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Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde
(jvf. 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 Basketligaens og Dameligaens mandat
9. Fastsættelse af takster:
a) årskontingent til DBBF, jf. § 5, 1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)
b) licens til DBBF (nuv.: kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold og kr.
500,- for ældre kategorier).
10. Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand
for uddannelsesudvalget, formand for børne- og ungeudvalget
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige
turneringer, formand for klubudviklingsudvalget, formand for
eliteudvalget.
11. Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf.
§ 20, stk. 3, således:
I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget,
uddannelsesudvalget og børne- og ungeudvalget
I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige
turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
12. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer - af næstformand i bestyrelsen.
13. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
14. Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den
fælles revisionsaftale for specialforbund.
15. 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
Åbyhøj IF
Sisu
Falcon
BK Amager
Værløse BK
Horsens IC
Skovbakken
Hørsholm Basketball Klub
Virum
Glostrup Idræts Club
Solrød BK
BK Skjold Stevnsgade
Høbas
Roskilde BK
ABK
BMI
Brønshøj
Herlev Basket
Hillerød BK
Hvidovre BK
Skjold Birkerød
BMS
Jonstrup BK
Svendborg BK
Viby IF
Alba
AUS
Holbæk BK
Køge BK
Horsens BC
Lemvig Basket
Næstved BK
RBC
Slagelse BK
Gladsaxe
HEI

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

Hold (gennemført)
35
34
29
24
23
21
21
20
19
16
16
15
15
14
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
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Klubnavn
Odder
Skt. Klemens BK
Vejle
Broernes BK (tidl. USG)
Espergærde BK
Greve
Harlev Basket
Kolding BK
AGF
Baltic Basket
Fjordager BK Odense
Haderslev BK
Tåstrup GF
BBK 70
Esbjerg BK
Fredericia BK
Lundergård
Lystrup IF
Sæby
FBBC
Hadsten
PiiBBK
S.Ø. Basket
ASB-Sport
Fredensborg BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Lyngby BC
Nyborg BK
Silkeborg KFUM
Støvring IF
The Fun Raisers
TMG
Vejen BK
Attila
B 71 Holstebro
DSIO
Hals
Hjerting IF
Hobro
Jyllinge/Gundsømagle
Jungshoved IF
KBH-BGD (ny)
Nørresundby/Pandrup
Ringsted Rats
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Stemmer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hold (gennemført)
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Klubstemmefordeling

Klubnavn
Sine
SOR-Basket
USG BK (ny)
Viborg BU
Vikan
VLI
AB5 (ny)
Allerslev GF
BasiQ/Pan Idræt
BIF
Bjerringbro
Falbas
Faaborg Basketball Klub (ny)
Fremad Amager
Gl. Hellerrup
Gudrun Basket
Helsingør 3000
HGF
Jægerspris
Politiets IF
Ringe
RM 98 (ny)
S. A. K. Horsens
Snakes BK
Skive
Skt. Annæ BK
Spirillen
Tønder BK
Viborg HIF
Brøndby Basket
Copenhagen Soap Brothers
Danske Bank
Farum BK
Frydenlund
Gl. Herlev
Grenå
Hareskov
Haarlev Basket
Lavia Århus
Ry
Vestbjerg
Aarhus Bears (ny)
TOTAL

Stemmer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
166

Hold (gennemført)
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757
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Formandens beretning til basketrigsdagen 9. juni 2007
Økonomien
Gælden til DIF er nu afviklet, og for første gang i mange år har DBBF en
egenkapital. Og jeg vil i den forbindelse ikke undlade at takke alle klubberne for
den ekstra byrde de alle påtog sig i de forløbne 2 år. Med denne byrde ude af
verdenen er det til at skue fremad, men der er jo mange udfordringer.
Hvad der sker med DIF tilskuddet på sigt er svært at spå om, men DIF slås for,
at Danske Spil bevarer deres monopol, så idrætten forsat kan få tilskud af den
vej. Men Danske Spil er også presset på indtjeningen, så der er ingen garanti
for at tilskuddene forbliver i den nuværende størrelsesorden. På den korte bane
kan vi se, at DBBF i 2008 får ca. 100.000 kr. mindre end i 2007, hvilket skyldes
et mindre aktivitetsniveau fra DBBF’s side, samtidigt med at andre forbund
mere målrettet er gået efter pointgivende aktiviteter end vi er. Vi må derfor også
fokusere på, hvad der giver aktivitetspoint for at vedligeholde denne
indtægtskilde på mindst nuværende niveau. Og i den forbindelse beder vi
klubberne også være behjælpelige, således at vi får registreret de nødvendige
oplysninger i forbindelse med diverse arrangementer, kurser, stævner mv. med
henblik på at opnå flest mulige point.
DBBFs øvrige indtægter ud over licenser mv. stammer dels fra sponsorer til
landsholdet og Street Tour´en, og så kan vi se frem til en pæn støtte fra Team
Danmark til talentudvikling.

Klubber/Medlemmer
Vi er igen steget i medlemsantal, nemlig med 239 til 11.479 aktive medlemmer.
Det der jo er kendetegnede for Basketball i Danmark er, at vi har en meget stor
andel af unge spillere. Hele 6.923 af de aktive er 18 eller der under (8.559 er
under 25). Dette gør os til den 9. største ungdomssport i Danmark og giver os
et kæmpe potentiale, som vi skal forstå at udnytte.
Med hensyn til antallet af klubber er 9 ophørte med at eksisterer, mens 7 nye er
kommet til. Men desværre er der stadig kun ca. 30 % af vores klubber, som har
mere end 100 medlemmer, nemlig 45.
På uddannelsessiden har vi haft en svag tilbagegang på antallet af kursister,
men det uhyggelige er at vi har træner- og dommermangel til trods for at vi
siden 2001 har uddannet 524 Basistrænere og 248 Klubtrænere og på
dommersiden er uddannet 36 A-dommere og 244 B-dommere. Man kommer jo
til at fundere over, hvor alle disse mennesker er, og hvad klubber og forbund
kan gøre for at fastholde dem.

Det sportslige
Landsholdets kampe har vist, at dansk basketball har en berettigelse i Agruppen. Og med en flot ramme i Århus og i konkurrence med fodbold, fik vi
flotte tilskuertal samt direkte dækning af alle kampene på DK4. Det skal blive
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meget spændende at følge kampene efter sommeren om at forblive i Agruppen, og igen bliver kampene spillet i Århus.
I den kommende sæson har vi tilmeldt U18 herrer og dame hold til EM, og ved
de nyligt afholdte Nordiske Mesterskab 2007 hentede de 2 hold henholdsvis
sølv og bronze. Dette tegner godt, og vi håber på et godt resultat til EM. Til NM
deltog vi også med U16 herrer og damer, og de fik henholdsvis en 4. plads og
guld. Et stort tillykke til alle holdene – det er første gang nogensinde, vi henter 3
sæt medaljer fra NM i samme år. Dette viser igen, at vi har potentiale til at lave
resultater og gøre det spændende for alle at spille basketball.
Baketligaen havde igen tilskuerfremgang og Bakken Bears fik med henholdsvis
4.000 og 3.000 tilskuere til 2 Ligakampe vist at der er interesse for at se basket
live. Vi kan kun opfordre øvrige klubber til at tage lignende initiativer, men jeg
ved også, at det kræver en kæmpe indsats at få mobiliseret så mange
mennesker. Men det er da heller ikke gået upåagtet hen, idet mange, også
udenfor basketballverdenen, har bemærket de flotte arrangementer.
Vi havde ingen deltagelse i Europa Cup’en i den forgangne sæson, og da
Europa Cup Challenge turnering i hvert fald i den kommende sæson ikke
afholdes, så bliver der heller ikke dansk Europa Cup deltagelse i 2007/08.

Basketligaen
Foråret har været præget af megen polemik omkring Liganævnets
godkendelser af deltagelse i Ligaen for den kommende sæson. Der ud over har
vi haft 2 Basketrigsdage hvor ændringer til Hvidbogen vedr. op- og nedrykning
ikke blev vedtaget, hvorefter 1. divisionsklubberne i samarbejde med
Basketligaen har fremkommet med et forslag til denne Basketrigsdag. Men
samtidigt er der også stillet et mere vidtgående forslag vedr. Basketligaen.
Alt dette sammenholdt med en vis tilnærmelse mellem 1. division og
Basketligen gør, at man bruger noget tid på sammen at få diskuteret, hvorledes
vi ønsker, at Basketligaen og dermed dansk Basketball’s flagskib skal udvikle
sig til gavn for alle i dansk basketball.
Men jeg er sikker på, at Basketrigsdagens diskussioner kun vil være det første
skridt i en længere proces omkring sportslige intentioner, strukturer mv.

Team Danmark
Den anbefaling som Team Danmark / DIF kom med vedr. et udviklings- og
forberedelsesprojekt blev principgodkendt i henholdsvis Team Danmark og
DIFs bestyrelser. Næste fase var at lave en detaljeret beskrivelse af disse
projekter samt klarlægge den forventede økonomi for disse projekter. Vi har i
første omgang fokuseret på udviklingsprojektet, men dette arbejde har for
udviklingsprojektets vedkommende været så krævende, at Team Danmark har
anbefalet os at få ansat en person med støtte fra Team Danmark til at lave
projektbeskrivelsen. Bestyrelsen har derfor bevilget DBBF’s del af pengene til at
ansætte en person til at lave projektbeskrivelse, og godkendes denne
projektbeskrivelse og den tilhørende økonomi af Team Danmark, står DBBF til
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at få en pæn støtte til vores talentudvikling samt støtte til en person til at styre
denne udvikling.
Angående forberedelsesprojektet, som ligger i Klubudviklingsudvalget, gik dette
i stå da Ove Thelin valgte at trække sig som formand for dette udvalg. Jeg har
holdt nogle møder med DIF om dette projekt, men det skal tilbage og
revitaliseres i Klubudviklingsudvalget igen.

Bestyrelsen
Bestyrelsen fik på sidste Basketrigsdag beføjelser til at finde en formand til
Uddannelsesudvalget, hvor vi fik Kristian Bak om bord. Og da Ove Thelin trak
sig fik vi Carsten Hermansen om bord i Klubudviklingsudvalget. Det er ikke
nemt at finde personer som har interessen for det politiske arbejde og ikke
mindst med tiden til bestyrelsesarbejdet og udvalgsarbejdet på samme tid. Og
Kristian Bak har da også efterfølgende måtte trække sig grundet tidspresset.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke begge for deres arbejde i
bestyrelse, men jeg vil i særdeleshed takke Ove for den store indsats han har
ydet igennem mange år for dansk basketball, og ikke mindst det store arbejde i
forbindelse med hele omstruktureringen.
Det var med en del skuffelse, at vi så os nødsaget til at aflyse den
lederkonference, som der var lagt op til i efteråret 2006. Men med det få antal
tilmeldte og den økonomi, der var forbundet med afholdelsen, var der kun et
valg. Men dette resulterede så i, at bestyrelsen tog på tur rundt i landet for at
møde klubberne til dialogmøder, og dette har været utrolig lærerigt for
bestyrelsen og forhåbentlig også for de klubber der mødte op.
Og de berørte emner på disse møder var mange, og blot for at nævne nogle
eksempler:

Turneringen
-

form (ønske om alternative turneringer/arrangementer i lighed med DGI)

-

ønske om optaktsmøder inden turneringen

-

ønske om bedre evaluering efter turneringen

-

mangel på haltider

Trænere
-

trænersituationen var håbløs mange steder (har vi en træner har vi et
hold)

Uddannelse
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-

2 SUW årligt

-

lokale kurser – hvordan samler man op?
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Dommere
-

svært at aktivere nye dommere

-

rekruttering af dommere

-

mange ønsker ikke at være forbundsdommere

Info
-

manglende info fra sekretariatet

-

klubnyt er godt

-

hjemmesiden er dårlig

Netværk
-

ønskes etableret i Aalborg, Holstebro, Næstved, Aarhus og Amager

Som det fremgår, er emnerne mangeartede, men en ting er sikkert – emnerne
indgår i bestyrelsens arbejde og dialogmøderne vil være en tilbagevendende
begivenhed, som er med til at styrke kommunikationen mellem klubber og
forbund.

DBBF ved en skillevej
Dansk Basketball befinder sig lige nu ved en skillevej. Efter flere år med fokus
på stabilisering, ikke mindst den økonomiske, skal fokus flyttes til udvikling. Lige
nu er den nye struktur indarbejdet, der er sportslig fremgang, vi er en
ungdomssport, strukturer omkring Basketligaen er til diskussion, Team
Danmark / DIF projekterne skal i søen, træner- og dommer mangel skal
adresseres etc.
Dette kræver, at man tager stilling til den hastighed tingene skal ske i og hvilke
ressourcer dette kræver, både menneskelige og økonomiske. Men først og
fremmest, at man er enige om målene - både for bredden og for eliten.
Bestyrelsen gav sit bud på fremtiden på rigsdagen i 2005 og en hel række af de
mål, vi satte os for de første 2 år mod denne fremtid, er nået.
Jeg ved, at dansk basket har potentiale til meget mere, men det kræver meget
arbejde og sammenhold at få udnyttet dette potentiale, og der er et godt stykke
vej endnu.
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Afrunding
Dette er så min sidste Basketrigsdag og jeg vil gerne benytte lejligheden til at
”slæbebåd” til bestyrelsen, udvalgene, sekretariatet og ikke mindst alle
klubberne og deres ledere for den kæmpe indsats, som alle yder i det daglige
og det kæmpe læs alle trækker. Det er dejlig at møde den store entusiasme
som omgiver vores sport. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer
alle i gennem de sidste 3 år.
Gentofte, 22. maj 2007
På bestyrelsen vegne

Sten Krüger Poulsen
Formand, Danmarks Basketball-Forbund
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Diverse resultater 2006/2007
NM Solna 24. - 28. maj 2006
U18 Drenge
Island

4 3 1 - 319 – 312 + 7

6

Sverige

4 3 1 - 326 – 281 + 45

6

Finland

4 2 2 - 277 – 277

4

Danmark

4 1 3 - 297 - 314 - 17

2

Norge

4 1 3 - 258 - 293 - 35

2

Island

4 4 0 - 303 – 240 + 63

8

Sverige

4 3 1 - 310 – 157 + 153

6

Danmark

4 1 3 - 227 – 260 - 33

2

Norge

4 0 4 - 139 – 314 - 175

0

0

U18 Piger

U16 Drenge
Sverige

4 4 0 - 369 – 224 +145

8

Finland

4 3 1 - 284 - 270 + 14

6

Island

4 2 2 - 257 - 295 - 38

4

Norge

4 1 3 - 240 – 312 - 72

2

Danmark

4 0 4 - 266 – 315 - 49

0

Finland

4 4 0 - 308 – 175 + 133

8

Sverige

4 3 1 - 273 - 167 + 106

6

Danmark

4 2 2 - 216 – 229 - 13

4

Norge

4 1 3 - 168 - 298 - 130

2

Island

4 0 4 - 169 - 265 - 96

0

U16 Piger

NM – Tampere, august 2006
Danmark

-

Island

82 - 81

Finland

-

Danmark

86 - 68

Norge

-

Danmark

62 - 97

Sverige

-

Danmark

60 - 56
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Herrelandsholdet – EM kval.
Estland

-

Danmark

51 – 50

Danmark

-

Kroatien

67 – 92

Danmark

-

Letland

74 - 90

Danmark

-

Estland

69 – 68

Kroatien

-

Danmark

91 - 79

Letland

-

Danmark

78 – 66

LP, Seniorer 2006
Herrer: Bakken Bears (Team FOG Næstved - Bakken Bears 83-101)
Damer: SISU

(Hørsholm - SISU 57-74)

LP, Ungdom 2006
Ungsenior Herrer:

Hørsholm

(Hørsholm – Horsens IC 90 – 62)

Ynglinge Herrer:

Hørsholm

(Hørsholm – Skovbakken 76 – 70)

Junior Herrer:

Hørsholm

(Hørsholm- AAIF 61 – 54)

Drenge:

Horsens IC

(SISU – Horsens IC 78 – 80)

Mini DÆ, Øst:

BK Amager

(BK Skjold Stevn. – BK Amager 29 – 51)

Mini DY, Øst:

SISU

(BK Amager – SISU 23 – 38)

Mini DÆ, Vest:

AAIF

(AAIF - Horsens IC 54 – 53)

Ynglinge Damer:

AAIF

(Hørsholm – AAIF 51 – 64)

Junior Damer:

AAIF

(Værløse – AAIF 37 – 41)

Piger:

BK Amager

(BK Amager – AAIF 59 – 49)

Mini PÆ, Øst:

SISU

(BK Skjold Stevnsgade – SISU 10 – 45)

Mini PY, Øst:

Høbas

(Høbas – Jonstrup 29 – 24)

Mini PÆ, Vest:

AAIF

(AAIF– Viby 86 – 14)

Mini PY, Vest:

Horsens IC

(AAIF – Horsens IC 32 – 42)

Ungsenior Damer:

DM-finaler 2006/2007
Herrer
Guld:

Bakken Bears

Sølv:

Svendborg Rabbits

Bronze:

Horsens IC
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Damer
Guld:

Hørsholm

Sølv:

SISU

Bronze:

Vitus Bering Pirates

UDM 2006/2007
Drenge:

Horsens IC (Horsens IC – SISU 77 – 72)

Piger:

BK Amager (Aabyhøj – BK Amager 50-71)

Junior Herrer:

Hørsholm

(Aabyhøj – Hørsholm 54 – 55)

Junior Damer:

Aabyhøj

(Aabyhøj – Værløse 52 – 42)

Ynglinge Damer:

Aabyhøj

(Aabyhøj – BK Amager 73 – 67)

Ynglinge Herrer:

1. kamp

(Hørsholm – BMS 81 – 50)

2. kamp

(BMS – Hørsholm 57 – 63)

Vinder:

Hørsholm

Ungsenior Herrer:

Hørsholm

(Skovbakken – Hørsholm 69-81)

Ungsenior Damer:

Hørsholm

(Aabyhøj – Hørsholm 37 – 67)
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NM i Stockholm – 16. – 20. maj 2007

Ynglingedamer
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
3:an Grupp: Danmark Danmark ender som nr. 3

Finland
Danmark
Island
Danmark
4:an Grupp: Island

55-67
43-72
76-51
48-43

Juniordamer
Danmark
Island
Norge
Danmark
1:an: Sverige
Danmark ender som nr. 1

Finland
Danmark
Danmark
Sverige
2:an: Danmark

67-59
36-52
39-57
58-71

Ynglingeherrer
Island
Danmark
Danmark
Finland
1:an: Danmark
Danmark ender som nr. 2

Danmark
Sverige
Norge
Danmark
2:an: Sverige

52-87
65-63
81-55
68-79

Juniorherrer
Danmark
Danmark
Island
Norge
3:an: Danmark
Danmark ender som nr. 4.

Finland
Sverige
Danmark
Danmark
4:an: Finland

83-50
53-65
58-63
52-79
63-68
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Kurser 2006-2007

Kurser 2006-2007
Aktivitet
A-dommer

Dato

Klub

02-03-2007 Solrød
A-dommer Total

Antal kursusdeltagere
8
8

B-dommer
07-01-2007 Svendborg
03-02-2007 Roskilde
25-03-2007 Skovbakken
B-dommer Total

9
9
13
31

C-dommer
02-09-2006
17-09-2006
23-09-2006
24-09-2006
30-09-2006
27-10-2006
11-11-2006
25-11-2006
20-01-2007
27-01-2007
01-02-2007
03-02-2007
06-02-2007
25-02-2007
26-02-2007
25-03-2007

Herlev
Greve
Hillerød
Sisu
Viby
Solrød
TGF
B 71
Glostrup
Jonstrup
Sisu
Roskilde
BMS
Ry
BK Amager
Skovbakken
Slagelse
21-04-2007 ALBA
C-dommer Total

17
11
14
9
23
16
12
14
17
14
14
14
14
17
18
26
12
17
279

Basistræner
02-09-2006 Falcon
Viby
14-10-2006 Virum
14-11-2006 Gladsaxe
05-01-2007 Solrød

25
18
8
15
16
82

14-10-2006 Virum
10-02-2007 Solrød

6
11
17

Basistræner Total
Klubtræner

Klubtræner Total
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Aktivitet
Forældre

Dato

Klub

Antal kursusdeltagere

26-09-2006 Jyllinge
14-11-2006 BK Amager

10
12
22

10-03-2007 Sorø

15
15

12-01-2007 DBBF

7
7

31-01-2007 DBBF

4
4

Forældre Total
Spotkursus
Spotkursus Total
Diplomtræner
Diplomtræner Total
ITA
ITA Total
Hovedtotal

465

Hovedtotal

18

8

36

24
65
10

27
10

7

4

470
283
672
595
591
465

7

4

2 3.076

18
52
24
2
15

244 1.677 99 28 524 61 248 37 109

Hovedtotal

Lederrekruttering

Hurra, jeg er blevet leder!

ITA

Diplomtræner

50
19
55
16
91
17

Spotkursus

98
53
87 18
110 33
6
94 10
22 82

A-træner

Klubtræner

11

Minitræner

248
161
391
285
313
279

Basistræner

60
29
45
24
55
31

Forældre

C-dommer

14
3

Dommerbord

B-dommer

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

A-dommer

Kursusdeltagere pr. sæson og kursustype

Kurser 2006-2007

Kursusdeltagere i alt pr. sæson, grafisk
Antal kursusdeltagere 2001-2007

800

700

600

500

400
672
300

595

591

470

465

200
283
100

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

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

72
54

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 1.470 1.600
468 2.196 10.062 297 84 4.716 366 2.232 1.554 327 1.470 1.600

Lederrekruttering

Hurra, jeg er blevet leder

ITA

Diplomtræner

Spotkursus

A-træner

Klubtræner

Minitræner

Basistræner

Forældre

Dommerbord

C-dommer

B-dommer

A-dommer

Sæson

Kursusdeltagertimer pr. sæson og kursustype

Hovedtotal
3.432
1.983
4.365
4.857
6
4.572
6.169
6
25.378
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Kursusdeltagertimer pr. sæson i alt, grafisk
7.000

6.000

5.000

4.000

6.169

3.000
4.857
4.365

4.572

2.000
3.432

1.000

1.983

2001-2002
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2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Medlemstal

Medlemstal
Medlemstal grupperet på kategori, køn og alder, 2003-2007
Kategori
Aktive

Køn
Damer

Damer Antal
Damer Udvikling i %
Herrer

Data
Antal

Gruppe
D 0-12
D 13-18
D 19-24
D25-60
D >60
Udvikling i % D 0-12
D 13-18
D 19-24
D25-60
D >60

Antal

H 0-12
H 13-18
H 19-24
H 25-60
H >60
Udvikling i % H 0-12
H 13-18
H 19-24
H 25-60
H >60

Herrer Antal
Herrer Udvikling i %
Aktive Antal
Aktive Udvikling i %
LFT

Antal

Ledere
Trænere
Forældre
Udvikling i % Ledere
Trænere
Forældre

Antal
Udvikling i %
LFT Antal
LFT Udvikling i %
Passive Udvikling i %
Passive Antal
Passive Udvikling i %

2007
1.081
1.206
514
943
3
5,2%
-0,5%
4,7%
12,1%
-72,7%
3.747
4,6%
2.138
2.498
1.122
1.943
31
-4,9%
0,8%
-6,0%
12,6%
244,4%
7.732
1,0%
11.479
2,2%
754
944
1.252
10,6%
0,2%
-14,6%
2.950
-4,5%
2.950
-4,5%

2006
1.028
1.212
491
841
11

2005

2004

2003

2.258
697
888

2.272
596
827

1.951
690
703

-46,3% -0,6% 16,5%
-29,6% 16,9% -13,6%
-5,3% 7,4% 17,6%
3.583
-6,8%
2.249
2.478
1.193
1.725
9

3.843 3.695
4,0% 10,5%

3.344

5.005
1.351
1.964
2

4.409
1.509
1.773

4.817
1.451
1.968

-50,5% 3,9%
9,3%
-11,7% -6,9% -3,8%
-12,2% -0,2% 11,0%
350,0%
7.654 8.322 8.236 7.691
-8,0% 1,0%
7,1%
11.237 12.165 11.931 11.035
-7,6% 2,0%
8,1%
682
942
1.466
3,5%
4,8%
2,3%
3.090
3,3%
3.090
3,3%

10,8% -33,2%
586
529
10,8% -33,2%

659
899
1.433

2.991
2.991

4,3% -17,0%
792
759
4,3% -17,0%

914

Note: Bemærk, at kategori viser aktive, ledere, trænere, forældre samt passive.
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Aktive i alt, 2003-2007
Grafen viser udelukkende aktive spillere.
Aktive
13.000

12.000

12.165
11.931
11.479

11.000

11.237

11.035

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000
2003

2004

2005

2006

2007

Medlemstotal

Medlemssammensætning 2007
Medlemssammensætning 2007

D >60; 3
H >60; 31

H 25-60; 1.943

Passive; 586
D 0-12; 1.081

D 13-18; 1.206

D 19-24; 514

H 19-24; 1.122
D25-60; 943

H 13-18; 2.498

22

H 0-12; 2.138

Medlemstal

Medlemsudvikling pr. amt, 2006 til 2007
Medlemsudvikling pr. amt
3.500

3.000

2.500

2.000
2006
2007
1.500

1.000

500

Århus

Viborg

Vestsjælland

Vejle

Sønderjylland

Storstrøm

Roskilde

Ringkøbing

Ribe

Nordjylland

København/Frederiksberg

København

Fyn

Frederiksborg

0

Aktive

Klubbernes størrelse
Klubbernes størrelse

over 200 medlemmer
17
0-25 medlemmer
37

51-100 medlemmer
28

101-200 medlemmer
21
26-50 medlemmer
23
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Nye og udmeldte klubber 2006-2007
Nye klubber
Faaborg Basketball Klub
KBH-BGD
Broerne
Aalborg Basket 2005
RM98
SINE
Aarhus Bears

Udmeldte klubber
SSS Kilden
LIF/Sine Monstars
Pandrup
Mesinge
Østerbro
Års
FLØK
Tingløkke
Fremad Amager

24

Beretning fra den økonomiansvarlige for regnskabsåret 2006-2007

Beretning fra den økonomiansvarlige for regnskabsåret
2006-2007
De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos DBBF’s sekretariat i
samarbejde med Danmarks Idræts-Forbunds økonomiafdeling og fungerer
tilfredsstillende.
I 2005-2006 var hovedopgaven nedbringelse af gæld og det er fortsat i 20062007 således at DBBF med afslutningen af regnskabsåret 2006-2007 er gældfri
og har nu en positiv egenkapital på 664 tkr.
I 2006-2007 er der arbejdet med basisbudget og bevilling fra en udviklingspulje.
Dette fortsættes i regnskabsåret 2007-2008.
DBBF vil i de kommende år fortsat have udfordringer i at have balance mellem
indtægter og udgifter, så der skal fortsat arbejdes med en stram styring. Der
skal sættes ekstra fokus på især eliteområdet.
For undertegnede har regnskabsåret 2006-2007 handlet om at blive sat ind i
DBBF’s økonomiske strukturer mere indgående. Jeg ser frem til i det
kommende år at fortsætte arbejdet, og de udfordringer der følger med.

Gedved, 21-05-2007
Anker Nyborg Nielsen
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Internt regnskab 2006-2007

Internt regnskab 2006-2007
Udarbejdet af hhj 9. maj 2007

37

38

Regn. (akk)

Budg. (akk)

-495.998,00 -30.925,00 -2.178.152,00 -2.090.000,00
-69.500,00
-7.200,00 -194.236,00 -230.000,00
0
-7.000,00
-25.000,00
-21.000,00
0
0
-14.662,00
-44.000,00
0
0 -313.300,00 -320.000,00
0
0 -123.000,00 -130.000,00
0
-4.810,50
-29.425,50
-10.000,00
0
0
-57.270,88
-47.000,00
0
0
-55.000,00
-55.000,00
0
0
-80.000,00
-80.000,00
0
-1.100,00 -147.100,00 -125.000,00
0
0 -418.019,20 -525.000,00
0 -402.693,50 -933.624,75
-20.000,00
0
-3.688,77
-19.024,06
-2.000,00
-565.498,00 -457.417,77 -4.587.814,39 -3.699.000,00

-526.923,00
-76.700,00
-7.000,00
0
0
0
-4.810,50
0
0
0
-1.100,00
0
-402.693,50
-3.688,77
-1.022.915,77

Indtægter
0010 Tilskud fra DIF
0011 DIF Breddekonsulent
0012 DIF Breddekonsulent - kørsel
0030 §45-tilskud fra Kulturministeriet
0220 Licenser
0230 Kontingenter
0390 Materialesalg
0400 Kolletive forsikringer - indtægt
0410 Administration dameligaen
0420 Administration basketligaen
0310 Sponsorindtægt
3505 Streetbasket - indtægter
0090 Andre tilskud/DBBF DIF-Lån
0350 Renteindtægter
Indtægter i alt

ADMINISTRATION

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

DBBF 30. april 2007

Budg. (år)

-88.152,00 -2.090.000,00
35.764,00 -230.000,00
-4.000,00
-21.000,00
29.338,00
-44.000,00
6.700,00 -320.000,00
7.000,00 -130.000,00
-19.425,50
-10.000,00
-10.270,88
-47.000,00
0
-55.000,00
0
-80.000,00
-22.100,00 -125.000,00
106.980,80 -525.000,00
-913.624,75
-20.000,00
-17.024,06
-2.000,00
-888.814,39 -3.699.000,00

Afv. (akk)

DBBF

146.983,06
25.000,00
1.254,08
0
1.419,75
31.340,58
0
0
35.016,81
1.130,00
0
900
75
0
12.500,00
-4.638,17
530,19
36.767,45
0
0
0
5.237,57
6.500,00
402,11
0
0
300.418,43
-722.497,34

Omkostninger i alt

ADMINISTRATIONEN I ALT

-38.621,57

7.662,06
-10.000,00
-1.655,92
0
-8.654,25
6.670,58
0
0
-3.601,19
1.130,00
-766
149
-1.545,00
-1.581,00
12.500,00
-4.638,17
530,19
27.451,45
-1.888,00
-584
0
5.237,57
-3.500,00
-11.538,89
-50.000,00
0
2.936.108,27

1.641.817,26
90.694,06
56.802,44
9.485,45
33.303,50
175.072,05
14.255,63
51.148,00
137.837,30
4.594,00
19.781,32
7.116,00
17.221,00
60.102,68
26.886,50
6.058,88
380,19
38.032,08
190.929,25
14.874,02
-5.079,00
258.451,80
3.000,00
12.750,10
0
70.593,76

Regn. (akk)

2.593.444,00

1.621.444,00
90.000,00
50.000,00
0
45.000,00
140.000,00
13.000,00
47.000,00
150.000,00
0
10.000,00
7.000,00
15.000,00
30.000,00
0
0
0
10.000,00
65.000,00
12.000,00
8.000,00
125.000,00
10.000,00
35.000,00
50.000,00
60.000,00

Budg. (akk)

-226.458,00 -496.039,34 -1.651.706,12 -1.105.556,00

339.040,00

139.321,00
35.000,00
2.910,00
0
10.074,00
24.670,00
0
0
38.618,00
0
766
751
1.620,00
1.581,00
0
0
0
9.316,00
1.888,00
584
0
0
10.000,00
11.941,00
50.000,00
0

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

Omkostninger
7000 Administration - gager Brøndby og Århus
7210 Regnskabshjælp 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 Breddekonsulent - kørsel
7325 Breddekonsulent - overnatning mm.
7630 FIBA
7631 FIBA coach licens
7600 Indkøb (salgsmaterialer)
7330 Sponsoraftaler - provision mm.
7120 Basket gulv
7340 Transmissionsomkostninger
3500 Streetbasket
1041 Revisionsomkostninger
1042 Renteudgifter
1043 Tab på debitorer
3100 Ny hjemmeside

ADMINISTRATION

DBBF 30. april 2007

2.593.444,00

1.621.444,00
90.000,00
50.000,00
0
45.000,00
140.000,00
13.000,00
47.000,00
150.000,00
0
10.000,00
7.000,00
15.000,00
30.000,00
0
0
0
10.000,00
65.000,00
12.000,00
8.000,00
125.000,00
10.000,00
35.000,00
50.000,00
60.000,00

Budg. (år)

-546.150,12 -1.105.556,00

342.664,27

20.373,26
694,06
6.802,44
9.485,45
-11.696,50
35.072,05
1.255,63
4.148,00
-12.162,70
4.594,00
9.781,32
116
2.221,00
30.102,68
26.886,50
6.058,88
380,19
28.032,08
125.929,25
2.874,02
-13.079,00
133.451,80
-7.000,00
-22.249,90
-50.000,00
10.593,76

Afv. (akk)

Internt regnskab 2006-2007

39

40

2.677,00
434,18
0
0
0
0
0
3.111,18
3.111,18

BESTYRELSEN I ALT

22.500,00

7.500,00
0
0
0
0
0
15.000,00
22.500,00
-19.388,82

-4.823,00
434,18
0
0
0
0
-15.000,00
-19.388,82
107.184,61

39.691,12
33.241,49
33.902,00
350
0
0
0
107.184,61

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn) Regn. (akk)

Omkostninger
1020 Bestyrelse - møder mm.
1025 Internationale møder og konferencer
1010 Basketrigsdag/årsmøde
1070 Amatør- & ordensudvalg
1060 Disciplinærudvalg
1270 TV og sponsorudvalg
2600 Bestyrelse/udvalg-seminar
Omkostninger i alt

BESTYRELSEN

DBBF 30. april 2007

132.500,00

55.000,00
15.000,00
40.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
132.500,00

Budg. (akk)

-25.315,39

-15.308,88
18.241,49
-6.098,00
-2.150,00
-2.500,00
-2.500,00
-15.000,00
-25.315,39

Afv. (akk)

132.500,00

55.000,00
15.000,00
40.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
132.500,00

Budg. (år)

DBBF

532,8
2.200,00
2.880,41
2.200,00
740
0
0
0
0
0
0
0
0
12.417,50
7.863,00
13.015,00
34.450,00
20.144,10
2.177,70
0
0
2.872,00
77,85
101.570,36
101.570,36

DOMMERUDVALG I ALT

0
0
0
0

41

185.750,00

2.500,00
2.750,00
2.000,00
2.750,00
1.000,00
750
3.000,00
0
0
0
4.000,00
0
0
33.000,00
8.000,00
27.000,00
39.000,00
38.000,00
0
0
0
20.000,00
2.000,00
185.750,00

0
0
0
0

0
0
0
0

-189.000,00
-499.000,00
-10.300,00
-698.300,00

Regn. (akk)

-200.000,00
-534.000,00
-10.000,00
-744.000,00

Budg. (akk)

-84.179,64

388.093,89

497.500,00

-1.967,20
3.764,32
15.000,00
-550
28.481,25
22.000,00
880,41
21.802,06
22.000,00
-550
21.260,00
22.000,00
-260
10.837,50
7.000,00
-750
0
9.750,00
-3.000,00
7.553,00
24.000,00
0
13.169,88
16.000,00
0
2.828,13
0
0
50.795,55
57.750,00
-4.000,00
0
4.000,00
0
9.388,75
7.000,00
0
-2.600,00
0
-20.582,50
205.798,52
225.000,00
-137
13.317,50
8.000,00
-13.985,00
251.029,50
207.000,00
-4.550,00
242.350,00
288.000,00
-17.855,90
171.704,20
260.000,00
2.177,70
16.561,80
0
0
14.104,08
10.000,00
0
0
5.000,00
-17.128,00
2.872,00
20.000,00
-1.922,15
1.375,85
12.000,00
-84.179,64 1.086.393,89 1.241.500,00

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

Omkostninger
1100 Dommerudvalg - møder mm.
1110 Dommerafbuds/påsæt., Land
1108 Dommerafbuds/påsæt., Vest
1109 Dommerafbuds/påsæt., Øst
1106 Bedømmelser, division
1107 Bedømmelser, bredde
1111 Bedømmelser BL - DL
2510 B-dommer, clinic
2500 A-dommer, clinic
2530 Opstartsclinic
2540 Clinics med træner
6020 Ligadommerclinic
6025 Dommer - videreudviklingskursus
6040 Transport og diæter divisioner
6010 Kommisærer, Slutspil
6050 Transport og diæter BL/DL
6060 Dommerhonorar - Liga
6070 Transport og diæter øvr. rækker
6075 Øresund - dommere
2520 FIBA dommerkursus
1112 Dommer NM , ungdom
6030 Divisionsdommeruddannelsestur
6021 A/B dommersamlinger
Omkostninger i alt

Indtægter
0215 Dommergebyrer
0430 Dommerordning, Ligaen, Damer
0240 Dommerlicenser
Indtægter i alt

DOMMERUDVALG

DBBF 30. april 2007

-200.000,00
-534.000,00
-10.000,00
-744.000,00

Budg. (år)

-109.406,11

497.500,00

-11.235,68
15.000,00
6.481,25
22.000,00
-197,94
22.000,00
-740
22.000,00
3.837,50
7.000,00
-9.750,00
9.750,00
-16.447,00
24.000,00
-2.830,12
16.000,00
2.828,13
0
-6.954,45
57.750,00
-4.000,00
4.000,00
2.388,75
7.000,00
-2.600,00
0
-19.201,48
225.000,00
5.317,50
8.000,00
44.029,50
207.000,00
-45.650,00
288.000,00
-88.295,80
260.000,00
16.561,80
0
4.104,08
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
-17.128,00
20.000,00
-10.624,15
12.000,00
-155.106,11 1.241.500,00

11.000,00
35.000,00
-300
45.700,00

Afv. (akk)
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0
14.915,00
6.158,25
-1.947,50
3.035,00
0
0
0
-183,85
0
0
0
0
21.976,90
21.976,90

UDDANNELSESUDVALG I ALT

0
0

11.750,00

2.500,00
5.000,00
5.000,00
0
-1.000,00
0
250
0
0
0
0
0
0
11.750,00

0
0

0
0

10.226,90

-2.500,00
9.915,00
1.158,25
-1.947,50
4.035,00
0
-250
0
-183,85
0
0
0
0
10.226,90

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

Omkostninger
1140 Kursus- og uddannelseudvalg
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, drift
2030 Klubinstruktør (C-dommer)
Omkostninger i alt

Indtægter
0225 Kursusafgifter
Indtægter i alt

UDDANNELSESUDVALG

DBBF 30. april 2007

-28.872,82

1.865,96
36.162,25
12.467,15
-2.090,00
-1.861,75
18.122,42
320
0
1.066,15
0
0
1.225,00
0
67.277,18

-96.150,00
-96.150,00

Regn. (akk)

47.200,00

15.000,00
50.000,00
25.000,00
-5.000,00
-10.000,00
30.000,00
2.000,00
2.500,00
14.000,00
2.000,00
6.500,00
2.000,00
20.000,00
154.000,00

-106.800,00
-106.800,00

Budg. (akk)

-76.072,82

-13.134,04
-13.837,75
-12.532,85
2.910,00
8.138,25
-11.877,58
-1.680,00
-2.500,00
-12.933,85
-2.000,00
-6.500,00
-775
-20.000,00
-86.722,82

10.650,00
10.650,00

Afv. (akk)

47.200,00

15.000,00
50.000,00
25.000,00
-5.000,00
-10.000,00
30.000,00
2.000,00
2.500,00
14.000,00
2.000,00
6.500,00
2.000,00
20.000,00
154.000,00

-106.800,00
-106.800,00

Budg. (år)

DBBF

0
0
0
-46.500,00
0
-46.500,00

0
21.179,10
0
0
29.164,20
4.534,88
8.266,00
0
0
0
0
63.144,18
16.644,18

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

Regn. (akk)

Budg. (akk)

15.000,00
50.000,00
300.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
90.000,00
3.800,00
3.800,00
5.000,00
632.600,00

151.550,00 -134.905,82 -1.978.810,61 -1.767.400,00

7.112,15
24.376,60
247.110,00
52.633,62
35.104,20
4.534,88
20.268,50
51.007,24
0
0
3.582,20
445.729,39

0 -1.068.225,00 -1.100.000,00
0 -999.550,00 -1.000.000,00
0
-19.200,00
0
-26.500,00 -249.100,00 -200.000,00
0
-88.465,00 -100.000,00
-26.500,00 -2.424.540,00 -2.400.000,00

5.000,00
-5.000,00
35.000,00 -13.820,90
0
0
0
0
50.000,00 -20.835,80
50.000,00 -45.465,12
30.000,00 -21.734,00
0
0
0
0
0
0
1.550,00
-1.550,00
171.550,00 -108.405,82

0
0
0
-20.000,00
0
-20.000,00

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

Indtægter
0210 Turneringsgebyrer divisioner
0211 Turneringsgebyr øvrige rækker
0212 Øresund turneringsgebyr
0330 Bøder og gebyrer
0205 Turneringsgebyr, Landspokal
Indtægter i alt

TURNERINGSUDVALG
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Budg. (år)

15.000,00
50.000,00
300.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
90.000,00
3.800,00
3.800,00
5.000,00
632.600,00
-211.410,61 -1.767.400,00

-7.887,85
-25.623,40
-52.890,00
17.633,62
-14.895,80
-45.465,12
-9.731,50
-38.992,76
-3.800,00
-3.800,00
-1.417,80
-186.870,61

31.775,00 -1.100.000,00
450 -1.000.000,00
-19.200,00
0
-49.100,00 -200.000,00
11.535,00 -100.000,00
-24.540,00 -2.400.000,00

Afv. (akk)
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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

KLUBUDVALG I ALT

16.600,00

0
0
7.600,00
5.000,00
0
4.000,00
8.000,00
0
0
24.600,00

0
0
-8.000,00
-8.000,00

-16.600,00

0
0
-7.600,00
-5.000,00
0
-4.000,00
-8.000,00
0
0
-24.600,00

0
0
8.000,00
8.000,00

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

0013 DIF tilskud, Erfa-samling
0014 DIF tilskud, lederseminar
0015 DIF tilskud, netværk
Indtægter i alt

KLUBUDVIKLINGSUDVALG

DBBF 30. april 2007

0
0
0
0

14.751,75

10.055,50
0
0
0
0
890
0
3.806,25
0
14.751,75

Regn. (akk)

301.200,00

16.000,00
15.000,00
29.200,00
171.000,00
10.000,00
32.000,00
64.000,00
0
10.000,00
347.200,00

-6.000,00
-24.000,00
-16.000,00
-46.000,00

Budg. (akk)

-286.448,25

-5.944,50
-15.000,00
-29.200,00
-171.000,00
-10.000,00
-31.110,00
-64.000,00
3.806,25
-10.000,00
-332.448,25

6.000,00
24.000,00
16.000,00
46.000,00

Afv. (akk)

301.200,00

16.000,00
15.000,00
29.200,00
171.000,00
10.000,00
32.000,00
64.000,00
0
10.000,00
347.200,00

-6.000,00
-24.000,00
-16.000,00
-46.000,00

Budg. (år)

DBBF

0
0
50.000,00
0
397.554,67
0
0
0
0
0
12.677,00
-78.000,00
0
203.675,00
585.906,67
580.627,92

ELITEUDVALG I ALT

0
0
0
-5.278,75
-5.278,75

0
0
0
4.801,25
4.801,25

-30.600,00
-99.000,00
-89.141,00
-166.873,50
-385.614,50

-33.600,00
-99.000,00
-60.000,00
-50.000,00
-242.600,00

123.175,00 457.452,92 1.679.439,00 1.311.400,00

-33.600,00
-99.000,00
-60.000,00
-50.000,00
-242.600,00

Budg. (år)

368.039,00 1.311.400,00

-4.658,40
20.000,00
-30.000,00
30.000,00
7.888,41 175.000,00
15.082,95
55.000,00
218.299,31 800.000,00
26.240,04
50.000,00
-9.586,34
50.000,00
-6.192,38
10.000,00
109.271,53 190.000,00
16.739,00
0
-20.023,00
99.000,00
-127.750,00
50.000,00
-9.182,34
25.000,00
324.924,72
0
511.053,50 1.554.000,00

3.000,00
0
-29.141,00
-116.873,50
-143.014,50

Budg. (akk) Afv. (akk)

927
-927
15.341,60
20.000,00
0
0
0
30.000,00
76.138,00 -26.138,00
182.888,41 175.000,00
0
0
70.082,95
55.000,00
0 397.554,67 1.018.299,31 800.000,00
0
0
76.240,04
50.000,00
0
0
40.413,66
50.000,00
0
0
3.807,62
10.000,00
0
0
299.271,53 190.000,00
0
0
16.739,00
0
39.600,00 -26.923,00
78.977,00
99.000,00
16.590,00 -94.590,00
-77.750,00
50.000,00
0
0
15.817,66
25.000,00
0 203.675,00
324.924,72
0
133.255,00 452.651,67 2.065.053,50 1.554.000,00

0
0
0
-10.080,00
-10.080,00

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn) Regn. (akk)

Omkostninger
1250 Eliteudvalg - møder mm.
5015 Trænerløn, senior damer
5020 Trænerløn, herrer
5025 Trænerløn, ass. coaches herrer
5300 Landskamp og EM - herrer
5410 NM - ungdom, herrer
5420 NM - ungdom, damer
2528 Dommere, NM stævne
5040 Centertræning, senior herrer
5050 Talentudvikling - transport spillere
5010 Gymnasieprojekt
7127 Damelandshold
5060 Sportschef
7147 Ungdomslandshold
Omkostninger i alt

Indtægter
0500 NM - deltagerbetaling
0025 Tilskud fra Team Danmark - Falkonergården
0510 EM-kampe
0520 Ungdomslandshold, brugerbetaling
Indtægter i alt

ELITEUDVALG
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0

0
0

0

0
0

Omkostninger
Omkostninger i alt

INFORMATIONSUDVALG

ØKONOMIUDVALG
Indtægter
Indtægter i alt

Omkostninger
Omkostninger i alt

ØKONOMIUDVALG I ALT

0

0

0

0

0

0

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

Indtægter
Indtægter i alt

INFORMATIONSUDVALG

DBBF 30. april 2007

0

0

0

0

0

0

Regn. (akk)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budg. (akk) Afv. (akk)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budg. (år)

DBBF

0

0
0

Omkostninger
Omkostninger i alt

ØKONOMIUDVALG I ALT

0

0

0

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

Indtægter
Indtægter i alt

ØKONOMIUDVALG

DBBF 30. april 2007

0

0

0

Regn. (akk)

0

0

0

0

0

0

Budg. (akk) Afv. (akk)

0

0

0

0

0

0

Budg. (år)
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Omkostninger
1160 Ungeudvalg - møder mm.
3527 GIFU
3520 Skolebasket
3526 Pulje/frie aktiviteter
2800 Minifestival - Øst
2820 Minifestival 2006
2850 Nordisk arbejde
2860 Key-players
Omkostninger i alt
UNGEUDVALG I ALT

UNGEUDVALG

DBBF 30. april 2007

0
0
0
0
-13.840,00
0
0
0
-13.840,00
-13.840,00

1.500,00
6.000,00
0
0
0
50.000,00
5.000,00
1.500,00
64.000,00
64.000,00

-1.500,00
-6.000,00
0
0
-13.840,00
-50.000,00
-5.000,00
-1.500,00
-77.840,00
-77.840,00

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)

13.962,96
0
2.814,00
2.100,00
-19.087,71
0
0
0
-210,75
-210,75

Regn. (akk)

10.000,00
12.000,00
0
12.000,00
0
50.000,00
10.000,00
1.500,00
95.500,00
95.500,00

3.962,96
-12.000,00
2.814,00
-9.900,00
-19.087,71
-50.000,00
-10.000,00
-1.500,00
-95.710,75
-95.710,75

Budg. (akk) Afv. (akk)

10.000,00
12.000,00
0
12.000,00
0
50.000,00
10.000,00
1.500,00
95.500,00
95.500,00

Budg. (år)

DBBF

DRIFTSRESULTAT
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EKSTRAORDINÆRE POSTER
7100 Ekstraordinære udgifter
7690 Udviklingspulje
7691 EU/Kraftcenter
7692 EU/styrkeprojekt
7693 EU/kvindekonference
7694 EU/olympiske årgange
7696 EU/møde og rejseudgifter
7697 Mini Grand Prix
7698 Dommer VM i Skolebasket
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT

DBBF 30. april 2007

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
25.000,00
40.000,00
8.600,00
10.000,00
10.000,00
0
5.000,00
98.600,00

86.193,20

348.867,00 -262.673,80 -1.334.554,55

100.000,00
250.000,00
50.000,00
40.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
0
5.000,00
480.000,00

Budg. (år)

-7.656,00 -1.326.898,55

-7.656,00

Budg. (år)

-100.000,00 100.000,00
-246.158,75 250.000,00
0 50.000,00
0 40.000,00
-19,75 15.000,00
0 10.000,00
0 10.000,00
1.755,00
0
0
5.000,00
-344.423,50 480.000,00

Budg. (akk) Afv. (akk)

Budg. (akk) Afv. (akk)

0
3.841,25
50.000,00
40.000,00
14.980,25
10.000,00
10.000,00
1.755,00
5.000,00
135.576,50

Regn. (akk)

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn) Regn. (akk)

0
0
25.000,00
40.000,00
8.600,00
10.000,00
10.000,00
0
5.000,00
98.600,00

Regn. (mdn) Budg. (mdn) Afv. (mdn)
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Formandsberetning for Turneringsudvalget
Turneringsudvalget (TU) har i den forgangne sæson bestået af primært
Flemming Hansen i det jyske og fynske og af Thomas Frydendal og Jimmy
Jørgensen i det østlige Danmark. Undertegnede har primært haft
arbejdsopgaver med divisionerne og bestyrelsesarbejdet.
Den ganske almindelige turnering fylder utroligt meget. Der er en tidskrævende
planlægningsfase omkrig september og omkring juletid. Vi har brugt meget tid
på at lave nogle rækkeinddelinger der kunne tage højde både for styrkeforhold
og geografisk. Denne opgave har ikke være løst optimalt, specielt i det jyske. Vi
har på 2 TU-vest ledermøder haft en positiv og god dialog med klubberne og
håber at kunne bringe nogle af de gode ideer med til den kommende turnering,
blandt andet ideerne omkring rækkeinddeling.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering.
Desværre er enkelte rækker i pokalturneringen så tyndt besat, at vi må overveje
om ikke der skal være et vist antal holdt tilmeldt turneringen for overhovedet at
gennemføre.
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 behandles af hele udvalget. En ordning vi er
meget tilfreds med.
Vi har desværre haft et par uheldige episoder i den forgangne sæson. En
dommer blev truet og spyttet efter, på parkeringspladsen efter kampen.
Spilleren fik 14 måneders karantæne. Der blev tjattet 3 gange til en dommer
efter kampen. Spilleren fik 9 måneders karantæne. TU ser meget alvorligt på
disse sager, og vi vil fortsat give lange karantæner for denne type af forseelser.
TU har blandt andet, ud fra visionsfolderen, haft som arbejdsopgave at lave
alternative turneringer. Vi har i år afholdt en pilotturnering for drenge/piger.
Turneringen er en 3 mod 3 turnering, hvor der spilles i puljer af 3 hold der spiller
alle mod alle. En nærmere beskrivelse findes www.basket.dk. Det er muligt at få
konsulenthjælp til afvikling af denne type turnering.
Vi arbejder videre med denne turneringsform og håber på sigt at der afholdes
mindst 20 stævner i den kommende sæson.
Flere mini og drenge/pige spillere har svært ved at spille koncentreret i 10
minutter. Vi har derfor forsøgt, i drenge mester b, at spille med en
turneringsform hvor spilletiden var 8 * 5 minutter. Det er endnu ikke afgjort om vi
ønsker at fortsætte med denne form.
Efter ønske på Basket-Rigsdagen fik klubberne i de yngre rækker mulighed for
at tilmelde sig til ”stævneform”, således at man spillede små stævner med 2-3
kampe samme sted, i stedet for at tage ud til kun en kamp hver weekend. Der
var ikke den store tilslutning til idéen, og kun en række blev oprettet på denne
måde. Efter jul døde idéen, da flere af de deltagende klubber meddelte, at de
ikke længere ønskede denne turneringsform.
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Sæsonen er nu ved at være færdig og i skrivende stund mangler vi at afvikle
Øresundsmesterskab, der finder sted i Farum Arena.
Vi har i år afviklet pokalfinalerne for ungdom i Københavns området. Finalerne
lå i 4 forskellige haller. Denne løsning er ikke optimal. TU så helst det lå samme
sted, men vi ved godt det kan være svært at få haltid. Næste år afvikles
finalerne i det jyske. Interesserede må gerne melde sig, og vi håber, at vi
allerede i oktober kan melde ud hvor finalerne spilles og efter hvilket program
Vi har afholdt F4 i øst. Det var 6 gang vi drog til Farum Arena. Igen et meget flot
arrangement og det er lige før vi spørger os selv: ”Kan F4 i øst afholdes andre
steder?” Det synes vi ikke, det er bare blevet en super flot tradition.
F4 i vest blev også forsøgt, men desværre var vi for sent ude med de endelige
aftaler, og det endte med at vi måtte aflyse. TU vil umiddelbart efter
Basketrigsdagen nedsætte et udvalg, der skal sikre, at vi får afholdt et F4-vest,
på en god og sportslig måde.
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. Denne
turneringsform har vist sig at være et udmærket kompromis mellem en meget
dyr helårlig landsdækkende række med 10-12 hold, og en ren landsdelsturnering, som i de øvrige aldersgrupper.
Der er afholdt Minifestivals i Hørsholm og i Åbyhøj. Det er første gang i Åbyhøj
og 4. gang i Hørsholm. TU er meget interesseret i at få fremelsket traditioner og
her har vi forhåbentlig en i tradition. Minifestivallerne afholdes i Åbyhøj og
Hørsholm – forhåbentlig mange år fremover. Det er TUs holdning, at de klubber
der har mod på, at arrangere forskellige events, gerne må gøre det flere år i
træk.
Stor tak til de klubber der laver et kæmpearbejde i forbindelse med Minifestivallerne, UMD, pokalfinalerne og ØM samt andre officielle arrangementer.
TU-øst har også afholdt TU-leder møde. Desværre var vi ikke så mange. De
tilstedeværende fandt at en mødeaften i slutningen af november var for sent på
året. Alle var enige om, at TU-ledermøde skal gentages næste sæson, blot
noget tidligere. 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.
Hvad byder den kommende sæson på?
Det første TU skal i gang med – er i gang med, er tilrettelæggelsen af
divisionerne. Alle er jo bekendt med at enkelte klubber ikke blev godkendt til BL
– enkelte klubber har trukket sig eller direkte ønsket nedrykning. I forbindelse
med planlægningen af herrer divisionerne er det TUs klare holdning, at det kun
er de 2 sidste hold fra årets 1. division der skal ned i 2. division. Vi arbejder pt.
med en 1. division herrer i den kommende sæson på 13-14 hold. Det er mange
hold, med vi finder det urimeligt, at klubber der har arbejdet hårdt og seriøst
rykker ud fordi udefrakommende hold skal ind i 1. division herrer. Det kan
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betyde, at vi ikke følger de propositioner der blev udmeldt fra sæsonstart, men
vi håber på forståelse fra klubberne.
Så må vi til kommende sæson fremkomme med et sæt propositioner, der tager
høje for de mange hold, og hvordan det eventuelt bliver nedbragt.
Ovenstående kræver en bemyndigelse fra Basket-Rigsdagen, hvilket vi håber at
få.
TU vil på den kommende Basket-Rigsdag fremkomme med et forslag om at
herrernes og damernes pokalfinaler fremover skal afholdes i en bestemt hal øst. Vi har kontakt til en hal, der allerede nu kan bookes for de næste 3 år, med
en option på 2 ekstra år. TU vil gerne afholde pokalfinalerne det samme sted,
på samme tid af året, i mange år fremover. Alle landskampe spilles i vest, vi
finde det derfor fint hvis pokalfinalerne så afholdes i øst.
TU vil også stille forslag om, at hjemmeholdet er ansvarlig for at stille med 2
dommere i alle ”ikke dommerpåsatte” kampe. Det viser sig at udeholdet oftest
glemmer, at de skal medbringe en dommer. Det skal dog stadig være muligt for
udeholdet at medbringe sin egen dommer.
TU vil også fremkomme med forslag til et afslutningsstævne for A- og Brækker. Det vil i første omgang kun være for hold i øst, medmindre vest gerne
vil.
Af sager TU vil arbejde med i den kommende sæson kan nævnes:
Svendborg ønsker at deltage i turneringen i øst. De har mange afbud og mange
meget lange ture. Vi må se om vi kan finde en løsning så vi kan hjælpe
Svendborg og andre klubber på Fyn.
Vi håber også, at vi i den kommende sæson kan udvikle Øresundsmesterskabet
så turneringen bliver mere en ”blot” turneringen. Vi håber vi kan få sat gang i
træneruddannelse og dommerudvikling. Det var planen i år, med der var
desværre ikke økonomi til alle vores ønsker. Turneringen skal efter afslutningen
evalueres af ØM-TU, og det er vigtigt at vi her også får klubbernes mening om
det nye initiativ, hvorfor vi inviterer til an snak i forbindelse med de afsluttende
kampe i Farum. Der har været lidt forskellige opstartsproblemer med
kampflytninger m.v., og nogle klubber har måske ikke prioriteret ØM på samme
måde som TU havde forestillet sig fra starten af.
Som en sidste ting kan nævnes: Dobbeltlicenser. En del af de Europæiske
basketball Forbund opererer med begrebet ”Dobbeltlicenser”. Ideen er, at en
ung spiller, typisk under 22 år, kan spille i 2 klubber. Spilleren kan være 9.-10.
mand fx i BL og så 3.-4. mand på et 1. divisionshold. Vi vil I den kommende
sæson arbejde med forslaget.
Bjarne Bremholm
Formand for TU
Værløse 20. maj 2007
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Landsholdene
Senior herrer har gennemført første runde i A- gruppen og skal nu i
eftersommeren spille afgørende kampe om placeringerne. Målsætningen er
primært, at sikre eksistensen i A-gruppen. Modstanderne er Ukraine, Israel og
Belgien, hvilket betyder, at især kampene mod Belgien bliver interessante for
vores deltagelse i A gruppen. 22. august spiller vi i Århus mod Belgien! Vores
trup og vores plan for forberedelserne ser pt. godt ud.
Mange har, med coach Allan Foss i spidsen, gjort en stor indsats for dette
projekt., og vi ser det som en vigtig del af udvikling af dansk basket.
Senior damer har ligget stille i år. Der er blevet gennemført en konference om
fremtidens elitedamebasket. Konference havde stor opbakning fra
eliteklubberne og der er lavet en analyse og nedsat en arbejdsgruppe, der skal
arbejde for en ny start på dansk elitebakset på damesiden. Jeg mener vi har et
stort uudnyttet potentiale her og beklager, at der ikke har været ressourcer til at
holde elitearbejdet oppe.
Ungdomslandsholdene har forberedt deltagelse i NM. Der er også her gjort et
stort, frivilligt stykke arbejde. Der er ingen tvivl om at ungdomsarbejdet trænger
til megen støtte og professionalisering. Det store frivillige arbejde har givetvis
været med til at vise potentialet i dansk basket. Desværre er det også
nødvendigt, at næsten hele vores eliteungdomsarbejde hviler på spillerbetaling.
Det har givet mange frustrationer i træner- ledergruppen. Det er selvfølgeligt et
mål at dette ændres med årene.
Årets NM har givet de bedste placeringer nogensinde: U16 damer guld, U18
herrer sølv,U18 damer bronze, U16 herrer 4.plads
U18 holdene deltager i år i EM, hvilket skal ses som en start på en øget
satsning på ungdomselite og som forløber for udviklingsprojekt med Team
Danmark.

Kraftcentre
De eksisterende kraftcentre i København og Århus har fungeret godt,. Der er
megen intern udvikling – specielt vedr. træningsformer – fx styrketræning.
Fokus vil også være bedre samarbejde med klubberne.
Desværre kan vi ikke starte nye kraftcentre i år. Vi håber stadig på Ålborg, men
udviklingen omkring Ligadeltagelsen har sat arbejdet i Ålborg tilbage, hvilket vi i
Eliteudvalget beklager meget. Vi så gerne et større hensyn til regional udvikling.
Det er stadig målsætningen at vi skal nå op på 4 -5 kraftcentre, som udspringer
af samarbejde mellem lokale klubber.

Team Danmark
Team Danmark og DIF har i fællesskab vedtaget at der skal startes et
talentudviklings- og forberedelsesprojekt med basketball.
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Vi betragter dette som et virkeligt gennembrud i forholdet til TD støtte til
basketball. Der er foreløbigt forhandlinger om start af projekter for over 1 mio pr.
år i 4-6 år.
På udviklingsområdet drejer det sig om professionalisering (sportschef) og
større satsning på ungdomseliten ( kraftcentre, koordinering og deltagelse i
EM) og større uddannelsessatsning (elitetrænere). De konkrete planer skal
udarbejdes før en endelig aftale kan indgås.

Sportschef
Morten Thomsen har indtil årsskiftet fungeret som frivillig sportschef. Han måtte
af personlige grunde trække sig. Vi takker Morten for hans store arbejde og
regner med stadig at kunne trække på hans kapacitet.
Det efterlod imidlertid store opgaver uden styring og dette har præget forårets
arbejde.
Bestyrelsen har vedtaget at give tilskud til en sportschefansættelse sammen
med Team Danmark.
Første opgave for sportschefen er at etablere et udviklingsprojekt sammen med
Team Danmarks konsulenter. Det er et stort arbejde at sammensætte et sådant
projekt. Efter projektstart skal sportschefen opfylde almindelig funktioner – fx
ledelse af projektarbejdet. Opslag og ansættelse vil blive fremmet så meget
som muligt.

Ligaerne og 1.div.
Det er jo ikke udvalgets direkte arbejdsområde, men vi finder at arbejdet her er
særdeles vigtigt for eliteudviklingen. Vi ser gerne et nærmere samarbejde med
forbundet – især når der ansættes en sportschef. Vi mener, at dette kan
effektivisere kommunikation og synergi. Vi er kede af at udviklingen i Ålborg
måske bliver bremset, fordi der ikke længere er Ligaklub i området.

Styrkekoncept
Er blevet sat lidt tilbage p.gr. af sygdom, men arbejdet skrider fremad og i
kommende sæson vil vi kunne sætte det i gang – i hvert fald på
forsøgsområder. Vi ser det som en væsentlig forbedring af udviklingen af de
unge. Styrketræningskonceptet bliver meget omfattende og vil blive brugt på
kraftcentre og LH trupper og tilbudt alle klubber.

Perspektiv og planer
Vi har ikke i år kunnet gennemføre så store løft, som vi havde tænk os. Vi
havde håbet på at have 3-4 kraftcentre, et kørende udviklingsprojekt og en
sportschef.
Det er særdeles vigtig, at hele området får tilført større ledelses- og
administrative ressourcer. Udvalget kan ikke se, at der kan ske en ordentlig
udvikling af dansk elitebasket uden ansættelse af en sportschef. Vi ser frem til
dette.
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Vi har i Danmark et meget stort potentiale i vores ungdomsarbejde, men
udvikling, kræver koordinering, langsigtet planlægning, kvalitetsforbedringer og
erfaringsskabelse for spillerne og trænerne. Vi har de dygtige og ambitiøse
unge.
Øvrige kommende mål: start af eliteskole fra 7 klasse, Olympiske Årgange 2024.
Udvalget vil satse på at lave en udviklingsplan sammen med Team Danmark.
Som nævnt må vi i udvalget erkende, at området er så stort og
arbejdskrævende, at det er urealistisk, at kunne skabe udvikling uden større
professionelle ressourcer. Således at udvalgets medlemmer i højere grad kan
udfylde deres post som politikere.
Ernst Jensen, fmd f eliteudvalget
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Disciplinærudvalgets beretning
Disciplinærudvalget har i sæsonen 2006-07 haft fire sager til behandling, nemlig
en protestsag samt tre ankesager, de to vedrørende kendelser truffet DBBFs
turneringsudvalg og den ene vedrørende kendelse truffet af Basketligaudvalget.
Med henvisning til den efterfølgende nøjere gennemgang af sagerne finder
Disciplinærudvalget det især væsentligt at pege på følgende:
Det er ingen hindring for en kamps afvikling, at der kun møder en af de påsatte
dommere frem.
At en kamp afvikles med en på stedet udpeget dommer, der grundet
omstændighederne kun kan dømme første halvleg, hvorefter han erstattes med
en anden på stedet udpeget dommer, er i overensstemmelse med de af
Dommerudvalget til dommerne udsendte retningslinier i tilfælde af udebleven
eller skadet dommer, og er ikke i modstrid med de Internationale
Basketballloves bestemmelser i de tilfælde, hvor en dommer bliver skadet
under en kamp.
Såfremt der ved anke i disciplinærsager henvises til videooptagelser, som man
ønsker skal indgå i sagsbehandlingen, vil dette under hensyntagen til
tidspresset i sagsbehandlingen som regel kun være muligt for
Disciplinærudvalget, dersom videooptagelserne fremsendes i digitaliseret form
samtidig med anken.
Såfremt antal mistede kampdage ligger til grund for en tidsbestemt
karantæneudmåling, skal opregningen af mistede kampdage ikke kun foretages
i den turnering, hvor forseelsen fandt sted, men også i andre turneringer under
DBBF, hvori den karantæneramte spillers hold deltager.
Den behandlede protestsag og de tilsvarende ankesager har været som følger:
Protestsagen vedrørte manglende fremmøde af den ene dommer i en kamp i
Mesterrækken for herreynglinge, hvor der på stedet derfor blev udpeget en
anden dommer, der af tidsmæssige årsager kun kunne dømme første halvleg,
hvorfor vedkommende i anden halvleg blev erstattet af en anden ligeledes på
stedet udpeget dommer. I protesten blev det anført, at af de efter hinanden på
stedet udpegede dommere var den ene træner for et hold i samme række og
den anden træner i hjemmebaneklubben, og desuden at den fremmødte
dommer ikke talte dansk, ikke sagde noget og ikke påtog sig rollen som
myndighed i form af dommer, hvorfor man ikke under nogen omstændigheder
kunne betragte kampen som afviklet efter forskrifterne.
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-

Uanset at protesten ikke var nedlagt korrekt jævnfør Fælles
Turneringsreglement § 21 stk. 1, besluttede Disciplinærudvalget at
behandle protesten, idet det dog indledningsvis blev fastslået, at det ved
nedlæggelse af protest er det protesterende holds egen opgave og eget
ansvar at kende reglerne for nedlæggelse af protest og at følge disse
regler.

-

Disciplinærudvalget afviste protesten og kendte kampens resultat
stående ved magt, idet især følgende blev lagt til grund:

Disciplinærudvalgets beretning

-

At det jfr. Fælles Turneringsreglement § 45 stk. 2 ingen hindring er for en
kamps afvikling, at der kun møder en af de til kampen påsatte dommere
frem.

-

At en kamp afvikles med en på stedet udpeget dommer, der grundet
omstændighederne kun kan dømme første halvleg, hvorefter han
erstattes med en anden på stedet udpeget dommer, er i
overensstemmelse med de af Dommerudvalget til dommerne udsendte
retningslinier i tilfælde af udebleven eller skadet dommer og er ikke i
modstrid med de Internationale Basketballloves bestemmelser i de
tilfælde, hvor en dommer bliver skadet under en kamp.

De tre ankesager drejede sig om følgende:
Afgørelse fra DBBFs Turneringsudvalg vedrørende kampene mellem to hold i
Drenge C-rækken, hvor den ene kamp blev afbrudt af dommeren angiveligt
med den begrundelse, at den var meget voldelig, og hvor der i den anden
kamp, som det protesterende hold tabte med 1 point, efterfølgende viste sig at
være en protokolførerfejl, der viste diskrepans mellem den samlede løbende
scoring og de angivne periodescoringer. I forbindelse med udtalelser sagen
vedrørende synes de to kampe at have været afviklet på en ikke udpræget
sportslig måde med hårdt spil på banen og med aggressiv opførsel og groft
sprog fra trænere og udskiftningsspillere. – DBBFs Turneringsudvalg afgjorde,
at begge kampe var at spille om, og at der til begge kampe ekstraordinært af
DBBF ville blive påsat dommere, hvis honorarer og kørselsgodtgørelser
hjemmeholdet ville være at betale.
-

Disciplinærudvalget stadfæstede Turneringsudvalget afgørelse, at begge
kampe var at spille om med påsatte dommere.

-

Disciplinærudvalget kom med følgende tilføjelse til kendelsen:

Ikke mindst i lyset af, at der er tale om en drengekamp, hvor der spilles efter
Børnereglerne, skal Disciplinærudvalget kraftigt opfordre til bestræbelser på, at
kampene afvikles i en fordragelig atmosfære, hvor fairplay og en sportslig
afvikling af kampen er i centrum hos såvel spillerne som ikke mindst trænerne
og med tilskuere, herunder forældre, der bakker dette op.
Afgørelse fra Basketligaudvalget i diskvalifikationssag, hvor en spiller blev idømt
karantæne med den begrundelse, at vedkommende spiller i to omgange havde
sparket en modspiller i hovedet efter en kamp om boldbesiddelse. I anken af
kendelsen anførte den påklagende klub, at den ikendte karantæne strakte sig
over en periode, der for den pågældende spiller kunne omfatte op til 9 mistede
spilledage, hvilket man i lyset af en række anførte diskvalifikationssager, hvor
Basketligaudvalget havde idømt karantæner i perioder, der højst ville medføre 3
mistede spilledage, fandt var i modstrid med, hvad man kaldte
’ligebehandlingsgrundsætningen’.
-

Efter at have gennemgået sagens akter lagde Disciplinærudvalget især
Basketligaudvalgets kendelse i en diskvalifikationssag fra en kamp spillet
5 dage forud for den sagen vedrørende kamp til grund, hvor en spiller var
blevet idømt en karantæne svarende til 3 mistede spilledage, og fandt
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ikke, at der i henseende til graden af overlagthed og graden af
voldsomhed i de to diskvalifikationssager var proportionalitet i de af
Basketligaudvalget idømte karantæner. På den baggrund omgjorde
Disciplinærudvalget Basketligaudvalgets afgørelse og afkortede den
idømte karantæne til at gælde en periode, der ville indeholde 3 mistede
spilledage.
-

Disciplinærudvalget ønsker at understrege, at afkortningen af
karantænen alene har baggrund i proportionalitet i sagsbehandlingen og
ikke er et udtryk for et ønske om en mildere kurs ved udmåling af
karantæner i forbindelse diskvalifikation efter voldelige episoder.

-

I anken havde den påklagende klub med henvisning til en
videooptagelse af episoden protesteret over udsagnet om, at den
karantænedømte spiller skulle have sparket modspilleren i hovedet i to
omgange, og anført, at der var tale om i samme omgang at have sparket
ud to gange og ramt den ene gang, og at modspilleren havde forhindret
den sparkende spiller i at rejse sig. – I den anledning skal
Disciplinærudvalget gøre opmærksom på, at det – ikke mindst i
henseende til det tidspres for en afgørelse, der ofte vil være især i
forbindelse med slutpilskampe – vil være uhensigtsmæssigt tidsrøvende
at skulle tage stilling til henvisninger til videooptagelser, medmindre disse
fremsendes sammen med anken og i digitaliseret form, så optagelserne
umiddelbart kan sendes til alle Disciplinærudvalgets medlemmer til
gennemsyn og stillingtagen.

Afgørelse fra DBBFs Turneringsudvalg i diskvalifikationssag, hvor en klub
gjorde indsigelse mod Turneringsudvalgets praksis ved karantæneudmåling,
nemlig at taksere en karantæne til et antal mistede spilledage, i det foreliggende
tilfælde angiveligt 3 spilledage, og udmåle karantænen i den turnering, in casu
LP-turneringen for ynglingeherrer øst, hvor spilleren begik forseelsen. I
indsigelsen gjorde den pågældende klub, at den pågældende spiller ville være
karantæneramt i mere end 3 spilledage, in casu op til 6 spilledage, idet
spillerens hold i karantæneperioden også skulle spille kampe i Mesterrækken
for Ynglingeherrer, og man bad derfor sagen taget op til fornyet overvejelse.
-

Da Disciplinærudvalget ikke opfattede sagen som en ankesag, men som
en indsigelse mod Turneringsudvalgets opfattelse af, at
karantæneperioden i den foreliggende sag ikke omfattede mere end 3
mistede spilledage, afgav Disciplinærudvalget ikke nogen kendelse, men
kom med følgende tilkendegivelse:

Det er Disciplinærudvalgets opfattelse, at Turneringsudvalgets praksis at
begrænse udmåling af karantæne, herunder antal spilledage, alene til den
turnering, hvori forseelsen blev begået, IKKE er lovmedholdelig.
Det er således Disciplinærudvalgets opfattelse, at (klubben) har ret i sin
indsigelse, at karantæneperioden omfatter mere end 3 spilledage.
Såfremt Turneringsudvalget til grund for karantæneudmålingen har lagt, at den
ikke skal ramme mere end 3 spilledage, og såfremt Turneringsudvalget
fastholder denne tilgrundlægning, må den tidsbestemte periode for karantænen
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afkortes i overensstemmelse hermed, idet ikke kun LP-turneringen, men også
Ynglingemesterrækketurneringen skal tages i betragtning ved opregning af
antal spilledage.
-

Turneringsudvalget videresendte Disciplinærudvalgets tilkendegivelse til
DBBFs Amatør- og Ordensudvalg, der returnerede sagen med den
bemærkning, at Disciplinærudvalget ikke havde behandlet sagen (!),
som, uanset den var indbragt for Amatør- og Ordensudvalget som en
fortolkning om forbundets love, efter Amatør- og Ordensudvalgets
opfattelse reelt var en anke af idømt karantæne efter diskvalifikation.

-

Disciplinærudvalget tog dernæst sagen op til behandling igen, idet man i
modsætning til Amatør- og Ordensudvalget fandt, at sagen ikke kun
drejede sig om en anke af en idømt karantæne, men også og især om en
fortolkning af love og reglementer. I den fornyede sagsbehandling
bemærkede Disciplinærudvalget med henvisning til den allerede givne
tilkendegivelse blandt andet følgende:

Karantæner er altid tidsbestemte, jfr. Turneringsreglementet § 16, stk. 4, sidste
punkt.
En karantæne kan ankes såfremt den indeholder mere end 3 mistede
spilledage, jfr. Turneringsreglementet § 16, næstsidste punktum.
Ved opgørelse af mistede spilledage skal medtælles ikke kun mistede kampe i
den turnering, hvor forseelsen har fundet sted, men også andre
turneringskampe, i det givne tilfælde ynglingemesterkampe, under DBBF; dette
er at betragte som svarende til at en karantæne jfr. samme §16 i
Turneringsreglementet ”omfatter enhver aktivitet som spiller, coach --.”
Til grund for tidsudmålingen af karantænen har Turneringsudvalget lagt, at
spilleren skulle miste 3 spilledage.
På tidspunktet for den afsluttende sagsbehandling, som er 25/11, har den
karantæneramte spiller, såfremt turneringsplanen er blevet fulgt, mistet 4
kampdage, evt. flere, såfremt hans hold har spillet yderligere kampe i LPturneringen siden 26/10.
Uanset Turneringsudvalget ønskede sagen videresendt til Amatør- og
Ordensudvalget, burde Turneringsudvalget have ladet Disciplinærudvalgets
tilkendegivelse have haft opsættende virkning i den forstand, at den
karantæneramte spillers tidsbestemte karantæne indtil videre var blevet
afkortet, således at spilleren alene mistede 3 spilledage opgjort i
overensstemmelse med Disciplinærudvalgets optællingsmåde.
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-

På denne baggrund omgjorde Disciplinærudvalget Turneringsudvalgets
afgørelse og afkortede den pågældende spillers karantæne således, at
karantænen betragtedes som udløbet på det tidspunkt, hvor spilleren
havde mistet 3 kampdage, idet såvel mistede pokalturneringskampe som
mistede danmarksturneringskampe indgik i optællingen af mistede
kampdage.

Risskov, den 10. maj 2007

Hans H. Graversen
formand
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Status for Dommerudvalget
1. Indledning
Dommerudvalgets beretning er delt op i emnerne: Dommerudvalget,
Dommerne, Turneringen, Uddannelse, Dansk-Svensk samarbejde,
Dommermangel og Fremtidsplaner.

2. Dommerudvalget
Dommerudvalget består af Jesper Brixen, som er formand og dermed også
medlem af DBBFs bestyrelse. Jesper har været dommer i mange år og er aktiv
divisionsdommer samt FIBA kommissær. Ud over arbejdet som formand
varetager Jesper rollen som DBBFs regel-ansvarlig. Claus Fogde er
næstformand og har ansvar for samarbejdet med BasketLigaen og
DameLigaen. Derudover er der 3 medlemmer: Jakob Hors er ansvarlig for
udvikling af vores topdommere, Jonas Bille er ansvarlig for vores dommerkurser
samt for udvikling af undervisningsmateriale til vores dommerclinics, og Rune
Ressel Larsen er ansvarlig for udvikling af dommerne på breddeniveau.
Desuden har Jan Gjettermann været med i udvalget indtil februar, hvor han
efter eget ønske trådte ud.
Dommerudvalget har i løbet af sæsonen afholdt 7 møder, hvilket er et udtryk
for, at der er mange opgaver for udvalget.
Dommerudvalget har i år udsendt 6 nyhedsbreve med Jan Gjettermann som
redaktør. Dette arbejde har Jan fortsat efter sin udtræden af Dommerudvalget.
Nyhedsbrevene indeholder bla. Nyt fra Dommerudvalget, FIBA nyt, regel
fortolkning samt løst og fast om dommerne. Alle interesserede kan abonnere på
Nyhedsbrevet, som udsendes fra DBBFs kontor.

3. Dommerne
Dommerudvalget valgte ved sæsonstarten at fortsætte med samme
dommergrupper, som i sæsonen 2005/06. Dvs. med en gruppe på 12
BasketLigadommere, en gruppe med 10 DameLigadommere, en gruppe, som
dømte 1. division herrer, en gruppe som dømte divisionskampe, samt en
gruppe dommere, som dømmer øvrige kampe. Tilbagemeldinger fra spillere,
trænere, dommere mfl. har givet udtryk for, at denne gruppering er en god idé,
som bør fortsætte. Så det vil også være tilfældet for den kommende sæson.
Der har været lidt udskiftning i de øverste grupper, og det vil nok fortsætte i de
kommende sæsoner, idet gennemsnitsalderen er meget høj. Dommerudvalget
har og vil fortsat derfor bruge mange kræfter på at forøge antallet af dommere
samt få udviklet den næste generation af topdommere. Mere om det senere i
denne beretning.
Det er udvalgets fornemmelse, at dommernes niveau generelt er blevet højere,
og antallet af klager over dårlige dommerpræstationer er da også meget lille.
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4. Turneringen
Turneringen er set med dommerøjne forløbet noget blandet. I de bedste rækker
har der ikke været store problemer med afvikling af kampene, mens i de i lavere
rækker samt ungdomsrækkerne i vest, har været problemer med mange meget
sene aflysninger og kampflytninger. Det har skabt så store problemer for
dommerpåsætteren i vest, at han har besluttet ikke at fortsætte i den
kommende sæson. 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.
Omkring de enkelte kampe oplever dommerne ofte større og mindre problemer.
Mange klubber har desværre en tendens til at glemme vigtigheden af at have
de rette omgivelser til afvikling af kampene. Det drejer sig om alt lige fra
manglende eller mangelfuld/defekt udstyr, for sent fremmødende officials til
dårlig behandling af de fremmødte dommere.
Klubberne skal huske at
-

have nødvendigt og brugbart udstyr til rådighed

-

dommerbordsofficials skal møde til tiden

-

dommerbordsofficials skal være tilstrækkelig uddannet til kampens
niveau

-

dommerne skal behandles med respekt

-

dommerne skal bistås i deres opgave løsning

I sæsonens løb har der været væsentlig flere diskvalifikationssager end i de
foregående sæsoner. En årsag hertil er formentlig, at Dommerudvalget har bedt
dommerne være bedre til at følge FIBAs regler og fortolkninger for usportslige
og diskvalificerende fejl. Specielt ved turneringernes start var der problemer,
men spillere og trænere synes nu at have justeret, så antallet af usportslige fejl
er faldende. Det er udvalgets holdning, at denne stramning skal bibeholdes.

5. Uddannelse af dommerne
Sæsonen startede med 5 opstartsclinics for henh. BL-dommergruppen, DLdommergruppen, divisionsdommer gruppen samt 1 clinic i Vest og 1 i Øst for de
øvrige dommere. 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. I
begyndelsen af marts blev der afholdt endnu en clinic for BL-dommerne med
det formål at forberede dommerne til slutspilskampene.
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I den forløbne sæson har der været afholdt 18 C-dommerkurser med i alt 279
deltagere og 5 B-dommerkurser med i alt 82 deltagere. Endelig har der været
afholdt et A-dommerkursus med 8 deltagere, der alle bestod. Det er positivt
med så mange nye dommeraspiranter, men desværre er det ikke lykkedes at få
aktiveret dem alle. Det skyldes dels 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 vil gøre meget for at få løst.
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.
I slutningen af maj afholdes en udviklingstur til Berlin, hvor lovende
divisionsdommere får en intensiv dommercoaching, som kan bringe dommerne
op på et højere niveau. I år har Dommerudvalget valgt at sende udelukkende
jyske dommere med på turen, idet vi kan se, at dommermanglen er størst i den
vestlige del af Danmark.
Der har også været afholdt nogle breddedommerearrangementer i form af små
clinics afholdt i forbindelse med Basketligakampe. Disse clinics har været
meget populære, og Dommerudvalget vil derfor søge at afholde flere af disse
arrangementer i de kommende sæsoner. Alle interesserede kan deltage i disse
arrangementer, som dog primært henvender sig til C-, B- og A-dommere.
Da DBBFs i fremtiden vil sende flere ungdomslandshold til FIBA Europe’s
turneringer, er der behov for at få uddannet flere danske FIBA dommere.
Dommerudvalget har derfor udpeget 4 kandidater fra BL-dommergruppen, som
i den kommende sæson vil få ekstra opmærksomhed. De 4 dommere vil blive
tilbudt kurser, clinics, camps, bedømmelser mm. så de vil kunne bestå FIBA’s
dommereksamen næste år. Den nævnte eksamen foregår efter 3dommersystemet, så det er vigtigt, at vores kandidater bliver trænet til dette.
Det vil ske ved, at vi påsætter 3 dommere til udvalgte kampe i forskellige
divisioner.

6. Dansk – svensk samarbejde
Inden sæsonens start var der store forventninger til et samarbejde med det
skånske basketball forbund, SBBF, men desværre udeblev de forventede
penge fra EU’s fond for regionaludvikling. Det var planen, at der skulle afholdes
fælles kurser og andre arrangementer, men det blev som sagt ikke til noget. Det
eneste, der blev gennemført, var Øresundsturneringen, som blev gennemført
med succes. Dog virker det som om, at flere klubber har nedprioriteret denne
turnering, mens Dommerudvalget har givet turneringen høj prioritet ved at stille
divisionsdommere til kampene.
Det er planen, at dette samarbejde skal fortsætte i de kommende år, men om vi
får flere midler, så vi kan gennemføre flere tiltag, er pt. uvist.
Dommerudvalget har der ud over været i kontakt med det svenske
dommerudvalg, og det er aftalt, at vi skal starte et samarbejde med udvikling og
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uddannelse af elitedommere. Desuden er det planen, at vi skal udveksle
dommere landene imellem. Første tiltag på dette område er allerede aftalt, idet
Rune Larsen i den kommende sæson skal dømme kampe i den svenske liga.

7. Dommermangel
Dommerudvalget, dommerpåsætterne og dommerne er tilsammen et
serviceorgan for klubberne med den fornemme opgave at hjælpe klubberne
med at få afviklet kampene på bedste sportslige vis. Den opgave påtager vi os
gerne, men for at imødekomme klubbernes behov og forventninger, kræves det,
at klubberne hjælper os med at tilvejebringe et ordentligt og tilstrækkeligt
grundlag. Det betyder flere ting:
-

Klubberne skal hjælpe med at rekruttere nye dommere

-

Klubberne skal sørge for at få plan- og fastlagt kampene i rimelig tid

-

Klubberne skal minimere antallet af aflysninger og ændringer

-

Klubberne skal synligt bakke op om dommerne og dommergerningen, så
de få dommere, vi har, ikke bliver skræmt væk

Alt for mange klubber kører i dag på ”frihjul”, når det drejer sig om at stille
dommere til rådighed for DBBF. Det går bare ikke i længden. Vi er derfor
begyndt at opkræve gebyrer fra de klubber, som ikke stiller de dommere, som
DBBFs love kræver. Vi håber, at dette ”wake-up call” vil få klubberne til at gøre
en indsats for at rekruttere dommere og støtte disse i deres udvikling, for sker
det ikke, kan næste trin være, at klubberne ikke kan få lov til at deltage i
turneringerne, hvis de ikke stiller tilstrækkeligt antal dommere.

8. Fremtidsplaner
Dommerudvalget er parat med en masse tiltag, der kan gøre det mere
interessant at blive og være dommer, men udvalgets ressourcer er
begrænsede. Udvalget ønsker 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.
Virum, maj 2007
Jesper Brixen
Formand
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Status for Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget (UU) konstituerede sig på møde 6. marts 2007, således:
Mogens Tygesen (tidligere medlem), Thomas Haaning (tidligere medlem),
Michael Boje (nyt medlem), Kristian Bak (nyt medlem og formand). Ole Vincents
(breddekonsulent DBBF) er tilknyttet UU. UU 2. møde i sæsonen blev afholdt
27. april 2007.
Gennemførte aktiviteter:


Uddanelseshuset er gennemgået og fundet tilfredsstillende – det skal
fremover gennemgås hvert andet år, så 50% af kurserne er til gennemgang
hver sæson. UU gennemgår det i samarbejde med indkaldte eksperter.



Kursusøkonomi er gennemgået og fundet tilfredsstillende. Med det
nuværende aktivitetsniveau er der generelt ingen økonomiske
begrænsninger for uddannelsesaktiviteter.



UU har efterspurgt en registrering af trænere og dommere i Danmark med
gennemførte uddannelser og basket-relevante aktiviteter. Formålet er at
kunne følge med i om det lykkes at fastholde trænere og dommere i vores
sport. Muligheden for at anvende et system fra DHF undersøges af OV.



UU har efterspurgt en forøget markedsføring af kursusaktiviteterne til
klubberne. OV er påbegyndt dette.



UU har efterspurgt licensiering af basketball trænere for at professionalisere
trænerrollen og højne uddannelsesniveauet. ABCD har uafhængigt heraf
udarbejdet forslag til Rigsdagen, så UU afventer debatten om dette.



UU ønsker at undersøge fordelene harmonisere uddannelse i
Øresundsregionen (Sport Öresund), dvs. DBBF-kurserne harmoniseres med
svensk basket (træner, dommer, leder). OV og PG projektleder og UU skal
deltage samt rekruttere personer, der kan bidrage til det konkrete arbejde.



Super Uddannelsesweekend (1. – 2. september 2007) er vedtaget og meldt
ud.

Gennemførte kurser i 2006/07 er vist i separat materiale
Thomas Haaning er villig til at fortsætte i UU. Michael Boje, Mogens Tygesen
og Kristian Bak gør det ikke, men vil gerne være tilknyttet på projektbasis.

Kristian Bak/22. maj 2007
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Status for Børne- og Ungeudvalget
Indledning
Udvalget har i indeværende sæson bestået af Ida Hagemann (Falcon), Erik
Lindegaard (Virum), Ole Bredahl Rasmussen (Ry), Rasmus Toft (Hørsholm),
Helle Blak (Slagelse) og Jesper Nielsen (fmd.).Desværre har alle, på nær Helle
Blak, trukket sig af forskellige årsager.. Udvalget har afholdt tre 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 har lagt i arbejdet
med børn og unge i løbet af sæsonen.

Årets indsatsområder
Udvalget havde inden sæsonen prioriteret følgende aktiviteter:


Miniarbejdet


grand prix stævner



festival både øst og vest



netværk



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



fortsættelsen af det nordiske ”ABC-network” samarbejde



pilot- og udviklingsprojekter på skole/sfo området

Status på sæsonen 2006/7
Aktivitet

Bemærkninger

GIFU

Vi lagde godt ud med flere interesserede klubber, men har
måttet konstatere, at det i år ikke har været muligt at
fastholde aktiviteten.

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 det med
gode erfaringer ud fra grandprix formen som er udarbejdet
af turneringsudvalget (tak til Bjarne) i samarbejde med
konsulenterne.
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Minifestival

Blev gennemført for anden gang i Hørsholm med stor
succes og arrangementet er kommet for at blive. I år
lykkedes det os, om end med lidt hiv og sving, at få en
endags festival op at stå i Åbyhøj – al begyndelse er som
sagt svær, men det er vores håb, at også denne festival vil
blive et fast indslag i årene fremover.
Det er 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 i år kørt med 20-pts reglen og selvom vi har drøftet
ændringer i reglerne, har vi i udvalget 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 vil
vi tage erfaringerne fra dette og fra vores grandprix
stævner med videre i udviklingen af børnebasket i DK.

Nordisk
samarbejde

B&U-formanden og Michael Rønne har forsat arbejdet i det
nordiske bredde samarbejde ABC-network (Active
Basketball Children). Der var i oktober et meget positivt
møde mellem forbundenes generalsekretærer, formænd
og ABC-netværkerne og vi har fulgt op på dette på forårets
møde under UNM i Stockholm.

FIBA

Formanden deltog i oktober 2006 i FIBA Young Coahes
konferencen i Helsinki. Der var diskussioner og udveksling
af tanker og ideer i mellem de forskellige lande i FIBAeurope, samt oplæg fra forskellige lande.

SFO/skolebasket

Vi har i år gennemført to pilotprojekter – et i Århus og et i
Holbæk. Erfaringerne har været små, men gode. Vi har
dog allerede nu tilstrækkelig viden til at klubberne kan
udnytte denne hvis de ønsker at starte SFO-basketball op i
samarbejde med en lokal skolefritidsordning.

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 (se beretningen). . 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 gennemføre
en eller flere pigeaktiviteter i form af jamborees el. lign.
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Nordisk samarbejde: 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 arbejder videre med erfaringerne fra vores pilotprojekter
og er allerede godt i gang med de indledende forberedelser til et
udviklingsarbejde omkring materialer i form af websider og/eller DVD til brug for
skoler, SFO og klubber. Dette vil kræve ekstra resurser og eksternt samarbejde
– alt sammen noget som vi håber at finde i løbet af det kommende år.
Mini: Festivalerne fastholdes og udvikles. Grandprixstævner og daycamps
ligeså.

Holbæk, maj 2007 – Jesper Nielsen B&U
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Beretning Basketligaen og Dameligaen
Basketligaen bestod i sæsonen 2006 – 2007 af 12 klubber og turneringen løb fra
oktober 2006 – medio april 2007.
Der blev afviklet totalt 152 kampe før vinderen kunne findes. Dansk mester blev
Bakken Bears, nummer to blev Svendborg Rabbits og bronzemedaljerne gik til
Horsens IC
Turneringen blev afviklet som en dobbeltturnering = 22 kampe i grundspillet og de 8
bedst placerede gik til kvartfinaler bedst af 3 kampe, semifinaler bedst af 5 kampe og
finaler bedst af 5 kampe
Årets træner blev Roberto Velosa, Hørsholm
Årets spiller blev Joshua Buettner, Svendborg Rabbits
Dameligaen bestod af 8 hold og turneringen løb fra primo oktober 2006 – medio april
2007.
Der blev afviklet knap 91 kampe før vinderen som blev Hørsholm kunne kåres, sølvet
gik til Sisu og bronzen til Vitus Bering Pirates
Turneringen blev afviklet som en dobbelt turnering + 1 ekstra runde = 21 kampe i
grundspillet.
De fire bedste afviklede semifinaler bedst af 3 kampe og finalen bedst af 3 kampe.
Årets træner blev Mark Linebaugh, Falcon
Årets spiller blev Cindi Marie Merrill, Sisu

Basketligaen
Arrangementerne i forbindelse med afviklingen af Basketliga kampene blev en del
steder hævet meget og de fleste steder er kvaliteten nu på et niveau, der kan siges at
være godkendt. Især Bakken Bears formåede at få et par historisk høje tilskuertal, da
lokalopgøret mød Aabyhøj blev overværet af 4007 tilskuere og kampen mod Horsens
IC af 3312
Tilskuerfremgangen er steget støt de sidste år. I denne sæson har 54.698 personer
valgte at se Basketliga kampe. Dette giver en fremgang på 4,9% således at snittet nu
er 360.
Aftalen med DK4/4Sport bevirkede at der blev vist 13 kampe fra Basketligaen, heraf
flere live.
All Star kampen blev afholdt for 4. gang. Svendborg stod for et flot arrangement med
820 tilskuere og VEST holdet vandt 151 – 145.
Organisatorisk er i de fleste klubber også blevet styrket og de ”daglige” rutiner er blevet
løst bedre. Medlemstallet i de involverede steg svagt.
Den nye hvidbog 2007 – 2009 er et udtryk for, den vej klubberne vil, og de nyeste til
rettelser skulle gerne gøre det endnu bedre.
”Faxe Kondi Man of the Match” er fortsat i den forgangne sæson. Montha McGhee,
Horsens IC blev vinder.
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Mediebevågenheden har især i de store provinsbyer atter været massiv. Lokal TV har
også været aktive, Der har været en del indslag i såvel DR som TV2. Stadig er de
landsdækkende aviser træge med deres dækning.
Besøgstallene på hjemmesiden er i stadig vækst.
Basketliga klubberne har vedtaget at lade et konsulentfirma se på Hvidbogen og
fremkomme med et oplæg som fremlægges på Basketrigsdagen 2008.
Basketligaen i sæsonen 2007 – 2008 består af 9 klubber, idet AaB Basket og Horsens
BC ikke opnåede godkendelse og Team Sjælland valgte at trække deres hold. Af de
ansøgende klubber fra 1. division blev ingen godkendt.
Basketliganævnets medlemmer er i den kommende sæson Ove Pedersen, Morten
Hansen, Peter Glahn.

Dameligaen
Ligaen er i gang med sin 4. sæson og det har været et år med stabilisering.
Klubberne gør en stor indsats, og afviklingen har fået en større prioritet i de deltagende
klubber. Bredden på Elitedamer er desværre ikke stor nok og styrkeforholdet mellem
top og bund er stadig for stort. Men i forhold til sidste sæson er der blevet tættere
imellem holdene.
Antallet af aktive voksne kvindelige basketball spillere ikke stort nok til at kunne sikre
den samme hurtigere udvikling hos damerne.
Værløse som var det nye hold i Dameligaen har haft en flot debut sæson, og den
kommende sæson, består Dameligaen igen af 8 hold.
Hjemmesiden fungerer, men kan stadig styrkes på mange områder.
Geografisk er Dameligaen desværre stadig for ensidig.
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 i spidsen.
Dameliganævnets medlemmer for den kommende sæson er Torben Bo Jensen, Ove
Pedersen Og Leif Nielsen.
Liagaernes repræsentant i Dbbf’s Bestyrelse er Ove Pedersen
Leif Nielsen/Ove Pedersen
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Lovændringer (Forslag til ændring af)
1. Forslag til ændring af udmåling af karantæner
DBBF´s Fælles turneringsreglement
§ 16
Forslaget stillet af Lemvig
Ændring:
Nuværende tekst: ”At tildele spilleren karantæne i en tidsbestemt periode, alt
efter hvor grov en forseelse spilleren har begået”
Ændres til: ”…..et antal spillerunder….”

2. Forslag vedrørende Basketligaen og 1. division herrer
Forslaget stillet af Skovbakken, Bakken Bears, Aarhus Bears og Aabyhøj
IF
På vegne af Skovbakken Basketball, Bakken Bears, Aarhus Bears og Aabyhøj
IF Basketball fremsendes hermed forslag til behandling på Basketrigsdagen:
Der er tale om en række centrale forslag til ændringer af rammerne for
Basketligaen (herrer og damer) – herunder regler for op- og nedrykning.
Ligeledes betyder forslaget, at den nuværende hvidbog får en anden betydning,
og at den af mange kritiserede selvjustits (blandt andet behandlingen af diverse
disciplinære sager) ændres.
Den nuværende hvidbog og godkendelsesstruktur foreslås nedlagt, og
klubberne rykker op og ned efter nedenstående forslag. Ligaens klubber stiller
fortsat krav til sig selv, men klubber kan ikke ekskluderes fra ligaen på
baggrund af disse krav. Kravene vedtages med simpelt flertal i ligaudvalget.
Det bemærkes at ovenstående er skrevet til Basketligaen for herrer.
Tilsvarende turneringsform skal laves for Dameligaen (dog med otte hold,
naturligvis). Turneringsform for Dameligaen foreslås uændret.

Begrundelse:
Der ønskes en strukturændring på baggrund af følgende:


Mere fokus på det sportslige



Der ønskes større gennemsigtighed, åbenhed og bedre kommunikation



Armslængdeprincippet mellem ligaens klubber og selve ligaen ønskes
genindført



Der ønskes større sammenhæng mellem forbund, liga og 1. division



Der ønskes øget fokus på talentudvikling, udvikling af landsholdsspillere og
landsholdsarbejde
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Der ønskes større klarhed i arbejdet i forhold til andre organisationer (f.eks.
Team Danmark, DIF)



Mere overskueligt hvad der skal til for at rykke op fra 1. division



Der ønskes et større og bedre samarbejde med 1. division



Der ønskes en udvikling i samarbejde med 1. division (gennem et elitært
forum)



Der står i forslaget, at der er 10 hold i ligaen. Dette foreslås dels da der p.t.
er 10 hold, der er indstillet på at spille i Basketligaen i 2007/08, og dels da
det vurderes at der er kvalitet til 10 gode hold.



Kravmodellen og styreformen kan udvides til også delvist at gælde 1.
division.

Struktur for ligaen:
1. Basketligaen styres af et ligaråd.
2. Ligarådet består af en repræsentant fra alle Basketligaklubber samt
tre repræsentanter fra DBBF (bestyrelse/eliteudvalg, sportschef og
landstræner).
3. Ligarådet afholder mindst fire møder årligt.
4. divisionsklubberne inviteres til to møder årligt med Basketligaen.
5. Ligarådet opsætter hvilke rammer, der gælder fra Basketligaen. Der
tages udgangspunkt i kravene i den nuværende hvidbog.
Sanktionering (bøder) foretages af ligaens ledelse.
6. (konkret skal kravene, der skal gælde for sæsonen 2007/08 vedtages
af Basketligarådet inden starten på sæsonen).
7. Ligarådet ansætter en direktør for ligaen, evt. en sportschef i
samarbejde med DBBF efter nærmere aftale og forhandling.
Direktøren har ansvaret for udviklingen af ligaen, primært den
kommercielle og sponsormæssige udvikling. Derudover bistår
direktøren til udviklingen af klubberne.
Bestyrelsen bemyndiges til at indføje dette i DBBFs love § 20 stk. 3, i
”Reglement for stående udvalg” og andre relevante steder.

Turneringsforslag:
1. Fra den kommende sæson (altså sæsonen 2007-08) gælder kun de
sportslige resultater i forhold til op- og nedrykning fra 1. division og
Basketligaen.
2. Der er 10 hold i basketligaen – alle spiller mod hinanden 2 gange –
de 6 bedst placerede efter grundspillet spiller herefter playoffs).
3. Playoffs afvikles således: Der spilles kvartfinaler (3 mod 6 og 4 mod
5), bedst af tre. Semifinaler afvikles mellem nr. 1 i grundspillet og
vindere af 4 mod 5 samt nr. 2 i grundspillet mod vindere af 3 mod 6.
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Disse afvikles bedst af syv kampe. Finale mellem vinderne af
semifinalerne (bedst af syv). Bronzekamp afvikles som en kamp
mellem taberne af semifinalerne. Bedst-placerede hold har
hjemmebanefordel i slutspillet som holdene har i dag.
4. Det hold, der vinder 1. division, rykker direkte op i Basketligaen.
5. Nedrykningsspil: Nummer 10, 9, 8 og 7 i Basketligaen spiller et
”nedrykningsspil”. Nr. 10 møder nr. 7 og nr. 9 møder nr. 8. Der spilles
bedst af tre kampe med hjemmebanefordel i kamp 1 og evt. kamp 3
til bedstplacerede hold. Vinderne af disse kampe kvalificerer sig til
Basketligaen i den efterfølgende sæson, mens taberne mødes. Der
spilles bedst af tre med hjemmebanefordel til bedstplacerede i 1. og
evt. 3. kamp.
6. Taberen af dette opgør rykker ud, mens vinderen møder nr. 2 i 1.
division. Der spilles bedst af 3 kampe. I disse kampe spilles efter de
licensregler, der gælder i 1. division. 1. divisionsholdets har
hjemmebanefordel i 1. og evt. 3. kamp.
7. Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs, nedrykningsspil samt
oprykningskampene.
8. Hvis nr. 1 eller 2 i 1. division ikke ønsker oprykning, giver tilbuddet
videre til de hold, der er placeret efterfølgende, dog således at
holdene skal være placeret i den bedste tredjedel af 1. division for at
få buddet.
Bestyrelsen bemyndiges til at indføje dette først i ”3. PROPOSITIONER FOR
HERRER”.

Forslag til krav til den nye struktur:
(Disse punkter skal vedtages af Basketligarådet snarest muligt efter
Rigsdagen):
Der skal genbruges en del af beslutningerne fra den nuværende hvidbog, dog
foreslås følgende punkter skudt ind:
1. Har en Basketligaklub ikke den nødvendige tyngde i
ungdomsrækkerne, skal klubben betale til en særlig ungdomsfond,
der administreres af DBBF. I praksis skal klubben den foregående
sæson have hold, der gennemfører turneringen i mindst 9 ud af de 12
ungdomsrækker. Er dette ikke tilfældet, skal den pågældende klub
indbetale et beløb for hvert hold mindre end de nævnte 9.
(ikrafttræden fra sæsonen 2008/09)
Konkret forslag til indplacering i DBBFs love:
2. Alle spørgsmål om diverse disciplinære sager (karantæner, protester
og lignende) behandles fremover af DBBF’s turneringsudvalg efter
gældende regler for DBBFs turneringer.
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Indplacering af forslag nr. 17:
§ 31 i lovene ændres til:
”Turneringsudvalget behandler diskvalifikationssager og indberetninger fra
dommere og officials efter de til enhver tid gældende reglementer.
I Danmarksturneringen behandles protestsager i første instans af
disciplinærudvalget.
I Danmarksturneringen behandles indberetningssager og diskvalifikationssager
i første instans af turneringsudvalget. Spilletilladelser for danske og
udenlandske spillere behandles af DBBF.
Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7 dage indbringes for DBBFs
disciplinærudvalg.
Gebyret ved indbringelse af protest er kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til disciplinærudvalget er kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til Amatør- og Ordensudvalget er kr. 1.000,-.
§ 19 finder tilsvarende anvendelse i disciplinærudvalgets behandling af
protestsager samt turneringsudvalgets behandling af diskvalifikationssager og
indberetningssager, der behandles af hhv. disciplinærudvalget og
turneringsudvalget i første instans. ”
§ 16 i det fælles turneringsreglement ændres til:
Diskvalificeres en spiller eller en person tilhørende bænkpersonellet, skal disse
af dommerne indberettes omgående og skriftligt til DBBFs turneringsudvalg, der
behandler sagen.
Forud for behandlingen af sagen i turneringsudvalget skal DBBFs
dommerudvalg udtale sig. Turneringsudvalget fastsætter, hvilken straf der skal
tildeles. Indtil turneringsudvalgets afgørelse foreligger, kan en diskvalificeret
spiller ikke benyttes.
Sanktionsmulighederne kan variere fra


Ikke at foretage sig yderligere.



At tildele spilleren en irettesættelse.



At tildele spilleren en advarsel, der står ved magt i 1 år.



At tildele spilleren karantæne i en tidsbestemt periode, alt efter hvor grov en
forseelse spilleren har begået.

Dette vurderes bl.a. ud fra dommerindberetningerne, tidligere diskvalifikationer
m.v.
Hvis diskvalifikationen kun medfører advarsel, idømmes der i
gentagelsestilfælde inden for 1 år karantæne for en bestemt periode, der
omfatter mindst 1 kamp.
Diskvalifikationsreglerne gælder også for bænkpersonel.
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Karantæne omfatter enhver aktivitet som spiller, coach, ass. coach, dommer,
dommerbordsofficial og statistikfører.
Skal karantænen desuden omfatte landskampe og andet DBBF arrangement,
skal dette særskilt bestemmes og udtrykkeligt meddeles i kendelsen.
Spilleren, spillerens klub og dommerudvalget skal have underretning om
sagens udfald.
Benyttelse af karantæneramt spiller medfører tab af kampen. I en taberdømt
kamp gælder eventuel karantæne også. Ovennævnte bestemmelser finder
tilsvarende anvendelse for så vidt angår bortvisning og indberettede
henstillinger.
En tidsbestemt karantæne, der indeholder mere end 3 spilledage m.v., kan
inden 7 dage indankes for DBBFs disciplinærudvalg.
Evt. anke af karantæne fritager ikke det hold, hvor vedkommende er
karantæneramt, fra at spille kampe.
----------Ovenstående forslag træder i kraft straks efter vedtagelsen, og gælder
følgelig for sæsonen 2007/08.

3. Forslag til præcisering af bestemmelsen i § 17
DBBF´s Fælles turneringsreglement
Afsnit I, § 17
Forslaget stillet af bestyrelsen
Hvis en klub sender afbud til en udekampe senere end 48 timer før kampstart
skal klubben spille på udebane i næste hjemmekamp mod samme modstander,
med mindre klubberne aftaler andet.
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4. Forslag til ændring af licensregler
DBBFs Fælles turneringsreglement
Afsnit II, Licensordning, § 31
Forslaget stillet af Værløse Basketball Klub

Baggrund for stillet forslag:
De nuværende regler så godt som umuliggør at anvende egne klubspillere fra
lavere rangerede hold, såfremt de ikke har spillet på et af de øvrige klubholds 1.
kamp i sæsonen. Dette finder vi ikke rimeligt, ligesom vi ikke finder det rimeligt
at en spiller der ikke har spillet basketball under licens i en eller flere sæsoner,
fortsat skal være låst i 30 dage, og ikke sidestilles som en nyregistrering.
Dette har affødt to forslag til ændringer af følgende paragraf:
§ 31
DBBF udsteder spillerlicens efter ønske fra en klub.
Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen, Dameligaen, 1. division
herrer, 2. division herrer og 1. division damer skal være i besiddelse af en
spillerlicens med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en hertil udformet blanket, som kan
downloades fra www.dbbf.dk eller rekvireres fra DBBFs sekretariat. Blanketten,
som skal være korrekt udfyldt og underskrevet af klubben, spilleren samt i
forbindelse med alliancehold af moderklubben, skal være DBBFs sekretariat i
hænde senest 1. september.
En spiller kan kun registreres for én klub inden 1. september. Efter 1.
september kan klubskifte foretages
jf. § 35.
En spiller, som søger licens efter 1. september kan registreres for en klub med
30 dages karantæne.
Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er kontraktligt forpligtede til anden
side.
Licensudstedelse kan desuden ske gennem nyregistrering eller ved klubskifte,
jf. § 36
En spiller kan søge dispensation til at opnå licens i egen klub uden karantæne
mod fremvisning af dokumentation for deltagelse på et af den pågældende
klubs øvrige holds første kamp i samme sæson.
Spillere, som søger licens for første gang, kan registreres i egen klub i hele
sæsonen uden karantæne.
Spillere, som søger licens for første gang kan registres i en ny klub hele
sæsonen, dog med 30 dages karantæne.
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Når en licensansøgning udløser karantæne er den første dag i
karantæneperioden dagen efter modtagelse af ansøgning vedlagt de fornødne
bilag (ansøgningsdato er e-mail eller poststempeldato).
Samtlige licenser udløber den 30. juni.

Forslag 1 (ændring fremhævet som fed):
§ 31
DBBF udsteder spillerlicens efter ønske fra en klub.
Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen, Dameligaen, 1. division
herrer, 2. division herrer og 1. division damer skal være i besiddelse af en
spillerlicens med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en hertil udformet blanket, som kan
downloades fra www.dbbf.dk eller rekvireres fra DBBFs sekretariat. Blanketten,
som skal være korrekt udfyldt og underskrevet af klubben, spilleren samt i
forbindelse med alliancehold af moderklubben, skal være DBBFs sekretariat i
hænde senest 1. september.
En spiller kan kun registreres for én klub inden 1. september. Efter 1.
september kan klubskifte foretages
jf. § 35.
En spiller, som søger licens efter 1. september kan registreres for en klub med
30 dages karantæne.
Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er kontraktligt forpligtede til anden
side.
Licensudstedelse kan desuden ske gennem nyregistrering eller ved klubskifte,
jf. § 36
En spiller kan søge dispensation til at opnå licens i egen klub, uden
karantæne mod fremvisning af dokumentation, for deltagelse på et af den
pågældende klubs øvrige holds kampe i samme sæson - dog skal
dokumentation påvise deltagelse i turneringskamp senest 31. december i
indeværende sæson.
Spillere, som søger licens for første gang, kan registreres i egen klub i hele
sæsonen uden karantæne.
Spillere, som søger licens for første gang kan registres i en ny klub hele
sæsonen, dog med 30 dages karantæne.
Når en licensansøgning udløser karantæne er den første dag i
karantæneperioden dagen efter modtagelse af ansøgning vedlagt de fornødne
bilag (ansøgningsdato er e-mail eller poststempeldato).
Samtlige licenser udløber den 30. juni.

Forslag 2 (ændring fremhævet som fed):
§ 31
78

Lovændringer (Forslag til ændring af)

DBBF udsteder spillerlicens efter ønske fra en klub.
Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen, Dameligaen, 1. division
herrer, 2. division herrer og 1. division damer skal være i besiddelse af en
spillerlicens med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en hertil udformet blanket, som kan
downloades fra www.dbbf.dk eller rekvireres fra DBBFs sekretariat. Blanketten,
som skal være korrekt udfyldt og underskrevet af klubben, spilleren samt i
forbindelse med alliancehold af moderklubben, skal være DBBFs sekretariat i
hænde senest 1. september.
En spiller kan kun registreres for én klub inden 1. september. Efter 1.
september kan klubskifte foretages
jf. § 35.
En spiller, som søger licens efter 1. september kan registreres for en klub med
30 dages karantæne.
Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er kontraktligt forpligtede til anden
side.
Licensudstedelse kan desuden ske gennem nyregistrering eller ved klubskifte,
jf. § 36
En spiller kan søge dispensation til at opnå licens i egen klub uden karantæne
mod fremvisning af dokumentation for deltagelse på et af den pågældende
klubs øvrige holds første kamp i samme sæson.
Spillere, som søger licens for første gang, kan registreres i egen klub i hele
sæsonen uden karantæne.
Spillere, som søger licens for første gang kan registres i en ny klub hele
sæsonen, dog med 30 dages karantæne.
Spillere, som i den forgangne sæson ikke har ansøgt om spilletilladelse,
betragtes ved ansøgning om licens, på lige vilkår med spillere, som søger
licens for første gang.
Når en licensansøgning udløser karantæne er den første dag i
karantæneperioden dagen efter modtagelse af ansøgning vedlagt de fornødne
bilag (ansøgningsdato er e-mail eller poststempeldato).
Samtlige licenser udløber den 30. juni.

5. Forslag vedr. licensregler
DBBFs Fælles turneringsreglement
Afsnit II, Licensordningen § 31
Forslaget stillet af Lemvig
§31
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Vi finder ordningen meget bureaukratisk, og foreslår derfor at en spiller kun skal
registreres en gang i sin karriere. Derefter skal der blot gives besked ved
klubskifte (medfører 30 dages karantæne) samt når man stopper som aktiv.
Forslaget betyder altså at man inden 1. september blot skal registrere nye
spillere samt klubskifte

6. Forslag vedr. transfer af spillere under 18 år
DBBFs 2. Fælles turneringsreglement
Afsnit II: Licensordning§ 32
Forslaget stillet af bestyrelsen
Nyt sidste stykke tilføjes:
FIBA tillader generelt ikke transfer af spillere under 18 år. Dog kan der i særlige
tilfælde udstedes tilladelse til, at en sådan spiller opnår en midlertidig
spilletilladelse i et andet land. Denne tilladelse vil i givet fald gælde indtil
spillerens 18 års fødselsdag. Følgende forhold skal opfyldes:
a. De involverede nationale forbund skal godkende en tilladelse skriftligt
b. Spillerens to klubber skal godkende en tilladelse skriftligt
c. Spillerens forældre eller værge skal give deres tilladelse skriftligt
d. Det skal skriftligt attesteres at spilleren er sikret skolegang
e. Spillerens forældre eller værge skal skrive under på, at spilleren til
enhver tid er til rådighed for det landshold, hvor han/hun først havde sit
tilhørsforhold.
På spillerens 18 års fødselsdag udløber dem midlertidige spilletilladelse
automatisk, uanset om det er midt i en turnering, og spilleren skal have udstedt
letter of clearance efter gældende regler.

7. Forslag vedr. spilletilladelse til udenlandske spillere
DBBFs 2. Fælles turneringsreglement
Afsnit II, Licensordningen § 32
Forslaget stillet af Lemvig
§32
Tilføjelse:
Udenlandske spillere med lovligt ophold i Danmark kan opnå spilletilladelse ved
indsendelse af kopi af pas samt letter of clearance. Ved ophold gyldig kortere
end 3 måneder og gyldig ophold uden arbejds-/opholdstilladelse kan der højest
gives spilletilladelse til 3. division herrer og 2. division damer.
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Begrundelse:
Det virker ulogisk at udlændinge som lovligt er i Danmark p.g.a. studier,
arbejder eller andet ikke kan få lov til at spille basketball. Derfor en lempelse af
reglerne med disse begrænsninger.

8. Forslag vedr. slutspil i ungdomsrækkerne
DBBFs Fælles turneringsreglement
Afsnit III: Reglement for øvrige turneringer
Forslag stillet af turneringsudvalget
Spilleberettigelse § 41
Nyt stk.:
Klubskifte for spillere fra et lavere rangerende hold til et mesterrækkehold
tillades med 30 dages karantæne indtil 31. december

9. Forslag om indførelse af licens for trænere
DBBFs Fælles turneringsreglement
Afsnit II, Licensordningen, nyt Afsnit III: Licensordning for trænere
Forslag fremsat af Association of Basketball Coaches in Denmark, ABCD
(trænerforeningen).

Baggrund for stillet forslag:
Dansk basketball har bug for flere og kvalificerede trænere. For at sikre den
fortsatte uddannelse og opkvalificering af landets basketballtrænere, samt
sætte fokus på trænerhvervet og de netværk som er med til at fastholde
udviklingen blandt basketballtrænere i Danmark, ønsker ABCD at alle aktive
trænere uanset alder, erfaring eller klub, skal registreres med en trænerlicens.
Efterfølgende er det kun trænere med trænerlicens der kan varetage træningen
af udøvere, til træning og i kampe.
Dette forslag er i tråd med licensreglerne i langt de fleste af de øvrige
europæiske basketballforbund og trænerforeninger, og opfylder krav stillet fra
FIBA om en tydelig licensordning for trænere i klubber under DBBF.
Licenserne udstedes af DBBF, og trænere opnår licens på baggrund af deres
uddannelses- og/eller erfaringsniveau. Der udstedes af DBBF følgende licenser:
A, B og C licens¹.
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Til grund for opnåelse af et respektivt licensniveau anvendes følgende
uddannelsesmæssige kriterier:
LICENSNIVEAU

UDDANNELSESNIVEAU²

GODKENDT NIVEAU FOR
COACHING I DK

C-træner licens

Basistrænerudd.

Alle øvrige hold ikke omfattet af
niveau A, B og FIBA EC.

B-træner licens

Klubtrænerudd.

Ungdoms-mesterrækker, 1. div. Herrer

A-træner licens

A-trænerudd.

Ligahold

FIBA Europe Coach

DIF Diplomtræner, ITA

Head coach for landshold

Note 1: Baggrunden for disse licensbetegnelser, er at de anvendes af en række af de øvrige
europæiske landes basketballforbund, herunder Tjekkiet, Grækenland m.fl.
Note 2: Tilsvarende uddannelsesmæssigt niveau fra fx DGI eller udlandet godkendes.

Har ansøger ikke nogen uddannelsesmæssig baggrund, men er berettiget til et
licensniveau, i kraft af erfaring som fx spiller eller som træner igennem mange
år – eksempelvis fra udlandet, vurderes dette af et fungerende
trænerlicensudvalg. I udvalget sidder 3 personer: ABCD’s formand, formanden
for Eliteudvalget, samt formanden for Uddannelsesudvalget.
Det er ikke ambitionen i trænerlicensudvalget at gøre det hverken sværere eller
mindre attraktivt at være træner i Danmark, tværtimod. For at sikre en
uproblematisk overgang fra fx spiller til træner, kan en træner godt opnå
dispensation til at fungere som fx ligatræner, såfremt denne påbegynder (i dette
tilfælde) A-træneruddannelsen ved først mulige lejlighed. Ved endt
uddannelsesforløb akkrediteres coachen den relevante licens. Alternativt vil en
ansøger (fx en udenlandsk coach) kunne blive bedt om at stå til rådighed ved
en coach clinic, for på den måde at ”påvise” sit faglige niveau.
Alle personer kan anmode om en trænerlicens. Licensen kan i helt særlige
tilfælde inddrages såfremt det skønnes at træneren er til fare for udøvere,
dommere, trænerkollegaer m.fl., i forbindelse med sit virke som træner.
Beslutninger taget af trænerlicensudvalget kan ankes til DBBF’s
disciplinærudvalg.
Forslaget, som bør sættes ind under afsnittet ”Licensordning”, under en ny
overskrift fx ”Trænerlicenser” i DBBF’s love, stilles med følgende ordlyd:
§ ??
Enhver person der under træning og/eller kampe forestår coaching og/eller
udskiftninger for et hold, skal være i besiddelse af en trænerlicens.
§ ??
Licensen udstedes som en titel og et nummer. Nummeret skal noteres på
kampprotokollen, ud for trænerens navn.
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§ ??
Licensen kan rekvireres hele året, og er gyldig fra registreringsdato og resten af
livet, med mindre en inddragelse eller nyregistrering finder sted. Niveauændring
af trænerlicens kan kun ske ved en nyregistrering.
§ ??
En træner kan kun være i besiddelse af 1 trænerlicens udstedt af Danmarks
Basketball Forbund i Danmark. Højeste tildelte licens er altid gældende.
§
??
DBBF udsteder licens til trænere, på baggrund af kriterier fremsat af
Trænerlicensudvalget, og godkendt på Basketrigsdagen.
§ ??
Til grund for opnåelse af et respektivt licensniveau anvendes følgende
uddannelsesmæssige kriterier, gældende fra sæsonen 2008/09:
LICENSNIVEAU

UDDANNELSESNIVEAU¹

GODKENDT NIVEAU FOR
COACHING I DK

C-træner licens

Basistrænerudd.

Alle øvrige hold ikke
omfattet af niveau A, B og
FIBA EC.

B-træner licens

Klubtrænerudd.

Ungdoms-mesterrækker,
1. div. Herrer

A-træner licens

A-trænerudd.

Ligahold

FIBA Europe Coach

DIF Diplomtræner, ITA

Head coach for landshold

Note 1: Tilsvarende uddannelsesmæssigt niveau fra fx DGI eller udlandet godkendes.

§ ??
For trænere uden eller med mangelfuld uddannelsesmæssig baggrund,
foretages en licens-vurdering, på baggrund af ansøgers erfaring, af
Trænerlicensudvalget. Trænerlicensudvalget består af formanden for ABCD
(Trænerforeningen), formanden for Eliteudvalget og formanden for
Uddannelsesudvalget. Udvalget behandler ansøgninger løbende.
§ ??
Trænerlicensudvalget kan ved sine afgørelser dispensere fra kravene om
uddannelsesniveau, og tildele licensnummer, ved at kræve at ansøger består
først kommende relevante uddannelse. Efter bestået uddannelse tildeles den
relevante træner titel. Ved manglende imødekommenhed kan dispensationen
inddrages. Trænerlicensudvalget kan ved sine afgørelser dispensere fra
kravene om uddannelsesniveau, og i stedet indstille at en træner modtager
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licens, på baggrund af foredrag på en basketball clinic, arrangeret af til ABCD
eller DBBF. Ved manglende imødekommenhed kan dispensationen inddrages.
§ ??
Gebyr forbundet med nytegning eller opkvalificering af trænerlicens, fremsættes
af DBBF’s bestyrelse ved den årlige Basketrigsdag (jf. Basketrigsdagens
dagsorden, punkt 9 b). Beslutning om licensbeløbets størrelse træffes med
almindeligt stemmeflertal.
§ ??
Såfremt en træner ikke har en godkendt trænerlicens i forbindelse med en
kamp, betragtes dette på lige fod med reglementet vedr. ulovlig anvendelse af
spillere, under DBBF’s gældende regler.
§ ??
En træner i besiddelse af en DBBF udstedt trænerlicens, tilbydes medlemskab
af Danmarks officielle trænerforening, ABCD.

10. Forslag vedrørende påsætning af dommere
DBBFs Fælles turneringsreglement
Afsnit III, Reglement for øvrige turneringer, § 45
Forslaget stillet af Odder IGF v/Jakob Hjorth
Dette forslag grunder i problemer i forbindelse med afvikling af kampe uden
påsatte forbundsdommere.
Typisk scenarium har været at arrangerende klub stiller med en dommer, og
udeholdet ofte ikke har en dommer med.
Grundet ovenstående problematik stilles følgende forslag.
Forslag:
Arrangerende klub stiller som udgangspunkt altid med 2 dommere til alle
kampe, hvor der ikke er forbundspåsatte neurale dommere. Udeholdet kan
anmode om at stille med egen dommer til en given kamp, såfremt man skriftligt
henvender sig til arrangerende klub senest 7 dage før.

11. Forslag vedrørende påsætning af dommere
DBBFs Fælles turneringsreglement
Afsnit III, Reglement for øvrige turneringer, § 45
Forslaget stillet af bestyrelsen
Arrangerende klub stiller med to dommere, og DBBFs TU kan idømme
bøder, såfremt dette ikke overholdes, og arrangerende klub betaler disses
honorar. Hvis kampen dømmes med neutrale dommere betaler hjemmeholdet
dommernes honorarer. I modsat fald er hvert hold ansvarlig for at stille med en
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dommer, samt betaling af dennes honorar. DBBF meddeler inden sæsonen i
hvilke rækker der er neutrale dommere.

12. Forslag til indførelse af tvungen oprykning ml. 1. division og
Basketligaen samt indførelse af kvalifikationsspil.
DBBFs Fælles turneringsreglement
2. Propositioner for Herrer
Forslaget stillet af bestyrelsen
Efter møde mellem BL klubberne og 1. divisionsklubberne enedes om følgende
grundlæggende model, som fremsættes som forslag på basketrigsdagen:
Op- og nedrykning kan ikke ske udelukkende ud fra sportslige konditioner, idet
BL’s hvidbog beskriver organisatoriske, økonomiske og administrative
betingelser som også skal være opfyldt. Dvs. at for at kunne rykke op i BL skal
man være godkendt af Liganævnet.
Nummer ét i 1. division Herrer rykker op i BL og nummer sidst i BL rykker ned i
1. division Herrer.
Dette er gældende uanset om et eller flere hold i BL må forlade BL grundet
manglende opfyldelse af kravene i Hvidbogen.
Som option kunne det evt. diskuteres, at nummer 2 i 1. division Herrer og
nummer næstsidst i BL spiller kvalifikation i form af en hjemme og en udekamp
efter FIBA’s regler. Holdenes sammensætning bestemmes af det turneringsreglement, som var gældende for henholdsvis 1. division og for BL for den
pågældende sæson.
Det skal pointeres, at ændringer vedtaget på den kommende Basketrigsdag
2007 først kommer til at påvirke op-/nedrykning mellem sæsonner 2007/08 og
2008/09. Op-/nedrykning til den kommende sæson 2007/08 sker efter de
nuværende reglementer og Hvidbog.

13. Forslag vedrørende struktur for dameseniorer
DBBFs Fælles turneringsreglement
3. Propositioner for damer
Forslaget stillet af Lemvig
Vedr. rækker i vest:
Det foreslås at der i vest spilles i følgende rækker:
1 x 1. division damer med 10 hold
1 x 2. division damer med 10 hold
Et antal serie 1 fastsat af TU
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Begrundelse:
Antallet af hold i 1. og 2. division vest er nu så lavt, at en 1. division og en 2.
division vil give en bedre fordeling og afvikling af rækkerne.
Vedr. oprykning til Dameligaen:
Samtlige hold i 1. division inviteres til at søge om oprykning til Dameligaen.
Bedst placerede ansøger i øst og vest indbydes til at deltage i Dameligaen.
Hold placeret lavere end nr. 4 skal dog godkendes på baggrund af dialog
mellem klubben og relevant myndighed i DBBF/Dameligaen.

Begrundelse:
I flere år har hold uden mulighed eller ambition om oprykning bremset for
udviklingen hos andre klubber.

14. Bestyrelsen anmoder Basketrigsdagen om mandat til at
udforme propositionerne for herrer og damer 2007/08
DBBFs Fælles turneringsreglement
3. Propositioner for herrer og
4. Propositioner for damer

15. Forslag om obligatorisk deltagelse i landspokalturneringen
for deltageberettigede hold fra serie 1
DBBFs Fælles turneringsreglement
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold, § 2
Forslaget stillet af Lemvig
Ændring:
Nuværende tekst: ”Deltagelse er obligatorisk for deltage berettigede
divisionshold, medmindre disse skiftlig ved anbefalet brev melder fra.”
Ny tekst: Deltagelse er obligatorisk for deltage berettigede hold fra serie 1,…..”
Bemærkning: Vedtages forslaget opfordres bestyrelsen til at fastsætte gebyret
for deltagelse så lavt at økonomi ikke bliver begrundelse for at melde fra.

16. Forslag til ændring af propositioner for
landspokalturneringen for seniorhold vedr. rejserefusion
DBBFs Fælles turneringsreglement
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold, § 14
Forslaget stillet af Lemvig
Ændring:
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Nuværende tekst: ”Dog godtgør hjemmeholdet fra 1/8-finalerne rejseudgifter til
udeholdet fra dettes hjemmebane til spillestedet med 5 kroner pr. kilometer….”
Ny tekst: ”…….med 2,5 kroner pr. kilometer….”

17. Forslag om at DBBF påsætter dommere til samtlige kampe i
pokalturneringen
DBBFs Fælles turneringsreglement
Forslaget stillet af Lemvig
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold, § 2
Det foreslås at DBBF påsætter dommere til samtlige kampe i pokalturneringen.
Klubberne deler udgifterne til dommerne.

18. Forslag om fast spillested for landspokalfinaler
DBBFs Fælles turneringsreglement
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold § 13
Forslaget stillet af bestyrelsen
Ny 13 – a
DBBFs bestyrelse fastsætter tid og spillested. Spillestedet vil i årerne
2008 til minimum år 2010 være i samme hal i Københavnsområdet.

Begrundelse:
TU ønsker at genopbygge en tradition omkring pokalfinalerne.

19. Forslag om udvidelse af den landsdækkende
ynglingeherrerække til 8 hold
DBBFs Fælles turneringsreglement
7. Propositioner for landsdækkende ungdomsturneringer § 1
Forslaget stillet af Solrød
Solrød Basketball Forening(SBF) stiller hermed et forslag til basketrigsdagen.
Vi forslår at udvide den landsdækkende Herre ynglinge række fra seks hold til
otte.
Udover at øge antal hold forslår vi også at indføre et slutspil for de fire øverste
placerede hold, så de spiller bedste af 3 i semi- og finale

Begrundelse:
Der er flere grunde til dette forslag:


Flere kampe af høj kvalitet.
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Lærer de bedste spillere, at forberede sig til vigtige kampe.



Udbrede sporten, det er måske lettere for en lille klub at være med her.



Have flere oplevelse spredt rundt i landet.

20. Forslag vedrørende slutspil i ungdomsrækkerne
DBBFs Fælles turneringsreglement
8. Propositioner for øvrige turneringer
Afsnit II: Propositioner for ungdomsturneringer, ny § 7. Øvrige §-er rykker
Forslaget stillet af Solrød
Slutspil i ungsdomsrækkerne:
Forslagets ordlyd:
Basketrigsdagen Turneringsudvalget pålægges at udarbejde en turneringsplan
for slutspil i A og B-rækkerne for ungdomshold. Planen skal ligge klar inden
efterårsturnering 2007 starter.
Der skal være et final four slutspil for A og B-rækken i henholdsvis vest og øst. I
rækker, hvor man ikke kan kvalificere sig til final four slutspillet, spilles der finale
mellem 1 og 2.
Finalespillet bør gælde for miniældste, drenge/pige og juniorrækkerne.
Turneringsudvalget afgør omfanget af række, der omfattes af forslaget, ud fra
tilsagn fra klubber, der vil stå som værter for et slutspilsarrangement.
Som udgangspunkt spilles B-rækken, som en lukket turnering, mens
mesterrækkehold der ikke kvalificere sig til slutspillet om DM, deltager i kampen
om et A-mesterskap.

Begrundelse
Kun et fåtal af ungsdomspillere kommer nogensinde til at deltage i et slutspil om
DM. Slutspil for A og B-rækkerne vil betyder at mange flere hold vil få en
succesoplevelse. Finalekampe for alle række vil desuden betyde, at prisen for
at vinde rækken kan uddeles umiddelbart efter en afgørende kamp.
Med udgangspunkt i turneringen for juniorherre 2006/07 er der vedlagt et
eksempel på afvikling af en turnering efter ovenstående forslag. For det valgte
eksempel betyder forslaget, at der gives en pris til 20 ud af 45 hold.
Endvidere vil forslaget medvirke til at øge det konkurrencesportslige element for
de hold, der spiller i A og B-rækkerne.
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Solrød Comets vil naturligvis gerne være vært for et slutspilsarrangement i
slutningen af april/starten af maj. Det er i øvrigt vores oplevelse, at det er relativt
nemt at skaffe haltid i denne periode.
Bilag 1
Eksempel på udformning af turnering.
En ungdomsturnering består af følgende hold før jul:


2 mesterrække puljer a 5 hold



2 A-rækker af 7 hold.



3 B-rækker af 7 hold

Dette svarer til antallet af hold for juniorherre (øst) i sæsonen 2006/07.
Efter jul spilles som følger
Mesterrækken: 6 hold, 1-3 fra de indledende puljer.
To puljer a 6 hold spiller om kvalifikation til A slupspil:
AA-1 : 4 og 5 fra hver sin mesterrække, 1 og 4 fra den første og 2 og 3 fra den
anden A-række.
AA-2 : 4 og 5 fra hver sin mesterrække, 2 og 3 fra den første og 1 og 4 fra den
anden A-række.
1 og 2 fra disse puljer kvalificerer sig til et slutspil. (1 mod 2 etc.)
Pulje AB dannes af hold 5-7 i fra de to A-rækker. 1-2 spiller fra puljen
afsluttende finale, hvor der overrækkes en pris som rækkevinder og rækker toer
til de to hold.
For B-rækken dannes der tilsvarende 2 puljer a 6 hold med nummer 1-4 fra
hver af de indledende puljer. Der dannes en enkeltrække pulje med 9 hold af
resten, hvor 1’eren og 2’eren spiller en slutspilskamp.
Der afvikles et afsluttende finalestævne, hvor der spilles 4 semifinaler, 1 Afinale, 1 B-finale, 2 bronzekampe og 2 række finaler. I alt 10 kampe, der kan
afvikles over en dag eller en weekend.

21. Forslag vedr. ungdomspokalturneringen
DBBFs Fælles turneringsreglement
8. Propositioner for ungdoms landspokalturneringer
Forslag stillet af TU
Forslag til §1: DBBF kan hvert år udskrive en ungdomspokalturnering. De
enkelte rækker afvikles kun, hvis der er tilmeldt mindst 4 hold i øst og 4 hold i
vest og sammenlagt mindst 10 hold.
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22. Forslag om aldersgruppedefinition i børnereglerne
DBBFs Fælles turneringsreglement
8. Propositioner for øvrige turneringer
Afsnit III: Reglement for øvrige turneringer
Børneregler
Aldersgruppetilhørsforhold
Forslaget stillet af BMI til Rigsdagen.
BMI-Basket vil med nærværende skrivelse til Rigsdagen foreslå at definitionen
af hvilken aldersgruppe et barn tilhører, beskrives ud fra hvilket klassetrin
barnet går på og ikke ud fra hvilket år barnet er født i.
Langt de fleste børn starter med at spille basket udfra et ønske om at være en
del af en social gruppe. Eller med andre ord, fordi de ønsker at dyrke idræt
sammen med deres klassekammerater. Det er imidlertid et faktum, at en del
forældre, specielt til drenge født i okt., nov. og dec., venter med at sende deres
drenge i skole. Det betyder at disse drenge ikke kan spille basket sammen med
deres klassekammerater hvert andet år.
Som reglerne er nu, kan klubberne søge dispensation til omtalte spillere, men
må maximalt benytte 2 pr hold.
BMI-Basket ønsker at det skal være helt legalt at benytte spillere født i sidste
kvartal, under forudsætning af at alle går på samme klassetrin. Hvis der rent
undtagelsesmæssigt er børn født i aug. og sept. skal der kunne søges
dispensation til disse.
Hvis forslaget vedtages vil vi ikke i fremtiden opleve at børn og unge stopper en
lovende basket karriere med den begrundelse at de ikke ønsker at spille basket,
når de ikke kan gøre det sammen med deres klassekammerater. En
problematik som vi desværre har stået i mange gange i BMI inden for de sidste
10 år.
Hvis forslaget vedtages vil de nye regler naturligvis gælde alle klubber og det vil
uden al tvivl betyde medlemsfremgang i de enkelte klubber. En
medlemsfremgang som vil betyde flere turneringshold under DBBF og dermed
en højnelse af basket niveauet generelt i Danmark.
Hermed er alle vindere. Det enkelte barn. Alle klubberne og dermed DBBF.
Foreslaget stillet af
BMI - BLOODHOUNDS.
MVH Erling Sørensen Kirkebakken 28, 8330 Beder

23. Forslag om ændring af reglerne for deltagelse i
mesterrækken for ungdomshold
Forslaget er stillet af TU
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Ændring til ”Reglement for øvrige turneringer”
Det tillades at samme klub kan tilmelde to hold i mesterrækker på følgende
måde:
De to hold tilmeldes med klubbens navn efterfulgt af årgangen: f.eks. Skagen
92 og Skagen 93.
På Skagen 92 må alle født i 92 eller senere (1992 – 20xx) spille, hvorimod der
på Skagen 93 kun må deltage spillere der er født i 93 eller senere (1993 –
20xx).
I lighed med alle andre rækker, er en spiller låst til det hold, spilleren spiller på
første gang – men naturligvis kun gældende den række.
Hvis Skagen også deltager i turneringen med et tredje hold (i en lavere række),
vil dette blive noteret som Skagen 3. På Skagen 3 vil spillere fra både Skagen
92 og Skagen 93 kunne deltage i forhold til de gældende regler om op- og
nedrykning af spillere mellem flere hold.

Motivation
Man undgår at klubberne er nød til at have ”satellitklubber” for at omgå den
nuværende regel om, at en klub kun kan have ét hold med i mesterrækken.
Det muliggør ”fælles” 2. hold (Skagen 3) for de to årgange, hvilket gør at de
”dårlige” spillere i de to årgange også får mulighed for at spille kampe (tidligere
spillede de jo i to ”forskellige” klubber).
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Basketligaen 2006 – 2008 Hvidbog
Vision
Skabe en vækst- og udviklingsorientering i dansk basketball
De klubber, som vil indgå i Basketligaen 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
kompensationsordninger med den enkelte spiller, som fastholdes i skriftlige
aftaler.
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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
Basketligaens 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.
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.
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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 Basketligaen.
Følgende klubber kan søge: De klubber, der har spillet i Basketligaen 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 Basketligaen, 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 Basketligaen 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.
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.
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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. Basketligaen må føre til en
øget træningsmængde. DBBF og klubberne må tage stilling hvorledes fordeling
af træning mellem landshold og klub-træning skal foregå.

Dommerne
Basketligaen 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 Basketligaen.

TV- og reklamerettigheder
TV rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Basketligaen er Basketligaens og forhandles i
samarbejde med DBBF.
Basketligaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål tilpasset den
enkelte klubs
bandestørrelse og på plads i klubbernes kampprogram. Derudover har
Basketligaen ret til logo på medhjælperes trøjer.
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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 Basketligaens
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 Basketligaen
i det nødvendige omfang. Samtidig er det klubbernes Basketligarepræsentanter der er ansvarlig for at klubben opdaterer Basketligaen med
informationer om evt. udskiftninger i personalet i klubben.

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

Bilag 1: Kravmodel
For at blive optaget i Basketligaen 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. Basketligaen
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
Basketligaen
a. Økonomi
1. Klubberne i Basketligaen kan ikke skylde DBBF eller Basketligaen penge
uden særlig aftale herom, og dette kan kun ske ved ganske særlige
tilfælde. Basketligaen 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, Basketligaen.
3. Klubberne skal hvert år efter aflæggelse af regnskab indsende det
seneste reviderede regnskab til ligaens administration. Regnskabet skal
udvise en positiv egenkapital.
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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,
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 Basketligaen 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.
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4. Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige kampe i
Basketligaen. 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 Basketligaens 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. Basketligaen
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 Basketligaen. Afsendelse skal ske på kampdagen.
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.
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f. Bredde
1. Klubber i Basketligaen 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.
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 Basketligaen. 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:
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Turneringsopgaver udføres her og indberetninger fra dommere behandles



Sikre at arbejdet i basketligaens 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 Basketligaen og DBBF



Behandle årsplan til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde

Forretningsfører
Basketligaen 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:


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 Basketligaen)
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Forslag til op- og nedrykning
Basketliga klubberne har på møde den 19.februar 2007 tiltrådt følgende aftale:

Op- og nedrykning
Oprykning kan ske efter godkendelse af liganævnet og under forudsætning af at
man lever op til Hvidbogens krav.
Nummer ét i 1. division Herrer rykker op i BL og nummer sidst i BL rykker ned i
1. division Herrer.
Dette er gældende uanset om et eller flere hold i BL må forlade BL grundet
manglende opfyldelse af kravene i Hvidbogen.
Ligeledes er det gældende uanset nummer 1 ikke ønsker oprykning.
Ansøgningsfrister er som beskrevet i den nuværende hvidbog.
Som option kunne det evt. diskuteres, at nummer 2 i 1. division Herrer og
nummer næstsidst i BL spiller kvalifikation i form af en hjemme og en udekamp
efter FIBA’s regler. Kampene skal spilles på samme præmisser for begge hold,
men med overholdelse af respektive regler fx. licensregler. BL ligaens regler er
gældende.
Hvis en sådan option tiltrædes, afholdes samtlige udgifter i disse playoff kampe
af de implicerede parter.
Ligeledes skal det tilstræbes at disse evt. to kampe skal være afviklet inden den
1.april.
Det skal pointeres, at ændringer vedtaget på den kommende Basketrigsdag
2007 først kommer til at påvirke op-/nedrykning mellem sæsonner 2007/08 og
2008/09. Op-/nedrykning til den kommende sæson 2007/08 sker efter de
nuværende reglementer og Hvidbog

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
Hørsholm
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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,
at alle er uddannede til de relevante opgaver, og ved en aktiv opfølgning skal
det sikres at hver enkelt til stadighed kan udvikle sig.
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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.
En all star kamp mellem danskerne og udlændinge.
Integreret i forbundet (DBBF), men muligvis i en form som Basketligaen.
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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

Hverdage:
Tirs, Ons/ Tors
19.00
Evt. fast
Weekends:
Lør/søn 12.30
-16.00
En udvalgt
kamp

Alle kampe

X
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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
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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 den økonomiansvarlige, formanden for turneringsudvalget,
formanden for klubudviklingsudvalget og formanden for eliteudvalget på valg.

Formand for bestyrelsen
Sten Krüger Poulsen – ikke på valg, men har besluttet at trække sig
Bestyrelsens forslag: Bjarne Bremholm

Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – ikke på valg

Formand for uddannelsesudvalget
Kristian Bak – ikke på valg, men har besluttet at trække sig

Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg

Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – på valg, er villig til genvalg

Formand for turneringsudvalget
Bjarne Bremholm – på valg, er villig til genvalg
Såfremt Bjarne Bremholm er valgt til formand falder hans genvalg som formand
for TU bort.
Bestyrelsens forslag: Thomas Frydendal

Formand for klubudviklingsudvalget
Carsten Hermansen – på valg, er villig til genvalg

Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – på valg, er villig til genvalg

Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen
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Valg af medlemmer til de stående udvalg
jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20

Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen (vest), villig til genvalg
Peter Jensen (vest), villig til genvalg
Thomas Frydendal (øst), villig til genvalg
Jimmy Jørgensen (øst), villig til genvalg
Brian Damgaard – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsens forslag: Morten Pedersen

Klubudviklingsudvalget (på valg)
Georg Sandersen, villig til genvalg
Sofie Venndt, villig til genvalg
Frank Andersen, villig til genvalg
Rasmus Rasmussen, ikke villig til genvalg
Bestyrelsens forslag: Michael Piloz
Vacant plads:

Eliteudvalgets (på valg)
Steffen Wich, villig til genvalg
Jesper Hauge, villig til genvalg
Per Mikkelsen, villig til genvalg
Merete Gade, villig til genvalg
Jacob Wienecke, villig til genvalg

Dommerudvalgets sammensætning
Claus Fogde
Jonas Bille
Rune Larsen
Jakob Hors
Jan Gjettermann er udtrådt
Vacant plads:
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Uddannelsesudvalgets sammensætning
Thomas Haaning
Simon Prahm, udtrådt
Mogens Tygesen, udtrådt
2 vacante pladser

Børne- og ungeudvalgets sammensætning
Helle Blak
Ole Rasmussen, udtrådt
Erik Lindegaard, udtrådt
Rasmus Toft, udtrådt
Ida Hagemann, udtrådt
4 vacante pladser

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

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
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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
Bjarne Fabienke
Claus Dyhr og
Suppleant Torben Kristensen.
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