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Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Referat Basketrigsdag 2009

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:
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget, formand for
klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget
11) 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, uddannelsesudvalget og
børne- og ungeudvalget.

b)

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

12) Valg blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen.
13) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordens udvalget.
14) Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.
15) Eventuelt.
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1.
Valg af dirigent
Formanden Michael Honere Bloch indledte mødet med at byde de delegerede velkommen. Han
takkede alle de fremmødte og glædede sig over den afholdte debat aften om fredagen havde fået
så positiv modtagelse.
Formanden gik herefter over til dagsordenens pkt. 1, valg af dirigent, hvor formanden på
bestyrelsens vegne foreslog Kell Ørhøj, der blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede mødets lovlige indvarsling i henhold til lovenes §
12, stk. 1. Indkaldelsen var dateret den 30. marts 2009, og dirigenten konstaterede, at
Basketrigsdagen herefter var beslutningsdygtig.
Dirigenten bad forsamlingen om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage redaktionelle
ændringer af lovteksten hvilket blev givet af forsamling.
Følgende personer deltog i Basketrigsdagen 2009
Navn
Anders Mogensen
Anders Stuhr
Jørgensen
Anker Nielsen

Klub og repræsentant
Odder IF
BMS
Gedved + Bestyrelsen

1
1

1
2

Søren Hedegaard
Brian Damgaard
Carsten Boeck
Carsten Hermansen
Christian Gibson
Claus Jensen
Danilo Jensen
David Ramskov
Ernst Jensen
Flemming Hansen
Frank Bavngaard
Henrik Olsen
Henrik Sandberg
Igor Gavrilovic
Jacob Horstmann
Jakob Hjorth
Jan Andersen
Jesper Brixen
Jesper Nielsen
Jesper Swalbe
Jørgen Stig Nielsen
Karin Olsen
Kasper Mølgaard
Kell Ørhøj
Lars Nygaard
Lasse Lau Lindenskov
Leif Laszio Haaning
Leif Nielsen
Lennart Christensen

Herlev
Skt. Klemens
ALBA
Bestyrelsen
Haderslev
BK Amager
Hals
Virum
Bestyrelsen
Turnudvalg./TGF
Glostrup
Horsens IC
Solrød
Virum
Svendborg
Odder IF
Horsens IC
Bestyrelsen
Bestyrelsen
BK Amager
Hørsholm
Svendborg
DBBF

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1

BMS
Solrød
Aabyhøj
BK Amager
Fredericia

Lørdag Stemmer
1
1

Bemærkning

manglende
fuldmagt

for sen tilm.

for sen tilm.

for sen tilm.
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Lennart Jensen
Martin Steen
Michael Bloch
Michael Boje Formann
Michael Ferdinandsen
Michael Jørgensen
Michael Piloz
Michael Rønne
Mikkel Aaris
Niels Jørgen Jensen
Niels Trzecieski
Ole Vincents
Ove Pedersen
Peter Jensen
Randi Nielsen
Rasmus Winkel
René Christensen
René Hansen
René Jakobsen
Rikke Fogh Odgaard
Rune Larsen
Sofie Venndt
Steffen Wich
Susanne Fløe
Therese Grønborg
Thomas Frost
Thomas Frydendal
Thomas Silfen
Torsten Ørhøj
Uffe Høj
Viggo Pedersen

Horsens IC
Svendborg
Bestyrelsen
Værløse
Falcon
Svendborg
Aarhus Bears+ Bestyrelsen
DBBF
Viborg
Svendborg
Falcon
DBBF
Bestyrelsen
Lemvig + turnudv.
Skovbakken
DBBF, direktør
DU
Lundergaard + B&U
Lemvig
AUS
Solrød OSB
Aalborg
Skovbakken
Aabyhøj
AUS
Aalborg
Skjold
Birkerød+Bestyrelsen
ABCD-trænerforeningen
Herning
Harlev
B 71

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
0
2
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

for sen tilm.
for sen tilm.

for sen tilm.

for sen tilm.

for sen tilm.

Dirigenten oplyste at der var mødt 44 stemmeberettigede op. Simpelt flertal er derfor 23 stemmer
og kvalificeret flertal 30 stemmer.

2.
Formandens beretning.
Dirigenten stillede beretning til debat
Der var ingen bemærkninger til beretningen og dirigenten betragtede derfor beretningen som
enstemmigt godkendt
Formanden benyttede lejligheden til at byde velkommen til DBBF’s nye ungdomskonsulent Kasper
Mølgaard
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3.
Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsenterer budget.
Anker Nielsen indledte med at forklare at regnskabet udelukkende var påstemplet med ”udkast”,
da der var tale om et udkast indtil bestyrelsen havde skrevet under. Dette blev gjort til
bestyrelsesmøde om fredagen. Han forklarede at der var budgetteret med underskud på 223.000
og resultatet på -77.000 derfor var tilfredsstillende. For at sikre en stabil økonomistyring har
bestyrelsen besluttet at hensætte 100.000 årligt til afvikling af Nordiske mesterskaber i 2014, da
der må forventes en omkostning på 500.000.
Dirigenten bekræftede at han havde verificeret det underskrevne regnskab.
Torsten Ørhøj spurgte til en negativ indtægt på 50.000 i posten bøder manglende dommere.
Anker Nielsen forklarede at dette skyldtes at der på grund af en administrativ fejl ikke var blevet
opkrævet hos klubberne. Han beklagede dette, men glædede sig dog over at klubberne i stedet
kunne bruge midlerne selv og opfordrede til at man brugte pengene til at investere i
dommerområdet.
Regnskabet blev godkendt.
Anker Nielsen fortalte om at man har ombrudt kontoplanen således at der nu er 100%
sammenhæng mellem budgettering og regnskab. Dette vil fremover give en endnu bedre
økonomistyring. Det vil ligeledes give større overblik for rigsdagen og bestyrelsen, samtidigt med
at man kan få informationer på et meget detaljeret niveau om nødvendigt. De følgende år er der
budgetteret med et mindre overskud. DBBF har en solid egenkapital, men på grund af
likviditetstrækket over sommeren hvor der er mange udgifter, men ingen indtægter er det
nødvendigt at vedligeholde egenkapitalen på det niveau den har nu.
Der var ingen kommentarer til budgettet.

4.
Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse
Eliteudvalget.
Ernst Jensen fortalte at det vigtigste for EU i denne sæson har været at fokusere på at skabe
stabilitet i udviklingen. De udsving der har været har skyldtes at arbejdet bag, ikke har været godt
nok.
Ernst Jensen mente at ansættelsen af sportschefen bliver et afgørende vendepunkt. EU’s
fremtidige opgaver bliver fremover at arbejde mere politisk og dette bliver der arbejdet aktivt med.
Derudover vil EU bruge energi på at følge op og sikre at initiativerne faktisk bliver implementeret
som planlagt.
Seniorsiden vurderede han ikke imponerende for tiden. Herrerne har tabt alle deres kampe i Bgruppen og nøgternt set kommer dette hold ikke tilbage til A gruppen. Det er vigtigt at have et
seniorhold vi satser på, der kan være inspiration for os alle, men han mente at vi skal nok se lidt
længere frem i forhold til de sportslige resultater.
Damerne er nu i gang og der arbejdes hårdt for at genskabe landsholdstraditionen. Til NM slog
damelandsholdet svenskerne men manglede stabilitet i de resterende kampe.
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NM for ungdom der netop var afholdt og derfor ikke med i beretningen gik rigtigt flot. Vi fik to
sølvmedaljer og en bronze og det er tegn på en positiv udvikling som vi skal bruge fremover i vores
satsning.
Til sidst opfordrede han til at klubberne i højere grad gav eliteudvalget feedback om hvordan det
går rundt om i landet så de har bedre mulighed for at tage rigtige beslutninger.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat
Michael Ferdinansen spurgte til overvejelserne bag budgetfordelingen mellem dame- og
herrelandsholdet. Ernst Jensen forklarede at EM medfører mange faste omkostninger man ikke
kan spare væk, men han fortalte at det er noget af det man p.t. overvejer i EU. Opfattelsen af
damebasket er at det ikke er elitært nok. EU mener ikke at man p.t. kan forvente et godt
internationalt resultat der berettiger en større økonomisk satsning, men EU støtter så meget de
kan. Michael Ferdinansen spurgte til hvor stor en omkostning der er bundet til EM deltagelsen.
Formanden orienterede om at dette ligger på omkring 700.000 kr. om året. Ernst Jensen fortalte
at man allerede i de to sidste sæsoner har arbejdet med at reducere udgifterne og man vil forsætte
med dette.
Leif Haaning havde en kommentar til kraftcentre, hvor han mente at der var flere gode steder der
fortjener at blive fremhævet, end dem der er nævnt i beretningen. Han spurgte til hvad planerne
var fremover.
Leif Nielsen spurgte om omkostningen ikke var mindre for dame-EM
Formanden fortalte at Team Danmark ikke støtter ungdomspigearbejde, men det er noget DBBF
selv finansier. Han fortalte at det koster nogenlunde det samme for damer at deltage i EM som det
gør for herrer da turneringen er organiseret på samme måde. DBBF arbejder i FIBA for at få lavet
en mindre omkostningstung turnering for damerne.
Ernst Jensen var enig i at der er talent hos pigerne og der ligger et potentiale for at komme højere
op internationalt, men det kræver at der er flere damer der vil det. På talentsiden længere nede ser
det bedre ud. I dag udgør pigerne kun 32% af medlemmerne.
Ernst Jensen fortalte at Kraftcentrene skal sættes op fire fem steder i Danmark. Der arbejdes med
to strukturer – dem der er knyttet direkte til skoler og dem hvor der laves en licensieringsordning.
Der er afholdt møder og der er relativt mange skoler der er interesserede i et samarbejde. DBBF
forventer en langsigtet satsning af skolerne og hvor forbundet vil bede dem om at arbejde med
nogle specifikke områder for at løfte niveauet. DBBF tror meget på at denne krav- /
belønningsmodel vil give et kvalitetsløft.
Anden model er den der i dag fungerer i ESAA og Falkonergaarden hvor man samler spillere fra
større områder til morgentræning. Her skal træningen være meget elitært. Man håber at det på sigt
vil blive en forudsætning for at spille på landsholdet.
Leif Nielsen mente at man skulle overveje den nemmeste vej til succes og derfor burde man
overveje damerne. Han mente at man havde tabt alt under 14 fordi man ikke har et seriøst
seniordamelandshold.
Niels Trzecieski spurgte om der findes en beskrivelse af hvad der er der mangler for at damerne
bliver et elitært niveau.
Mikkel Aaris kommenterede på at ungdomslandholdene er en stor succes for de mindre klubber.
Specielt for de mindre årgange betyder det meget at de få talenter de har jævnligt har mulighed for
at de kan møde spillere på deres eget niveau.
Formanden kommenterede på at det for damerne primært handler om at der for lille en kritisk
masse. Team Danmark har lavet en undersøgelse der dokumenterer at niveauet hos damerne er
for lavt. Han mente at den primære opgave ligger i at klubberne får etableret flere damehold
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Henrik Sandberg spurgte også til hvad et elitemiljø er og bestyrelsens definition af dette.
Ernst Jensen beskrev fire elementer der skal være til stede for at man kan tale om elite. Disse er
primært, at man er fokuseret på eliten. Der skal en træningsmængde der er stor nok til. Der skal
være gode rammer og så er der den fysiske del. Det Trine Tims laver med damelandsholdet er et
godt eksempel på hvad elitemiljø er, men hun har ikke nok spillere. Damelandsholdet spillede godt
mod et collegehold for nylig, men det var åbenlyst at de ikke vil kunne klare sig internationalt.
Claus Jensen kommenterede fastholdelse på pigesiden. Han mener at man skal tage de bedste
og arbejder med dem. Han mente ikke at man skal tage 50 ind til samlingerne da det giver lavt
niveau. Han kendte flere eksempler på at spillere fravælger fordi kvaliteten ikke er stor nok.
Niveauforskellen er for stor mellem nr.1 og 50. Han forstod at vi er i en økonomisk svær situation,
men det gør at de unge fravælger træningerne.
Niels Trzecieski efterspurgte at EU kom med et feedback til klubberne med en klar beskrivelse af
hvad elitemiljø er.
Jesper Nielsen fortalte om UNM og oplevelserne der. Han fortalte at spillerne træner 6-8 gange
om ugen som ynglinge, men når de seniorer går de ned 3-5 specielt på damesiden er problemet
sort. Vi mangler en kritisk masse og vi er svage på fysikken og på de små detaljer. Det bliver
grundlagt i de helt tidlige år - før vi ved om de bliver elite. Derfor er det farligt at udvælge for tidligt.
Jesper Nielsen arbejder sammen med sportschefen for at lave et aldersrelateret træningskoncept
Jesper Nielsen mener ikke at man skal gøre noget specielt for pigerne, men mere generelt for
ungdomsbasket. I Sverige har man 100.000 medlemmer. Det giver ikke en stabil udvikling kun at
satse på de 20 bedste. Han mente at damelandsholdet skal få tilført ressourcer og at pigerne har
større brug for idoler.
Henrik Sandberg spurgte om EU har overvejet at indføre en licensordning for klubberne for at
definere hvem der er elite
Jørgen Stig Nielsen støttede forslaget om at give noget tilbud for de bedste. I Hørsholms Team
Danmark projekt er der meget få piger der tager ordningen fordi de ikke kan se nogen fremtid med
det.
Claus Jensen sagde at vi ikke kun skulle satse på det bedste, men overveje at arbejde med to
grupper
Michael Ferdinansen spurgte om det er kravet om at deltage i en talentskole for at være på
landsholdet, men man skal overveje det for de spillere der går på college.
Ernst Jensen sagde at det helt klart er målet at alle oplever kvalitet. Nogle gange føler han at
tolerancen er lidt for lille hos spillerne, men han vil tage det videre i udvalget.
EU har ikke overvejet at certificere klubberne som eliteklubberne. EU vil ikke lave en regel der
forhindrer spillere der gør det godt i at være med, hvis de f.eks. tager til USA. Erfaringen er dog at
de der tager til USA for tidligt ikke udvikler sig godt.
Man skal passe på ikke at lede efter talenter, men der skal være fokus på elite. Det afgørende er at
flytte talenterne til en elitetankegang. Der er nogen der mener de har fundet sandheden på dette
område og dem skal vi frygte.
Claus Jensen sagde at man ikke skal drive rovdrift på pigesiden ved at lade dem spille på mange
hold.
Beretningen blev herefter godkendt.
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Klubudviklingsudvalget
Carsten Hermansen fortalte om DBBF’s målsætning om at være nr.15 i 2020 målt på medlemstal
og det ligger der mange opgaver i. Det er meget vigtigt at klubberne arbejder sammen. Mødet
fredag aften var meget sigende. De fire netværk der er etableret af konsulenterne er en stor
succes og hvis vi kan få bygget disse netværk i hele landet vil det betyde enormt meget for
udviklingen. Vi skal være rigtigt glade for vores konsulenter der gør et stort stykke arbejde.
Torsten Ørhøj spurgte til tanken om at man vil lægge BU og KU sammen. Det blev svaret at man
har drøftet det, men ikke taget en endelig beslutning
Leif Haaning opfordrede til at man brugte incitament i højere grad end at bruge pisken i form af
bøder. Klubberne har en stor udfordring i at få hverdagen til at hænge sammen. Han opfordrede til
at man prøver at finde nogle modeller med fælles administration hvor man kunne få hverdagen til
at fungere.
Formanden fortalte at man har evalueret og overvejet på den eksisterende struktur for
bestyrelsens sammensætning men har ikke fundet en bedre model.
Peter Jensen fortalte klubberne nu virkelig føler at de får noget fra DBBF på grund af
klubkonsulenternes arbejde. Dem må man for guds skyld ikke spare væk.
Danilo Jensen foreslog at man sammenlægger KU og BU og nedlægger KU fra næste sæson ved
at lægge dem sammen.
Dirigenten gjorde opmærksom på at et udvalg først kan nedlægges på næste rigsdag.
Leif Nielsen spurgte til finansieringen af disse konsulenter og hvordan de er baseret politisk.
Søren Hedegaard mente at det var afgørende for at vi skal vokse at klubberne bliver mere
organiserede. Man skal tænke på at udvikle vores klubber og han opfordrede udvalget til at
arbejde med dette.
Formanden forklarede om finansieringssystemet for konsulenterne. På grund af det
aktivitetstilskud konsulenterne skaffe generer de faktisk større indtægter end deres egen løn og de
er derfor på alle måder en god forretning. Problemet er at pengene kommer med stor forsinkelse
og det derfor er svært at finansiere dem i starten. Forbundet ville gerne investere i en hel ekstra
konsulent, men mente at man skylder klubberne at handle forsigtigt på det økonomiske område og
har derfor kun opnormeret med en halv konsulent indtil videre. Den eneste risiko er at DIF
nedsætter den samlede støtte, men det er der ikke noget der tyder på ud fra den generelle
udvikling.
Rune Larsen mente at transporten er et væsentligt problem og man skal gøre en indsats for at
hjælpe breddeklubberne
Carsten Hermansen efterspurgte gode ideer fra klubberne og opfordrede til at klubberne tog fat i
udvalget. Han gennemgik forskellige muligheder for at stige i medlemstal. Der skal flere klubber til
for at vi minimerer transportdelen. Han fortalte at Aalborg bruger 80.000 på transport til deres 1DH.
Rune Larsen spurgte til om man har lavet beregninger for transportomkostninger for
ungdomshold.
Beretningen blev herefter godkendt

Turneringsudvalget
Thomas Frydendal rettede en stor tak til alle klubbernes turneringsledere. Han var klar over at de
har et svært job og han syntes generelt, at de gør det rigtigt godt. Han glæder sig til at se hvad der
sker med de nye børne- og ungdomsregler der skulle behandles senere.
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Henrik Sandberg spurgte TU om den landsdækkende YH række. Han mente at det var under al
kritik at der ikke var arrangeret dobbeltkampe som besluttet. Han mente også at der manglede
slutspil for A- og B-rækkerne.
Mikkel Aaris frembragte spørgsmålet om kreative allianceregler og dispensationer. Han mente at
man skal sørge for at de spillere der er der har mulighed for at udvikle sig og derfor er
dispensationer vigtige. Han mente at det er lykkedes rimeligt i den forgangne sæson.
Danilo Jensen bemærkede at der var mange protestsager og spurgte om der var en tendens er
øst og vest. Han spurgte om spillerne har mistet respekten for dommerne.
Thomas Frydendal var enig i at landsdækkende ikke var optimal, men at det var svært på grund
af afbud og ligaerne der var sent ude. Derfor kom man i gang sent. Afslutningsstævner har der
været talt om, men TU har ikke ressourcer til at afvikle dem.
Han har ikke oplevet nogen trend i om det er øst eller vest i forhold til protester.
Jesper Brixen mente at det var en kombination af at spillerne og trænerne opfører sig dårligt, men
også fordi at man har haft fokus på at dommerne indberetter det hele. Det er et problem fordi de
unge dommere stopper når de har dårlige oplevelser.
Thomas Frydendal forklarede at dispensationerne er svære og der har været uheldige episoder.
Det er svært fordi en spiller kan have stor gavn af det, men den samme spiller et andet sted vil give
en urimelig fordel. Det er en svær balancegang, men TU arbejder meget med spørgsmålet.
Henrik Sandberg spurgte formanden om det kunne være rigtigt at et udvalg overhører en
rigsdagsbeslutning.
Rene Hansen opfordrede til at TU kom mere ud i netværkene for at komme tættere på klubberne.
Jørgen Stig Nielsen foreslog at vinderen af A og B selv er arrangør af slutspillet.
Beretning blev herefter godkendt.

Dommerudvalget
Jesper Brixen havde ingen kommentarer
Torsten Ørhøj foreslog at DU at man overvejede neutrale dommere i alle rækker ved at klubberne
sender alle deres dommere ud til andre klubber.
Danilo Jensen spurgte om man kunne udvide ordningen for D-league til 2.div. damer. Han
foreslog at C-dommerne kunne dømme denne række i stedet. Han spurgte om der var en årsag til
at spillerne reagerer, kunne være at dommerne ikke er godt nok forberedte.
Jesper Brixen sagde at DU ville overveje forslaget. Vi har kun de dommere vi har og vi kan ikke
sende ligadommere ud til alle kampe. Nogle kampe burde være ligegyldige, men det kan være de
værste kampe.
Leif Nielsen gav en stor cadeau til dommerne og DU for deres arbejde med begrænsede
ressourcer og mente at det er klubbernes arbejde og ansvar at skabe nok dommere.
Rune Larsen fortalte om den nye dommeraftale hvor ligadommerne skal tage en ansvar for at
hjælpe de urutinerede dommere til at blive bedre, men det er en lang proces.
Henrik Sandberg spurgte om ikke en større del af ressourcerne for dommergebyret skulle bruges
til evaluering.
Leif Nielsen nævnte mentorordningen netop vil give noget mere evaluering fordi de rutinerede
dommere dømmer med de urutinerede
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Rene Jakobsen spurgte om der var lagt op til tættere samarbejde mellem DL-dommerne og
DBBF, da han mente at der var en udfordring.
Rene Hansen fortalte at man i Lundergaard havde taget et initiativ til at mødes med dommere og
trænere, og at det var meget positivt.
Jesper Brixen fortalte om store problemer med at skaffe kompetente ressourcer til at lave
evalueringer. Forventningerne til kampafvikling er skrevet ind i den nye dommeraftale.
Ove Pedersen fortalte at det var noget man organiserede internt i ligaerne mellem dommerne og
forretningsføreren.
Henrik Sandberg efterspurgte hvordan uddannelsespengene bliver brugt.
Lars Nygaard spurgte til hvad man ville gøre for at hjælpe klubberne til at give dommerne lyst til at
komme i klubberne og dømme.
Leif Haaning opfordrede til at bruge det positive incitament. Han fortalte om et samarbejde med
de polske dommere og var meget imponeret af deres niveau og organisation. Han foreslog at man
brugte dette til at skabe nogle bedre dommermiljøer.
Leif Nielsen mente at det i høj grad handler om klubkultur
Thomas Silfen appellerede til at trænerforeningen satte sig sammen med DU så man kunne tage
initiativ til at løse nogle af disse problemer.
Jesper Brixen håbede at den nye mentorordning vil være med til at skabe flere netværk. DBBF
sender hvert år et hold dommere til Berlin. Der er ved at blive planlagt møder med ligatrænerne for
næste sæson.
Udvalgets beretning blev herefter godkendt

5.
Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Dirigenten gjorde opmærksom på at statusrapporter ikke skal godkendes.

Uddannelsesudvalget.
Michael Piloz mente at der skulle noget mere faglighed ind i dette udvalg og bestyrelsen foreslog
derfor at han selv trak sig og indstillede Carsten Hermansen til posten. Han mente at udvalget
skulle arbejde på at gøre det mere attraktivt at komme på kurser. Derudover mente han at man
skulle overveje at lægge UU, BU, og KU sammen i et breddeudvalg.

Børn og Unge udvalget
Ingen kommentarer.

Disciplinærudvalget
Leif Nielsen efterspurgte en entydigt og simpel version for hvordan man protester. Jesper Brixen
fortalte at der er et lovforslag der netop forsøger at gøre det nemmere at protestere.
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6.
Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Damer: Dameligaen
Ove Pedersen bød velkommen til Carl Erik Dalbøge som ny forretningsfører. Han gav en stor tak
til Leif Nielsen for hans store arbejde.
Han ønskede BK Amager tillykke med guldet og han håbede at der meldte sig en klub nr. 10 i
ligaen

Herrer: Canal Digital-ligaen
Også her udtrykte Ove Pedersen sin tak til Leif Nielsen for hans store arbejde. Han bød DBBF
velkommen som ny administrator af ligaen.
Han ønskede Bakken Bears tillykke med mesterskabet, men mest af alt tak for de flotte
arrangementer i forbindelse med kampe med op til 4800 tilskuere. Dette har haft stor betydning for
opmærksomheden omkring sporten.
Beretningen blev godkendt.

7.
Behandling af indkomne lovforslag
a. Til lovændringer jf. § 13, stk. 1
Lovforslag nr. 1
Lovforslag om mindst tre klubber som indsendere af lovforslag
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets Love §12 Stk. 2

Forbundets Love §12 stk.2

Forslag der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, kan fremsættes af
medlemsklubber og DBBFs bestyrelse.
DBBFs øvrige organer samt spillerforeningen,
trænerforeningen og dommerforeningen kan
ligeledes fremsætte forslag, dog kun indenfor
organets kompetenceområde.

Forslag der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, kan fremsættes af
medlemsklubber og DBBFs bestyrelse. ”Forslag
fra medlemsklubber skal dog være stillet af
mindst tre klubber i forening.”
DBBFs øvrige organer samt spillerforeningen,
trænerforeningen og dommerforeningen kan
ligeledes fremsætte forslag, dog kun indenfor
organets kompetenceområde.
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Formanden motiverede ved at sige at bestyrelsen ønsker at løfte kvaliteten af de forslag der skal
behandles på rigsdagen af for at give den bedst mulige debat.
Henrik Sandberg spurgte om man havde clearet det med DIF
Rene Hansen kunne lide tanken, men mente at man skulle skabe et forum i stedet. Han mente at
forslaget var udemokratisk.
Leif Nielsen mente ikke at der var nogen juridiske problemer med forslaget. Han var enig i at det
er udemokratisk, men han forstod hensynet til at effektivisere rigsdagen.
Henrik Sandberg oplyste at han havde kontaktet DIF der mente at forslaget juridisk var
acceptabelt, men at de ikke var begejstrede for ideen.
Carsten Boeck mente ikke forslaget var demokratisk. Han opfordrede til at man skulle bruge
DBBF’s forum mere. Han havde sympati for tanken, men mente det principielt var forkert.
Ernst Jensen mente at kunsten er at finde balancen mellem effektivitet og folkets stemme. Dette
er et forsøg på at finde denne balance. Man kan altid stille et forslag om at bestyrelsen skal stille et
forslag, så derfor kan en klub altid få noget på dagsordnen. Han mente det var et godt forslag.
Jørgen Stig Nielsen støttede op om forslaget da han mente det vil øge netværket mellem
klubberne.
Thomas Frost mente at lovforslag nr. 2 vil sætte en begrænsning på nogle af de ting man
forsøger at forhindre i forslag 1 da man vil undgå en række frustrationsændringer.
Rune Larsen mente at der mangler et forum hvor der mangler diskutere ting. I år er der få klubber
der har kommet med forslag.
Formanden oplyste at bestyrelsen med baggrund i debatten besluttede at trække forslaget.

Lovforslag nr. 2
Lovforslag om ændring af indsendelsesfrist for lovforslag
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: at give bedre tid til at udforme velgennemarbejdede lovforslag
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets Love §12 stk.3

Forbundets Love §12 stk.3

Forslag, der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, herunder forslag til ændring
af DBBFs love mv., jf § 13, skal fremsættes
skriftligt og være DBBFs sekretariat i hænde
senest den sidste hverdag i april. Forslag til
valg til de i § 9 nævnte organer kan dog
fremsættes på Basketrigsdagen.

Forslag, der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, herunder forslag til ændring af
DBBFs love mv., jf § 13, skal fremsættes skriftligt
og være DBBFs sekretariat i hænde senest den
sidste hverdag i marts. Forslag til valg til de i § 9
nævnte organer kan dog fremsættes på
Basketrigsdagen.

Formanden motiverede forslaget, og bestyrelsen mente at det vil give mere tid til at behandle
forslaget og give bedre kvalitet.
Torsten Ørhøj spurgte om der ville foregå en redaktionel proces efter indsendelse af forslaget.
Formanden oplyste at formålet var at kvalificere forslaget både redaktionelt, men også
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indholdsmæssigt hvis forslagsstiller ønsker dette. Yderligere ønsker man længere tid til at have
debat på nettet om forslagene.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Lovforslag nr. 3
Lovforslag om præcisering af ankeregel
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: klarhed om ankereglerne
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets love §31

Forbundets love §31

Turneringsudvalget behandler
diskvalifikationssager og indberetninger fra
dommere og officials efter de til enhver tid
gældende reglementer.

Turneringsudvalget behandler
diskvalifikationssager og indberetninger fra
dommere og officials efter de til enhver tid
gældende reglementer.

I Danmarksturneringen behandles
protestsager i første instans af
disciplinærudvalget.

I Danmarksturneringen behandles protestsager i
første instans af disciplinærudvalget. I øvrige
turneringer behandles protestsager i første
instans af turneringsudvalget.

I Danmarksturneringen behandles
indberetningssager og diskvalifikationssager i
første instans af turneringsudvalget.
Spilletilladelser for danske og udenlandske
spillere behandles af DBBF.
Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7
dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.
Gebyret ved indbringelse af protest er kr.
1.000,-.
Gebyret ved anke til disciplinærudvalget er kr.
1.000,-.
Gebyret ved anke til Amatør- og
Ordensudvalget er kr. 1.000,-.
§ 19 finder tilsvarende anvendelse i
disciplinærudvalgets behandling af
protestsager samt turneringsudvalgets
behandling af diskvalifikationssager og
indberetningssager, der behandles af hhv.
disciplinærudvalget og turneringsudvalget i
første instans.

Spilletilladelser for danske og udenlandske
spillere behandles af DBBF.
Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7 dage
indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.
Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 7 dage
indbringes for DBBFs amatør og ordensudvalg.
Gebyret ved indbringelse af protest er kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til disciplinærudvalget er kr.
1.000,-.
Gebyret ved anke til Amatør- og Ordensudvalget
er kr. 1.000,-.
§ 19 finder tilsvarende anvendelse i
disciplinærudvalgets behandling af protestsager
samt turneringsudvalgets behandling af
diskvalifikationssager og indberetningssager, der
behandles af hhv. disciplinærudvalget og
turneringsudvalget i første instans.

Thomas Frydendal forklarede at dette lovforslag var en præcisering af reglerne da der havde
været tvivl om bestemmelsen i løbet af sæson
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Torsten Ørhøj kunne ikke finde en definition for landsdækkende i lovene.
Dirigenten oplyste at dette findes i retspraksisdokumentet. Han manglede en henvisning til
turneringsudvalgets behandling af protestsager. Han mente at bestyrelsen skulle lave en
redaktionel kommentar.
Dirigenten fastslog at der ikke var ændring af retspraksis. Bestyrelsen har mandat til at præcisere
dette.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Lovforslag nr. 21
Birgitte Melbye-fonden
Dirigenten oplyste at forslag 21 om Birgitte Melbye.- fonden skulle behandles her, da der skal
foretages en justering i DBBFs love for indsættelse i lovenes §13 stk. 15.
Statutter for ”Birgitte Melbye Fonden”
Stiftet maj 2008
Generelt:
Fonden er stiftet af Birgitte Melbye i forbindelse med hendes afsked som generalsekretær for
Danmarks Basketball-Forbund.
Fonden er ikke tilmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men alene en særskilt afdeling under
Danmarks Basketball-Forbund (DBBF).
Fondens bestyrelses sammensætning er selvvalgt, dvs. bestyrelsens sammensætning kan kun
ændres efter medlemmernes eget ønske eller ved dødsfald.
Fondens bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, således:
Formand: Stifter og tidligere generalsekretær for DBBF Birgitte Melbye
I Birgitte Melbyes fravær indtræder Sten Krüger Poulsen. I tilfælde af begge disses frafald udpeger
DBBF’s bestyrelse en ny formand.
Øvrige medlemmer:
Den til enhver tid valgte formand for DBBF, pt. Michael H. Bloch
Den til enhver tid ansatte direktør/generalsekretær for DBBF, pt. Rasmus Winkel
Tidligere formand for DBBF Sten Krüger Poulsen
Revisor
Revisor: Den til enhver tid valgte revisor for DBBF, pt. KPMG
Fondens formål og andre bestemmelser:
Birgitte Melbye fondens formål er at yde økonomisk støtte til videreuddannelse for en ung kvindelig
leder, træner eller dommer på forbundsplan.
DBBF afsætter årligt med 5.000 kr. til fondsmidlerne.
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Uddeling
Bestyrelsen indkalder efter eget initiativ ansøgninger. Desuden kan bestyrelsen på eget initiativ
uddele en portion til en kandidat, som opfylder betingelserne.
Der skal ikke nødvendigvis uddeles af midlerne hvert år, hvis egnede emner eller ansøgninger ikke
foreligger.
Senior-Pokalfinalerne forsøges være ramme om uddelingen.
Fondens konto - råderet
Fondens midler anbringes på en særskilt konto med lang opsigelse til højeste aftale rente. Fonden
har særskilt regnskab, som skal foreligge sammen med DBBFs regnskab i forbindelse med den
årlige Basketrigsdag.
Fonden’s eller DBBF’s ophør
I tilfælde af DBBFs ophør tilfalder kontoens saldo Danmarks Idræts-Forbund, hvor beløbet skal
anvendes i samme ånd, som Fonden er oprettet til.
Fonden kan nedlægges såfremt midlerne er opbrugt og dette er sket ifølge fundatsen.
Underskrevet November 2008.

______________________________

_____________________________

Formand for Fonden, Birgitte Melbye

Fondens kasserer, KPMG

_______________________________

_____________________________

Formand for DBBF, Michael H. Bloch

Direktør for DBBF, Rasmus Winkel

_______________________________

_____________________________

Sten Krüger Poulsen
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Lovforslag nr. 4
Lovforslag om præcisering om dispensationsregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der har været behov for større klarhed om dispensationer i ungdomsrækkerne og
Bestyrelsen foreslår derfor at samle alle reglerne i den samme bestemmelse.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 7

Fælles Turneringsreglement § 7
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Ungseniorer kan uden dispensation spille på
både ungsenior- og på seniorhold i samme
klub inden for samme sæson og dermed have
mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO aldersgrupper.
Andetårsynglinge kan uden dispensation
deltage på klubbens ungseniorhold OG
seniorhold i samme klub inden for samme
sæson og dermed have mulighed for
deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end andetårsynglinge kan søge
dispensation.
Alle spillere fra drenge/piger til og med juniorer
må spille på et hold i egen aldersklasse og
herfra spille på et hold i højere aldersklasse
med ret til at rykke tilbage.
Hvis en klub ikke har et ungdomshold, som en
spiller kan rykke op på, kan turneringsudvalget
efter individuel vurdering (evt. vedlagt kopi af
medlemsliste i klubben) give dispensation til,
at pågældende spiller (maks. 2 spillere/hold)
kan spille på samme klubs hold i
aldersgruppen under.
Dette forudsætter dog, at spilleren har været
medlem af pågældende klub i hele den
forudgående sæson.

Det er muligt at få dispensation:
A. Hvis man ikke har hold i nærmeste øvre
aldersgruppe
a. Kræver individuel vurdering
b. Kræver medlemskab i hele
foregående sæson
c. Dokumentation skal forefindes.
B. Hvis spillerne går i Klasse/skole sammen
a. Dette gælder kun hold omfattet af
børnereglerne
b. Dokumentation kræves i alle
tilfælde
C. Øvrige dispensationsmuligheder
a. Kræver begrundelse og
dokumentation
Med dispensation kan man normalt ikke:
-

kvalificere sig til Final Four og slutkampe
om DM
Pokalturnering: A: Nej B: Ja C: individuel
vurdering

Der skal forefindes et officielt skema med felter
og fritekst der sendes til klubberne når
dispensation gives, med klar beskrivelse af hvad
spilleren er spilleberettiget til.
Ungseniorer kan uden dispensation spille på
både ungsenior- og på seniorhold i samme klub
inden for samme sæson og dermed have
mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO aldersgrupper.
Andetårsynglinge kan uden dispensation deltage
på klubbens ungseniorhold OG seniorhold i
samme klub inden for samme sæson og dermed
have mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end andetårsynglinge kan søge
dispensation.
Alle spillere fra drenge/piger til og med juniorer
må spille på et hold i egen aldersklasse og herfra
spille på et hold i højere aldersklasse med ret til
at rykke tilbage.
Hvis en klub ikke har et ungdomshold, som en
spiller kan rykke op på, kan turneringsudvalget
efter individuel vurdering (evt. vedlagt kopi af
medlemsliste i klubben) give dispensation til, at
pågældende spiller (maks. 2 spillere/hold) kan
16
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spille på samme klubs hold i aldersgruppen
under.
Dette forudsætter dog, at spilleren har været
medlem af pågældende klub i hele den
forudgående sæson.
Propositioner øvrige turneringer §7
Der kan gives dispensation, så en spiller kan
deltage i en række hvor han/hun ellers er for
gammel. Som udgangspunkt kan der kun
gives dispensation til to spillere pr. hold pr.
kamp. Dispensation i mesterrækken vil
normalt betyde, at holdet ikke kan vinde DM.

I øvrigt henvises til retningslinierne i
børnereglerne i turneringsreglementet.

Intern procedure:
A & B håndteres administrativt. Kopier sendes til TU
C sendes til TU for vurdering
Thomas Frydendal forklarede at reglerne står tre steder i lovene, man foreslår at samle dem.
Thomas Frydendal fortalte at man gerne vil lave et skema der skal udfyldes når man søger i
dispensation
Niels Trzecieski spurgte til hvad ”normalt ikke” dækker over. Thomas Frydendal forklarede at TU
gerne vil have mulighed at tage højde for ekstreme situation for at give fleksibilitet.
Henrik Sandberg vil gerne have et ændringsforslag hvor man ikke kan spille på dispensation i den
landsdækkende række.
Carl Erik Dalbøge spurgte udvalget om at tage hensyn til hvad der vejer tungest; hensynet til
spilleren og hensynet til modstandernes oplevelse af uretfærdighed. Man bør tage en debat om
dette.
Torsten Ørhøj spurgte om forholdet i forhold til børneregler hvor der er en forskel i forhold til den
foreslåede dispensationsregel.
Jesper Nielsen præciserede at børneregler kun gælder til og med U14. dispensationer her gælder
kun for at man må spille for gammel i en ældre rækker.
Dirigenten fastslog at man først behandler dette først og hvis der er regler der siden ændres der
er i modstrid med dette, så gælder den seneste beslutning.
Jan Andersen spurgte til a. punkt b. om hvad hvis man ikke starter ved sæsonstart. Thomas
Frydendal fortalte at det er de samme regler som gælder i dag.
Thomas Frydendal fortalte at man har fået ansøgninger om drenge på 18 år der har søgt
dispensation fordi de har gået i klasse sammen og dette er ikke meningen.
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Forslaget blev fremsat med ændringsforslag ”om at man ikke kan deltage i landsdækkende rækker
med spillere på dispensation” som en del af lovforslaget.
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for og mens 6 ikke stemte

Lovforslag nr. 5
Lovforslag om præcisering om deltagelse i landsdækkende rækker
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: klarhed om deltagelse i landsdækkende rækker
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 9

Fælles Turneringsreglement § 9

Såfremt en klub deltager i en turneringsrække
med flere hold, betragtes disse hold som
forskellige klubber, og spillerne kan i sådanne
tilfælde kun deltage på det ene hold i samme
sæson.

Såfremt en klub deltager i en turneringsrække
med flere hold, herunder eventuelle alliancehold,
betragtes disse hold som forskellige klubber, og
spillerne kan i sådanne tilfælde kun deltage på
det ene hold i samme sæson.
En klub kan kun deltage med et damehold og et
herrehold i landsdækkende rækker.

Thomas Frydendal forklarede at den egentlig tilføjelse var den nederste sætning. Dette er en
bestemmelse der har været der tidligere, men er gledet ud. Bestyrelsen mener dette skal være
med.
Niels Trzecieski spurgte hvorfor man ikke måtte have to hold i en landsdækkende række.
Leif Nielsen mente at det ikke skal være alle 2.hold der fylder 1. og 2.division for de bedste
klubber. Han mente at det var en stor bremse for de små klubber.
Thomas Frost fortalte at man ikke kan have et 2.hold i 1.div. i fodbold kan hvis man har et hold i
Superligaen.
Henrik Sandberg fortalte at 2.holdene er dem der er mest useriøse i rækkerne.
Forslaget blev vedtaget.

Lovforslag nr. 6
Lovforslag om præcisering om intern op-/nedrykning
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Når der kun står dag i teksten vil spilleren i nogle situationer skulle sidde over i to
weekender, hvilket ikke findes rimeligt
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 11

Fælles Turneringsreglement § 11
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Hvis en klub deltager med flere hold i samme
turnering i forskellige rækker, skal der til holdets
første kamp stilles med mindst 5 og højst 12
spillere. En spiller kan kun deltage i ét holds
første kamp.
En spiller kan kun rykke fra et højere til et
lavere hold, hvis det hold, hvortil
vedkommende hørte, i mellemtiden har spillet
eller samme dag spiller en kamp, hvori
vedkommende ikke deltager.

Hvis en klub deltager med flere hold i samme
turnering i forskellige rækker, skal der til holdets
første kamp stilles med mindst 5 og højst 12 spillere
En spiller kan kun deltage i ét holds første kamp.
En spiller kan kun rykke fra et højere til et lavere
hold, hvis det hold, hvortil vedkommende hørte, i
mellemtiden har spillet eller samme dag/weekend
spiller en kamp, hvori vedkommende ikke
deltager.
Hvis…

Hvis …

Tolkningseksempler med ny regel
Eksempel 1
Spilleren spiller liga kamp lørdag d.5
Spilleren spiller 2.div. kamp lørdag d.12
Ligaholdet spiller kamp søndag d.13
Dette er lovligt såfremt spilleren ikke spiller på ligaholdet om søndagen
Weekend defineres som lørdag kl. 00.01 til søndag kl. 23.59
Thomas Frydendal forklarede at dette var en præcisering af retspraksis. Eksemplet illustrerer
hvad det er man vil.
Rene Hansen spurgte til når om det gjaldt en hverdagskamp. Thomas Frydendal fortalte at dette
ikke var tilfældet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Lovforslag nr. 7
Lovforslag om præcisering om -1 point ved taberdømte kampe
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Såfremt et hold taberdømmes to gange på en sæson vil det få større betydning da det
vil svare til en ekstra tabt kamp. Det findes rimeligt overfor andre hold i samme række at der er en
større konsekvens.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 18

Fælles Turneringsreglement § 18

I turneringer, der spilles efter
kamppointsystem, gælder følgende

I turneringer, der spilles efter kamppointsystem,
gælder følgende bestemmelser: 2 kamppoints for
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bestemmelser: 2 kamppoints for en vundet
kamp og 0 kamppoints for en tabt kamp. Det
hold, der ved turneringens slutning har opnået
flest kamppoints, er vinder, medens de øvrige
hold placeres på de følgende pladser i forhold
til deres opnåede kamppoints. Et hold …

en vundet kamp og 0 kamppoints for en tabt
kamp og -1 kamppoint for en taberdømt kamp.
Det hold, der ved turneringens slutning har
opnået flest kamppoints, er vinder, medens de
øvrige hold placeres på de følgende pladser i
forhold til deres opnåede kamppoints. Et hold …

Thomas Frydendal fortalte at der har været nogle uheldige episoder ved udeblivelser, og det vil
man gerne stramme op på.
Torsten Ørhøj spurgte om man havde overvejet FIBA’s pointsystem eller give dem -2 point.
Thomas Frydendal fortalte at man godt kan rykke op hvis man ikke har mødt op til to kampe.
Thomas Frydendal pointerede at taberdømt kamp kun er 20-0 kampe. Der tilføjes (20-0) i
lovteksten.
Thomas Frydendal kommenterede at FIBA reglerne giver mindre gennemsigtighed.
Dirigenten fortalte at man tidligere har fravalgt reglerne fordi de bryder med danske traditioner,
men pointerede at forslaget ikke omfattede 2-0 kampe, men udelukkende 20-0 kampe.
Torsten Ørhøj trak FIBA forslaget.
Rene Hansen spurgte til den præcise konsekvens af reglen.
Thomas Frydendal forklarede at man har valgt -1 point, fordi der er mange situationer for hvor det
kan være hårdt med -2 point.
Henrik Sandberg mente ikke man kunne tage dette hensyn
Carsten Boeck mente at i tilfælde af sygdom og lignende at det er turneringslederen ansvar at
sørge for at kampen bliver flyttet.
Dirigenten bad om vejledende afstemning for -2 i stedet for -1. Der var flertal for -2 point som
ændringsforslag.
Forslaget blev herefter sendt til afstemning dog med – 2 point frem for – 1 point.
Forslaget blev endeligt vedtaget med 34 stemmer for, 2 imod mens 6 stemte blankt

Lovforslag nr. 8
Lovforslag om justering af reklameregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: reklamereglerne bør opdateres for at svare til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 20

Fælles Turneringsreglement § 20

DBBF besidder rettighederne til TV ved alle
arrangementer i forbundets regi samt
rettighederne til reklameaktiviteter o.l., det
være sig ved landskampe, pokalfinaler,
slutspilskampe, Europa-Cup kampe m.v.

Ingen tilføjelser
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Honorarer herfor tilfalder DBBF.
Bestyrelsen er dog i det omfang, den måtte
skønne det formålstjenligt, berettiget til at
udlodde dele af honorarerne til de implicerede
klubber i de tilfælde, hvor det drejer sig om
andet end officielle landskampe. I forbindelse
med indgåelse af sponsoraftaler har DBBF i
samarbejde med Ligaerne ret til at opstille
max. 3 bandereklamer på alle Ligaklubbers
hjemmebane ved afvikling af
danmarksturneringskampe og
landspokalkampe.
Ovennævnte ret kan dog ikke gennemføres
overfor den enkelte klub i følgende tilfælde:
a) Såfremt klubben ikke besidder retten til at
opstille bandereklamer på egen
hjemmebane.
b) Såfremt klubben har givet egen sponsor
løfte om brancheeksklusivitet, og DBBFs
sponsor udøver virksomhed, der er
konkurrerende eller beslægtet hermed.
Provenuet ved salg af den enkelte bande
deles efter fradrag af sædvanlig
salgsprovision mellem DM-regnskabet og
den pågældende klub i forholdet 1:2.
For reklame på spille- og træningsdragt
gælder følgende bestemmelser:
a) Reklameaftaler skal udfærdiges på de af
DBBFs udarbejdede kontrakter, der skal
påtegnes af DBBF.
b) Idrætsudøvere må i forbindelse med
idrætskonkurrencer kun bære reklamer på
deres idrætstøj, såfremt dette sker i
henhold til kontrakt.
c) Reklamen må ikke omfatte varegrupper
eller illustrationer, som kan virke stødende,
og teksten må ikke indeholde
opfordringsord.
Reklamer må kun placeres på spilletrøjer,
spillebukser, træningstrøjer og
træningsbukser.
På spilletrøjer må reklame ikke utydeliggøre
bryst og rygnumre, der skal opfylde de
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internationale spillereglers bestemmelser
herom.
Der er ingen arealmæssige begrænsninger for
reklamer på spille- og træningsdragter.
d) Den enkelte idrætsudøver skal være frit
stillet med hensyn til at bære den enkelte
reklame på sit idrætstøj.
e) Provenuet ved reklamen må ikke
udbetales direkte til den enkelte
idrætsudøver og skal indgå i foreningens
regnskab.
f)

DBBF påtager sig intet ansvar over for den
forening og det firma, der har tegnet
reklamen, med hensyn til sin prøveret og
eventuel afvisning af den indkomne
afsøgning om reklame på dragterne.

g) Reklamebestemmelserne er ikke
gældende for internationale kampe i FIBAregi.
For reklame på spille- og træningsdragter for
divisionshold gælder desuden følgende
bestemmelser:
1. Ansøgningen om godkendelse af
reklamekontrakt, der for divisionshold
ledsages af et ekspeditionsgebyr, der
fastsættes af bestyrelsen skal indsendes i 2
eksemplarer på foreningens officielle
brevpapir, bilagt afskrift af kontraktforslaget.
Gebyret tilbagebetales, hvis kontraktforslag
og/eller dragter ikke godkendes. Provenuets
mindste værdi fastsættes af bestyrelsen.
2. Reklamer på benklæder godkendes af
DBBF efter tilsvarende regler som for
spilletrøjer.
3. Foreningen skal ved ansøgningens
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indsendelse anskueliggøre reklamens
udseende på spilletøjet over for bestyrelsen,
der tager stilling til, hvorvidt reklamen opfylder
de i pkt. a-e nævnte betingelser.
I tilfælde af overtrædelse af de anførte
bestemmelser kan DBBFs bestyrelse tildele
foreningen eller dens medlemmer
irettesættelser eller bøder eller i særlig grove
eller gentagne tilfælde træffe bestemmelse om
udelukkelse fra kampe eller midlertidig eller
endelig udelukkelse af DBBF. I alle tilfælde,
hvor der træffes bestemmelse om udelukkelse
fra forbundet, kan sagen inden 14 dage efter,
at foreningen eller medlemmer har modtaget
underretning om kendelsen, indbringes for
DBBFs Amatør- og ordensudvalg.
For forskellige reklamer på spille- og
træningsdragter til spillere på samme hold
gælder desuden:
1. at reklamernes største areal på spilletøjet
fastsættes af bestyrelsen tillige med
provenuets mindsteværdi.
2. at prøvetøj eller tydelige farvetegninger af
trøjerne med nr. og reklamer må indsendes til
bestyrelsens bedømmelse sammen med
kontraktudkast.
3. at alle reklamer på samme hold skal være i
samme farve(r) og skal fremstå med
ensartethed i udformningen
Forslagsstiller: Bestyrelsen Michael Piloz forklarede at ikke var tidssvarende at bestyrelsen skulle
godkende spilletrøjer for klubberne og ikke stemte med hvad der blev gjort i praksis.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Lovforslag nr. 9
Lovforslag om justering af protestregler
Forslagsstiller: Disciplinærudvalget
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Motivation: Forslag til justering/opsætning og smårettelser af § 21 i Turneringsreglementet, så
paragraffen bliver mere overskuelig
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglement §21

Turneringsreglement §21

Et holds protest vedrørende bane, materiel og
udstyr samt andet, der var eller måtte stå
holdene klart før kampen, kan ikke optages til
behandling, medmindre klubben før kampen
skriftligt til førstedommeren anmelder sin
hensigt at ville nedlægge protest. I så fald skal
klubben i øvrigt følge reglerne nedenfor, hvis
den ønsker at opretholde protesten efter
kampen. Sådan tilkendegivelse fra klubben
fritager ikke holdet fra at spille, hvis
førstedommeren anser det for sportsligt
forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre
kampen.

Vedrørende
følgende:

Mener et hold i øvrigt sine interesser
uberettiget tilsidesat af en dommerkendelse
eller af en begivenhed under kampen, er
protest kun gyldigt nedlagt såfremt:

nedlæggelse

af

protest

gælder

stk. 1
Et holds protest vedrørende bane, materiel og
udstyr samt andet, der var eller måtte stå holdene
klart før kampen, kan ikke optages til behandling,
medmindre klubben før kampen skriftligt til
førstedommeren anmelder sin hensigt at ville
nedlægge protest. I så fald skal klubben i øvrigt
følge reglerne nedenfor, hvis den ønsker at
opretholde protesten efter kampen. Sådan
tilkendegivelse fra klubben fritager ikke holdet fra
at spille, hvis førstedommeren anser det for
sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at
gennemføre kampen.
stk. 2

1. anføreren på banen høfligt og roligt
meddeler sine iagttagelser til førstedommeren
straks situationen forekommer, hvis bolden er
død og kampuret tillige standset, og ellers
første gang kampuret derefter er standset.
Førstedommeren kan da forklare sin afgørelse
eller om nødvendigt undersøge protokollen og
kontrollere spilletiden. Den således
foranledigede afbrydelse skal noteres som
time-out til det pågældende hold, hvis
afbrydelsen varer mere end 30 sekunder, med
mindre førstedommeren anerkender
gyldigheden af iagttagelsen og derfor træffer
anden afgørelse.
2. anføreren desuden umiddelbart efter
kampen underskriver protokollen i den anførte
rubrik, samt at
3. en erklæring fra klubbens repræsentant om
indholdet af protesten foreligger inden for 30
minutter efter kampens afslutning.
Erklæringen forevises kommissær/dommere

Mener et hold i øvrigt sine interesser uberettiget
tilsidesat af en dommerkendelse eller af en
begivenhed under kampen, er protest kun gyldigt
nedlagt såfremt:
1. anføreren på banen høfligt og roligt
meddeler sine iagttagelser til
førstedommeren straks situationen
forekommer, hvis bolden er død og
kampuret tillige standset, og ellers første
gang kampuret derefter er standset.
Førstedommeren kan da forklare sin
afgørelse eller om nødvendigt undersøge
protokollen og kontrollere spilletiden. Den
således foranledigede afbrydelse skal
noteres som time-out til det pågældende
hold, hvis afbrydelsen varer mere end 30
sekunder, medmindre førstedommeren
anerkender gyldigheden af iagttagelsen
og derfor træffer anden afgørelse. Såfremt
anføreren er uenig med dommeren om
dennes afgørelse, skal protesten
meddeles på dette tidspunkt.
2. anføreren umiddelbart efter kampen
underskriver protokollen i den anførte
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inden denne frists udløb.
Kampens kommissær/dommere har pligt til at
indsende en skriftlig indberetning af tilfældet til
DBBFs sekretariat/Ligaernes sekretariat inden
24 timer efter kampens afslutning.
Vedrører protesten dommerbordsofficials’
virksomhed skal de hver for sig indberette
tilfældet skriftligt til DBBFs
sekretariat/Ligaernes sekretariat inden 24
timer efter kampens afslutning.
Kommissær/dommere skal påtegne
protokollens bagside om, at de er bekendt
med, at protest er nedlagt.

rubrik, samt at
3. en erklæring fra klubbens repræsentant
om indholdet af protesten foreligger og
forevises kommissær/dommere inden for
30 minutter efter kampens afslutning
stk. 3
Kommmissær/dommere
skal
påtegne
protokollens bagside om, at de er bekendt med,
at protest er nedlagt, ligesom de har pligt til
sammen med protokollen at indsende en skriftlig
indberetning af tilfældet til DBBFs sekretariat
inden 24 timer efter kampens afslutning
stk. 4

Ovennævnte materiale, herunder klubbens
beretning med sagsfremstilling, skal være
turneringsledelsen i hænde senest 24 timer
efter kampens afslutning. Protesten betragtes
som endeligt nedlagt når erklæringen er
modtaget. Protestgebyr kr. 1000,- debiteres
herefter den protesterende klubs konto hos
DBBF, uanset om protesten herefter trækkes
tilbage.
Protestgebyret tilbagebetales, hvis protesten
tages til følge.
Sendes erklæringer, indberetninger mv. pr.
post, tjener postvæsenets stempel som bevis
for afsendelsesdatoen.

Vedrører
protesten
dommerbordsofficials’
virksomhed skal disse hver for sig indberette
tilfældet skriftligt til DBBFs sekretariat inden 24
timer efter kampens afslutning.
stk. 5
Protesterklæringen afgivet inden for 30 minutter
efter kampens afslutning jfr. stk. 2 pkt. 3 kan
følges op med en beretning fra klubben med
supplerende sagsfremstilling, som skal være
DBBFs sekretariat i hænde senest 24 timer efter
kampens afslutning.
stk. 6
Protestgebyr er 1.000 kr., som debiteres den
protesterende klubs konto, medmindre protesten
trækkes tilbage inden for 24 timer efter kampens
afslutning. - Protestgebyret tilbagebetales, hvis
protesten tages til følge.
stk. 7
Sendes erklæringer, indberetninger mv. pr. post,
tjener postvæsenets stempel som bevis for
afsendelsesdatoen.

Jesper Brixen fortalte at forslaget er for at gøre reglen lettere at forstå.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Mødet blev herefter suspenderet og umiddelbart efter frokost foregik:

Uddeling af DBBF’s priser
Efter pausen uddeltes DBBF´s priser motiveret af formanden.
DBBF’s leder pris blev givet til Ove Pedersen. Ove Pedersen takkede bestyrelsen og Aabyhøj for
prisen.
DBBF’s klublederpris blev givet til Mikkel Aaris Petersen. Han var glad på sine egne, Viborgs og
Vestjyllands basketball. Han var glad for at DBBF også var opmærksom på arbejdet i Vestjylland
Axel Poulsens lederpokal blev uddelt til Kim Mikkelsen. Han var ikke til stede, men en
repræsentant takkede på hans vegne.
Mødet blev herefter genoptaget:

Lovforslag nr. 10
Lovforslag om uddannelseserstatning
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: som pålagt af rigsdagen i 2008 fremsætter Eliteudvalget hermed et forslag om
uddannelses erstatning
Det forventes at kompensationen sættes til 2.000 kr. pr. sæson og registreringsgebyret til 100 kr.
pr. spiller pr. sæson
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Fælles turneringsreglement §?
Stk.1
Klubber kan registrere deres ungdomsspillere hos
DBBF fra deres 1.år som juniorspiller. DBBF
opkræver et registreringsgebyr pr. spiller.
Spillerne kan registreres indtil de overgår til
senior. En spiller kan derfor maksimalt registreres
i fem sæsoner. Registreringen foregår via skema
der er tilgængeligt på forbundets hjemmeside.
Stk.2.
Spillerne kan kun registreres fra 1.september til
1.december hvert år
Stk.3
Såfremt en registreret spiller skrives i protokollen
til en ligakamp er moderklubberne berettiget til
26

Referat Basketrigsdag 2009

uddannelses erstatning svarende til de år
spilleren har været i moderklubberne. Såfremt
spilleren har været i flere klubber deles beløbet i
forhold til antallet af sæsoner spilleren har været i
hver klub.
Stk. 4.
Uddannelsesafgiften er ved reglens indførelse
2.000 kr. pr. sæson, men fastsættes løbende af
bestyrelsen.
Stk.5
Såfremt moderklubberne er berettiget til
uddannelseserstatning skal denne skriftligt
kontakte DBBF og den klub hvor spilleren spiller
inden 6 mdr. efter spillerens første ligakamp og
gøre krav på beløbet. DBBF skal derefter
verificere kravet og spillerens nye klub skal
derefter overføre det skyldige beløb indenfor tre
uger med kopi til DBBF.
Gør moderklubberne ikke opmærksom på sit krav
i spillerens første senior sæson bortfalder
rettigheden.
Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en
ligakamp i hans to første seniorsæsoner
bortfalder alle rettigheder til
uddannelseserstatning.
Såfremt en spiller flytter til en ligaklub som
ungdomsspiller, vil moderklubberne stadigvæk
være berettiget til uddannelseserstatning såfremt
han spiller på klubbens ligahold.
Stk.6
Ved tvivlstilfælde påhviler det altid
moderklubberne at dokumentere eventuelle krav.
Stk.7
Uddannelseserstatning er kun gældende for herre
spillere.
Dirigenten orienterede om at bestyrelsen finder ud af hvor bestemmelsen skal stå i
turneringsreglementet såfremt forslaget bliver vedtaget.
Ernst Jensen fortalte at dette var en opgave givet af rigsdagen sidste år. Han fortalte at ideen er
enkel, men udførelsen er svær. Han gennemgik lovforslaget.
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Han pointerede at det i alt er fire sæsoner ikke fem som det står i forslaget.
Leif Nielsen fortalte at ligaklubberne ikke har noget imod at betale uddannelsesudgiften og
beløbet var passende. Han mente at det var dyrt at registrere og det derfor ikke giver nogen
mening. Han mente at man ikke behøvede at registrere spillerne.
Niels Trzecieski kunne godt lide at DBBF påtager sig rollen og at mente at registrering er
nødvendig.
Thomas Silfen mente at afgiften på 100 kr. var lidt dyrt, men det kunne man diskutere. Han
spurgte til om de maksimale 8.000 var en engangsbetaling eller pr sæson. Han spurgte ligeledes til
hvorfor det kun gjaldt herrer.
Ernst Jensen præciserede at det kun var en gang der blev udbetalt 8.000. EU havde vurderet at
økonomien i Dameligaen og mente ikke at den gav basis for dette endnu, men hvis modellen virker
er det nemt senere at implementere den.
Rune Larsen mente at registreringsomkostningen var for høj. Han mente at man skulle lave en
model hvor klubberne selv gjorde det
Rene Hansen mente at modellen er fin, men det må ikke gå op i administration.
Carl Erik Dalbøge var stor tilhænger af forslaget men bekymret for administrationen. Han mente
at klubberne selv kan klare registreringen.
Ove Pedersen mente ikke at det var meningen at alle skulle registreres
Mikkel Aaris mente at man skal overveje økonomien og ikke bør diskriminere dameligaen.
Thomas Silfen mente at man skulle registrere alle spillere, men han var klar over at dette var
svært.
Rasmus Winkel præciserede at såfremt DBBF skulle registrere ville dette medføre en omkostning
for klubberne uanset om man tog et gebyr for det eller ej. Hvis der ikke var noget gebyr ville
omkostningen blot blive lagt et andet sted. Desuden mente han at erfaring viser at det er
nødvendigt med dokumentation når der er uenighed mellem klubberne om pengebeløb.
Ernst Jensen sagde at man ville forsøge at skære omkostningen til registrering så meget som
muligt. Der skal være en mekanisme for at forhindre at alle bliver registreret.
Leif Haaning var principielt imod registreringsgebyr
Leif Nielsen foreslog man lavede en hjemmeside hvor klubberne skulle registrere spillerne.
Ernst Jensen foreslog at man laver en central registrering med et eventuelt gebyr.
Niels Trzecieski var ikke enig i forslaget
Jørgen Stig Nielsen mente det var fint hvis de fik en mail om at spillerne spiller i pågældende klub
for hver sæson.
Henrik Olsen. Foreslog at man sender en liste med alle spillere i et Excel-ark til DBBF og det
koster 100 kr. pr. årgang
Rene Jacobsen syntes det var en god ide. Han foreslog at indsætte tidsrammen. Hvornår startes
dette op og for hvilke årgange.
Rune Larsen var ikke enig i at man risikerer at der er klubber der sender en masse ind pr. hold.
Han støttede forslaget om en liste med spillere per årgang.
Carl Erik Dalbøge spurgte om man havde forholdt sig til spillere der ikke får spilletid på grund af
omkostning.
Michael Boye Formann spurgte om det kunne være i konflikt med collegeregler.
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Anker Nielsen mente at man ikke skal spilde sekretariatet ressourcer på dette og opfordrede at
klubberne kunne finde en omkostningsfri løsning
Claus Jensen opfordrede til at man så på andre løsninger som f.eks. DBU’s
Uffe Høj spurgte til hvordan udbetalingen ville ske.
Rene Hansen fornemmede at man ikke ønsker at DBBF bruger ressourcer på dette i forhold til de
mange andre gode tiltag der er i gang.
Niels Trzecieski mente at central registrering er nødvendig men at man laver den billigst mulige
løsning.
Ernst Jensen mente godt at man kunne sætte det i værk for klubberne kan blot lade være med at
melde sig til.
Thomas Frost mente at der for mange ting der er ikke afklarede, han mente forslaget skulle
forkastes.
Dirigenten ønskede modellen sat til afstemning.
Thomas Silfen var enig med Ernst Jensen i at man kunne komme i gang for klubberne kan lade
være med at deltage.
Torsten Ørhøj spurgte om man har overvejet om ungseniorer.
Der var enighed om at ungseniorer også er seniorer.
Uffe Høj ville gerne vide hvad alderen er på en debuterende spiller.
Ernst Jensen var villig til at diskutere hvor længe det skulle gælde, men udgangspunktet med to
år. han anerkendte at der kunne være nogle få eksempler hvor en ligaklub vil undlade at sætte
spilleren på protokollen, men det vurderes at det vil blive meget sjældent. Han mente ikke college
ville blive berørt.
Dirigenten oplyste at senior ikke er defineret præcist vores regler. Dette vil blive præciseret i vores
retspraksis.
Carl Erik Dalbøge var sikker på at der var enighed om at de grundlæggende tanker
Jørgen Stig Nielsen pointerede at der var en upræcision i punkt 5 omkring hvornår det er første
gang.
Torsten Ørhøj var ikke enig med fortolkning af senior-definitionen. Han foreslog at pkt. 5
ændredes til tre år.
Henrik Sandberg pointerede at man skal præcisere hvilket niveau der tales om.
Dirigenten fremsatte et forslag til afstemning. Tidsperioden foreslås ændret til tre år og
bestyrelsen skal finde den billigst mulige registreringsmodel
Forslaget vedtaget for herrer for tre år for herrer med 37 stemmer for.
Herefter blev modellen diskuteret for damer
Formanden forklarede at grunden til at forslaget ikke var stillet for damerne grund man ikke havde
nået at diskutere det færdigt.
Rene Jakobsen mente at det var fint at vente et år inden man sætter det i gang hos damerne.
Thomas Simonsen mente at problemet er større på dame end på herresiden. Han mente at det
var godt at kære det for damerne.
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Leif Nielsen var enig med Rene Jakobsen
Niels Trzecieski mente at næsten altid at damespillerne kom fra dameligaklubberne.
Formanden mente at dameligaklubberne skal være velrepræsenteret for at tage beslutning.
Danilo Jensen mente at man også skulle implementere det for damer.
Carl Erik Dalbøge mente at argumenterne er de samme, men at det er forskellen på økonomien
det handler om.
Mikkel Aaris mente at det ikke er ligaklubberne der skal afgøre det.
Leif Nielsen var enig i at man skulle køre en mindre økonomi.
Dirigenten satte forslaget til afstemning vedrørende damer med 2.000 kr. Der var 25 stemmer for,
11 stemmer imod, 4 stemte blankt. Forslaget blev forkastet.
Dirigenten satte herefter forslaget for damer med 1.000 til afstemning. Forslaget blev vedtaget.

Lovforslag nr. 11
Lovforslag om placeringsregel
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det virker rimeligt at placeringsreglerne er de samme i alle rækker
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles turneringsreglement §50

Fælles turneringsreglement §50

I turneringer afgøres placeringen ved lighed i
kamppoints således:

I turneringer afgøres placeringen ved lighed i
kamppoints i henhold til turneringsreglementets
§18:

1. Indbyrdes kamppoints,
2. Måldifference i indbyrdes kampe,
3. Én omkamp, hvor tid og sted fastsættes af
TU.
Thomas Frydendal orienterede om at man gerne vil lave de samme regler for placeringsregler.
Han foreslog en justering til forslaget hvor § 50 fjernes.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt

Lovforslag nr. 12
Lovforslag om fri deltagelse for USD i første div. med fri flytteret til dameligaen
Forslagsstiller: Falcon
Motivation: Ved nærmere overvejelse ønsker Basketballklubben Falcon at fremlægge følgende to
forslag til Basketrigsdagens overvejelse:
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Basketballklubben Falcon ønsker hermed at stille to forslag til Basketrigsdagen om mulighed for
tilmelding af Ungsenior damehold i senior damerækkerne med fri op- og nedrykning af spillere
mellem hold i Dameligaen og Ungsenior dameholdet.
Forslag nr. 2 er KUN relevant såfremt forslag nr. 1 IKKE bliver vedtaget.
Jeg kan ikke lige pege på hvorledes forslaget nøjagtigt skal indplaceres i turneringsreglementet,
men jeg er sikker på at turneringsudvalget vil være behjælpeligt med dette såfremt forslaget
vedtages.
Siden etableringen i sæsonen 2002/03 har vi desværre oplevet en vigende interesse for deltagelse
i Ungsenior Damerækken. Med deltagelse af kun 2-3 hold har rækken ikke været den brobygger
mellem ungdoms- og seniorbasket, som den var tiltænkt. Nedenfor ses et opregning af rækken i de
seneste to sæsoner:
2008/09: 3 hold (Virum, Sisu, BK Amager) 1. del - ude og hjemme = 4 kampe pr hold (NB! Virum
vs. Sisu ikke spillet) 2. del - ude og hjemme = 4 kampe pr hold Ingen Vest turnering
2007/08: 2 hold (Hørsholm, Værløse)
1. del - ude og hjemme = 2 kampe pr hold 2. del - ikke afviklet Vest turnering: Een kamp
Forskellige forsøg på at etablere alternativer har heller ikke fundet fodfæste (f.eks.
Dameligaklubbernes forsøg på at etablere en U25 række).
Behovet i visse klubber for at skabe udviklingsmuligheder for spillere i grænselandet mellem
ungdoms- og seniorbasket er imidlertid intakt. Særligt har flere Dameligaklubber unge spillere, der
kun får begrænset spilletid på Dameligaholdene, men samtidig er bundet til deltagelse på disse og
afskåret fra deltagelse på klubbernes respektive 2. hold i de forskellige seniorrækker.
På den baggrund foreslår Basketballklubben Falcon, at det bliver muligt at operere med et
ungsenior damehold i en seniorrække (der tænkes primært på 1. division - deltagelse i Dameligaen
er naturligvis udelukket) hvor spillerne frit kan deltage i større eller mindre omfang på
Dameligaholdet.
Det er vores opfattelse, at en sådan mulighed vil indebære fordele for såvel Dameligaklubberne
som for de øvrige klubber i Seniorrækkerne:
* Dameligaklubberne får mulighed for - under kompetitive forhold- at udvikle spillere, der ellers kun
ville få begrænset eller ingen spilletid
* Divisionerne vil blive fyldt op med flere kampe for alle til følge.
Basketballklubben Falcon håber på alle klubbers støtte til dette initiativ til udviklingen af dansk
basketball.
Primært forslag
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Fælles Turneringsreglement § ??

•

•

•

En klub kan tilmelde et Ungsenior Dame
(USD) hold i rækkerne omfattet af
"Propositioner for damer - DM Damer"
hhv. "Propositioner for øvrige turneringer,
afsnit I".
Holdet må KUN bestå af spillere, der er
spilleberettigede i USD rækken, jvf "Det
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•
•

•

•

•

fælles turneringsreglement afsnit 1, §5".
Holdet skal navngives med "[Klubnavn]
USD" således at det klart fremgår at der
er tale om et USD hold.
Såfremt USD holdet spiller i en række, der
er omfattet af reglerne for spillerlicenser,
jvf. "Det fælles turneringsreglement afsnit
2", skal spillerne på holdet have
registreret licens på linie med
licensreglerne i §31.
En spiller, der deltager på et USD hold,
der spiller i en seniorrække, kan samtidig
deltage på et hold fra samme klub i
Dameligaen uden begrænsninger
En spiller, der deltager på et USD hold,
der spiller i en seniorrække, kan samtidig
deltage på et hold fra samme klub i USD
rækken uden begrænsninger
Såfremt en klub IKKE stiller et USD hold i
en seniorrække, men i øvrigt er
repræsenteret med et hold i rækken, kan
en spiller, der er spilleberettiget i USD
rækken, jvf "Det fælles
turneringsreglement afsnit 1, §5", deltage
på det pågældende hold uanset
deltagelse på et hold i Dameligaen.

Niels Trzecieske forklarede at det handler om at udvikle spillere ved at give dem større fleksibilitet
og give mere stabilitet for 1.div. ved at spillerne er med på begge hold. I dag er det tilfældigt
hvornår en 1.div.kan spille i ungsenior afhængig af hvordan kampene ligger i ligaen. USD har ikke
den styrke man gerne vil have for at udvikle spillerne.
Rene Jakobsen støttede forslaget for de synes at det handler om at kunne give flere hold i
rækkerne. Han så også gerne et mere vidtgående forslag, specielt i vest er dette vigtigt.
Thomas Frydendal havde sympati for at man kan gøre noget for damesiden, men han var bange
for at forslaget vil give en lang række problemer. Han støtter ikke forslaget.
Niels Trzecieski efterspurgte præcist hvilke problemer Thomas Frydendal så i forslaget. Han
mente at det ville gøre det lettere at lave turneringsafvikling
Uffe høj var bange for at man på denne måde at man centraliserede flere klubber, så han var imod
forslaget. Han så dette som den fare for de små klubber.
Carsten Boeck fortalte at Alba får et hold i 1.div. damer, men denne regel kunne give problemer
for øst. Han foreslog at man delte det i øst og vest.
Niels Trzecieski mente ikke at dette var et reelt problem, men han kunne godt forstå problemet
om at en klub har mange hold, men dette gør kun tingene smidigere
Leif Nielsen mente at det var en uskik at man har så mange 2.hold i 1.div. damer.
Rene Jakobsen spurgte om en præcisering om hvilke divisioner det omhandlede. Niels
Trzecieski oplyste at han håbede at turneringsudvalget ville hjælpe med dette.
Forslaget blev herefter trukket efter en vejledende afstemning.
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Subsidiært forslag
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Fælles Turneringsreglement § ??
En spiller, der er spilleberettiget i USD rækken, jvf
"Det fælles turneringsreglement afsnit 1, §5", kan
deltage på et hold omfattet af "Propositioner for
damer - DM Damer" hhv. "Propositioner for
øvrige turneringer, afsnit I" uanset deltagelse på
et hold i Dameligaen.

Uffe Høj foreslog at de klubber der havde problemet lavede et klubsamarbejde.
Randi Nielsen mente ikke at der var hold nok i vest til at gøre dette. Niels Trzecieski mente at
dette ville hjælpe klubber der ikke har spillere nok.
Carsten Boeck ville gerne have en præcisering af hvem der har forrang for at spille i divisionerne
Rene Jakobsen spurgte til om det er sådan der at man ikke kan rykke mellem dameliga og 1DH.
Thomas Frydendal forklarede at de andenhold der spiller i rækkerne i dag, spiller på en slags
dispensation og hvis der er hold nok kan de ikke være med.
Niels Trzecieski forklarede dette er kun for ungsenior damer. I dag kan man spille på flere hold,
men under iagtagelse af op og nedrykningsregler. Forslaget går på at ungsenior ikke er omfattet af
denne regel. Han mente ikke at dette forslag vil blive misbrugt.
Torsten Ørhøj præciserede at ungseniordamer skulle kunne flytte fra DL til et vilkårligt hold i
klubben uden restriktioner.
Rune Larsen mente alligevel at reglen i visse situationer ville blive misbrugt.
Leif Nielsen spurgte om den samme spiller kunne spille tre kampe på en dag.
Thomas Silfen mente at man skal gøre noget for denne gruppe og dette forslag er en fordel for
denne gruppe. Der er nogle ting der skal afklares, men han har sympati for forslaget.
Forslaget blev trukket.

Lovforslag nr. 13
Lovforslag om ændring af børneregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Arbejdet med det på rigsdagen 08 fremlagte oplæg vedr. guidelines for børn og unge
har stået på i løbet af sæsonen 08-09. Forslaget har været til debat på danskbasket.dk, vi har haft
oplægget sendt ud til mange basket-mennesker i DK og både BU-udvalget, landstrænere mv. har
kommenteret på oplægget. Som resultat heraf inviterede vi til og fik nedsat en fokusgruppe, der
har set og drøftet oplægget, de indkomne kommentarer og forslag. I fokusgruppen sidder Michael
Boye (Værløse), Jack Frederiksen (Amager), Anders S. Jørgensen (BMS), sportschef Jesper
Hauge og BU-formand Jesper Nielsen – Ole Vincents har endvidere bistået gruppen undervejs.
Fokusgruppen har holdt to møder og det nedenstående forslag er et resultat af disse møder –
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efterfølgende har vi afprøvet forskellige af forslagene i praksis (senest på minifestivalen) og
forslaget har været til drøftelse i bestyrelse og udvalg (BU, Elite og Klub).
Hvorfor?
Det er vores klare opfattelse, at ændringerne vil give en væsentlig forbedring af den måde vi spiller
basketball på for børn og unge. Vi har primært ønske at fremme følgende elementer:
Den tid den enkelte spiller er i kontakt med bolden
Der er evidens fra store og omfattende undersøgelser i fodbold, ligesom vores egne målinger
viser, at en nedsættelse af holdstørrelsen fra 5 til 4 giver en væsentlig forøgelse af den enkelte
spilles kontakt med bolden, ligesom det fremmer både afleveringsspillet og antal af skud –
herudover er det indlysende, at færre spillere på banen giver mere plads til at bevæge sig på og at
det generelle aktivitetsniveau øges.
Flow og tryghed
Vi har, ved at fjerne ”holdt bold” i U8 og U10 givet især de uøvede spillere mere ro til at blive en del
af spillet ved at opleve ikke at miste bolden det øjeblik de modtager den – omvendt fremmer dette
også forsvarsspillet, idet det bliver vigtigere at holde sin position, ikke række og slå mv. At denne
begrænsning så også øger flowet i spillet ved, at der bliver væsentligt færre (ingen) afbrydelser i
spillet pga. holdt bold, er kun en fordel.
Fokus på udvikling og samvær
Ved helt at fjerne stillingerne øger vi fokus på det at udvikle spillerne frem for at fokusere (ensidigt)
på det at vinde. På lang sigt vil det gøre det lettere at fastholde spillerne og give os bedre
muligheder for at fokusere på den langsigtede udvikling af vores ungdomsspillere – til gavn for
både bredde og elite. Samtidig lægger vi os på linje med de andre nordiske forbund og fx DBU.
Det er samme tanke der ligger bag at nedtone fejldelen af spillet ved helt at fjerne dem i U8 og
gradvist skærpe den opad indtil U12
Turneringsdelen
Vi foreslår at alle U8 og U10 kampe ligger i stævneform, efter enten Grand Prix eller stævne
modellen. Derfor er kamptiden også kortet ned til 4 x 7 minutter – på denne måde kan en kamp
afvikles på godt 30-45 minutter, hvorfor det er muligt at afvikle en grand prix stævne selv med
mange hold på en dag. Hermed formindskes det antal gange det er nødvendigt at rejse for at spille
kampe mod andre klubber. Samtidig giver stævneformen mulighed for at fremme det sociale – igen
en faktor der fremmer fastholdelsen af spillerne. Der vil i fællesskab med turneringsudvalget blive
udarbejdet forslag til passende turneringsformer.
Rækkenavne og turneringsformer
For at lette forståelsen og følge de internationale betegnelser, hedder DBBF’s ungdomsrækker
efterfølgende
U8
U10
U12
U14
U16
U18
række)?

MIKRO-basket
EASY-basket
MINI-basket
Drenge-pige – bedre forslag ønskes!
Juniorer – bedre forslag ønskes – fx udviklingsrækken?
Ynglinge – bedre forslag ønskes – fx talentrækken eller talentligaen (landsdækkende

Årgang

Turneringsform

Mesterskaber

Pokalturnering

U8

GP-stævner

Nej

Nej

mikro
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U10

easy

GP-stævner

Nej

Nej

U12

mini

GP-stævner

Nej

Nej

Alm. turnering

Evt. final4 for
mesterrækkehold

Evt. mesterrække

Minifestival vest (efterår)
Minifestival øst (forår)
U14

Alm. turnering

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Mesterrækker
Evt. GP-stævner
U16

Alm, turnering
Mesterrækker

U18

talent(?)

Alm. turnering
Mesterrækker evt.
landsdækkende

Forslag 1
Jesper Nielsen fortalte om baggrunden for forslaget. Michael Boye Formann uddybede detaljer i
forslaget.
Leif Nielsen spurgte om U10 kom i stedet for yngst mini, hvilket blev bekræftet. Yderligere ville
han vide om det betød at man skulle stille med flere hold hvilket også blev bekræftet.
Torsten Ørhøj spurgte om der sammenhængen mellem reglerne i forslag 1 og forslag 2 omkring
fejl. Han var enig i at der ikke er straffe. Michael Boye forklarede at man ikke ønskede børnenes
tid med at skyde straffe som de ikke kan. Rune Larsen mente blot at man skal bruge sund fornuft.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
I U8 spilles der efter børnereglerne med nedenstående ændringer
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Reglement for øvrige turneringer Børneregler

Reglement for øvrige turneringer - Børneregler
For U8 spillere (Mikrobasket) gælder følgende regler
•

Kampe afvikles som 4 mod 4

•

Der må kun spilles halvbane personligt
forsvar

•

Der spilles ikke om DM og der føres ikke
stillinger

•

Fejl dømmes som en forseelse og derfor
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skydes der heller ikke straffekast
•

Det er ikke tilladt at tage bolden ud af
hænderne på en modstander (ingen holdt
bold)

•

Det er ikke tilladt at dække indkasteren bolden skal kunne spilles ind på banen

•

spilletid 4 x 7 fast tid

•

ingen tidsbegrænsningsregler (3,5,8 og 24
sek)

Derudover gælder de almindelige børneregler
Herudover:
•
•
•

der indføres enklere protokoller (kan downloades fra www.basket.dk)
dommeren er spilvejleder og hjælper med at forklare regler osv under kampen
turnering afvikles som grand-prix og gerne niveaudelt. Et hold skal spille mindst 3 kampe
på en dag

Om turneringsafviklingen
•

•

Et hold består af mindst 6 spillere der på dagen kun må spille på det samme hold - vi
anbefaler, at man deltager med højst 8 spillere på et hold, da man her får det maksimale
udbytte af kamplængde og holdstørrelse. Der kan, såfremt man skulle have vanskeligt ved
at stille med 6 spillere til et hold, søges om dispensation hos stævneledelsen.
DBBF tilbyder tilstrækkeligt med stævner til, at alle hold kan deltage 4-6 stævner i deres
område (2-3 før og 2-3 efter jul)

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Forslag 2
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Børneregler

Børneregler
For U10 spillere (Easybasket) gælder følgende
•

Kampe afvikles som 4 mod 4 (baner
afhængigt af de lokale forhold)

•

Der må kun spilles halvbane personligt
forsvar

•

Der spilles ikke om dm og der føres ikke
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stillinger
•

Fejl dømmes som forseelse og derfor skydes
der heller ikke straffekast – dog giver fejl i
scoringsforsøg 1 point og bolden på sidelinien
udfor straffelinien eller 3 point ved scoring.
Spilvejlederen (dommeren) skal her være
opmærksom på, at regelen 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). Det er ikke tilladt
at tage bolden ud af hænderne på en
modstander (ingen holdt bold)

•

Det er ikke tilladt at dække indkasteren bolden skal kunne spilles ind på banen

•

spilletid 4 x 7 fast tid

•

ingen tidsbegrænsningsregler (3,5,8 og 24
sek)

Derudover gælder de almindelige børneregler
Herudover:
•
•
•

der indføres enklere protokoller (kan downloades fra www.basket.dk)
dommeren er spilvejleder og hjælper med at forklare regler osv under kampen
turnering afvikles som grand-prix og gerne niveaudelt. Et hold skal spille mindst 3 kampe
på en dag

Om turneringsafviklingen
•

•

Et hold består af mindst 6 spillere der på dagen kun må spille på det samme hold - vi
anbefaler, at man deltager med højst 8 spillere på et hold, da man her får det maksimale
udbytte af kamplængde og holdstørrelse. Der kan, såfremt man skulle have vanskeligt ved
at stille med 6 spillere til et hold, søges om dispensation hos stævneledelsen.
DBBF tilbyder tilstrækkeligt med stævner til, at alle hold kan deltage 4-6 stævner i deres
område (2-3 før og 2-3 efter jul)

Leif Nielsen spurgte hvordan spillerne vender sig til reglerne. Har man tænkt over hvad der sker
efterfølgende. Jesper Nielsen mente at man først ville indsamle erfaringer inden man forholder sig
til det senere. Michael Boye Forman mente ikke det vil være noget problem at spillerne skal
forholde sig til justerede regler.
Formanden orienterede om at man i Sverige spiller fire mod fire op til 13 år fra næste sæson.
Danilo Jensen var meget enig i forslaget, men spurgte til konkurrence
Søren Hedegaard anbefalede varmt reglerne ud fra erfaringerne fra skolebasketreglerne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
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Forslag 3
Motivation: Det er BU-udvalgets ønske, at det fremover er tilladt at spille i en række så længe man
ikke er for gammel – undtaget herfra er spillere der går i samme klasse i grundskolen. Disse kan
uden dispensation spille på samme hold jf. DBBF’s børneregler. Dette betyder, at hvis man i
klubben vurderer, at en spiller på fx 12 år er god nok til at spille på et U14 hold, så kræver dette
ikke dispensation. Denne regel gælder ikke for U8 og U10 da der ikke spilles om mesterskaber
eller føres stillinger
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Børneregler

Børneregler
Stk. 1
DBBF tilbyder stævner/turnering for flg.
aldersgrupper: U8 – U10 – U12 –U14 - U16 – U18.
Stk. 2
Det er tilladt at spille i en række så længe man ikke
er for gammel – undtaget herfra er spillere der går i
samme klasse i grundskolen. Disse kan uden
dispensation spille på samme hold jf. DBBF’s
børneregler.
Denne regel gælder til og med U18.
Stk.3
Såfremt en spiller ønsker at spille på mere end et
hold kræves der en dispensation fra DBBF og en
spiller må under ingen omstændigheder spille på
mere end et hold i samme række/aldersgruppe. Stk.
3 gælder ikke for U8 og U10, da der ikke spilles om
mesterskaber eller føres stillinger.

Jesper Nielsen motiverede dispensationsreglerne. Hvis der var nogle regeltekniske udfordringer
måtte dette løses.
Uffe Høj spurgte hvor langt klassereglerne gælder. Det blev oplyst at det kun er for børnereglerne
til og med U14 (dette tilføjes i reglerne)
Torsten Ørhøj pointerede at man ikke skal kunne have et sæt definitioner et sted i reglerne og
andre et andet sted.
Jesper Nielsen var villig til at trække forslaget.
Rene Hansen forklarede op til U14 kan man spille uden dispensation hvis man går i klassen. Når
man er ældre skal man fastholde dispensationsregler
Derudover skal man give alle spillere lov til at spille i ældre uanset.
Thomas Frydendal foreslog kun at stemme om første sætning af stykke 2.
Herefter blev udelukkende første sætning af stykke 2 af forslaget enstemmigt vedtaget.
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Lovforslag nr. 14
Propositioner for Canal Digital-ligaen
Forslagsstiller: Canal Digital-ligaen
Forslaget var fremsat via hvidbogens bilag 5:
Bilag 5: Turneringsform samt op- og nedrykningsspil
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 spilles en turnering som er mest formålstjenlig for at opnå det bedst mulige produkt. Der tages
stilling til formen hvert år umiddelbart inden Basketrigsdagen.
Grundspil
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).
Medaljespil
Kvartfinaler afvikles bedst á tre kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel.
Semifinaler afvikles bedst á fem kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel.
Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel.
Bronzekamp afvikles som en kamp mellem taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold har
hjemmebanefordel i denne kamp
Op- og nedrykning
De sidste to hold spiller et nedrykningsspil i bedst á 3 kampe. Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud af ligaen.
Det hold, der vinder 1. division, rykker direkte op i Canal Digital Ligaen.
Vinderen af nedrykningsspillet møder nummer to i 1. division. Nummer to i 1.division skal inden
den tredjesidste spillerunde skal have informeret Ligaen og DBBF om man ønsker at spille disse
kampe.
Der spilles bedst af 3 kampe. I disse kampe spilles efter de licensregler, der gælder i 1. division. 1.
divisionsholdets har hjemmebanefordel i 1. og evt. 3. kamp.
Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs, nedrykningsspil samt oprykningskampene.
Hvis nummer to i 1. division ikke ønsker at deltage i Canal Digital Ligaen bortfalder
nedrykningsspillet.
Ove Pedersen gennemgik forslaget samt følgende justeringer.
•

Der tages stilling til formen af turnering i ligaen hvert år umiddelbart inden Basketrigsdagen
og fremlægges her til godkendelse sammen med ligamandatet.

•

Hjemmebanefordelen betyder at man spiller hjemme i ulige kampe. Klubberne må bytte ved
enighed og godkendt af forbundet.
Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i bronzekampen

•
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•
•
•

Inden man spiller sin tredjesidste kamp i grundspillet
Kun vinderen af 1.div kan rykke direkte op.
Hvis vinderen af 1.div. ikke ønsker at spille spiller nr. 2 fra 1.div. mod nr. 10 fra Ligaen.

Rune Larsen havde et ændringsforslag hvor man foreslår at man spiller efter den svenske model.
Leif Nielsen forklarede at det kan være meget svært at arrangere grundspillet på denne måde på
grund af haltildelingsmulighederne.
Michael Piloz mente at der var et demokratisk problem i at ligaen ikke lytter til forsamlingen på
grund af den planlagte turnering.
Ove Pedersen mente også at man skal tænkte det ind, men at det er svært at gøre det for den
kommende sæson.
Rune Larsen mente ikke dette var noget problem fordi man har haltider allerede og dette vil gøre
det mere attraktivt at ligge nr. 1 efter de første kampe.
Michael Piloz mente at man burde lægge turneringen tidligere.
Thomas Silfen undrede sig over at CDL har ændret et forslag om oprykning uden at have clearet
dette med 1.div. først.
Rene Jakobsen var ked af at kommunikationen mellem CDL og 1.div. havde været dårlig i år.
Leif Nielsen fortalte at man havde inviteret 1.div. klubber men at kun to 1.div. klubberne havde
svaret.
Rene Jakobsen mente at det var forkert at CDL ikke har talt med 1.div. klubberne om forslaget.
Niels Jørgen Jensen oplyste om at alle turneringsformer har været vendt i ligaen og man har
forholdt sig til disse forslag. Han opfordrede til at rigsdagen stemte for den eksisterende struktur.
Rune Larsen var villig til at trække forslaget om turnering hvis det giver for store problemer, men
han mente at det gav bedre motivation.
Rene Jakobsen mente at det foreslåede gav risiko for at få ni hold i ligaen. Han foreslog at det
kunne være de tre bedste der rykkede op.
Ove Pedersen lovede at tage Runes forslag med i den fremtidige planlægning.
Torsten Ørhøj foreslog den bedste tredjedel som oprykningsberettiget.
Leif Nielsen mente at det er farligt at lade nr. tre rykke op når nr. 1 i denne sæson gik konkurs på
grund af deltagelse af ligaen.
Ove Pedersen foreslog at man ændrede forslag til den bedste tredjedel og foreslog at dette blev
diskuteret med første divisionsklubberne i løbet af næste sæson.
Forslaget stilles op med de nævnte præciseringer og oprykning for den bedste tredjedel.
(nuværende regler)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Lovforslag nr. 15
Lovforslag om deltagelse i pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
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Motivation: det virker ikke rimeligt at en spiller kan deltage for en klub i pokalen og derefter skifte til
en anden klub der stadigvæk er med i pokalen
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Propositioner for landspokalturneringen for
seniorhold §2

Propositioner for landspokalturneringen for
seniorhold §2

Alle foreninger under DBBF kan deltage med
et dame- og et herrehold.

Alle foreninger under DBBF kan deltage med et
dame- og et herrehold.

Deltagelse er obligatorisk for samtlige
klubbers 1. seniorhold, medmindre disse
skriftligt ved anbefalet brev melder fra. Dette
skal ske senest 14 dage før lodtrækning til
første runde finder sted.

En spiller må gerne spille for to klubber i den
samme pokalturnering hvis reglerne om klubskifte
er overholdt.
Deltagelse er obligatorisk for samtlige klubbers 1.
seniorhold, medmindre disse skriftligt ved
anbefalet brev melder fra. Dette skal ske senest
14 dage før lodtrækning til første runde finder
sted.

Thomas Frydendal præciserede reglen og årsagen til denne
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Lovforslag nr. 16
Lovforslag om udlændinge i pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Grundet tvivl om disse forhold ønsker bestyrelsen nu at fastslå reglerne i lovene.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Propositioner for pokalturneringen senior §3

Propositioner for pokalturningen senior §3

Turneringen er en cupturnering.

Turneringen er en cupturnering.

Der spilles efter:

Der spilles efter:

a. De internationale spilleregler.

a. De internationale spilleregler.

b. DBBFs turneringsreglement.

b. DBBFs turneringsreglement.

c. DBBFs licensordning.

c. DBBFs licensordning.

Der spilles om en pokal i hver turnering samt
en præmie til hver af de enkelte spillere på det
vindende hold.

Der spilles om en pokal i hver turnering samt en
præmie til hver af de enkelte spillere på det
vindende hold.
Spilleberretiget i landspokalturneringen er enhver
spiller, der på kampdagen er spilleberrettiget for
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det pågældende hold i den almindelige
gennemgående turnering.
Thomas Frydendal forklarede at man nu ville have det med i lovene hvor sikrer sig at der ikke er
tvivl om dette.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Lovforslag nr. 17
Lovforslag om landsdækkende ungdomsturneringer
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Propositioner for landsdækkende
ungdomsturneringer §1

Propositioner for landsdækkende
ungdomsturneringer §1

En landsdækkende ungdomsturnering består
af 6 klubber, kvalificeret via lokale turneringer i
efteråret i øst og vest. De to bedst placerede i
øst og de to bedst placerede i vest er
automatisk kvalificerede til den
landsdækkende række. Nr. 3 og 4 fra hhv. øst
og vest, spiller en kvalifikationskamp om
deltagelse, således at nr. 3 øst møder nr. 4
vest og nr. 3 vest møder nr. 4 øst. Disse
kvalifikationskampe tilstræbes spillet samme
dag og samme sted som pokalfinalerne for
senior herrer/damer.

En landsdækkende ungdomsturnering består af 6
klubber, kvalificeret via lokale turneringer i
efteråret i øst og vest. De to bedst placerede i øst
og de to bedst placerede i vest er automatisk
kvalificerede til den landsdækkende række. Nr. 3
og 4 fra hhv. øst og vest, spiller en
kvalifikationskamp om deltagelse, således at nr. 3
øst møder nr. 4 vest og nr. 3 vest møder nr. 4
øst. Kvalifikationskampene spilles i lige år i vest
og i ulige år i øst

Thomas Frydendal motiverede
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Lovforslag nr. 18
Lovforslag om dommerafregning for øvrige turneringer
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

propositioner for øvrige turneringer §9

propositioner for øvrige turneringer §9

Minikampe kan dømmes af en dommer, som

Ingen tilføjelser
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betales af hjemmeholdet. Hvis der er 2
dommere, skal udeholdet betale den anden
dommer.

I mesterrækker, minirækker undtaget, skal den
ene dommer være mindst B-dommer.
Hjemmeholdet er ansvarligt for at dette
opfyldes.
Jesper Brixen motiverede
Henrik Sandberg mente at det var en redaktionel svipser for mange år siden.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Lovforslag nr. 19
Lovforslag om propositioner for ungdomspokal
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Motivation: Justering i forhold til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

propositioner for ungdomspokal §2

propositioner for ungdomspokal §2

Alle foreninger under DBBF kan deltage med
et hold i hver række.

Alle foreninger under DBBF kan deltage med et
hold i hver række.
En klub kan dog deltage i pokalturneringen med
to hold, hvis det ene hold er et rent årgangshold
fra alderskategoriens yngste årgang.

Thomas Frydendal præciserede
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Lovforslag nr. 20
Lovforslag om propositioner for ungdomspokal
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold almene regler
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

propositioner for ungdomspokal §5

propositioner for ungdomspokal §5
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De indledende runder frem til finalerne spilles i
en øst- og vestgruppe (grænse Storebælt)
med fri lodtrækning. Turneringerne afvikles fra
august til december.

De indledende runder frem til finalerne spilles i en
øst- og vestgruppe (grænse Storebælt) med fri
lodtrækning. Lavest rangerende hold har
hjemmebane til og med kvartfinalerne

Finalerne afvikles som en kamp øst mod vest.

Turneringerne afvikles fra august til december.
Finalerne afvikles som en kamp øst mod vest.

Thomas Frydendal motiverede
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Redaktionelle ændringer
Diverse redaktionelle ændringer blev fremlagt rigsdagen uden kommentarer:

DBBF’s love
§28,2 + §31 5.lin – dobbelttekst.
§4 + §5 kan samles til en
§10 et allianceaftale -> en allianceaftale
§12 ”medfører tab af kampen” ændres til ”medfører at holdet taberdømmes i kampen”
§14g Tv -> TV
§14h ”Ved turneringslederen” slettes
§40 §39 til 50 ændres til §40 til 51 – gennemgå henvisninger
§18, 2. Ved 20-0 kampen -> kampe
§21,3 3. afsnit – ”ledsaget af protestgebyr på kr. 1000” slettes.
”uanset om protesten HEREFTER trækkes tilbage”
§35”i den række” slettes
Børneregler:
zone pres -> zonepres, tillade -> tilladt
Under ”Bonuspoint” står *-markering, som allerede står i teksten. Skal slettes. – redaktionel
ændring
§4 Turneringen ledes af DBBFs bestyrelse -> Turneringsudvalget
§9 fastlægger bestyrelsen -> fastlægger Turneringsudvalget
Propositioner for Danske Ungdomsmesterskaber
§8 ”til rådighed” tilføjes
Propositioner for U-pokal
§1 i henhold til Fælles TR afsnit IV – skal det være III
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§7 Hjemmeholdet er ansvarlig.... slettes
Propositioner for øvrige turneringer
§5 ”Undtaget er rækker hvor der spilles landsdækkende ungdomsturneringer jvf. Afsnit 7)- tolkning

8.
Godkendelse af Canal Digital-Ligaens og Dameligaens mandat
Dameligaen:
Ove Pedersen forklarede de præciseringer der er blevet uddelt.
Dameligaens mandat blev givet
Canal Digital Ligaen:
Dirigenten gjorde opmærksom på, at lovene stod over hvidbogen og at det derfor er vedtagelsen i
lovforslag 14, der gælder og ikke hvidbogens tekst.
Ove Pedersen bad om bemyndigelse for ligaen i forhold til de udleverede bilag.
Henrik Sandberg undrede sig over at der ikke er krav til banens størrelse.
Leif Nielsen forklarede at der findes nogle minimumsmål og maksimumsmål ifølge FIBAs regler
Michael Piloz orienterede om at banerne skal være 28 gange 15 ifølge reglerne
Mandatet blev givet.

9.
Fastsættelse af takster
Årskontingent til DBBF fastsættes uændret til 1000 kr.
Licens til DBBF fastsættes uændret til 200 kr. for mini- og drenge-/pigehold og 500 kr. for ældre
kategorier.

10.
Valg til bestyrelsen
I ulige år er den økonomiansvarlige, formanden for turneringsudvalget, formanden for
klubudviklingsudvalget og formanden for eliteudvalget på valg.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – ikke på valg
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Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – ikke på valg
Formand for uddannelsesudvalget
Michael Piloz – udtræder
Bestyrelsen foreslår Carsten Hermansen (Carsten Hermansen blev enstemmigt valgt)
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg
Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – på valg, villig til genvalg, Anker Nielsen blev genvalgt
Formand for turneringsudvalget
Thomas Frydendal – på valg, villig til genvalg, Thomas Frydendal blev genvalgt
Formand for klubudviklingsudvalget
Carsten Hermansen – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog Michael Piloz, Michael Piloz blev valgt
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – på valg, villig til genvalg, Ernst Jensen blev genvalgt
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen

11.
Valg af medlemmer til de stående udvalg
jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20
Bestyrelsen bemyndigedes til at fylde vakante pladser op
Dommerudvalget (ikke på valg)
René Christensen
Sara Persson
Carsten Vestermark Jensen
Claus Fogde
Vakant – ingen kandidater
Uddannelsesudvalget (ikke på valg)
Vakant – ingen kandidater
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Vakant – ingen kandidater
Børne- og ungeudvalget (ikke på valg)
René Hansen
Henrik Sandberg
Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)
Jens Minor
Morten Hansen
Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen (vest) villig til genvalg - valgt
Jimmy Jørgensen (øst) villig til genvalg - valgt
Peter Jensen (vest) villig til genvalg - valgt
Morten Pedersen (vest) villig til genvalg - valgt
Christian Fogh (øst) ønsker ikke genvalg
Rune Larsen villig til valg - valgt
Klubudviklingsudvalget (på valg)
Sofie Venndt - ønsker ikke genvalg
Jytte Mathiasen – ønsker ikke genvalg
Vakant – ingen kandidater
Vakant – ingen kandidater
Eliteudvalget (på valg)
Per Mikkelsen – villig til genvalg - valgt
Jacob Wienecke – villig til genvalg - valgt
Bestyrelsens forslag til nye medlemmer:
Jonas Buur Sinding - valgt
Anne Thorius – valgt

12.
Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Michael Piloz, som blev valgt som næstformand
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13.
Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
Torsten Ørhøj, villig til genvalg - valgt
Ulla Ingerslev, villig til genvalg - valgt
Jette Jessen, villig til genvalg - valgt
Suppleant Jacob Bertram, villig til genvalg – valgt

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
Revisionen genvalgt

15.
Eventuelt
Leif Nielsen syntes at det var beskæmmende at der var så få til stede til rigsdagen. Han bad
bestyrelsen om at overveje problemstillingen.
Formanden takkede dirigenten for godt arbejde
Han præsenterede DBBF’s klubpris på 20.000 der vil blive uddelt til årets klub næste år. Dette vil
hovedsagligt være baseret på udviklingen i medlemstal.
Han takkede for et par gode dage og ønskede alle en god sommer.
Mødet blev hævet
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Bilag 1. Hvidbog Dameligaen

Århus, 12. juni 2009
Hvidbog 2009- 2010
Hvidbog 2009-2010 er blevet til på baggrund af en umiddelbar ændring forud for Basketrigsdagen.
Senest har vi her efter afslutningen på en meget succesfuld sæson 2008 -09 foretaget en række
mindre justeringer – mere radikale og nødvendige ændringer følger i august/september.
Som et af de vigtigste mål er det klart for alle, at Dameliga-klubberne skal være foregangsklubber
for at trække dansk damebasket frem mod en bedre og mere synlig platform end det er tilfældet for
nuværende.
Det er fortsat et af Dameligaens hovedmål at udvide antallet af deltagende hold til 10 samt at
fastholde de unge spillere fra YD og opefter og generelt udvikle elitementaliteten blandt spillere,
dommere og ledere. Desuden er der her tilføjet ønsket om at fastholde de mere erfarne spillere et
par år mere – tilsvarende tage godt imod spillere, der returnerer efter år i udlandet.
Dette vil også indebære nye og skærpede udfordringer med hensyn til organisation og ledelse i de
respektive klubber.
Et andet vigtigt område er medlemsrekruttering og fastholdelse
Klubberne i den bedste række (Dameligaen)skal være villige til at udvikle og udvide deres satsning
på damebasket, hvis det skal have en mere fremtrædende plads i det danske mediebillede.
Kriterier for optagelse i Dameligaen tegner sig primært på følgende områder:
Styrkelse og udvikling i klubbernes organisation
Styrkelse af medlemsrekruttering og fastholdelse
Styrkelse af lederuddannelse

Dameligaklubberne for sæsonen 2009 - 2010
Følgende klubber deltager alle også i dameligaen for sæsonen 2009 - 2010
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BK Amager
Værløse
Åbyhøj
Virum
SISU Cph
Horsens BC
Hørsholm 79ers
Falcon
Lemvig

Dameliganævnet
Ove Pedersen, Torben Bo Jensen, Leif Nielsen

Dameligaen 2009 – 2010 udviklingsplan
Baggrund
Damebasket har i en lang periode fungeret som en ikke særlig højt prioriteret del i klubberne.
Målsætningerne for dameligaen er nu defineret i en tekst, som gerne skulle føre Damebasket
videre. Dameligaen skulle gerne skabe bedre dame basketball.
Dameligaen er etableret og skal bedre mulighederne for fremgang.
Dameligaen vil gøre det legalt at stille krav til hinanden.
Dameligaen har nu kørt i 4 år og er organisatorisk etableret. Det er også lykkedes at øge antallet af
hold til 9 og at få flere kampe, fra 14 kampe (sæson 04-05), 18 kampe (sæson 05-06) til en form af
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en triple-turnering med 21 kampe i grundspillet sæson 06 - 07. Og turneringsformen for den netop
afsluttede sæson er blevet modtaget rigtig positivt i alle 9 klubber, hvorfor vi fortsætter med en
dobbeltturnering efterfulgt af et mellemspil i 2 lag og afsluttende med et slutspiul (fra kvartfinaler og
frem). Målet er fortsat at have minimum 10 hold i turneringen.
Dameligaens hjemmeside er OK – men afgjort ikke den mest dynamiske. Vi ser frem til at få dette
ændret i samarbejde med Canal Digital Ligaen og det nye statistiksystem.
Vision
En vækst- og udviklingsorientering i dansk damebasketball
De klubber, som vil indgå i Dameligaen er bevidste om at udvikle eliten og at dette også indebærer
at blive (dermed være) lokomotiv for en vækst i bredden af vor sport.
En kvalitets- og helhedsorienteret ledelseskultur
Gennem fastlæggelsen af fælles mål og normer skal alle involverede i dansk damebasketball
udøve medansvar og medindflydelse på udviklingen. (Dette bør fastholdes ved, at klubberne altid
stiller rimelige krav til hinanden)
Dameligaklubberne vil arbejde for en kraftig forbedring af ledelsen i alle klubber på alle niveauer,
herunder en ansvarlig for klubbens dameaktiviteter.
Uddannelse
Ved en aktiv indsats med efter- og videreuddannelse ønsker vi at øge antallet og kvaliteten blandt
trænere, dommere og ledere. For den enkelte er det målet, at alle er uddannede til de relevante
opgaver, og ved en aktiv opfølgning skal det sikres at hver enkelt til stadighed kan udvikle sig.
Vi vil gerne styrke uddannelse og ved denne reviderede hvidbog har vi nedenstående punkter
klubberne skal tilstræbe at afholde hvert år:
•

Statistik

•

C & el. B – dommerkursus

•

Klubtræner – Basiskursus.

Disse kurser kan evt. arrangeres Dameligaklubberne i mellem /fællesskab.
Der udover skal der afholdes et Dameligatrænermøde hvert år.
Kvalitetsforbedringer
Dameligaklubberne tilstræber uover uddannelse af ledere mv. arbejde for en uddannelse af og yde
optimale træningsforhold for vore damespillere og talenter, som muliggør en maksimal udvikling af
deres talent, og skabe forudsætninger for at uddannelse, arbejdsliv og elitesport kan hænge
sammen.
Dette
indebærer
krav
til
service
og
vejledning,
samt
økonomiske
kompensationsordninger med den enkelte spiller, som fastholdes i skriftlige aftaler.
Rekruttering
Vi er bevidste om, at en langsigtet og bæredygtig elitestrategi bygger på en bredde-platform, som
indebærer udvikling og kvalitet for til stadighed at tiltrække børn og unge til basketball. Vi
(klubberne?) vil arbejde for at det enkelte medlem uddannes til at tage medansvar for udvikling af
vore klubber.
Geografisk spredning
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I Dameligaen tænker og handler vi som en helhed. Målet er at sikre en geografisk spredning af
Dameligaen. (Skal stå som et punkt under ’mål’)
Kvalitet
Med kvalitet mener vi, at der skal være overensstemmelse mellem vore aktiviteter, vore mål og
vore forventninger.
Personlig udvikling
Det er afgørende for Dameligaen, at vi kan vise bedre resultater i fremtiden.
Mål
Vækst- og udviklingsorienteret breddearbejde (i klubberne) som øger dansk damebasketballs
grundlag
Etablerede medlemmer som opfylder fælles krav.
Afvikling/rammer/oplevelse i top, som genererer flere tilskuere til kampene. Klubberne skal afvikle
Fokuskampe, som afvikles to gange. En pr. halvsæson.
En all star kamp mellem danskerne og udlændinge – det er besluttet fremadrettet, at afvikle en
sådan All-Star kamp i samarbejde med herrerne
Det er foreløbig vedtaget, at Dameligaen fortsætter som en selvstændig organisation i endnu en
sæson. Eventuel integration med forbundet (DBBF) vil blive drøftet og vurderet løbende – også
med baggrund i erfaringerne med Canal Digital Ligaen.
Positiv og øget presse- og TV dækning.
Øge medlemstallet i Dameligaen.
Ansøgninger
På nuværende tidspunkt betragter vi dameligaen som en ”invitationsturnering” – dette vurderes at
være en overgangsperiode med sigte på, at vi snarest muligt kommer i en situation, hvor det bliver
aktuelt med både op- og nedrykningsspil.
Det er som allerede nævnt ønskeligt med 10 hold i dameligaen.
Klubstruktur og -udvikling
Selvstændig dame eliteorganisation
Dameligaklubbernes eliteaktiviteter/driften, med eget budget og regnskab.
Funktions- og personadskillelse (ingen dobbeltposter)
Organisationsplan udarbejdes inden endelig tilmelding og bør som minimum anføre følgende
ansvarsområder:
Formand
Økonomiansvarlig
Dameligarepræsentant
Head coach
Kampafviklingsansvarlig – Tilskueransvarlig
Statistikansvarlig - Resultatserviceansvarlig
Markedsføring af Dameliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.
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Det forudsættes at Dameligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en
tilskuerkultur fremmes til fælles gavn.
Ungdoms- og breddearbejde
Alle Dameligaklubber forventes at have en velfungerende ungdomsafdeling.
Hver Dameligaklub skal, jf. ovenstående, udarbejde en plan og redegørelse for deres arbejde i
ungdomsafdelingen specielt møntet på pige/damehold. Denne skal indeholde:
Flere Spillere:
Dette punkt strammes der op på i den reviderede udgave af hvidbogen. Samtlige klubber i
Dameligaen bør arbejde intensivt for at have minihold (yngste og ældste), pigehold, JD og YD
tilmeldt hver eneste sæson).
Hold- og trænerlister
Dameligaudvalget tager en drøftelse med de klubber, der falder negativt ud i forhold til det
generelle niveau med henblik på, at der udarbejdes handlingsplaner i klubberne, således at
minimum det generelle niveau kan opnås.
Økonomi
Kravet til momsfritagelse af entre vil fremover blive fastholdt ved at spillerbetalingerne
holder sig under de foreskrevne grænser.
Spillerne og trænerne
Spillerudvikling og uddannelse
Krav om deltagelse på landshold og evt. udvalgte hold.
Ungdomsspilleres deltagelse i udvalgte hold.
Licensordninger/Transfers
Relationer til elitestrategi, landshold og Team Danmark.
Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Dameligaen må føre til en øget
træningsmængde. DBBF og klubberne må tage stilling til, hvorledes fordeling af træning mellem
landshold og klubtræning skal foregå.
Det foreslås, at træning væsentligst foregår i klubregi. DBBFs tyngde vil herefter være
Talenttræning, camps og ungdomslandshold, samt landshold for seniorspillerne. Supervision og
sparring kan foretages af en fælles cheftræner og Team Danmark.
Dommerne
Dameligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Udover at dømme
kampene, skal dommerne på sigt udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Dameligaen.
Vi ønsker at afholde mindst et dialogmøde om året med Dameligadommerne, hvor ligaens trænere
også inviteres til saglig debat og indsigt i hinandens områder.
TV- og reklamerettigheder
TV rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Dameligaen er Dameligaens og forhandles i samarbejde med
DBBF.
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Dameligaen/klubberne har krav på logoplads på tøj, to bander i Team Danmarks standardmål
tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse og på plads i klubbernes kampprogram. Derudover har
Dameligaen/klubberne ret til logo på medhjælperes trøjer.
Bilag
Kravmodel

1:

Kravmodellen er opdelt i to. Dels elementer, hvis opfyldelse blot er et simpelt krav for ansøgning til
Dameligaen, og som følgelig er indiskutable, og dels elementer, der for nogle klubbers
vedkommende skal udvikles i henhold til at få en mere struktureret organisation, og ud fra hvilke
klubberne godkendes.
A) Simple krav
Disse krav skal til stadighed opfyldes af samtlige Dameligaklubber samt alle klubber, der ønsker at
komme i betragtning til Dameligaen.
Organisation:
Klubberne forventes at arbejde seriøst med udviklingen af klubbernes egne organisationer, og
deltage i initiativer fra DBBF og Dameligaklubberne. Klubberne skal angive en række
nøglepersoner i organisationen, og disse nøglepersoner vil blive inddraget i det daglige arbejde, så
Dameligaen er med til at bruge de udvidede organisationer.
Da det er Dameligaens ønske at klubbernes arbejde uddelegeres, vil kontakten ang. specifikke
områder udelukkende gå til de af klubberne udvalgte personer. Det er klubbernes ansvar, at disse
nøglepersoner er kompetente og melder tilbage til Dameligaen i det nødvendige omfang. Samtidig
er det klubbernes Dameliga-repræsentanter, der er ansvarlige for at klubben opdaterer
Dameligaen med informationer om evt. udskiftninger i personalet i klubben.
Økonomi:
Klubberne i Dameligaen kan ikke skylde DBBF eller Dameligaen penge uden særlig aftale herom,
og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Dameligaen har mulighed for at ekskludere
klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love.
Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, udtræder holdet øjeblikkeligt af
Dameligaen og holdets resultater udgår af den samlede stilling.
En skattesag med bøde, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til,
Dameligaen.

Kampafvikling:
Krav til arenaen
Der skal være gennemsigtige plader. Der skal endvidere være 24 sekunders ure over pladerne
eller i hjørnerne På sigt vil det være ønskeligt med en scoringstavle også kunne vise scoren og fejl
for de enkelte spillere.
Tilstræbe kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben fra 15 minutter inden kampstart og
indtil efter kampens afslutning.
Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt omklædningsrum
til kampens dommere.
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Før kampen
30 minutter før kampstart er hallen ”klar til kamp”. Dette indbefatter følgende: Bandereklamer er
opstillet, dørene er åbnede, der spilles musik (afstemt med Kodas regler) der er ikke boldspil i
hallen bortset fra spillernes opvarmning. De to hold stilles hver tre bolde til rådighed til opvarmning,
mens der stilles to potentielle kampbolde til rådighed til dommerne.
Der er kampprogram med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i Dameligaen og forord til
dagens kamp.
Under kampen
Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl,
points og andet interessant nævnes.
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.
Der er minimum to personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter
opvarmning. Gulvet skal kunne overtørres med meget kort varsel.
Alle Dameligakampe DVD optages og der afleveres en kopi til udeholdet umiddelbart efter
kampens afslutning og el. udeholdet modtager en DVD med posten senest 48 timer efter kampen.
Hjemmeholdet skal have en Fysioterapeut el. læge tilstede + lægetaske med tape og lign.,
under kampen.
Halvleg
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.
Der skal være underholdning til de to fokuskampe i halvleg.
Efter kampen
Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning.
(Henvisning til foreskrevne regler)
Begge holds statistik er uploaded på Dameligaens hjemmeside senest 1 døgn efter kampens
afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes ligaens ansvarlige hurtigst muligt pr. telefon
og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail.
Bilag 2:
Struktur (central)
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Dameligarådet. Denne person er ansvarlig for sin
klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til
Dameligaen. Hver klub kan udpege en substitut, der deltager i Dameligarådsmøderne i tilfælde af
forfald fra klubbens normale repræsentant.
Dameligarådet (min. 3 møder om året)
Dameligarådet består af Dameligaklubbernes repræsentanter.
Dameliganævnet (Ved evt. ansøgninger)
3 medlemmer udpeget af DBBF's bestyrelse (en plads reserveres yderligere til en evt.,
hovedsponsor) samt Dameligaudvalget. Nævnets opgaver:
Godkendelse/eksklusion af klubber
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Behandle årsplan til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde
Dameliga ansvarlig
Kommunikation og presse
Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere
Organisationsudvikling/koncepter
Gennemføre plan og beskrivelse
Aflægge regnskab og udarbejde budgetter
Indkalde til og deltage i midtvejsevaluering med alle klubber

56

Referat Basketrigsdag 2009

Bilag 2. Hvidbog Canal Digital Ligaen
Hvidbog Canal Digital Ligaen 2009 - 2014

Vision
Vi ønsker at levere det bedste indendørs sportsunderholdningstilbud i Danmark.
Mission
Vi er en professionel drevet Dansk Basket Liga med et sportsligt, økonomisk og mediemæssigt
stærkt fundament med fokus på organisations- og talentudvikling
Målsætning
At øge antallet af tilskuere til ligakampene til 700 tilskuere i gennemsnit per kamp i sæson 2013-14
Fordi flere tilskuere:
-

giver bedre økonomi i klubberne

-

giver større mediedækning

-

giver bedre spillere

-

skaber bedre oplevelser for tilskuere, sponsorer og deltagerne

-

naturligt vil stille krav til klubberne om at udvikle sig som organisation og dermed øge
professionalismen

-

vil få klubberne til at vokse sportsligt og økonomisk

-

vil gøre det mere attraktivt at spille i ligaen og derved skabe flere talenter
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Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2009-10
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 Ligaen 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 pk. 2)
2. En skattesag med bøde, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til, Canal
Digital Ligaen.
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)
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.
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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. 1)
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.
2)
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. 1)
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. 2)
5. Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige kampe i Canal Digital Ligaen.
Dette sker enten via internet i hallen eller via en klubtelefon.
6. 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. 3)
7. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling
af bolde efter opvarmning. jf. afgiftskema pkt. 4)
8. 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. jf.
afgiftskema pkt. 5)
9. 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. 6)
10. 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. 7)
11. 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.
12. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Canal Digital Ligaen.
Afsendelse skal ske på kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf.
afgiftskema pkt. 8)
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13. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning. jf.
afgiftskema pkt. 9)
14. Et kort kampreferat med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold e-mailes til ligaens
forretningsfører senest to timer efter kampens afslutning efter nærmere retningslinier. jf.
afgiftskema pkt. 10)
e. Markedsføring
1. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante
liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf. afgiftskema pkt. 1)
2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart.
jf. afgiftskema pkt. 2)
3. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs trænerkurser.
4. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs dommer- eller 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. 2) (450 tilskuere fra sæson 2010-11)
2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver
sæson ud fra et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt. 3)
3. Der skal være mindst 200 tilskuere til hver kamp i sæson 2009-2010 ud over 2 jf.
afgiftskema pkt. 1)
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 ligaen udpeges i fællesskab med dameligaen en repræsentant der indgår i
DBBF’s bestyrelse. jf. DBBF’s love og reglementer §9 litra f.
Ligaudvalget
Ligaudvalget er konstitueret ifølge DBBF’s love og reglementer §9 litra f og §20 stk.3
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
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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.
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.
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.
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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 2009- 2010
Hold krav / afgift:
1) 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,Arena krav / afgift:
1) Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra 30 min. før til mindst 30 min efter
kampens afslutning.
1.000,2) Arenaen skal være klar som foreskrevet i udviklingsplan.
1.000,Kampafvikling i øvrigt
1) Manglende kampprogram eller kun sort/hvid ugave
1.000,2) Manglende speakning eller direkte unfair sådan
1.000,3) Manglende efterlevelse af statistik oploading
1.000,4) Manglende kvalificerede svaberpersonale
500,5) Manglende DVD til modstanderhold
1.000,6) Manglende uniformering af crew ved hjemmekampe
500,7) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling
1.000,8) Ikke rettidig indsendelse af protokol og dommerskema
500,9) Manglende indtelefonering efter reglerne
1.000,10) Manglende eller for sent kampreferat til Basketligaen
1.000,Markedsføring i øvrigt
1) Manglende foromtale 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter afslutning.
1.000,-
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2) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider
1.000,3) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide
2.000
Tilskuere
1) Kampe med mindre en 200 tilskuere udover 1
1000,2) TV kampe med under 400 tilskuere,(450 tilskuere fra sæsonen 2010- 11)
5.000,3) Stigning under sæsonmål
10.000.Økonomi
1) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge)
1.000,2) 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
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 spilles en turnering som er mest formålstjenlig for at opnå det bedst mulige produkt. Der tages
stilling til formen hvert år umiddelbart inden Basketrigsdagen.
Grundspil
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).
Medaljespil
Kvartfinaler afvikles bedst á tre kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel.
Semifinaler afvikles bedst á fem kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel.
Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel.
Bronzekamp afvikles som en kamp mellem taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold har
hjemmebanefordel i denne kamp
Op- og nedrykning
De sidste to hold spiller et nedrykningsspil i bedst á 3 kampe. Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud af ligaen.
Det hold, der vinder 1. division, rykker direkte op i Canal Digital Ligaen.
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Vinderen af nedrykningsspillet møder nummer to i 1. division. Nummer to i 1.division skal inden
den tredjesidste spillerunde skal have informeret Ligaen og DBBF om man ønsker at spille disse
kampe.
Der spilles bedst af 3 kampe. I disse kampe spilles efter de licensregler, der gælder i 1. division. 1.
divisionsholdets har hjemmebanefordel i 1. og evt. 3. kamp.
Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs, nedrykningsspil samt oprykningskampene.
Hvis nummer to i 1. division ikke ønsker at deltage i Canal Digital Ligaen bortfalder
nedrykningsspillet.
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