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Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde, jf. DBBFs love § 11, stk. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget.
Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse.
Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
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.
b) licens til DBBF
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 informationsudvalget, 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 ved Basketrigsdagen 2006
Oprettet 26.04.2006. Opdateret 11.05.2006
Klubnavn
ABK
AGF
Alba
Allerslev GF
ASB-Sport
Attila
AUS
B 71 Holstebro
Baltic Basket
BasiQ/Pan Idræt
BBK 70
BIF
Bjerringbro
Bjert IF
BK Amager
BK Skjold Stevnsgade
BMI
BMS
Brøndby Basket
Brønshøj
Copenhagen Soap Brothers
Danske Bank
De Studerendes Idræt i Odense
Esbjerg BK
Espergærde BK
Falbas
Falcon
Farum BK
FBBC
Fjordager BK Odense
Fløk Basketballforening
Fredensborg BK
Fredericia BK
Fremad Amager
Frydenlund
Gl. Hellerrup
Gl. Herlev
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Grenå
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten
Hals
Hareskov
Harlev Basket
HEI
Helsingør 3000 (ny klub)
Herlev Basket

Stemmer
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Hold (gennemført)
11
8
14
0
4
1
10
3
7
1
3
2
1
1
20
16
8
15
1
13
1
1
1
5
8
1
32
0
4
6
1
2
7
2
1
1
0
14
14
0
7
1
5
5
2
2
6
5
1
14
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HGF
Hillerød BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub (ny)
Hjerting IF
Hobro
Holbæk BK
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
Haarlev Basket
Jyllinge/Gundsømagle
Jungshoved IF (ny klub)
Jonstrup BK
Jægerspris
Kolding BK
Køge BK
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lif/Sine Monstars
Lundergård
Lyngby BC
Lystrup IF
Mesinge
Nyborg BK
Næstved BK
Nørresundby
Odder
Pandrup GU
PiiBBK
Politiets IF
RBC
Ringe
Ringsted Rats
Roskilde BK
Ry
S. A. K. Horsens
Snakes BK (ny klub)
S.Ø. Basket
Silkeborg KFUM
Sisu
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken
Skt. Annæ BK
Skt. Klemens BK
Slagelse BK
Solrød BK
SOR-Basket
Spirillen
SSS - Kilden
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby

1
2
1
1
1
1
2
2
3
2
2
3
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
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2
10
4
0
1
1
9
11
23
13
16
21
0
2
2
11
1
9
10
0
10
2
7
2
3
1
2
10
3
10
0
4
1
9
0
3
16
2
1
1
3
3
27
2
11
25
1
7
8
14
2
1
0
2
12
4
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Tåstrup GF
The Fun Raisers
Tingløkke BK
TMG
Tønder BK
USG
Vejen BK
Vejle
Vestbjerg
Viborg BU
Viborg HIF
Viby IF
Vikan
Virum
VLI
Værløse BK
Østerbro BK
Åbyhøj IF
Års
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
3
1
3
1

5
8
1
2
1
8
2
8
0
2
1
10
0
22
2
19
1
33
0

169

768
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Bilag dagsordenens punkt 2
Formandens beretning
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DBBF formandsberetning til Basketrigsdagen 10. juni 2006
Dansk Basket er en størrelse som på den ene side blander sig med de store og på den anden side
stadig er et forbund, som kæmper for at få struktur, økonomi og ressource til at hænge sammen. På
den ene side er vi 11.186 medlemmer i forbundet, og på den anden side viser undersøgelser, at
mellem 70.000 og 80.000 har berøring med vores sport. I Danmark er vi stadig en relativ lille sport,
men med en relativ stor international stemme. Jeg tænker her på at Birgitte Melbye igen efter 4 års
fravær, er blevet valgt ind i FIBA Europe’s bestyrelse, hvilket er et skulderklap til Dansk idræt,
Dansk Basket og ikke mindst til Birgitte.
Der er et enormt potentiale i dansk basket. Vi er kommet et stykke vej, men der er også en lang vej
at gå før vi er fremme.
Det sportslige
Sportsligt blev sæsonen 2005/06 præget af, at herrelandsholdet kvalificerede sig til A-gruppen ved
at slå Irland med den næsten mindst mulige margin efter omkamp. Vi er nu blandt de 24 bedste
basketball nationer på herresiden i Europa. Dette giver os en mulighed for at vise basketball i
europæisk topklasse på dansk grund. Det gælder om at udnytte den fokus der uundgåeligt vil
komme på sporten på en god og positiv måde.
Bakken Bears deltog igen i Europa Cup, dog ikke med samme succes som året før, men det er
vigtigt, at danske hold deltager og dermed får erfaringer, som er med til at gøre den hjemlige
turnering bedre. Det er på den vis en spændende udvikling, at turneringerne, ikke mindst Ligaer,
efterhånden bliver mere lige. Men i den forbindelse er det en stigende bekymring, at antallet af
dommere ikke øges, således at vi er i stand til at dække flere rækker med forbundspåsatte dommere.
Som et resultat af den økonomiske situation er hele talentarbejdet langt om til brugerbetaling og
frivillighed. Det er glædeligt at der har været stor interesse for at være træner og ikke mindst
deltager.
Hovedfokus for alt, hvad vi laver er at give så mange som muligt lejlighed til at spille basketball,
med så stor et sportsligt udbytte som muligt. Derfor har gennemførslen af samtlige turneringer haft
stor fokus, men også uddannelse af trænere, ledere og dommere er blevet prioriteret højt.
Desværre er medlemstallet faldet i den forgangne sæson med 963 medlemmer, hvoraf de 97
stammer fra de 10 klubber, som er ophørt med at eksistere. Faldet er relativt lige stort på herre- og
dameside. Hvad der har forårsaget denne udvikling er svært at svare på, men vi må alle gøre en
indsats for at reklamere for den bedste indendørssport der findes, og få så mange som muligt til at
dyrke vores sport.
Street Touren har vist sig at være et af vores store aktiver, og vi har således tegnet en 2-årig aftale
med Steen & Strøm, som ejer flere store indkøbscentre rundt om i Danmark, som betyder at Street
Touren afholdes i disse centre med finale i Bruuns Galleri i Århus. Samtidig er tidspunktet for
Street Touren flyttet fra før sommerferien til efter, og det er håbet, at klubberne derved bliver i
stand til at ”fiske” evt. nye medlemmer, da de ikke skal vente til efter sommeren med at komme i
gang i en klub. Det bliver spændende at følge Street Touren de kommende 2 år.
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På uddannelsessiden har der som sædvanligt været megen aktivitet med uddannelse af dommere,
trænere og ledere. Der er afholdt flere kurser og brugt flere kursustimer (stigning på 1,5 %), men
med en lille nedgang på 11 i antallet af kursister, således at 592 har deltaget på i kursusaktiviteter,
hvilket er over 5 % af samtlige basketballspillere i klubberne.
Økonomien
Takket været rigsdagsbeslutningen om at afskaffe gælden i DBBF over 2 år gennem to
ekstraordinære indbetalinger, kan vi til december 2006 se frem til at forbundet er gældfrit og være
på vej til igen at få en positiv egenkapital. Men det gælder stadig, som jeg skrev sidste år, at den
økonomiske situation kræver meget stram økonomisk styring, og omtanke med hvorledes de knappe
midler anvendes.
Konsekvenserne af DIF’s nye fordelingsnøgle, hvor vi alt andet lige stod til at modtage mindre i
tilskud, er for sæsonen 2006/07 afværget, idet vi er lykkedes med at kompensere på aktivitetsniveauet og derved opretholde et tilskud i samme størrelsesorden som sidste sæson.
Med hensyn til finansiering af landsholdets deltagelse i A-gruppen er der lagt et budget som er ca.
400.000 kr. højere end budgettet for landsholdsaktiviteterne sidste år. Disse penge skal finansieres
gennem sponsorer og i skrivende stund er halvdelen af disse penge på plads, og vi har formodning
om at hele finansieringen er på plads inden vi mødes til rigsdagen.
Endvidere har vi lige modtaget 20.000 kr. fra Tuborgfonden til støtte for herrelandsholdsarbejdet
således, at det er muligt at vise international topbasket i Danmark til inspiration for børn og unge.
Team Danmark
Team Danmark bliver jeg nødt til at komme ind på igen i år. For jeg, med flere, havde den klare
forståelse, at en kvalifikation til A-gruppen med herrelandsholdet ville åbne for en dialog med
Team Danmark om støtte i en overgangsperiode. Men her blev vi skuffede. Team Danmark var
totalt afvisende, og henholdte sig til at vi havde fået en overgangsordning, som bestod i at vi fik lov
til at overføre 30.000 kr. af støtten i sæsonen 2004/2005 til sæsonen 2005/06 (hvilket man normalt
ikke må). End of story – 0 kr. i støtte.
Vi blev dog opfodret til at søge om et forberedelsesprojekt – et nyt fælles DIF/Team Danmark
tiltag, hvor de laver en fælles pulje af midler, som tildeles en 5-6 forbund til nærmere definerede
projekter. Efter en afklarende analyse af DBBF er vi blevet godkendt til et forberedelsesprojekt,
hvis indhold nu skal specificeres nærmere, ligesom økonomien i det skal klarlægges. Men vi er inde
på nyt område her, hvor der ikke findes nogen erfaringer, ligesom det endnu er uvist på hvilken
måde støtten til forberedelsesprojektet gives.
Vi fik dog en lille bonus, idet Team Danmark lovede at støtte vores talentudvikling i form af et
udviklingsprojekt. Dette projekt skal derfor også specificeres nærmere.
Konklusionen fra analysen lød, at Danmarks Basketball Forbund tilbydes:
ET KOMBINERET FORBEREDELSES- OG TALENTUDVIKLINGSPROJEKT
Det anbefales at fokus bliver:

DBBF Formandsberetning 2006
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x
x
x
x

En professionalisering af driftssiden på eliteområdet.
Understøtte og udvikle sammenhænge i talentarbejdet via en integreret indsats med
DBBF, DIF, Team Danmark og kommuner som samarbejdspartnere.
Klubudvikling via en målrettet klublederuddannelse.
En opkvalificering af flere klubtrænere på alle niveauer såvel fagligt som pædagogisk.

Som jeg læser dette, ligger det meget tæt op af de Strategier og mål vi har vedtaget, og ser derfor
frem til at forberedelses- og udviklingsprojekterne bliver konkrete.
Elitenetværket
Elitenetværket består stadigt i bedste velgående, idet 19 ud af de oprindelig 21 forbund stadig er
med. Konkret har vi nu fået repræsentant i DIF’s bestyrelse, idet Formanden for Faldskærmsudspring, Niels Chr. Levin blev valgt, ikke mindst pga. Elitenetværkets sammenhold. Dette
sammenhold var givet også en medvirkende årsag til, at Niels Nygård blev valgt til ny næstformand
i DIF. Elitenetværket har nu vist sin levedygtighed og gennem sammenhold kan vi også få
indflydelse.
DIF
Danmarks Idrætsforbund har vedtaget et nyt politisk program, og som noget nyt er eliteidræt nævnt
som et område DIF vil interessere sig for, især i forhold til de forbund som ikke kan få Team
Danmark støtte. Det bliver interessant at følge denne udvikling.
Bestyrelsen
Efter rigsdagens godkendelse af Visioner, Strategier og mål sidste år, har en del af bestyrelsen og
ikke mindst udvalgenes arbejde været rettet mod at nå disse mål. Dette er lykkedes med bedre
resultater for nogle udvalg end andre. Dette skyldes dels, at vi desværre ikke altid har de
menneskelige ressourcer der skal til, og dels har den tilbageholdenhed som prægede hele sidste
sæson stadig siddet i alle. Men lad mig nævne nogle af de ting som er blevet gennemført
x Etableringen af klublederkonference.
x Gennemgang af vores kurser så de er i overensstemmelse med vores værdier.
x Konceptet for Juniorkurset er klart, til i samarbejde med DIF, at blive rullet ud.
x Der er arbejdet videre med kraftcentrer.
x Omlægning af talentarbejdet.
x Koncept for nye turneringsformer.
x Ansættelse af yderligere en breddekonsulent
Derfor bliver det spændende at se, hvorledes vi kan udnytte Forberedelsesprojektet med DIF/TD
så vi kan få sat mere fart på at nå de mål vi har sat os frem til sommeren 2007.
Bestyrelsen har igen i år arbejdet med et ”basisbudget”, som primært dækker, hvad det koster at
gennemføre alle turneringer samt at gennemføre de aktiviteter, vi betragter som basis aktiviteter.
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Afrunding
Til slut vil jeg takke administrationen for det utrættelige arbejde de udfører, men ikke mindst vil jeg
gerne takke alle som gør en indsats for dansk basket frivilligt som lønnet, i klubberne og på
forbundsniveau. Vi er stadig dybt afhængige af de mange frivillige ildsjæle, som lægger så utroligt
mange timers arbejde og som er med til at gøre det muligt at spille basketball i Danmark. Og vi er
kun lige begyndt det lange seje træk for at gøre basketball til den bedste og mest eftertragtede
indendørssport i Danmark.
Gentofte, 26. maj 2006
På bestyrelsen vegne

Sten Krüger Poulsen
Formand, Danmarks Basketball-Forbund
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Diverse resultater 2005/2006
Landsholdet – Herrer -28/8 Vejlby Risskovhallen
Danmark – Finland

69 – 62

Kvalifikation til A-gruppen i EM 2007
Island – Danmark
Danmark – Rumænien
Irland – Danmark
Danmark – Irland

60 – 77
67 – 69 (Vejlby Risskovhallen)
80 – 66
86 – 70

LP, Seniorer 2005
Herrer:
Damer:

BK Amager ( Bakken Bears – BK Amager 58 – 59)
Hørsholm
(Hørsholm – SISU
68 – 46)

DM-finaler 2005/2006
Herrer
Guld:
Sølv:
Bronze:

Horsens IC
Bakken Bears
BK Amager

Damer
Guld
Sølv:
Bronze:

Hørsholm
Virum
Vitus Bering Pirates

LP, Ungdom 2005
Ungsenior Herrer:
Ynglinge Herrer:
Junior Herrer:
Drenge:
Mini Drenge Ældste:
Mini Drenge Yngste:
Ungsenior Damer:
Ynglinge Damer:
Junior Damer:
Piger:
Mini Piger Ældste:
Mini Piger Yngste:

Hørsholm
Hørsholm
Gladsaxe
SISU
Hørsholm
Horsens IC
SISU
Åbyhøj
Åbyhøj
BK Amager
Åbyhøj
BK Amager
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UDM 2005/2006
Drenge:
Piger:
Junior Herrer:
Junior Damer:
Ynglinge, Herrer:

Ynglinge, Damer:
Junior, Herrer:
Junior, Damer:

SISU
BK Amager
Aabyhøj
Aabyhøj
1. kamp
2. kamp
Vinder:

(SISU – Horsens IC 114-31)
(BK Amager – Lemvig 104-40)
(Aabyhøj – Virum 59 – 58)
(Aabyhøj – Virum 62-38)
(Hørsholm – Oure 80-66)
(Oure – Hørsholm 65-81)
Hørsholm

Hørsholm
Hørsholm
SISU

(Hørsholm – Aabyhøj 62-40)
(Hørsholm – Skovbakken 84-64)
(SISU – Aabyhøj 82-64)
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Uddannelse
Kurser 2005-2006

dato/antal Antal
kurser kursister
22
03-09-2005
03-09-2005
03-09-2005
28-08-2005
03-09-2005
04-09-2005
03-09-2005
27-08-2005
04-09-2005
03-09-2005
18-09-2005
25&29.10.05
09-01-2006
15-01-2006
21-01-2006
1.2+2.2
26-03-2006
25-02-2006
24-03-2006
30-03-2006
25-03-2006
22-04-2006

313
31
22
16
16
14
21
12
15
9
9
7
22
9
10
26
6
9
15
12
12
8
12

B-dommerkurser
BMS
BK Amager
Randers
Brønshøj
Århus

5
28-08-2005
04-09-2005
04-09-2005
07-01-2006
08-01-2006

55
9
11
7
20
8

Dommerbordskurser
Brøndby

1
06-12-2005

Dommerclinics
Slutsspilsclinic
Breddedom. Mini clinic,Randers
Breddedom. Mini clinic,
Kildeskovshallen
BL-dommerclinic, Solrød
DL-dommerclinic, Solrød
BL-opstartsclinic, Hørsholm
Uddannelsescamp, Lemvig
DU/BL-trænerclinics, Horsens
Dameligadommerclinic Åbyhøj

9
10-03-2006
15-03-2006

110
13
11

31-01-2006
10-09-2006
11-09-2006
08-10-2006
27-30.12.05
30-12-2006
08-01-2006

19
15
12
10
10
9
11

C-dommerkursus
AUS
ALBA
Værløse
Falcon
BK Amager
Randers
Næstved
SISU
Brønshøj
Roskilde
Lundergård
Værløse
BMS
Kolding
Hørsholm
BK Skjold Stevnsgade
Ringsted
Holbæk
Aalborg
Hvidovre
Horsens IC
Svendborg

Kurser 2005-2006
Basiskursus
Falcon
Hørsholm
Haderslev
Brønshøj
Roskilde
Skovbakken
Aalborg
Sorø

8
26-06-2005
03-09-2005
03-09-2005
03-09-2005
04-09-2005
03-09-2005
04-09-2005
08-01-2006

94
8
22
7
10
12
12
9
14

Klubtrænerkursus
Fredericia
Hørsholm
BK Amager
Skovbakken
Haderslev
Brønshøj
Esbjerg

7
04-09-2005
03-09-2005
04-09-2005
04-09-2005
04-09-2005
03-09-2005
03-09-2005

91
9
14
11
20
15
7
15

Minitrænerkursus
TM

1
04-09-2005

10
10

Spotkursus
Forældrekursus

1
03-01-2006

6
6

1

14
14
10

2
06-11-2005
26-03-2006

3
1
2

A træner
maj juni 2005
maj juni 2006

Lederkurser
Hurra
10 Lederrekruttering
10
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Kursusafv ikling 01 - 06
2003/04; 628
2004/05; 603 2005/ 06; 592
700
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600
500
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2001/02

400

2002/03
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300
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2005/ 06

200
100

0
1
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4000
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2500
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Medlemsklubber & medlemsudvikling
Udvikling medlemstal DBBF
Absolut
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1994
1988

Herre
Klubber
Total
medlemstal
H<18 H18-25
1189
11186
132 4765
1350
12149
142 5005
1451
11931
136 4817
1458
10701
138 4230
11425
152
13509
166
14990
187
13359
179

H>25
1685
1951
1968
1743

Damer
Passive
D<18 D18-25 D>25
2245
484
818
2258
697
888
792
2272
596
827
759
1909
673
688
890

Procent
Fra 2005 -> 2006
Fra 2004->2005
fra 2003 -> 2004
Fra 2002-> 2003
Fra 2001->2002
Fra 1994->2001
Fra 1988->1994

-7,93
1,83
11,49
-6,34
-15,43
-9,88
12,21

-7,04 -4,80
4,41 3,90
-1,45 13,88
-9,21
-8,43
-11,23
4,47

-11,93 13,63 -0,58
-6,96 -0,86 -0,62
-0,48 12,91 19,02

-30,56 -7,88
16,95 7,38
-11,44 20,20

4,35
-14,72

Total aktive medlemmer
16000
14000
12000
10000
8000

Total aktive medlemmer

6000
4000
2000
0
2006

2005

2004

2003

2002

2001

Side 16

1994

1988

Basketrigsdag III

Medlemsudvikling amter
4000
3500

2005/06

3000

2004/05

2003/2004
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2000
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0)
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R
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g
(6
5)
Ve
j le
(6
0)
R
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(5
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5)
jy
l la
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(5
0)
Fy
n
(4
Bo
2)
rn
ho
lm
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(4
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0)
st
r
øm
Ve
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(3
sj
5)
æ
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(3
R
0)
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ki
Fr
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ed
e
(2
er
5)
iks
bo
rg
Kø
(2
be
0)
nh
av
n
(1
5)

0

NB Tal i parentes angiver et amtsnr og ikke medlemsantal

Klubbernes størrelse

201 medlemmer og op ; 13

0-25 medlemmer; 43
101-200 medlemmer; 26
0-25 medlemmer
26-50 medlemmer
51-100 medlemmer
101-200 medlemmer
201 medlemmer og op

51-100 medlemmer; 22
26-50 medlemmer; 27
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Tilgang og afgang
Nye Klubber
Snakes BK
Helsingør 3000
Jungshoved Idræts Forening
Udgåede klubber
Voerladegård IF
Helsingør
RM98
GF81
B70
BK Rosen
Ringkøbing Basketball Klub
Åbenrå
BIS
Thisted
Ørum
Skanderup Basketball Klub
Grædstrup
Falsled-Svanninge S.G.I.
Oure Basketball Klub
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Beretning økonomi
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Beretning fra den økonomiansvarlige 2005/06

Økonomiudvalget blev ved Basketrigsdagsbeslutning i juni 2005 nedlagt, og funktionen overgik til
den af Basketrigsdagen valgte økonomiansvarlige. Baggrunden for beslutningen var, at opgaverne
hovedsagligt udføres af DBBFs sekretariat i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbunds
økonomiafdeling, således at en faglig kompetence er sikret.
Hovedopgaven i regnskabsåret 2005/06 har været opfølgning på forbundets mål om at skabe en
sikker finansiering af Danmarks Basketball-Forbunds drift og udviklingsaktiviteter, således som
vedtaget i ”Vision, værdi og strategi” oplægget.
DBBFs medlemsklubber bakkede op omkring bestyrelsens forslag om betaling af forbundets gæld
over en 2-årig periode, og ved regnskabsårets afslutning er det glædeligt at kunne konstatere, at
gælden kan være afviklet ved udgangen af 2006, et halvt år tidligere end fastsat i mål oplægget.
På baggrund af det gode resultat har bestyrelsen truffet beslutning om at nedsætte 2. rate af
ekstragebyret til betaling af forbundets gæld. Opkrævningen i december 2006 ændres, således at
den enkelte klubs samlede betaling reduceres med 25 pct. Det medfører en mindre indtægt på ca.
400.000.
Bestyrelsen arbejder igen i den kommende sæson med et basisbudget, således at udviklingsprojekter
fortsat skal søges fra udviklingspuljemidlerne.
En fortsat sikker balance mellem indtægter og udgifter igennem en stram og sikker økonomistyring
er fortsat forbundets strategi.
Grundet manglende tid har jeg besluttet at trække mig som økonomiansvarlig. Det er mit håb, at
bestyrelsens seneste to års arbejde med stram økonomistyring må fortsættes, således at en fortsat
sund økonomi for Danmarks Basketball-Forbund kan sikre, at strategiplanens mål kan opfyldes.

26.05.06
Torben Knudsen
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KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
AUDIT
BorupsAllé77
Postboks250
2000Frederiksberg


Telefon3883000
Telefax72293030
www.kpmg.dk

Danmarks Basketball-Forbund

Årsrapport 2005/06

Årsrapporten indeholder 10 sider
06-r001 CDC LKL 061100 05105
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Danmarks Basketball-Forbund
Årsrapport 2005/06

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2005/06 for Danmarks Basketball-Forbund.
Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede.
Årsrapporten for 2005/06 for Danmarks Basketball-Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Brøndby, den 29. maj 2006
Daglig ledelse

Birgitte Melbye
generalsekretær

Bestyrelsen:

Sten K. Poulsen
formand

Ove Thelin
næstformand

Torben Knudsen
økonomiansvarlig

Jesper Brixen

Mogens Tygesen

Jesper Nielsen

Bjarne Bremholm

Ernst Jensen

Ove Pedersen

2

06-r001 CDC LKL 061100 05105

Side 24

Basketrigsdag III
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Danmarks Basketball-Forbund
Årsrapport 2005/06

Påtegninger
Revisionspåtegning
Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Basketball-Forbund for regnskabsåret 1. maj
2005 - 30. april 2006, der aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af
28. september 2005. Budgettal for 2005/06 er ikke omfattet af vores revision.
Forbundets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 kapitel 3. Disse standarder
kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2006 samt resultat af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2005 – 30. april 2006 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Supplerende oplysninger
Danmarks Basketball-Forbunds egenkapital er negativ med 664.409 kr., og Danmarks Basketball-Forbunds drift er derfor fortsat afhængig af, at den nødvendige finansiering er til stede.
Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje og forudsætter, at den af bestyrelsen forventede resultatforbedring i de kommende år gennemføres.
København, den 29. maj 2006
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor

Claus Dyhr
statsaut. revisor
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Danmarks Basketball-Forbund
Årsrapport 2005/06

Ledelsesberetning
Oplysninger om forbundet
Danmarks Basketball-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon:

43 26 24 20

Bestyrelse
Sten K. Poulsen, formand
Ove Thelin, næstformand
Torben Knudsen, økonimiansvarlig
Jesper Brixen
Mogens Tygesen
Jesper Nielsen
Bjarne Bremholm
Ernst Jensen
Ove Pedersen

Revisor
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Torben Kristensen
Claus Dyhr

Bank
Nordea

Momsregistrering
Danmarks Basketball-Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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ABCD

Danmarks Basketball-Forbund
Årsrapport 2005/06

Ledelsesberetning
Årets resultat
Danmarks Basketball-Forbunds årsrapport for 2005/06 udviser et overskud på 1.276 tkr.
Regnskabsresultatet er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan konstatere, at den stramme
budgetstyring efter indførelse af den ny struktur har haft sin virkning, og vi kan for trejde
gang siden 1999/2000 præsentere et overskud.
De væsentligste regnskabsmæssige afvigelser i det ordinære resultat i forhold til det korrigerede budget kan forklares med følgende punkt:
•

Ekstraordinær indbetaling på 811 tkr. til brug for nedbringelse af gæld. Af de 811 tkr. er
de 400 tkr. besluttet tilbageholdt i 2006. Nettoeffekt er 411 tkr., som fremgår under ekstraordinære poster.

Bestyrelsen er meget bevidst om, at eliteområdet fortsat kræver en meget stram økonomisk
styring, og elitesatsningen er blevet justeret i forhold til Danmarks Basketball-Forbunds økonomiske og finansielle formåen.
Danmarks Idræts-Forbund har fornyelig vedtaget en ændring i den måde tilskuddet til bl.a.
Danmarks Basketball-Forbund beregnes på. Dette betyder, at Danmarks Basketball-Forbund
mister ca. 500 tkr. årligt. For at mindske de store økonomiske konsekvenser, er der indført en
overgangsordning på 5 år, således at der kun kan ske ændringer af tilskudsbeløbet på 100 tkr.
hvert år. Overgangsordningen startede 1. januar 2005.

Debitorerne
Debitorposten på 94 tkr. er bragt ned til en størrelse, som Danmarks Basketball-Forbund anser ikke kan blive lavere. Der er lavet aftaler med enkelte klubber om at afdrage gælden over
en længere periode end regnskabsåret 2006/07.

Lån hos Danmarks Idræts-Forbund
DBBFs lån hos Danmarks Idræts-Forbund udgør pr. 30. april 2006 598 tkr. Lånet afdrages,
jf. aftalen med DIF med 432 tkr. årligt, og forbundet har via den stramme økonomiske styring overholdt afdragene på lånet. Derudover er der afdraget ekstraordinært 800 tkr. i regnskabsåret. Lånet forrentes med DIFs variable udlånsrente. Lånet forventes afviklet i regnskabsåret 2006/07.

Likviditet
Det er målsætningen, at Danmarks Basketball-Forbunds årlige overskud, og dermed egenkapitalen bliver tilstrækkelig stor til, at ekstern finansiering bliver unødvendig. Den eksterne finansiering er indtil videre indgået med Danmarks Idræts-Forbund, jf. ovenfor.
Egenkapitalen vil derfor fortsat være negativ efter næste års regnskab.

5
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Danmarks Basketball-Forbund
Årsrapport 2005/06

Ledelsesberetning
Resultatfordeling
Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat.

Forventet udvikling i regnskabsåret 2006/07
I det kommende regnskabsår er der stadigvæk en del gæld, der skal afvikles. Derudover er
der en vis usikkerhed omkring visse udeståender.

Begivenheder indtruffet efter den 30. april 2006
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

6
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Årsrapport 2005/06

Årsrapport 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere
under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.
Årsrapporten for Danmarks Basketball-Forbund for 2005/06 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Der foretages periodisering af alle indtægter og udgifter. Resultatopgørelsen er opstillet efter
aktiviteter.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger
Omfatter udelukkende likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Årsrapport 1. maj – 30. april
Resultatopgørelse
Note

2005/06

Budget
2005/06

2004/05
tkr.

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund
Tilskud, Breddekonsulent
Tilskud, Kulturministeriet
Licenser
Kontingenter
Øvrige indtægter
Tilskud bestyrelsen
Dommerlicenser & dommergebyrer
Kursusbidrag m.v.
Turneringsgebyrer m.v.
Tilskud, Team Danmark m.v.
Salgsindtægter informationsudvalget
Indtægter Basketligaen
Indtægter Streetbasket
Renteindtægter

2.133.024
133.300
40.395
320.700
131.000
212.109
0
205.600
99.150
2.544.215
184.103
74.485
442.000
75.000
7.709

2.097.000
130.000
44.000
330.000
140.000
207.000
0
202.600
107.000
2.280.000
162.600
5.000
449.100
0
2.000

2.122
133
46
330
142
205
15
203
118
2.381
646
42
598
0
4

Indtægter i alt

6.602.790

6.156.300

6.985

Udgifter
Administration
Bestyrelsen
Dommerudvalg
Uddannelsesudvalg
Turneringsudvalg
Klubudvalg
Eliteudvalg
Informationsudvalg
Økonomiudvalg
Basketligaen
Ungeudvalg
Øvrige udgifter

2.300.369
141.156
887.087
71.802
537.696
22.416
1.673.350
0
0
0
60.246
44.071

2.142.000
138.500
1.032.600
100.500
632.000
51.000
1.477.000
10.000
0
0
84.000
80.000

2.014
163
434
89
1.036
72
1.574
39
134
453
49
265

Udgifter i alt

5.738.193

5.747.600

6.322

864.597
811.183
400.000

408.700
-

663
-

Årets resultat

1.275.780

408.700

663

Disponering
Overført til egenkapital

1.275.780

408.700

663

Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Balance
Note

30/04 2006

30/04 2005
tkr.

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger, kursusmaterialer

126.680

89

Tilgodehavender
Debitorer
Andre tilgodehavender

94.284
40.075

138
44

Tilgodehavender i alt

134.359

182

Likvide beholdninger

1.578.807

903

Omsætningsaktiver i alt

1.713.166

1.174

AKTIVER I ALT

1.839.846

1.174

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Overført resultat

-1.940.189
1.275.780

-2.603
663

-664.409

-1.940

Hensættelser
Hensat til kvalifikation A-EM

500.000

0

Hensættelser i alt

500.000

0

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til distriktsforbundene
Mellemregning DIF
Lån, DIF
Skyldige feriepenge
Anden gæld

138.141
67.889
141.662
598.337
217.031
841.195

36
76
153
1.842
210
797

Gældsforpligtelser i alt

2.004.255

3.114

PASSIVER I ALT

1.839.846

1.174

Egenkapital i alt
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DBBF Regnskab pr. 30. april 2006

Regn. (akk)

ADMINISTRATION
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 Salgsindtægter
0090 Andre tilskud/Afdrag DIF lån
0350 Renteindtægter
Indtægter i alt

Afv. (akk)

Budg. (år)

-2.133.024,00
-123.300,00
-10.000,00
-40.395,00
-320.700,00
-131.000,00
0
-46.303,92
-60.000,00
-70.000,00
-74.484,88
-811.183,00
-7.708,51
-3.828.099,31

-36.024,00
-3.300,00
0
3.605,00
9.300,00
9.000,00
30.000,00
696,08
0
0
-69.484,88
-811.183,00
-5.708,51
-873.099,31

-2.097.000,00
-120.000,00
-10.000,00
-44.000,00
-330.000,00
-140.000,00
-30.000,00
-47.000,00
-60.000,00
-70.000,00
-5.000,00
0
-2.000,00
-2.955.000,00

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
7290 Gebyrer
7300 Repræsentation og gaver
7310 Kørsel - administrationen
3530 Ungdomsringen
7320 Breddekonsulent - kørsel
7630 FIBA
7600 Indkøb (salgsmaterialer)
7330 Sponsoraftaler - provision mm.
7120 Basket gulv
7340 Transmissionsomkostninger
1041 Revisionsomkostninger
1042 Renteudgifter
1043 Tab på debitorer

1.431.179,89
81.020,01
54.681,53
10.810,72
42.209,52
141.382,84
13.110,47
46.553,92
144.675,34
10.404,52
8.958,55
17.466,00
3.448,00
9.877,00
-1.329,24
24.237,75
48.513,50
13.235,00
0
10.000,00
80.625,66
0

35.179,89
-28.979,99
4.681,53
810,72
12.209,52
41.382,84
-8.889,53
-446,08
44.675,34
404,52
1.958,55
2.466,00
-21.552,00
-5.123,00
-1.329,24
14.237,75
-11.486,50
1.235,00
-8.000,00
0
-4.374,34
-20.000,00

1.396.000,00
110.000,00
50.000,00
10.000,00
30.000,00
100.000,00
22.000,00
47.000,00
100.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
25.000,00
15.000,00
0
10.000,00
60.000,00
12.000,00
8.000,00
10.000,00
85.000,00
20.000,00

Omkostninger i alt

2.191.060,98

49.060,98

2.142.000,00

-1.637.038,33

-824.038,33

-813.000,00

BESTYRELSEN
Omkostninger
1020 Bestyrelse - møder mm.
1025 Internationale møder og konferencer
1010 Basketrigsdag/årsmøde
7616 Helhedsrådgivning
1070 Amatør- & ordensudvalg
1060 Disciplinærudvalg
1270 TV og sponsorudvalg
Omkostninger i alt

52.983,28
17.752,89
64.278,13
6.141,23
0
0
0
141.155,53

1.983,28
2.752,89
-721,87
6.141,23
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
2.655,53

51.000,00
15.000,00
65.000,00
0
2.500,00
2.500,00
2.500,00
138.500,00

BESTYRELSEN I ALT

141.155,53

2.655,53

138.500,00

ADMINISTRATIONEN I ALT
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Regn. (akk)

Afv. (akk)

Budg. (år)

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

-194.400,00
-442.000,00
-11.200,00
-647.600,00

-1.800,00
7.100,00
-1.200,00
4.100,00

-192.600,00
-449.100,00
-10.000,00
-651.700,00

Omkostninger
1100 Dommerudvalg - møder mm.
1110 Dommerafbuds/påsæt., Land
1108 Dommerafbuds/påsæt., Vest
1109 Dommerafbuds/påsæt., Øst
1106 Dommerbedømmer . A-dommer
1111 30 bedømmelser (Liga)
2510 B-dommer, clinic
2500 A-dommer, clinic
6020 Ligadommerclinic
6022 Udvikling af ligadommere
6040 Transport og diæter divisioner
6010 Kommisærer, Slutspil
6050 Transport og diæter BL/DL
6060 Dommerhonorar - Liga
6070 Transport og diæter øvr. rækker
2520 FIBA dommerkursus
1112 NM (1 bedømmer)
6030 International clinic
6021 Ligadommerclinic (i sæson)
Omkostninger i alt

-17.709,10
39.540,00
4.554,00
3.668,00
22.129,50
0
70
1.758,25
14.020,60
12.089,10
196.202,50
0
185.490,50
166.725,00
238.010,80
11.111,00
7.087,28
0
2.339,50
887.086,93

-32.709,10
31.540,00
-5.446,00
3.668,00
17.129,50
-10.000,00
-5.930,00
-4.241,75
-979,4
-1.910,90
-53.797,50
-8.000,00
-14.509,50
-20.875,00
-36.989,20
3.111,00
2.087,28
-5.000,00
-2.660,50
-145.513,07

15.000,00
8.000,00
10.000,00
0
5.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
14.000,00
250.000,00
8.000,00
200.000,00
187.600,00
275.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.032.600,00

DOMMERUDVALG I ALT

239.486,93

-141.413,07

380.900,00

UDDANNELSESUDVALG
Indtægter
0225 Kursusafgifter
Indtægter i alt

-99.150,00
-99.150,00

7.850,00
7.850,00

-107.000,00
-107.000,00

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
Omkostninger i alt

4.716,20
43.576,15
21.746,20
-9.212,65
-23.510,52
33.167,34
937,5
381,6
0
0
71.801,82

-10.283,80
9.576,15
16.746,20
-1.212,65
-29.510,52
3.167,34
937,5
-1.618,40
-14.000,00
-2.500,00
-28.698,18

15.000,00
34.000,00
5.000,00
-8.000,00
6.000,00
30.000,00
0
2.000,00
14.000,00
2.500,00
100.500,00

UDDANNELSESUDVALG I ALT

-27.348,18

-20.848,18

-6.500,00
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Regn. (akk)

Afv. (akk)

Budg. (år)

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

-1.089.650,00
-1.020.550,00
-325.165,00
-108.850,00
-2.544.215,00

10.350,00
-70.550,00
-185.165,00
-18.850,00
-264.215,00

-1.100.000,00
-950.000,00
-140.000,00
-90.000,00
-2.280.000,00

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

7.926,25
24.622,78
296.962,00
56.485,58
48.900,45
0
21.599,26
75.857,09
289
458,04
4.596,00
537.696,45

-7.073,75
-5.377,22
-23.038,00
21.485,58
-1.099,55
-50.000,00
-8.400,74
-14.142,91
-3.211,00
-3.041,96
-404
-94.303,55

15.000,00
30.000,00
320.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
90.000,00
3.500,00
3.500,00
5.000,00
632.000,00

-2.006.518,55

-358.518,55

-1.648.000,00

KLUBUDVIKLINGSUDVALG
Omkostninger
0013 DIF tilskud, Erfa-samling
7618 Klubudvalg - møder mm.
7612 Erfa/Udd.weekends
7613 Klubvejledere - kontor og løsører
7617 Klubvejlederseminar
Omkostninger i alt

-11.015,85
10.601,25
-24.789,00
11.815,10
0
-13.388,50

-5.015,85
-5.398,75
-39.789,00
-4.184,90
-10.000,00
-64.388,50

-6.000,00
16.000,00
15.000,00
16.000,00
10.000,00
51.000,00

KLUBUDVALG I ALT

-13.388,50

-64.388,50

51.000,00

TURNERINGSUDVALG
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Regn. (akk)

ELITEUDVALG
Indtægter
0500 NM - deltagerbetaling
0020 Tilskud fra Team Danmark
0025 Tilskud fra Team Danmark - Falkonergården
0510 EM-kampe
0520 Ungdomslandshold, brugerbetaling
Indtægter i alt

Afv. (akk)

Budg. (år)

-32.900,00
0
-99.000,00
-10.500,00
-41.703,00
-184.103,00

700
30.000,00
0
-10.500,00
-41.703,00
-21.503,00

-33.600,00
-30.000,00
-99.000,00
0
0
-162.600,00

Omkostninger
1250 Eliteudvalg - møder mm.
5020 Trænerløn, herrer
5030 Trænerløn, talentudvikling
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

20.977,50
212.817,00
-7.357,20
1.076.561,33
46.505,54
41.554,58
2.189,47
111.656,35
-15.903,25
99.000,00
49.305,56
11.383,62
24.659,45
1.673.349,95

5.977,50
37.817,00
-7.357,20
326.561,33
2.505,54
-2.445,42
-7.810,53
-83.343,65
-85.903,25
0
-694,44
-13.616,38
24.659,45
196.349,95

15.000,00
175.000,00
0
750.000,00
44.000,00
44.000,00
10.000,00
195.000,00
70.000,00
99.000,00
50.000,00
25.000,00
0
1.477.000,00

ELITEUDVALG I ALT

1.489.246,95

174.846,95

1.314.400,00
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Regn. (akk)

Afv. (akk)

Budg. (år)

INFORMATIONSUDVALG
Indtægter
Indtægter i alt

0

0

0

Omkostninger
1280 Informationsudvalg - møder mm.
Omkostninger i alt

0
0

-10.000,00
-10.000,00

10.000,00
10.000,00

INFORMATIONSUDVALG

0

-10.000,00

10.000,00

14.537,96
12.000,00
5.614,20
2.732,60
23.373,03
3.008,40
-1.020,00
60.246,19
60.246,19

-462,04
3.000,00
-4.385,80
2.732,60
-1.626,97
-21.991,60
-1.020,00
-23.753,81
-23.753,81

15.000,00
9.000,00
10.000,00
0
25.000,00
25.000,00
0
84.000,00
84.000,00

-1.360,00
7.080,78
28.350,00
410.000,00
109.307,59
-75.000,00
478.378,37

-1.360,00
7.080,78
28.350,00
330.000,00
109.307,59
-75.000,00
398.378,37

0
0
0
80.000,00
0
0
80.000,00

-1.275.779,59

-867.079,59

-408.700,00

UNGEUDVALG
Omkostninger
1160 Ungeudvalg - møder mm.
3527 GIFU
3526 Pulje/frie aktiviteter
2800 Minifestival - Øst
2820 Minifestival 2006
2830 Mininetværk
2840 Mini Grandprix - deltagerbetaling
Omkostninger i alt
UNGEUDVALG I ALT
EKSTRAORDINÆRE POSTER
2050 Miniinstruktørkursus
7200 Basketmateriel, kurve, vogn mm.
7146 Halleje - Team Danmark
7100 Ekstraordinære udg./Eftergivelse afdrag DIF lån mm.
3500 Streetbasket
3505 Streetbasket - indtægter
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT
DRIFTSRESULTAT
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

DBBF Total

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Administrtion
Bestyrelse
Dommerudvalg
Uddannelsesudvalg
Ungeudvalg
Turneringsudvalg
Klubudviklingsudvalg
Eliteudvalg
Ekstraordinære poster
Informationsudvalf
Økonomiudvalg

Udgifter total:

Budget
2005/2006

Budget
2006/2007

2.027.000
138.500
1.032.600
82.500
84.000
632.000
20.000
1.353.000
80.000

2.593.444
132.500
1.241.500
154.000
95.500
632.600
347.200
2.054.000
480.000

10.000
115.000

0
0

5.574.600

7.730.744

Indtægter:
Administrtion
Bestyrelse
Dommerudvalg
Uddannelsesudvalg
Ungeudvalg
Turneringsudvalg
Klubudviklingsudvalg
Eliteudvalg
Ekstraordinære poster

2.953.000
0
651.700
107.000
0
2.280.000
0
63.600
0

3.699.000
0
744.000
106.800
0
2.400.000
46.000
242.600
500.000

2.000
0

0
0

Indtægter total:

6.057.300

7.738.400

Området totalt:

482.700

7.656

Økonomiudvalg
Informationsudvalf
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Bestyrelse

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold mm.
Intern. Møder og konferencer
Basketrigsdag, juni
Amatør- og ordensudvalg
Disciplinærudvalg
TV- og Sponsorudvalg
Bestyrelse/udvalg-seminar

Udgifter total:

Budget
Budget
2005/2006 2006/2007
51.000
15.000
65.000
2.500
2.500
2.500
0

55.000
15.000
40.000
2.500
2.500
2.500
15.000

138.500

132.500

Indtægter:

Indtægter total:

0

0

Området totalt:

-138.500

-132.500
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2006/2007

Administration

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Gager, Brøndby og Århus
Regnskabshjælp DIF
Kontorhold mm
Fotokopiering
Porto
Telefon og IT
Erhvervsforsikring
Kollektive forsikringer
Husleje/rengøring, Brøndby
Gebyrer
Rep. Og gaver
Ungdomsringen
Kørsel
Breddekonsulent - kørsel
FIBA
Køb af salgsmateriale
Sponsoraftaler - provision mm.
Basketgulvet
Transmissionsomk.
Streetbasket
Renteudgifter
Tab på debitorer
Revisionsomkostninger
Ny hjemmeside

Udgifter total:

Budget
2005/2006

Budget
2006/2007

1.396.000
110.000
50.000
10.000
30.000
100.000
22.000
47.000
100.000
10.000
7.000
25.000
15.000
15.000
0
10.000
60.000
12.000
8.000
0
85.000
20.000
10.000

1.621.444
90.000
50.000
15.000
45.000
140.000
13.000
47.000
150.000
10.000
7.000
0
15.000
30.000
0
10.000
50.000
12.000
8.000
125.000
35.000 Tidligere økonomiudvalget
50.000 Tidligere økonomiudvalget
10.000 Tidligere økonomiudvalget
60.000

2.142.000

2.593.444

Indtægter:
DIF, forbundstilskud
DIF Breddekonsulent
DIF Breddekonsulent - kørsel
Kulturministeriet
Holdlicenser
Klubkontingenter
Renteindtægter
Kolletive forsikringer
Administration dameligaen
Administration basketligaen
Sponsorindtægter
Materialesalg
Tuborgfonden
Forberedelsesprojekt DIF/TD

2.097.000
120.000
10.000
44.000
330.000
140.000
2.000
47.000
60.000
70.000
5.000
30.000

2.090.000
230.000
21.000
44.000
320.000
130.000
2.000
47.000
55.000
80.000
650.000
10.000
20.000

Indtægter total:

2.955.000

3.699.000

Området totalt:

813.000

1.105.556

Endnu ikke afklaret
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Eliteudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Budget
2005/2006

Formål Tekst:
Møder, kontorhold mm.
Trænerløn senior damer
Trænerløn, herrer
Trænerløn, ass. Coaches herrer
Herrer A-divisionen, inkl. for.kampe
NM-ungdom, herrer
NM-ungdom, damer
4 dommere til NM-ungdom
Centertræning, sen. Herrer
Damelandsholdsaktiviteter
Talentudvikling, transport spillere
TD, Gymnasieprojekt
Landskamp og EM - herrer
Sportschef
Trænerløn, taltentudvikling

Udgifter total:

Budget
2006/2007

15.000
0
175.000
0
0
44.000
44.000
10.000
195.000
50.000
70.000
0
750.000

1.353.000

20.000
30.000
175.000
55.000
1.300.000 incl. NM
50.000
50.000
10.000
190.000
50.000
0 Brugerbetaling
99.000
0
25.000
0 Frivilligt arbejde

2.054.000

Indtægter:
Entre, landskampe
NM ungdom, deltagergebyr 4 hold
TD gymnasieprojekt
Brugerbetaling ungdomslandshold
Tilskud fra Team Danmark/Talent

0
33.600
0
0
30.000

60.000
33.600
99.000
50.000

Indtægter total:

63.600

242.600

Området totalt:

-1.289.400

-1.811.400

Endnu ikke afklaret
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2006/2007

Klubudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Erfa./Udd. Weekends
Kontor og løsøre
Lederseminar, obligatorisk
Netværk, klubvejeldere
Klubvejelderseminar
Klubnetværk
Klubbesøg kørsel

Udgifter total:

Budget
2005/2006

Budget
2006/2007

20.000

16.000
15.000
29.200
171.000
10.000
10.000
32.000
64.000

20.000

347.200

Indtægter:
DIF tilskud, lederseminar
DIF tilskud, erfasamling
DIF tilskub til netværk

0

24.000
6.000
16.000

Indtægter total:

0

46.000

Området totalt:

-20.000

-301.200
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Turneringsudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Medaljer og diplomer
Rejserefusion, divisioner
Pokal, ungdom, lands.
Final 4, Øst
Final 4, Vest
Finaler, Ungdoms DM
LP-turneringen, seniores
Turneringslægger, Øst
Turneringslægger, Vest
Turneringslæg. EDB + Tlf.

Udgifter total:

Budget
2005/2006

Budget
2006/2007

15.000
30.000
320.000
35.000
50.000
50.000
30.000
90.000
3.500
3.500
5.000

15.000
50.000
300.000
35.000
50.000
50.000
30.000
90.000
3.800
3.800
5.000

632.000

632.600

Bemærkninger

Indtægter:
Turneringsgebyr, divisioner
Turneringsgebyr, øvrige rækker
Bøder og gebyrer
LP-turneringen, seniores

1.100.000
950.000
140.000
90.000

1.100.000
1.000.000
200.000
100.000

Indtægter total:

2.280.000

2.400.000

Området totalt:

1.648.000

1.767.400
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Dommerudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Dom. Afbuds/påsæt. Land
Dom. Afbuds/påsæt. Vest
Dom. Afbuds/påsæt. Øst
Opstartclinic 50 a 1500
Ligadommerclinics
Clinics med træner
FIBA clinic
Kommissæruddannelse
Kommisærer slutspil
Transport og diæter divisioner
NM Solna, ungdom
Transport og diæter BL/DL
Dommerhonorar - Liga
Transport og diæter øvr. Rækker
Divisionsdommeruddannelsestur
A/B-dommersamelinger 6x2000
Dommerklinik (udland)
B-dommercamp weekend
B-dommercamp weekend
Bedømmelser BL-DL
Bedømmelser division
Bedømmerlser bredde
Udvikling liga dommere
Udgifter total:

Budget
2005/2006
15.000
8.000
10.000
0
15.000
8.000
8.000
250.000
5.000
200.000
187.600
275.000
5.000
5.000
6.000
6.000
0
10.000
5.000
0
14.000
1.032.600

Budget
2006/2007
15.000
22.000
22.000
22.000
57.750
7.000
4.000
10.000
0
8.000
225.000
5.000
207.000
288.000
260.000
20.000
12.000
0
6.000
10.000
24.000
7.000
9.750
0
1.241.500

Bemærkninger

BL-DL

BL-DL

BL-DL
BL-DL

BL-DL

Indtægter:
Dommergebyr
Dommerordning, Ligaen, damer
Dommerlicenser

192.600
449.100
10.000

200.000
534.000 BL-DL
10.000

Indtægter total:

651.700

744.000

Området totalt:

-380.900

-497.500
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Ungeudvalget

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
GIFU
Pulje/frie aktivitetsmidler
Minifestival 2006
Mininetværk
Nordisk arbejde
Key-players

Udgifter total:

Budget
2005/2006

Budget
2006/2007

15.000
9.000
10.000
25.000
25.000

10.000
12.000
12.000
25.000
25.000
10.000
1.500

84.000

95.500

Indtægter:

Indtægter total:

0

0

Området totalt:

-84.000

-95.500
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Uddannelsesudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
basis-kurser
Klubtrænerkurser
B-domemrkurser
C-domemrkurser
Divisionstræner
Spotkurser
Dommerbordskursus
A-dommerkursus
Kommisæruddannelse
Minitræner og leder
Forældrekursus, drift
Klubinstruktør (C-dommere)

Udgifter total:

Budget
Budget
2005/2006 2006/2007
15.000
16.000
5.000
-8.000
6.000
30.000
0
2.000
14.000
2.500

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

82.500

154.000

Indtægter:
Kursusbidrag fra hold

107.000

106.800

Indtægter total:

107.000

106.800

Området totalt:

24.500

-47.200
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Budgetter for sæsonen 2006/2007

Ekstraordinære poster

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:

Budget
Budget
2005/2005 2006/2007

Reserve
Udviklingspulje

Udgifter total:

80.000

100.000
380.000

80.000

480.000

Indtægter:
Tilbageførsel hensættelse EM
Tilbageførsel hensættelse TD/DIF projekt

200.000
300.000

Indtægter total:

0

500.000

Området totalt:

-80.000

20.000
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Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark – Féderation Danoise de Basketball
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Féderation International de Basketball

Danmarks Basketball-Forbund
Dommerudvalget
Maj 2006
Dommerudvalgets beretning for sæsonen 2005 - 2006.
1. Indledning.
Dommerudvalgets beretning er delt op i emnerne: Dommerne, Turneringen, Uddannelse, Økonomi og
Fremtidsplaner.
Først har vi dog valgt en lille introduktion af Dommerudvalget.
1. 1 Dommerudvalget
Som det nok er de fleste bekendt, blev størstedelen af Dommerudvalget udskiftet ”i utide” i forbindelse
med Basketrigsdagen 2005. Jesper Brixen blev ny 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 har Jesper varetaget rollen som DBBFs regel-ansvarlig. Claus Fogde
fortsatte som eneste ”menige medlem” i udvalget, og blev straks ny næstformand. Desuden har Claus
haft ansvar for fordeling af bedømmere til Basketligakampene. Claus er aktiv dommer i Dameliga
gruppen. Der kom også 3 helt nye medlemmer, som alle er aktive Basketligadommere: Jakob Hors,
som desuden er FIBA instruktør, har været ansvarlig for udvikling af vores topdommere, Jonas Bille,
som er FIBA dommer, har været ansvarlig for vores dommerkurser samt for udvikling af undervisningsmateriale til vores dommerclinics, og Rune Ressel Larsen, der også er FIBA dommer, har været
ansvarlig for udvikling af dommerne på breddeniveau.
Dommerudvalget har i løbet af sæsonen afholdt 9 møder, hvilket nok er et udtryk for, at der er mange
nye personer i udvalget, som lige skulle finde sine ben at stå på.
Med så mange nye ansigter har der naturligvis været brugt en del tid på at komme godt i gang, men nu
er begyndervanskelighederne ovre, og vi kan koncentrere os om at se længere ud i fremtiden. Mere om
det sidst i denne beretning.

2. Dommerne.
Som noget nyt valgte Dommerudvalget før sæsonstarten at oprette en gruppe af dommere, der skulle
dømme alle Dameligakampene incl. slutspilskampene. Formålet var at få en mere ensartet afvikling af
kampene, så det, der var tilladt i én kamp, også var tilladt i den næste. Tidligere var det et særligt
problem, at slutspilskampene ofte blev dømt af andre dommere end de, der havde dømt grundspillet.
Det medførte stor forskel i dommernes linje. Den nye ordning er gået over al forventning, hvilket
tilbagemeldingerne fra spillere, trænere og dommerne har givet udtryk for. Dommerudvalget vil derfor
fortsætte med denne gruppering i de kommende sæsoner.
Niveauet i 1. division herrer er blevet højnet, og det stiller større krav til dommerne. Dommerudvalget
besluttede derfor, at kun BL- og DL-dommere suppleret med en række erfarne divisionsdommere skulle
dømme disse kampe. Idéen var, at til hver kamp skulle der være en BL-dommer og en DLdommer/erfaren div.dommer. Det lykkedes i størstedelen af kampene, og det gav en god udvikling af
dommerne.
3. Turneringen.
Turneringen er set med dommerøjne ikke forløbet tilfredsstillende. Årsagen er, at dommerpåsætningen
langt fra har fungeret tilfredsstillende. Det er der flere årsager til.
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For det første blev turneringen lagt temmelig sent, hvilket medførte, at påsætningen til de første runder
først forelå umiddelbart før, turneringen startede. Det betød mange afbud og hændelige udeblivelser,
som medførte en utilfredshed for de berørte parter. Det blev dog væsentlig bedre efter 2-3 spillerunder.
For det andet havde Dommerudvalget valgt at prioritere påsætningen lidt anderledes end i de
foregående sæsoner, hvilket medførte, at hold i visse rækker nu selv skulle finde dommere. Det var ikke
alle helt tilfredse med, men den udbredte dommermangel gør desværre, at DBBF ikke kan påtage sig at
sætte dommere på i samtlige rækker.
For det tredje blev dommerpåsætningen som noget nyt varetaget fra DBBFs kontor. Det var en betydelig
større opgave, end man havde regnet med, hvilket medførte, at opfølgningen ikke blev så grundig, som
man kunne ønske sig. Resultatet blev, at flere kampe end tidligere ikke fik påsat dommere. Ved
forårsturneringens start gik vi tilbage til det gamle system, og da der samtidig var færre kampe, forløb
foråret tilfredsstillende. Som resultat af disse erfaringer vil næste sæsons dommerpåsætning foregå som
tidligere med flere regionale dommerpåsættere.

4. Uddannelse af dommerne.
Sæsonen startede med 4 opstartsclinics for henh. BL-dommergruppen, DL-dommergruppen 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 nogle fokus punkter for dommerne. For herrernes
vedkommende var fokuspunkterne: Charge-Block, Off-ball samt opførsel. For damerne var
fokuspunkterne: Game Control, Charge-Block og Brug af hænder. Der ud over var der fokus omkring
dommerteknik. Hver enkelt dommer i de 2 grupper af ligadommere havde endvidere 3 individuelle
fokusområder, som de hver især skulle arbejde med. Det er Dommerudvalgets indtryk, at der er blevet
arbejdet godt med fokuspunkterne, og vi mener at kunne se, at bundniveauet for de bedste dommere er
blevet hævet i sæsonens løb.
I den forløbne sæson har der været afholdt 22 C-dommerkurser med i alt 313 deltagere og 5 Bdommerkurser med i alt 55 deltagere. Det er positivt med så mange nye dommeraspiranter, men
desværre er det ikke lykkedes at få aktiveret dem alle. Det er der flere årsager til, og det er noget, som
Dommerudvalget vil kikke på sammen med Uddannelsesudvalget, for vi skal bare have flere nye
dommere og være bedre til at fastholde disse.
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.
5. Økonomi
På grund af DBBFs økonomiske situation har Dommerudvalgets budget været kraftigt beskåret.
Det har bl.a. betydet, at de forskellige opstartsclinics har været en del kortere, end de har været tidligere.
For dommerne har det betydet en dårligere forberedelse op til sæsonstarten, hvilket også har været
bemærket rundt omkring. Dommerudvalget har taget konsekvensen af dette og har i sit budgetforslag
lagt op til, at der genindføres længere opstartsclinics.
Det beskårne budget har også medført, at antallet af bedømmelser ikke har været så stort, som
ønskeligt, hvilket specielt er gået ud over udviklingen af breddedommerne. Også på dette på punkt vil
Dommerudvalget forsøge at få forbedringer i de kommende sæsoner.
6. Fremtidsplaner
Ud over de ”daglige” opgaver har Dommerudvalget én meget vigtig opgave. Den består i at rekruttere
nye dommere og fastholde i de allerede aktive dommere. Det er ikke en let opgave, men den skal løses,
hvis vi vil undgå en komme i alvorlig dommermangel. I planerne indgår både pisk og gulerod.
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Pisken består i at starte opkrævning af afgifter af de klubber, som ikke stiller nok aktive A- og Bdommere til rådighed, som de skal ifølge DBBFs Fælles Turneringsreglement.
Guleroden består i at gøre det mere attraktivt at være basketballdommer. Det er der mange veje til, og
Dommerudvalget er ved udarbejde et idékatalog for dette område. Sløret kan dog allerede løftes lidt.
- Forhøjelse af transportgodtgørelsen. Det er et sted, hvor vi ligger langt efter sportsgrene som
håndbold og fodbold, hvor dommerne i selv de laveste rækker får Statens km-takster.
- Flere og bedre udbud af efteruddannelse. Her tænkes på flere bedømmelser, udviklingskampe
m. erfarne dommere, seminarer, mini-clinics, dommer camps, deltagelse i stævner i udlandet
mm.
- Sociale aktiviteter, som skal få dommerne til at føle, at de ikke er alene. Sådanne aktiviteter kan
foregå på såvel klubplan som forbundsplan, og de kan kombineres med efteruddannelser.
En vigtig ting er også en ændring af basketfolkets holdning til dommerne. Lige nu synes det som om
flertallet mener, at dommerne er et nødvendigt onde, som man må behandle efter forgodtbefindende.
Den holdning skal ændres til, at dommerne er ”medspillere”, der gør hvad de kan for at få afviklet
kampene så sportsligt som muligt, så alle kan gå glade hjem efter en kamp. Hvis det sker, vil mange
flere gerne tage en fløjte og hjælpe med at få kampene afviklet.
Dommerudvalget vil planlægge mere langsigtet og har tanker om at lancere en 5-års plan for udviklingen
for dommerområdet i dansk basketball. Alle i Dommerudvalget vil derfor genopstille i forventning om at
føre arbejdet videre med et større budget, og som ny mand opstiller Jan Gjettermann, som efter mange
års tro tjeneste på toppen, vil gå ind i arbejdet.
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 2006
Jesper Brixen
Formand
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Årsberetning Uddannelsesudvalget 2005/2006
Uddannelsesudvalget (UU) har i det forgangne år bestået af følgende medlemmer: Thomas
Haaning, Jesper Johansen, Simon Prahm, Igor Gavrilovic samt undertegnede som formand.
Thomas Haaning kunne som følge af en speciel jobsituation ikke deltage i arbejdet fra januar af.
Thomas er klar igen fra oktober. Desuden trak Igor Gavrilovic sig fra udvalget i løbet af sæsonen og
vi har ikke været i stand til at finde en person til den vakante plads.
Som resultat heraf har vores mødefrekvens været lav og arbejdet i UU har først og fremmest sket
ved hjælp af e-mail og telefonsamtaler mellem UU’s medlemmer og Breddekonsulenten.
Udvalget har som sædvanlig haft et flot samarbejde med klubber, rigtig mange har bidraget til at der
i år har kunnet afholdes i alt 48 kurser med 592 deltagere. Også tak til de ca. 30 undervisere der har
brugt fritiden på at fremme dansk basket.
Afholdelse af kurser:
Til trods for den lave mødefrekvens er det dog lykkedes at gennemføre størstedelen af de ting vi
havde sat os for, i høj grad takket være vores breddekonsulent, Christian Jacobsen.
Vores kursusprogram er blevet ajourført og der foreligger nu en opdateret udgave af vore basis og
klubtrænerkurser. Generelt har vi også været i stand til at få flere kursister på vore kurser i den
forgangne sæson og med den uddannelsesfrekvens vi p.t. har bør vi kunne nå målet om at 40 % af
ungdomsholdene trænes af uddannede klubtrænere i 2007. Siden 2001 er 241 personer blevet
uddannede som klubtrænere, så hvis alle disse er aktive er der uddannede klubtrænere til 600 hold
allerede i år.
Vores A-trænerkursus har været en stor succes og vi har for nylig startet et nyt kursus op med en
række meget kvalificerede kursister.
Hvor udviklingen på trænerkurserne generelt ser positiv ud, så har det været noget sværere på
ledersiden. Enkelte har deltaget i de kurser som vi i fællesskab med DIF udbyder, men her er plads
til forbedringer. Vi håber dog at dette ændrer sig når vi får gennemført DBBF’s lederkonference.
Som en glædelig nyhed har der været afviklet et forældrekursus, en rigtig god ide som flere klubber
kunne tage til sig.
Dommerkurserne synes for B-dommerkursets vedkommende at have haft en vækst i kursister.
Desværre vælger de fleste af disse kursister udelukkende at bruge de nyerhvervede færdigheder i
deres egen klub. Dermed afhjælper det ikke i første omgang manglen på forbundsdommere. Cdommerkurset har traditionen tro en stor søgning. Dommerbordskurset har ikke været så benyttet i
år, men enkelte klubber har dog valgt at uddanne official af denne vej. I år valgte udvalget i samråd
med dommerudvalget ikke at afholde et A-dommer kursus. DU afviklede i stedet en række
udviklingsaktiviteter.
kursister

antal kurser

A dommer

0

0

B dommer

55

5

C dommer

313

22

10

1

378 54
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Basiskursus

94

8

Klubtrænerkursus

91

7

Minitrænerkursus

10

1

5

1

10

1

211

18

3

2

592

48

Spotkurser/forældre
A-træner
Træner kurser i alt

Lederkursus

Uddannelse i alt

Kursustimer

4605

Budget og fremsyn for den kommende sæson:
Vi kan se frem til en række spændende nye tiltag fra UU’s side.
Superuddannelsesweekenden fortsætter i sin kendte form den 2. og 3. september.
I samarbejde med Børne og Ungeudvalget, er vi gået i gang med at udvikle et kursus for
minitræner-ledere som vi har store forventninger til. Kurset retter sig imod voksne der skal have
ansvaret for en gruppe af (yngre) trænere der tilsammen er ansvarlige for klubbens miniarbejde. Af
vores budgetudkast kan man se at vi har valgt at give udviklingen høj prioritet, idet vi har sat en
forholdsvis stor sum penge af til at kunne bruge nogle kompetente fagpersoner som kan sikre et
fagligt højt niveau på kursusmaterialet.
En af de ting vi ikke nåede at færdiggøre i indeværende sæson er juniorkurset. Udkastet er lavet og
fremsendt til DIF for kommentarer, men vi har endnu ikke fået det tilbage. Dette kursus vil give
juniorspillerne en indsigt i dommer, leder og træner verdenen – og forhåbentlig motiverer til
yderliggere engagement og uddannelse. Vi forventer dog snarest at få en tilbagemelding fra DIF og
at vi herefter udbyder, i første omgang, 3 kurser som pilotprojekt.
Med hensyn til de øvrige kurser har vi valgt at budgettere udfra en estimeret vækst i deltagerantal
som vi selv tror er en rimelig konservativ estimering.
Vi håber at den kommende sæson vil give flere af vores største trænertalenter mulighed for at
komme på diplomtrænerkurset, som formodentlig starter i januar 2007. Senest har vi fået 2 nye
diplomtrænere, nemlig Thomas Ginnerup Nielsen og Thomas Quaade. Tillykke til dem begge
herfra.
Endelig er vi i dialog med Eliteudvalget om en kommende trænerlicens, der kan gå hen og blive
væsentlig hvis Team DK kommer på banen igen med et udviklingsprojekt.
Afslutning:
Sidste år havde jeg egentlig valgt at jeg ville trække mig som formand for UU. Men da det ikke
lykkedes at finde en afløser lod jeg mig overtale til at blive valgperioden ud og håbede på at jeg fik
lidt bedre tid.
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Dette har dog ikke været tilfældet, så derfor har jeg besluttet ikke at stille op igen.
Mogens Tygesen
11/5 2006
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BørneȬȱogȱungeudvalgetȱ
ȱ

Indholdȱ
ȱ

Indhold ...............................................................................................................................................1
Indledning ..........................................................................................................................................1
Åretsȱindsatsområder .......................................................................................................................1
Hvadȱnåedeȱviȱsåȱiȱ2005/6?...............................................................................................................2
Indsatsområderȱdeȱnæsteȱtoȱsæsoner .............................................................................................4
ȱ

Indledningȱ
ȱ
UdvalgetȱharȱiȱindeværendeȱsæsonȱbeståetȱafȱJensȱCarlsenȱ(Esbjerg),ȱErikȱLindegaardȱ
(Virum),ȱOleȱBredahlȱRasmussenȱ(Ry),ȱRasmusȱToftȱ(Hørsholm)ȱogȱJesperȱNielsenȱ(fmd.).ȱ
UdvalgetȱblevȱudvidetȱmedȱIdaȱHagemannȱ(Falcon)ȱiȱstartenȱafȱsæsonen..ȱUdvalgetȱharȱiȱ
skrivendeȱstundȱafholdtȱtreȱmøderȱ–ȱseȱhjemmesidenȱforȱreferater.ȱHerudoverȱharȱ
formandenȱholdtȱflereȱmøderȱmedȱkonsulentenȱogȱandre.ȱ
ȱ
Fraȱudvalgetȱskalȱsærligtȱlydeȱenȱstorȱtakȱtilȱkonsulentenȱogȱdeȱøvrigeȱansatteȱiȱ
administrationen,ȱforȱdetȱstoreȱarbejdeȱdeȱharȱlagtȱiȱarbejdetȱmedȱbørnȱogȱungeȱiȱløbetȱafȱ
sæsonen.ȱChristianȱharȱiȱhøjȱgradȱværetȱdenȱderȱharȱknyttetȱvoresȱarbejdeȱsammenȱogȱ
koordineretȱheleȱområdetȱligesomȱhanȱharȱfungeretȱsomȱsekretærȱpåȱvoresȱmøder.ȱ
ȱ
Linksȱtilȱrelevanteȱinformationer,ȱreferaterȱmmȱerȱmarkeretȱmedȱrødȱskrift.ȱ

Åretsȱindsatsområderȱ
ȱ
Udvalgetȱhavdeȱindenȱsæsonenȱprioriteretȱfølgendeȱaktiviteter:ȱ
ȱȱ
x Miniarbejdet.ȱ
ȱ
Ȭȱgrandȱprixȱstævnerȱ
Ȭȱfestivalȱ
Ȭȱnetværkȱ(vest)ȱ
ȱ
x fortsættelseȱafȱGodtȱIdrætsmiljøȱForȱUngeȱ(GIFU)ȱiȱmindstȱfireȱklubberȱ
x atȱfortsætteȱarbejdetȱmedȱYouthStreetȱ(Ungdomsringen)ȱ
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x
x

atȱfåȱbeskrevetȱforskelligeȱtiltagȱpåȱbørneȱogȱungeȱområdetȱiȱforholdȱtilȱDBBF´sȱ
visionerȱogȱstrategierȱ
børnereglerneȱ

ȱ

Hvadȱnåedeȱviȱsåȱiȱ2005/6?ȱ
ȱ

Aktivitetȱ
GIFUȱ

Mininetværkȱ

Miniaktiviteterȱiȱ
øvrigtȱ

Minifestivalȱ

Bemærkningerȱ
ȱ
Fireȱklubber:ȱEsbjerg,ȱLemvig,ȱRoskildeȱogȱBMS.ȱUdbyttetȱforȱdeȱ
deltagendeȱklubberȱerȱstort.ȱSeȱevt.ȱherȱ
http://www.dbbf.dk/upload/news/pdf/IdeerGIFU.pps
ȱ
ForsøgȱpåȱopstartȱafȱnyeȱiȱÅlborgȱogȱHaderslev,ȱsamtȱopfølgningȱafȱ
netværketȱfraȱsidsteȱårȱiȱRyȱogȱEsbjerg.ȱ
Grundetȱmangelȱpåȱresursepersonerȱogȱindsatsȱfraȱdeȱlokaleȱklubber,ȱ
erȱdetȱmegetȱsværtȱatȱfastholdeȱarbejdetȱiȱklubberne.ȱIȱRyȱerȱdetȱ
lykkedesȱiȱetȱvistȱomfangȱtakketȱværeȱengageredeȱledereȱȬȱtakȱtilȱdem.ȱ
Detteȱarbejdeȱskalȱomprioriteres/ændresȱfremover,ȱdaȱformenȱikkeȱ
virkerȱsomȱoprindeligtȱtiltænktȱ–ȱdesværre.ȱDeȱstederȱhvorȱderȱerȱ
grobundȱforȱdenneȱtypeȱsamarbejdeȱstårȱDBBFȱklarȱmedȱstøtteȱogȱ
bistand.ȱ
ȱ
Derȱvarȱplanlagtȱindtilȱflereȱminigrandprixerȱ–ȱbla.ȱIȱFredericia,ȱ
SlagelseȱogȱHolbæk.ȱFredericiaȱblevȱbeggeȱaflystȱgrundetȱmanglendeȱ
tilmeldinger,ȱHolbækȱvalgteȱikkeȱatȱfastholdeȱønsket,ȱmenȱdetȱ
lykkedesȱatȱfåȱgennemførtȱdetȱiȱSlagelse.ȱErfaringerneȱherfraȱerȱgodeȱ
ogȱviser,ȱatȱdetȱerȱenȱrigtigȱgodȱmådeȱatȱfåȱspilletȱminibasketballȱpå.ȱ
Ogȱetȱtilbudȱviȱvilȱfastholdeȱogȱudvikleȱpåȱiȱsamarbejdeȱmedȱ
turneringsudvalgetȱiȱdeȱkommendeȱår.ȱȱ
Link:ȱ
http://www.dbbf.dk/upload/news/pdf/slagelse_5_februar_skærm.pdfȱ
ogȱhttp://www.dbbf.dk/minibasket/mgp_slagelse06/billeder.htmlȱ
ȱ
Blevȱgennemførtȱigen.ȱIȱårȱiȱHørsholmȱmedȱmereȱendȱdobbeltȱsåȱ
mangeȱdeltagereȱsomȱførsteȱår.ȱHerfraȱskalȱlydeȱenȱstorȱtakȱtilȱ
Hørsholmȱforȱetȱfantastiskȱarrangementȱmedȱhøjȱkvalitetȱ–ȱdetȱerȱ
tydeligt,ȱatȱderȱpillesȱbasketballȱpåȱetȱmegetȱhøjtȱniveauȱalleredeȱiȱ
minirækkerneȱrundtȱomkring.ȱIȱårȱlykkedesȱdetȱforȱos,ȱatȱfåȱ
gennemførtȱenȱlederkonferenceȱlørdagȱaften.ȱTusindȱtakȱtilȱUllaȱ
Vincentsȱforȱenȱinspireredeȱaftenȱomȱminibasket.ȱReferatȱfraȱdenneȱ

B&UȱberetningȱRigsdagenȱ2006ȱ
Sideȱ2ȱafȱ8ȱ
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Ungdomsringenȱ
Børnereglerneȱ

Nordiskȱ
samarbejdeȱ

kommerȱpåȱhjemmesidenȱsnarestȱmuligt.ȱDetȱenesteȱproblemȱviȱ
havde,ȱvarȱatȱdetȱikkeȱlykkedesȱatȱskaffeȱdommereȱfraȱDBBFȱtilȱalleȱ
kampene,ȱmenȱherȱtrådteȱHørsholmȱtilȱmedȱdygtigeȱdommereȱtilȱdeȱ
kampeȱviȱikkeȱselvȱkunneȱdækkeȱ–ȱdetȱmedvirkedeȱdesværre,ȱatȱ
enkelteȱafȱudenomsaktiviteterneȱmåtteȱdroppesȱgrundetȱmangelȱpåȱ
ledere.ȱ
ȱ
Link:www.dbbf.dk/minibasketȱ
ȱ
Aflystȱgrundetȱmanglendeȱtilmeldingerȱ
ȱ
Udvalgetȱharȱdrøftetȱreglerne,ȱligesomȱformandenȱviaȱDBBF´sȱ
debatsiderȱharȱforsøgtȱatȱ”peppe”ȱdebattenȱlidtȱop.ȱViȱharȱiȱ
forbindelseȱmedȱdetȱnordiskeȱsamarbejdeȱenȱidéȱomȱpåȱsigtȱatȱfåȱlavetȱ
såȱensȱreglerȱiȱnordenȱpåȱområdetȱsomȱdetȱmåtteȱværeȱmuligtȱȱ–ȱiȱ
forbindelseȱmedȱRigsdagenȱvilȱudvalgetȱkommeȱmedȱnogleȱganskeȱfåȱ
ændringsforslagȱtilȱbørnereglerne.ȱȱ
ȱ
Link:ȱbreddedebattenȱpåȱforbundetsȱhjemmesideȱȱ
ȱ
B&UȬformanden,ȱkonsulentenȱsamtȱIdȱHagemannȱ(Falcon)ȱdeltogȱiȱ
nordiskȱungdomskonferenceȱpåȱÅland.ȱDetteȱmedførteȱumiddelbartȱ
enighedȱiȱdeȱnordiskeȱbasketballȱforbundȱomȱatȱfortsætteȱdetȱpåȱ
mødetȱuformelleȱsamarbejde.ȱViȱblevȱenigeȱom,ȱ.efterfølgendeȱatȱ
holdeȱetȱfællesȱnordiskȱmødeȱforȱungdomsansvarligeȱogȱansatteȱfraȱ
detȱnorske,ȱislandske,ȱfinske,ȱsvenskeȱogȱdanskeȱforbund.ȱSvenskerneȱ
meldteȱdesværreȱfraȱtilȱmødetȱiȱOsloȱiȱdecember,ȱmenȱviȱharȱaftaltȱetȱ
nytȱmødeȱiȱforbindelseȱmedȱNMȱiȱStockholmȱiȱmajȱhvorȱviȱigenȱvilȱ
forsøgeȱatȱinddrageȱdetȱSvenskeȱforbund.ȱSeȱmereȱomȱdetteȱlængereȱ
nede.ȱ
ȱ
Link:ȱhttp://www.basket.no/t2.asp?p=35198&x=1&a=156633ȱ
ȱ
Påȱsigtȱerȱderȱstoreȱmulighederȱiȱdetteȱsamarbejdeȱsomȱharȱfokusȱpåȱ
breddearbejdetȱȬȱspecieltȱbørnȱogȱungeȱsamtȱuddannelse.ȱ
UmiddelbartȱharȱviȱalleredeȱdragetȱstorȱnytteȱafȱbådeȱNorgeȱogȱ
IslandsȱerfaringerȱmedȱminiaktiviteterȱogȱSFOȬbasketȱ–ȱflereȱafȱ
koncepterneȱogȱmaterialer/beskrivelserȱerȱdirekteȱanvendeligeȱogȱ
falderȱgodtȱsammenȱmedȱvoresȱegneȱtankerȱogȱønskerȱiȱforholdȱtilȱ
visionerne.ȱB&Uȱformandenȱharȱendvidere,ȱpåȱinvitationȱfraȱdetȱ
norskeȱforbund,ȱdeltagetȱiȱenȱkursusweekendȱiȱOsloȱhvorȱNorgesȱnyeȱ
SFOȬbasketȱkonceptȱ(LetsȱPlay)ȱerȱblevetȱgennemgåetȱ–ȱerfaringerneȱ
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fraȱdetteȱvilȱindgåȱdirekteȱiȱdeȱpilotprojekterȱviȱskalȱhaveȱgennemførtȱ
iȱløbetȱafȱnæsteȱsæson,ȱsamtȱiȱdetȱvidereȱarbejde.ȱ
ȱ
Link:ȱLetsȱPlay:ȱ
http://www.basket.no/t2.asp?p=35198&x=1&a=158375
ȱ
ȱ
Indsatsområderȱjf.ȱ ArbejdetȱmedȱbeskrivelserneȱafȱSFO/skolebasketȱogȱplanerneȱforȱ
strategiplanenȱ
pigebasketballȱerȱgodtȱiȱgangȱomȱendȱforsinkedeȱiȱforholdȱtilȱmålene,ȱ
menȱviȱforventerȱatȱhaveȱdemȱklarȱtilȱlederkonferencenȱd.ȱ16ȱ.ȱ
september.ȱIȱdenȱforbindelseȱerȱdetȱvigtigtȱatȱunderstrege,ȱatȱdetȱerȱ
essentieltȱmedȱforankringȱiȱenȱklubȱogȱiȱbestemteȱpersonerȱ
ȱ
Udvalgsmøderȱ
2005/6:ȱFællesȱmødeȱmedȱbestyrelsen,ȱudvalgsmøderȱ12/11Ȭ05ȱ&ȱ5/1Ȭ
06,ȱmødeȱsammenȱUUȱogȱKlubudviklingȱd.ȱ17ȱjanuarȱogȱmødeȱd.ȱ20ȱ
april.ȱSeȱwww.dbbf.dkȱunderȱreferaterȱHerudoverȱharȱformandenȱ
deltagetȱiȱforskelligeȱmøderȱmedȱkonsulenten.ȱ
ȱ
Udvalgetȱiȱøvrigtȱ UdvalgetȱudvidetȱmedȱIdaȱHagemannȱiȱoktoberȱ2005.ȱJensȱCarlsenȱ
harȱgrundetȱtidspresȱmeddelt,ȱatȱhanȱikkeȱkanȱfortsætteȱiȱudvalget.ȱViȱ
manglerȱaltsåȱenȱellerȱgerneȱflereȱ(aktive)ȱpersonerȱtilȱudvalgetȱ–ȱogȱ
disseȱmåȱmegetȱgerneȱværeȱfraȱJyllandȱ-!ȱ
ȱ
Økonomiȱ05/06ȱ
Midlerneȱtilȱmininetværkȱerȱikkeȱblevetȱanvendtȱsomȱbudgetteretȱ–ȱ
restenȱafȱudvalgetsȱmidlerȱerȱblevetȱanvendtȱiȱforholdȱtilȱbudgettetȱogȱ
enddaȱlidtȱoverȱ(nordiskeȱmøderȱ–ȱikkeȱbudgetlagtȱpåȱforhånd).ȱ
SamletȱsetȱharȱudvalgetȱanvendtȱfærreȱmidlerȱendȱbudgetteretȱȬȱ
hvilketȱviȱikkeȱsatserȱpåȱfremover!ȱ
ȱ

Indsatsområderȱdeȱnæsteȱtoȱsæsonerȱ
ȱ

Udoverȱdeȱfasteȱtilbudȱfraȱkonsulentenȱvilȱviȱarbejdeȱmedȱflg.ȱområder:ȱ
ȱ
SFOȬbasket:ȱPilotprojekterȱ2Ȭ4ȱstederȱiȱlandetȱ–ȱgerneȱflereȱ”modeller”.ȱModellerneȱ
præsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱklubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱiȱKolding.ȱ
ȱ
Modellerneȱkortȱbeskrevet:ȱ
ȱ
a)ȱ5ȱugersȱprojektmodelȱ–ȱHerȱskalȱbasketklubbenȱdriveȱ5ȱugersȱaktivitetȱogȱ
efterfølgendeȱforsøgeȱatȱrekruttereȱbørneneȱoverȱiȱklubbenȱ
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ȱ
b)ȱHerȱaflastesȱSFO’enȱvedȱatȱklubbenȱfastȱhverȱugeȱaftagerȱetȱaftaltȱantalȱbørnȱiȱenȱ
bestemtȱperiode.ȱKlubbenȱharȱdetȱfuldeȱansvar.ȱKlubbenȱaflønnesȱforȱdette.ȱModellenȱ
egnerȱsigȱtilȱklubberȱderȱharȱ”ansatte”ȱtilȱrådighedȱfxȱamerikanereȱ
ȱ
Deȱklubberȱderȱdeltagerȱiȱpilotprojekterneȱvilȱhaveȱstorȱindflydelseȱpåȱprojekternesȱ
udformningȱdaȱdeȱlokaleȱforholdȱogȱresurserȱofteȱerȱmegetȱforskellige.ȱAktiviteterneȱ
præsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱklubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱiȱKoldingȱ
ȱ
Skolebasket:ȱPilotprojekterȱtoȱstederȱiȱlandet.ȱModellenȱpræsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱ
klubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱiȱKolding.ȱȱ
ȱ
Modellenȱudviklesȱiȱsamarbejdeȱmedȱdeȱlokaleȱklubberȱogȱerȱtiltænktȱeleverȱiȱ4Ȭ7ȱklasseȱ
–ȱtankenȱer,ȱatȱklubbenȱkørerȱenȱaktivitetȱiȱidrætstimerneȱog/ellerȱumiddelbartȱefterȱ
skoletidȱiȱfxȱ4Ȭ5ȱuger,ȱafsluttendeȱmedȱenȱstævneȱellerȱandenȱlignendeȱaktivitetȱogȱkanȱ
såȱefterfølgendeȱforsøgeȱatȱrekruttereȱbørneneȱoverȱiȱklubben.ȱModellenȱkanȱkombineresȱ
medȱuddannelseȱafȱidrætslærereȱogȱiȱsamarbejdeȱmedȱskolen/kommunenȱ–ȱpåȱsigtȱ(fraȱ
2007/8)ȱerȱdetȱendvidereȱtankenȱatȱlaveȱetȱtilbudȱderȱkanȱbrugesȱafȱalleȱskolerȱ–ȱogsåȱdeȱ
derȱikkeȱharȱenȱbasketballklubȱiȱnærheden.ȱ
ȱ
Deȱklubberȱderȱdeltagerȱiȱpilotprojektetȱvilȱselvfølgeligȱhaveȱstorȱindflydelseȱpåȱprojektetsȱ
udformningȱdaȱdeȱlokaleȱforholdȱogȱresurserȱofteȱerȱmegetȱforskellige.ȱAktiviteterneȱ
præsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱklubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱiȱKolding.ȱ
Erfaringerneȱherfraȱindgårȱiȱdenȱnærmereȱbeskrivelseȱafȱkonceptetȱderȱskalȱfindeȱstedȱiȱ
2006/7.ȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱSFOȬbasket/skolebasketȱstårȱviȱ–ȱogȱklubberneȱ–ȱoverforȱstoreȱudfordringer,ȱ
menȱsamtidigȱmedȱogsåȱmasserȱafȱmulighederȱ
ȱ
Viȱskalȱiȱløbetȱafȱdetȱnæsteȱårȱindhenteȱerfaringerȱogȱvidenȱnok,ȱtilȱatȱbeslutteȱenȱellerȱflereȱ
endeligeȱmodellerȱforȱarbejdetȱmedȱbasketballȱiȱskolerne.ȱPrimærtȱkanȱviȱbrugeȱmodellerneȱ
tilȱrekrutteringȱafȱnyeȱspillere,ȱmenȱsekundærtȱogsåȱtilȱatȱpåvirkeȱledereȱogȱtrænereȱiȱ
klubberne,ȱspillere,ȱforældreȱogȱansatteȱpåȱskolerneȱtilȱdenȱformȱforȱidrætsaktivitetȱviȱ
holderȱaf,ȱnemligȱminibasketball.ȱȱ
ȱ
Viȱskalȱsammenȱsætteȱosȱnogleȱmålȱforȱhvadȱviȱvil,ȱhvordanȱviȱvilȱgøreȱdetȱogȱikkeȱmindstȱ
hvorȱmegetȱviȱvilȱydeȱforȱatȱnåȱdisseȱmål.ȱTilȱsammenligningȱkanȱnævnes,ȱatȱdetȱnorskeȱ
basketballȱforbundȱanvenderȱmindstȱ200.000ȱkr.ȱpåȱiȱgangsætningenȱafȱderesȱSFOȬprojektȱ
(”LetsȱPlay”).ȱDeresȱmålsætningȱerȱSFOȬbasketȱiȱmindstȱ30ȱklubberȱogȱ3000ȱnyeȱ
medlemmerȱiȱdenneȱaldersgruppeȱaleneȱiȱsæsonenȱ2006Ȭ7.ȱArbejdetȱmedȱdetteȱvilȱmedȱ
andreȱordȱȱbetyde,ȱatȱenȱmasseȱmenneskerȱskalȱiȱarbejdeȱforȱatȱopfyldeȱvoresȱvisionerȱpåȱ
områdetȱ–ȱherȱvilȱvoresȱkonsulenterȱogȱklubvejledereȱværeȱafȱstorȱbetydning,ȱmenȱvigtigstȱ
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erȱdet,ȱatȱklubberneȱfinderȱdeȱmenneskeligeȱresurserȱderȱerȱnødvendigeȱforȱatȱfåȱdetteȱtilȱatȱ
køre.ȱDerȱskalȱfindesȱtrænereȱogȱledere,ȱkontaktȱskalȱetableresȱtilȱskolerneȱogȱderȱskalȱ
skabesȱenȱsammenhængȱfraȱbundȱtilȱtopȱiȱbådeȱklubberȱogȱforbundȱ–ȱforbundetȱskalȱ
supervisere,ȱydeȱstøtteȱogȱskabeȱforudsætningerneȱ–ȱklubberneȱskalȱfyldeȱrammerneȱud.ȱ
Gørȱviȱdet,ȱstårȱviȱiȱløbetȱafȱnogleȱårȱmegetȱstærkereȱpåȱbørnȱogȱungeȱområdetȱendȱviȱharȱ
gjortȱfør.ȱTilȱglædeȱforȱosȱselv,ȱmenȱnokȱisærȱtilȱglædeȱforȱalleȱbørneneȱudeȱiȱklubberne.ȱ
ȱ
GIFU:ȱfortsætteȱiȱmindstȱfireȱklubberȱ
ȱ
Aktiviteterneȱpræsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱklubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱ
iȱKoldingȱ
ȱ
Miniaktiviteter:ȱminigrandprixȱfireȱsteder,ȱ2ȱøstȱogȱ2ȱvest.ȱMinifestivalenȱiȱøstȱmåȱsigesȱatȱ
væreȱlidtȱafȱenȱsuccesȱalleredeȱtrodsȱmanglendeȱdeltagelseȱvestfra.ȱDerforȱerȱdetȱvoresȱ
intention,ȱatȱiȱnæsteȱsæsonȱogsåȱatȱlaveȱenȱfestivalȱvestpåȱ(ikkeȱsammeȱweekend)ȱ–ȱsådan,ȱ
atȱdetȱerȱmuligtȱforȱbådeȱøstȬȱogȱvestholdȱatȱdeltageȱiȱDBBFȱminifestivalȱiȱ2007ȱogȱ2008.ȱ
Herefterȱkanȱviȱmåskeȱsatseȱpåȱenȱsamletȱfestivalȱforȱheleȱlandet.ȱȱȱ
ȱ
Herudoverȱvilȱturneringsudvalgetȱiȱdeȱkommendeȱsæsonerȱeksperimentereȱmed/afprøveȱ
afholdelseȱafȱministævnerȱefterȱsvenskȱmodelȱmedȱtrekantturneringerȱ–ȱmangeȱogȱkorteȱ
kampeȱiȱløbetȱafȱenȱdagȱogȱmedȱindbyggetȱseedningȱsåȱkampeneȱbliverȱtætte.ȱ
ȱ
Aktiviteterneȱpræsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱklubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱ
iȱKoldingȱ
ȱ
Pigebasket:ȱplanȱforȱudviklingenȱafȱpigebasketȱbeskrives.ȱDetteȱskalȱforegåȱiȱsamarbejdeȱ
medȱeliteudvalgetȱogȱandreȱinteressenterȱforȱatȱsikreȱsammenhængȱfraȱbundȱtilȱtop..ȱogȱfraȱ
eliteȱtilȱbredde.ȱ
ȱ
Viȱerȱpåȱnuværendeȱtidspunktȱgodtȱiȱgang,ȱmenȱlangtȱfraȱfærdige.ȱKortȱfortalt,ȱkunneȱvoresȱ
budȱpåȱenȱplanȱgåȱudȱpå:ȱ
ȱ
x atȱskabeȱenȱsituationȱderȱfårȱpigerneȱtilȱatȱfastholdeȱderesȱinteresseȱforȱbasketballȱ
x atȱøgeȱantalletȱafȱmedlemmerȱpåȱpigesidenȱogȱpåȱsigtȱatȱgøreȱbasketballȱtilȱligeȱsåȱ
storȱenȱidrætȱforȱpigerȱsomȱforȱdrengeȱ
x atȱbasketballȱforȱpigerȱbliverȱledet,ȱtrænetȱogȱspilletȱpåȱenȱmådeȱderȱerȱbedstȱmuligȱ
forȱpigerȱ
x skabeȱenȱsærligȱ”pigelederidentitet”ȱ–ȱ”Jegȱtrænerȱpiger,ȱderforȱerȱjeg”ȱ
x atȱkvindelandsholdetȱerȱligeȱsåȱsynligtȱsomȱogȱfårȱdeȱsammeȱresurserȱsomȱ
herrelandsholdetȱ
ȱ
Nogleȱafȱdeȱumiddelbareȱudfordringerȱviȱstårȱoverforȱerȱbl.a.:ȱ
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ȱ
x
x
x

atȱfåȱflereȱpigerȱtilȱatȱstarteȱmedȱatȱspilleȱbasketball..ȱogȱfortsætteȱmedȱdetȱ
atȱoverbeviseȱklubberneȱiȱdetȱrigtigeȱiȱatȱsatseȱpåȱpigerneȱ–ȱbådeȱpåȱbreddenȱogȱpåȱ
elitenȱ
atȱskaffeȱ(kvindelige)ȱledereȱnokȱ–ȱspecieltȱpåȱtrænerȱogȱdommersidenȱ

ȱ
Forȱatȱnåȱnogetȱafȱovenståendeȱkunneȱviȱsætteȱenȱmålsætningȱom:ȱ
ȱ
x enȱ10%ȱøgningȱiȱantalletȱafȱpigespillereȱhvertȱårȱfraȱ2007ȱ
x minimumȱ10ȱ%ȱårligȱstigningȱiȱkvindelandsholdetsȱbudgetȱindtilȱdeȱerȱpåȱniveauȱ
medȱherrerneȱ
x minimumȱ50ȱ%ȱkvindeligeȱtrænereȱpåȱalleȱpigeholdȱfraȱårȱ2010ȱ
ȱ
Nogleȱafȱdeȱtankerȱvilȱiȱløbetȱafȱdetteȱår,ȱmundeȱudȱiȱenȱmereȱlangsigtetȱplanȱforȱpigeȬȱogȱ
damebasketballȱiȱDanmark.ȱDenneȱplanȱskulleȱgerne,ȱomȱikkeȱiȱårȱsåȱiȱdeȱkommendeȱår,ȱ
mundeȱudȱiȱetȱvæsentligtȱløftȱpåȱområdet.ȱ
ȱ
Viȱerȱdogȱenigeȱom,ȱatȱviȱfraȱnæsteȱsæsonȱskalȱiȱgangsætteȱsærligeȱaktiviteterȱforȱpigerneȱ
ogȱsomȱminimumȱharȱviȱønskeȱom,ȱatȱstarteȱflg.ȱtoȱtiltagȱop:ȱ
ȱ
1.ȱKbh.ȱ&ȱÅrhusȱ–ȱ”Jamboree”ȱ(pigeȱogȱjuniorȱdamer):ȱ
ȱ
 Toȱhvertȱårȱ
 Kunȱforȱpigerȱ
 Fokus:ȱpåȱdeȱspillereȱviȱharȱ
 Aktivitetsområder:ȱtræner,ȱleder,ȱspillereȱ
 Deltagelseȱafȱdygtigeȱkvindeligeȱrollemodellerȱ
 Anderledesȱturneringsaktiviteter:ȱfxȱ4ȱvsȱ4ȱellerȱtrekantsturneringȱȱ
 evt.ȱpigetrænerkurserȱ
ȱ
2.ȱRekrutteringȱafȱnyeȱspillere:ȱ”tynde”ȱområderȱogȱkollektivȱaftaleȱomȱopstartȱafȱprimærtȱårgangȱ94ȱ
–ȱdetteȱtilbudȱlavesȱiȱsærligeȱklubberȱderȱviaȱlederkonferencenȱmelderȱsigȱtil/forpligterȱsigȱtilȱatȱlaveȱ
enȱekstraȱindsatsȱpåȱdetteȱområde.ȱTilbudeneȱtilpassesȱdeȱlokaleȱforholdȱogȱunderstøttesȱafȱ
konsulentenȱȱ
ȱ

Aktiviteterneȱpræsenteresȱogȱ”sælges”ȱtilȱklubberneȱpåȱlederkonferencenȱd.ȱ16.ȱseptemberȱ
iȱKoldingȱ
ȱ

Nordiskȱsamarbejde:ȱSamarbejdetȱfortsætterȱiȱdetȱkommendeȱår,ȱmedȱetȱtilȱtoȱårligeȱ
møderȱ(næsteȱmødeȱiȱStockholmȱunderȱNMȱforȱungdom).ȱFokusȱerȱbørnȱogȱunge,ȱsamtȱ
uddannelse.ȱSærligeȱområderȱderȱtagesȱopȱer:ȱ
ȱ
B&UȱberetningȱRigsdagenȱ2006ȱ
Sideȱ7ȱafȱ8ȱ
Side 64

Basketrigsdag III








SFOȬbasketȱ
MicroȬbasketȱ
”Branding”ȱ
Uddannelseȱ
Turneringsformerȱforȱungdomȱ
Nordiskȱbasketballȱfestivalȱ

ȱ
Integration:ȱudvalgetȱinddragesȱiȱsamarbejdetȱmedȱdenȱnyeȱkonsulent.ȱIntegrationȱskalȱ
ogsåȱtænkesȱindȱiȱdeȱaktiviteterȱviȱalleredeȱharȱellerȱkommerȱtilȱatȱtilbyde,ȱspecieltȱvoresȱ
skoleaktiviteterȱ
ȱ
Minilederuddannelse:ȱviȱforventerȱatȱuddannelsenȱerȱbeskrevetȱfærdigȱiȱløbetȱafȱ2006ȱ–ȱ
detteȱforegårȱiȱsamarbejdeȱmedȱUddannelsesudvalget.ȱIȱdenȱforbindelseȱvilȱdetȱefterȱvoresȱ
opfattelse,ȱværeȱhensigtsmæssigt,ȱatȱkædeȱdetteȱsammenȱmedȱSFOȬprojektetȱsåȱviȱfårȱlavetȱ
etȱkursusȱderȱspænderȱoverȱheleȱminibasketområdetȱfraȱ1Ȭ7ȱklasse.ȱViȱharȱalleredeȱadgangȱ
tilȱmasserȱafȱmaterialeȱpåȱområdetȱfraȱbl.a.ȱNorge,ȱmenȱogsåȱIslandȱogȱAustralien.ȱ
ȱ
Links:ȱ
Australiensȱ”AussieȱHoops”,ȱhttp://www.basketball.net.au/FS_extra.asp?id=656&OrgID=1ȱ
Norge,ȱ„LetsȱPlay“,ȱhttp://www.basket.no/t2.asp?p=35198&x=1&a=158375
ȱ
Andet:ȱHerudoverȱdeltagerȱIdaȱHagemanȱiȱetȱudviklingsseminarȱsomȱforberedelseȱtilȱetȱ
størreȱfælleseuropæiskȱprojektȱforȱungeȱidrætsledereȱkaldetȱKeyȱPlayers.ȱDeltagelsenȱiȱ
detteȱerȱenȱdirekteȱudløberȱfraȱdetȱNordiskeȱSamarbejdeȱefterȱkonferencenȱpåȱÅlandȱiȱ
efteråretȱ2005.ȱProjektetȱerȱnæstenȱ100%ȱfinansieretȱafȱEU.ȱ
ȱ
Holbæk, maj 2006 – Jesper Nielsen B&U

B&UȱberetningȱRigsdagenȱ2006ȱ
Sideȱ8ȱafȱ8ȱ
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Bilag dagsordenens punkt 5
Status Turneringsudvalget
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Status fra Turneringsudvalget
TU har i år bestået af følgende medlemmer, med dertilhørende opgaver
Vest – TU: Flemming Hansen – TU-leder vest, menige medlemmer: Peter Jensen og
Brian Damgaard
Øst – TU: Thomas Frydendal – TU-leder øst, menige medlemmer: Jimmy Jørgensen og
Bjarne Bremholm
Overordnet TU-chef: Bjarne Bremholm.
Alle udvalgets medlemmer ønsker at fortsætte.

Kommentarer til dette års turnering
Turneringen, divisionerne som senior og ungdomsrækkerne er generelt forløbet uden
problemer. TU har haft ganske få diskvalifikationer og ingen protester. Det største
problem er stadigvæk udeblivelser. Der er klubber der har deres hallen en hel dag for at
kunne afvikle 8 kampe – det ender så med 4 kampe. Det er yderst utilfredsstillende og
TU vil i samarbejde med bestyrelsen, se på hvilke sanktionsmuligheder der foreligger.
Vi har haft et par skår i glæden, da flere klubber i det jyske ikke fandt vores valg af
turneringsform tilfredsstillende, og valgte at lave deres egen turnering.TU vil i den
kommende sæson forsøge at tage højde for disse problemer ved at lave flere lokale
turneringer.
Landsdækkende YH:
Har fungeret tilfredsstillende i år.
Nogle klubber har ønsket en gennemgående turnering med 10-12 hold.
TU indhenter klubbernes holdninger til bl.a. dette spørgsmål gennem en spørgeskemaundersøgelse
Dobbelt/Enkeltturneringer:
Enkelte klubber har ytret ønske om, at alle rækker laves som dobbeltturneringer.
TU’s holdning er at der så vidt muligt skal være dobbeltturneringer med 5 eller 6 hold i
de to øverste rækker efter jul. Øvrige rækker laves primært som enkeltrækker, af hensyn
til sårbarheden for holdtrækninger.
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Turneringsombrydning ved jul:
I Øst kører man næsten udelukkende med ombrydning ved jul i ungdomsrækkerne.
I Vest køres primært med gennemgående rækker, bl.a. p.g.a. et lavere antal hold.
I denne sæson har man dog i Vest forsøgt med turneringsombrydning ved jul i
pigerækkerne, og har haft rigtigt gode erfaringer. Det betyder at Vest vil øge antallet af
ombrydninger i kommende sæson.
Minirækker som stævner:
TU har, isamarbejde med B&U, indeværende sæson afholdt 2 ministævner og en
minifestival. Dette tænkes videreført i kommende sæson.
Flere har ytret ønske om, at man afvikler miniturneringerne i en slags stævneform. TU
mener at dette er en glimrende idé, men tidligere erfaringer viser at det hurtigt kan blive
et problem i A/B-rækkerne, hvor mange hold desværre trækker sig. TU fremkommer med
forslag til alternative miniturnering – se senere.
Landsdækkende pokalturnering:
TU har besluttet at mini’er ikke længere skal deltage i den landsdækkende
pokalturnering, men udelukkende i øst/vest pokalturnering.
Turneringen tænkes ellers videreført som nu.
Kampe/rækker med dommerpåsætning:
TU har desværre haft en del kampe hvor der burde være 2 forbundsdommere, men de er
ikke dukket op. TU vil i samarbejde med dommerudvalget se på problematikken. Det
skal bemærkes at kampene SKAL afvikles også selvom dommerne ikke dukker op.
Udsatte kampe:
Der er mange klubber der bare udsætter kampene, så vi har en stor ”pukkel” til sidst.
TU vil se på problematikken og fremkomme med forslag til ny procedure.
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Tiltag til den kommende sæson
Final Four for A-rækkerne
TU har gennem mange år lavet gode afslutningsevents for de bedste hold. TU – finder at
vi også bør tilgodese de knap så stærke hold. TU vil derfor forsøgsvis lave en
afslutningsstævne for A-rækkerne i kommende sæson.
Øresundsmesterskaberne
TU har haft et møde med Skånes Basketball-Forbund hvilket resulterede i en aftale om at
lave en ny turnering på tværs af Øresund. Turneringen udbydes for Ynglingeherrer
(89/90), Ynglingedamer (89/90), Juniorherrer (91/92) og Juniordamer (91/92) i
forbindelse med den kommende sæson 2006/2007.
Turneringen er et pilotprojekt for 4 skånske og 4 østdanske hold i hver af de 4
aldersgrupper, og forventes spillet som småstævner med start i november 2006.
Vest kunne eventuelt overveje på sigt at lave noget lignende med Nordtyske klub
Forsøg med ændret spilletid
For Mini/Dr/Pi – TU vil i den nye sæson forsøge i enkelte rækker (primært Mester B efter
jul) at spille 8 perioder á 5 min. Det kan blive for lang tid for de små at spille 10 minutter
i træk.
Gennemgående rækker
Alle kampe i gennemgående rækker bliver i den kommende sæson lagt fra starten, og
ikke som nu kun indtil jul.
Mini Grand Prix
TU vil i den kommende sæson udbyde en ny turneringsform for minier. Formen bygger
på enkelthed og overskuelighed. Turneringen er en enkeltdags turnering med fri
tilmelding. Holdene inddeles i grupper af 3 og spiller alle mod alle i kampe af 8 minutter.
Herefter deles holdene efter styrke og det hele gentages.
Det er tanken at udbyde Mini Grand Prix til 8 – 10 klubber som pilotprojekt. På
lederseminaret d. 16. september vil yderligere information foreligge. Hvis klubber
allerede nu er intressererde kan de henvende sig til undertegnede.

Værløse 21. maj 2006

Bjarne Bremholm
Turneringsleder
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Status Klubudviklingsudvalget
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Klubudviklingsudvalget
Statusrapport for året 2005/06

Klubudviklingsudvalget, der d.d. består af 4 medlemmer, har som de tidligere år arbejdet på to
fronter, som består af de overordnede politiske tiltag overfor vore klubber samt styring og opfølgning af vore 7 klubvejlederes arbejde i klubberne.
I klubudviklingsudvalget har vi brugt meget tid på at finde alternative tiltag, der kunne styrke vore
klubvejledere, samtidig med at det åbnede døre i klubberne og gjorde disse interesseret i dialog og
samarbejde med vore klubvejledere. Som eksempel på et tiltag, blev der afsat penge til opstart af
små netværk mellem klubberne. Christian har i arbejdet med klubvejledere været udvalget en fantastisk støtte, hvor han bl. a. løbende har udarbejdet statusrapporter for klubvejledernes arbejdsindsats. Dette har været med til at give udvalget den fornødne insigt og viden til at træffe de nødvendige beslutninger omkring klubvejledernes fremtidige arbejdsformer. Med baggrund i de fremlagte rapporter har udvalget drøftet, hvorvidt de opstillede målsætninger er blevet indfriet. Udvalgets konklusion er, at det opnåede resultat er langt fra den målsætning klubudviklingsudvalget
havde sat sig.
Når dét så er konstateret, må vi også være realister og tilføje, at arbejdet med at være klubvejleder
ikke altid er lige let, klubberne har mange undskyldninger for at slippe for en dialog med klubvejlederne. Hvis vi skal få klubvejlederordningen til at blive en succes, er det vigtigt, at klubberne forstår og har kendskab til vejlederordningens idegrundlag, og at de tager positivt mod dette tilbud,
som ene og alene er et tilbud om hjælp til selvhjælp. Hvis vi blot kunne få klubber til at åbne sig, og
ikke se dette som en uretmæssig indblanding, så tror jeg, at rigtig mange klubber vil få øjnene op
for, at der er mange områder, vi sammen kan udvikle og gøre fundamentet i dansk basket stærkere.
For at styrke indsatsen overfor vore klubber er der på forbundsplan ansat en Ny konsulent.
I årets løb har vi i klubudviklingsudvalget arbejdet på at få ansat denne konsulent. Dette er nu lykkedes og vi har her i maj måned ansat Michael Rønne, der er 31 år og bosat i Århus. Han skal aflaste Christian omkring arbejdet med klubvejlederne og klubberne. Michael skal arbejde ligeligt
mellem at styrke og udbygge klubvejledernes indsats overfor klubberne og DBBF’s nye tanker og
visioner for integration. På det klubmæssige område skal Michael i samarbejde med klubvejlederne være proaktiv og opsøgende overfor vore klubber. Der skal ske en intensivering i arbejdet med
klubberne gennem en mere synlig adfærd af klubvejleder og konsulent.

Medlemsregistrering
Når man læser DIF’s opgørelse over DBBF’s medlemsantal, er det ikke nogen opløftende læsning,
og vi må erkende, at efter flere års fremgang er der nu sket en væsentlig tilbagegang for både antallet af medlemmer og klubber.
Der er sket en stagnation i medlemstallet på ca. 8% og på klubplan med ca. 7%.
Denne udvikling hverken kan eller skal vi acceptere og det er da også klubudviklingsudvalgets
klare målsætning, at den negative tendens hurtigst muligt skal ændres i en positiv retning.
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Lederkonference 2006
Som det er alle klubber bekendt besluttede "basketrigsdagen" i 2005 gennem vedtagelsen af
DBBF’s ”vision, værdier og strategi”, at der i sept. 2006 skulle afholdes en lederkonference, hvor
alle klubber har mødepligt enten med klubbens formand/næstformand eller andet bestyrelsesmedlem.
Klubudviklingsudvalget er ansvarlig for planlægningen og afholdelsen af denne første lederkonference i DBBF. Vi syntes selv, at vi har fået udviklet et spændende og forskelligartet program for
konferencen, der med sin meget brede vifte af indlæg kan tilbyde;
Succeshistorier fra klubber
Eksperternes råd
Erfaringsudveksling
Workshops
”Lige-til-at-gå-til” projekter
Det er tanken, at denne lederkonference skal være en tilbagevendende ”event” der afholdes hvert
andet år. I klubudviklingsudvalget er vi overbeviste om, at alle DBBF’s klubber positivt vil bakke
op om dette arrangement.

På Klubudviklingsudvalgets vegne
Formand Ove Thelin.
23-05-2006
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Til Basketrigsdagen juni 2006
Status for eliteudvalgets arbejde i 2005-06.
Sportslige resultater:
Herrelandsholdet præsterede det bedste nogensinde: At kvalificere sig til A-gruppen i Europa
(blandt de 24 bedste). EM turneringen fortsætter til september mod Estland, Letland og Croatien –
glæd jer basketdanmark! Vi kæmper for at etablere os i den bedste gruppe og næste step bliver
finalerunden blandt de 16 bedste. Flot arbejde af spillere og trænere.
Damelandsholdet har ikke haft så mange aktiviteter. Vi arbejder på en langsigtet udvikling
startende med en konference om dansk damebasket. Vi må opstille resultatmål og etablere gode
strukturer. Damerne kan nå mindst ligeså højt som herrerne.
Ungdomslandshold. Vi har på utrolig kort tid skabt et nyt koncept efter Team Danmark trak støtten
væk. Frivillige trænere og selvfinansiering af træningen er lykkedes over al forventning og på
meget kort tid. Tak til de mange ildsjæle og klubbernes store støtte! Alle hold deltager i NM efter
dette er skrevet – forhåbentlig med gode resultater.
Struktur:
Udvalget sigter i høj grad på at ændre strukturer for eliteudviklingen gennem bedre styring af
strukturering af træningskvalitet, højere kvantitet og større sammenhæng i udviklingen.
Kraftcentre: Der er etableret to kraftcentre KC øst (Falkonergården) og KC Vest (Århus /ESAA).
Der er etableret styregrupper og vi arbejder stadig på at inddrage flere klubber.
Vi er langt fremme i forhandlinger om etablering af yderligere to KC. Vi håber i løbet af tre år at
have dækket de fleste regioner. Det er nødvendigt, at man har tilstrækkeligt spillerunderlag og –
kvalitet og nødvendige samarbejdspartnere, men ellers søger vi at tage udgangspunkt i lokale
forhold. Det væsentlige er at skabe elitemiljø. Tag kontakt med vores sportschef, hvis I (gerne flere
klubber) er interesserede.
Sportschef: det er vores store ønske, at kunne effektivisere og professionalisere styringen. Vi har
været så heldige, at Morten Thomsen har stillet sig til rådighed som ½tids sportschef på frivillig
basis. Vi har været meget glade for Mortens arbejde, som har brat os rigtig godt fremad. Vi håber at
denne ordning kan fortsætte indtil vi får midler til en rigtig ansættelse, som vi mener er helt
afgørende for at sikre eliteudviklingen.
Team Danmark: Efter implementeringen af TDs nye støttekoncept har basket, som bekendt været
ud af TDs støtte. Vi er stadig meget uenige i principperne i dette koncept, som hævder at sætte
overliggeren højt, men som, set med basketøjne, ikke tilgodeser de store internationalt udbredte
idrætter i forhold til smalle regionale idrætter. I vores øje et uambitiøst projekt, hvor man måske
nærmere springer over, hvor gærdet er lavest Vi har imidlertid stadig et godt samarbejde med TD
og DIF om mulig eliteudvikling. Dette har efter en analyserunde resulteret i, at TD har godkendt et
udviklingsprojekt for ungdommen og et forberedelsesprojekt for eliteledelse, uddannelse mm.
Sagen ligger nu i DIFs bestyrelse til godkendelse og derpå følger en konkret udmøntning, som vi
håber at kunne have på plads først på efteråret. Vi har store forventninger til dette projekt, som
passer godt i vores planer.
Rød tråd: Et meget konkret tiltag for at skabe kvalitet og sammenhæng bliver præsenteret i færdig
form i august/september. Et stort koncept for fysisk træning af basketspillere fra 14 til 20 år. Vores
analyse af elitestatus for vores spillere er, at mange ikke lever op til internationale krav i fysisk
formåen. Derfor dette udspil som på længere sigt kan bringe os i bedre kontakt med international
elite. Michael Bruun Jepsen, landstræner i atletik og leder at den strukturerede talent udvikling i
atletik, har ledet dette arbejde.
Målsætninger:
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På ovennævnte punkter har vi opfyldt de målsætninger der blev præsenteret sidste år – det er vi
selvfølgelig lidt stolte over. Mange har hjulpet os.
Vi mangler stadig, at få sat gang i projekt om ”olympiske årgange” – en særlig focus på spillere
skal være rekutteringsbasis for landsholdet i 2024. Vi synes det kunne være et scoop at kunne lægge
dette op ad OL til Danmark bevægelsen, som ikke helt entydigt har valgt år.
Ovenfor er mange opgaver der skal følges op. Specielt skal vi have dameprojektet i gang.
Desuden har vi en ambition om at øge samarbejdet med ligaerne, så den eliteudvikling, der er i
klubberne, matcher forbundets bestræbelser. KC skal være kit i denne proces.
Vi forventer, at det bliver en stor opgave, at starte udviklings- og forberedelsesprojekt med TD og
DIF. Det ved vi mere om til september.
Vi glæder os til næste års samarbejde om eliteudviklingen og vil til sidst bede jer kontakte os, hvis I
har ideer og ønsker.
17-5-06 Ernst Jensen, fmd. f. eliteudvalget
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Bilag dagsordenens punkt 6
Beretning og årsrapport BL
Beretning og årsrapport DL
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Beretning Basketligaen & Dameligaen 2005 - 2006
Basketligaen bestod i sæsonen 2005 – 2006 af 11 klubber og turneringen løb fra oktober 2005 –
ultimo april 2006.
Der blev afviklet totalt 130 kampe før vinderen kunne findes. Dansk mester blev Horsens IC, Bakken
Bears blev nummer 2 og bronzemedaljerne gik til BK Amager
Turneringen blev afviklet som en dobbeltturnering = 20 kampe i grundspillet og de 8 bedst placerede
gik til kvartfinaler bedst af 3 kampe, semifinaler bedst af 3 kampe og finaler bedst af 5 kampe
Årets træner blev Jesper Krone, BK Amager
Årets spiller blev Thomas Skotting, Aabyhøj
Dameligaen bestod af 7 hold og turneringen løb fra primo oktober 2005 – medio april 2006.
Der blev afviklet knap 70 kampe før vinderen som blev Hørsholm kunne kåres, sølvet gik til Virum og
bronzen til Vitus Bering Pirates
Turneringen blev afviklet som en dobbelt turnering + 1 ekstra runde = 18 kampe i grundspillet.
De fire bedste afviklede semifinaler bedst af 3 kampe og finalen bedst af 3 kampe.
Årets træner blev Henrik Niebuhr, Vitus Bering Pirates
Årets spiller blev Lindsey Hicks, Vitus Bring Pirates

Basketligaen:
Arrangementerne i forbindelse med afviklingen af Basketliga kampene blev hævet endnu en tak, og
de fleste steder er kvaliteten nu på et niveau, der kan siges at være godkendt.
Tilskuerfremgangen er steget støt de sidste år. I denne sæson har 44.569 personer valgt at se
Basketliga kampe. Dette giver en fremgang på 6.8% således at snittet nu er 343.
Aftalen med DK4/4Sport bevirkede at der blev vist 4 kampe fra Basketligaen. + All Star kampen; samt
en times profilprogram.
All Star kampen blev afholdt for 3. gang. Lemvig stod for et flot arrangement og ØST holdet vandt 130
– 128.
Organisatorisk er i de fleste klubber også blevet styrket og de ”daglige” rutiner er blevet løst bedre.
Medlemstallet i de involverede klubber er faldet med totalt 44.
Den nye hvidbog 2006 – 2008 er et udtryk for, den vej klubberne vil, og de nyeste tilrettelser skulle
gerne gøre det endnu bedre.
Sportslig var det igen en sæson der var meget åben. Bedst udtrykt ved at 3 ud af 4 kvartfinaler gik i 3
kampe.
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”Faxe Kondi Man of the Match” er fortsat i den forgangne sæson. Michael Cuffee, Bakken Bears blev
vinder.
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. Dog kniber det stadig med interessen fra
den skrevne presse i Københavns området.
Besøgstallene på hjemmesiden er i stadig vækst.
Alle de vedtagne kriterier omkring optagelser/ansøgninger mm. har været overholdt. Af de ansøgende
parter har HBC og Team Sjælland opnået adgang til deltagelse i Basketligaen 2006 –2007. Herlev er
udtrådt og Basketligaen består således af 12 hold i den kommende sæson.

Dameligaen:
Ligaen er i gang med sin 3. 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.
Antallet af aktive voksne kvindelige basketball spillere ikke stort nok til at kunne sikre den samme
hurtigere udvikling hos damerne.
Desto mere glædeligt er det at Værløse er det nye hold i Dameligaen i den kommende sæson,
således at Dameligaen består 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.

Leif Nielsen/Ove Pedersen

Side 78

Basketrigsdag III

Side 79

Basketrigsdag III

Side 80

Basketrigsdag III

Side 81

Basketrigsdag III

Side 82

Basketrigsdag III

Bilag dagsordenens punkt 7
a) Lovændringer
2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT
AFSNIT I, § 18, STK. 4
AFSNIT II, LICENSORDNING
Afsnit III: REGLEMENT FOR ØVRIGE TURNERINGER
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
8. Propositioner for øvrige turneringer,
Afsnit II: Propositioner for ungdomsturneringer
Afsnit III: børnereglerne
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Forslag til ændring af
2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT
AFSNIT I, § 18, STK. 4
Nuværende tekst

Ændringsforslag,
Stillet af Bestyrelsen/
Skovbakken

§ 18
§18
I turneringer, der spilles efter
pointsystem, gælder følgende
bestemmelser: 2 points for en
vundet kamp, 0 point for en
tabt kamp. Det hold, der ved
turneringens slutning har
opnået flest points, er vinder,
medens de øvrige hold placeres
på de følgende pladser i
forhold til deres opnåede
points. Et hold skal dog altid
placeres lavere end andre hold
med samme pointantal, hvis
1.
det i løbet af turneringen er
erklæret som taber af en eller
flere kampe på grund af
overtrædelse af
turneringsreglementet eller
2.
spilleregler.
Hvis to eller flere hold slutter
med samme antal kamppoints,
og der heri indgår 20-0 sejr(e)
eller 2-0 sejr(e), fraregnes
samtlige de(t) taberdømte
holds kampresultater i den med
hensyn til kamppoints
ligestillede holds samlede
scoring, forinden disses
måldifference beregnes,
såfremt denne bliver afgørende
for placeringen.
Hvis et hold helt udgår af
turneringen i løbet af denne,
medregnes intet resultat af de
kampe, som dette hold måtte
have spillet, til de øvrige holds
pointstilling, scoring eller
måldifference.

I turneringer, der spilles efter kamppointsystem, gælder
følgende bestemmelser: 2 kamppoints for en vundet kamp
og 0 kamppoints for en tabt kamp. Det hold, der ved
turneringens slutning har opnået flest kamppoints, er
vinder, medens de øvrige hold placeres på de følgende
pladser i forhold til deres opnåede kamppoints. Et hold
skal dog altid placeres lavere end andre hold med samme
antal kamppoints, hvis det i løbet af turneringen er
erklæret som taber af en eller flere kampe på grund af
overtrædelse af turneringsreglementet eller spilleregler.
Hvis et hold helt udgår af turneringen i løbet at denne,
medregnes intet kampresultat af de kampe, som dette
hold måtte have spillet, til de øvrige holds
kamppointstilling, scoring eller scoringsdifference.
Hvis to eller flere hold slutter med samme antal
kamppoints, og der heri indgår 20-0 sejr(e) eller 2-0
sejr(e), fraregnes samtlige de(t) taberdømte holds
kampresultater i den med hensyn til kamppoints
ligestillede holds samlede scoring, forinden disses
scoringsdifferencer beregnes, såfremt disse bliver
afgørende for placeringen. Ved 20-0 kampen i rækker,
hvor der tildeles bonuspoints, tildeles det vindende hold
altid 3 points.

Hvis to eller flere hold fortsat står lige i kamppoint anvendes
følgende metode idet kampresultaterne fra stk. 1 og 2.
fortsat fraregnes.
3.

Står to hold lige med hensyn til kamppoints, afgøres
deres placering af resultatet af de(n) indbyrdes kamp(e).
Er det samlede antal kamppoints lige i kampene mellem
de
to
hold,
afgøres
deres
placering
ved
scoringsdifferencen i de indbyrdes kampe. Er der stadig
lighed, afgøres deres placering ved scoringsdifferencen
beregnet på grundlag af resultaterne af alle de kampe, de
to hold har spillet i puljen. Er scoringsdifferencen også
lige, afgøres placeringen af, hvem der har scoret flest
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Hvis to eller flere hold slutter
lige i kamppoints, afgøres
deres placering herefter af,
hvilke(t) hold, der har opnået
flest points ved opnåede
kamppoints (2 eller 0) i
indbyrdes kampe mellem de
hold, der sluttede lige. Der ses
bort fra øvrige hold, der har
fået deres slutplacering afgjort.

points i alle kampene.
4

Hvis to eller flere hold stadig
står lige i kamppoints, afgøres
deres indbyrdes placering
herefter af disse holds opnåede
kamppoints i deres indbyrdes
kampe. Der ses bort fra øvrige
hold, der har fået deres
5.
slutplacering afgjort.
Er der fortsat hold, der har
opnået ens antal kamppoints i
deres indbyrdes kampe, afgøres
deres indbyrdes placering ved
6.
måldifferencen i disse kampe.
Er måldifferencen også lige i
disse kampe, afgøres
placeringen af måldifferencen i 7
samtlige holdenes kampe i
turneringen.
Er måldifferencen lige, afgøres
holdenes placering af, hvem
der har scoret flest points i den
samlede turnering.
Ved 20-0 kampe. I rækker,
hvor der tildeles bonuspoints,
tildeles det vindende hold altid
3 points.

Står flere end to hold lige med hensyn til kamppoints,
afgøres deres indbyrdes placering af holdenes kamppoints
i indbyrdes kampe. I tilfælde af, at holdene stadig er lige,
afgøres deres placering ved scoringsdifferencen beregnet
på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes
kampe i puljen. Er nogle af holdene stadig lige, afgøres
deres indbyrdes placering ved scoringsdifferencen
beregnet på grundlag af resultaterne af alle de kampe,
holdene har spillet i puljen. Er nogle af holdene stadig
lige, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede
points. Såfremt der stadig er lighed, afgøres denne ved
lodtrækning. Den tekniske metode vedr. selve
lodtrækningen fastsættes af Turneringsudvalget eller
dettes stedfortræder (den stævneansvarlige kommissær).
Hvis anvendelsen af ovennævnte kriterier reducerer
kamppointslighed mellem flere hold til kamppointslighed
mellem to hold, benyttes stk. 3 til at afgøre deres
placering.
Hvis kamppointligheden reduceres til kamppointslighed
mellem flere hold, benyttes fremgangsmåden som
beskrevet i stk. 4.
Undtagelse
Deltager der kun tre hold i en turnering, og situationen
ikke kan løses ved anvendelse af ovenstående
fremgangsmåde (scoringsdifferencen er ens), afgøres
holdenes placering af antal scorede point.
Eksempel på undtagelse:
Resultaterne mellem A, B og C: A - B
A-C
B-C
Slutstilling:

82 - 75
64 - 71
91 – 84

Hold Kampe
Scor.diff.
A
2
146-146
B
2
166-166
C
2
155-155
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Den endelige placering:
point

nr. 1. B - scoret 166
nr. 2. C - scoret 155

point
nr. 3. A - scoret 146
point
Står tre hold fortsat lige efter ovennævnte forsøg på at
finde en slutplacering, afgøres denne ved lodtrækning.
Den tekniske metode vedr. selve lodtrækningen fastsættes
af Turneringsudvalget eller dettes stedfortræder (Den
stævneansvarlige kommissær).
8

Yderligere eksempler på placeringsreglen:

8.1

To hold har samme antal kamppoints og kun en indbyrdes
kamp:
Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
5
5
5
5
5
5

Sejre
4
4
3
2
2
0

Nederlag
1
1
2
3
3
5

Points
8
8
6
4
4
0

Nr. 1 er vinderen af kampen mellem A og B.
Nr. 4 er vinderen af kampen mellem D og E.
8.2

To hold i en pulje har samme antal kamppoints og to
indbyrdes kampe:
Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
10
10
10
10
10
10

Sejre
7
7
6
5
3
2

Nederlag
3
3
4
5
7
8

De mulige resultater er:
8.2.1

A vandt begge kampe:
Derfor
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8.2.2

Hvert hold vandt en kamp:
A-B
B-A

8.2.3

90 - 82
69 - 62

Scoringsdifference:

A: 152 - 151
B: 151 - 152

Derfor

nr. 1: A
nr. 2: B

Hvert hold vandt en kamp:
A-B
B-A

90 - 82
70 - 62

De to hold har samme scoringsdifference (152 - 152)
Placeringen afgøres ved at anvende scoringsdifferencen
beregnet ud fra resultaterne af alle deres kampe i puljen.
Er denne også lige, afgøres placeringen af flest scorede
points.
8.3

Flere end to hold står lige med hensyn til kamppoints:
Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
5
5
5
5
5
5

Sejre
4
4
4
2
1
0

Nederlag
1
1
1
3
4
5

Points
8
8
8
4
2
0

Resultaterne i kampene mellem A, B og C:
A-B
75 - 82
A-C
88 - 77
B-C
77 - 80
Slutstilling:
Hold Kampe
Mål.diff.
A
2
163-159
B
2
159-155
C
2
157-165
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Derfor

nr. 1: A
nr. 2: B
nr. 3: C

Er der for de 3 hold samme scoringsdifference, afgøres
placeringen af flest scoringsdifferencen beregnet ud fra
resultaterne af alle deres kampe i puljen. Er denne også
lige, afgøres placeringen af antal scorede point.

8.4

Flere end to hold står lige med hensyn til kamppoints:
Hold Kampe

Sejre

Nederlag

Points

A
B
C
D
E
F

3
3
3
3
2
1

2
2
2
2
3
4

8
8
8
8
7
6

5
5
5
5
5
5

Placeringen afgøres ved kun at tage hensyn til
resultaterne af de indbyrdes kampe mellem de hold, der
står lige.
Der er to muligheder:
I:
Hold Sejre
A
3
B
1
C
1
D
1

II:
Nederlag
0
2
2
2

Sejre
2
2
1
1

Nederlag
1
1
2
2

Tilfælde I:

Nr. 1: A.
B, C og D's placering afgøres
som i eksemplet 8.3 ovenfor.

Tilfælde II:

Placeringen af A og B samt C og D
afgøres som i eksemplet 8.2 ovenfor.
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AFSNIT II, LICENSORDNING
Spillerlicenser
Gældende for basketligaen, dameligaen, 1. division herrer, 2. division herrer og 1. division
damer.
Nuværende tekst
§ 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.
Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er
kontraktligt forpligtede til anden side.
Licensudstedelse kan desuden ske gennem
nyregistrering eller ved klubskifte, jf. § 36

Ændringsforslag,
Stillet af turneringsudvalget

En spiller kan kun registreres for én klub inden 1.
september.
Efter 1. september kan klubskifte foretages jf. §
35
Nyt stk.:
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
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 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 i hele sæsonen, dog med 30
dages karantæne.
Foreslås slettet.
Nyt stk.:
En spiller kan søge dispensation til at opnå licens
i egen klub uden karantæne mod fremvisning af
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dokumentation for deltagelse på et af den
pågældende klubs øvrige holds første kamp i
samme sæson.
Resten af paragraffen er uændret.
Afsnit III: REGLEMENT FOR ØVRIGE TURNERINGER
Spilleberettigelse
Nuværende tekst

Ændringsforslag,
Stillet af turneringsudvalget

§ 41
Alle spillerne er spilleberettigede til deltagelse
i øvrige turneringer under DBBF.
Ikke-danske spillere under 18 år kan frit
deltage i øvrige turneringer, medens ikkedanske spillere fra og med det fyldte 18 år kan
deltage efter indsendelse af ”letter of
clearance” (såfremt vedkommende har været
registreret som spiller i en FIBA klub i et andet
land) eller ”academic institution player
declaration” (såfremt vedkommende ikke har
været registreret som spiller i en FIBA klub i et
andet land).
Klubskifte tillades i sæsonen med 30 dages
karantæne, dog med undtagelse af
ungdomsspillere i mesterrækkerne, der kan
foretage klubskifte indtil 31. december, stadig
med 30 dages karantæne.

En særlig klubskifteblanket skal anvendes i
forbindelse med klubskifter. Blanketten kan
hentes på www.dbbf.dk.

Nyt stk.:
Klubskifte for spillere fra en divisionsklub til en
lavere rangerende klub tillades i hele sæsonen
med 30 dages karantæne.
Klubskifte for spillere fra en lavere rangerende
klub til en divisionsklub tillades med 30 dages
karantæne indtil 31. december.
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5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
Generelle bestemmelser
Nuværende tekst
1/4-FINALER
§7
Der foretages fri lodtrækning.
SEMIFINALER

Ændringsforslag,
Stillet af bestyrelsen
1/4-FINALER
§7
Der foretages fri lodtrækning

SEMIFINALER
§8
§8
Der foretages fri lodtrækning.
Der foretages fri lodtrækning.
Semifinalerne afvikles bedst af 2 kampe, dvs. der Semifinalerne afvikles bedst af 2 kampe. De to
kampe (ude og hjemme) betragtes som én
skal afvikles 2 kampe, ude og hjemme.
Vinderen er den klub, der opnår flest kamppoints kamp. Såfremt den første kamp slutter uafgjort,
skal der ikke spilles ekstraperiode. Såfremt det
(2 eller 0).
sammenlagte resultat af de to kampe ved
Hvis de 2 hold hver opnår 2 kamppoints er den
afslutning af den 2. kamp er uafgjort, skal der
samlede måldifference afgørende.
spilles ekstraperiode/r i henhold til
Såfremt der herefter ikke er fundet en vinder,
bestemmelserne i FIBAs love for at finde
spilles der umiddelbart efter den 2.
vinderen.
semifinalekamp ekstraperiode/r indtil en vinder
er fundet.

Forslag til ændringer af
8. Propositioner for øvrige turneringer,
Afsnit II: Propositioner for ungdomsturneringer
Nuværende tekst:

Ændringsforslag,
Stillet af Falcon
§6
En pulje består som
udgangspunkt af op til 10 hold.
Hvis der tilmeldes flere hold,
kan rækken deles i flere puljer.
En klub kan kun tilmelde ét
hold i mesterrækken i hver
aldersgruppe.
Det tilstræbes, at mini yngste
Mester- og A/B-rækker afvikles
i stævneform, således at 3 hold
møder hinanden på samme dag
og i samme hal.

§6
En pulje består som
udgangspunkt af op til 10 hold.
Hvis der tilmeldes flere hold,
kan rækken deles i flere puljer.
En klub kan kun tilmelde ét
hold i mesterrækken i hver
aldersgruppe

Begrundelse:
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Dette begrundes i en begrænsning af
kamp-weekends, hvilket vil kunne
medvirke til at klubberne får
nemmere ved at have alle deres
spillere med til kamp. Som det er i
dag, er det specifikt for denne
aldersgruppe et problem at samle
spillere nok til kampe hver weekend.
Kampene kunne eksempelvis afvikles
som nedenfor, idet det så kun er
hjemmeholdet (A), der om
nødvendigt skal skifte spilletøj i løbet
af dagen.
09.00: A vs. B
10.30 C vs. B
12.00 C vs. A

Forslag til ændring i børnereglerne
Ændringsforslag

Bemærk

Nuværende
tekst
Børnereglerne afsnit 2
Der spilles efter seniorreglerne
med følgende undtagelser, der
har til formål at lette børnenes
spil og fremme legemomentet,
FAIR PLAY og de sociale
aspekter:
Fælles for mini- samt pige /
drenge spillere:
Personlig opdækning er
påbudt* og en evt.
overtrædelse påtales første
gang overfor den pågældende
træner og ved gentagne tilfælde
straffes med 2 straffekast.
*) Personlig opdækning
medfører bl.a., at to spillere
ikke må dække den samme
modspiller, dvs. at
fælder/traps/double team, zone
pres (hel- eller halvbane) ikke
er tilladt.

Der spilles efter seniorreglerne
med følgende undtagelser, der
har til formål at lette børnenes
spil og fremme legemomentet,
FAIR PLAY og de sociale
aspekter:
Fælles for mini- samt pige /
drenge spillere:
Personlig opdækning er
påbudt, dette medfører bl.a., at
to spillere ikke må dække den
samme modspiller, dvs. at
fælder/traps/doubleteam, zone
pres (hel- eller halvbane) ikke
er tilladt. Overtrædelse påtales
første gang overfor den
pågældende træner og ved
gentagne tilfælde straffes med
2 straffekast.

Placering i selve regelteksten
frem for i en bemærkning
(grå boks)

Nyt stk:
Når et hold fører med 20 points Ny regel fremsat af Børne &
eller derover må der kun
Ungeudvalget for at fremme
spilles halvbaneforsvar
fair-play momentet
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Udskiftningsregler, sidste
afsnit:

Ændring:

Hvis en spiller må forlade
banen på grund af skade eller
5. fejl, erstattes denne af en
anden spiller i enighed med
den anden udskiftningsleder
under hensyntagen til FAIR
PLAY.

Hvis en spiller må forlade
banen på grund af skade eller
5. fejl, erstattes denne af en
anden spiller efter ovenstående
udskiftningsregler

Denne del foreslås ændret for
at fremme fair-play momentet

Børneregelpjecen, bagsiden
nederste afsnit:

Foreslås slettet

Denne del foreslås slettet, så
evt. dispensationsspillere ikke
forhindrer UDM / final-4
deltagelse

Bemærk
For de få hold, der kommer til
de afsluttende kampe i Final
Four og UDM, gælder lidt
skærpede regler. Der er for
eksempel påbud om mindst et
antal spillere på hvert hold,
og har man i løbet af
sæsonen anvendt for gamle
spillere med dispensation,
kan holdet normalt ikke
kvalificere sig til disse
slutkampe. Spillere, der er for
gamle, kan normalt heller ikke
anvendes i pokalturneringen."
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Bilag dagsordenens punkt 8
(Godkendelse af Basketligaens og
Dameligaens mandat)
Basketligaen 2005 – 2008 Hvidbog
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Basketligaen 2006 – 2008 Hvidbog
Vision
x

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.
x

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.
x

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.
x

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.
x

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.
x

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.
Hvidbogen 2006 - 2008
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x

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
x

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.
x

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.
x

Højeste fællesnævner

I vor være- og tankemåde kender vi ikke begrænsninger. Der skal være frihed til kreativitet og
frihed til handlekraft.
x

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.
x

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.
x

Kvalitet

Med kvalitet mener vi, at der skal være overensstemmelse mellem vore aktiviteter, vore mål og
vore forventninger.
Hvidbogen 2006 - 2008
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x

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
x

Max 12 klubber, der opfylder hvidbogens tekst

x

Min. 350 tilskuere til kampene i grundspillet

x

Afvikling/rammer/oplevelse i top

x

Højt kvalitetsniveau hos trænere, spillere og dommere.

x

Positiv og meget presse- og TV dækning

x

Centrale omkostninger som minimum finansieret gennem fælles sponsoraftaler

x

Højt kendskab til idoler

x

Selvstændig og fokuseret ledelse i klubberne

x

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 deltage i
op- nedrykningspillet
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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Efter op- og nedrykningsspillet oplyser Basketliganævnet hvilke klubber, der deltager i Basketligaen i den efterfølgende sæson.

Op- og nedrykningsspillet
Deltagere: Op- og nedrykningsspillet, spilles mellem Basketligaens 2 nederste placerede hold
og nr. 1 og 2 i 1 div. hvis de er godkendt til at deltage i Basketligaen det efterfølgende år. Kun
nr.1 og 2 i nedrykningsspillet kan rykke op. De 8 bedst placerede hold i Basketligaen deltager
altid i slutspillet.
Klubberne i nedrykningsspillet deltager med det hold de har deltaget med og efter gældende
regelsæt for respektive ligaer.
Der spilles efter det i Dbbf gældende turneringsreglement.
Tidspunkt: Afvikles umiddelbart efter afslutningen på 1. div. og Basketligaen. Disse turneringer
forsøges afsluttet samtidig.
Afvikling: Turneringen spilles efter normale regler for alle mod alle i en dobbelt turnering. Dog er
der givet placeringspoint, således at nr. 1 i 1 div. Har 4 points, nr. 2 i 1 div. Har 3 points og den
næstsidste i Basketligaen har 1 point og den sidste i Basketligaen har 0 points.
Ønsker et af holdene ikke at deltage i Basketligaen i den efterfølgende sæson, kan holdet ikke
deltage i turneringen. Der inviteres ikke et andet hold.
Ønsker 2 hold ikke at deltage, bortfalder turneringen og det er kun de klubber der klarer Basketligaens øvrige krav kan deltage året efter.
De 2 bedst placerede hold efter turneringen har muligheden for at spille i Basketligaen hvis de
er blevet godkendt af Basketligaudvalget.
Økonomi: De implicerede klubber afholder selv dommerudgifter, transport mm.

Klubstruktur og -udvikling
x

Selvstændig eliteorganisation

Basketligaklubbernes eliteaktiviteter kan udskilles i en selvstændig afdeling, forening eller lignende med eget regnskab (evt. A/S, foreningerne skal have bestemmende indflydelse).
x

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.
x

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.
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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.

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 Basketliga-repræsentanter 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.
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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.
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.
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7. Der er en kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning.
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.
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.
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13. Et kort kampreferat (20 linier) med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold, kampens
man of the match og tilskuertal uploades eller e-mailes til ligaens forretningsfører senest to timer
efter kampens afslutning efter nærmere retningslinier.

e. Markedsføring
1. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. tre gange pr. uge i sæsonen med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. (bøde: 1.000 kr. pr. kamp, hvor der ikke er foromtale senest 36 timer inden starten af en hjemmekamp, hhv. referat senest 4 timer efter afslutning af en
hjemmekamp)
2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere.
f. Bredde
1. Klubber i 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.
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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:
x

Turneringsopgaver udføres her og indberetninger fra dommere behandles

x

Sikre at arbejdet i basketligaens sekretariatsopgaver udføres

x

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:
x

Godkendelse/eksklusion af klubber

x

Budgettering i forholdet til DBBF

x

Grænseflader mellem Basketligaen og DBBF

x

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.
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Bilag 3:
Ansøgning
Ansøgning består af følgende:
x

Revideret regnskab og budget (særligt skema, hvor der indskrives nøgletal)

x

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

x

Liste over nøglepersoner i klubben (særligt skema)

x

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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København , 03 juni 2003
Hvidbog 2003-2006
Denne hvidbog 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.
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 skal være villige til at udvikle og udvide deres satsning på damebasket, hvis det skal have en mere fremtrædende plads i det danske mediebillede.
De nye skærpede kriterier for optagelse i Dameligaen tegner sig primært på følgende områder:
x

Styrkelse og udvikling i klubbernes organisation

x

Styrkelse af medlemsrekruttering og fastholdelse

x

Styrkelse af lederuddannelse

Dette indebærer at optagelse i Dameligaen kræver at klubberne i deres ansøgninger har en række poster bemandet af forskellige personer.
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Dameligaklubberne 2003/2006
Følgende klubber inviteres til at ansøge om deltagelse i Dameligaen, idet 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 2003/04.
Herefter søger klubber årligt om godkendelse til ligaen.
BK Amager

Skjold Stevnsgade

Åbyhøj

Virum

SISU/Gladsaxe

BF Copenhagen

Horsens BC

Glostrup

Hørsholm

Falcon

På tilmeldingstidspunktet, senest den 15. juni 2003, skal klubben dokumentere at den kan leve
op til de stillede krav, hvorefter ligaudvalg og liganævn vil tage stilling til ansøgningen.
Herefter må det forventes at kravmodellen udvikles løbende.

Dameliga klubberne, 03.juni

Dameliganævnet
Merete Gade, Morten Thomsen & Leif Nielsen
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Dameligaen 2003 – 06 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 basketball.
x

Dameligaen er etableret og skal bedre mulighederne for fremgang.

x

Dameligaen vil gøre det legalt at stille krav til hinanden.

Vision
x

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 lokomotiv for en vækst i bredden af vor sport.
x

En kvalitets- og helhedsorienteret ledelseskultur

Gennem fastlæggelsen af fælles mål og normer skal alle involverede i dansk damebasketball udøve medansvar og medindflydelse på udviklingen. Samtidig vil det fastholdes via en løbende kontrol.
Vi vil arbejde for en kraftig forbedring af ledelsen i alle klubber på alle niveauer, herunder en
ansvarlig for klubbens dameaktiviteter.
x

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.
x

Kvalitetsforbedringer

Vi vil udover 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.
x

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
vil arbejde for at det enkelte medlem uddannes til at tage medansvar for udvikling af vore klubber.
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x

Geografisk spredning

I Dameligaen tænker og handler vi som en helhed. Målet er at sikre en geografisk spredning af
Dameligaen.
x

Helhed

Vi vil til stadighed udbygge helheden som et bærende element for Dameligaens 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 helhed, der giver inspiration til både aktive og passive medlemmer, og
her igennem motivere alle rollespillere til at yde en ekstra indsats. Damebasket skal vurderes på
deres egne styrker.
Drivkraften til udvikling af helheden ønsker vi at skabe ved at udvise stor loyalitet for hinandens
adfærd, styrker og svagheder.
x

Kvalitet

Med kvalitet mener vi, at der skal være overensstemmelse mellem vore aktiviteter, vore mål og
vore forventninger.
x

Personlig udvikling

Det er afgørende for Dameligaen, at vi kan vise store resultater i fremtiden.
Disse resultater opnås kun, hvis spillere, trænere og øvrige aktive medlemmer kan sige til sig
selv: "At mit medlemskab udvikler mig personligt"
Denne udvikling vil vi styrke ved at opstille store, realistiske mål. Fremgangen skal være synlig.
x

Tradition

Traditioner og kontinuitet skaber kultur.

Mål
x

Vækst- og udviklingsorienteret breddearbejde som øger dansk damebasketballs grundlag

x

Fødte medlemmer, som opfylder fælles krav

x

Afvikling/rammer/oplevelse i top, som genererer flere tilskuere til kampene.

x

Afvikling/rammer/oplevelse i top

x

Integreret i forbundet, men muligvis i en form som Basketligaen.

x

Positiv og øget presse- og TV dækning

x

Øge medlemstallet i Dameligaen og 1. divisionerne med 20%.
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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.
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 midtvejs evaluering hvor klubbens status i forhold til Dameliga ansøgningen vil blive gennemgået.

Klubstruktur og -udvikling
x

Selvstændig dame eliteorganisation

Dameligaklubbernes eliteaktiviteter skal udskilles i en selvstændig afdeling, med eget budget og
regnskab.
x

Funktions- og personadskillelse (ingen dobbeltposter)

Organisationsplan udarbejdes inden endelig tilmelding 1. april 2003 og skal som minimum anføre
følgende ansvarsområder:
x

Formand

x

Økonomiansvarlig

x

Dameligarepræsentant

x

Head coach

x

Kampafviklingsansvarlig – Tilskueransvarlig

x

Statistikansvarlig - Resultatserviceansvarlig

Dertil kommer at klubben skal udpege sit medlem af Dameligarådet samt en substitut for denne.
x

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.

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:
x

Målsætninger

x

Hold- og trænerlister
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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
Anvendelsen af sorte penge er aldeles uacceptabel.
Kravet til momsfritagelse af entre vil fremover blive fastholde ved at spillerbetalingerne holder
sig under de foreskrevne grænser.

Spillerne og trænerne
x

Spillerudvikling og uddannelse

x

Krav om deltagelse landshold og evt. udvalgte hold.

x

Ungdomsspilleres deltagelse i udvalgte hold.

x

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 hvorledes fordeling af træning mellem landshold og
klubtræning skal foregå.
Det foreslås, at træning væsentligst foregår i klubregi. DBBFs tyngde vil herefter være DUT/TUD,
camps og ungdomslandshold, samt landshold for seniorspillerne. Supervision og sparring kan foretages af en fælles cheftræner og Team Danmark.

Dommerne
Dameligaen ønsker at benytte og udvikle bedste dommere i Danmark. Udover at dømme kampene, skal dommerne på sigt udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Dameligaen.

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 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
ret til logo på medhjælperes trøjer.
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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 evt. centralt afholdte initiativer til styrkelse heraf. 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.
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 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 ansvarlig for at klubben opdaterer Dameligaen med informationer om evt. udskiftninger i personalet i klubben.
Økonomi:
Klubberne i Dameligaen kan ikke skylde Dbbf eller Dameligaen penge uden særlig aftale herom,
og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Dameligaen har mulighed for at ekskludere
klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i Dbbfs love.
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.

Flere Spillere:
Samtlige klubber i Dameligaen skal have tilmeldt Junior Dame hold. (sæsonen 2003- 2004 årgang
88-89).Holdet skal gennemføre turneringen.
Det kræves at Junior Dame træneren deltager i min. 2 årlige møder (opstart og evaluering) i forbindelse med talentudviklings træning.
Samtlige klubber skal op til hver sæson starte et mini yngste pige hold. Holdet skal gennemføre
turneringen.
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Kampafvikling:
Krav til arenaen
Der skal være gennemsigtige plader med break-away kurve. Der skal endvidere være 24 sekunders ure over pladerne eller i alle fire hjørner. På sigt skal scoringstavlen også kunne vise scoren
og fejl for de enkelte spillere.
Der er en 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), og 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. Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige
kampe i Dameligaen.
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 videooptages og der afleveres en kopi til udeholdet umiddelbart efter kampens afslutning.
Dameligaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt.
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.
Efter kampen
Kampprotokollen og dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Dameligaen.
Afsendelse skal ske på kampdagen.
Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning.
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Begge holds statistik er uploaded på 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. Ligesom ovenstående, er disse krav ufravigelige.
Krav

År 1
(2003/04)

År 2
(2004/05)

År 3
(2005/06)

Halkapacitet
Antal siddeplader, godkendt

200

300

400

Midtercirkel og
tre sekunders felter

Opmaling af hal gulv til basketball

Hverdage:
Tirs, Ons/ Tors
19.00
Weekends:
Lør/ søn 16.00
ell. 17.00 (17.15)

Evt. fast

En udvalgt kamp

Alle kampe

Klubbernes hjemmesider opdateres hyppigere (elitenyheder)

Inden hver runde

Min. tre gange
ugentligt

Der opsættes plakater på skoler,
uddannelsesinst. og andre klubber, m.fl. inden hver kamp

Min. 10 steder

Min. 20 steder

Kamptidspunkt

Hverdage:
Tirs, Ons / Tors
19.00
Weekends:
Lør / søn 16.00
ell. 17.00 (17.15)

Foromtaler til kampe udsendes og
sættes på hjemmeside min. 48
timer inden hver kamp
10 spillere til samtlige kampe

Spillerkontrakter og forsikringer

X

Udenlandske spillere samt danske
betalte spillere

Underholdning og konkurrencer i
størstedelen af pauser og timeouts

Evt.

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

År 1
(2003/04)

Antal tilskuere i gennemsnit pr.
kamp
Deltagelse og gennemførelse af JD
hold i turnering. Opstart af mini
yngste hold

År 2
(2004/05)

År 3
(2005/06)

100

150
Skal have YD

Kun JD

Antal kvindelige medlemmer i
moder klub (evt. i forhold til 1.
januar i ansøgningsåret)

x

x

100
(eller stigning på
10 %)

150
(eller stigning på
10 %)

Antal rækker med ungdomshold
tilmeldt og afsluttet DBBFs eller
distrikternes turneringer (af 6 mulige – ellers forholdsmæssigt nedsat)

Min. 4

Min. 5

Min 5

Deltagelse i Dameligaseminar inden sæsonen (personer med faste
titler skal deltage)

1 person

2 personer

2 personer

Min. 25 tkr.

Min.50 tkr.

Sponsorindtægter for Dameligaholdet
Uddannelse på DBBFs trænerkurser i forhold til antallet af moderklubbens medlemmer

Min. 2 %

Min. 3 %

Min. 4 %

Uddannelse på DBBFs dommerkurser/lederkurser i forhold til antallet af moderklubbens medlemmer

Min. 2 %

Min. 3 %

Min. 4 %

Placering bedre
end de to dårligste eller pointdif-

Sportslige resultater
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ference i gennemsnit bedre end -10
pr. kamp
Alt hvad der gælder i et felt, gælder også i evt. felter til højre for feltet.
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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 (min.2 møder om året)
3 medlemmer udpeget af DBBF's bestyrelse (en plads reserveres yderligere til en evt., hovedsponsor) samt Dameligaudvalget. Nævnets opgaver:
x

Godkendelse/eksklusion af klubber

x

Behandle årsplan til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde

Dameliga ansvarlig
x

Kommunikation og presse

x

Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere

x

Organisationsudvikling/koncepter

x

Gennemføre plan og beskrivelse

x

Aflægge regnskab og udarbejde budgetter

x

Indkalde til og deltage i midtvejsevaluering med alle klubber

Dameligaen 2003 – 2006. 2.udgave.

Side 117

Basketrigsdag III

Bilag dagsordenens punkt 10
Valg til bestyrelsen
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Valg til bestyrelsen
I ulige år er kassereren (som er formand for økonomiudvalget), formanden for turneringsudvalget,
formanden for informationsudvalget, formanden for klubudviklingsudvalget og formanden for
eliteudvalget på valg.
Bestyrelsen
Formand for bestyrelsen
Sten Krüger Poulsen – på valg, villig til genvalg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – på valg, villig til genvalg
Formand for uddannelsesudvalget
Mogens Tygesen – på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsens forslag:
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – på valg, villig til genvalg
Økonomiansvarlig
Torben Knudsen – ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsens forslag: Anker Nielsen
Formand for turneringsudvalget
Bjarne Bremholm – ikke på valg
Formand for klubudviklingsudvalget
Ove Thelin – ikke på valg
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – ikke på valg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen
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Bilag dagsordenens punkt 11
Valg af medlemmer til de stående udvalg
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Valg til udvalg
Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20
Turneringsudvalgets sammensætning
Flemming Hansen (vest)
Peter Jensen (vest)
Thomas Frydendal (øst)
Jimmy Jørgensen (øst)
Brian Damgaard (vest)

Klubudviklingsudvalgets sammensætning
Rasmus Rasmussen
Georg Sandersen
Carsten Hermansen
Hanne Reinholt har trukket sig
Astrid Pedersen har trukket sig
Udvalget kan suppleres i henhold til lovvedtagelse

Eliteudvalgets sammensætning
Steffen Wich
Jesper Hauge
Per Mikkelsen
Merete Gade
Jacob Wienecke
Dommerudvalget (på valg)
Claus Fogde, villig til genvalg
Jonas Bille, villig til genvalg
Rune Larsen, villig til genvalg
Jakob Hors, villig til genvalg
Bestyrelsens forslag til nyt medlem: Jan Gjettermann
Uddannelsesudvalget (på valg)
Simon Prahm, villig til genvalg
Thomas Haaning, villig til genvalg
Jesper Johansen, ikke villig til genvalg
Igor Gavrilovic, ikke villig til genvalg
Bestyrelsens forslag:
Børne- og ungeudvalget – på valg
Ole Rasmussen, villig til genvalg
Erik Lindegaard, villig til genvalg
Rasmus Toft, villig til genvalg
Jens Carlsen, ikke villig til genvalg
Bestyrelsens forslag: Ida Hagemann
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Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Peter Glahn
Lennart Jensen
Morten Hansen
Ove Pedersen (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)
Sussie Heede
Torben Bo Jensen
Stk. 12
Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen

Stk. 13
Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Nuværende: Birger Fiala, villig til genvalg
Ulla Ingerslev, villig til genvalg
Jette Jessen, villig til genvalg
Suppleant: Torsten Ørhøj, villig til genvalg
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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