæne indtil 31. december.
Klubskifte mellem andre hold i øvrige
turneringer tillades i hele sæsonen med 21
dages karantæne.

Klubskifteblanket der kan hentes på
forbundets hjemmeside skal anvendes i
forbindelse med klubskifter.
I tilfælde hvor klubskifte skal ske inden en
frist, skal klubskifteblanketten være DBBF i
hænde i underskrevet form inden fristens
udløb, for at klubskiftet kan gælde.
Ikke-danske spillere under 18 år kan frit
deltage i øvrige turneringer.
Ikke-danske spillere fra og med det fyldte
18 år kan deltage efter indsendelse af
”letter of clearance” (såfremt vedkommende
har været registreret som spiller i en FIBA
klub i et andet land) eller ”academic
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Blanketten kan hentes på
www.basket.dk.

institution player declaration” (såfremt
vedkommende ikke har været registreret
som spiller i en FIBA klub i et andet land).

Uanset i hvilken række en ikke-danske
spiller deltager, skal denne indsende kopi
af pas samt letter of clearance til DBBFs
sekretariat.
Registrering af sådanne spillere er
afgiftsfri.
Ungdomsspillere som ikke har dansk
statsborgerskab men som har fast bopæl
i Danmark kan dog deltage i forbundets
turneringer indenfor deres aldersgrupper
på lige fod med danske statsborgere.
Sådanne ungdomsspillere skal indsende
ansøgning om spilletilladelse til forbundet.
Eventuelt gebyr og tidsfrister for ikkedanskes deltagelse i turneringerne
fastsættes af bestyrelsen.

Turneringsreglement § 35
Spillere med udenlandsk
statsborgerskab, der ønsker at
deltage i øvrige turneringer og
landsdækkende
ungdomsturneringer
Uanset i hvilken række en ikke-danske
spiller deltager, skal denne indsende
kopi af pas samt letter of clearance til
DBBFs sekretariat.
Registrering af sådanne spillere er
afgiftsfri.
Ungdomsspillere som ikke har dansk
statsborgerskab men som har fast
bopæl i Danmark kan dog deltage i
forbundets turneringer indenfor deres
aldersgrupper på lige fod med danske
statsborgere.
Sådanne ungdomsspillere skal
indsende ansøgning om spilletilladelse
til forbundet.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Eventuelt gebyr og tidsfrister for ikkedanskes deltagelse i turneringerne
fastsættes af bestyrelsen.

Turneringsreglement § 31
FIBA tillader generelt ikke transfer af
spillere under 18 år. Dog kan i særlige
tilfælde udstedes tilladelse til, at en
sådan spiller opnår en MIDLERTIDIG
spilletilladelse i et andet land. Denne
tilladelse vil i givet fald gælde indtil
spillerens 18 års fødselsdag. Følgende
forhold skal opfyldes:
a. De involverede nationale forbund
skal godkende en tilladelse skriftligt.
b. Spillerens to klubber skal godkende
en tilladelse skriftligt.
c. Spillerens forældre eller værge skal
give deres tilladelse skriftligt.
d. Det skal skriftligt attesteres, at
spilleren er sikret skolegang.
e. Spillerens forældre eller værge skal
skrive under på, at spilleren til enhver
tid er til rådighed for det landshold,
hvor han/hun først havde sit
tilhørsforhold.
På spillerens 18 års fødselsdag
udløber den midlertidige spilletilladelse
automatisk, uanset om det er midt i en
turnering, og spilleren skal have
udstedt letter of clearance efter
gældende regler.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Regel for international transfer af
ungdomsspillere
Indsættes et passende sted. F.eks.
efter TR §42
FIBA tillader generelt ikke transfer af
spillere under 18 år. Dog kan i særlige
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
tilfælde udstedes tilladelse til, at en sådan
spiller opnår en MIDLERTIDIG
spilletilladelse i et andet land. Denne
tilladelse vil i givet fald gælde indtil
spillerens 18 års fødselsdag. Følgende
forhold skal opfyldes:
a. De involverede nationale forbund skal
godkende en tilladelse skriftligt.
b. Spillerens to klubber skal godkende en
tilladelse skriftligt.
c. Spillerens forældre eller værge skal
give deres tilladelse skriftligt.
d. Det skal skriftligt attesteres, at spilleren
er sikret skolegang.
e. Spillerens forældre eller værge skal
skrive under på, at spilleren til enhver tid
er til rådighed for det landshold, hvor
han/hun først havde sit tilhørsforhold.
På spillerens 18 års fødselsdag udløber
den midlertidige spilletilladelse
automatisk, uanset om det er midt i en
turnering, og spilleren skal have udstedt
letter of clearance efter gældende regler.

Lovforslag 16
Lovforslag om skolelicens
Forslagsstiller: Stenhus og Turneringsudvalget
Motivation: Stenhus Gymnasium & HF opstarter et Basketball College med det
kommende skoleårs begyndelse. Basketball Colleget er en elite
talentudviklingsskole godkendt af DBBF. Som udgangspunkt er de elever der
optages på Stenhus Basketball College kostelever på Stenhus Kostskole.
Tanken er at give spillerne optimale muligheder for at udvikle både deres
basketballtalent og deres boglige kompetencer.
I vores arbejde med at skabe så gode vilkår for elitetalentudviklingen som
muligt anser vi det for altafgørende, at vi er i god dialog med de klubber, der
afgiver spillere til os. Vi har en forhåbning om at den talentudvikling vi vil stå for
på Stenhus, kan sprede ringe i vandet, hvis den sker i en konstruktiv dialog med
klubtrænere på ungdomssiden. Dialogen er meget mere naturlig, hvis de
spillere, der søger ind hos os, stadig har kontakt til deres oprindelige hold, og
klubtrænerne løbende kan følge med i spillernes udvikling.
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Spillere, der vil være interesserede i at søge ind på Stenhus Basketball College,
vil formegentlig være meget ambitiøse unge mennesker, der ikke føler, at de
kan udvikle deres talent optimalt i den klub de kommer fra. Samtidig vil spillerne
ofte være meget vigtige brikker på de hold de kommer fra, og derfor vil mange
klubber i første omgang måske være kede af at afgive spillerne, selv om man
måske godt kan forstå spillernes ønske om at prøve kræfter andre steder. Hvis
spillerne har mulighed for at kunne deltage i hjemklubbens træninger og kampe
i et vist omfang, ville spillerne ikke i samme udstrækning tage på en
talentudviklingsskole på bekostning af deres ”gamle” hold. Forhåbentlig kan det
blive en gevinst for både spiller, hold og moderforening.
På baggrund af disse overvejelser ønsker vi hermed at fremsætte et lovforslag
om at spillere på de skoler, der er godkendt af DBBF som
elitetalentudviklingsskoler ud over deres almindelige klublicens kan tildeles en
skolelicens.
Forudsætningen må naturligvis være at spillerne ikke kan spille for to hold i
samme række, så der aldrig kan opstå tvivl om turneringens troværdighed.
En anden overvejelse vil være hvordan man bedst muligt placerer kampene så
man undgår sammenfald af spilletidspunkter. Her vil vi opfordre til at
talentudviklingsskolehold i størst muligt omfang spiller på hverdage.
Vi vil således gerne stille forslag om at elitetalentudviklingsskolerne kan få
mulighed for at de tilknyttede spillere kan få en særlig skolelicens, der sikrer
spillerne mulighed for at kunne repræsentere både talentudviklingsskolen og
moderklubben i turneringen under DBBF.
Forslaget fremsættes, fordi vi vil sikre så stort udbytte af vores
talentudviklingsarbejde som muligt, ikke bare for den enkelte spiller, men også
for basketball-danmark. Samtidig vil vi gerne beskytte de unge mennesker, der
gerne vil satse på at udvikle deres basketballtalent, så de ikke føler, at de
svigter en klub og et hold ved at følge deres ambitioner.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§

§ §42 i Turneringsreglementet
……………
"Elever der er optaget på en af DBBF godkendt
talentudviklingsskole kan udover deres
almindelige klublicens også tildeles en
skolelicens. Den dobbelte licens betyder at man
kan deltage på både hjemklubbens hold og på
skolens hold i samme sæson. Det er dog aldrig
muligt at deltage på to forskellige hold i samme
række i samme sæson, jvf. princippet i §8."

Lovforslag 17
Motivation for ændringer i børnereglerne for U8 og U10
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Opdeling af reglerne efter aldersgrupper
Da der er lidt forvirring om hvad der er gældende af regler for de forskellige
aldersgrupper og der er flere udgaver af børneregelfolderen, ønsker vi at
opslitte reglerne, så der ligger et regelsæt for hver årgang under børnereglerne
- herudover indskriver vi de gode råd, tanken om fair-play mv ind i reglerne så
der ikke er forskel mellem folderens og reglerne som er i turneringsreglementet.

Ændringer i spilleregler for U8 og U10
Baggrunden for ændringerne ligger primært i de erfaringer vi har haft i
indeværende sæson. Undervejs har vi opdaget at vi med fordel kan tilpasse
reglerne på enkelte områder for at fremme glæden, det gode spil og den gode
oplevelse for alle.
Dommerkast ved start af hver periode
Da vi indførte reglen med ingen holdt bold tænkte vi ikke over, at
boldbesiddelsespilen blev overflødig udover ved starten af hver periode og da
de små elsker at hoppe om bolden kunne vi lige så godt tage skridtet fuldt ud og
indføre dommerkast ved starten af hver periode - på den måde kan vi helt
undlade pilen ved dommerbordet - hvilket i sig selv gør det lettere og enklere at
sidde ved dommerbord, men også går det sjovt at starte hver periode og
spillerne får trænet dommerkast.
"5"sekundsreglen
På samme måde har vi oplevet, at ingen-holdt-bold reglen kan medføre, at
nogle spillere der måske kun lige er nået til "migselv og bolden" men ikke har
det helt store overblik endnu kan komme til at stå lidt for længe med bolden
uden at aflevere - for at skabe flow i spillet vil vi gerne give dommeren mulighed
for at stoppe og sætte spillet igang igen med et indkast - på den måde fremmer
vi flow og lærer spilerne hurtige at aflevere.
Blokering af skud
Ofte har de store spillere en fordel overfor de små ved let at kunne blokere et
skud - ofte inden den overhovedet slipper hånden. Da vi gerne vil fremme
angrebsspillet, have flere scoringer og give alle spillerne fornemmelsen af at
skyde og måske score vil vi helst helt forbyde forsvarsspillerne at blokere et
skud. Da dette omvendt vil kunne give især de gode angrebsspillere en utilsigtet
fordel, synes vi, at et godt kompromis vil være ikke at tillade at blokere et skud
før bolden tydeligt har forladt spillerens hænder og hans "cylinder".
Dobbeltdribling og skridt
Her vil vi gerne graduere det lidt - og derfor vil vi gerne have at vi så småt i U10
begynder at dømme dobbeltdribling og skridt på de spillere der er gode nok til
ikke at lave disse forseelser - omvendt skal der stadigvæk - også i U10 - være
mulighed for de knapt så dygtige spillere stadig at kunne drible og bevæge sig
med bolden uden at der af den grund dømmes for skridt og dobbeltdribling.
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Aldersgræner
Vi fastholder de aldersgrænser der er, men ønsker fremover at kalde det for U8,
U10, U12,U14, U16 og U18. På den måde begrænser vi forvirringen og de
meget lange rækkenavne. Vi vil dog gerne fastholde mini-basket begrebet og
foreslår derfor, at rækkerne fremover hedder:
-

U8 mini (evt. mikro)

-

U10 mini

-

U12 drenge og piger

-

U14 drenge og piger

-

U16 drenge og piger

-

U18 kvinder og mænd

Forslag til revidering af Børneregler U8 mini – gældende fra sæsonen 20102011
Børneregler – hvorfor?
Basketballreglerne for vores spillere i U8 Minibasket hedder børneregler—de
danner grundlaget for de regler der spilles efter i U10 Yngstemini, U12
Ældstemini og U14 drenge-pigerækkerne. Det skulle gerne gøre reglerne lettere
at forstå for spillere, trænere og forældre. Reglerne er progressivt bygget op og
tilpasset spillernes udvikling og alder – dvs., at reglerne gradvist bliver sværere
og tilnærmer sig de regler som voksne spiller efter
For de mindste skal legen og glæden være i højsædet, både til træning og
kamp. Derfor spiller de mindste heller ikke om mesterskaber og medaljer, da
det er glæden og legen i basketballspillet, vi ønsker at fokusere på. Børnene
skal have det sjovt - en ting at tænke på, når man står som træner, måske
sidder som medlevende forælder på tilskuerpladserne eller dømmer kampen.
Aldersgrænser
Disse børneregler gælder for U8 piger og drenge jf. DBBFs fælles turneringsreglement, § 5. DBBFs aldersgrænser følges, men skolekammerater fra samme
skole og samme klassetrin kan spille på samme hold, uanset forskel i alder.
Spillere der er yngre må gerne deltage såfremt dette af klubben vurderes som
værende i orden.
Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler med de undtagelser, der er anført
nedenfor, hvilket har til formål at lette børnenes spil og fremme legemomentet,
FAIR PLAY og de sociale aspekter.
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-

Personlig opdækning er påbudt og en evt. overtrædelse påtales—der
spilles kun halvbaneforsvar. Dommere og trænere er også spilvejledere
og skal hjælpe alle til at forstå og spille efter ånden i reglerne

-

Der spilles 4 mod 4

Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne lovforslag)

-

Som udgangspunkt spilles der 4 x 7 minutter fast tid

-

Alle spillere skal som udgangspunkt spille lige lang tid og ingen må spille
mere end en periode mere end de andre—man bør deltage med 6-8
spillere pr. hold pr. stævne

-

Der føres score, men tælles ikke kamppoint og der bliver ikke ført en
stilling

-

Fejl dømmes som forseelse (ligesom fx udebold)

-

Der spilles ikke med 3-point og straffekast

-

Der spilles ikke med tilbagespil og de forskellige tidsbegrænsningsregler
som 3, 5, 8 og 24 sekunder

-

Det er ikke tilladt at tage bolden ud af hænderne på en modstander
(ingen holdt bold) - derfor starter vi også hver periode med et
dommerkast. Skulle en spiller stå for længe med bolden i hænderne
uden at aflevere, skyde eller drible, kan spillederen fløjte og sætte spillet
i gang med et indkast til det samme hold fra nærmeste sidelinje. Dette er
for at skabe mere flow og tempo i spillet

-

Forsvaret kan ikke stjæle bolden direkte fra et indkast. Skulle det ske,
skal indkastet tages om. Undtaget herfra er indkast afleveret direkte ind i
3-sekundfeltet, som altså godt må stjæles

-

Det er ikke tilladt at blokere et skud før bolden tydeligt har forladt
angriberens hænder

-

Ingen timeouts

-

Der dømmes som udgangspunkt ikke for dobbeltdribling og skridt –
skulle en spiller drage fordel af dette bør spillederen forklare hvad der er
galt – om nødvendigt kan spillet stoppes inden der forklares og herefter
sættes spillet i gang igen med et indkast fra nærmeste sidelinje til det
samme hold der havde bolden

Turneringsform
Alle kampe afvikles i form af stævner. Et stævne afvikles som alle-mod-alle for
4 hold – om nødvendigt kan der justeres op eller ned. Alle hold møder samtidig
og ved ankomst får man at vide hvornår man skal spille. Afbud meldes efter
gældende regler til arrangerende klub – udebliver hold uden afbud falder der en
bøde. I hver stævnerunde” spiller alle hold. Puljerne er forskellige fra runde til
runde. Stævnerne afvikles alle mod alle. Man kan afvikle på 1 eller 2 baner
samtidig. For ikke at stævnerne bliver for lange justeres på kamptiden i forhold
til antal hold pr. stævne. Vi opfordrer til at der afvikles på mindre baner fx
tværbaner. For U8 kan det anbefales, at justere kurvehøjden yderligere ned end
2.60m såfremt dette er muligt Der spilles med boldstørrelse 5— der kan med
fordel anvendes lettere bolde—fx Spordas—kontakt DBBF hvis du vil vide mere
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Fair Play
Spilvejlederen (dommeren) skal være opmærksom på, at reglen om ikke at
notere fejlene ned ikke udnyttes for at få en fordel fx at bede om at få spilleren
skiftet ud eller tage en snak med spiller/træner. Sker dette skal det påtales
overfor træneren for det pågældende hold
For de mindste har basketball et fortrin frem for en lang række andre
idrætsgrene idet der tages sociale hensyn i reglerne. Det er ikke kun de bedste
spillere, der får lov til at være på banen. Alle skal om muligt have lige meget
spilletid, og ingen kan komme på banen i mere end én periode mere end
holdkammeraterne.
Men et er reglerne og noget andet "ånden" bag paragrafferne. Som mange
andre steder, kan reglerne bøjes og (mis)bruges. Vi vil gerne forhindre, at en
træner beder den dårligste spiller om fx at simulere en skade for at have en god
spiller på banen. Det kræver også forældrenes forståelse og hjælp. Heldigvis er
der landet rundt en bred forståelse for, at det i sidste ende ikke gælder om at
vinde den enkelte kamp, men derimod om at alle får oplevelsen af at spille og
have det sjovt!
Ingen kan i øvrigt sige at den bedste minispiller også ender med at være den
bedste som seniorspiller. Det vigtigste er at alle bevarer glæden til spillet, frem
for at gå op i sejre og spekulationer om, hvem der er den bedste på holdet.
Når du dømmer, så tilpasreglerne til spilleniveauet. Døm hvis det har betydning
for kampen, eller hvis det giver spillerne dårlige vaner, ellers lad være. Du er
mere hjælper og vejleder for børnene end egentlig dommer, og din fornemste
opgave er at være med til at give børnene en god oplevelse.
Børneregler har forbud mod zoneopdækning og zonepres, bla. fordi personlig
opdækning fremmer børnenes teknik, og fordi det for de små er nemt at forstå
beskeden: "Dæk nr. 7". I en kamp med zoneopdækning har angriberne
desuden svært ved at score, og for børnene er det sjovest med mange
scoringer.
DBBF, Børne- og Ungeudvalget april 2010

Lovforslag 18
Forslag Børneregler U10 mini – gældende fra sæsonen 2010-2011

Børneregler – hvorfor?
Basketballreglerne for vores spillere i U10 hedder børneregler—de danner
grundlaget for de regler der spilles efter i U12 og U14 drenge-pigerækkerne og
er en videreudvikling af reglerne for U8. Det skulle gerne gøre reglerne lettere
at forstå for spillere, trænere og forældre. Reglerne er progressivt bygget op og
tilpasset spillernes udvikling og alder – dvs., at reglerne gradvist bliver sværere
og tilnærmer sig de regler som voksne spiller efter
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For de mindste skal legen og glæden være i højsædet, både til træning og
kamp. Derfor spiller de mindste heller ikke om mesterskaber og medaljer, da
det er glæden og legen i basketballspillet, vi ønsker at fokusere på. Børnene
skal have det sjovt - en ting at tænke på, når man står som træner, måske
sidder som medlevende forælder på tilskuerpladserne eller dømmer kampen.

Aldersgrænser
Disse regler gælder for U10 drenge og piger, jf. DBBFs fælles turneringsreglement, § 5. DBBFs aldersgrænse følges, men skolekammerater fra samme
skole og samme klassetrin kan spille på samme hold, uanset forskel i alder.
Spillere der er yngre må gerne deltage såfremt dette af klubben vurderes som
værende i orden.

Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler med de undtagelser, der er anført
nedenfor, hvilket har til formål at lette børnenes spil og fremme legemomentet,
FAIR PLAY og de sociale aspekter.
-

Personlig opdækning er påbudt og en evt. overtrædelse påtales—der
spilles kun halvbaneforsvar. Dommere og trænere er også spilvejledere
og skal hjælpe alle til at forstå og spille efter ånden i reglerne

-

Der spilles 4 mod 4

-

Som udgangspunkt spilles der 4 x 7 minutter fast tid

-

Alle spillere skal som udgangspunkt spille lige lang tid og ingen må spille
mere end en periode mere end de andre—man bør deltage med 6-8
spillere pr. hold pr. stævne

-

Der føres score, men tælles ikke kamppoint og der bliver ikke ført en
stilling

-

Fejl dømmes som forseelse og derfor skydes der heller ikke straffekast –
dog giver fejl i scoringsforsøg 1 point og bolden på sidelinjen udfor
straffelinjen eller 3 point ved scoring. Spilvejlederen (dommeren) skal
være opmærksom på, at reglen om ikke at notere fejlene ned ikke
udnyttes for at få en fordel fx at bede om at få spilleren skiftet ud eller
tage en snak med spiller/træner. Sker dette skal det påtales overfor
træneren for det pågældende hold

-

Der spilles ikke med 3-point og straffekast

-

Der spilles ikke med tilbagespil og de forskellige tidsbegrænsningsregler
som 3, 5, 8 og 24 sekunder

-

Det er ikke tilladt at tage bolden ud af hænderne på en modstander
(ingen holdt bold) - derfor starter vi også hver periode med et
dommerkast. Skulle en spiller stå for længe med bolden i hænderne
uden at aflevere, skyde eller drible, kan spillederen fløjte og sætte spillet
i gang med et indkast til det samme hold fra nærmeste sidelinje. Dette er
for at skabe mere flow og tempo i spillet
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-

Forsvaret kan ikke stjæle bolden direkte fra et indkast. Skulle det ske,
skal indkastet tages om. Undtaget herfra er indkast afleveret direkte ind i
3-sekundfeltet, som altså godt må stjæles

-

Det er ikke tilladt at blokere et skud før bolden tydeligt har forladt
angriberens hænder

-

Ingen timeouts

-

Der dømmes som udgangspunkt for dobbeltdribling og skridt i de
tilfælde, hvor en spiller bevidst drager fordel af dette – dette er en
forseelse der giver det andet hold bolden ved nærmeste sidelinje.
Spillederen bør altid forklare hvad der er galt – om nødvendigt kan spillet
stoppes inden der forklares og herefter sættes spillet i gang igen med et
indkast fra nærmeste sidelinje til det samme hold der havde bolden.

Turneringsform
Alle kampe afvikles i form af stævner. Et stævne afvikles som alle-mod-alle for
4 hold – om nødvendigt kan der justeres op eller ned. Alle hold møder samtidig
og ved ankomst får man at vide hvornår man skal spille. Afbud meldes efter
gældende regler til arrangerende klub – udebliver hold uden afbud falder der en
bøde. I hver stævnerunde” spiller alle hold. Puljerne er forskellige fra runde til
runde. Stævnerne afvikles alle mod alle. Man kan afvikle på 1 eller 2 baner
samtidig. For ikke at stævnerne bliver for lange justeres på kamptiden i forhold
til antal hold pr. stævne. Vi opfordrer til at der afvikles på mindre baner fx
tværbaner. For U8 kan det anbefales, at justere kurvehøjden yderligere ned end
2.60m såfremt dette er muligt Der spilles med boldstørrelse 5— der kan med
fordel anvendes lettere bolde—fx Spordas—kontakt DBBF hvis du vil vide mere

Fair Play
For de mindste har basketball et fortrin frem for en lang række andre
idrætsgrene idet der tages sociale hensyn i reglerne. Det er ikke kun de bedste
spillere, der får lov til at være på banen. Alle skal om muligt have lige meget
spilletid, og ingen kan komme på banen i mere end én periode mere end
holdkammeraterne.
Men et er reglerne og noget andet "ånden" bag paragrafferne. Som mange
andre steder, kan reglerne bøjes og (mis)bruges. Vi vil gerne forhindre, at en
træner beder den dårligste spiller om fx at simulere en skade for at have en god
spiller på banen. Det kræver også forældrenes forståelse og hjælp. Heldigvis er
der landet rundt en bred forståelse for, at det i sidste ende ikke gælder om at
vinde den enkelte kamp, men derimod om at alle får oplevelsen af at spille og
have det sjovt!
Ingen kan i øvrigt sige at den bedste minispiller også ender med at være den
bedste som seniorspiller. Det vigtigste er at alle bevarer glæden til spillet, frem
for at gå op i sejre og spekulationer om, hvem der er den bedste på holdet.
Når du dømmer, så tilpas reglerne til spilleniveauet. Døm hvis det har betydning
for kampen, eller hvis det giver spillerne dårlige vaner, ellers lad være. Du er
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mere hjælper og vejleder for børnene end egentlig dommer, og din fornemste
opgave er at være med til at give børnene en god oplevelse.
Børneregler har forbud mod zoneopdækning og zonepres, bla. fordi personlig
opdækning fremmer børnenes teknik, og fordi det for de små er nemt at forstå
beskeden: "Dæk nr. 7". I en kamp med zoneopdækning har angriberne
desuden svært ved at score, og for børnene er det sjovest med mange
scoringer.
DBBF, Børne- og Ungeudvalget april 2010

Lovforslag 19
Børneregler U12 – gældende fra sæsonen 2010-2011

Børneregler – hvorfor?
Basketballreglerne for vores spillere i U12 hedder børneregler—de danner
grundlaget for de regler der spilles efter i U14 og er en videreudvikling af
reglerne for U10. Det skulle gerne gøre reglerne lettere at forstå for spillere,
trænere og forældre. Reglerne er progressivt bygget op og tilpasset spillernes
udvikling og alder – dvs., at reglerne gradvist bliver sværere og tilnærmer sig de
regler som voksne spiller efter
For de yngre spillere skal legen og glæden være i højsædet, både til træning og
kamp - derfor ønsker vi at fokusere på glæden og legen i basketballspillet frem
for mesterskaber og medaljer. Børnene skal have det sjovt - en ting at tænke
på, når man står som træner, måske sidder som medlevende forælder på
tilskuerpladserne eller dømmer kampen.

Aldersgrænser
Disse regler gælder for U12 drenge og piger, jf. DBBFs fælles turneringsreglement, § 5. DBBFs aldersgrænse følges, men skolekammerater fra samme
skole og samme klassetrin kan spille på samme hold, uanset forskel i alder. Det
kræver en dispensationsansøgning til DBBF. Der må dog max. anvendes to
spillere, der er for gamle, i hver kamp Spillere der er yngre må gerne deltage
såfremt dette af klubben vurderes som værende i orden.

Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler med de undtagelser, der er anført
nedenfor, hvilket har til formål at lette børnenes spil og fremme legemomentet,
FAIR PLAY og de sociale aspekter.
-

Personlig opdækning er påbudt, dette medfører bl.a., at to spillere ikke
må dække den samme modspiller, dvs. at fælder/traps/doubleteam og
zonepres (hel- eller halvbane) ikke er tilladt.

-

Overtrædelse påtales første gang overfor den pågældende træner og
ved gentagne tilfælde straffes med 2 straffekast.
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-

Når et hold fører med 20 points eller derover må der kun spilles
halvbaneforsvar.

-

Et hold består af min. 5 og max. 12 spillere.

-

Der skal altid være 5 spillere på banen, hvis det er muligt.

-

Indskiftning på grund af en skadet spiller eller ved 5. fejl tæller som en
hel periode

-

En spiller, der udgår med en skade, må først genindtræde i efterfølgende
perioder

-

Ingen spiller må spille mere end én periode mere end en medspiller,
medmindre denne er skadet eller udvist for 5. fejl

-

Der spilles 4 perioder á 10 min. fast tid. Kampuret stoppes dog ved
straffekast, time-out og ved dommerens tegn. De sidste 2 min. af 4.
periode spilles der dog med effektiv tid. I tilfælde af, at turneringen
afvikles som stævner, kan periodelængden ændres i lighed med reglerne
for U8 og U10

-

Straffekastafstanden er 4,00 m. og der spilles til lav kurv (2,60 m.). En
scoring på straffekast kan ikke annulleres. Opstilling ved straffekast:
straffekastskytten og max. 2 modspillere og 2 medspillere langs siderne

-

Skridt- og tidsreglerne dømmes efter dommerens skøn (fordel – ikke
fordel).

-

3-points reglerne bruges ikke og scoring under spil kan kun tælle 2 point.

-

Der er ikke forbud mod tilbagespil

-

Der må ikke skiftes ud i løbet af en periode, heller ikke under time-out,
dog med undtagelse af skader eller 5. fejl

-

En kamp kan ende uafgjort, hvorved begge hold får 1 kamppoint

-

I kvartfinaler, semifinaler og finaler i pokalturneringen, skal der benyttes
10 – 12 spillere. TU kan dispensere for klubber, der kan dokumentere at
have færre medlemmer i årgangen(e). Der spilles ikke om DM i U12

Bonuspoint
I mesterrækker gives ét bonuspoint, hvis holdet er mindst 10 spillere. I øvrige
rækker gives ét bonuspoint, hvis holdet er mindst 8 spillere.

Fair Play
For de yngre spillere har basketball et fortrin frem for en lang række andre
idrætsgrene idet der tages sociale hensyn i reglerne. Det er ikke kun de bedste
spillere, der får lov til at være på banen. Alle skal om muligt have lige meget
spilletid, og ingen kan komme på banen i mere end én periode mere end
holdkammeraterne.
Men et er reglerne og noget andet "ånden" bag paragrafferne. Som mange
andre steder, kan reglerne bøjes og (mis)bruges. Vi vil gerne forhindre, at en
110

Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne lovforslag)

træner beder den dårligste spiller om fx at simulere en skade for at have en god
spiller på banen. Det kræver også forældrenes forståelse og hjælp. Heldigvis er
der landet rundt en bred forståelse for, at det i sidste ende ikke gælder om at
vinde den enkelte kamp, men derimod om at alle får oplevelsen af at spille og
have det sjovt!
Ingen kan i øvrigt sige at den bedste minispiller også ender med at være den
bedste som seniorspiller. Det vigtigste er at alle bevarer glæden til spillet, frem
for at gå op i sejre og spekulationer om, hvem der er den bedste på holdet.
Når du dømmer, så tilpas reglerne til spilleniveauet. Døm hvis det har betydning
for kampen, eller hvis det giver spillerne dårlige vaner, ellers lad være. Du er
mere hjælper og vejleder for børnene end egentlig dommer, og din fornemste
opgave er at være med til at give børnene en god oplevelse.
Børneregler har forbud mod zoneopdækning og zonepres, bla. fordi personlig
opdækning fremmer børnenes teknik, og fordi det for de små er nemt at forstå
beskeden: "Dæk nr. 7". I en kamp med zoneopdækning har angriberne
desuden svært ved at score, og for børnene er det sjovest med mange
scoringer.
DBBF, Børne- og Ungeudvalget april 2010

Lovforslag 20
Børneregler U12 – gældende fra sæsonen 2010-2011

Børneregler – hvorfor?
Basketballreglerne for vores spillere i U14 hedder børneregler—de danner
grundlaget for overgangen til de regler der spilles efter i U16 og opefter og er en
videreudvikling af reglerne for U12 og nedefter. Det skulle gerne gøre reglerne
lettere at forstå for spillere, trænere og forældre. Reglerne er progressivt bygget
op og tilpasset spillernes udvikling og alder – dvs., at reglerne gradvist bliver
sværere og tilnærmer sig de regler som voksne spiller efter.
For de unge spillere skal legen og glæden være i højsædet, både til træning og
kamp - derfor ønsker vi at fokusere på glæden og legen i basketballspillet frem
for mesterskaber og medaljer. Børnene skal have det sjovt - en ting at tænke
på, når man står som træner, måske sidder som medlevende forælder på
tilskuerpladserne eller dømmer kampen.

Aldersgrænser
Disse regler gælder for U14 drenge og piger, jf. DBBFs fælles turneringsreglement, § 5. DBBFs aldersgrænse følges, men skolekammerater fra samme
skole og samme klassetrin kan spille på samme hold, uanset forskel i alder. Det
kræver en dispensationsansøgning til DBBF. Der må dog max. anvendes to
spillere, der er for gamle, i hver kamp Spillere der er yngre må gerne deltage
såfremt dette af klubben vurderes som værende i orden.
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Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler med de undtagelser, der er anført
nedenfor, hvilket har til formål at lette børnenes spil og fremme legemomentet,
FAIR PLAY og de sociale aspekter.
-

Personlig opdækning er påbudt, dette medfører bl.a., at to spillere ikke
må dække den samme modspiller, dvs. at fælder/traps/doubleteam og
zonepres (hel- eller halvbane) ikke er tilladt.

-

Overtrædelse påtales første gang overfor den pågældende træner og
ved gentagne tilfælde straffes med 2 straffekast

-

Når et hold fører med 20 points eller derover må der kun spilles
halvbaneforsvar

-

Et hold består af min. 5 og max. 12 spillere

-

Der skal altid være 5 spillere på banen, hvis det er muligt

-

Indskiftning på grund af en skadet spiller eller ved 5. fejl tæller som en
hel periode

-

En spiller, der udgår med en skade, må først genindtræde i efterfølgende
perioder

-

Ingen spiller må spille mere end én periode mere end en medspiller,
medmindre denne er skadet eller udvist for 5. fejl

-

Hvis en spiller må forlade banen på grund af skade eller 5. fejl, erstattes
denne af en anden spiller i enighed med den anden udskiftningsleder
under hensyntagen til FAIR PLAY og reglen om at ingen spiller må spille
mere end en periode mere end de andre

-

Der må ikke skiftes ud i løbet af en periode, heller ikke under time-out,
dog med undtagelse af skader eller 5. fejl

-

Ved ekstraperioder i drenge / pige rækken er seniorernes
udskiftningsregler gældende, hvorfor kravet om antal spillede perioder
ophæves

-

I kvartfinaler, semifinaler og finaler om UDM og i kvartfinaler, semifinaler
og finaler i pokalturneringen, skal der benyttes 10 – 12 spillere. TU kan
dispensere for klubber, der kan dokumentere at have færre medlemmer i
årgangen(e)

Bonuspoint
I mesterrækker gives ét bonuspoint, hvis holdet er mindst 10 spillere. I øvrige
rækker gives ét bonuspoint, hvis holdet er mindst 8 spillere.

Fair Play
For de yngre spillere har basketball et fortrin frem for en lang række andre
idrætsgrene idet der tages sociale hensyn i reglerne. Det er ikke kun de bedste
spillere, der får lov til at være på banen. Alle skal om muligt have lige meget
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spilletid, og ingen kan komme på banen i mere end én periode mere end
holdkammeraterne.
Men et er reglerne og noget andet "ånden" bag paragrafferne. Som mange
andre steder, kan reglerne bøjes og (mis)bruges. Vi vil gerne forhindre, at en
træner beder den dårligste spiller om fx at simulere en skade for at have en god
spiller på banen. Det kræver også forældrenes forståelse og hjælp. Heldigvis er
der landet rundt en bred forståelse for, at det i sidste ende ikke gælder om at
vinde den enkelte kamp, men derimod om at alle får oplevelsen af at spille og
have det sjovt!
Ingen kan i øvrigt sige at den bedste minispiller også ender med at være den
bedste som seniorspiller. Det vigtigste er at alle bevarer glæden til spillet, frem
for at gå op i sejre og spekulationer om, hvem der er den bedste på holdet.
Når du dømmer, så tilpas reglerne til spilleniveauet. Døm hvis det har betydning
for kampen, eller hvis det giver spillerne dårlige vaner, ellers lad være. Du er
mere hjælper og vejleder for børnene end egentlig dommer, og din fornemste
opgave er at være med til at give børnene en god oplevelse.
Børneregler har forbud mod zoneopdækning og zonepres, bla. fordi personlig
opdækning fremmer børnenes teknik, og fordi det for de små er nemt at forstå
beskeden: "Dæk nr. 7". I en kamp med zoneopdækning har angriberne
desuden svært ved at score, og for børnene er det sjovest med mange
scoringer.
DBBF, Børne- og Ungeudvalget april 2010

Lovforslag 21
Lovforslag om Turneringsform for Canal Digital ligaen
Forslagsstiller: CDL klubberne
Motivation:
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3. PROPOSITIONER FOR
HERRER

3. PROPOSITIONER FOR
HERRER

Basketligaen

Basketligaen

Kun de sportslige resultater gælder i
forhold til op- og nedrykning mellem 1.
division og Canal Digital Ligaen. Der er
10 hold i Canal Digital Ligaen.

Kun de sportslige resultater gælder i forhold
til op- og nedrykning mellem 1. division og
Canal Digital Ligaen. Der er 10 hold i Canal
Digital Ligaen.

Der tages stilling til formen hvert år af
basketligaen og fremvises på
Basketrigsdagen til godkendelse.

Der tages stilling til formen hvert år af
basketligaen og fremvises på
Basketrigsdagen til godkendelse.

Grundspil

Grundspil

Der spilles et grundspil hvor alle hold
møder hinanden tre gange.

Der spilles et grundspil hvor alle hold
møder hinanden tre gange.

De 8 bedst placerede kvalificerer sig til
kvartfinalerne(1-8, 2-7,3-6,4-5).

De 8 bedst placerede kvalificerer sig til
kvartfinalerne(1-8, 2-7,3-6,4-5).

Medaljespil

Medaljespil

Kvartfinaler afvikles bedst á tre kampe.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.

Kvartfinaler afvikles bedst á tre kampe.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.

Semifinaler afvikles bedst á fem kampe.
Vinderen af 1-8 spiller mod vinderen af
4-5 og vinderen af 2-7 spiller mod
vinderene af 3-6. Bedst placerede i
grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.

Semifinaler afvikles bedst á fem kampe.
Vinderen af 1-8 spiller mod vinderen af 4-5
og vinderen af 2-7 spiller mod vinderene af
3-6. Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.

Finaler afvikles bedst á syv kampe.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Bronzekamp afvikles som én kamp
mellem taberne af semifinalerne. Bedst
placerede hold i grundspillet har
hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane
såfremt dette er godkendt af ligaen og
DBBF.

Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst
placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem
taberne af semifinalerne. Bedst placerede
hold i grundspillet har
hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt
dette er godkendt af ligaen og DBBF.

Op- og nedrykning
Op- og nedrykning
Nedrykningsspil
De sidste to hold i ligaen spiller et
nedrykningsspil, bedst á 3 kampe. Bedst
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

placerede hold i grundspillet har

Potentielt oprykningsberettigede 1.div.
klubberne skal senest 15. april give DBBF
og CDL bindende besked om man ønsker
oprykning. Såfremt man meddeler at man
ønsker at rykke op og efterfølgende
trækker sig vil dette modsvare en trækning
af holdet fra CDL med deraf følgende
sportslig konsekvens.

hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker
direkte ud af ligaen, og erstattes med
vinderen af 1.division.
Vinderen af nedrykningsspillet møder
nummer to i 1. division. Der spilles bedst
af 3 kampe. I disse kampe
spilles efter de licensregler, der gælder i
1. division. 1. divisionsholdets har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Nummer to i 1.division skal have
informeret Ligaen og DBBF om man
ønsker at spille disse kampe inden
holdets tredjesidste kamp. Hvis nr. 1
eller 2 i 1. division ikke ønsker
oprykning, gives tilbuddet videre til de
hold, der er placeret efterfølgende. Dog
skal holdet skal være placeret i den
bedste tredjedel af 1. division for
at få buddet.
Ligaen er arrangør af grundspillet,
playoffs, nedrykningsspil samt
oprykningskampene.

Lovforslag 22
Lovforslag om oprykning fra 1DH til Canal Digital ligaen
Forslagsstiller: ALBA, FALCON, Stevnsgade, Virum, Værløse, Solrød,
Skt.Klemens, FBK Odense, Århus BF, Lemvig.
Motivation: Begrundelse: Klubberne mener kun nr.1 eller 2 er sportsligt
berettiget til oprykning. Konsekvens: Kval.kampe til CDL bortfalder og der er
kun 1 oprykker.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§

§ 3.Propositioner for herrer

Op- og nedrykning

Op- og nedrykning

Nedrykningsspil

Vinderen af 1.division har retten til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes
tilfalder retten nr.2.

De sidste to hold i ligaen spiller et
nedrykningsspil, bedst á 3 kampe.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Bedst placerede hold i grundspillet
har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene
rykker direkte ud af ligaen, og
erstattes med vinderen af 1.division.
Vinderen af nedrykningsspillet møder
nummer to i 1. division. Der spilles
bedst af 3 kampe. I disse kampe
spilles efter de licensregler, der
gælder i 1. division. 1.
divisionsholdets har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Nummer to i 1.division skal have
informeret Ligaen og DBBF om man
ønsker at spille disse kampe inden
holdets tredjesidste kamp. Hvis nr. 1
eller 2 i 1. division ikke ønsker
oprykning, gives tilbuddet videre til de
hold, der er placeret efterfølgende.
Dog skal holdet skal være placeret i
den bedste tredjedel af 1. division for
at få buddet.
Ligaen er arrangør af grundspillet,
playoffs, nedrykningsspil samt
oprykningskampene.

Lovforslag 23
Lovforslag om nedrykning fra 1DH til 2.DH
Forslagsstiller: ALBA, FALCON, Stevnsgade, Virum, Værløse, Solrød,
Skt.Klemens, FBK Odense, Århus BF, Lemvig samt DBBF’s bestyrelse.
Motivation: Klubberne har krav at vide om de er rykket ned eller ej, når
sæsonen er færdigspillet.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ Propositioner 1. division herrer § 3.Propositioner for herrer
Sæson 2009-10
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

1. division herrer omfatter:

- det hold der samlet taber
kvalifikationskampene mellem 1DH Nr. 2
og BL Nr. 9

- det hold der samlet taber
kvalifikationskampene mellem 1DH Nr.
2 og BL Nr. 9
- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2.
division herrer vest 2008-09
- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2.
division herrer øst 2008-09
- de resterende hold fra 1. division
herrer 2008-09, startende med de
bedst placerede indtil rækken omfatter
op til 12 hold.

- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2. division
herrer vest i den forudgående sæson
- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2. division
herrer øst i den forudgående sæson
- de resterende hold fra 1. division herrer i
den forudgående sæson, startende med
de bedst placerede indtil rækken omfatter
op til 12 hold.

Kun nr.11 og 12 kan rykke ned i
2.division. nr.10 er sikker på deltagelse i
næste års 1.division uafhængigt af
resultatet fra CDL. Evt. spilles næste
sæson med 13 hold og der vil så være
3 nedrykkere(11, 12, 13) året efter.

Lovforslag 24
Lovforslag om slutspil i 1DH
Forslagsstiller: FALCON, Stevnsgade, Virum, Værløse, Solrød, Skt.Klemens,
Århus BF og Lemvig.
Motivation: At gøre det mere sportsligt attraktivt at spille i 1DH, med knald eller
fald-kampe, for at ruste holdene organisatorisk og sportsligt til en evt. deltagelse
i CDL.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ Propositioner 1. division herrer § Propositioner 1. division herrer
Sæson 2009-10

1. division herrer omfatter:

1. division herrer omfatter:

- det hold der samlet taber
kvalifikationskampene mellem 1DH Nr. 2
og BL Nr. 9

- det hold der samlet taber
kvalifikationskampene mellem 1DH Nr.
2 og BL Nr. 9
- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2.

- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2. division
herrer vest i den forudgående sæson
- det bedst placerede
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

division herrer vest 2008-09

oprykningsberretigede hold fra 2. division
herrer øst i den forudgående sæson

- det bedst placerede
oprykningsberretigede hold fra 2.
division herrer øst 2008-09
- de resterende hold fra 1. division
herrer 2008-09, startende med de
bedst placerede indtil rækken omfatter
op til 12 hold.

- de resterende hold fra 1. division herrer i
den forudgående sæson, startende med
de bedst placerede indtil rækken omfatter
op til 12 hold.

Rækken afvikles på følgende måde:
Turneringsmodel med et grundspil hvor
alle spiller ude/hjemme mod hinanden
efterfulgt af playoffs mellem nr.1-8 fra
grundspillet.
Kvart-, semi- og finaler afvikles bedst á
tre kampe. Bedst placerede i
grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe. Klubberne kan bytte
hjemmebane såfremt dette er godkendt
af DBBF.

Lovforslag 25
Lovforslag om yngling herre landsdækkende
Forslagsstiller: Hørsholm
Motivation: Argumenter for at ændre turneringsformen er, at der for mange
hold, at der er for mange uinteressante kampe og at omkostningerne er for
store set i forhold til udbyttet. Hermed forslag til basketrigsdagen vedr. ændring
af turneringsformen for YH-landsdækkende.
Forslaget går ud på at vende tilbage til turneringsformen med en opdeling af
YH-mesterrække i en øst og vest turnering, hvor der etableres et slutspil med 6
hold der alle møder hinanden ude og hjemme, med finale mellem nr. 1 og 2,
bedst af 3 kampe.
Deltagere i slutspillet er direkte nr. 1 og 2 i øst og vest, med nr. 3 og 4 fra øst og
vest der mødes på kryds om de 2 sidste slutspilspladser.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Den tidligere beslutning om at spille
ynglinge herre som landsdækkende og
gennemgående hele året annuleres.
Ynglingerækken afvikles efter 7.
PROPOSITIONER FOR LANDSDÆKKENDE
UNGDOMSTURNERINGER
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Lovforslag 26
Lovforslag om slutspil i 1DD
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: Slutspil er med til at gøre basketball unikt, knald- eller faldkampe
gør det attraktivt for tilskuere, bare se USA omkring NBA og College. Det er
vigtigt at slutspilskampe afvikles hos de deltagende klubber for at øge
interessen og give klubben en organisatorisk stor opgave som kan forberede
klubben på større opgaver.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

4. PROPOSITIONER FOR
DAMER

4. PROPOSITIONER FOR
DAMER

1. division damer vest

1. division damer vest

Sæson 2009-10

1.division damer vest omfatter:

1.division damer vest omfatter:

- de/det hold fra Dameligaen fra
foregående sæson (geografisk placeret
vest), der ikke godkendes til Dameligaen i
den kommende sæson

- de/det hold fra Dameligaen 2008-09
(geografisk placeret vest), der ikke
godkendes til Dameligaen 2009-10
- det hold fra 1. division damer vest,
der blev inviteret til at deltage i
Dameligaen 2009-10, men som ikke
kunne opfylde kravene,
- det bedst placerede hold fra 2.
division damer pulje 1 og
- det bedst placerede hold fra 2.
division damer pulje 2
- de resterende hold fra 1. division
damer vest 2008-09, startende med de
bedst placerede, indtil rækken omfatter
op til 12 hold
såfremt divisionen ikke er fyldt op i
henhold til ovenstående kan yderligere
hold fra 2. division damer vest (pulje 1
og 2) inviteres, og kvalifikationskamp
på neutral bane kan blive nødvendig
(bedst af én kamp).

1. division damer øst
Sæson 2009-10

- det hold fra 1. division damer vest, der
blev inviteret til at deltage i Dameligaen i
den kommende sæson, men som ikke
kunne opfylde kravene,
- det bedst placerede hold fra 2. division
damer pulje 1 og
- det bedst placerede hold fra 2. division
damer pulje 2
- de resterende hold fra 1. division damer
vest fra foregående sæson, startende
med de bedst placerede, indtil rækken
omfatter op til 12 hold
såfremt divisionen ikke er fyldt op i
henhold til ovenstående kan yderligere
hold fra 2. division damer vest (pulje 1 og
2) inviteres, og kvalifikationskamp på
neutral bane kan blive nødvendig (bedst
af én kamp).

Slutspil
De 4 bedst placerede hold kvalificerer
sig til playoff(1-4, 2-3).
Semifinaler og finaler spilles bedst af 3
kampe, vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

1. division øst omfatter:

finalen. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.
Vinderen af 1.division (Playoffs) er
berettiget til oprykning, såfremt dette
ikke ønskes tilfalder retten nr.2
Grundspillet skal være færdigspillet
1.uge i marts. Slutspillet starter medio
marts.

- de/det hold fra Dameligaen 2008-09
(geografisk placeret øst), der ikke
godkendes til Dameligaen 2009-10
- det hold fra 1. division damer øst, der
blev inviteret til at deltage i Dameligaen
2009-10, men som ikke kunne opfylde
kravene,
- de to bedst placerede
oprykningsberettigede hold fra 2.
division damer øst 2008-09
- de resterende hold fra 1. division
damer øst 2008-09, startende med de
bedst placerede, indtil rækken omfatter
op til 12 hold. Såfremt divisionen ikke
er fyldt op i henhold til ovenstående,
kan yderligere hold fra 2. division
damer øst inviteres.

1. division damer øst
Sæson 2009-10
1. division øst omfatter:
- de/det hold fra Dameligaen fra
foregående sæson (geografisk placeret
øst), der ikke godkendes til Dameligaen i
den kommende sæson
- det hold fra 1. division damer øst, der
blev inviteret til at deltage i Dameligaen
2009-10, men som ikke kunne opfylde
kravene,
- de to bedst placerede
oprykningsberettigede hold fra 2. division
damer øst fra foregående sæson
- de resterende hold fra 1. division damer
øst fra foregående sæson, startende med
de bedst placerede, indtil rækken
omfatter op til 12 hold. Såfremt divisionen
ikke er fyldt op i henhold til ovenstående,
kan yderligere hold fra 2. division damer
øst inviteres.

Slutspil
De 4 bedst placerede hold kvalificerer
sig til playoff(1-4, 2-3).
Semifinaler og finaler spilles bedst af 3
kampe, vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i
finalen. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.
Vinderen af 1.division (Playoffs) er
berettiget til oprykning, såfremt dette

120

Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne lovforslag)

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
ikke ønskes tilfalder retten nr.2
Grundspillet skal være færdigspillet
1.uge i marts. Slutspillet starter medio
marts.

Lovforslag 27
Lovforslag om slutspil i 2DD
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: Slutspil er med til at gøre basketball unikt, knald- eller faldkampe
gør det attraktivt for tilskuere, bare se USA omkring NBA og College. Det er
vigtigt at slutspilskampe afvikles hos de deltagende klubber for at øge
interessen og give klubben en organisatorisk stor opgave som kan forberede
klubben på større opgaver.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

4. PROPOSITIONER FOR
DAMER

4. PROPOSITIONER FOR
DAMER
2. Division Damer
Slutspil
De 4 bedst placerede hold kvalificerer sig til
playoff(1-4, 2-3).
Semifinaler og finaler spilles bedst af 3
kampe, vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i
finalen. Bedstplacerede hold i grundspillet
har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Vinderen af 2.division(Playoffs) er
berettiget til oprykning, såfremt dette ikke
ønskes tilfalder retten nr.2
Grundspillet skal være færdigspillet
1.uge i marts. Slutspillet starter medio
marts.

Lovforslag 28
Lovforslag om slutspil i 3DH
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: Slutspil er med til at gøre basketball unikt, knald- eller faldkampe
gør det attraktivt for tilskuere, bare se USA omkring NBA og College. Det er
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vigtigt at slutspilskampe afvikles hos de deltagende klubber for at øge
interessen og give klubben en organisatorisk stor opgave som kan forberede
klubben på større opgaver.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3. PROPOSITIONER FOR
HERRER

3. PROPOSITIONER FOR
HERRER
Slutspil
De 4 bedst placerede hold kvalificerer sig til
playoff(1-4, 2-3).
Semifinaler og finaler spilles bedst af 3
kampe, vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i
finalen. Bedstplacerede hold i grundspillet
har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Vinderen af 3.division(Playoffs) er
berettiget til oprykning, såfremt dette ikke
ønskes tilfalder retten nr.2
Grundspillet skal være færdigspillet
1.uge i marts. Slutspillet starter medio
marts.
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Hvidbogen 2010-2012 er udarbejdet med baggrund i en række drøftelser blandt
Dameligaens 9 klubber over en periode på 3 måneder – foruden med input fra
den gennemførte minikonference om damebasket, der blev afholdt i Hørsholm
primo 2010.
Også erfaringerne med afviklingen og administrationen af dameligaen i
sæsonerne 2008-09 og 2009-10 ligger til grund for de gennemførte
justeringer/ændringer.
-

Klubberne i Dameligaen skal på landsplan være rollemodeller og
foregangsklubber for alle andre klubber i landet, hvor der spilles dameog pigebasketball

-

Dameligaen ønsker en liga med deltagelse af 10 klubber, der er klar til at
leve op til de stillede krav og ønsker

-

Det er Dameligaens mål at være med til at udvikle unge talenter, samt
være i stand til at fastholde mere erfarne og rutinerede spillere

-

Desuden skal Dameligaen være i stand til på en positiv måde at tage
imod danske spillere, der i USA eller andre steder i udlandet har udlevet
talentet i en kortere eller længere periode

-

I det følgende har vi bevidst oplistet en række krav til klubberne i
Dameligaen samt konstruktivt forsøgt at forholde os til en række ønsker
eller ”nice to have”

-

Det er afgørende at klubberne i Dameligaen tager fat på styrkelse af
deres respektive organisationer – det vil sige styrke den
ledelsesmæssige platform, hvorpå klubbens bedste damehold spiller,
træner og udvikler sig

-

Klubberne i Dameligaen SKAL satse på damebasket – hvilket
forudsætter en plan for medlemsrekruttering og udvikling af
pigebasketball fra mikrospillere til ynglinge

Denne Hvidbog er fremlagt og vedtaget på Basketrigsdagen i juni 2010.
Med venlig hilsen
Carl Erik Dalbøge
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Dameligaen i sæsonen 2009 - 2010
Dameligaen består af følgende 9 klubber:
-

BK Amager (eksisterende dansk mester)

-

Åbyhøj (vinder af pokalturneringen)

-

Hørsholm 79ers

-

Virum Vipers

-

Lemvig

-

Værløse

-

HBC

-

Falcon og

-

SISU Cph

Den daglige ledelse og administration varetages af Carl Erik Dalbøge
Sæsonen har været kendetegnet ved at være år 2 med den nuværende
turneringsstruktur – 9 hold, et mellemspil og slutspil (kvartfinale og frem).
Det er desuden første år med den nye hjemmeside og ikke mindst det nye
statistikprogram med ”live” opdatering.

Baggrund – samt hensigten med denne Hvidbog
Dameligaen har de seneste 2 år oplevet en markant fremgang i forhold til en
form for professionalisering – det være sig både på og uden for banen.
Dameligaen er organisatorisk placeret i en selvstændig organisation med
selvstændig økonomi og ledelse uden for DBBF. Dette for at sikre klubberne i
Dameligaen optimal indflydelse og fokus på det bedste i dansk damebasketball.
Vi har efter den meget positive tilgang af Lemvig på nuværende tidspunkt 9
klubber, der spiller en dobbeltturnering, herefter er opdelt i 2 lag (mellemspillet)
og til sidst et slutspil med kvartfinaler, semifinaler og finaler (afviklet inden
udgangen af april måned).
Denne Hvidbog er et meget afgørende og helt centralt værktøj i bestræbelserne
på at påvirke adfærd og være fælles om en række vigtige beslutninger, der
SKAL gælde for klubberne i Dameligaen – det være sig afvikling af kampe med
tilhørende regler for administration (dommerbord, statistik m.v.). Hvidbogen
tager også stilling til ledelse og administration af Dameligaen – hvem og
hvordan træffes der beslutninger.
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Nuværende situation (den virkelige verden)
Alle 9 klubber i Dameligaen har et ønske om at vi løfter i flok. Men vi er også
opmærksomme på, at det ikke kun gælder om at løfte overliggeren, men ikke
mindst at løfte bundniveauet.
Damebasketball i Danmark lider voldsomt under flere problemstillinger:
-

I realiteten har vi ikke de senere år haft et damelandshold, hvor der har
været midler til en egentlig elitesatsning

-

Dameligaen er geografisk skæv – med 6 hold i Øst og kun 3 hold i Vest

-

Antal pige-ungdomshold i Jylland er stort set reduceret med 50% i løbet
af de sidste 5-6 år

-

Vi har vanskeligt ved at hverve frivillige til at støtte op omkring det bedste
damehold

-

Vi har en hverdag med store udsving i kvaliteten i afviklingen af kampene
– her tænkes på klare opgaver som aflåst omklædning til dommerne,
aftørring af sved på banen, en speaker, et minimalt kampprogram og
erfarne personer ved dommerbord og statistik

-

Antal tilskuere svinger fra 5 til 300 (og 300 er rigtig flot, men 5 er klart
uacceptabelt)

-

Det viser sig for tit, at klubber ikke får klaret statistikopgaven korrekt –
med tilhørende svingende forklaringer

-

Samarbejdet i Dameligaen fungerer derimod rigtig godt, klubbernes
repræsentanter ønsker og arbejder hårdt for at løfte niveauet, og der er
en fornuftig kontinuitet i personkredsen

-

Der gennemføres de nødvendige møder, og klubberne møder op med en
positiv indstilling og samarbejder godt

-

Klubberne og deres repræsentant i Dameliga-udvalget har en realistisk
vurdering af den nuværende situation

-

Der er op til sæsonen indgået en ny 3-årig aftale med dommerne om
honorering m.v. – og senest er der netop indgået en ny aftale om
beklædning til dommerne. Begge dele er sket i et tæt og godt
samarbejde med DBBF og dommernes repræsentanter

Vision og målsætning
Visionen med Dameligaen er hen over en periode på 5 år at løfte niveauet –
både sportsligt, organisatorisk og i forhold til synlighed i det danske
mediebillede.
Det er afgørende at alle klubber i dameligaen har lyst til samt evner og vilje til at
efterleve de fælles værdier og det regelsæt, der til enhver tid fremgår af
Hvidbogen.
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Det er ambitionen, at Dameligaen i sin daglige adfærd kan være rollemodel for
andre – og ikke mindst være lokomotiv i bestræbelserne på at udvikle
damebasketball i Danmark (både elite og bredde).

Struktur – udvalg, beslutninger, daglig ledelse m.v.
Dameligaen består i indeværende sæson af 9 klubber. Alle 9 klubber skal
udpege en navngiven repræsentant til deltagelse i møderne i Dameliga-rådet.
Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtelser og kan på møderne i
Dameliga-rådet tegne klubben og dermed tage de nødvendige beslutninger.
Udvalget mødes i niveau 6 gange pr. sæson og træffer de beslutninger, der
vedrører regelsæt, afviklingen af turneringen m.v.
Der vælges desuden et 3-mands Dameliga-nævn, hvor den ene af disse
medlemmer vælges på Basketrigsdagen og de 2 andre blandt Dameliga-rådets
medlemmer. Nævnets opgaver omhandler blandt andet:
-

Godkendelse/eksklusion af klubber

-

Godkendelse af forslag til Hvidbog til fremlæggelse på Basketrigsdagen

Det skal understreges, at en eventuel konkurs medfører at alle point slettes og
at holdet fjernes fra turneringen og stillingen).
Klubberne i Dameligaen udpeger og ansætter en forretningsfører, der i
hverdagen er ansvarlig for blandt andet:
1. Tilrettelæggelse af turneringen (altså hvem spiller mod hvem – hvornår)
2. Indkaldelse til og gennemførelse af Dameliga-rådets møder
3. Indkaldelse til og gennemførelse af eventuelle nødvendige møder i
Dameliga-nævnet
4. Udarbejdelse af budget og daglig bogføring – foruden fremlæggelse af
status med regelmæssige mellemrum
5. Aflægge regnskab på Basketrigsdagen
6. Kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere
7. Håndtering af statistik og opdatering af hjemmesiden
8. Arbejde målrettet på at skaffe en kommende hovedsponsor for
Dameligaen
Det er hensigten at søge et tættere samarbejde med DBBF i forhold til statistik,
hjemmeside og planlægning af turneringen.
Forretningsføreren ”ansættes” for 1 sæson af gangen – og en eventuel
udskiftning skal af klubberne være meddelt forretningsføreren senest den 1.
marts. Der skal således næste gang positivt tages stilling til valg af
forretningsfører inden udgangen af februar 2011.

128

Dameligaen, Hvidbog 2010-2012

Ufravigelige krav til klubberne i Dameligaen
Følgende er de fælles krav, der SKAL efterleves af alle klubber i dameligaen:
1. Alle hold i Dameligaen skal spille med trøjenumrene 4-15
2. Der SKAL ved alle kampe i Dameligaen optages en DVD, der straks efter
kampen afleveres til udeholdet
3. Der SKAL være gennemsigtige plader på banen. Der SKAL endvidere
være 24-sekunders ure over pladerne eller i hjørnerne.
4. Hvert hold SKAL disponere over aflåseligt omklædningsrum til
dommerne
5. Dommerbord + tilhørende statistik skal være klar senest 30 minutter før
kampstart
6. Banen SKAL være klar til kamp mindst 30 minutter før kampstart – det vil
sige eventuelle bandereklamer opsat og minimum 6 ens bolde (identisk
med kampbolden) til brug for opvarmning (3 bolde til hvert hold).
7. Er der speaker til kampen SKAL denne agere fair – og begge hold
præsenteres før kampen
8. Der SKAL tages statistik ved hjælp af det officielle statistikprogram. Der
SKAL være minimum 2 erfarne personer, der klarer denne opgave – og
kampen skal i forhold til statistik være ”lukket ned” straks efter kampens
afslutning
9. Der SKAL i hallen være person(er) til aftørring af banen for sved
10. Klubben SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt et kampreferat til
Dameligaens forretningsfører
11. Der vælges forud for sæsonen et antal fokuskampe (2 i grundspillet + 1 i
slutspillet), hvor klubben SKAL have særlig fokus på kampafviklingen i
form af tilskuere, speak, konkurrencer, omtale m.v.
Overholder klubberne ikke ovenstående krav udsender forretningsføreren
straks en bøde på kr. 500 for hver gang kravene ikke efterleves. Rettidig
betaling af disse bøder er en forudsætning for fortsat at deltage med hold i
Dameligaen – og manglende betaling og konsekvenserne heraf videregives til
Dameliga-nævnet senest 14 dage betalingsfristen.

”Nice to have” – altså forslag til ønsker
Foruden de ovennævnte absolutte krav til klubberne i Dameligaen, er der bred
enighed om fremadrettet at arbejde frem mod andre ønsker. Det er på den korte
bane således, at de klubber, der har de nødvendige ressourcer, meget
opfordres til at efterleve flere af nedenstående.
1. Foromtale på egen hjemmeside af næste hjemmekamp – og meget
gerne fremsendelse af denne til Dameligaens hjemmeside
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2. Det anbefales at alle hold som minimum stiller med 10 spillere til alle
kampe
3. Tilsvarende anbefales det, at klubberne udarbejder et kampprogram
samt efter alle hjemmekampe indsender et par billeder sammen med
referatet til forretningsføreren
4. Det anbefales at klubberne i dameligaen sikrer at alle spillere har ens
opvarmningstrøjer, der altid anvendes til den fælles opvarmning
5. Det anbefales, at klubberne nedsætter en egen dameligabestyrelse/udvalg, der i egen klub i særlig grad har fokus på netop holdet
i Dameligaen
6. Det anbefales, at klubberne i Dameligaen udarbejder og gennemfører en
handlingsplan for egne talenter (fra minimum junior og op)
7. Vi ønsker meget gerne et 10. hold i Dameligaen – men ikke for enhver
pris
8. Det anbefales i særlig grad, at klubberne i dameligaen arbejder målrettet
på rekruttering af de yngste pigespillere. At klubben således har fokus på
tilgang af de yngste minispillere i ungdomsrækkerne er af stor betydning
for både egen klub og dansk basket generelt
Desuden anbefales det, at Dameligaen i samarbejde med DBBF udarbejder en
målsætning for certificering af kommende trænere.

Turneringsafvikling – antal kampe, slutspil m.v.
De seneste 2 sæsoner er Dameligaen blevet afviklet som en dobbeltturne + et
mellemspil i 2 lag + kvartfinaler, semifinaler og en finaleserie (bedst af 5).
Der er med denne revidering af Hvidbogen vedtaget en ny turneringsform for de
kommende 2 sæsoner – nemlig på samme måde som Canal Digital Ligaen – en
tripelturnering efterfulgt af kvartfinale (bedst af 3), semifinaler (bedst af 3) og
finaler (bedst af 5). Efter grundspillet spiller nr. 1 mod nr. 8, 2 mod 7 o.s.v.
Bedst placerede hold efter grundspillet har fordel af flest hjemmekampe.
Når den nye turneringsform gælder for 2 sæsoner skyldes det, at ”man bytter”
år 2 – altså spiller ude 2 gange mod de hold, som man i år 1 spillede 2 gange
mod på hjemmebane.
Det er stadig ønskeligt, at sidste finale er afviklet inden udgangen af april. Og
tilsvarende at der forsøges taget hensyn til mulighederne for dobbeltkampe
(samme dag som klubbens bedste herrehold i Canal Digital Ligaen eller 1.
division).
Endelig fastholdes ønsket om at undgå midtugekampe på tværs af Storebælt.

Diverse
Dameligaen uddeler hvert år 4 priser:
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1. Årets spiller (spillerne fra alle klubber tildeler en spiller 5, 3 og 1 point –
dog kan man ikke stemme på en fra egen klub)
2. Årets Coach (headcoach fra klubberne i Dameligaen afgiver én stemme
hver på årets Coach)
3. Årets dommer (på samme måde tildeler spillerne 5, 3 og 1 point til den
dommer, som de mener hen over sæsonen har ydet den bedste
præstation – konsekvens, dialog, fair….)
4. Årets talent (igen er det 5, 3 og 1 point til årets talent – der maksimalt må
være fyldt 20 år)
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Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2009-10
For at deltage i Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan
søges dispensation til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet
opfyldes i løbet af sæsonen eller inden starten af den efterfølgende sæson.
Canal Liigaen kan give en et-års dispensation. Hvis en klub ikke har søgt
dispensation for et krav inden sæsonstart, anses det for givet, at klubben
opfylder kravet.
Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes
gennemgang af tjeklisten over om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de
krav, hvor der er angivet bødestørrelser). Dette bør max. tage 10 minutter og
skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen
Ved TV kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og
der arbejdes efter den af Dk4 i forvejen udsendte produktionsplan, som er
afstemt med klubberne.
Der uddeles administrative bøder i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med
mindre der er givet dispensation for kravet. Bødesatsen er defineret i et tillæg
og bøder afregnes med Canal Digital Ligaens forretningsfører.
Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til
arbejdsskadeforsikringsloven.

a. Økonomi
1)

Klubberne i Canal Digital Ligaen kan ikke skylde DBBF eller Canal Digital
Ligaen penge uden særlig aftale herom, og dette kan kun ske ved ganske
særlige tilfælde. Canal Digital Ligaen har mulighed for at ekskludere
klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i
DBBFs love. Jf. afgiftsskema pkt. 23) og 24)

2)

En skattesag med bøde, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende
godkendelse til, Canal Digital Ligaen. Jf. afgiftsskema pkt. 24)

b. Krav til holdene
1)

Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere.

2)

Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere jf.
afgiftskema pkt. 1)

3)

Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. jf.
afgiftskema pkt. 2)

4)

Trøjenumre skal være fra 4 - 15 jf. afgiftskema pkt. 3)
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5)

Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips.
jf. afgiftskema pkt. 4)

c. Krav til arenaen
1)

Der skal være mulighed for siddepladser (godkendt af myndighederne) til
700 tilskuere.

2)

Der skal være opmalet til basketball i tre sekunders felter og midtercirkel.
Maling kan evt. erstattes af gulvreklamer.

3)

Der skal være gennemsigtige plader med break-away kurve.

4)

Der skal endvidere være 24 sekunders ure over pladerne eller i alle fire
hjørner.

5)

I forbindelse med scoringstavlen skal der være permanent fejlvisning, så
spillere og tilskuere kan følge med i antallet af fejl den enkelte spiller er
blevet idømt.

6)

Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er
telefonstik/internet adgang til rådighed for de fremmødte journalister. En
presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger
og andet relevant materiale.

7)

Der er en kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30
minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning. jf. afgiftskema
pkt. 5)

8)

Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et
aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere.

9)

Arenaen skal være klar 60 minutter før fastsat kampstart. Senest 30 min
før kampstart skal følgende være klar: Bandereklamer er opstillet, dørene
og kiosk er åbnede, der spilles musik og der er ikke boldspil i hallen
bortset fra spillernes opvarmning. jf. afgiftskema pkt. 6)

d. Krav til kampafvikling i øvrigt
1)

Canal Digital Ligakampens weekendkampe spilles som udgangspunkt
lørdage eller søndage kl. 15.00, mens midtugekampene spilles tirsdage til
torsdage kl. 19.00. Alle klubber skal have mulighed for at spille mindst på
det ene af de to tidspunkter. TV-kampe eller tilskuerfremmende
foranstaltninger kan afvige herfra. Øst-vest kampe må som hovedregel
senest ligge kl.17 i weekend og 19 i hverdage

2)

Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af
holdene, den aktuelle stilling i Canal Digital Ligaen og forord til dagens
kamp. jf. afgiftskema pkt. 7)

3)

Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en
angivet plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes. jf. afgiftskema
pkt. 8)
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4)

Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige kampe i Canal
Digital Ligaen. Dette sker enten via internet i hallen eller via en
klubtelefon.

5)

Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er
minimum to personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de
fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i
halvlegspausen og umiddelbart efter kampens afslutning. Begge holds
statistik er uploadet på Canal Digital Ligaens umiddelbart efter kampen og
senest to timer efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer
kontaktes Canal Digital Ligaen hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne
ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf. afgiftskema pkt. 9)

6)

Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved
samt til indsamling af bolde efter opvarmning. jf. afgiftskema pkt. 10)

7)

Alle Canal Digital Ligakampe optages på DVD og der afleveres en kopi til
udeholdet umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske
problemer kopieres og afleveres til udeholdet straks ved fejlens
opdagelse. Det er hjemmeholdets ansvar at aflevere en kopi til udeholdet
– dette må aldrig ske mere end 24 timer efter kampens afslutning.
Dommerne får ligeledes udleveret en kopi efter udeholdet har fået sin.
Dommerne skal enten blive i hallen eller aflevere frankeret kuvert til
eftersendelse af DVD. jf. afgiftskema pkt. 11)

8)

Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Canal Digital
Ligaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. jf.
afgiftskema pkt. 12)

9)

Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed
for begge holds spillere samt kampens dommere i tilfælde af pludseligt
opståede skader på disse. jf. afgiftskema pkt. 13)

10) Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for
underholdning, konkurrencer og optræden i de første ti minutter. De sidste
fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved ekstraordinære
begivenheder kan dette afviges.
11) Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Canal
Digital Ligaen. Afsendelse skal ske på kampdagen. Der kan anvendes
scannede dokumenter og mails. jf. afgiftskema pkt. 14)
12) Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter
kampens afslutning (senest 2 timer). jf. afgiftskema pkt. 15)
13) Et kort kampreferat med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold emailes til ligaens forretningsfører senest to timer efter kampens afslutning
efter nærmere retningslinier. jf. afgiftskema pkt. 16)

e. Markedsføring
1)
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Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med
relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf. afgiftskema pkt.
17)
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2)

På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere
ved sæsonstart. jf. afgiftskema pkt. 18)

3)

Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs
trænerkurser.

4)

Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs dommereller lederkurser.

5)

Klubberne skal have mindst 325 medlemmer (eller en stigning på mindst
10% pr. år)

g. Organisation
1)

Klubberne skal deltage i Canal Digital Ligaseminarer og -møder med det
indbudte antal personer.

2)

Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 kort til 2
personer til uddeling i hver klub. Derudover udsteder DBBF et antal kort
med adgang til alle kampe.

h. Tilskuere
1)

Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 400
tilskuere. jf. afgiftskema pkt. 21)

2)

Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en
procentuel stigning hver sæson ud fra et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt.
22)

3)

Der skal være mindst 200 tilskuere til hver kamp ud over 1 jf. afgiftskema
pkt. 20)

Bilag 2: Organisation af Canal Digital Ligaen
Canal digital ligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er
den øverste instans. Rigsdagen godkender årligt Canal Digital ligaens hvidbog
og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF’s love og reglementer
§12 stk.5 pkt. 8.
Fra Canal digital udpeges en repræsentant der indgår i DBBF’s bestyrelse som
formand for Ligaudvalget. jf. DBBF’s love og reglementer §9 litra f.
Canal Digital Liga rådet
Canal Digital Liga rådet består af ligaklubbernes repræsentanter, samt op til tre
repræsentanter udpeget af DBBF. Rådet er ansvarlig for den løbende drift af
ligaen og alle væsentlige beslutninger skal tages her.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Canal Digital Ligarådet. Denne
person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og
dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til Canal Digital Ligaen. Hver
klub kan udpege en substitut, der deltager i Canal Digital Ligarådsmøderne i
tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.
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Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året.
Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om
nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne
hvidbog eller til det gældende arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes
ændringer til disse dokumenter skal dette være påført som punkt på
dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen.

1. division
1. Divisions klubbernes repræsentanter inviteres til møde med
forretningsføreren en gang årligt.

Forretningsfører
Canal Digital Ligaen har en honoreret forretningsfører med ansvaret for opgaver
defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af Canal Dital Liga klubberne
Herunder er også defineret ansvar og kompetence områder.

Håndtering af indberetninger og protester
DBBF’s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle
protester. Dette tilstræbes at kunne ske indenfor max 48 timer.

Bilag 3: Klubstruktur og -udvikling
Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.
Det forudsættes at Canal Digital Ligaklubberne aktivt markedsfører de fælles
turneringer, således at en tilskuer-kultur fremmes til fælles gavn.

Ungdoms- og breddearbejde
Alle Canal Digital Ligaklubber eller moderklubber (licenshavere) forventes at
have en velfungerende ungdomsafdeling for begge køn.

Forholdet til DBBF
Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Canal Digital Ligaen må
føre til en øget trænings-mængde. DBBF og klubberne må tage stilling
hvorledes fordeling af træning mellem landshold og klub-træning skal foregå.

Dommerne
Canal Digital Ligaen ønsker at benytte og udvikle de 12-15 bedste dommere i
Danmark. Udover at dømme kampene, skal dommerne udfylde et
indberetningsskema efter hver kamp i Canal Digital Ligaen.
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TV- og reklamerettigheder
TV rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Canal Digital Ligaen er Canal Digital Ligaens og
forhandles i samarbejde med DBBF.
Canal Digital Ligaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål
tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse samt pt. Dk4 logo. Ligeledes har Dk4
krav på logo i klubbernes kampprogram. Derudover har Canal Digital Ligaen ret
til logo på medhjælperes trøjer.

Økonomi
Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, udtræder
holdet øjeblikkeligt af Canal Digital Ligaen og holdets resultater udgår af den
samlede stilling.

Bilag 4: Afgifter 2010- 2011
Hold krav:
1)

Afgift

Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere
(én kamp undtaget)

1.000,-

2)

Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer

1.000,-

3)

Spillere med numre anderledes end 4 – 15

500,-

4)

Cheftræneren skal være iført jakkesæt

500,-

Arena krav:
5)
6)

Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra
30 min. mindst til kampens afslutning

1.000,-

30 min før kampstart er reklamer opstillet, dørene og kiosk
åbnede, der spilles musik og der er ikke boldspil i hallen bortset
fra spillernes opvarmning.
1.000,-

Kampafvikling i øvrigt
7)

Manglende kampprogram eller kun sort/hvid udgave

1.000,-

8)

Manglende speakning eller direkte unfair sådan

1.000,-

9)

Manglende efterlevelse af statistik upload

1.000,-

10) Manglende kvalificerede svaberpersonale

500,-

11) Manglende videobånd til modstanderhold

1.000,-

12) Manglende uniformering af alle hjælpere ved hjemmekampe

500,-

13) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling

1.000,-

14) Ikke rettidig indsendelse af protokol og dommerskema

500,-

15) Manglende eller for sen indtelefonering (2 timer efter)
efter reglerne

1.000,137
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16) Manglende eller for sent (2 timer efter) kampreferat til
Basketligaen

1.000,-

Markedsføring i øvrigt
17) Manglende foromtale på egen hjemmeside 36 timer inden
kampstart og referat 4 timer efter afslutning

1.000,-

18) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider

1.000,-

19) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. Elektronisk
guide

2.000

Tilskuere
20) Kampe med mindre end 200 tilskuere udover 1
21) TV kampe med under 400 tilskuere
22) Stigning under sæsonmål

500,5.000,10.000.-

Økonomi
23) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge)

500,-

24) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber
dømt i kampene derefter indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke
indbetales inden for seks uger efter fristen vil klubben blive ekskluderet fra
ligaen.

Bilag 5: Turneringsform samt op- og nedrykningsspil
Se lovforslag om turneringsform
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Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen
I lige år er formanden, formanden for dommerudvalget, formanden
for uddannelsesudvalget og formanden for børne- og ungeudvalget
på valg.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – på valg, villig til genvalg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – på valg, villig til genvalg
Formand for uddannelsesudvalget
Carsten Hermansen – på valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – på valg, villig til genvalg
Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – ikke på valg
Formand til turneringsudvalget
Thomas Frydendal – ikke på valg
Formand for klubudviklingsudvalget
Michael Piloz – ikke på valg
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – ikke på valg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen
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Valg af medlemmer til de stående udvalg
Jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf §20
Dommerudvalget (på valg)
René Christensen, villig til genvalg
Kim Døj, villig til genvalg
Carsten Vestermark Jensen, villig til genvalg
Claus Fogde, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsens forslag til nyt medlem:
Brian Damgaard
Uddannelsesudvalget (på valg)
Vacant
Vacant
Børne- og ungeudvalget (på valg)
René Hansen,
Henrik Sandberg,
Torben Bo Jensen
Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)
Vacant
Vacant
Turneringsudvalget (ikke på valg)
Flemming Hansen (vest)
Jimmy Jørgensen (øst)
Peter Jensen (vest)
Morten Pedersen (vest)
Rune Larsen (øst)

140

Valg af medlemmer til de stående udvalg

Klubudviklingsudvalget (ikke på valg)
Susanne Fløe
Jimmie Petersen
Eliteudvalget (ikke på valg)
Per Mikkelsen
Jacob Wienecke
Anne Thorius
Jonas Buur
Dagsordenens pkt. 12 Valg – blandt bestyrelsens medlemmer –
af næstformand i bestyrelsen.
Dagsordenens pkt. 13 Valg af medlemmer og suppleanter til
amatør- og ordensudvalget
Torsten Ørhøj,
Ulla Ingerslev,
Jette Jessen,
Suppleant Jacob Bertram,
Dagsordenens pkt. 14 Valg af revisorer og en suppleant for
disse.
DIFs fælles revisoraftale med KPMG
Navnene på revisorerne, som alle er KPMG medarbejdere er:
Henrik Paludan
Saliha Ben Dahman
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