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Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde
(jf. DBBFs love § 11, stk. 5)
1.

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

2.

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3.

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsenterer budget.

4.

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

5.

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

6.

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.

7.

Behandling af indkomne forslag:
a. Til lovændringer jf. §13, stk. 1
b. Til rigsdagsbeslutning, jf. §13, stk. 2

8.

Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens mandat.

9.

Fastsættelse af takster:
a. årskontingent til DBBF, jf. §5,1. pkt (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)
b. licens til DBBF (nuv.: kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold og kr.
500,- for ældre kategorier).

10. Valg til bestyrelsen således:
11. I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget,
formand for uddannelsesudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.
12. Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf.
§20, stk. 3, således:
a. I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget,
b. uddannelsesudvalget og børne- og ungeudvalget.
c. I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige
turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
13. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen.
14. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordens udvalget.
15. Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den
fælles revisionsaftale for specialforbund.
16. Eventuelt
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Klubstemmefordeling
Klubstemmeberegning
1 stemme: 0-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold gennemført
3 stemmer: 17 eller flere hold gennemført
Øresundsturneringer medregnes ikke
Klubnavn
AB5
ABK
AGF
Alba
Allerslev GF
ASB-Sport
Attila
AUS
B 71 Holstebro
Baltic Basket
BasiQ/Pan Idræt
B 65 Basket (NY)
BBK 70
Brabrand IF
Bjerringbro
Bjert IF
Broernes BK
BK Amager
BK Skjold Stevnsgade
BMI
BMS
Brøndby Basket
Brønshøj
Copenhagen Soap Brothers
CBS Sport (Ny)
Danske Bank
DSIO
Esbjerg BK
Espergærde BK
Falbas
Falcon
Farum BK
Faaborg Basketball Klub
Frerderikshavn Basketball Club
Fjordager BK Odense
Fredensborg BK
Fredericia BK
Gedved IF (Ny)
Gl. Hellerrup
Gladsaxe

Stemmer
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hold (gennemført)
1
14
5
10
1
2
0
8
4
5
1
1
5
1
1
0
7
24
19
15
13
0
13
1
2
0
1
7
6
2
28
0
3
4
8
1
7
0
1
8
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Klubnavn
Glostrup Idræts Club
Grenå
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub (Ny)
Hals
Hareskov
Harlev Basket
HEI
Helsingør 3000
Herlev Basket
HGF
Hillerød BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjerting IF
Hobro
Holbæk BK
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
Haarlev Basket
Jyllinge/Gundsømagle
Jungshoved IF
Jonstrup BK
Jægerspris
KBH-BGD
Kolding BK
Køge BK
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lundergård
Lyngby BC
Lystrup IF
Nyborg BK
Næstved BK
Nørresundby/Pandrup
Odder
PiiBBK
PI Basket
RBC
Ringe
Ringsted Rats
RM 98
Roskilde BK
Ry
S. A. K. Horsens
Snakes BK
8

Stemmer
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
3
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Hold (gennemført)
16
0
5
1
7
4
3
0
7
9
1
13
1
11
4
4
1
0
7
10
24
13
3
34
1
0
1
14
1
2
8
10
0
11
6
4
7
3
11
2
6
3
1
12
1
1
1
16
0
1
0

Klubstemmefordeling

Klubnavn
S.Ø. Basket
Silkeborg KFUM
Sine
Sisu
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken
Skt. Annæ BK
Skt. Klemens BK
Slagelse BK
Solrød BK
SOR-Basket
Spirillen
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby
Tåstrup GF
The Fun Raisers
TMG
Tønder BK
USG BK
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viborg HIF
Viby IF
Virum
VLI
Værløse BK
Ørum IF (Ny)
Åbyhøj IF
Aarhus Bears
TOTAL

Stemmer
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
3
1

Hold (gennemført)
5
2
2
32
4
10
21
0
7
7
16
1
1
2
14
4
5
1
3
2
2
3
6
1
1
12
18
2
23
1
30
1

165

769
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Formandsberetning DBBF 2008
Når jeg sidder og ser tilbage på mit første år som formand, er det faktisk med
stor glæde. Der er sket rigtigt mange gode ting det forgangne år; super dækning
på DK4, en liga i flot vækst, god økonomi, samarbejde med Team Danmark,
stor bevilling fra integrationsministeriet, og en generel positiv og optimistisk
stemning i miljøet for blot at nævne nogle. Jeg vil gerne med det samme
understrege, at langt det meste af dette skyldes det store arbejde de tidligere
bestyrelser har udført, og nu er det vores job at fortsætte de positive tendenser.
Jeg synes personligt det har været et spændende år, og er meget glad for at jeg
sagde ja til opgaven.
Selve beretningen har jeg valgt at strukturere således, at den afspejler den
måde bestyrelsen strategisk arbejder med at udvikle vores sport. Afsnittene er
ikke prioriteret i forhold til vigtighed - emnerne hænger jo sammen og påvirker
hinanden på forskellig vis, ingen af dem kan betragtes eller fungere uafhængig
af de andre.

Medlemsrekruttering
At vi kun er godt 11.000 medlemmer er en af de helt store udfordringer set på
lang sigt hvis vores sport virkelig skal vokse og udvikle sig her i Danmark. Vi er
pt. den 22énde største sportsgren i Danmark og det skal vi arbejde målrettet for
at ændre. At ændre dette kræver mange forskellige aktiviteter, og her vil jeg
nævne nogle af de primære aspekter vi skal arbejde med. Selvfølgelig skal vi
prøve at gøre de eksisterende klubber større, og det er nok særligt dem der er
under 100 medlemmer der har det største potentiale, men hvad der er endnu
vigtigere er, at der i fremtiden er en basketball klub i alle danske byer der har
mere end 5-8000 indbyggere. Udover det skal vi arbejde på, at der er en
basketball kurv i alle skolegårde og på alle legepladser, og at der er en
basketball bold i alle hjem med børn.
I år er vi 11.408 medlemmer mod 11.490 sidste år og selvom vi altså kun går
svagt tilbage, er det en tendens vi har set i mange år og som vi må forholde os
aktivt til. Det er en stor opgave der ligger foran os, men mit mål er, at vi i 2020
er den 15énde største sport i Danmark. Dette nås ikke bare med ord og dette
års initiativer indebærer introduktion af skole DVDén EasyBasket, ansættelse af
deltids rekrutteringskonsulent og et aktivt arbejde for at gøre basket langt
synligere end det er i dag.

Bredde
Antal medlemmer og bredde hænger meget sammen og det er særligt et udtryk
for hvor mange piger, drenge og sekunda spillere vi har. Her er det særligt en
udfordring for os at ca. kun 1/3 af vores medlemmer er piger. I Sverige som vi
ofte sammenligner os med, er de i alt ca. 100.000 medlemmer, og halvdelen er
piger og kvinder. Så vi skal have mange flere piger til at spille basket. De nye
tanker om ungdomsregler som DBBF præsenterer ved denne Rigsdag skal bl.a.
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være med til at gøre flere interesseret i basket, men også give mulighed for
flere forskellige turneringsformer der bedre kan tilpasses regionale forhold.
Dertil kommer at vi har meget få motionsspillere. De fleste klubber har svært
ved at få ynglinge spillerne til at spille motionsbasket, og det skal vi arbejde
med. Motionsspillerne skal synes det er sjovt at komme og få motion en gang
eller to om ugen, fastholde bekendtskaber og i det hele taget stadig have
kontakt til vores sport. Vi mister mange potentielle ledere, dommere og andre
aktive, det skal vi prøve om vi kan ændre over de næste 10 år. Det skal denne
støtte, vi nu har opnået fra DIF de næste 3 år, være med til at understøtte.
Positivt er det, at vi er gået frem med 12 turneringshold i forhold til sidste år på
grund af vores bredde konsulenters arbejde. Dette viser at vi med en målrettet
indsats kan gøre en forskel. Vi er pt. 769 turneringshold og 123 klubber.

Elite
Elite består af vores landshold, ligaer og 1. div.
Vi har intensiveret vores landsholdsaktiviteter de sidste par år, og de aktiviteter
vil vi i fremtiden yderligere øge i forbindelse med vores Team Danmark støtte
som primært betyder, at vi får mulighed for at ansætte en sportschef.
Fokus i projektet er, at opbygge en professionel driftsorganisation omkring
vores landshold der kan løfte vores sportslige niveau. Som alle ved tager det tid
at skabe traditioner og vi fokuserer derfor primært på ungdommen og arbejder
med sportslige målsætninger 8-10 år ude i fremtiden. En af konsekvenserne i
dette projekt er også, at vi er blevet nødt til at begrænse omkostningerne på
vores nuværende seniorlandshold.
Vores pige og dame landsholdsarbejde vil Team Danmark pt. ikke støtte, så det
er nogle aktiviteter vi selv må finansiere. Det gør vi fordi vi gerne vil give vores
elite kvinder en ekstra motivation for at udvikle sig og løfte deres niveau. Det
skal gerne give nogle resultater som gør, at vi om et par år kan få Team
Danmark til også at støtte dem. Grunden til at TD pt. ikke vil støtte damesiden
er, at der er for få kvindelige basketballspillere og særligt for få elitespillere i
Danmark til at vores sport har hvad man mener, er nødvendigt for at have et
elitemiljø. Så lad os i fællesskab få flere piger til at spille basket.
På klub siden har der gennem de sidste mange år været arbejdet en del med
særligt herre ligaen, og jeg synes vi er inde i en meget spændende periode. Der
er flere klubber der arbejder på at lave en professionel overbygning, og vi må
nok erkende, at hvis en klub på sigt skal være i stand til at gøre sig gældende
blandt toppen i ligaen år efter år, så kræver det et organisatorisk og økonomisk
niveau som ligger væsentligt højere end det de fleste klubber kan matche i dag.
Jeg håber inderligt, at vi om 3-6 år har 8-12 klubber som kan matche dette
niveau og vi vil fra forbundet siden prøve at bidrage positivt til denne udvikling.
På damesiden håber jeg en lignende proces kan blive sat i gang, men det er jo
klubberne der skal gå forrest i denne udvikling. Vi vil fra forbundets side gøre
hvad vi kan for at lade erfaringerne fra herreligaen komme dem til gode.
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Vores herre landshold klarede ikke skærene i A gruppen, det var lige ved og
næsten, men det bliver altså B gruppen vi skal spille i den kommende sæson.
Vores ungdomslandshold har været til turnering i Stockholm og med blandede
resultater, U18 damer leverede det bedste resultat med en sølvmedalje og en
storsejr over stærke Finland. De andre hold havde knapt så meget held, men
dette års resultater er ikke så afgørende, vi har sat en langsigtet proces i gang
og det bliver spændende at følge de næste 3-6 år.
Pokaltitlerne blev vundet af henholdsvis Vitus Bering Pirates for damer og
Svendborg for herre, det er dejligt mesterskaberne spreder sig på hele 4
klubber, det viser at der er flere om buddet og det giver konkurrence.
For damerne blev det til endnu et DM til Hørsholm nr. 5 i rækken, så de har
tangeret SISU´s stående rekord med 5 i træk.
For herrerne blev det endnu en gang Bakken Bears der vandt, men desværre
blev finalerne ikke helt så spændende som semifinalerne. Det var rigtig god
reklame for vores sport at se Amager og Svendborg spille sig helt ud i 7 kampe
med drama og alt det der skal til for at skabe maksimal underholdning. Til Lykke
til alle jer der har bidraget og vundet.

Projekter
Der er en række forskellige projekter rundt om i landet og i DBBF som jeg
mener det er relevant at nævne i denne beretning. Det er projekter som er
enkeltstående eller som fx går på tværs af de andre emner.
VM 2014 - det er et projekt som vi primært deltager i sammen med Sport Event
Danmark for at få konkret vide om hvad der skal til at afvikle sådan et
arrangement. Der er nok ikke så stor sandsynlighed for at vi får tildelt opgaven,
men vi vil lære noget om hvad der skal til, og det vil måske i fremtiden betyde,
at vi kan afholde et EM for seniorer eller ungdom og det vil også være en
enestående mulighed for at vise basketball af bedste klasse på dansk grund til
dem udenfor det almindelige basket miljø.
Til august skal vi afvikle NM for damer i Kildeskovshallen, og det bliver dejligt at
kunne vise damebasket på et ekstra højt niveau som supplement til den
hjemlige Dameliga. Kom og støt vores damer og lad os give dem og os selv en
super oplevelse.
Integration – DBBF har her i foråret fået godkendt et integrationsprojekt som
betyder, at vi skal oprette fem satellit klubber. Det har vi fået 1,4 mill kr over 3 år
til hvilket er en af ministeriets største bevillinger, og det er et meget spændende
projekt. Vi vil i fremtiden arbejde på at få midler til at gennemføre flere af den
slags projekter.
Skole DVD EasyBasket - der har længe været et DVD projekt på tegnebrættet og nu er det klar til at blive præsenteret. EasyBasket er en vigtig del af vores
fremtidige lancering af basketball der skal få langt flere idrætslærer til at sætte
basketball på skemaet.
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Der sker rigtig mange gode ting rundt om i klubberne som jeg gerne vil nævne
for deres flotte arbejde.
Lemvig har med deres sportscollege og cup gang i noget rigtig godt som har
stor betydning for udviklingen af basketball i det nord-vestjyske.
Svendborg har ikke bare stor succes med deres herrehold men har også gang i
mange aktiviteter, som både for bredden og eliten har stor betydning for
udviklingen af basket på Fyn.
Værløse står foran at afvikle en flot arrangeret international ungdomsturnering,
og jeg vil ønske jer stor succes med arrangementet.

Street basket
I år prøver vi at afvikle DBBF´s Street Tour som en klubdrevet aktivitet. Der har
tilmeldt sig 10 klubber og vi regner med omkring 500 deltagere i forhold til de
seneste års ca. 76. På baggrund af denne sommers erfaringer vil vi vurdere, om
det er en model som vi skal videre udvikle og måske på sigt få langt flere til at
deltage end vi tidligere har kunnet. Måske kan vi ved den model få skoler,
ungdomsskoler og mange basketballklubber til at afvikle et Street Tour
arrangement. Hvis vi kan få det afviklet 100 steder vil vi kunne få et sted mellem
4-5.000 til at spille Street Basket hver sommer.
Street basket er en rigtig gode måde at få ikke organiserede spillere til at få
sjove oplevelser med basket.
Gam3 som nogen måske oplever som en konkurrent, har mange gode
aktiviteter og derfor har vi indledt en dialog med dem om hvordan vi kan arbejde
sammen om at gøre basketball mere synligt i Danmark, måske vil vi i fremtiden
kunne arbejde sammen om at afvikle VM i Street Basket.

Markedsføring / PR
Det er vigtigt for vores sport, at vi bliver set ud over vores eget miljø og derfor
skal vi arbejde på at vi bliver mere og mere fremtrædende hos medierne. I den
forbindelse er den aftale som Ligaklubberne og forbundet har indgået med DK4
en stor mulighed for at løfte interessen for vores sport.
At DK4 også har købt rettighederne til at vise NBA er med til at give flere
mulighed for at se vores sport fra verdens mest underholdende liga, det skal vi
være rigtig glade og prøve at bruge til at få flere til at få lyst til at se basket i
virkeligheden ved at komme til basket i vores lokale haller.
DBBF vil i fremtiden arbejde målrettet på at vi bliver mere synlige i mediebillet.

Kommunikation
Kommunikation er altid svært ,og det er en ekstra stor udfordring i et miljø som
vores. Vi vil fra forbundets side gøre en stor indsats for at informere så godt
som overhovedet muligt, men det kan være meget svært at vide om
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informationen når frem til de rette mennesker. Jeg vil derfor gerne opfordre alle
til at give kontoret besked når der er informationer i føler i mangler, nye
kontaktpersoner, spændende nyheder eller lignende. Hvis vi arbejder i
fællesskab er jeg sikker på, at vi kan skabe endnu bedre samarbejde indenfor
basketball.

Sponsorer
Der har hidtil ikke været stor succes med at få sponsorater til forbundet, men vi
vil prøve at skabe en skarpere profil på forbundet og på vores aktiviteter, og ad
den vej prøve at skabe målrettede sponsorater. Det er svært at vurderer hvilken
effekt en mere strategisk profilering kan have, men det tror jeg vi vil få en god
indikation af løbet af den kommende sæson. Selv mindre sponsorater vil give
DBBF mulighed for at sætte flere udviklende aktiviteter i gang.

Økonomi
Økonomien er pt. god og grundet den tidligere bestyrelses målrettede arbejde
og klubbernes store hjælp, står vi i år med et overskud på 300.000 hvilket giver
os en fantastisk mulighed for at udvikle vores sport. Vi betragter det som vores
store forpligtelse at sørge for, at midlerne kommer tilbage til klubberne på den
bedst mulige måde.
Alt den tid jeg har været involveret i basket har der været en diskussion om hvor
meget der blev brugt på bredden kontra eliten. Jeg vil derfor gerne her gøre
opmærksom på hvordan den økonomiske fordeling ser ud i DBBF. Hvis man
opdeler DBBF´s aktiviteter i følgende 3 hovedaktiviteter – bredde, elite og
generel adm. Hvis man tager højde for lønomkostninger til breddekonsulenter,
sportschef, turneringsplanlægning, landstrænere etc så er fordelingen:
Bredde – 43%
Elite – 2.5 mio i 32%
Administration – 25%
Der er altså god balance mellem de forskellige aktiviteter. Ikke desto mindre er
udviklingen af bredden væsentlig for fremtiden, og det er her bestyrelsen vil
have stor fokus de næste år. Dette kan også ses på næste års budget hvor vi
på mange fronter vil investere i udviklingen af vores klubber og medlemmer.

Politiske organer
Vi skal i fremtiden arbejde aktivt på at få personer til at deltage i forskellige
politiske organer, det skal på lang sigt være med til at give os bedre
forudsætninger for at udvikle vores sport. Vi skal være glade for, at vi i dag har
Birgitte Melbye siddende i FIBAs Europa bestyrelse. Vi skal arbejde på at der er
en anden dansker der evt. kan overtage hendes rolle når hun træde ud, men
der er også andre steder i FIBA hvor det vil være relevant at vi har personer der
varetager vores interesser i FIBA.
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Ud over FIBA er der mange andre steder det er relevant for os at arbejde på at
få basketball personer til at deltage, det kan være i DIF, TD, regionale og lokale
organer. Så vi kan præge beslutninger i den kommunale udvikling og
planlægning af haller og skole byggerier, så hvis der er nogen der sidder i den
type af organer eller som gerne vil, så må i meget gerne fortælle DBBF det, så
vi kan arbejde målrettet med det.

Organisation
Organisatorisk har vi rigtig mange områder hvor vi kan gøre det bedre. Hvis vi
starter med vores bestyrelse, så har vi i dag en struktur som blev indført for en
del år siden da man nedlagde lokalforbundene. Det har været en god proces,
men det har været svært at få medlemmer til de forskellige udvalg og man kan
også stille sig spørgsmålet om det er den rette struktur for os. Jeg har ikke det
endelige svar på det, men jeg mener at vi i løbet af den kommende sæson skal
se på hvad vi kan gøre for at få flere aktive ind i de forskellige udvalg til
bestyrelsen.
Men i det hele taget mener jeg, at vi har behov for at få skabt nogle formelle
fora der varetager de enkelte gruppers synspunkter og forhold. Der er gennem
de sidste par år blevet etableret er velfungerende forum for herreligaklubberne
og et lignende er ved at finde sin form for damerne. I for sæsonen
understregede en situation mellem Herreligaen, dommerne og DBBF, at
dommerne har behov for en klarere måde at organiserer sig på. Men jeg mener,
at der er flere grupper der bør etablerer nogle mere formelle organer for at gøre
samarbejdet bedre på tværs af Dansk Basket f.eks. klublederne,
landsholdstrænere, klubtræneren, spillerne, talentskolerne og der kan godt
være andre.
Så er der selvfølgelig vores alle sammens kontor. Vi vil i fremtiden arbejde med
at videreudvikle kontorets kompetencer, så vi kan være et endnu bedre serviceog udviklingsorgan fremover. I den forbindelse vil jeg gerne byde velkommen til
vores nye general sekretær og direktør Rasmus Winkel. Vi skal være rigtig
glade for at vi har fået en så kompetent person til denne meget centrale post,
Rasmus har nu været i sin rolle i ca. 4 måneder og der er naturligvis meget at
lære, men jeg håber I vil tage godt imod ham.
Det leder mig selvfølgelig meget naturligt til at sige farvel til en meget meget
central person i dansk basket gennem 34 år.
Birgitte Melbye går efter sit lange virke i DBBF nu på pension, dog bliver hun i
FIBA´s bestyrelse i de næste 3 år. Ord kan på ingen måde matche det Birgitte
har betydet for dansk basket, hun har været med længere end de fleste af os,
og hun er sej. Hun har været der i medgang og modgang, men ét er sikkert,
Birgitte har hele tiden stået der som en klippe med fast grund under fødderne
og holdt sammen på trådene. Hun er en ildsjæl med den største flamme af
slagsen, hun har ganske enkelt basket i årene. Derfor vil det være en stor ære
for dem der i fremtiden modtager et legat fra Fonden Birgitte Melbye, der er
noget at leve op til.

15

DBBF

Birgitte jeg vil på vegne af hele dansk basket ønske dig et vidunderligt otium, og
jeg ved du ikke kommer til at kede dig, du er et menneske med liv og kraft, det
vil du nu kunne bruge på dig selv og dine nærmeste.

Den næste sæson
Nu har jeg beskrevet en række ting som jeg ser som væsentlige på henholdsvis
lang og kort sigt. Der er rigtig mange opgaver i dagligdagen og vores opgave er
at bevare overblikket og holde fokus. I nuet er det ofte lige den aktuelle opgave
der er vigtigst, men hvis man lige løfter sig op i helikopteren så kan det godt
være, at nuet skal prioriteres lavere til fordel for et af de mere langsigtede mål.
Her er mit bud på de 5 vigtigste opgaver for sæsonen 2008/2009.






Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
TD & DIF projektet
Positionering af Basket i medierne (Udbygning af Dk4 samarbejdet, presse
arbejde etc)
Styrkelse af kontoret og forbundets organer
Skabe sammenhæng i alle aktiviteter der har noget med basket at gøre –
både indenfor og udenfor forbundet

Afslutning
Vi er mange der dagligt bruger rigtig mange timer på basket, og jeg vil takke jer
for sæsonen der er gået og ønske jer en rigtig god og spændende sæson
08/09. Vi får kun vores sport til at udvikle sig ved at vi er mange der trækker i
den samme retning, der skal være plads til meningsforskelle, forskellige formål
og motiver for vores deltagelse, men en sportsgren har jo mange facetter, så
mon ikke der er plads til dem alle.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den positive modtagelse I har givet mig, og
jeg synes vores samarbejde er rigtig godt, vi har nogle gode diskussioner og
alle har noget godt at byde ind med, så jeg glæder mig til den kommende
sæson.
God sommer og få nu spillet en masse basket.
Helsinge, 14. maj 2008
På bestyrelsens vegne

Michael Honoré Bloch
Formand, Danmarks Basketball-Forbund
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Diverse resultater 2007/2008
Herrelandsholdet
Danmark

- Sverige (træningskamp 14/7 Hørsholmhallen)

72 - 80

Danmark

- Sverige (træningskamp 15/7 Herlevhallen)

66 - 72

Bulgarien

- Danmark (træningsturnering – juni 2007)

86 - 70

Georgien

- Danmark (træningsturnering – juni 2007)

88 - 68

Makedonien - Danmark (træningsturnering – juni 2007)

77 - 53

EM Kvalifikation - Herrelandsholdet
Danmark

- Israel 8.8.07

60 - 72

Belgien

- Danmark 11.8.07

80 - 66

Ukraine

- Danmark 15.8.07

74 - 64

Israel

- Danmark 18.8.07

105 - 76

Danmark

- Belgien 22.8.07

61 - 71

Danmark

- Ukraine 25.8.07

90 - 85

Danmark

- Sverige (Minorca)

55 - 66

Ungarn

- Danmark (Minorca)

101 - 70

DM-seniorer 2008
Herrer: Bakken Bears
Damer: Hørsholm

(Svendborg – Bakken Bears 96 – 105)
(BK Amager – Hørsholm 53-77)

LP-seniorer 2007
Herrer: Svendborg
Damer: Horsens BC

(Svendborg – Horsens IC 98 – 68)
(Horsens BC – Falcon 71 – 55)

LP-Ungdom 2007
Ungsenior Herrer: Hørsholm
Ynglinge Herrer: Virum
Junior Herrer: Horsens IC
Drenge: Værløse
Mini Drenge Ældste: Harlev

(Hørsholm – Skovbakken 77-71)
(Aabyhøj – Virum 53-77)
(Sisu92 – Horsens IC 59 – 60)
(Horsens IC – Værløse 36 – 120)
(Harlev – Hørsholm96 52 – 50)
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Mini Drenge Yngste: Sisu

(Sisu – BMI 45 – 41)

Ungsenior Damer: Hørsholm

(Aabyhøj – Hørsholm 47 – 54)

Ynglinge Damer: Aabyhøj

(Aabyhøj – Virum 71-35)

Junior Damer: Hørsholm92
Piger: Aabyhøj

(Viby – Hørsholm 92 47 – 63)
(Aabyhøj – Hørsholm 94 46 – 45)

Mini Piger Ældste: BK Amager

(Aabyhøj – BK Amager 11 65)

Mini Piger Yngste: BK Amager

(Aabyhøj – BK Amager 35 – 46)

Øresundsmesterskaberne – 26-27/5-2007 – Farum Arena
U16- Herrer - Final Four finale
Falcon

- Hørsholm

63 - 67

U16 – Damer – Final Four finale
Værløse

- Falcon

52 - 40

U18 Herrer Final Four finale
Gladsaxe

- Alba

69 - 71

U18 Damer Final Four finale
Hørsholm

- BK Amager

42 - 46

U18 Damer EM 2007 – Rumænien
Danmark

- Irland

55 - 50

Portugal

- Danmark

67 - 78

Danmark

- Belgien

59 - 76

Israel

- Danmark

80 - 63

Danmark

- Østrig

50 - 55

Danmark

- Luxembourg

49 - 38

U18 Herrer EM 2007 – Bulgarien
Østrig

- Danmark

74 - 71

Danmark

- Belgien

57 - 74

Slovakiet

- Danmark

87 - 83

Danmark

- Armenien

93 - 34

Schweiz

- Danmark

50 - 69

Danmark

- England

93 - 80
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NM Ungdom – Sverige
U18 Herrer
Danmark

- Finland

61 - 82

Norge

- Danmark

67 - 47

Danmark

- Island

65 - 75

Sverige

- Danmark

74 - 52

Island

- Danmark

46 - 67

Danmark

- Finland

83 - 45

Sverige

- Danmark

80 - 51

Danmark

- Norge

75 - 48

Sverige

- Danmark (Finale)

77 - 42

Finland

- Danmark

41 - 72

Island

- Danmark

73 - 62

Danmark

- Norge

89 - 48

Danmark

- Sverige

68 - 80

Danmark

- Finland (Bronzekamp)

81 - 68

Danmark

- Norge

79 - 66

Sverige

- Danmark

61 - 41

Danmark

- Finland

55 - 64

Island

- Danmark

41 - 61

Danmark

- Island (Bronzekamp)

61 - 51

U18 Damer

U16 Herrer

U16 Damer
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Kurser 2007-2008
DBBF-Kategori
Dommeruddannelse

Aktivitet
B-dommer

B-dommer Total
BL-opstartsclinic 2007
BL-opstartsclinic 2007 Total
C-dommer

C-dommer Total
Dommer Camp, Lemvig 2007
Dommer Camp, Lemvig 2007
Total
Dommer Clinic
Dommer Clinic Total
Kommissær Clinic, München
Kommissær Clinic, München
Total
Uddannelsestur
Divisionsdommere, Berlin
Uddannelsestur
Divisionsdommere, Berlin Total
Dommeruddannelse
Total
Lederuddannelse

Forældre
Forældre Total
Lederrekruttering
Lederrekruttering Total

Lederuddannelse
Total
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Dato
01-09-2007
02-09-2007
20-11-2007

Klub
Herlev
BK Amager
Hørsholm

24-08-2007 DU
17-06-2007 Horsens IC
01-09-2007 Herlev
Hørsholm
Roskilde
02-09-2007 BMI
Fredensborg
Køge
Skive
Svendborg
Vejen
Værløse
19-09-2007 Hørsholm
23-09-2007 Aalborg
10-11-2007 Esbjerg
15-01-2008 BMS
19-01-2008 Silkeborg
22-02-2008 Hørsholm
23-02-2008 Hillerød
08-03-2008 Lemvig
12-03-2008 Horsens
27-04-2008 Kolding
27-12-2007 DU

12-09-2007 DU
19-05-2007 DU

Total
13
15
15
43
1
1
19
20
24
10
22
11
8
7
8
19
13
14
40
18
14
14
16
14
13
6
15
325
11
11
17
17
2
2

25-05-2007 DU

3
3

02-09-2007 Næstved
25-10-2007 Falcon
05-12-2007 Svendborg

402
13
15
28
8
8
36
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DBBF-Kategori
Træneruddannelse

Aktivitet
Basistræner

Basistræner Total
Diplomtræner 2007
Diplomtræner 2007 Total
ITA 2007
ITA 2007 Total
Klubtræner
Klubtræner Total
Minitræner

Minitræner Total
Pokal Clinic
Pokal Clinic Total
Spotkursus
Spotkursus Total
Spotkursus, forsvarsteknik
Spotkursus, forsvarsteknik Total
Spotkursus, screeninger
Spotkursus, screeninger Total
Spotkursus, skudteknik
Spotkursus, skudteknik Total
ØM-Clinic
ØM-Clinic Total
Træneruddannelse
Total
Hovedtotal

Dato
13-05-2007
01-07-2007
01-09-2007

Klub
Skjold Birkerød
Hørsholm
Skive
Svendborg
Vejen
02-09-2007 Herlev
Horsens IC
Roskilde
14-10-2007 Nyborg
03-02-2008 Slagelse

31-12-2007 DBBF
31-12-2007 DBBF
01-09-2007 Køge
02-09-2007 Herlev
01-09-2007 BK Amager
Horsens IC
Odder
13-01-2008 DBBF
05-12-2007 Sorø
02-09-2007 Brønshøj
Hørsholm
02-09-2007 Hørsholm
02-09-2007 Brønshøj
26-05-2007 DBBF

Total
15
22
10
10
16
14
9
18
17
9
140
7
7
4
4
13
6
19
17
13
23
53
20
20
8
8
11
12
23
12
12
11
11
19
19
316
754
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60
29
45
24
55
31
43

11
8

36

287 2.002

24
65
10

99

6
22
28

98
53
87
110
94
82
140

56

664 114 267

18
33
10
53

50
19
55
16
91
17
19

27
10
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Diplomtræner 2007

Dommer Camp, Lemvig 2007

BL-opstartsclinic 2007

Pokal Clinic

Dommer Clinic

Udd.tur Div.domm., Berlin

Kommissær Clinic, München

Spotkursus, screeninger

Spotkursus, skudteknik

Spotkursus, forsvarsteknik

Lederrekruttering

Hurra, jeg er blevet leder!

Spotkursus
15
8

8

23

11

12

2

3

19

17

20

1

11

7

4

470
283
672
595
591
454
754

117

10

23

11

12

2

3

19

17

20

1

11

7

4

3.819

ØM-Clinic

A-træner

Klubtræner

Minitræner

Basistræner

Forældre

Dommerbord

C-dommer
248
161
391
285
313
279
325

Hovedtotal

14
3

ITA 2007

Hovedtotal

B-dommer

Sæson
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

A-dommer

Kursusdeltagere pr. sæson og kursustype

18
52
24
2

Kursusdeltagere i alt pr. sæson, grafisk
Antal kursusdeltagere 2001-2008

800

700

600

500

400
739
672
300

595

591

470

454

200
283
100

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008
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57 408
57 408

ITA 2007

54
54

Diplomtræner 2007

ØM-Clinic

40
40

Dommer Camp, Lemvig 2007

Udd.tur Div.,domm., Berlin

36
36

6
24
30

BL-opstartsclinic 2007

Kommissær Clinic, München

33
33

72
54

Pokal Clinic

Spotkursus, screeninger

69
69

Dommer Clinic

Spotkursus, skudteknik

Lederrekruttering

Hurra, jeg er blevet leder!

Spotkursus

A-træner

Klubtræner

Minitræner

Basistræner

Forældre

Dommerbord

C-dommer

B-dommer

540 1.488
882
450
261
966
477
171
54
405 2.346 72
783 108 495
156
198 216 1.710 195
990 198 144 1.134 72
495 1.878 30 18 846 60 819 420
144 279 1.674
66 738
153
45
387 1.950
84 1.260 318 171
24
468 2.583 12.012 297 168 5.976 684 2.403 1.554 351

Spotkursus, forsvarsteknik

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Hovedtotal

A-dommer

Sæson

Kursusdeltagertimer pr. sæson og kursustype

Hovedtotal
3.432
1.983
4.365
4.857
4.572
3.099
60 389 528 1.036 680
7.608
60 389 528 1.036 680
29.916

Kurser 2007-2008

Kursusdeltagertimer pr. sæson i alt, grafisk
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000
7.608

3.000
4.857
4.365

4.572

2.000
3.432

1.000

3.099
1.983

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008
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Medlemstal
Medlemstal 2008-2003
2008
Damer
Damer 0-12
Damer 13-18
Damer 19-24
Damer 25-60
Damer >60
Damer i alt
Herrer
Herrer 0-12
Herrer 13-18
Herrer 19-24
Herrer 25-60
Herrer >60
Herrer i alt
Aktive i alt
LTF
Ledere
Trænere
Forældre
LTF i alt
Passive
Hovedtotal

2007

2006

2005

1.043
1.270
484
857
5
3.659

1.063
1.143
506
934
2
3.648

1.028
1.212
491
848
11
3.590

2.169
2.523
1.043
1.980
34
7.749
11.408

2.094
2.403
1.091
1.887
22
7.497
11.145

2.249
2.478
1.193
1.731
9
7.660
11.250

636
877
1.144
2.657
341
14.406

736
922
1.231
2.889
580
14.614

682
942
1.466
3.090
529
14.869

2004

2003

2.258
697
881

2.272
596
827

1.951
690
703

3.836

3.695

3.344

5.005
1.348
1.942

4.817
1.451
1.968

4.409
1.509
1.773

8.295
12.131

8.236
11.931

7.691
11.035

652
899
1.433
2.984
792
15.907

759
12.690

914
11.949

Aktive medlemmer i alt, 2003-2008
Grafen viser udelukkende aktive spillere.
Aktive i alt
13.000
12.000
11.931

11.000

12.131

11.035

11.250

11.145

2006

2007

11.408

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
2003
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2004

2005

2008

Medlemstal

Medlemssammensætning 2007-2008
Sammensætning af aktive 2008

Herrer >60 ; 34

Damer 0-12 ; 1.043

Herrer 25-60; 1.980
Damer 13-18; 1.270

Herrer 19-24; 1.043

Damer 19-24; 484

Damer 25-60; 857

Damer >60 ; 5

Herrer 13-18; 2.523
Herrer 0-12; 2.169

Medlemsudvikling pr. amt, 2007 og 2008
Medlemsudvikling pr. amt
3500

3000

2500
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1500

1000

500

Århus

Viborg

Vestsjælland

Vejle

Sønderjylland

Storstrøm

Roskilde

Ringkøbing

Ribe

Nordjylland

København/Frederiksberg

København

Fyn

Frederiksborg

0
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Klubbernes størrelse 2007 og 2008

Over 200 medlemmer; 14

0-25 medlemmer; 34

101-200 medlemmer; 29

26-50 medlemmer; 19

51-100 medlemmer; 25
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Nye og udmeldte klubber 2007-2008

Nye og udmeldte klubber 2007-2008
Nye klubber
Hadsten Sports Klub
CBS Sport
Gedved IF
Ørum IF
B 65 Basket

Lukkede klubber
Gl. Herlev
Hadsten Basketball Klub
Frydenlund
Vikan
Vestbjerg
Haarlev Basket
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Beretning fra den økonomiansvarlige for regnskabsåret
2007-2008
De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos DBBF’s sekretariat i
samarbejde med Danmarks Idræts-Forbunds økonomiafdeling og fungerer
tilfredsstillende.
Med afslutningen af regnskabsåret 2006-2007 var DBBF gældfri med en positiv
egenkapital på 720 tkr. Hovedopgaven i 2007-2008 var fortsat at holde en stram
budgettering og økonomistyring så DBBF fortsat kan have en positiv udvikling.
Årets resultat på 300 tkr. er i denne sammenhæng tilfredsstillende. DBBF har
med udgangen af regnskabsåret 2007-2008 en egenkapital på 1 mill kr. Denne
egenkapital sikrer at vi ikke pludseligt skal aflyse aktiviteter hvis der opstår
uforudsete udgifter.
I 2007-2008 er der arbejdet med et basisbudget som gav meget lidt plads til
ekstra bevillinger fra udviklingspuljen. Med forsigtig budgettering og stram
styring af økonomien blev det i løbet af sæsonen muligt alligevel at bevilge
midler fra udviklingspuljen til f.eks. skole-DVD projektet.
En anden opgave i regnskabsåret 2007-2008 var at registrere forbundets
aktiviteter flere år frem i tiden. For at kunne tage højde for de aktiviteter der ikke
foregår hvert år har vi valgt fremover at arbejde med firårige budgetter. I år har
vi altså et budget for 2008-2009 og prognoser for de efterfølgende 3
regnskabsperioder i 2009-2012. Det giver DBBF et sikrere økonomisk grundlag
i beslutningerne og bør sikre en mere stabil drift af organisationen.
DBBF vil i de kommende år fortsat have udfordringer i at balancere indtægter
og udgifter, så der skal fortsat arbejdes med en stram økonomistyring.
For undertegnede har regnskabsåret 2007-2008 handlet om udfordringer i at
videreudvikle budget- og prognose-værktøjet. I de næste år venter der fortsat
udfordringer og opgaver, som jeg ser frem til at arbejde videre med.
DBBF har i regnskabsåret ansat ny direktør/generalsekretær. For undertegnede
har det været væsentligt at denne person udover alle de mange andre opgaver
denne skal håndtere også kan håndtere økonomistyringen i dagligdagen. Den
nye direktør/generalsekretær har foreløbig løst opgaven meget tilfredsstillende
og jeg forventer et godt samarbejde fremover.
Gedved, 12-05-2008
Anker Nyborg Nielsen
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Budget og prognose
DBBF Budget og prognose

ADMINISTRATION
Indtægter
0010 Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
0011 DIF breddetilskud - Løn
0012 DIF breddetilskud - Kørsel
TD løntilskud
andre tilskud
0030 §44-tilskud fra Undervisningsministeriet
0220 Klublicenser
0230 Klubkontingenter
0390 Materialesalg
0400 Kolletive forsikringer
0410 Administration dameligaen
0420 Administration basketligaen
0310 Sponsorer
0315 TV-indtægter
0317 Salg af markedsføringsrettigheder
3505 Sponsorer - Street
0090 Andre tilskud
0335 Bøder manglende dommere
0350 Renteindtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
7000 Gager Brøndby og Århus
7210 Regnskabsassistance DIF
7220 Kontorhold mm.
7230 Fotokopiering
7240 Porto
7250 Telefon og IT
7260 Erhvervsforsikring
7270 Kollektive forsikringer
7280 Husleje/rengøring
7285 Sport Øresund
7290 Gebyrer
7300 Repræsentation og gaver
7310 Kørsel - Administrationen
7320 Breddekonsulenter - Kørsel
7325 Breddekonsulenter - Overnatning mm.
7630 FIBA spillerlicenser
7631 FIBA coach licens
7600 Indkøb (salgsmaterialer)
7330 Sponsoraftaler - Provision mm.
7120 Basket gulv
7340 Transmissionsomkostninger
Tvandel BL ligaen
Team Danmark licensrettigheder 25%
3500 Streetbasket
1041 Revisionsomkostninger
1042 Renteudgifter
1043 Tab på debitorer
3100 Hjemmeside
Omkostninger i alt
ADMINISTRATIONEN I ALT

52

Budget
2007-2008

-2.100.000
-230.000
-18.000

Budget
2008-2009

Prognose
2009-2010

Prognose
2010-2011

Prognose
2011-2012

-2.000.000
-230.000
-21.000
-583.300
-186.500
-16.000
-300.000
-120.000
-30.000
-57.000
-60.000
-80.000
-190.000
-200.000
-600.000
0
0
-200.000
-40.000
-4.913.800

-2.000.000
-230.000
-21.000
-350.000
-186.500
-16.000
-300.000
-120.000
-30.900
-58.710
-61.800
-82.400
-195.700
-200.000
-800.000
-50.000
0
-200.000
-41.200
-4.944.210

-2.300.000
-230.000
-21.000
-350.000
0
-16.000
-300.000
-120.000
-31.827
-60.471
-63.654
-84.872
-250.000
-200.000
-800.000
-51.500
0
-200.000
-42.436
-5.121.760

-2.500.000
-230.000
-21.000
-350.000
0
-16.000
-300.000
-120.000
-32.782
-62.285
-65.564
-87.418
-257.500
-200.000
-800.000
-53.045
0
-200.000
-43.709
-5.339.303

250.000
3.000
0
50.000
10.000

2.935.000
90.000
64.000
10.000
36.000
172.000
24.000
56.000
150.000
0
20.000
48.000
24.000
50.000
25.000
0
0
10.000
0
16.000
8.000
500.000
50.000
50.000
3.000
0
50.000
5.000

2.626.000
92.700
65.920
10.300
37.080
177.160
24.720
57.680
154.500
0
20.600
10.000
24.720
51.500
25.750
0
0
10.300
0
16.480
8.240
600.000
50.000
75.000
3.090
0
51.500
5.150

2.804.780
95.481
67.898
10.609
38.192
182.475
25.462
59.410
159.135
0
21.218
10.300
25.462
53.045
26.523
0
0
10.609
0
16.974
8.487
600.000
50.000
77.250
3.183
0
53.045
5.305

2.888.923
98.345
69.935
10.927
39.338
187.949
26.225
61.193
163.909
0
21.855
10.609
26.225
54.636
27.318
0
0
10.927
0
17.484
8.742
600.000
50.000
79.568
3.278
0
54.636
5.464

3.321.000

4.396.000

4.198.390

4.404.842

4.517.487

-613.000

-517.800

-745.820

-716.919

-821.816

-21.000
-320.000
-130.000
-30.000
-57.000
-51.000
-65.000
-350.000
0
0
-350.000
0
-192.000
-20.000
-3.934.000

2.220.000
90.000
57.000
10.000
35.000
175.000
15.000
50.000
150.000
0
10.000
7.000
16.000
50.000
15.000
0
10.000
75.000
15.000
8.000
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BESTYRELSEN
Omkostninger
1020 Bestyrelse - Møder mm.
1025 Internationale møder og konferencer
1010 Basketrigsdag/årsmøde
1070 Amatør- & ordensudvalg
1060 Disciplinærudvalg
1270 TV og sponsorudvalg
1027 Integrationsprojekt/TK
Fiba valgte repræsentanter (BM)
2600 Bestyrelse/udvalg-seminar
Omkostninger i alt
BESTYRELSEN I ALT
DOMMERUDVALG
Indtægter
0215 Dommergebyrer - Divisionshold
0430 Dommerordning - BL og DL
0440 Kommissærløn - BL/DL
0450 Dommerkørsel - DL
0460 Dommerkørsel - BL
0465 Kommissærer - Kørsel
0470 Clinics DL
0480 Clinics BL
0490 Dommerpåsætter, land
0240 Dommerlicenser
Indtægter i alt
Omkostninger
1100 Dommerudvalg - Møder mm.
1110 Dommerafbuds/påsæt. - Land
1108 Dommerafbuds/påsæt. - Vest
1109 Dommerafbuds/påsæt. - Øst
1106 Bedømmelser - Division
2500 A-dommer, clinic
1111 Bedømmelser BL - DL
6021 A/B dommersamlinger
2510 B-dommer - clinic
2530 Opstartsclinic
6020 Ligadommerclinic
2540 Clinics med træner
2535 FIBA dommerprojekt
6040 Transport og diæter divisioner
6010 Kommisærer, Slutspil
6050 Transport og diæter BL/DL
6060 Dommerhonorar - Liga
6065 Dommerfond DL
6070 Transport og diæter - Øvr. rækker
6075 Dommere - Øresund
2520 FIBA dommer/kommisær
1112 Dommer NM - ungdom
6030 Divisionsdommeruddannelsestur
6025 Dommer - videreudviklingskursus
Omkostninger i alt
DOMMERUDVALG I ALT

Budget
2007-2008

110.000
35.000
35.000
2.500
0
0
25.000

Budget
2008-2009

Prognose
2009-2010

Prognose
2010-2011

Prognose
2011-2012

0
207.500

80.000
40.000
50.000
4.000
2.000
0
0
20.000
0
196.000

82.400
41.200
51.500
4.120
2.060
0
0
20.600
0
201.880

84.872
42.436
53.045
4.244
2.122
0
0
0
0
186.718

87.418
43.709
54.636
4.371
2.185
0
0
0
0
192.320

207.500

196.000

201.880

186.718

192.320

-200.000
-600.450
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-810.450

-200.000
-253.600
-24.600
-129.800
-132.000
-9.000
-20.000
-32.000
-9.000
-11.000
-821.000

-206.000
-261.208
-25.338
-133.694
-135.960
-9.270
-20.600
-32.960
-9.270
-11.330
-845.630

-212.180
-269.044
-26.098
-137.705
-140.039
-9.548
-21.218
-33.949
-9.548
-11.670
-870.999

-218.545
-277.116
-26.881
-141.836
-144.240
-9.835
-21.855
-34.967
-9.835
-12.020
-897.129

5.000
30.000
22.000
22.000
10.800
0
0
0
15.000
57.750
0
0
15.000
210.000
15.000
275.300
267.750
18.800
175.000
0
14.800
5.000
5.000
0
1.164.200

10.500
24.000
21.999
21.999
12.000
2.500
21.000
6.000
2.500
65.000
8.000
2.000
10.000
210.000
33.600
273.600
197.200
23.600
200.000
36.000
30.000
10.000
0
13.000
1.234.498

10.815
24.720
22.659
22.659
12.360
2.575
21.630
6.180
2.575
66.950
8.240
2.060
10.300
216.300
34.608
281.808
203.116
24.308
206.000
37.080
30.900
10.300
0
13.390
1.271.533

11.139
25.462
23.339
23.339
12.731
2.652
22.279
6.365
2.652
68.959
8.487
2.122
10.609
222.789
35.646
290.262
209.209
25.037
212.180
38.192
31.827
10.609
0
13.792
1.309.679

11.474
26.225
24.039
24.039
13.113
2.732
22.947
6.556
2.732
71.027
8.742
2.185
10.927
229.473
36.716
298.970
215.486
25.788
218.545
39.338
32.782
10.927
0
14.205
1.348.969

353.750

413.498

425.903

438.680

451.840
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UDDANNELSESUDVALG
Indtægter
0225 Kursusafgifter
0615 Klubtrænerkursus
0620 Basiskursus
0625 Spotkursus
0630 Forældrekursus
0635 Minitræner og lederkursus
0645 B-dommerkursus
0650 C-dommerkursus
0655 Dommerbordskursus
0665 Clinics - trænere
0320 Salg af kursusmateriale
A-trænerkursus
Indtægter i alt

Budget
2007-2008

-100.000
-16.000
-44.000
-5.400
-900
-24.000
-32.000
-80.000
-2.800
0
-305.100

Budget
2008-2009

Prognose
2011-2012

-103.000
-10.300
-51.500
-10.815
-4.635
-20.600
-49.440
-103.000
0
-3.090
0
-37.080
-393.460

-106.090
-10.609
-53.045
-11.139
-4.774
-21.218
-50.923
-106.090
0
-3.183
0
-38.192
-405.264

-109.273
-10.927
-54.636
-11.474
-4.917
-21.855
-52.451
-109.273
0
-3.278
0
-39.338
-417.422

4.120
0
79.877
22.712
28.583
55.414
0
9.579
0
0
0
24.669
2.369
83.018
3.090
313.429

4.244
0
82.273
23.393
29.440
57.076
0
9.866
0
0
0
25.409
2.440
85.509
3.183
322.832

4.371
0
84.741
24.095
30.323
58.789
0
10.162
0
0
0
26.171
2.513
88.074
3.278
332.517

-80.031

-82.432

-84.905

278.413

4.000
0
77.550
22.050
27.750
53.800
0
9.300
0
0
0
23.950
2.300
80.600
3.000
304.300

UDDANNELSESUDVALG I ALT

-26.687

-77.700
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Prognose
2010-2011

-100.000
-10.000
-50.000
-10.500
-4.500
-20.000
-48.000
-100.000
0
-3.000
0
-36.000
-382.000

Omkostninger
1140 Kursus- og uddannelseudvalg
2000 Diplomtrænerkursus
2060 Basiskursus
2070 Klubtrænerkursus
2410 B-dommerkursus
2420 C-dommerkursus
2090 Divisionstræner
2080 Spotkursus
2430 Dommerbordskursus
2400 A-dommerkursus
2570 Kommisæruddannelse
2020 Minitræner og leder
2040 Forældrekursus
Atræner kursus
andre omkostnigner
Omkostninger i alt

5.000
0
36.030
0
2.110
79.893
34.800
12.660
20.000
2.000
24.900
57.200
3.820

Prognose
2009-2010
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TURNERINGSUDVALG
Indtægter
0210 Turneringsgebyrer - Divisioner
0211 Turneringsgebyr - Øvrige rækker
0212 Turneringsgebyr - Øresund
0330 Bøder og gebyrer
0205 Turneringsgebyr - Landspokal
Indtægter i alt

Budget
2007-2008

Budget
2008-2009

Prognose
2009-2010

Prognose
2010-2011

Prognose
2011-2012

-1.070.000
-1.000.000
0
-250.000
-90.000
-2.410.000

-1.070.000
-1.000.000
-30.000
-210.000
-90.000
-2.400.000

-1.102.100
-1.030.000
-30.900
-216.300
-92.700
-2.472.000

-1.135.163
-1.060.900
-31.827
-222.789
-95.481
-2.546.160

-1.169.218
-1.092.727
-32.782
-229.473
-98.345
-2.622.545

10.000
25.000
250.000
55.000
18.800
10.000
20.000
50.000
0
0
5.000
443.800

10.000
20.000
250.000
55.000
50.000
45.000
30.000
50.000
0
0
5.000
515.000

10.300
20.600
257.500
56.650
35.000
40.000
30.900
51.500
0
0
5.150
507.600

10.609
21.218
265.225
58.350
36.050
41.200
31.827
53.045
0
0
5.305
522.828

10.927
21.855
273.182
60.100
37.132
42.436
32.782
54.636
0
0
5.464
538.513

-1.966.200

-1.885.000

-1.964.400

-2.023.332

-2.084.032

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Omkostninger
7618 Klubudvalg - Møder mm.
7612 Erfa/Udd.weekends
7613 Klubvejledere - kontor og løsører
2230 Lederseminar
7614 Netværk, klubvejledere
7619 Klubnetværk
7621 Kørselstilskud, klubvejledere
7622 Administration - Klubudvalg
7617 Klubvejlederseminar
Omkostninger i alt

12.000
0
0
0
0
80.000
0
5.000
0
97.000

12.000
0
0
0
0
40.000
0
5.000
0
57.000

12.360
0
0
0
0
41.200
0
5.150
0
58.710

12.731
0
0
0
0
42.436
0
5.305
0
60.471

13.113
0
0
0
0
43.709
0
5.464
0
62.285

KLUBUDVALG I ALT

97.000

57.000

58.710

60.471

62.285

Omkostninger
1050 Turneringsudvalg - Møder mm.
6250 Medaljer og diplomer
6260 Rejserefusion - Divisioner
6210 Pokal - Ungdom, lands.
6220 Final 4 - Øst
6230 Final 4 - Vest
6240 Finaler - Ungdoms DM
6200 Landspokal
1052 Turneringslægger - Øst
1053 Turneringslægger - Vest
1054 Turneringslægger - EDB og tlf.
Omkostninger i alt
TURNERINGSUDVALG I ALT
KLUBUDVIKLINGSUDVALG
Indtægter klubudviklingsudvalg
0013 DIF tilskud, Erfa-samling
0014 DIF tilskud, lederseminar
0015 DIF tilskud, netværk
Indtægter klubudviklingsudvalg i alt
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ELITEUDVALG
Indtægter
0500 NM - Deltagerbetaling
0515 EM - Deltagerbetaling
0025 Tilskud fra Team Danmark - Falkonergården
0026 Team Danmark - Forberedelse/udvikling
0510 EM - Kampe/entré
0520 Ungdomslandshold - Deltagerbetaling
NM for damer
Indtægter i alt

Budget
2007-2008

Budget
2008-2009

-26.400
0
-99.000
0
-50.000
-166.000
-341.400

Prognose
2009-2010

Prognose
2010-2011

Prognose
2011-2012

-30.800
0
0
-102.000
-40.000
-360.000
-116.973
-649.773

-31.724
0
0
-102.000
-41.200
-370.800

-32.676
0
0
-105.060
-42.436
-381.924

-33.656
0
0
-108.212
-43.709
-393.382

-545.724

-562.096

-578.959

14.000
99.000
30.000
150.000
53.500
20.000
700.306
145.207
0
20.000

14.420
99.000
30.900
150.000
53.500
20.000
721.315
149.563
0
20.600

14.853
99.000
31.827
150.000
53.500
20.000
742.955
154.050
0
21.218

15.298
99.000
32.782
150.000
53.500
20.000
765.243
158.672
0
21.855

133.572
133.572
133.572
133.572
60.000
60.000
0
368.180
0
20.000
50.000
0
40.000
145.085
100.000

137.579
137.579
137.579
137.579
61.800
61.800
0
379.225
0
0
100.000
0
41.200
0
100.000

141.707
141.707
141.707
141.707
63.654
63.654
0
390.602
0
0
103.000
0
42.436
0
100.000

145.958
145.958
145.958
145.958
65.564
65.564
0
402.320
0
0
106.090
0
43.709
0
100.000

Omkostninger
1250 Eliteudvalg - Møder mm.
5000 Team Danmark - Forberedelse/udvikling
5015 Trænerløn - Senior damer
5020 Trænerløn - Senior herrer
5025 Trænerløn - Ass. coaches herrer
uddannelse U landsholdstrænere
5300 EM - Senior herrer
5310 Turnering i udlandet - Senior herrer
5320 Forberedelseskampe i DK - Senior herrer
5330 Landshold/Scouting
EM U20 - Herrer
EM U20 - Damer
5350 EM U18 - Herrer
5360 EM U18 - Damer
EM U16 - Herrer
EM U16 - Damer
5410 NM - Ungdom, herrer
5420 NM - Ungdom, damer
2528 Dommere - NM stævne
5040 Centertræning - Senior herrer
5055 Menorca - herrelandshold 2007
5010 Gymnasieprojekt
7127 Damelandshold
5060 Sportschef
7147 Ungdomslandshold
NM damer arrangement
NM for herrer 2014
EM damer
5050 Talentudvikling - transport spillere
Omkostninger i alt

0
2.181.000

0
2.609.566

0
2.553.640

0
2.617.575

0
2.683.427

ELITEUDVALG I ALT

1.839.600

1.959.793

2.007.916

2.055.479

2.104.468

15.000
5.000
5.000
40.000
12.000

77.000
77.000

10.000
20.000
0
30.000
5.000
12.500
0
77.500
77.500

10.300
20.600
0
30.900
12.000
12.875
0
86.675
86.675

10.609
21.218
0
31.827
12.360
13.261
0
89.275
89.275

10.927
21.855
0
32.782
12.731
13.659
0
91.954
91.954

-31.037

223.291

-9.167

7.941

-87.885

UNGEUDVALG
Omkostninger
1160 Ungeudvalg - Møder mm.
2800 Minifestival - Øst
2820 Minifestival 2006
2870 Konsulenternes Ungdomsaktivitetspulje
2850 Nordisk arbejde
3520 Skolebasket
3526 Pulje/frie aktiviteter
Omkostninger i alt
UNGEUDVALG I ALT
DRIFTSRESULTAT
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15.000
0
30.000
175.000
85.000
335.000
90.000
90.000
35.000

0
0

80.000
40.000
5.000
362.000
500.000
99.000
100.000
15.000
125.000

,
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Budget
2007-2008

Budget
2008-2009

Prognose
2009-2010

Prognose
2010-2011

Prognose
2011-2012

Samlet oversigt
Indtægter
Administration
Bestyrelse
Dommerudvalg
Uddannelsesudvalg
Turneringsudvalg
Klubudviklingsudvalg
Eliteudvalg
Ungeudvalg
Ekstraordinære
Indtægter i alt

-3.934.000
0
-810.450
-305.100
-2.410.000
0
-341.400
0
0
-7.800.950

-4.913.800
0
-821.000
-382.000
-2.400.000
0
-649.773
0
0
-9.166.573

-4.944.210
0
-845.630
-393.460
-2.472.000
0
-545.724
0
0
-9.201.024

-5.121.760
0
-870.999
-405.264
-2.546.160
0
-562.096
0
0
-9.506.279

-5.339.303
0
-897.129
-417.422
-2.622.545
0
-578.959
0
0
-9.855.357

Omkostninger
Administration
Bestyrelse
Dommerudvalg
Uddannelsesudvalg
Turneringsudvalg
Klubudviklingsudvalg
Eliteudvalg
Ungeudvalg
Ekstraordinære
Omkostninger i alt

3.321.000
207.500
1.164.200
278.413
443.800
97.000
2.181.000
77.000
0
7.769.913

4.396.000
196.000
1.234.498
304.300
515.000
57.000
2.609.566
77.500
0
9.389.864

4.198.390
201.880
1.271.533
313.429
507.600
58.710
2.553.640
86.675
0
9.191.857

4.404.842
186.718
1.309.679
322.832
522.828
60.471
2.617.575
89.275
0
9.514.220

4.517.487
192.320
1.348.969
332.517
538.513
62.285
2.683.427
91.954
0
9.767.472

-31.037

223.291

-9.167

7.941

-87.885

DRIFTSRESULTAT før udviklings-ønsker
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Formandsberetning for Turneringsudvalget
Turneringsudvalget (TU) har i den forgangne sæson bestået af Flemming
Hansen, Peter Jensen og Morten Pedersen i vest og af Jimmy Jørgensen,
Christian Fogh og Thomas Frydendal i det østlige Danmark.
For undertegnede har dette år – det første som TU formand - mest været brugt
på at sætte sig ind i alle arbejdsgange, regler, budgetter m.v. samt at få sat en
procedure op for behandling af diskvalifikations- og protestsager, nu hvor
Birgitte ikke længere er på kontoret. Jeg vil gerne takke hele administrationen,
men især Kim Lippert og Kirsten Tvedegaard, som altid er klar til at hjælpe i
selv de mest håbløse situationer.
Den almindelige turnering er som sædvanligt den aktivitet der fylder mest i TUs
arbejde. Der er en tidskrævende planlægningsfase omkring september og
omkring juletid, som dog efterhånden primært udføres af administrationen på
DBBFs kontor, efter at TU har udstukket retningslinierne. Denne bedre
udnyttelse af Idrætssystemet gør samtidig at vi har begrænset de såkaldte
”afviklingsfrister” til et minimum, hvilket er en stor lettelse for især de lidt større
klubbers turneringsledere.
Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. Horsens IC,
BMS og Farum/Birkerød. Der skal lyde et stort tak til arrangørerne, som har
gjort et kæmpe arbejde for at få stævnerne til at blive en stor succes. I Vest var
det første gang man forsøgte med et Final Four stævne. På trods af nogle
sidste øjebliks-afbud og problemer med halreservationer, lykkedes det alligevel
at lavet et godt stævne.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering,
der for ungdom blev afsluttet med et succesrigt finalestævne i Aabyhallen. Også
tak til Aabyhøj.
Øresundsmesterskaberne kørte på sin anden sæson, men i år har den lidt
under dårlig planlægning. Noget som DBBF og SkBBF i fællesskab må tage
ansvaret for. En del klubber ser desuden ud til at nedprioritere denne turnering,
så det er nu besluttet at ændre lidt på turneringsformen, for at gøre turneringen
bedre. Turneringen blev afsluttet med et Final Four stævne i Farum Arena.
Turneringslederne i en del klubber har desværre ikke været gode nok til at få
placeret udskudte kampe (samt ikke fastsatte kampe) i fornuftig tid.
"Forhindringer" som efterårsferie/vinterferie og landsholdsaktiviteter bør
forudses, så der tages højde for det i god tid i stedet for én uge før.
Turneringsadministrationen vil i næste sæson følge skarpere op på dette,
ligesom planlægningen af landholdsaktiviteter nu er koordineret med
turneringskalenderen. Det er TUs målsætning at kalenderen er fastsat flere år
ud i fremtiden, hvilket der p.t. arbejdes på i administrationen.
TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne og i
divisionerne. I rækker under divisionerne er det TU-vest, der behandler sager
fra øst og omvendt. Divisionerne - og som noget nyt Ligaerne - behandles af
hele udvalget efter behov.
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Vi har også i år haft et par uheldige episoder. En dommer blev forfulgt og truet
af flere spillere under en kamp. Spillerne har fået mellem 6 og 7 måneders
karantæne. TU ser meget alvorligt på disse sager, og vi vil fortsat give lange
karantæner for denne type af forseelser.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer. I samarbejde
med B&U udvalget og konsulenterne forsøger man fortsat at lave Grand-Prix
stævner, Mini-festivaller m.v. TU ser også med stor interesse på B&U-udvalgets
oplæg til ændring af reglerne for Børne- og ungebasket, som fremlægges på
Rigsdagen.
Som nævnt af den tidligere formand på sidste Rigsdag, har Bestyrelsen
vedtaget at afholde pokalfinalerne for senior i samme hal (Herlev) nogle år ud i
fremtiden. I næste sæson vil vi derfor placere ungdoms-pokalfinalerne samme
sted i samme weekend. Vi håber at det kan blive en stor og festlig event.
Ungdoms DM bliver i år spillet i Bülowsvejshallen på Frederiksberg. Falcon er
vært.
Ynglinge-herre DM er den eneste række der er udbudt som landsdækkende
turnering efter jul, og finaler (bedst af 3) mellem nr. 1 og 2. Vi mener stadig at
denne turneringsform er et udmærket kompromis mellem en meget dyr helårlig
landsdækkende række med 10-12 hold, og en ren landsdels-turnering, som i de
øvrige aldersgrupper.
Efter beslutning på sidste Rigsdag blev der åbnet for at klubber kunne stille med
to hold i mesterrækkerne, så længe det ene hold var et rent årgangshold fra
den yngste årgang. Dette har klubberne virkelig taget til sig, og vi har dermed
elimineret problemet med at man måtte oprette satellitklubber rundt omkring.
TU-Vest har været rigtigt aktive, og holdt flere møder med klubberne. Det er på
disse møder, at klubberne har den bedste mulighed for, at komme i direkte
dialog med TU, komme med ris/ros og diskutere de spørgsmål og idéer som
alle de turneringsledere til daglig sidder med ude i klubberne. Det er min
opfattelse at der er stor tilfredshed med disse initiativer i de jyske og fynske
klubber.
Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Sidste års vedtagelse
omkring op/nedrykning fra Canal Digital Ligaen, gør at vi og klubberne ved
nøjagtigt hvor mange pladser der er at spille om, hvis vi udelukkende kigger på
det sportslige. Desværre er der stadig i mange tilfælde hvor en klubs placering i
systemet, ikke lige passer med dens sportslige eller økonomiske formåen.
Derfor ser vi stadig at klubber ønsker at rykke hhv. op eller ned i forhold til den
tilspillede placering. Dette er nok desværre umuligt at komme helt til livs, og vi
løser nok i hvert fald ikke noget ved at nægte disse ekstraordinære
indplaceringer.
På sidste Rigsdag blev der snakket om at lave afslutningsstævner for A- og Brækker i øst, efter forslag fra en klub. TU ser stadig meget positivt på denne idé,
men det er fortsat ikke klart for os, præcis hvilke hold/rækker man gerne vil
tilgodese her.
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Den øgede mediefokusering på basketball, bl.a. med direkte kampe hver uge
fra både Canal Digital Ligaen og NBA, betyder forhåbentlig at vi på sigt kan få
endnu flere medlemmer, og dermed turneringshold. Vi håber meget på at
sporten kan blive bredt noget mere ud, især i Vest – da det ofte er noget
problematisk at et hold skal køre i adskillige timer for at komme til en kamp. TU
Vest arbejder specifikt med denne problemstilling, men det er bestemt ikke
nemt.
Et andet centralt punkt, som tit er diskuteret, er hvornår turneringen skal starte.
Specielt nu hvor skolernes sommerferie er fremrykket, virker det ofte som om
klubberne har svært ved at skulle tilmelde hold allerede i slutningen af august.
Desværre rykker juleferien sig jo ikke sammen med sommerferien, så en
fremrykning af turneringsstarten, vil betyde at vi ville få 2-3 weekender mindre til
at afvikle alle kampene inden jul. I år vil vi også starte bredde-turneringen i
slutningen af september, men vi arbejder med forskellige modeller for at på sigt
kunne rykke opstarten lidt ind i oktober.
Thomas Frydendal
Formand for TU
Birkerød 14. maj 2008
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Eliteudvalgets beretning
Landsholdene
Damelandsholdet
Vi har, med ansættelsen af Trine Tims som damelandsholdstræner, taget det
første skridt i vores målsætning om at få større kvalitet hos damerne. Damerne
arbejder mod NM, der afholdes i Kildeskovhallen 5-9 august. Trods et skrabet
budget arbejdes der hårdt på et godt resultat. Vi håber på sigt at kvalitet og
ressourcer kan bringe damerne langt frem.

Herrelandsholdet
Første år efter nedrykningen til B gruppen. Vi har ændret satsningen, så vi
kikker lidt længer frem, men det er stadig målsætningen, at vi allerede ved
næste kvalifikationsrunde skal satse på A-gruppen.
Vi må erkende, at vi ikke kunne tåle at mangle vores to bedste spillere i kampen
om at blive oppe i A gruppen, og at vi må have en bredere topelite for at
stabilisere os på et A niveau.

Ungdomsholdene
Der udføres et meget stærkt arbejde med ungdomsholdene. Aktiviteten er i høj
grad baseret på frivillige trænere og deltagerbetaling. Her skal udtrykkes en stor
tak og anerkendelse af indsatsen fra mange dygtige trænere. Kik på
hjemmesiden for at se hvem.
Vores internationale aktivitet er forøget. Vi har fast deltagelse i NM for U16 og
U18 og de to sidstnævnte deltager i EM. Dette er udtryk for en større satsning
Vi vil sætte et arbejde i gang for at foretage en kritisk evaluering af
brugerbetalingsprincippet.

Udviklings- og forberedelsesprojekt
Et af vores vigtigste mål er nået i år. Vi har indgået en aftale om et
talentudviklingsprojekt med Team Danmark. Den vigtigste brik i dette projekt er
et tilskud til ansættelse af sportschef i forbundet. Stillingen er opslået og vi
håber på en ansættelse snarest.
Desuden støtter Team Danmark ungdomstalentarbejdet på herresiden med
200.000. Vi måtte godtage, at TD ikke ville støtte damesiden. Dette
kompenseres i vores egen støtte og vi vil søge, at nå støtteniveau indenfor de
næste år.
Den samlede støtte incl sæsonen 2008-09 er ca. 1 mio. Dertil kommer små
300.000 fra Danmark Idræts Forbund til forberedelsesprojektet, der bl.a.
indeholder uddannelse.
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Dette betyder, at vi vil sætte gang i vores målsætninger om større
sammenhæng i talentarbejdet.
En koordinering af klubtræningen, centertræning og landsholdstræning.
Desuden vil vi satse på kvalitetsforøgelse gennem udvikling af
træningsmaterialer , fx styrketræning og databaser, og uddannelse.
Vi ser i udvalget meget frem til at kunne lægge mange flere ressourcer i dette
arbejde.

Talenttræningscentre
Vi har arbejdet på at sætte flere talenttræningscentre i gang. Vores fremtidige
koncept er etablering af certificerede centre, der er knyttet til
uddannelsessteder. Pt. eksisterer dette i København (Falkonergården) og
Århus (ESAA) og der arbejdes på at få etableret lignende i Ålborg, Horsens,
Kolding og Svendborg. Desuden tænkes et center nord for København. Disse
er på tegnebrættet. Det bliver en højt prioriteret opgave for sportschefen at
arbejde på disse projekter.
Det skal her understreges, at selv om centrene knyttes til
uddannelsesinstitutioner skal de nærliggende klubber ind i tæt samarbejde.
Etablering af elitekommuner skal følges af basketsatsninger, hvor det er muligt.

Fremtiden
Den nærmeste fremtid bliver præget af at sætte TD projektet i gang. Der bliver
lagt strategier sammen med den nye sportschef med nye målsætninger og
målepunkter.
Team Danmarks direktør Michael Andersen udtrykte i forbindelse med
annonceringen af projektet, forståelse for, at udvikling indenfor de store
boldspil, som basket, er en lang proces på 6-10 år. Vi er glade for Team
Danmarks forståelse på dette område, da det betyder at vi kan arbejde
tilstrækkelig langsigtet.
Vi overvejer at søge at etablere et projekt for basket i folkeskolealderen –
aldersrelateret trænings koncept.
Team Danmark er i gang med at udarbejde et nyt støttekoncept til
ikrafttrædelse efter OL i Peking. De foreløbige udmeldinger tyder på ændringer
der fjerne den ensidige medaljestyring, som vi far baskets side har kritiseret
stærkt. Dette kan give nye muligheder for støtte til eliten, hvis vi igen kan
komme i A-gruppen enten med herrer eller damer.
Ernst Jensen, fmd f eliteudvalget
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Disciplinærudvalgets beretning
Disciplinærudvalget har i sæsonen 2007-08 haft fire sager til behandling.
Desuden har to sager været forelagt Disciplinærudvalget, hvor den ene blev
henvist til Turneringsudvalget til afgørelse og den anden til sekretariatet til
administrativ afgørelse.
Nedenstående sagsgennemgang kan måske forekomme rigeligt detaljeret, men
uddybningen af de enkelte sager sker for at illustrere graden af ukendskab - hos
såvel spillere, trænere og klubber som hos dommere - til de eksisterende regler
for korrekt nedlæggelse af protest. Dette ukendskab er også baggrunden for, at
Disciplinærudvalgets beretning slutter med nogle overvejelser om muligheder
for forenkling af protestproceduren.
I. Alle fire til behandling modtagne sager var protestsager, og alle blev afvist
behandlet med henvisning til, at reglerne for nedlæggelse af protest, således
som de er opregnet i Turneringsreglementets § 21, ikke var fulgt, og at ingen
af protesterne således var gyldigt nedlagt.
1. Første afviste protestsag drejede sig om en protest over en
spillerdiskvalifikation i en pokalkamp, hvor en spiller ifølge
dommerindberetningen bevidst kastede bolden hårdt i brystet på en
modspiller i en situation, hvor i øvrigt intet dømtes, men hvor
andendommeren ved næste spilafbrydelse diskvalificerede den
pågældende spiller, da træneren ikke ville følge dommerens henstilling
om at skifte vedkommende spiller ud. – I protesten gjorde protesterende
klub gældende, at en sådan fremgangsmåde ved spillerdiskvalifikation
var regelstridig.
Ifølge dommerindberetningen blev der ikke nedlagt protest, da
diskvalifikationen fandt sted, men dommeren accepterede, at holdet
nedlagde protest efter kampen.
Ved sagens forelæggelse for Disciplinærudvalget forelå en udtalelse fra
formanden for DBBFs dommerudvalg, hvor det blev anført,
• at protesten blev nedlagt for sent,
men at man, såfremt Disciplinærudvalget uagtet dette ville behandle
sagen, ville pege på følgende to forhold, som talte for en afvisning af
protesten:
• nemlig at det protesterende hold ikke var blevet stillet dårligere i
kampen ved, at andendommeren først efterfølgende og ikke straks i
situationen diskvalificerede spilleren.
• at det ikke er ualmindelig praksis, at en dommer giver en
udskiftningsleder en chance til selv at tage en spiller ud af en kamp, så
en urutineret spiller kan undgå en diskvalifikation med efterfølgende
karantæne.
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Da protesten ikke var nedlagt straks, situationen forekom, der
protesteredes over, og da der stadig ikke en uge efter protestens
nedlæggelse var indbetalt protestgebyr til DBBF, afviste
Disciplinærudvalget med henvisning til disse to forhold at behandle
sagen, men kom med henvisning til de principielle aspekter i sagen med
følgende tilkendegivelse:
¾ Det er Disciplinærudvalgets helt faste opfattelse, at en
diskvalificerende fejl er en fejl af en sådan art, at den medfører
øjeblikkelig diskvalifikation, jfr. Internationale Basketballlove § 37.1.1
og 37.2.2, og at 2. dommeren således ikke har fulgt reglerne ved at
lade diskvalifikationen afhænge af, om holdets træner satte den
pågældende spiller på bænken eller ej.
Inden Disciplinærudvalgets afvisning af sagen forelå, havde DBBFs
Turneringsudvalg idømt den diskvalificerede spiller en spilledags
karantæne, og denne karantæne var overstået på tidspunktet for sagens
afvisning.
Efterfølgende gav den protesterende klub i en længere redegørelse
udtryk for, at man var uforstående overfor, at Disciplinærudvalget afviste
at behandle protesten. Disciplinærudvalget skal fastholde, at det er en
klubs eget ansvar at kende til reglerne for nedlæggelse af protest og at
følge dem, men må dog i den givne sag medgive, at den samlede
sagsbehandling set fra den protesterende klubs side ikke var optimal.
2. Den anden afviste protestsag drejede sig om en protest fra udeholdet i
en kamp i Canal Digital Ligaen, hvor der i sidste periode var problemer
med en nyibrugtaget scoringstavle, som brød endeligt sammen med 1.31
minutter tilbage af kampen. Da scoringstavlen viste sig ikke at være til at
bringe i funktion igen, besluttedes det at spille kampen til ende med
stopure og meddelelse af kamptid og 24-sekundertid over højtaler og
med et tryklufthorn som signal. Inden kampen således blev genoptaget,
meddelte dommerne de to holds anførere denne løsning på
færdigafvikling af kampen og tilføjede, at såfremt man ønskede at
nedlægge protest, skulle det ske på dette tidspunkt, hvilket udeholdets
anfører gjorde.
Samtidig med protestens nedlæggelse og altså under kampen
underskrev protesterende holds anfører protokollen, hvilken underskrift
ifølge reglerne først skulle have fundet sted efter kampen. Efter kampen
informerede førstedommeren udeholdet om, at man havde 24 timer til at
aflevere protesten samt betale protestgebyret, hvilken information er
noget misforståelig i lyset af reglernes krav om skriftlig oplysning om
fastholdelse af protesten inden for 20 minutter efter kampens afvikling og
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skriftlig erklæring om indholdet af protesten inden for 30 minutter efter
kampens afslutning.
Cirka 20 minutter efter kampen oplyste udeholdets coach, at man
ønskede at fastholde protesten; denne oplysning var ikke skriftlig, som
reglerne ellers foreskriver. Indholdet af protesten forevistes heller ikke
dommerne inden for 30 minutter efter kampens afslutning, som reglerne
ligeledes foreskriver. I en til den oprindelige dommerindrapportering
supplerende indrapportering oplyste førstedommeren, at man heller ikke
bad om at få en sådan (skriftlig) erklæring om indholdet af protesten.
Af førstedommerens indrapportering oplystes der intet om, hvornår og
hvorledes der blev protesteret af udeholdet, eller om reglerne for
nedlæggelse af protest var fulgt. Dette skete først – og da kun delvist – i
en supplerende indrapportering.
Fra andendommerens side fremkom intet indrapporteringsskema, men 8
dage efter kampens afvikling forelå der en redegørelse i form af en email.
I en efterfølgende udateret protestskrivelse gjorde det protesterende
udhold gældende, at kampen var at spille om.
Af ovenstående fremstilling fremgår at
¾ hverken protesterende hold eller kampens dommere har haft fuldt
kendskab til reglerne for nedlæggelse af protest.
Foranlediget af endnu en protestsag, hvor reglerne for nedlæggelse af
protest ikke var fulgt havde Disciplinærudvalget indledningsvis en mere
principiel diskussion om, hvorvidt udvalget skulle eller i det hele taget
kunne behandle protestsager, hvor reglerne for disses nedlæggelse ikke
var fulgt fuldt ud. Konklusionen på drøftelsen blev:
¾ Det ikke giver nogen mening at have love og regler, hvis der kan ses
stort på, at disse ikke følges.
¾ Hvis Basketrigsdagen (subsidiært det gamle repræsentantskab) har
vedtaget en række formelle regler for, hvornår en protest er gyldig
nedlagt, så kan Disciplinærudvalget ikke se stort på disse regler.
På baggrund af denne drøftelse afviste Disciplinærudvalget at behandle
protesten, idet man henviste til, at Turneringsreglementets regler i § 21
stk. 2 for gyldig nedlæggelse af protest ikke var fulgt,
•

•

idet der ikke inden for 20 minutter efter kampens afslutning forelå
en skriftlig bekræftelse fra en officiel repræsentant for det
protesterende hold om, at protesten blev opretholdt (TR § 21 stk.
2, pkt. 3),
og heller ikke inden for 30 minutter efter kampens afslutning forelå
en skriftlig erklæring om indholdet af protesten (TR § 21 stk. 2,
pkt. 4).
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3. I den tredje afviste protestsag havde hjemmeholdet i en kamp i første
division for herrer protesteret over, hvad man fandt var en fejlagtig
tildeling af en ny 24 sekundersperiode. Ifølge den indsendte protest fandt
episoden sted i slutningen af første periode, mens den ifølge alle andre i
sagen foreliggende papirer fandt sted i slutningen af anden periode.
Ved modtagelse af sagens papirer noterede Disciplinærudvalg sig endnu
engang at
¾ hverken protesterende hold eller kampens dommere har haft fuldt
kendskab til reglerne for nedlæggelse af protest idet
• protesterende holds anfører nok havde skrevet sit navn i
protestrubrikken i protokollen, men at dommerne ikke havde lavet
påtegning på bagsiden om, at de var bekendte med, at der var
nedlagt protest
• at dommerrapporterne ikke var udarbejdet og indsendt samme
dag, som kampen fandt sted
• at en officiel repræsentant for det protesterende hold ikke skriftligt
bekræftede anførerens protest inden 20 minutter efter kampens
afslutning
• at en skriftlig erklæring fra repræsentanten for det protesterende
hold om indholdet af protesten ikke forelå inden 30 minutter efter
kampens afslutning
På baggrund af ovenstående sidste to punkter afviste
Disciplinærudvalget at behandle protesten, idet man endnu engang
henviste til, at Turneringsreglementets regler for nedlæggelse af gyldig
protest ikke var fulgt (TR § 21 stk. 2 pkt. 3 + 4).
4. Den fjerde og sidste afviste protestsag drejede sig om en kamp i Canal
Digital Ligaen, hvor hjemmeholdet protesterede over tidtagningen i
forbindelse med sidste skud i kampen.
Ved modtagelse af sagens papirer noterede Disciplinærudvalg sig også i
denne sag at
¾ hverken protesterende hold eller kampens dommere har haft fuldt
kendskab til reglerne for nedlæggelse af protest idet
• dommerne ikke påtegnede protokollens bagside, at de var
bekendte med, at der var nedlagt protest, uagtet at de begge samt
tilstedeværende kommissær lavede indberetninger
hjemmeholdets protest vedrørende
• at en officiel repræsentant for det protesterende hold ikke skriftligt
bekræftede anførerens protest inden 20 minutter efter kampens
afslutning
• at en skriftlig erklæring fra repræsentanten for det protesterende
hold om indholdet af protesten ikke forelå inden 30 minutter efter
kampens afslutning
På baggrund af ovenstående sidste to punkter afviste
Disciplinærudvalget også i denne sag at behandle protesten, idet man
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endnu engang henviste til, at Turneringsreglementets regler for
nedlæggelse af gyldig protest ikke var fulgt (TR § 21 stk. 2 pkt. 3 + 4). I
forlængelse af afvisningen tilkendegav Disciplinærudvalget uden dermed
at foretage en egentlig sagsbehandling, at det var dets umiddelbare
vurdering, at protesten ved en egentlig sagsbehandling ville være blevet
afvist i henseende til de foreliggende indberetninger fra dommere,
kommissær og tidtager.
II. De to sager forelagt Disciplinærudvalget, som blev henvist til afgørelse
andetsteds, drejede sig for den ene sags vedkommende om en framelding
fra eventuel deltagelse i kvalifikationskampe til Canal Digital Ligaen fra et
hold i 1. division herrer, hvor frameldingen ønskedes trukket tilbage og for
den anden sags vedkommende om en protestsag i Dameligaen, hvor det
protesterende hold ikke efterfølgende hverken indsendte protest eller betalte
protestgebyr.
1. Sagen om ønske om tilbagetrækning af framelding af interesse i at
deltage i kvalifikationskampe til Canal Digital Ligaen blev henvist til
afgørelse i Turneringsudvalget, idet det blandt andet er
Turneringsudvalgets opgave at ”udstikke politikker og retningslinier for
DBBFs turneringer i det omfang opgaverne ikke er henlagt til andre
organer” og at ”sikre afvikling af DBBFs turneringer” jfr. ”Love og
reglementer” afsnit c i kap. 9 ”Reglementer for stående udvalg, jfr.
DBBFs love § 9, nr. 4”.
2. Protestsagen i dameligaen blev henvist til administrativ afgørelse og
afvisning, idet der skønt protest hverken forelå protestskrivelse eller var
indbetalt protestgebyr.
III. Overvejelser om mulig forenkling af proceduren i Turneringsreglementets §
21 vedrørende nedlæggelse af protest.
¾ Bestemmelserne i § 21 stk.2 pkt. 3 om skriftlig bekræftelse af anførerens
protest fra en officiel repræsentant for det protesterende hold inden 20
minutter efter kampens afslutning og i § 21 stk.2 pkt. 4 om skriftlig
erklæring fra klubbens repræsentant om indholdet af protesten inden 30
minutter efter kampens afslutning slås sammen til én bestemmelse:
• Inden 30 minutter efter kampens afslutning skal der fra det
protesterende holds officielle repræsentant foreligge en skriftlig
erklæring om indholdet af protesten.
Reglen kan måske umiddelbart synes overflødig, når klubben
efterfølgende indtil næste dag (jfr. § 21 stk. 6) kan uddybe protesten i
form af en sagsfremstilling. Men 30 minutters reglen er nødvendig og
praktisk, for at dommerne kan skrive deres indberetning og vide, hvad
det er, de skal indberette om og kommentere.
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¾ De øvrige regler i § 21 fastholdes, herunder også anførerunderskrift i
protokollens protestrubrik (§ 21 stk.2 pkt. 2) samt dommerpåtegning om
nedlagt protest på protokolbagside (§ 21 stk. 5), idet protokollen er det
officielle dokument om kampen. - Det bør dog være muligt at omskrive §
21, så alle reglerne nummereres og derved bliver mere overskuelige.
¾ Det kunne overvejes,
• at protestgebyret kun betales fuldt tilbage, såfremt man får medhold i
sin protest.
• at protestgebyret betales halvt tilbage, såfremt protesten afvises
behandlet på grund af, at reglerne for nedlæggelse af protest ikke er
fulgt. - Protester, der afvises behandlet, tager de facto en del tid at
”behandle”.
• at protestgebyret ikke betales tilbage, såfremt protesten afvises.
Baggrunden for ovennævnte overvejelser er, at proceduren for gyldig
nedlæggelse af protest skal være så forholdsvis enkel og overskuelig, at
man ikke behøver at have doktorgrad fra en højere læreanstalt for at kunne
nedlægge protest på gyldig vis. På den anden side skal det også være
sådan, at en protest ikke bare sådan er noget, man nedlægger i kampens
hede uden senere at følge den op, når gemytterne er faldet lidt til ro, og
overblikket er større. Derfor er reglen om skriftlig erklæring om indholdet af
protesten inden for 30 minutter (subsidiært 20 minutter) efter kampens
afslutning god og nødvendig.
Og endelig må man jo aldrig glemme, at en basketballkamp bedst finder sin
afslutning på banen og ikke ved et skrivebord.

Risskov, den 23. april 2008

På Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen
formand
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Status for Dommerudvalget
April 2008

1. Indledning.
Jeg vil i denne beretning fra Dommerudvalgets beskrive udvalgets arbejde med
Dommerne, Turneringen, Uddannelse, Dansk-Svensk samarbejde,
Dommermangel og Fremtidsplaner, men først vil jeg lige nævne, hvem der har
været i Dommerudvalget i det forløbne år.

2. Dommerudvalget
Dommerudvalget har bestået af Jesper Brixen som formand og dermed også
medlem af DBBFs bestyrelse. Ud over arbejdet som formand har Jesper
varetaget rollen som DBBFs regel-ansvarlig. Claus Fogde har været
næstformand og har haft ansvar for samarbejdet med Canal Digital Ligaen og
DameLigaen. Derudover har der været der 2 medlemmer: Jakob Hors som
ansvarlig for udvikling af vores topdommere, og Jonas Bille som ansvarlig for
udvikling af undervisningsmateriale til vores dommerclinics. Desuden har Rune
Ressel Larsen været med i udvalget indtil slutningen af august, hvor han efter
eget ønske trådte ud.
Dommerudvalget har i løbet af sæsonen afholdt 5 møder, hvilket er et udtryk
for, at der er mange opgaver for udvalget.
Dommerudvalget har i år udsendt 5 nyhedsbreve med Jan Gjettermann som
redaktør. En stor tak til Jan for de flotte nyhedsbreve.
Nyhedsbrevene har bl.a. indeholdt Nyt fra Dommerudvalget, FIBA nyt, Regel
fortolkning samt Løst og fast om dommerne. Det er mit håb, at nyhedsbrevene
fortsat kan udkomme i den kommende sæson.
Alle interesserede kan abonnere på Nyhedsbrevet, som udsendes fra DBBFs
kontor.

3. Dommerne.
Dommerudvalget valgte ved sæsonstarten at fortsætte med samme
dommergrupper, som i de seneste sæsoner. Dvs. med en gruppe på 12 Canal
Digital Ligadommere, en gruppe med 8 DameLigadommere, en gruppe, som
dømte 1. division herrer, en gruppe som dømte divisionskampe, samt en
gruppe dommere, som dømmer øvrige kampe. Selvom tilbagemeldingerne fra
spillere, trænere, dommere mfl. har givet udtryk for, at denne gruppering er en
god idé, kan den ikke fortsætte helt på samme måde i den kommende sæson.
Årsagen er, at der kommer flere CDL kampe i hver runde, samtidig med at
nogle af CDL dommere er stoppet, og der umiddelbart er ikke kvalificerede til at
tage over. Dommerudvalget påtænker derfor at lade nogle af de yngre kræfter
få en chance i nogle af CDL kampene. Samtidig vil vi sætte ind med massiv
efteruddannelse af nye talenter.
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Det er udvalgets fornemmelse, at dommernes niveau generelt har nået et godt
niveau, og antallet af klager over dårlige dommerpræstationer er da også meget
lille.

4. Turneringen.
Turneringen er set med dommerøjne forløbet noget blandet. Præcis som i
sidste sæson har der ikke været de store problemer i de bedste rækker, mens i
de i lavere rækker samt ungdomsrækkerne i vest, har været problemer med
mange meget sene aflysninger og kampflytninger.
Det har skabt store problemer for dommerpåsætteren i vest.
De mange sene aflysninger og flytninger er til stor frustration for dommerne,
som får deres personlige planlægning ødelagt, samtidig med at de ikke får
kompensation, når de har afsat en hel eller halv dag til en kamp, som ikke bliver
til noget. Samtidig betyder de mange flytninger, at der er dage, hvor der er stor
mangel på dommere, mens der på andre dage er stort overskud. Det skal
simpelthen gøres bedre i næste år.
I sæsonens løb har der været væsentlig flere diskvalifikationssager end i de
foregående sæsoner. Specielt dårlig opførsel har forårsaget mange
diskvalifikationer. Det er helt uacceptabelt, at så mange spillere og trænere
opfører sig så dårligt. Dommerudvalget har derfor stillet forslag om bøder for
tekniske fejl. En ordning, som FIBA har indført for flere år siden. Det er også
bestyrelsens holdning, at der gøres noget ved problemet med dårlig opførsel,
da det sætter vores sport i dårligt lys samtidig med, at vi mister dommere på
den konto. Det må derfor forventes, at der vil blive lagt en hårdere linje i de
kommende sæsoner.

5. Uddannelse af dommerne.
Sæsonen startede med opstartsclinics for divisions- og ligadommere. Formålet
med disse clinics var at få uddannet dommerne til dømme på samme måde
inden for deres respektive grupper. Til det formål har der været gennemgået en
lang række videoklip, og der har været udarbejdet fokus punkter for dommerne:
Fordel/ulempe, Usportslige fejl/opførsel samt Ensartethed. Der ud over var der
fokus omkring dommerteknik. Det er Dommerudvalgets indtryk, at der er blevet
arbejdet godt med fokuspunkterne, og vi mener at kunne se, at niveauet
generelt er blevet hævet i sæsonens løb. Desværre var det pga.
ressourcemangel ikke muligt at få gennemført clinics for de øvrige dommere.
Det er mit håb, at vi kan få gennemført clinics for alle dommere i den
kommende sæson
I sæsonens løb har der også været afholdt en midtvejsclinic for dommerne i de
2 ligaer samt 1 clinic i begyndelsen af marts med det formål at forberede
dommerne til slutspilskampene.
I den forløbne sæson har der været afholdt 20 C-dommerkurser med i alt 310
deltagere og 3 B-dommerkurser med i alt 45 deltagere. Det er positivt med så
mange nye dommeraspiranter, men desværre er det ikke lykkedes at få
aktiveret dem alle. Årsagerne er de samme som sidste år: Det skyldes dels
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aspiranterne selv, som har svært ved at finde tid til deres udviklingskampe, dels
at Dommerudvalget, dommerpåsætterne og DBBFs kontor ikke har været gode
nok til at koordinere indbyrdes. Det er et problem, som Dommerudvalget fortsat
vil gøre meget for at få løst.
Ved sæsonstarten blev der afholdt en dommercamp i forbindelse med Herlev’s
divisionsstævne. Det var første gang, at vi afholdt en sådan camp, men det er
ikke sidste gang, for det var en stor succes. Der blev set på mange
dommerpræstationer, og dommerne fik brugbare tilbagemeldinger.
I juleferien blev der afholdt en dommercamp i Lemvig. Denne camp er for
dommere, som ønsker at blive divisionsdommere og/eller ønsker at få kampe
på højere niveau. Det er en meget populær camp, som atter en gang var
overtegnet. Vi har planer om at udvide kapaciteten, så flere kan deltage.
DBBF vil i fremtiden sende flere ungdomslandshold til FIBA Europe’s
turneringer, og til hver turnering skal vi medbringe en godkendt FIBA dommer.
Dommerudvalget har derfor i sæsonens løb har haft et FIBAdommerprojekt
kørende. Formålet har været at uddanne 4 dommere i 3-dommerteknik, så de
vil kunne bestå FIBAs dommereksamen. Desværre har FIBA droppet den årlige
kandidatclinic i år, så det kniber med at få godkendt de nødvendige dommere,
hvilket er et stort problem. Dommerudvalget forsøger dog at få FIBA til at
godkende 1-2 kandidater alligevel. Lykkes det ikke, vil vi forsøge igen i den
kommende sæson.
I de tidligere år har der været en udviklingstur til Berlin, hvor lovende
divisionsdommere har fået en intensiv dommercoaching, men desværre har
turen ikke kunnet gennemføres i 2008 pga. manglende instruktørressourcer.
Det er mit håb, at vi kan genoptage disse ture i de kommende år, men det
kræver hjælp fra nogle af de erfarne dommere.
Uddannelse af breddedommerne har desværre været på et minimum i denne
sæson. Det skyldes, at den breddeansvarlige forlod Dommerudvalget i august.
Det er mit håb at finde én, der kan overtage disse arrangementer i den
kommende sæson.

6. Dansk – svensk samarbejde
I den forløbne sæson har der været samarbejde med svenskerne på 2 fronter.
Øresundsturneringen er gentaget, og der har været mange gode kampe til
glæde for de involverede. Det er mit håb, at samarbejdet med det skånske
basketball forbund, SBBF, kan fortsætte i årene fremover.
Det svenske dommerudvalg henvendte sig inden sæsonens start, idet de
ønskede at benytte Rune Ressel Larsen som dommer i den svenske basketliga.
Det accepterede Dommerudvalget, idet vi så det som en mulighed for
udbygning af det nordiske arbejde. Rune har med stor succes fungeret som
dommer i den svenske liga, og det bekræfter, at de bedste danske dommere er
på højde med deres kollegaer i Norden.
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7. Dommermangel
Dommermangel er desværre et tilbagevendende punkt i årsberetningen fra
Dommerudvalget, og det ser ikke ud til at bedres foreløbig. Årsagerne til dette
er mange, men den vigtigste er, at det ikke er attraktivt at være dommer. Hvis vi
kunne gøre det mere attraktivt at være dommer, ville det automatisk tiltrække
flere.
Men hvordan gør vi så det? Jeg vil meget gerne have nogle forslag! Selv tror
jeg, at det vigtigste er, at det skal være sjovt at være dommer, og det kan det
blive hvis
1 Dommerne roses for deres indsats i stedet for altid at blive kritiseret af
spillere, trænere, ledere og tilskuere
2 Kampene bliver afviklet som planlagt i stedet for at blive flyttet med kort
varsel
3 Dommerne kan koncentrere sig om at dømme kampene i stedet for at
skulle bruge kræfter på at få dommerbord mm til at fungere
4 Der er dommermiljøer i klubber eller regioner
5 Der er gode clinics og gode videreudviklingskurser
6 Honorering og andre goder er i orden
Ad 1. Dette punkt er helt klart det sværeste at gøre noget ved, for det er ikke
noget man kan ændre fra den ene dag til den anden, så derfor haster det
med at komme i gang med forskellige tiltag. Det, som klubberne skal gøre,
er at opbygge en ”nul tolerance” over for dårlig opførsel. Klubbernes
bestyrelser skal melde klart ud til deres trænere og ledere, at de skal foregå
de øvrige medlemmer som gode eksempler på god opførsel. Slut med råben
og skrigen efter dommerne både under og efter kampene. Der skal også
meldes klart ud til spillerne og for ungdomsspillerne også deres forældre.
Klubberne skal gøres det klart for alle, at når man er til basketball, skal man
opføre sig ordentligt. Dommerne skal behandles godt. Det kan lade sig gøre,
hvilket kan ses hos visse klubber. (Tak til dem!)
Fra dommerside vil der blive strammet op, så dårlig opførsel bliver straffet
med tekniske fejl og diskvalifikationer. Hvis vi sammenligner os med andre
lande, kan vi se, at vi hidtil har tilladt alt for meget brokkeri i kampene. Det
skal standses nu. Og som i andre lande ønsker vi indført bøder for dårlig
opførsel.
Ad 2. Selvom det ikke er tilladt at flytte kampe med kort varsel, bliver det
gjort i stor stil. Det skal stoppes. I fremtiden vil klubberne - ud over at skulle
betale bøde for kampflytning – selv skulle sørge for dommere til ulovligt
flyttede kampe. Det vil ikke længere være dommerpåsætternes ansvar.
Ad 3. Alt for ofte hænder det, at dommerbordet ikke er klar, når kampen skal
starte. Der kan være mangler med teknisk udstyr, eller der kan mangle
officials. Begge dele er medvirkende til at ødelægge dommernes
koncentration og er desuden et stort irritationsmoment for dommerne. Det
burde være let for klubberne at få disse forhold i orden.
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Ad 4. Mange dommere føler ikke at de er en del af deres klub. De savner
ligestillede til at dele gode og dårlige oplevelser med. Dommerudvalget
opfordrer derfor alle klubber til at få udnævnt en dommeransvarlig, som kan
stå for at få skabt et dommermiljø i deres klub. Hvis DBBF får ansat en
dommerkonsulent, vil vedkommende få som opgave at hjælpe med dette
arbejde.
Ad 5. Dommerudvalget og Uddannelsesudvalget er ansvarlig for uddannelse
og videreudvikling af dommerne, og i den udstrækning, der er ressourcer, vil
vi forsøge at få stablet nye tilbud på benene til dommerne.
Ad 6. Dommerhonorarerne er efter mange års stilstand endelig blevet
hævet, og de ligger nu på et pænt niveau, men penge er ikke alt. Der skal
også andre goder til. Et let og billigt forslag kommer her: Sørg for at der er
en person, der modtager dommerne og sørger for, at de bliver vist til deres
omklædningsrum og får udleveret en nøgle til samme. Andre forslag: Husk
at takke dommerne for deres indsat, Sørg for lidt drikkelse til dommerne i
pausen og/eller efter kampen. Mulighederne er mange, og selv små ting gør
en forskel.

8. Fremtidsplaner
I skrivende stund er udsigterne for Dommerudvalget ikke for lyse. Flere af de
nuværende medlemmer ønsker ikke at fortsætte i udvalget, og antallet af
potentielle medlemmer er ikke mange. Hvis situationen ikke bedres, ser det ikke
for godt ud på dommerområdet. Jeg foreslår derfor at få ansat en
dommerkonsulent på deltid. Konsulentens primære opgave vil være at tage sig
af de mest tidskrævende arbejdsopgaver, således at Dommerudvalget kan
koncentrere sig om udvikle dommerne og dommergerningen i dansk basketball.
Til sidst vil Dommerudvalget gerne takke for samarbejdet med
dommerpåsætterne, kontoret, ligaerne, klubberne, trænerne samt de øvrige
udvalg i DBBF. Og der skal selvfølgelig lyde en overordentlig stor tak til
dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få afviklet de utroligt
mange kampe.
Endelig vil jeg gerne takke Claus Fogde, Jakob Hors og Jonas Bille for deres
indsats i Dommerudvalget gennem de 3 år, hvor jeg har været formand for
udvalget.

Virum, april 2008
Jesper Brixen
Formand
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Status for Uddannelsesudvalget
Kursusaktivitet i DBBF
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Sæson

Fokus i 2007/08 har været at øge kursusaktiviteten. Dette er lykkedes uanset
om man måler antallet af kursister eller kursustimerne.
Kursusaktiviteten har i de senere år været voldsomt stigende, og det er bestemt
ikke antallet af kurser, der er hovedårsagen til det stagnerende medlemstal i
dansk basketball.
Til gengæld rejser det en række andre spørgsmål:


Er det de ”rigtige” kurser vi har mange tilmeldte til?



Hvordan gør vi de ”rigtige” kurser mere attraktive?



Er kursisterne tilfredse med indhold og form?



Er kursisterne egentlig trænere, dommere og ledere, når de kommer
hjem fra kurset?

Svarene på disse spørgsmål vil vi forsøge at finde i 2008/09. Her vil det være
vigtigt for uddannelsesudvalget, at vi får registreret hvem der udfører arbejdet i
klubberne. Det vil betyde, at vi dels kan målrette vores markedsføring af kurser
og dels at vi kan måle kursusrelevans og tilfredshed på en helt anden og mere
brugbar måde.
Denne registrering skal være en del af trænerlicensordning, som vi vil
igangsætte i 2008/09.
Derudover barsler DBBF med en uddannelses-DVD (Easy basket), som vi
forventer os meget af.
Uddannelsesudvalget takker for samarbejdet med resten af bestyrelsen,
kursister og kursusinstruktører samt DBBFs kontor.
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Sæson

Kursister

Deltagertimer

Medlemstal *

Klubber

% medl på kursus

Delt.time / medlem

2001-2002

470

3,432

11,425

152

4.1

0.30

2002-2003

283

1,983

11,065

138

2.6

0.18

2003-2004

672

4,365

11,927

136

5.6

0.37

2004-2005

595

4,857

12,149

134

4.9

0.40

2005-2006

697

5,076

11,372

126

6.1

0.45

2006-2007

698

4,633

11,490

121

6.1

0.40

2007-2008

739

7,371

11,408

120

6.5

0.65

* Medlemstal opgjort pr. 1. januar

01.05.2008 / Michael Piloz
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Status for Børne- og Ungeudvalget
Indledning
Udvalget har i indeværende sæson bestået af Helle Blak, Rene Hansen og
Jesper Nielsen (fmd.). Desværre har Helle Blak måttet trække sig i løbet af
sæsonen, hvorfor udvalget udover formanden kun har bestået af en person.
Udvalget har afholdt to møder ligesom formanden har holdt flere møder med
konsulenterne og andre.
Fra udvalget skal særligt lyde en stor tak til konsulenterne Michael og Ole og de
øvrige ansatte i administrationen, for det store arbejde de endnu et år har lagt i
arbejdet med børn og unge i DBBF.

Årets indsatsområder
Udvalget havde inden sæsonen prioriteret følgende aktiviteter:


Miniarbejdet


grand prix stævner



festival både øst og vest



netværk



udarbejdelse af nyt minitrænerkursus mm



fortsættelse af Godt Idrætsmiljø For Unge (GIFU) i mindst fire klubber



at få beskrevet forskellige tiltag på børne og unge området i forhold til
DBBF´s visioner og strategier herunder et bud på en opdatering af de
nuværende børneregler



fortsættelsen af det nordiske ”ABC-network” samarbejde



pilot- og udviklingsprojekter på skole/sfo området (Easy-basket)

Status på sæsonen 2007/8
Aktivitet

Bemærkninger

GIFU

Vi lagde ud med flere interesserede klubber og det er
lykkedes at få projektet gennemført i tre klubber

Mininetværk

Vi arbejder stadig med netværksdannelsen - specielt i
Jylland er det en god form at lave klubaktiviteter på børn og
ungeområdet på og det er en ramme vi vil fastholde og
udbygge fremover

Miniaktiviteter i
øvrigt

Der var planlagt indtil flere minigrandprixer – det lykkedes
endnu en gang at få et gennemført i Slagelse og et i Sorø
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Minifestival

I skrivende stund er der tilmeldt over 50 hold til
minifestivalen i Hørsholm og vi må endnu engang
konstatere, at denne festival er kommet for at blive. Vest
for bæltet er det sværere.. i år forsøgte vi – efter at have
gennemført en lille, men god festival i Åbyhøj sidste år – at
få en festival op at stå i Viby, men måtte aflyse pga for få
tilmeldinger.
Det er stadigvæk udvalgets ønske, at de to minifestivaler er
årets højdepunkt for klubbernes minihold og vi vil stadigt
arbejde på at udvikle og forbedre arrangementerne.

Børnereglerne

Vi har nu i to i år kørt med 20-pts reglen og selvom vi har
drøftet ændringer i reglerne, har vi i udvalget som
udgangspunkt valgt ikke at komme med forslag til ændring
af reglerne på denne rigsdag. Der har fra
turneringsudvalget været forsøg omkring længden og
antallet af perioderne i drengerækkerne og i udvalget har vi
taget erfaringer fra bla. disse ting, udvekslingen af ideer og
synspunkter både i Norden og med resten af Europa har
dannet grundlag for det fremlagte oplæg om retningslinjer
for ungdomsbasketball – et forslag som vi håber, vil danne
grundlag for en god debat på Rigsdagen og forhåbentlig
føre til at vi får et produkt og nogle tilbud på ungdomssiden
der gavner både bredde og elite på såvel kort som lang
sigt.

Nordisk
samarbejde

Har stået på stand by i denne sæson – nøglepersonerne i
både Norge og Finland er enten stoppet eller er på orlov og
det har derfor ikke været afholdt nogle fælles møder –
kontakten er der dog stadig og vi håber at kunne
genoptage samarbejdet i næste sæson – se evt. på
www.activebasketballchildren.org

FIBA

Formanden deltog i oktober 2007 i FIBA Young Coaches
konferencen i Milano. Der var diskussioner og udveksling
af tanker og ideer i mellem de forskellige lande i FIBAeurope, samt oplæg fra forskellige lande – hovedvægten
var denne gang på ”guidelines” for ungdomsbasktball
(primært U14) i FIBA-landene. De indhentede erfaringer fra
dette er en stor del af baggrunden for oplægget om
”guidelines for ungdomsbasketball”

SFO/skolebasket

Vi har i år arbejdet særdeles hårdt (specielt Ole Vincents)
på at få et nyt koncept/materiale specielt målrettet skolerne
på benene. Dette projekt kaldet EASY-BASKET er i
skrivende stund i slutfasen og skulle kunne præsenteres
for jer på denne rigsdag og hvis den ikke bliver klar inden
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da, så ved sæsonstarten 08-09 – det har været et
omfattende arbejde med mange mennesker involveret.
Med dette materiale får og har vi og særligt klubberne
mulighed for langt mere målrettet at henvende sig til
skoler/SFO’er.
Andet

Jeg har for fjerde år i træk endvidere haft den fornøjelse, at
overvære vores U-landsholds deltagelse i UNM i
Stockholm i starten af maj. Det er med stor glæde og også
lidt stolthed, at se hvordan vores spillere og ledere på
fineste vis repræsenterer både vort forbund og vores land
ved de nordiske mesterskaber. Som formand for BUudvalget giver det mig også mulighed for sammen med
vores U-landsholdstrænere, vores elitedommere og andre,
at drøfte arbejdet med både vores unge elitespillere, men i
særdeleshed også breddearbejdet med de unge spillere.
De input jeg får og den feedback jeg kan give tilbage er
uvurderlige i det fremtidige arbejde med børn og unge i
DBBF.

Indsatsområder fremover
Udover de faste tilbud fra konsulenterne vil vi arbejde med flg. områder:
Pigebasket: et oplæg til en plan for udviklingen af pigebasket beskrives
nærmere ud fra oplægget fra Rigsdagen 2006 – dette arbejde burde egentligt
have været gennemført i 2007/8, men vi har prioriteret EASY-BASKET.
Dette skal foregå i samarbejde med relevante interessenter for at sikre
sammenhæng fra bund til top.. og fra elite til bredde - vi vil i den kommende
sæson stadig satse på, at gennemføre en eller flere pigeaktiviteter i form af
jamborees el. lign.
Nordisk samarbejde: Vi vil arbejde på, at samarbejdet fortsætter i det
kommende år. Fokus er stadigvæk på børn og unge, samt uddannelse. Særlige
områder der tages op er:






SFO/skolebasket
Turneringsformer for ungdom
Ungdomsnetværk
Rekruttering
Pigebasketball

SFO/Skolebasket: vi skal nu ud og implementere EASY-BASKET og
intensivere samarbejdet med bla. Dansk Skoleidræt. I forbindelse hermed har vi
i forbundet besluttet at ansætte en deltidskonsulent med skolesamarbejde og
rekruttering som hovedområde. Vi forventer, at klubberne hermed får langt flere
muligheder i arbejdet med at oprette nye hold og tiltrække flere medlemmer.
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Mini: Festivalerne fastholdes og udvikles. Grandprixstævner og day-camps
ligeså.
Guidelines: afhængig af hvad Rigsdagen beslutter desangående skal der
iværksættes forsøg og/eller gennemføres egentlige stævner/turneringer ud fra
disse. Herudover vil udvalget arbejde på, at få lavet ”10 gode råd til
ungdomsbasketball i Danmark” og hermed starte en debat om hvad der virker,
hvad der skal til og hvordan vi skal gøre det for at få flere og bedre
basketballspillere i Danmark

Holbæk, maj 2008 – Jesper Nielsen B&U
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Debatoplæg til Rigsdagsbeslutning fremlagt af Børne
og ungeudvalget
Dette debatoplæg fremsættes i sin helhed for at få rigsdagens
tilkendegivelse på de forskellige tiltag.
B&U ønsker rigsdagens tilkendegivelse om hvorvidt Børn & unge
skal etablere forsøgs projekter efter nedenstående retningslinjer for
at kunne fremsætte egentlige forslag til næste rigsdag, på enten
hele eller dele af retningslinjerne.
For så vidt muligt refereres der til ”eksterne erfaringer” i fodnoterne.

”Anbefalinger til spilleregler i dansk ungdomsbasketball”
Vi har nu i mange år fået en del erfaringerne med vores børneregler – regler
som ikke er ændret ret meget siden de blev indført for snart 15 år siden. Disse
anbefalinger er dannet på baggrund af følgende
•
•

•
•
•

debatten gennem flere repræsentantskaber og Rigsdage om ulemperne i
at konkurrere for at vinde kontra hovedvægten på at konkurrere for at
udvikle såvel bredden som eliten
den viden som BU-udvalget har fået gennem deltagelse i de tre møder
FIBA-Youth Commitee har arrangeret i 2005-6 (Finland) og 2007 (Italien)
med de forskellige landes ungdomsansvarlige med fokus på udviklingen
af basketball for ungdom (primært U14) og de anbefalinger der er
kommet frem på disse møder
gennem adskillige møder mellem repræsentanter fra Norge, Island,
Danmark og Finland med fokus på ungdom og bredde
den viden der ligger bla. i Team-Danmark om aldersrelateret træning
ønsket i BU-udvalget om at gøre vores ”produkt” 1mere varieret, mere
progressivt opbygget og nemmere at gå til for nye spillere som trænere

Herudover skal retningslinjerne ses i lyset af vores nye tiltag for skolerne (Easybasket) der er særligt målrettet de helt unge spillere (U10).
Retningslinjerne retter sig primært mod bredden af vores ungdom i den
erkendelse, at der er meget stor forskel fra de bedste (set ud fra en ren basketteknisk og fysiologisk synsvinkel) og de dårligste spillere i landet. Fx er niveauet
på DBBF’s minifestival meget højt sammenlignet med et grand-prixstævne i
Vestsjælland.
Som det er nu, har vi reelt set tre måder at spille basketball på: minibasket,
børneregler i drenge-pigerækken og seniorregler. Dette er set med
rekrutterings- og udviklingsmæssige øjne snævert og tager ikke hensyn til
børnenes fysiologiske og psykologiske udvikling. Vi har behov for at udvide
vores produkt samtidig med, at vi tilpasser det vi laver til træning og især

Fx har Volleyball indført Kidsvolley der er endog særdeles progressivt bygget op og
specielt tilpasset de yngre aldersgrupper

1
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kampe, til den udvikling spillerne har. Disse retningslinjer er efter vores mening
et godt bud på dette.
Retningslinjerne tager udgangspunkt i følgende udsagn:





Der skal være mulighed for at møde passende udfordringer og kunne
konkurrere på samme niveau som en selv
Alle børn og unge skal have lige muligheder for at opleve glæden og
spændingen ved at konkurrere og spille basketball sammen med
andre
Alle skal have muligheden for at kunne vælge at konkurrere eller
vælge at lade være

Hensigten med retningslinjerne er:










at fremme de positive elementer i vores dejlige sport
at gøre det nemt for spillere og klubber at få spillet i gang hos nye og
uprøvede spillere
at lette overgangen fra børne- til ungdoms- og slutteligen
voksenbasketball ud fra den forståelse, at basketball for børn ikke er
basketball for små voksne; men et spil med sine egne udfordringer og
kvaliteter
at imødegå det stigende fravalg af sporten jo ældre spillerne bliver
at øge opmærksomheden på basketball som en rekreativ idræt lige
så meget som en konkurrenceidræt
at opfordre og medvirke til et øget udbud af konkurrenceformer i
vores sport
at gøre det lettere for skoler og institutioner at implementere
basketball i skoleidrætten og fritidstilbuddene
at synliggøre vores idræt i forhold til fx håndbold, fodbold og især
volleyball der alle tilbyder flere og flere differentierede tilbud til de
unge2

Volleyball har fx KIDS-VOLLEY, håndbold har minihåndbold, fodbold har mange tilbud
som futsal, football4fun, fodboldskoler mm
2
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Kort samlet oversigt over retningslinjerne i turneringer, mesterskaber og
spilleregler











U10: Hovedvægten lægger på at det skal være sjovt at spille og gå til
basketball – konkurrencen med andre bør være sekundær3. Spillet
skal være tilpasset alder og niveau. Kun regionale stævner, som
udgangspunkt spilles der 3-3 på tværbane eller 4-4 på helbane4, der
føres ikke regnskab med personlige fejl, screeninger ikke tilladt, det
er ikke tilladt at stjæle bolden fra en der holder bolden (der er altså
ikke noget der hedder ”holdt bold”), sker dette får angriberne bolden
til indkast. Spilletiden er 4 x 8 minutter fast tid, ingen mesterskaber.
Der føres ikke stillinger i turneringen
U12: Hovedvægten er her, at spillernes grundlæggende tekniske
færdigheder og forståelse for de mest enkle principper i angrebs og
forsvarsspil skal indlæres. Der afvikles kun regionale stævner
(øst/vest), 4-4 på helbane, 6x8 minutter fast tid uden halvlegspauser.
Der føres ikke stillinger i turneringen.
U14: ”Den gyldne alder” – her lægges hovedvægten på tekniske
færdigheder. Som nu (børneregler sæsonen 2007-8), dog med
ændringer i mesterrækker (mesterskaber): der spilles fem perioder a
8 minutter effektiv spilletid. Femte periode er med fri indskiftning efter
seniorregler. Timeouts, fejl osv. som i seniorregler. Der føres stillinger
i rækkerne og der spilles om DM
U16: For at fremme spillernes alsidige og individuelle udvikling er
zoneforsvar inkl. zonepres ikke tilladt - undtaget herfra er
mesterrækker
U18: efter seniorregler
U23 5

Generelle retningslinjer opdelt efter alder
Nedenstående er at opfatte som DBBF´s officielle anbefalinger
U10
Der spilles efter børnereglerne med flg. undtagelser:

3

Anbefalet af FIBA-gettogether clinic i Finland, 2005

4

I Spanien spilles der 4-4 i U10

Spiller man med i Håndbold – overvej om det er muligt rent praktisk at gennemføre en
sådan række

5
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Skal spille stort set uden regler – der må tages flere skridt med
bolden, dobbeltdribling tilladt, personlige fejl udelades – kontakt med
indflydelse på spillet håndteres som en forseelse
Der spilles som udgangspunkt 3-3 (tværbane) eller 4-4 (helbane)
Alt forsvar kun på egen banehalvdel

Da kampe som udgangspunkt ønskes gennemført i stævneform, kan der aftales
andet lokalt, fx at spille på en kurv, med ændrede periodelængder o. lign. så
længe at intentionerne i retningslinjerne overholdes
U12
Der spilles efter børnereglerne med flg. undtagelser:




Der spilles 4-4
Der spilles 6x8 minutter fast tid
Defensiv 3-sek regel (overtrædelse medfører 1 straffekast efterfulgt af
boldbesiddelse til det angribende hold) – dette for at fremme spillet 11 også forsvarsmæssigt, samt at ”tvinge” tidligt udviklede (højere)
spillere til at arbejde mere væk fra kurven

U14
Der spilles efter børnereglerne med flg. undtagelser:




Defensiv 3-sek regel (overtrædelse medfører 1 straffekast efterfulgt af
boldbesiddelse til det angribende hold) – hensigten er, at
hjælpeforsvaret skal komme hurtigere og at fjerne fordelen ved at
lade en stor spiller stå fast i feltet og blokke under foregivende af at
spille hjælpeforsvar
Der spilles 5 x 8 minutter effektiv tid med fri indskiftning efter
seniorregler i sidste og evt. ekstraperioder – alle spillere skal altså
spille mindst to af de første fire perioder

Timeouts, fejl osv. som i seniorregler. Der føres stillinger i rækkerne og der
spilles om DM
U16
Der spilles efter de internationale regler med flg. ændringer:


Der er påbudt personligt forsvar – pres, traps og hjælpeforsvar er
tilladt

Timeouts, fejl osv. som i seniorregler. Der føres stillinger i rækkerne og der
spilles om DM
U18
Der spilles efter de internationale regler
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Kommentarer
Endvidere bør følgende overvejes af Rigsdagen
1.

Rækkerne bør ændre navne
a. Yngstemini (U10) til EasyBasket
b. Miniældste (U12) til Minibasket
c. Drenge/piger til U14, Juniorer til U16 og Ynglinge til U18; da det er
langt lettere at forstå ligesom det passer internationalt
Fjerne aldersbegrænsninger så længe man ikke er for gammel. Gør det
muligt at deltage med gode U12 spillere i U14 rækken osv – specielt i
forhold til særligt dygtige spillere der er inde i
landsholdssammenhænge, altså fra 15 år og op, bør muligheden for
også at spille senior overvejes
Lave ”seedninger” eller kvalifikationsspil i starten af turneringen så vi
undgår kampe hvor det ene hold vinder med 100 points. Specielt ved
mesterrækker
Lave niveaudelte turneringer/stævner

2.

3.

4.

Anbefalinger til det videre arbejde med retningslinjerne






Vores træneruddannelser skal være endnu mere målrettede til de
børn og unge som trænerne skal ud og arbejde med
Vi skal vide mere om, ”hvad der virker” – der bør iværksættes forsøg
og evalueringer
Er meget træning bedre end rigtig træning?
Vil vi lave basketballspillere for livet eller for et mesterskab?
Hvad er vigtigst: alsidighed (bredde) eller specialister (elite)?
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Kommentarer fra fra debatten på danskbasket.dk:
Formanden for Børn og Unges oplæg:
I erkendelse af, at dette emne debatteres ude i trænerverdenen, men ellers
meget lidt andre steder vil jeg i et forsøg på at kvalificere debatten og mit eget
arbejde i DBBF´s børn og unge udvalg lavet et konkret debatoplæg til ændringer
(i mine øjne forbedringer) af den måde vi spiller ungdomsbasketball på i DK.
Med udgangspunkt i den viden jeg har om basketball i Europa, mine egne
erfaringer som ungdomstræner i mere end 25 år, kombineret med den viden der
er på især europæisk plan om træning af og konkurrence med børn, samt de
tiltag der anvendes rundt omkring os og den litteratur jeg har læst har jeg i meget
kort form prøvet at samle det i en "pakke" op til U16. Jeg har i de sidste to år
deltaget i ”FIBA-youth get-together” og har her fået bekræftet mit indtryk af, at vi
på nogle områder mht hensigtsmæssige og alderstilpassede regler for
ungdomsbasketball ikke har udviklet os synderligt i de sidste 15 år.
Mit umiddelbare input til alt dette er at tage udgangspunkt i de gældende
børneregler med flg. ændringer:
• U10: Kun regionale stævner, 3-3 på helbane, ingen personlige fejl – kun
holdfejl, screeninger ikke tilladt, 4 x 8 minutter fast tid, ingen mesterskaber
• U12: Kun regionale stævner (øst/vest), 4-4 på helbane, 6x8 minutter fast tid
uden halvlegspauser
• U14: Som nu, dog med ændringer i mesterrækker(mesterskaber): der spilles
fem perioder a 8 minutter effektiv spilletid. Femte periode er med fri indskiftning
efter seniorregler. Timeouts, fejl osv. som i seniorregler
• U16: Zoneforsvar inkl. zonepres forbydes
Jeg ville gerne starte en fri og åben debat om emnet og dette forum er i
øjeblikket det enste sted hvor noget sådant kan gøres. Jeg vil gerne have noge
input til forslagene: fordele og ulemper, forslag til forbedringer osv. Det er tanken,
at BU-udvalget vil fremlægge forslag til Rigsdagen om dette og inden da ville det
være dejligt hvis debatten kunne tages andre steder end i BU-udvalget.
Kort fortalt er tanken bag forslagene at fremme de positive elementer i vores
dejlige sport, gøre det nemmere for spillere og klubber at få spillet i gang hos nye
og uprøvede spillere (og ledere), lette overgangen fra børne- til ungdoms- og til
voksenbasketball ud fra den forståelse, at basketball for børn ikke er det samme
som basketball for små voksne; men et spil med sine egne udfordringer og
kvaliteter.
Jeg vil, såfremt der kommer indlæg :-), forsøge at kommentere og uddybe
tankerne bag forslagene.
I håb om en god, åben og udviklingsorienteret debat!
Venlig hilsen
Jesper Nielsen
DBBF, Børn- og Ungeudvalget
U10
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3vs3 er en god idé
Forbyd ”steals”, dvs. du må godt stjæle driblinger eller afleveringer,
men for at undgå 'holdt-bold' situationen, så tillad ikke, at man tager
bolden ud ad hænderne på hinanden
Det vigtigste er at fjerne mulighed for at tage bolden ud af hænderne
på modstanderne. Spillerne for derved mulighed for at fokusere på
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spillet, frem for at bruge al sin opmærksomhed på at beskytte bolden.
Endvidere fjerner det kontakten, hvilket kommer nybegynderen til
gode.
Det er oplagt at spille 3-3 på tværs
Jeg har i øvrigt rigtigt gode erfaringer i den aldersgruppe med en blød
plasticbold fra Tress, som har den rigtige tyngde og driblefølelse, men
ikke er så hård ved fingrene
3-3 en rigtig god idé - det betyder, at alle spillerne føler sig mere
involverede i kampen, og at ingen kan gemme sig. Min erfaring er, at
U10 har meget svært ved at styre halv bane. Det ender normalt med
at de højeste står under kurven og kaster til hinanden. Der bliver lidt
mere løben på stor bane, men på den anden side bliver de også
mere fri til skud mv.
Jeg synes man SKAL lade dem spille på hel bane. Det giver et mere
flydende spil og er meget bedre 'forberedende' til senere hen. fx at
man skal få bolden op ad banen og få sat noget fornuftigt op i stedet
for, at der måske kun er en enkel eller to personer der får bolden ud
til 3-eren (for eksempel) for at aflevere til en person der står helt stille
3 mod 3 giver mere plads til den gode spiller, som får lettere ved at
løbe lay-up fra højre uden at involvere medspillere. 4 mod 4 måske men stadig på helbane, de skal jo have lidt motion. Ang. bolde så
levere Presenco en bold i str.5 med blød overflade og lidt lettere end
de normale bolde, men stadig med fornemmelsen af en rigtig
basketball
Jeg synes også, at man skulle overvej at spille 3 mod 3 eller 4 mod 4.
Fx 3 mod 3 i mini-yngste og 4 mod 4 i mini-äldste. Man kan sagtens
spille på halv bane. Jeg er sikker på, at det vil forberede mini-spillerne
bedre på fremtidige udfordringer. Hvis man bare vil have dem til at
löbe höjre om, så kan man lave det som övelse til träningerne. Og
beviseligt kan en mini-spiller ikke overskue 4 medspillere og 5
modstandere på samme tid.

U12




I stedet for 6x8 min. fast tid, så spil 4x8 min. effektiv tid
4-4 er en sjov idé



En god idé at lade der være fri udskiftning i sidste periode. Evt. kan
man spille 4x10 og sige, at alle skal spille mindst 1 af de første 3
perioder

U14
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Jeg kan godt lide ideen med fem perioder med fri udskiftning i den
sidste. Ti minutters perioder er lidt lange for nogle spillere, og den
sidste periode burde ikke tippe balancen afgørende
Synes at ideen om fri indskiftning i sidste quarter er genial. Det er så
ofte at man ser en træne bede en dårlig spiller om enten at fejle ud,
eller simulere en skade. På denne her måde skåner man de svagere
spillere, som ellers ville få en oplevelse af at det var dem som tabte
kampen
Det er en ret god idé ang. 5 quarters á 8, da det er ret fysisk
krævende at skulle spille 10 minutter fuld fart fremad
Jeg synes godt man kunne bruge, at udskiftninger fungerer ligesom i
seniorrækkerne. Mine spillere er ikke så mange i denne årgang,
hvilket betyder, at mange spillere ofte er nødt til at spille en hel kamp,
da vi kun har en enkel eller to udskiftere, så selvom vi forkorter
perioderne, kunne de godt bruge en pustepause, og det kan godt
være dumt at bruge en timeout på

U16







Hvis vi forbyder zoneforsvar, hvordan skal vores U16-spillere så
kunne konkurrere internationalt? Du kan evt. forbyde det i alt
undtagen mesterrækken, men her vil det til gengæld være forkert at
fratage de bedste hold muligheden for at udvikle dette aspekt af
spillet, som sagtens kan være udviklende og sjovt
Jeg er enig i, at zone er et problem. Når man bruger zone til at dække
over svagheder, giver det dårlige forsvarsvaner hos selv gode
spillere. Jeg tænker ikke mindst på store spillere, som bliver anbragt i
midten af en 2-1-2 og ikke lærer at dække en post-spiller. Desuden er
der problematikken, om man som senior kan fylde samme plads, som
man gør som ungdomsspiller, og der bliver man alt andet lige mere
fleksibel ved at være en god mand-mand-forsvarer
Jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt ang. det med zone... Man bør
ikke bruge zone før u18...

Jesper Nielsen, april 2008
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Klubudviklingsudvalget
Årsberetning til fremlæggelse på Rigsdagen.
Udvalget består af tre medlemmer. Desværre har det i den forløbende sæson
ikke været muligt at skaffe nye medlemmer.
Der er kun blevet afholdt to møder i sæsonen begge sammen med Børne- og
ungdomsudvalget. De to udvalg har en del fælles opgaver, som er nærliggende
at samarbejde om.
Udvalgets fornemmeste opgave er at hjælpe klubberne med specielt
ledelsesmæssige opgaver. Hjælpen kan favne bredt fra at arrangere
trænerkurser til starthjælp til en kasserer eller turneringsleder. DBBF’s
konsulenter er de udfarende aktører i forhold til klubberne. Konsulenter har
været på mere end 40 klubbesøg i denne sæson. Dette betragtes som et flot
niveau med 120 – 130 medlemsklubber.
Dannelse af netværk mellem lokale klubber har været en hovedopgave de
seneste sæsoner. Der er oprettet netværk 4 steder, Nordjylland, Vestjylland,
Fyn og Vestsjælland. Alle steder har initiativet forbedret samarbejdet mellem
klubberne og i flere af områderne er det resulteret i en væsentlig
aktivitetsforøgelse. Vi vil fortsætte arbejdet med disse netværk i kommende
sæson. I budgettet er der afsat midler til netværksaktiviteter.
Konsulenterne har i sæsonen igangsat et stort antal DBBF-aktiviteter, som vil
forbedre vores tilskud fra DIF. Blot vi fastholder det nuværende aktivitetsniveau
vil DBBF via fordelingsnøglen stige væsentlig i tilskud fra DIF i de kommende
år. DIF fordelingsnøgle, der styrer vores DIF-tilskud har været en
”igangsættende” gulerod for vores forbund.
Vores nuværende konsulenter kan ikke roses nok for denne del af deres
arbejde. De har både været iderige og flittige. Det vil være en god ide at
ansætte endnu en konsulent, evt. på deltid, som skal arbejde med
medlemsrekruttering. Dette arbejde vil også være tilskudsberettiget.
Svære arbejdsbetingelser. Mange klubber arbejder under svære betingelser og
har svært ved at få klubben til at fungere optimalt. Alligevel er det ikke let at
finde ud af på hvilken måde vi (forbundet) bedst hjælper klubberne.
Grundlæggende mangles der kommunikation mellem forbundet og klubberne.
Et af klubudviklingsudvalgets store mål er at få skabt et ”aktivt” debatforum
under forbundet. Det, at kunne kommunikere direkte med bestyrelsen, ligger i
god forlængelse af vores struktur med en Rigsdag.
Udvalgets vil i kommende sæson fortsætte med at udbygge de lokale netværk
og prøve at søsætte endnu flere DBBF aktiviteter.
Det ville være rart med et fuldtalligt udvalg. Er der nogen der har lyst til at være
med?
Tak til alle der har hjulpet udvalget i denne sæson.
Udvalgsformand, Carsten Hermansen
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Beretning Canal Digital Ligaen og Dameligaen
Canal Digital Ligaen bestod i sæsonen 2007 – 2009 af 9 klubber og turneringen
løb fra oktober 2006 – medio april 2007.
Der blev afviklet totalt 133 kampe før vinderen kunne findes. Dansk mester blev
Bakken Bears, nummer to blev Svendborg Rabbits og bronzemedaljerne gik til
BK Amager
Turneringen blev afviklet som en tripleturnering = 24 kampe i grundspillet og de
6 bedst placerede(1-2 direkte til semi) og 3-6 gik til kvartfinaler bedst af 3
kampe, semifinaler bedst af 7 kampe og finaler bedst af 7 kampe
Årets træner blev Craig Pedersen, Svendborg Rabbits
Årets spiller blev Brandon Thomas, Team Fog Næstved
Dameligaen bestod af 8 hold og turneringen løb fra primo oktober 2006 –
ultimo april 2007.
Der blev afviklet 91 kampe før vinderen som blev Hørsholm 79ers kunne kåres,
sølvet gik til BK Amager og bronzen til Vitus Bering Pirates
Turneringen blev afviklet som en triple turnering = 21 kampe i grundspillet.
De fire bedste afviklede semifinaler bedst af 3 kampe og finalen bedst af 3
kampe.
Årets træner blev Henrik Niebuhr, Vitus Bering Pirates
Årets spiller blev Sarah Lini, Sisu

Canal Digital Liga
Der blev i den forgangne sæson indgået en historisk aftale med dk4 og der har
været vist 29 kampe på kanalen igennem sæsonen.
Arrangementerne i forbindelse med afviklingen af Canal Digital Liga kampene
blev en del steder hævet meget og de fleste steder er kvaliteten nu på et
niveau, der kan siges at være god.
Tilskuerfremgangen er steget støt de sidste år. I denne sæson har 57.191
personer valgt at se Canal Digital Liga kampe live. Dette giver en fremgang på
19.4% således at snittet nu er 430.
All Star kampen blev afholdt for 5. gang. Odder var vært for det flotteste All Star
arrangement til dato. Rundt 600 tilskuere så på og Øst holdet vandt 149 – 146.
Organisatorisk er i de fleste klubber også blevet styrket Medlemstallet i de
involverede steg klubber svagt.
Den nye udviklingsplan 2008 – 2014 er resultatet af de afholdte strategi møder,
som klubberne har haft i den forgangne sæson. Hvis den effektueres vil vi stå
meget stærkt i dansk basketball
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Beretning Canal Digital Ligaen og Dameligaen

Mediebevågenheden har især i de store provinsbyer atter været massiv. Stadig
er de landsdækkende aviser træge med deres dækning, men til gengæld er det
lokale nyheds flow styrket.
Canal Digital Ligaen består af 10 klubber i sæsonen 2008- 2009, de nuværende
samt Roskilde der via en førsteplads i 1. division blive det nye hold i ligaen

Dameligaen
Ligaen er i gang med sin 5. sæson og det har været et år med mange
jævnbyrdige kampe
Klubberne gør en stor indsats, og afviklingen har fået en større prioritet i de
deltagende klubber. Bredden på Elitedamer er heldigvis blevet større og
turneringen har i denne sæson været mere åben end i mange år.
Nye hold i Dameligaen bliver Lemvig således at Dameligaen i den kommende
sæson består af 9 hold.
Hjemmesiden fungerer, men kan stadig styrkes på mange områder.
Samarbejdet med klubberne og forbundet og klubberne indbyrdes har været
rigtig godt . Jeg vil personligt også gerne fremhæve ligaernes samarbejde med
kontoret med Birgitte Melbye/Rasmus Winkel i spidsen.
Leif Nielsen/Ove Pedersen
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Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne
lovforslag)
Lovændringer (Forslag til ændring af)

1. Forslag til æresmedlem
Love for Danmarks Basketball forbund § 8
Forslaget stillet af Bestyrelsen
Forslag
Bestyrelsen foreslår hermed at Birgitte Melbye optages som Æresmedlem i
DBBF på grund af sit forbilledlige arbejde som generalsekretær.

2. Forslag til ændring af afstemningsregler
Love for Danmarks Basketball forbund § 13
Forslaget stillet af Lundergaard basketball

Motivering
Jeg har flere gange oplevet at ikke afgivne stemmer er udslagsgivende for
afstemningers resultater, hvilket vi i LBBA ikke finder er optimalt.
Der kan for eksempel være afstemninger hvor forslaget kun gælder for dele af
dansk basket og der derfor er klubledere eller andre deltagere som fravælger at
stemme.
Som reglerne er nu stemmer man blot imod forslaget hvis man ikke stemmer!
Det kan ikke passe man bliver nød til at midlertidig forlade rigsdagen for at opnå
ikke at deltage i en afstemning!
Forslag :

”§ 13
Til ændringer af:
1. Love for DBBF
2. Fælles turneringsreglement
3. Propositioner for danmarksturneringen herrer
4. Propositioner for danmarksturneringen damer
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
6. Propositioner for danske ungdomsmesterskaber
7. Propositioner for landsdækkende ungdomsturneringer
8. Propositioner for øvrige turneringer
Afsnit I seniorer
Afsnit II ungdom
Afsnit III ungdomslandspokal
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9. Reglementer for DBBFs stående udvalg, jf. § 9, nr. 4
10. Reglement for DBBFs amatør- og ordensudvalg
11. Amatør- og ordensreglement
12. Statutter for DBBFs lederpokal
13. Statutter for DBBFs klublederpris
14. Statutter for Axel Poulsens lederpokal
kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmetal
afgives derfor.”

Ændres til: …kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives derfor.

3. Forslag til opstartstidspunkt af turneringen
Fælles turneringsreglement ny §
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
FIBA har i mange år opfordret til at de nationale turneringer ligger stille frem til
1.oktober, da slutrunder EM/VM og landskampe mm. afvikles i
august/september og disse spillere skal have en restitutionsperiode. Dette vil
også fremme preseason planlægningen hos klubberne, bl.a. er der senere
skolestart en uge senere idag end for blot et par år siden. Der burde ikke være
noget til hinder for, at man som i udlandet spiller slutspil for seniorer i maj.
Forslag
Spilsæsonen, hvor der afvikles turneringskampe kan ikke starte tidligere end
1.oktober.

4. Forslag til Uddannelseserstatning
Fælles turneringsreglement ny §
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
Efter svensk model, at fremme udviklingen af unge spillere. For at få flere
foreninger til at udvikle unge danske/nationale spillere indføres der en
uddannelseserstatning. Se bilag.
Forslag
For spillere i alderen 19-23 år når sæsonen afsluttes, gælder bestemmelserne
for uddannelseserstatning ved overgang til en Basketligaklub. Ligaklubben skal
anmelde skiftet på et specifikt skema. Uddannelsesforeningen skal underskrive
skemaet, for at godkende skiftet. Se bilag til turneringsreglementet.
Bilag
Uddannelseserstatning

93

DBBF

Vedtages forslaget, træder det i kraft pr.1.juli 2008
Formålet er at motivere og stimulere flere klubber til at udvikle spillere, specielt
yngre spillere.
Der er 2 dele i forslaget uddannelsesår og erstatningsår
Del 1:Uddannelsesår
Første del er den periode hvor spillerne får sin uddannelse, dvs. uddannelsesår.
•
•

Man begynder at regne uddannelsesårene når spilleren er 13 år, det år
sæsonen afsluttes.
Man afslutter uddannelsesårene når spilleren er 18 år, det år sæsonen
afsluttes.

Dette giver max. 6 antal uddannelsesår.
Hvert uddannelsesår har en værdi af 5.000.-kr.(beløb til debat, i Sverige er det
10.000.-sv.kr, bestemt af turneringsudvalget/børne og unge).
Uddannelsesårene sammenlagte værdi bliver så 30.000.-(6 x 5.000.- kr.).
Del 2: Erstatningsår
Systemets 2.del omhandler når klubben/klubberne som har uddannet spilleren
får erstatning for uddannelsen.
•
•

Klubben/Klubbernes ret til erstatning gælder fra det år spilleren fylder 19
år, når sæsonen afsluttes.
Klubben/Klubbernes ret til erstatning afsluttes det år spilleren fylder 23
år, når sæsonen afsluttes.

Disse år kaldes erstatningsår. Det bliver maximalt 5 erstatningsår.
Udgifterne for uddannelsen var 30.000 og beløbet deles ud på de 5
erstatningsår. Hvert erstatningsår har dermed en værdi på 6.000.- kr.
Samme erstatning gælder drenge og piger.
•

•

Erstatningen kan fungere ved at spilleren spiller for klubben som har
stået for uddannelsen under erstatningsårene.(dvs. Spilleren ”betaler”
tilbage, ved at spille for klubben).
Vælger spilleren at skifte til en klub på højeste niveau dameligaen eller
herreligaen, så skal klubben på højeste niveau årligt betale 6.000.- til den
klub hvor spilleren er blevet uddannet.

Er der flere klubber om at uddanne spilleren, så skal erstatningsårene fordeles
af de indvolverede foreninger. Her er nogle eksempler:
Udd.årgang

13 år

14 år

15 år

Eksempel 1 Stevns
BBK

Stevns
BBK

Stevns
BBK

Eksempel 2 Stevns
BBK

St.Tårnby St.Tårnby Faxe IF
G&IF
G&IF

Eksempel 3 Faxe IF

Stevns
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Strøby

16 år

17 år

18 år

St.Tårnby St.Tårnby St.Tårnby
G&IF
G&IF
G&IF
Faxe IF

BK Vallø Karise

Faxe IF
St.Heddinge
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Udd.årgang

13 år

Eksempel 4 Spillede
ikke

14 år

15 år

BBK

Skole

Spillede
ikke

Spillede
ikke

16 år

17 år

18 år

Efterskole Gymnasium
Faxe IF

Faxe IF

Faxe IF

Spilleren registreres for et år, der hvor sæsonens 1.kamp afvikles og
dokumenteres vha. af en protokol/landsholdssamlinger mm.
•

Eksempel 1
Spilleren har fået sin uddannelse i 2 klubber. Udannelseserstatningen
deles af disse 2 klubber. Stevns BBK og St.Tårnby G&IF deler så 6.000.kr/år (3.000.- kr.) i 5 år(under forudsætning at spilleren spiller på højeste
niveau i disse 5 år), hvilket så vil give 15.000 til hver klub.

•

Eksempel 2
Spilleren har fået sin uddannelse i 3 klubber. Stevns BBK i 1 år,
St.Tårnby G&IF i 2 år og Faxe IF i 3 år. Uddannelseserstatningen
fordeles på følgende måde:
•

•

Stevns BBK får 1/6 af 6.000.-/år. Det giver 1.000.-/år i 5 år og totalt
5.000.•
St.Tårnby G&IF får 2/6 af 6.000.-/år. Det giver 2.000.-/år i 5 år og
totalt 10.000.•
Faxe IF får 3/6 af 6.000.-/år. Det giver 3.000.-/år i 5 år og totalt
15.000.Eksempel 3
Spilleren har fået sin uddannelse i 6 forskellige klubber. Hver klub får 1/6
af 6.000.-/år. Det giver 1.000.-/år i 5 år og totalt 5.000.-

•

Eksempel 4
En spiller starter med at spille basket sent. Spilleren har kun 3
uddannelsesår. 3 x 5.000.- og det giver maximalt 15.000.- under de 5
erstatningsår. Vælger spilleren at spille i en klub på højeste niveau så får
Faxe IF 2.500.-/år i 5 år.

Om en spiller skifter til højeste niveau som 16-årig.
Hvis en spiller skifter til en basketligaklub under uddannelsesårene, så
fortsætter uddannelsen af spilleren. Basketligaklubben for samme erstatning for
den fortsatte uddannelse, hvis spilleren skifter til en anden Basketligaklub under
erstatningsårene, dvs. indtil 23-års alderen.
Hvis en spiller skifter til udlandet, så gælder uddannelseserstatningen ikke. Her
gælder FIBAs bestemmelser for klubskifte af spillere under 18 år.
Spillere som har spillet High School. Uddannelsesårene i High School eller
andetsteds i udlandet regnes ikke med.
Spillere som har spillet på basketgymnasium, efterskole eller lignende tæller
ligeværdigt med, som var det en almindelig klub. Uddannelseserstatningen
udbetales til DBBF, som øremærker pengene til breddeudviklingen. Om en
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spiller går fra en Basketligaklub til et basketgymnasium, efterskole eller
lignende og efter afsluttet uddannelse vender tilbage til samme basketligaklub,
beregnes der ikke en uddannelserstatning. Vælger spilleren derimod at skifte til
en anden Basketligaklub, så skal uddannelseserstatningen betales.
Hvis en spiller skifter til en 1.divisionsklub. Uddannelseserstatningen træder i
kraft, når spilleren skifter til en klub der deltager i basketligakampe. Skulle
spilleren skifte til en 1.Divisionsklub, så er der ingen uddannelseserstatning.
Systemet bygger på, at uddannelsen fører til spil i basketligaen. Om en spiller
skifter til en 1.divisionsklub som 19 årig og 2 år senere spiller holdet i
basketligaen, så skal der betales uddannelseerstatning, men kun for de
sæsoner hvor holdet spiller i basketligaen.
Hvordan skal det fungere i praksis?
DBBF tager ansvar for at dokumenteringen håndteres af Basketligaklubberne.
Der udarbejdes en blanket, hvor informationer om den enkelte spiller skal
påføres. Blanketten underskrives og sendes ind til DBBF. DBBF opkræver og
udbetaler uddannelseserstatningen til de involverede klubber.
Kan man blive enige om mindre beløb?
Ja, 2 eller flere klubber kan blive enige om et lavere beløb. Systemet for
uddannelseerstatning er gældende såfremt klubberne ikke kan blive enige.
Kluballiancer. Hvis en spiller uddannes i en allianceklub, f.eks. Høbas, Fun
Raisers, Århus Bears etc. i uddannelsesperioden 13-18 år, så tilfalder en evt.
uddannelseerstatning til moderklubben.
Uddannelseserstatningen virker ikke med tilbagevirkende kraft.
Det vil komme til at berøre spillere som er født i årgangene 1986 til og med
1990 i sæsonen 2008-2009.

5. Forslag til afskaffelse af kørselsrefusion for divisionshold
Fælles turneringsreglement
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
Basketligaklubberne har afskaffet deres kørselsrefusion. Der er fordele og
ulemper ved at være placeret i nærheden af store naboklubber, ligesom der er
fordele og ulemper ved at have afstand til hinanden. Tiden er blevet moden til at
den enkelte klub må gøre op med sig selv om transporten er en afgørende
faktor for om, man vil deltage i en række.
Forslag 1:
Kørselsrefusionen fjernes helt.
Forslag 2 (kun såfremt forslag 1 falder):
Kørselsrefusionen nedsættes til 1,00 pr. km
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6. Forslag til konsekvens af udeblivelse
Fælles turneringsreglement § 12
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
Alt for mange klubber har i denne sæson ladet hånt om at stille lovligt op,
specielt i 2.DHØ, det er useriøst og ikke holdbart for sporten i længden. Med
indførelse af nedenstående, så vil straffen både sportsligt og økonomisk blive
større, men stadig proportionalt i forhold til niveauét(højere niveau=højere
bøde).
Forslag (Ændring fremhævet med fed)
§ 12
Anvendelse af spiller(e) i modstrid med dette reglement medfører tab af
kampen. Desuden kan idømmes en bøde. Har et hold i 2 kampe anvendt
ulovlig(e) spiller(e), kan det udelukkes fra yderligere turneringsdeltagelse i
rækken. Ændring af kamppoints eller samlet scoring efter protest mod
uberettiget spilleranvendelse kan ikke foretages, hvis protesten først indgår til
DBBF mere end 30 dage efter turneringens sidste spilledag i den pågældende
række.
Ændres til
Anvendelse af spiller(e) i modstrid med dette reglement medfører tab af
kampen. Desuden idømmes en bøde svarende til 10% pr. ulovlig spiller, af
det pågældende turneringsgebyr. Har et hold i 2 kampe anvendt ulovlig(e)
spiller(e) i danmarksturneringen, skal det udelukkes fra yderligere
turneringsdeltagelse i rækken, i øvrige rækker kan det udelukkes. Ændring af
kamppoints eller samlet scoring efter protest mod uberettiget spilleranvendelse
kan ikke foretages, hvis protesten først indgår til DBBF mere end 30 dage efter
turneringens sidste spilledag i den pågældende række.

7. Forslag til diskvalifikation
Fælles turneringsreglement § 16
Forslaget stillet af Bestyrelsen
Forslag
Hvis diskvalifikationen medfører karantæne i en eller flere af holdets kampe i
den følgende sæson, suspenderes karantænen i en periode startende 2 uger
efter diskvalifikationen og sluttende 1 uge før holdets første ordinære turnerings
– eller pokalturneringskamp. Dette gælder dog ikke, hvis karantænen omfatter
mere end 3 spilledage.
Indsættes på passende sted i §16 – f.eks. efter afsnittet ”Skal karantænen
desuden omfatte landskampe ….”
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8. Forslag til bøder for tekniske fejl
Fælles turneringsreglement § 16 stk.1.
Forslaget stillet af Dommerudvalget
Motivering
Indførelse af gebyr for tekniske fejl i kampe med forbundsansat dommer.
I DU mener vi, at det er på tide at vi følger mange andre lande, ved at indføre
gebyr for teknisk fejl.
Vi har igennem længere tid kunne se, at der bliver færre og færre dommere i
Danmark. Der er et stort problem og det bliver ikke mindre i femtiden.
Vi er nød til at gøre noget for at beskytte de dommere som vil dømme, så de
ikke bliver skræmt væk pga. spillere og træneres dårlige opførsel.
Forslag
Derfor stiller vi forslag om, at følgende takster bruges ved teknisk fejl i kampe.
CDL, DL og 1. div.

500 kr.

Alle andre rækker med forbunds ansat dommer 250 kr.
Hvis man diskvalificeres direkte pga. brok, tolkes det som to tekniske fejl.

9. Forslag til ændring af protestregler
Fælles turneringsreglement § 21
Forslaget stillet af bestyrelsen (Ændring fremhævet med fed)
Følgende slettes
3. det protesterende holds officielle repræsentant bekræfter sin anførers protest
inden 20 minutter efter kampens afslutning. Detaljerede forklaringer er ikke
nødvendige. Det er tilstrækkeligt at skrive ”Klub Y protesterer mod resultatet af
kampen mellem hold X og hold Y.” For at denne erklæring er gyldig, skal den
følges op af
Følgende indføjes
Ovennævnte materiale, herunder klubbens beretning med sagsfremstilling, skal
være turneringsledelsen i hænde senest 24 timer efter kampen.
Protestgebyr kr. 1000,- debiteres den protesterende klubs konto hos
DBBF, uanset om protesten trækkes tilbage.
Protestgebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.
Sendes erklæringer, indberetninger mv. pr. post, tjener postvæsenets stempel
som bevis for afsendelsesdatoen.
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Video, film, billeder eller andet udstyr, visuelt, elektronisk, digitalt eller
andet, må kun benyttes til at afgøre disciplinærsager eller træningsformål
efter kampens slutning, og kan således ikke benyttes til afgørelse af
protester.
Denne paragraf erstatter de retningslinjer for håndtering af protester, som
er angivet i FIBAs spilleregler (Basketball Love afsnit C).

10. Forslag til spiller licenser
Fælles turneringsreglement § 31
Forslaget stillet af Bakken Bears
Motivering
Med det antal andethold, der er i ikke-landsdækkende rækker, bliver der en
masse licensansøgninger, der ikke tjener det egentlige formål.
Forslag
TR § 31:Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen, Dameligaen, 1.
division herrer, 2.division herrer og 1. division damer skal være i besiddelse af
en spillerlicens med licensnummer.
Ændres til
TR § 31:Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen, Dameligaen, 1.
division herrer, og 1. division damer skal være i besiddelse af en spillerlicens
med licensnummer.

11. Forslag til præcisering af regler for udenlandske spillere
Fælles turneringsreglement § 32
Forslaget stillet af HBC (Ændring fremhævet med fed)
Motivering
Ligestilling mellem ligaerne
Det kommer ikke til at ændre noget i forhold til antallet af udlændinge. Flere
klubber henter allerede EU-spillere(bare med en dårligere kvalitet eller ud fra et
begrænset udvalg og ofte til en højere pris)
Det vil give klubber i yderområderne mulighed for at få eller bibeholde hold i
Dameligaen, da det er svært at holde spillerne "hjemme" i byer som Ålborg,
Esbjerg, Lemvig, Horsens osv.
I forhold til at udvikle egne spillere så hæver gode udlændinge niveauet til
træning og giver de ældre spillere mod på at fortsætte længere(det er i hvertfald
min erfaring)
Forslag
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For spillere med statsborgerskab uden for Europa, som har søgt og fået
spillerlicens under hensyntagen til ovennævnte bestemmelser om opnåelse af
licens, gælder den bestemmelse, at holdene i ligaen kan
anvende to af denne kategori spillere i hver kamp, medens øvrige hold i
Danmarksturneringen kun kan anvende én spiller af denne kategori i hver
kamp.
Ændres til
For spillere med statsborgerskab uden for Europa, som har søgt og fået
spillerlicens under hensyntagen til ovennævnte bestemmelser om opnåelse af
licens, gælder den bestemmelse, at der i dameligaen og herreligaen kan
anvendes to af denne kategori spillere i hver kamp, medens øvrige hold i
Danmarksturneringen kun kan anvende én spiller af denne kategori i hver
kamp.

12. Forslag ændring af momsregler
Fælles turneringsreglement § 34
Forslaget stillet af Bakken Bears (Kursiv foreslås slettet)
Motivering
Vi ønsker at klubbernes ambitionsniveau ikke bremses af en regel, der
forhindrer klubberne i at hente bedre spillere. Det drejer sig kun entreen der
bliver momspligtig af denne ændring.
Forslag
Klubber som ønsker at anvende ikke-danske spillere skal i givet fald kunne
dokumentere at kunne magte den økonomiske forpligtelse forbundet dermed.
DBBFs bestyrelse kan til enhver tid nægte eller inddrage en spilletilladelse til en
klub, såfremt en klub har gæld til forbundet.
En klub må ikke anvende spillere, der gør DBBFs kamparrangementer
momspligtige.
Alle spillere, som ikke har dansk statsborgerskab, og som deltager i
ovennævnte turneringer registreres i FIBA, og der opkræves et gebyr i
forbindelse med registreringen.
Ændres til
Klubber som ønsker at anvende ikke-danske spillere skal i givet fald kunne
dokumentere at kunne magte den økonomiske forpligtelse forbundet dermed.
DBBFs bestyrelse kan til enhver tid nægte eller inddrage en spilletilladelse til en
klub, såfremt en klub har gæld til forbundet.
Alle spillere, som ikke har dansk statsborgerskab, og som deltager i
ovennævnte turneringer registreres i
FIBA, og der opkræves et gebyr i forbindelse med registreringen.
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13. Forslag ændring licensregler
Fælles turneringsreglement, ny §
Forslaget stillet af Bakken Bears
Motivering
Nu kan en spiller søge licens i klub A selvom vedkommende har en flerårig
kontrakt i klub B. DBBF kan ikke undgå at udstede denne licens. Spilleren vil
således have en gyldig kontrakt med en klub og spillerlicens i en anden klub.
Forslag
DBBF har en standardkontrakt, som DBBF tilbyder at godkende. Hvis DBBF
godkender en spillers kontrakt, vil spilleren ikke kunne få licens i en anden klub i
kontraktperioden.

14. Forslag til licensordning for basketballtrænere
Fælles turneringsreglement afsnit II Licensordning, ny §
Forslaget stillet af Trænerforeningen
Motivering
KORT OM TRÆNERFORENINGEN
Dansk basketball har en aktiv trænerforening. Association of Basketball
Coaches in Denmark er stiftet i 1997 og er i dag en officiel demokratisk
forening, godkendt af Danmarks Basketball-Forbund, og med stemmeret på den
årlige Basketrigsdag. Foreningen har til formål at samle landets
basketballtrænere, og bistå på en række områder, således at trænergerningen
opfattes som en selvrealiserende og positiv mulighed for at udvikle sig selv og
de udøvere man coacher.
BAGGRUND FOR FREMSÆTTELSE AF FORSLAG
ABCD mener at et licenssystem kan være medvirkende til at fastholde landets
mange trænere, således at trænergerningen indenfor basketball bygges op
omkring netværk og vidensdeling. Tilmed har det internationale basketball
forbund, FIBA, rejst krav om at alle nationale forbund skal kunne dokumentere
et trænerlicenssystem. Dette er endnu ikke sket i Danmark, og det synes ABCD
er på høje tid vi får gjort noget ved. ABCD ser registreringen af samtlige af
landets trænere som et centralt element i at dele ”den gode historie”, tilbyde
uddannelsesmuligheder, samle trænere på clinics, dele erfaringer osv.
KONSEKVENSER
FIBA Europe har allerede introduceret en international trænerlicens under
navnet FIBA Certified Coach. Denne trænerlicens tildeles de trænere i de
respektive nationale forbund, der besidder den højestetrænergrad i landet, og
er en forudsætning for at være head coach i en landskamp. I Danmark har vi pt.
14 FIBA Certified Coaches, og retningslinjerne for på hvilken baggrund licensen
er tildelt, er vedtaget af DBBF’s sekretariat. Fremadrettet vil ABCD gerne sikre
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at landets trænere bliver hørt inden så store beslutninger tages, og ABCD har
som demokratisk organisation de bedst mulige vilkår for at lade landets trænere
komme til orde. ABCD ønsker Basketrigsdagens bemyndigelse til at få
indflydelse på landets licensstruktur. Følgende oplæg er udarbejdet med
udgangspunk i de retningslinjer som FIBA har udarbejdet.
Forslag
1. Definition
1.1 En basketballtræner er en person der forbereder sit hold til, og/eller leder et
hold i turnering, og som er licenseret under Danmarks Basketball Forbund.
2. Forpligtelser og ansvar
2.1 For at en person kan kalde sig basketballtræner i henhold til definitionen
under §1.1, skal denne være i besiddelse af en gyldig dansk trænerlicens.
2.2 Alle basketballtrænere er berettiget til en trænerlicens.
2.3 Trænerlicenser udstedes efter opfordring, uden vederlag, af
trænerforeningen ABCD.
3. Licensniveauer
3.1 For at opnå en trænerlicens kan det forlanges at man kan dokumentere sit
uddannelsesniveau såfremt dette er aktuelt i forbindelse med
licensanmodningen.
3.2 En basketballtræner skal påføre sin trænerlicensnummer ud for sit eget
navn i kampprotokollen.
3.3 Trænerlicensniveauer er baseret på kriterier fastsat af Danmarks Basketball
Forbunds Uddannelsesudvalg, og godkendt af ABCD.
4. Varighed og udløbsdato
4.1 En trænerlicens er gældende på ubestemt tid og kræver således ikke
fornyelse.
4.2 En basketballtræner i besiddelse af en trænerlicens, skal kun søge om ny
trænerlicens såfremt basketballtræneren ønsker at ændre sit licensniveau.

15. Forslag til model for afvikling af kampe i 1.division
Propositioner for herrer, 1.division herrer, ny §
Forslaget stillet af Stevnsgade, Ålborg og Lemvig
Motivering
Dette dokument er udfærdiget i fællesskab af klubberne i 1.div. med henblik på
at løfte niveauet for landets næstbedste række. Målet er at løfte det
organisatoriske og dermed på sigt også det spillemæssige niveau
Ud fra de tilbagemeldinger arbejdsgruppen har fået på bruttolisten har vi
udarbejdet følgende oplæg.
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Formål:

1. Hjælpe de klubber der er på vej op i den bedste liga til at opbygge den
nødvendige organisation på forhånd så chokket ikke bliver for stort.
2. Hæve oplevelsen for publikum der ser en 1.div. kamp
Forslag
Model
Det har i hele processen været afgørende at der var tale om en
belønningsmodel frem for endnu et bødesystem.
Hvert hold indbetaler 6.000 kr. til en fælles pulje (beløb beregnes som antal
hold i række*500 kr.). Disse kan betales i to rater i september og december.
Disse penge vil blive tilbagebetalt i forhold til hvor mange af de opstillede mål
klubben når til hver enkelt kamp og beløbet bliver modregnet når 2.rate skal
betales.
Enkelte ting vil være et krav der udløser en bødestraf ligesom det foregår i dag
omkring mangler ved dommerbordet. Disse bøder vil gå i den fælles pulje.
Organisation:

For at sikre en sammenhæng og god oplevelse omkring dette udpeges en
person af klubberne til at stå for organiseringen i 1.div. Denne person skal
forsøge a kommende vil modtage et symbolsk beløb fra den fælles pulje.
Personens opgave skal primært være at sikre at der er styr på
tilbagebetalingerne.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant som varetager klubbens
interesser ved møder vedr. 1. division. Denne person er ansvarlig for sin klubs
forpligtigelser og kan tegne klubben, og dermed tage de nødvendige
beslutninger i forhold til 1. division.
Hver klub kan udpege en substitut, der deltager i møderne i tilfælde af forfald fra
klubbens normale repræsentant.
Konsekvensen ved denne model vil være at de klubber der ønsker at gøre en
indsats omkring arrangementerne vil modtage mindst det samme som de har
lagt ud og sandsynligvis mere. Samtidigt vil det generelle niveau omkring
division løfte sig. Man kan forestille sig at koordinatoren også kunne lave et par
pressemeddelelser og stå for en fælles side for 1.div. under forbundets
hjemmeside.
Mål
Fokus har her været på de realistiske aktiviteter som klubberne selv er i stand til
at gøre noget ved.
1. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. –
tilbagebetaling 60 kr. pr. kamp.
2. Hallen skal være klar 45 minutter før fastsat kampstart. 30 min. før
kampstart er bandereklamer er opstillet, dørene og kiosk er åbnede, der
spilles musik og der er ikke boldspil i hallen bortset fra spillernes
opvarmning. - tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
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3. Den ansvarlige for hjemmeholdet sørger for at tage imod dommerne, at de
har et omklædningsrum, at de får en sodavand i pausen og at de bliver
betalt. - tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
4. Et kort kampreferat (20 linier) med angivelse af resultat, to topscorere pr.
hold og tilskuertal lægges på klubbens hjemmeside inden udløbet af den
følgende dag. - tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
Ekstra mål der udløser tilbagebetaling
Såfremt klubben har opfyldt de ovenstående mål til en kamp kan man få
yderligere tilbagebetaling hvis man gør noget af det nedenstående. Dette bliver
kun udbetalt hvis der er overskud i fællespuljen. Opgørelsen sker efter
sæsonafslutning.
5. Der er kampprogram i med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i 1.
division og forord til dagens kamp. - tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
6. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er
minimum to personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold modtager en
kopi af kampens statistik i umiddelbart efter kampens afslutning. tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
7. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt
til indsamling af bolde efter opvarmning. - tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
8. Kampen optages og der afleveres en kopi til udeholdet umiddelbart efter
kampens afslutning. - tilbagebetaling 125 kr. pr. kamp.
9. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en
angivet plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes - tilbagebetaling
125 kr. pr. kamp.
Krav
1. Dommerbord skal være klar 20 min. inden kampstart – Bøder uddeles i dag
2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 8 omklædte spillere. – bøde
1000 kr.(pr. kamp)
3. Hvert hold skal have mindst 10 licensspillere – bøde 1000 kr.(pr. sæson)
4. Kampens resultat indtelefoneres senest 20 minutter efter kampens
afslutning. – bøde 500 kr. (pr. hjemmekamp)
5. Kampprotokollen og dommernes indberetningsskema fremsendes til den, af
1. divisions klubberne udpeget forretningsfører. Afsendelse skal ske på
kampdagen. – forudsætning for tilbagebetaling
Andre ting som klubberne bør tilstræbe
1.
2.
3.
4.

Mulighed for siddepladser 200 tilskuere.
Gennemsigtige plader med break-away kurve.
24 sekunders ure over pladerne eller i alle fire hjørner.
Kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30 minutter inden
kamp-start og indtil efter kampens afslutning.
5. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et
aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere.
6. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. 2 gange pr. uge i sæsonen med
relevante nyheder, foromtaler, kampreferater. På alle klubbers hjemmesider
er der billeder og omtale af klubbens spillere.
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Økonomi
Klubberne i 1. division kan ikke skylde DBBF penge uden særlig aftale herom.

16. Forslag til oprykningsregler for 1.division herrer
Propositioner for herrer, 1.division herrer
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
Efter svensk model.
Om der skal være op- og nedrykning fra Basketligaen, må være op til
basketligaklubberne og kan sagtens indflettes.
Ved at dele 1.division op i øst og vest, vil rejsetimerne og udgifterne begrænses
hos holdene, disse kan så anvendes til organiseringen af kampe og i klubberne,
desuden vil mindre rejsetid kunne anvendes til at spille flere kampe! Flere
kampe giver bedre eksponering og mindre udgifter giver bedre økonomi.
Specielt i 1.division er skattetrykket højt. Ved at spille et større antal kampe
sikres det, at der kan tænkes langsigtet i de klubber(f.eks. udvikle talenter) som
måtte ønske at spille i basketligaen en dag. Der skal være en attraktiv forskel
på at spille 1.division fremfor øvrige rækker, dette mener vi at der gøres aktivt
gennem dette forslag. Ved at spille flere kampe end øvrige rækker og med
større krav, vil det også sikre at deltagelse i 1.division kræver en elitær
indstilling, både til spillere, trænere og rammerne omkring kampene.
Ved at afholde et finalfour, hos en rækkevinder, kan basketligaen også bedre
vurdere om organisationen hos den enkelte klub er på plads til at spille i
basketligaen.
Der skal selvfølgelig være en slags hvidbog i 1.division med krav som skal
overholdes.
Tilskuere, medier, sponsorer mm. har brug for vigtige events og kampe der
betyder noget.
Der vil selvfølgelig over tid være en udskillelse af mindre seriøse klubber, men
er det forkert i 1.division?
Forslag
Sæson 2008/09
•

•

Rækkerne omfatter op til 10 hold og der spilles 3 gange mod hinanden, er
der mindre end 7 hold spilles der 4 gange mod hinanden. Antallet af
hjemmekampe i 3.omgang afgøres ift. forgående års placering. Dvs. de hold
der evt. rykker ned fra basketligaen rankes som nr.1, er der ingen nedrykker
rankes sidste års vinder af rækken som nr.1 såfremt de stadig er i rækken,
nr.2 Som nr.2 osv., nyoprykkere rankes nederst. Kampene planlægges efter
at nr.1 spiller 3.kamp hjemme mod nr.2,3,4,5 og 6. Nr.2 spiller 3.kamp
hjemme mod nr.3,4,5,6, og 7 osv.
Nr.1 og nr.2 fra 1.division vest går til finalfour mod nr.1 og nr.2 fra 1.division
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herrer øst. Nr.1 spiller mod nr.2 fra modsatte landsdel og vinderne af
semifinalerne mødes i finalen. Dette finalfour afvikles hos den rækkevinder,
der i grundspillet har opnået flest point, samme klub kan ikke arrangere
finalfour 2 år i træk, alternativ er rækkevinderen fra modsatte landsdel.
Vinderne af semifinalerne fra finalfour kan søge om optagelse i
Basketligaen.
•

•

•
•

Nr.9 og 10 i 1.division øst/vest spiller kvalifikationskampe(bedst af 3) mod
nr.1 og 2 i 2.Division herrer øst/vest. Nr.9 har hjemmebane i kamp 1 og 3
mod nr.2 fra 2.division og nr.1 fra 2.division har hjemmebane i kamp 1 og 3
mod nr.10. Såfremt ingen ønsker oprykning, rækken ikke fyldt op etc.
afvikles disse kampe ikke.
1.februar i sæsonen inden skal klubberne i 1.division tilkendegive overfor
DBBF om de ønsker at spille i 1.division den efterfølgende sæson, såfremt
nogen udtræder offentliggøres dette af DBBF. Således at klubberne i
2.division har kendskab til deres situation omkring oprykning.
Der kan ikke være sekundahold i 1.division, dog tillades kluballiancer med
basketligaklubber.
Propositioner for 2.division for herrer bortfalder med dette forslag og øvrige
hold sammenlægges i nye 2.divisioner, der lægges ind under
breddeturneringen.

17. Forslag til oprykningsregler for af 2.division herrer øst og
vest
Propositioner for herrer, 2.division herrer øst og vest
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
Sporten har brug for events der betyder noget for de enkelte klubber, ved at
spille afgørende kampe stiger interessen i medierne, i klubben og i sporten
generelt.
Forslag
Propositioner for 2.division for herrer øst og vest.
•
•

Nr.1 til 4. spiller finalfour om oprykning, bedst af 3 kampe, højstplacerede
har hjemmebane. Hvor nr.1 møder nr.4 og nr.2 møder nr.3.
Vinderen af finalfour rykker op i 1.division.

18. Forslag til ændring af transportgodtgørelse
Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold § 14
Forslaget stillet af Bestyrelsen
Forslag
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Det foreslås, at § 14 i reglementet for pokalturneringen ændres således, at
sætningen
"Dog godtgør hjemmeholdet i 1/8-finalerne og 1/4-finalerne rejseudgifter til
udeholdet fra deres hjemmebane til spillestedet og retur med 5 kroner per
kilometer på baggrund af Kort & Matrikelstyrelsens vejlængdetabeller (via
Storebælt)"
Til
"Dog godtgør hjemmeholdet i 1/8-finalerne og 1/4-finalerne rejseudgifter til
udeholdet fra deres hjemmebane til spillestedet og retur med 150 % af statens
høje kilometertakst på baggrund af Kort & Matrikelstyrelsens vejlængdetabeller
(via Storebælt)"

19. Forslag til ændring af landsdækkende ungdomsturnering
Propositioner for landsdækkende ungdomsturneringer, ny §
Forslaget stillet af Solrød
Motivering
For at forberede vores ungdomsspillere på at spille elite, skal vi have en
turnering der matcher basketligaen i seriøsitet på ungdomssiden. Samtidigt skal
det være muligt for mindre klubber, at forsøge sig med en deltagelse, såfremt
de ønsker dette.
Forslag 1
Landsdækkende Ynglinge Herrer række med 12 hold, med start pr.1.oktober.
Der er fri tilmelding, der gives ingen kørselsrefusion. Rækken deles op med 6
hold fra Vest-Danmark og 6 hold fra Øst-Danmark. Er der er mere end 12
tilmeldte hold totalt, spilles der en eller flere regionale kvalifikations turneringer i
den landsdel der har mere end 6 ansøgere. Dette arrangeres over en weekend
lige inden turneringsstart. TU fastsætter sted, i samråd med deltagende klubber.
I den landsdækkende turnering spilles der semifinaler og finaler i bedst af 3
kampe. Her har nr.1 og 2 i grundspillet hjemmebane i semifinalerne i kamp 1 og
en evt. kamp 3. Det hold der i grundspillet er bedst placeret og som når finalen
har hjemmebane i kamp 1 og evt. kamp 3.
Forslag 2 (såfremt forslag med 12 hold fra turneringsstart falder)
Udvidelse af den landsdækkende Ynglingeherre turnering til 8 hold. Indførelse
af semifinaler hvor der spilles bedst af 3.

20. Forslag til statutter for Axel Poulsens lederpokal
Statutter for Axel Poulsens lederpokal §4
Forslaget stillet af Bestyrelsen
Motivering
Derved er afleveringsreglerne ens for de 3 pokaler.
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Forslag (Ændring fremhævet med fed, kursiv slettes)
§4
Pokalen afleveres af vedkommende senest 1. marts året efter modtagelsen.
Ændres til
Pokalen afleveres af vedkommende senest 1. april året efter modtagelsen.
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Vision
Skabe en vækst- og udviklingsorientering i dansk basketball
De klubber, som vil indgå i Canal Digital Ligaen er bevidste om at udvikle eliten
og at dette også indebærer at være lokomotiv for en vækst i bredden af vor
sport.
Skabe en synlig aktør i dansk eliteidræt
Ved videreførelse af denne hvidbog skal dansk basketball blive endnu mere
synlig og på sit eget grundlag konkurrere med andre idrætsgrene, sportsligt og
organisatorisk.
Skabe en kvalitets- og helhedsorienteret ledelseskultur
Gennem fastlæggelsen af fælles mål og normer skal alle involverede i dansk
basketball udøve medansvar og medindflydelse på udviklingen.
Vi skal som før undgå økonomiske nedture og konkurser gennem realistiske
handlingsplaner, og sikre at rammerne udfyldes indenfor gældende skatte- og
andre love.
Vi vil arbejde for en professionalisering af ledelsen i alle ligaklubber på alle
niveauer.
Vi har den holdning, at det at være engageret i dansk basketball er mere end
blot at være medlem af en klub. Derfor er alle Basketliga-klubber aktive i
Basketligarådet, i talentudviklingsarbejdet og i andre relevante fora.
Skabe en tilskuerkultur
Vi ønsker gennem en sportslig udvikling, gennem en aktiv markedsføring og
ved en ensartet og spændende gennemførelse af vore aktiviteter at gøre
Basketliga-kampene til en oplevelse af høj kvalitet for tilskuerne og dermed øge
antallet af tilskuere markant.
Skabe en uddannelseskultur
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.
Skabe eliteholdninger
Vi vil arbejde for en uddannelse af og yde optimale træningsforhold for vore
spillere 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
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kompensationsordninger med den enkelte spiller, som fastholdes i skriftlige
aftaler.
Skabe breddeholdninger
Vi er bevidste om at en langsigtet og bæredygtig elitestrategi bygger på en
bygger på en bredde-platform som indebærer udvikling og kvalitet for til
stadighed at tiltrække børn og unge til basketball. Vi vil arbejde for at det
enkelte medlem uddannes til at tage medansvar for udvikling af vore klubber.

Værdigrundlag
Helhedsorientering/loyalitet
Ved fastlæggelsen af fælles mål er hver enkelt bevidst om at disse kan stride
mod den enkeltes egen interesse. Når fælles mål og opgaver er besluttet vil vi
alle loyalt arbejde for at disse beslutninger gennemføres.
Vi skal alle føle, at det at være engageret i dansk basketball er mere end blot at
være medlem af en klub.
Det gode samarbejdsklima Basketliga-klubberne imellem skal styrkes, baseret
på den erkendelse, at den enkelte klub alene er for lille.
Åbenhed, gennemsigtighed og medansvar
Åbenheden og gennemsigtigheden skal bevares, således at beslutninger er
kendt af alle og at alle kan udøve det fornødne medansvar.
Alle skal være bevidste om, at de ved udøvelsen heraf har betydning for den
samlede gennemførelse.
Viden deling og vilje til at lære af hinandens stærke og svage sider er central for
at en løbende tilpasning til højeste fællesnævner kan finde sted.
Højeste fællesnævner
I vor være- og tankemåde kender vi ikke begrænsninger. Der skal være frihed til
kreativitet og frihed til handlekraft.
Klubånd
Vi vil til stadighed udbygge klubånden som et bærende element for Canal
Digital Ligaens succes
Vi skal alle føle, at være engageret i dansk basketball er mere end blot at være
medlem af en klub. Her skal vi møde en klubånd, der giver inspiration til både
aktives og passive medlemmer, og her igennem motivere alle rollespillere til at
yde en ekstra indsats.
Drivkraften til udvikling af klubberne ønsker vi at skabe ved at udvise stor
loyalitet for hinandens styrker, adfærd og svagheder.
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Idoler
Det er afgørende for vores succes, at vi udvikler sportslige idoler, som kan
fremstå som forbilleder for de opvoksende generationer og tiltrække såvel
publikum som sponsorer.
Kvalitet
Med kvalitet mener vi, at der skal være overensstemmelse mellem vore
aktiviteter, vore mål og vore forventninger.
Respekt/stolthed
Vi skal være stolte over at være aktive i dansk basketball og stolte over de
resultater vi leverer. Denne stolthed vil vi basere på vor respekt for hinanden.

Mål










12 klubber, der opfylder hvidbogens tekst
Min. 350 tilskuere til kampene i grundspillet
Afvikling/rammer/oplevelse i top
Højt kvalitetsniveau hos trænere, spillere og dommere.
Positiv og meget presse- og TV dækning
Centrale omkostninger som minimum finansieret gennem fælles
sponsoraftaler
Højt kendskab til idoler
Selvstændig og fokuseret ledelse i klubberne
Vækst og udviklingsorienteret

Ansøgninger
Et antal klubber kan ansøge om optagelse i Canal Digital Ligaen.
Følgende klubber kan søge: De klubber, der har spillet i Canal Digital Ligaen i
sæsonen forud for den sæson, for hvilken der ansøges, alle klubber i 1. div, dog
kan kun nr. 1 og 2 i 1. division komme i betragtning.
De klubber, der sportsligt har kvalificeret sig til Canal Digital Ligaen, skal
opfylde en række krav. Opfyldes disse krav ikke, kan der søges en et-årig
dispensation for kravene, bilagt en anvisning over hvordan kravet kan søges
opfyldt. Basketliganævnet kan bevilge en et-årig dispensation for disse krav.
Ansøgningstidspunktet er 1. januar for klubber i Canal Digital Ligaen og 1.
november for klubber i 1 div. Alle klubberne modtager relevante skemaer til
ansøgning minimum en måned i forvejen. I hvidbogen er beskrevet, hvad der
minimum skal indgå i klubbernes ansøgninger.
Forhåndsgodkendelse eller ikke forhåndsgodkendelse givet af
Basketliganævnet til den kommende sæson sker for Basketligaklubber senest
den 20. januar. Sidstnævnte klubber får besked om hvilke felter, der ikke kan
godkendes.
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Forhåndsgodkendelse eller ikke forhåndsgodkendelse givet af
Basketliganævnet til den kommende sæson sker for 1 div. senest den 1. dec.
Sidstnævnte klubber får besked om hvilke felter, der ikke kan godkendes.
De klubber, der ikke blev forhåndsgodkendt henholdsvis den 1. dec. Og den 20.
januar kan senest 14 dage senere fremsende hvilke initiativer, der er sat i gang
for at udbedre manglerne, hvorefter liganævnet behandler disse. Endeligt svar
skal foreligge senest 1.marts.

Klubstruktur og -udvikling
Selvstændig eliteorganisation
Basketligaklubbernes eliteaktiviteter kan udskilles i en selvstændig afdeling,
forening eller lignende med eget regnskab (evt. A/S, foreningerne skal have
bestemmende indflydelse).
Funktions- og personadskillelse
Organisationsplan udarbejdes og skal som minimum anføre følgende
ansvarsområder: Formand, økonomiansvarlig, head coach, presseansvarlig,
markedsføringsansvarlig, kampafviklingsansvarlig, statistikansvarlig,
tilskueransvarlig, kampreferatansvarlig, resultatserviceansvarlig. Dertil kommer
at klub-ben skal udpege sit medlem af Basketligarådet samt en substitut for
denne.
Der søges sikret et højt sportsligt niveau, og coaches tager de øverste
træneruddannelser.
Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.
Det forudsættes at Basketligaklubberne aktivt markedsfører de fælles
turneringer, således at en tilskuer-kultur fremmes til fælles gavn.

Ungdoms- og breddearbejde
Alle Basketligaklubber 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 træningsmængde. 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 15-20 bedste dommere i
Danmark. Udover at dømme kampene, skal dommerne udfylde et
indberetningsskema efter hver kamp i Canal Digital Ligaen.
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TV- og reklamerettigheder
TV rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Canal Digital Ligaen er Canal Digital Ligaens og
forhandles i samarbejde med DBBF.
Canal Digital Ligaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål
tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse og på plads i klubbernes
kampprogram. Derudover har Canal Digital Ligaen ret til logo på medhjælperes
trøjer.

Organisation
Klubberne forventes at arbejde seriøst med udviklingen af klubbernes egne
organisationer, og deltage i evt. centralt afholdte initiativer til styrkelse heraf.
Der vil blive afholdt seminarer og arbejdsmøder for nogle af nøglepersonerne,
således at der sikres en løbende udveksling af ideer mellem klubberne, og
således at der finder en stadig dygtiggørelse sted. Da det er Canal Digital
Ligaens 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
Canal Digital Ligaen i det nødvendige omfang. Samtidig er det klubbernes
Basketliga-repræsentanter der er ansvarlig for at klubben opdaterer Canal
Digital Ligaen med informationer om evt. udskiftninger i personalet i klubben.

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 1: Kravmodel
For at blive optaget i Canal Digital Ligaen skal følgende 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 Digital Ligaen kan give en et-årig dispensation. Hvis en klub ikke har søgt
dispensation for et krav, anses det for givet, at klubben kan opfylde 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
Der uddeles administrative bøder i tilfælde af at nogle af nedenstående krav
ikke er opfyldt, hvis der ikke er givet dispensation for kravet. Bødesatsen ved
ikke at overholde kravene som ligger defineret i et tillæg afregnes med Canal
Digital Ligaen
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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.
2. En skattesag med bøde, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende
godkendelse til, Canal Digital Ligaen.
3. Klubberne skal hvert år efter aflæggelse af regnskab indsende det
seneste reviderede regnskab til ligaens administration. Regnskabet skal
udvise en positiv egenkapital.
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 (én
kamp undtaget)
3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer.
4. Trøjenumre skal være fra 4 - 17
c. Krav til arenaen
1. Der skal være mulighed for siddepladser (godkendt af myndighederne) til
600 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 til rådighed for de fremmødte journalister. En presseansvarlig
er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger og andet
relevant materiale.
7. Der er en kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30
minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning.
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,
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dørene og kiosk er åbnede, der spilles musik og der er ikke boldspil i
hallen bortset fra spillernes opvarmning.
d. Krav til kampafvikling i øvrigt
1. Basketligakampens weekendkampe spilles lørdage eller søndage kl.
15.00, mens midtugekampene spilles tirsdage eller onsdage 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.
2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af
holdene, den aktuelle stilling i Canal Digital Ligaen og forord til dagens
kamp.
3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en
angivet plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes.
4. Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige kampe i Canal
Digital Ligaen. Dette sker enten via internet i hallen eller via en
klubtelefon.
5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er
minimum to personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de
fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i
halvlegspausen og umiddelbart efter kampens afslutning. Begge holds
statistik er uploadet på Canal Digital Ligaens hjemmeside senest to timer
efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes
ligaens forretningsfører hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke
træffes, skal der ske kommunikation via e-mail.
6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved
samt til indsamling af bolde efter opvarmning.
7. Alle Basketligakampe videooptages 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.
8. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Canal Digital
Ligaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt.
9. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed
for begge holds spillere samt kampens dommere i tilfælde af pludseligt
opståede skader på disse.
10. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for
underholdning, konkurrencer og optræden i de første ti minutter. De
sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning.
11. Kampprotokollen og dommernes indberetningsskema fremsendes som
angivet fra Canal Digital Ligaen. Afsendelse skal ske på kampdagen.
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12. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter
kampens afslutning.
13. Et kort kampreferat (20 linier) med angivelse af resultat, to topscorere pr.
hold, kampens man of the match og tilskuertal uploades eller e-mailes til
ligaens forretningsfører senest to timer efter kampens afslutning efter
nærmere retningslinier.
e. Markedsføring
1. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. tre gange pr. uge i sæsonen
med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. (bøde: 1.000
kr. pr. kamp, hvor der ikke er foromtale senest 36 timer inden starten af
en hjemmekamp, hhv. referat senest 4 timer efter afslutning af en
hjemmekamp)
2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens
spillere.
f. Bredde
1. Klubber i Canal Digital Ligaen forventes at arbejde hen imod, at
moderklubben har hold i alle aldersgrupper på ungdomssiden. Det er et
krav, at klubberne har hold i min. 9 rækker (af 12 mulige). Gælder kun
afsluttende hold.
2. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs
trænerkurser.
3. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs
dommer- eller lederkurser.
4. Klubberne skal have mindst 325 medlemmer (eller en stigning på mindst
10% pr. år)
5. Klubberne skal have mindst et yngste-mini hold op pr. sæson, og holdet
skal være tilmeldt turneringen eller en af DBBF anerkendt stævneform
efter jul.
g. Organisation
1. Klubberne skal deltage i Basketligaseminarer og -møder med det
indbudte antal personer.
h. Tilskuere
1. Hver klub udvælger senest 1. september 3 hjemmekampe i grundspillet,
hvortil der gøres ekstra meget for at skaffe tilskuere. Til hver af disse
kampe skal der være min. 400 tilskuere.
2. Til de øvrige kampe skal klubben have min. 150 tilskuere. Hver klub kan
trække to kampe ud efter sæsonen
3. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 400
tilskuere.
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4. Klubbens gennemsnitlige tilskuertal i grundspillet skal være 350.

Bilag 2: Struktur (central)
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Basketligarådet. Denne person
er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og dermed tage
de nødvendige beslutninger i forhold til Canal Digital Ligaen. Hver klub kan
udpege en substitut, der deltager i Basketligarådsmøderne i tilfælde af forfald
fra klubbens normale repræsentant.
Basketligarådet (min. 4 møder om året)
Basketligarådet består af Basketligaklubbernes repræsentanter.
Basketligaudvalget/ Indberetningsudvalget
Basketligaudvalget består af tre deltagere fra Basketligarådet. Disse tre
personer vælges én gang årligt på Basketligarådets møde i maj eller juni måned
og har følgende opgaver:


Turneringsopgaver udføres her og indberetninger fra dommere behandles



Sikre at arbejdet i Canal Digital Ligaens sekretariatsopgaver udføres



Ansættelse af forretningsfører

Basketliganævnet (min.2 møder om året)
3 medlemmer udpeget af DBBF's bestyrelse (en plads reserveres yderligere til
en evt., hovedsponsor) samt Basketligaudvalget. Nævnets opgaver:


Godkendelse/eksklusion af klubber



Budgettering i forholdet til DBBF



Grænseflader mellem Canal Digital Ligaen og DBBF



Behandle årsplan til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde

Forretningsfører
Canal Digital Ligaen har en honoreret forretningsfører med ansvaret for et antal
opgaver, som er defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af BL klubberne
Ressourcer
Forretningsføreren skal trække på de ressourcer der i dag er til rådighed hos
DBBF og i klubberne.
DBBFs arbejdsopgaver defineres væsentligst som administration af
udlændinge- bestemmelser, vedligeholdelse og udvikling af administrative
systemer, udvikling og administration af dommere, nyhedsformidling DIF, Team
Danmark, FIBA, landshold, talenttræning samt generelt vedr. DBBFs forhold.
Bilag 3: Ansøgning
Ansøgning består af følgende:
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Revideret regnskab og budget (særligt skema, hvor der indskrives nøgletal)



Dispensationsansøgninger til de krav, klubben vurderer ikke at kunne
opfylde / ikke har opfyldt (særligt skema).



Liste over nøglepersoner i klubben (særligt skema)



Indbetaling af rate 1 på turneringsgebyret

Klubberne søger efter tidligere nævnte ansøgnings frister. Hertil kommer så den
sportslige kvalifikation.
Bilag: Afgiftssatser (som fastsættes af Canal Digital Ligaen)

Mvh
Leif Nielsen
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Dameligaen 2007-2009 Hvidbog
København, 26. april 2007
Hvidbog 2007-2009 er blevet til på baggrund af en del års drøftelser om
udviklingen af Damebasket i Danmark. Mange aspekter har været vendt og her
er tilstræbt at finde en fællesnævner, som kan sikre at basketball for kvinder
kan fortsætte og udvikles på en forsvarlig måde.
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.
Af nye mål i forhold til den oprindelige hvidbog ønskes det at fastholde minimum
8 hold og på sigt udvide til minimum 10 hold i Dameligaen, at fastholde de unge
spillere fra YD og opefter og generelt udvikle elitementaliteten blandt spillere,
dommere og ledere.
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 fra 2007
Følgende klubber inviteres på baggrund af ansøgninger til at ansøge om
deltagelse i Dameligaen (fra 2007-), i det de forespørges hvorvidt de
umiddelbart kan og vil gå ind for de stillede krav og forpligtelser). Klubberne
bedømmes herefter af Dameliganævnet, der godkender et antal klubber til
deltagelse i Dameligaen 2007/08. Herefter søger klubber årligt om godkendelse
til ligaen.
BK Amager
Værløse
Åbyhøj
Virum
SISU
Vitus Bering Pirates
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Hørsholm
Falcon
Dameliga klubberne, 26 april 2007

Dameliganævnet
Ove Pedersen, Torben Bo Jensen, Susie Heede, Leif Nielsen

Dameligaen 2007 – 09 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 3 år og er organisatorisk etableret. Det er også
lykkedes at øge antallet af hold til 8 og at få flere kampe, fra 14 kampe (sæson
04-05), 18 kampe (sæson 05-06) til en form af en triple-turnering med 21 kampe
i grundspillet sæson 06 - 07. Målet er at have minimum 10 hold i turneringen.
I sæsonen 06-07 har vi endvidere på begyndt en styrkelse af dameligaens
hjemmeside. Denne skal yderligere styrkes via hjælp fra klubberne.
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,
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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
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.
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En all star kamp mellem danskerne og udlændinge.
Integreret i forbundet (DBBF), men muligvis i en form som Canal Digital Ligaen.
Positiv og øget presse- og TV dækning.
Øge medlemstallet i Dameligaklubberne til 300 medlemmerne over hvidbogens
periode.
Sikre geografisk spredning i Dameligaen.

Ansøgninger
Et antal klubber kan ansøge om optagelse i Dameligaen.
Ansøgningstidspunktet fastsættes af Dameligarådet, og meddeles klubberne
minimum en måned i forvejen. I hvidbogen er beskrevet, hvad der minimum
skal indgå i klubbernes ansøgninger (Se side 7.).
Foruden de klubber, der har spillet i Dameligaen i sæsonen forud for den
sæson, for hvilken der ansøges, kan vinderen af 1. division søge, hvis de
opfylder kravene set over en 3-årig periode. I tilfælde af at vinderen ikke søger,
kan nr. 2 i 1. division søge.
Som opfølgning på ansøgninger indkaldes klubberne til en fælles
midtvejsevaluering, hvor klubbens status i forhold til Dameliga ansøgningen vil
blive gennemgået
(Både nr. 1 og 2 i 1.division øst og vest kan søge)
Klubstruktur og -udvikling
Selvstændig dame eliteorganisation
Dameligaklubbernes eliteaktiviteter/driften, med eget budget og regnskab.
Funktions- og personadskillelse (ingen dobbeltposter)
Organisationsplan udarbejdes inden endelig tilmelding 1. april 2007 og skal som
minimum anføre følgende ansvarsområder:


Formand



Økonomiansvarlig



Dameligarepræsentant



Head coach



Kampafviklingsansvarlig – Tilskueransvarlig



Statistikansvarlig - Resultatserviceansvarlig



Markedsføring af Dameliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.

Det forudsættes at Dameligaklubberne aktivt markedsfører de fælles
turneringer, således at en tilskuerkultur fremmes til fælles gavn.
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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).
Endvidere vil de Københavnske Dameligaklubber arbejde på at lave en U25 –
turnering for de spillere som ikke har niveau / ambitioner til at spille på
ligaholdet. Ideen er at fastholde de yngre damespillere i sporten.
Denne turnering er åben for tilmelding for alle sjællandske hold.

Målsætninger
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.
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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.
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 1: Kravmodel
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.
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Dameligaen har mulighed for at ekskludere klubber, der ikke lever op til dette
uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love.
Klubbers budgetter og regnskaber indgår som en del af bedømmelsen af
klubberne i forbindelse med ansøgningen til Dameligaen.
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.
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). Dvs. video / WHS accepteres ikke
mere fra sæson 07-08.
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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.

Udvikling af de simple krav over tre-årsperioden
Nedenfor følger yderligere en række simple krav, der udvikles over den
kommende tre års periode.
Krav
Halkapacitet
Antal siddeplader, godkendt

År 1
(2007/08)

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

200

300

400

Midtercirkel og
tre sekunders
felter

Opmaling af hal gulv til
basketball

Kamptidspunkt

Hverdage:
Tirs, Ons /
Tors 19.00
Weekends:
Lør / søn
12.30 – 16.00

Foromtaler til kampe
udsendes og sættes på
hjemmeside min. 48 timer
inden hver kamp
10 spillere til samtlige
kampe
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Hverdage:
Tirs, Ons/ Tors
19.00
Evt. fast
Weekends:
Lør/søn 12.30
-16.00
En udvalgt
kamp

X

Alle kampe
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Krav

År 1
(2007/08)

Klubbernes hjemmesider
opdateres hyppigere
(elitenyheder)

Spillerkontrakter og
forsikringer

Udenlandske
spillere samt
danske betalte
spillere

Underholdning og
konkurrencer i størstedelen
af pauser og time outs.

Fokus kamp

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

Inden hver
runde

Min. To gange
ugentligt

Fokus kamp

Fokus kamp

Note: Alt hvad der gælder i et felt, gælder også i evt. felter til højre for feltet.

B) Mål ud fra hvilke klubberne bedømmes
Nedenstående er de krav klubberne bedømmes ud fra. Ved udgangen af den
første sæson denne hvidbog gælder, bedømmes det, hvilke af ansøgerne til
den efterfølgende sæson, der har levet op til et tilstrækkeligt antal af disse krav.
Der skal leves op til minimum 7 af de 9 krav.
Krav
Antal tilskuere i gennemsnit
pr. kamp.
Til fokuskamp skal der være
150 år første år.
Deltagelse og
gennemførelse af pige &
juniorhold. Opstart af mini
yngste hold. Samt U25 hold.

År 1
(2007/08)

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

100

125

150

Opstart af min.
2 nye
pigehold.
(U25)

Opstart af min.
2 nye
pigehold.

Skal have pige
hold i alle
rækker.

100
(eller stigning
på 10 %)

150
(eller stigning
på 10 %)

Antal kvindelige
medlemmer i moder klub
(evt. i forhold til 1. januar i
ansøgningsåret)
Antal rækker med
ungdomshold tilmeldt og
afsluttet DBBF’s eller

Min. 5

Min. 6

Min 7
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År 1
(2007/08)

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

Sponsorindtægter for
Dameligaholdet

Min. 50

Min. 50tkr.

Min.50 tkr.

Uddannelse på DBBF’s
trænerkurser i forhold til
antallet af moderklubbens
medlemmer

Min. 3%

Min. 3 %

Min. 3%

Uddannelse på DBBF’s
dommerkurser/lederkurser i
forhold til antallet af
moderklubbens medlemmer

Min. 3%

Min. 3 %

Min. 3%

Krav
distrikternes turneringer (af
6 mulige – ellers
forholdsmæssigt nedsat)

Note: Alt hvad der gælder i et felt, gælder også i evt. felter til højre for feltet.

Fokus kampe
Hver klub afholder 2 kampe pr. sæson, som der sættes fokus på. Første Kamp
besluttes før sæson start, mens den anden besluttes inden d.1.1. – 08.
Kampene udvælges efter fornuftig vurdering i forhold til forventeligt niveau,
spænding m.v.
Den 8.3. 08 er der DAMEDAG i hele Europa. En Fokuskamp el. andre
aktiviteter ville være passende at arrangere denne dag.
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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
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
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Valg til bestyrelsen
I ulige år er formanden, formanden for dommerudvalget , formanden for
Uddannelsesudvalget og formanden for børn og ungeudvalget på valg.

Formand for bestyrelsen
Michael Honore Bloch – på valg, villig til genvalg

Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – på valg, villig til genvalg

Formand for uddannelsesudvalget
Michael Piloz – på valg, villig til genvalg

Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – på valg, villig til genvalg

Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – ikke på valg

Formand for turneringsudvalget
Thomas Frydendal – ikke på valg

Formand for klubudviklingsudvalget
Carsten Hermansen – ikke på valg

Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – ikke på valg

Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen
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Valg af medlemmer til de stående udvalg

Valg af medlemmer til de stående udvalg
jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20

Dommerudvalget (på valg)
Sara Hansen
Carsten Vestermark Jensen
Claus Fogde – overvejer genvalg
Jonas Bille – ønsker ikke genvalg
Jakob Hors – ønsker ikke genvalg
2 Vacante pladser:

Uddannelsesudvalget (på valg)
2 vacante pladser

Børne- og ungeudvalget (på valg)
Helle Blak – ønsker ikke genvalg
Rene Hansen 2 vacante pladser

Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Peter Glahn
Torben Bo Jensen
Morten Hansen
Ove Pedersen (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)

Turneringsudvalgets sammensætning
Flemming Hansen (vest),
Peter Jensen (vest),
Morten Pedersen (vest)
Jimmy Jørgensen (øst),
Christian Fogh (øst)

Klubudviklingsudvalgets sammensætning
Sofie Venndt, udtrådt
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Jytte Mathiasen
Vacant plads:

Eliteudvalgets sammensætning
Steffen Wich, Udtrådt
Jesper Hauge
Per Mikkelsen
Merete Gade, Udtrådt
Jacob Wienecke

Dagsordenens pkt. 12 Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af
næstformand i bestyrelsen
Dagsordenens pkt. 13 Valg af medlemmer og suppleanter til amatørog ordensudvalget.
Ulla Ingerslev, villig til genvalg
Jette Jessen, villig til genvalg
Torsten Ørhøj, villig til genvalg
Suppleant: Jakob Bertram, villig til genvalg

Dagsordenens pkt. 14 Valg af revisorer og en suppleant for disse
DIFs fælles revisionsaftale med KPMG.
Navnene på revisorerne, som alle er KPMG medarbejdere er
Henrik Paludan
Saliha Ben Dahman
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