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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 repræsentantskabsbeslutning, jf. § 13, stk. 2
8. Godkendelse af Basketligaens og Dameligaens mandat
9. Fastsættelse af takster:
a) årskontingent til DBBF, jf. § 5, 1. pkt. (nuværende kr. 1.000,- pr. klub)
b) licens til DBBF (nuværende kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold og kr. 500,- for ældre
kategorier
10.Valg til bestyrelsen således:
- i lige år:
formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for uddannelsesudvalget, formand
for børne- og ungeudvalget
- i ulige år:
kasserer, (som er formand for økonomiudvalget)
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 økonomiudvalget, turneringsudvalget for øvrige turneringer,
informationsudvalget, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
12. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer - af næstformand i bestyrelsen.
13. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
14. Valg af to revisorer og en suppleant for disse.
15. Eventuelt
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DBBF formandsberetning til Basketrigsdagen 11. juni 2005
Første år med ny struktur
Da den ny bestyrelse mødtes blev vi enige om 3 hovedprioriteter for sæsonen 2004/05, nemlig
x
x
x

At afviklingen af turneringerne ikke måtte forringes
At økonomien skulle holde, og afdragene på gældende betales efter planen
At udarbejde bestyrelsens bud på vision, strategi og plan for dansk basketballs fremtid

Da dette arbejde gik i gang, troede vi også, at vi havde nogenlunde styr på forudsætninger mht. til
tilskud fra Team Danmark og DIF, selvom vi godt vidste, at folketinget arbejdede med en ny
elitelov og DIF med en ny fordelingsnøgle.
Men, som vi alle ved, er resultatet i dette øjeblik, at vi ikke mere vil modtage støtte fra Team
Danmark og at vi står til alt andet lige at miste 500.000 kr. af DIF tilskuddet over de næste 5 år. Og
dette i et år, hvor vi har sportslig succes og igen har medlemsfremgang.
Det sportslige
Den nye struktur betød, at DBBF kom til at stå for afviklingen af samtlige basketball turneringer i
Danmark, og det var derfor bestyrelsens 1. prioritet at de blev afviklet med mindst samme kvalitet
som tidligere. Der er i alt blevet afviklet 6268 kampe i sæsonen 2004/2005, og hele den nye
administration omkring turneringsafviklingen har været velfungerende.
At herrelandsholdet har vundet begge deres kampe i EM-kvalifikationen, at Bakken Bears’
kvartfinaleplads i Europa Cup’en samt for andet år i træk igen en medlemsfremgang på knapt 2 %,
så vi nu er 12.149 medlemmer, er med til at gøre sæsonen til en sportslig succes.
Samtidig har dansk basketball fået yderligere eksponering gennem aftalen med DK4, hvor der
sæsonen igennem har været vist ligakampe, Bakken Bears’ Europa Cup kampe samt
herrelandsholdets kampe. Dette har ikke direkte givet indtjening til DBBF, men forhåbentlig er
aftalen med til at klubberne kan få mere ud af deres sponsorer samt ligeledes med til at skærpe
interessen for basketball.
Endvidere er det lykkedes igen at få etableret en Street Tour, som i skrivende stund er godt i gang.
Igen dækker DK4 fra finalestævnet, som i år er på Dyrehavsbakken i København, hvilket givet har
været medvirkende til, at vi har kunnet tiltrække sponsorer til Street Tour’en.
På uddannelsessiden, som ligger bestyrelsen meget stærkt på sinde, har der igen været megen
aktivitet i forbindelse med uddannelse af dommere, trænere og ledere. Aktivitetsniveauet nåede ikke
helt sidste sæsons meget høje niveau, og der har således været en tilbagegang på knapt 8 % i antal
af kursusdeltagere og knapt 4 % i antallet af kursustimer.
Økonomien
Den samlede økonomiske situation kræver en meget stram økonomisk styring, og bestyrelsen
indførte derfor en ny stram opfølgningsprocedure med månedlig opfølgning samt kvartalsvis
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restbudgettering for alle udvalg. Jeg kan konstatere, at den stramme budgetstyring efter indførelse
af den ny struktur har haft sin virkning, og vi har holdt budgettet og skabt det nødvendige overskud
for at kunne betale vores afdrag på gælden til DIF.
Men den økonomiske situation (og hele bestyrelsen arbejde) har også været præget af Team
Danmark problemstillingen samt ændringerne i den måde DIF beregner størrelsen af støtte på (se
neden for).
Derfor besluttede bestyrelsen også, at en lang række aktiviteter blev skåret ned eller væk, således at
vi har kunnet sikre, at vi er i stand til at gennem føre 2. del af EM-kvalifikationsrunden i september
2005, som jo sker uden den ellers forventede Team Danmark støtte.
Vi må konstatere at gælden i stadig højere grad har negativ indvirkning på mulighederne for
udvikling af dansk basketball, og derfor indgår der også i bestyrelsens handlingsplan følgende
aktiviteter:
x kraftig omkostningsstyring
x flytning til mindre kontorer i både København og Århus samt
x et forslag til rigsdagen om et lotteri afholdt 2 gange over de næste 2 år at få tilbagebetalt
næste hele restgælden.
Team Danmark
Som dette måtte være alle bekendt har vi sammen med 21 andre forbund (i det vi nu kalder
Elitenetværket) kæmpet en indædt kamp mod det nye støttekoncept, som Team Danmark
indførte, udsatte, revurderede, lavede mindre ændringer til og indførte igen med virkning fra
1. januar 2006.
Dette betyder, at vi pr. 1. august 2005 mister en årlig støtte på ca. 400.000 kr. til
landsholdene og til talentarbejde samt gratis haltid i Team Danmark Haller til en værdi af ca.
200.000. Endvidere afvikles støtten til Team Danmark gymnasieordningen på
Falkonergården over de næste 3 år, men allerede nu diskrimineres de unge
basketballspillere, idet de ikke længere har de samme rettigheder, som de øvrige
idrætsstuderende, til at få udskudt eksamensterminer og opgaveafleveringer.
Kampen har været ført med Team Danmarks Bestyrelse og administrative ledelse, hos DIF’s
bestyrelse, hos politikerne og hos Kulturministeren, i aviser og på TV.
Har det så nyttet noget?
Vi fik ikke ændret meget på støttekonceptet, men vi har fået gjort omverdenen opmærksom
på konsekvenserne for basketball og de øvrige idrætsgrene, som følge af indførelsen af det
nye støttekoncept.
Det har medført, at Team Danmark har lovet at se på basketball igen, såfremt at vi
kvalificeres til A-kvalifikationsturneringen frem til EM i 2007, for uden yderligere midler er
det svært at se, at vi kan deltage. De store idrætsforbund har offentligt sagt, at nu må man se
på de berørte idrætsgrenes situation, og Elitenetværket forfølger intenst denne mulighed.
Endvidere er der muligheder for at basketball kan komme i betragtning til et såkaldt
”Forberedelsesprojekt”. Dette undersøges i øjeblikket af Team Danmark og DIF.
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Et forberedelsesprojekt går ud på at få hjælp til at styrke strukturen omkring udviklingen af
dansk basketball, hvilket jo ligger helt i tråd med bestyrelsens tanker.
Og al hjælp er velkommen.
DIF
Danmarks Idrætsforbund har for nylig vedtaget en ændring i den måde tilskuddet til
specialforbundene beregnes på. Dette betyder, at Danmarks Basketball-Forbund mister ca.
0,5 mio. kr. årligt, forudsat at vi fastholder præcis de aktiviteter, vi også har i dag. For at
mindske de store økonomiske konsekvenser, har DIF indført en overgangsordning på 5 år,
således at der kun kan ske ændringer af tilskudsbeløbet på 100.000 kr. hvert år.
Overgangsordningen startede 1. januar 2005.
Bestyrelsen
Den nye struktur har holdt sit indtog, dels i form af den ændrede sammensætning af bestyrelsen
med alle udvalgsformændene og dermed en anderledes faglig sammensætning af bestyrelsen. Dette
har også krævet, at alle skulle vænne sig til at arbejde mere tværgående og ikke kun tænke på sit
eget ansvarsområde. Til gengæld er diskussionerne i bestyrelsen blevet meget nuancerede og der er
skabt stor forståelse for, at arbejdet i de forskellige udvalg hænger sammen i en enhed, og at man
derfor til tider må give køb på egne interesser for at fremme helheden.
Og dette har været en væsentlig forudsætning for den opgave, som bestyrelsen havde sat sig for,
nemlig at komme med sit bud på, hvor dansk basketball skal hen. Resultatet af dette arbejde er
blevet en Vision og Strategi for dansk basket samt et værdisæt. Værdisættet er vigtigt med henblik
på at understøtte den ønskede retning.
Dokumentet ”Vision, værdier og strategi” beskriver de tanker som bestyrelsen har gjort sig, og det
er gengivet efterfølgende. Bestyrelsen vil fremlægge disse tanker på Basketrigsdagen for at få
klubbernes holdninger til disse samt at få opbakning fra klubberne.
Der er ingen genveje til, at dansk basketball når sit fulde potentiale, men der er et lang sejt træk
gennem bæredygtig udvikling foran os.
Ganske overordnet er det vigtigt for bestyrelsen, at der findes både bredde og elite i dansk
basketball. De 2 skal gå hånd i hånd, hvis vi ønsker at udvikle os. Der skal være høj kvalitet i alt
hvad vi foretager os, og fundamentet det hele bygger på, er klubberne. Derfor er mange af de
grundlæggende aktiviteter, som indgår i bestyrelsens plan, også rettet mod at styrke klubberne, og
de ligger i direkte forlæggelse af Klubvejlederordningen.
Men en ting er tankerne, en anden ting er, hvorledes disse så udmøntes i handlinger og aktiviteter.
Med de væsentlige økonomiske udfordringer, som dansk basket står over for, har bestyrelsen
udarbejdet ”Mål for sæsonen 2005/06 og 2006/07” (er gengivet efterfølgende). Det beskriver de
aktiviteter, som bestyrelsen mener skal til for at lægge grund for det lange træk, og som hænger tæt
sammen med budgettet for 2005/06.
Bestyrelsen har arbejdet med et ”basisbudget”, som primært dækker, hvad det koster at gennemføre
alle turneringer samt at gennemføre de aktiviteter, som vi er forpligtet til, f.eks. afdrag på gælden og
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herre landskampene i september. Basisbudgettet balancerer akkurat med de indtægter, som vi kan
forvente gennem DIF og uændrede turneringsgebyrer mv. Dvs. sige at skal dansk basketball være
andet end bare en turnering og forbundet andet end en turneringsadministration, skal der skaffes
yderligere midler.
Derfor stiller bestyrelsen, som tidligere nævnt, forslag om at gennemføre et lotteri, hvis provenu
stort set vil skaffe os af med gælden over de næste 2 år. Vedtages dette frigøres de afdrag, som er i
basisbudgettet, til at gennemføre de aktiviteter, som er beskrevet i ”Mål for sæsonen 2005/06 og
2006/07”.
Dette kombineret med, at DIF, som ser positivt på det arbejde der foregår og som har foregået i
dansk basketball i de sidste 3 år med helhedsrådgivningen, godt vil støtte vores aktiviteter på en
række områder, gør at vi trods den økonomiske situation, stadig kan være et forbund, som også
udvikler sig til gavn for klubber og medlemmer.
Afrunding
Til slut vil jeg først og fremmest takke administrationen for deres ihærdige indsats i en til stadighed
foranderlig verden. Den stigende skelnen mellem politikere og professionelle har øget arbejdsbyrden for administrationen, og uden deres store arbejdsindsats var vi ikke kommet så vellykket
gennem det første år med den nye struktur.
Endvidere vil gerne takke Danmarks Idræts-Forbund deres hjælp med at skyde den nye bestyrelse i
gang og den rådgivning, som vi har modtaget i løbet af de sidste 3 år. Der har dog også været plads
til endog kraftige meningsudvekslinger, ikke mindst i forbindelse med debatten omkring Team
Danmark’s nye støttekoncept. Men det skal der også være plads til, når engagementet er højt, og
man brænder for sagen. Vi kan nu afslutte helhedsrådgivningen og vi ser frem til yderligere
samarbejde omkring en række af de aktiviteter som indgår i den fremadrettede handlingsplan.
Gentofte, 27. maj 2005
På bestyrelsen vegne
Sten Krüger Poulsen
Formand, Danmarks Basketball-Forbund
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Landskamp-resultater 2004/2005
Nordiske Mesterskaber, Damer , Arvika, Sverige
Sverige - Danmark
65-67
Danmark – Finland
53-89
Island – Danmark
68-76
Danmark – Norge
46-55
Slutstilling
Finland
Danmark
Sverige
Island
Norge
Nordiske Mesterskaber, Ungdom 2005, Solna, Sverige
Juniordamerne vandt sølv
Juniorherrerne vandt bronze
EM kvalifikationskampe, Herrer – 2004
Rumænien – Danmark
Danmark - Island

73 – 74
81 – 71

Gruppestilling
Danmark
Island
Rumænien
LP, Seniorer 2004
Herrer:
Damer

Bakken Bears (Bakken Bears - Team Sjælland 71 – 52)
SISU
(SISU - Hørsholm 54 – 51)

DM-finaler 2004/2005
Herrer
Guld:
Sølv:
Bronze:

Bakken Bears
SISU
Svendborg

Damer
Guld:
Sølv:
Bronze:

Hørsholm
Virum
SISU
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LP – Ungdom 2004
Mini Piger Yngste:
Mini Ældste Piger:
Mini Drenge Yngste:
Drenge:
Piger:
Junior, Damer:
Ungsenior, Damer:
Ungsenior, Herrer:
Ynglinge, Damer:
Ynglinge, Herrer:

SISU
Høbas
Horsens IC
Høbas
Værløse
SISU
Falcon
SISU
SISU
Falcon

UDM 2004/2005
Drenge:
Piger:
Junior, Herrer:
Junior, Damer:
Ungsenior, Damer:
Ynglinge, Damer:

Høbas
BK Amager
Hørsholm
BK Amager
Falcon
SISU

(Åbyhøj – Høbas 56 – 68)
(Åbyhøj– BK Amager 42 – 52)
(Skovbakken– Hørsholm 80 – 88)
(Åbyhøj– BK Amager 57 – 67)
(Horsens BC – Falcon 41 – 70)
(Åbyhøj – SISU 39 – 72)

Ynglinge, Herrer:

1. kamp
(Hørsholm – Falcon 59-63)
2. kamp
(Falcon – Hørsholm 72-80)
3. kamp
(Hørsholm – Falcon 60-55)
Vinder: Hørsholm

Ungsenior, Herrer:

1. kamp
(SISU – Skovbakken 77-61)
2. kamp
(Skovbakken – SISU 71-103)
Vinder: SISU
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Kurser 2004-2005
A-dommerkursus
BK Amager

15. – 16/1

5 kursister

B-dommerkursus
Falcon
Odder

22/1
29/1

14 kursister
13 kursister

C-dommerkursus
Hvidovre
Horsens
SISU
BMI
Fredericia
Glostrup
Ringkøbing
Viborg Basketball U.
Hørsholm
BK Skjold Stevnsgade
Esbjerg
Skovbakken
Hadsten
BMS
BK Amager
Støvring
Kolding
Svendborg
Solrød

5/9
5/9
4/9
3/10
5/9
13/11
13/11
5/9
16/10
3+4/12
14/1
26/2
11+19/1
10+11/1
01+03/2
05/3
02/4
09/4
21/5

16 kursister
15 kursister
22 kursister
11 kursister
11 kursister
18 kursister
12 kursister
11 kursister
18 kursister
22 kursister
14 kursister
20 kursister
8 kursister
14 kursister
9 kursister
17 kursister
8 kursister
19 kursister
21 kursister

Basiskursus
Horsens
Herlev
Brønshøj
Hvidovre
Esbjerg
Espergærde
Svendborg
Solrød

4/9
5/9
4/9
5/9
18/12
5/3
17/4
22/5

12 kursister
11 kursister
11 kursister
8 kursister
12 kursister
12 kursister
13 kursister
20 kursister

Klubtrænerkursus
Næstved
Århus

4/9
10/4

7 kursister
9 kursister

Minitrænerkursus
Ry
Esbjerg

4/9
19/12

10 kursister
23 kursister
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Spotkursus
Fredericia
Ålborg

5/9
4/9

9 kursister
15 kursister

Dommerbordskursus
Struer
HEI
Brønshøj
Holbæk

14/11
6/12
16/1
26/2

11 kursister
21 kursister
16 kursister
17 kursister

A-trænerkursus

nov./dec. 04 13 kursister

side 12

Lederrekrutteringskursus
Brøndby
Vejle
Odense

02/4
03/4
12/4

14 kursister
2 kursister
5 kursister

Kursusafvikling 01 - 04

2003/04; 628

700

2004/05; 579
2002/03; 487

600

500

2001/02; 310
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05

400

300

200

100

0
1
Antal kursister
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Kursustimer

5000
4443

4500

4283

4000

3807

2001/02

3500

2002/03
3000

2003/04
2500

2004/05

2217

2000
1500
1000
500
0
1
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Total medlemstal
16000
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Medlemssammensætning 2004/05

Passive; 792
D>25 ; 888

D18-25 ; 697
H<18 ; 5005

D<18 ; 2258

H>25 ; 1951
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Medlemsudvikling amter 2003/04 -2004/05

3382
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833

826
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Klubbernes størrelser

200 og flere medlemmer; 13

0 - 25 medlemmer ; 43
100 - 200 medlemmer; 28
200 og flere medlemmer
100 - 200 medlemmer
50 - 100 medlemmer
25 - 50 medlemmer
0 - 25 medlemmer

25 - 50 medlemmer; 27
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Nye klubber og udmeldte klubber 2004-2005
Nye klubber 2004-2005
Viborg Basketball Union
Ringe Basketball Klub
Nørresundby Basketball Club
Nyborg Basketball Club
D.S.I.O. (De studerendes Idræt i Odense)
SSS-Kilden (Skuldelev-Selsø Sportsklub Kilden)

Udmeldte klubber 2004 – 2005*
Rønne
Grindsted Basketballklub
MOU
Ådalsparken
Holbæk IF
Børkop
Maglegård
TGU (Tømmerup)
Langå Basketballklub
Struer Basket
* Nogle klubber er udmeldt efter opgørelsen af medlemstal, der af DIF afsluttes 1.
marts.
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Vision, værdier og strategi
Vision, værdier og strategi er de tre elementer, som på det overordnede plan sætter rammerne for
udviklingen af basketballsporten i Danmark.
x

Visionen for basketball i Danmark er det fremtidsbillede af sporten, som bestyrelsen og
Rigsdagen har defineret som målet for Danmarks Basketball-Forbund’s arbejde, og som alle
aktive og ledere med deres engagement og handlinger skal medvirke til at realisere.

x

Værdierne er det sæt af fælles holdninger, som binder aktive og ledere sammen i en egentlig
basketballkultur, og som ligger til grund for arbejdet på og udenfor banen.

x

Strategien beskriver de væsentligste veje og indsatsområder, der over en årrække skal lede frem
til virkeliggørelsen af visionen.

Udgangspunktet for såvel visionen som strategien er, at basketball er en sport, som indeholder alle
de nødvendige elementer til at blive den mest populære indendørs holdsport i Danmark, således
som det er tilfældet i mange andre lande i verden.
Vision
Basketball – den sunde sport i alle led
Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes
som sund.
x

Basketballsporten i Danmark er præget af sunde holdninger. Således afspejler værdigrundlaget
for basketballsporten sig tydelig i spillernes opførsel på banen, i publikums adfærd omkring
banen og i arbejdet med at udvikle sporten udenfor banen.

x

Alle aspekter af sporten er gennemsyret af professionalisme opnået gennem en bevidst satsning
på høj kvalitet.

x

Medlemsmæssigt er basketball en betydende holdidræt i Danmark med et meget stort antal
udøvere med anden etnisk baggrund end dansk.

x

Basketballsporten er veludviklet såvel i form af den traditionelle, stringent organiserede
udøvelse i klubberne som indenfor den alternative og mindre organiserede udøvelse af streetbasket.

x

Fundamentet for basketballsporten er et veludviklet net af klubber, som hver især drives
professionelt med udgangspunkt i sportens værdigrundlag. Klubberne er synlige og respekterede
i lokalsamfundet, ligesom de indgår aktivt i samarbejdet med det øvrige basketball-Danmark om
at udvikle sporten herhjemme.
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x

Danmark befinder sig i den europæiske elite for ungdom og seniorer – såvel for mænd som for
kvinder. Samtidig omfatter den organiserede udøvelse et stort antal medlemmer, som dyrker
basketball på motionsplan. Eliten og bredden opfattes ikke som modsætninger men som
hinandens forudsætninger.

x

På nationalt eliteplan har basketball et stort publikum, som til kampene både får en sportslig
oplevelse og et underholdende show af høj kvalitet.

x

Økonomisk er basketballsporten i god balance såvel på klubplan som på forbundsplan med
plads til nye udviklingsaktiviteter. Sporten er yderst attraktiv for sponsorer.

x

Basketballsporten er anerkendt for at tage sit sociale ansvar alvorligt.

Værdier
Basketballsporten i Danmark bygger på nogle værdier – det vil sige et sæt af fælles holdninger, der
ligger til grund for alt arbejde blandt aktive og ledere, og som tilsammen definerer en særlig
basketballkultur.
x

Respekt for andre mennesker. Andre mennesker omfatter i den sammenhæng bl.a. trænere,
medspillere, modspillere, dommere, tilskuere, ledere og andre aktive uanset om de kommer fra
ens egen klub, andre klubber eller fra Danmarks Basketball Forbund. Respekten for andre
indbefatter også at fremføre konstruktiv kritik af andres uhensigtsmæssige handlinger. Billedlig
talt at ”gå efter bolden og ikke efter manden”.

x

Fællesskab. At tilhøre et fællesskab frem for at stå alene er en grundlæggende værdi for en
holdidrætsgren som basketball. Som deltager i fællesskabet har man tillige et personligt ansvar
for at få fællesskabet til at fungere. Jo højere position man indtager i det hierarki, som formelt
eller uformelt eksisterer i ethvert fællesskab, jo større er ens ansvar for fællesskabet.

x

Ansvar. Det er vigtigt at den enkelte påtager sig et ansvar - det vil sige fokuserer på, hvad man
som person selv kan gøre, for at få tingene til at ske, fremfor alene at stille krav til andres
indsats. Det personlige ansvar vedrører såvel udviklingen af fællesskabet som ens egen
udvikling som spiller eller leder.

x

Konkurrence. At konkurrere med andre er en glæde i sig selv og samtidig en vigtig kilde til at
udvikle sig og blive bedre til sin sport. Konkurrencen skal være ”fair” og udføres med respekt
for dem, man konkurrerer med. Værdien omfatter også viljen til og glæden ved at vinde – men
ikke for enhver pris.

x

Engagement. Personligt engagement er en forudsætning for at skabe en udvikling, hvad enten
det er en personlig udvikling som spiller eller en udvikling af et hold eller en klub. Engagement
er derfor en vigtig værdi for basketballsporten med henblik på at indfri de mål, som ligger i
visionen.
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Træneren for et hold er en vigtig rollemodel for spillerne. Som træner har man derfor et særligt
ansvar for selv at efterleve værdierne både på og udenfor banen.
Strategi
Virkeliggørelsen af visionen forudsætter en bevidst satsning på at udvikle en række områder
indenfor dansk basketball.
x

Kernen i strategien for udviklingen af basketball i Danmark er at sikre en høj kvalitet i alt
arbejde med sporten. Det indebærer, at vi på en række områder (a) klart skal beskrive, hvad høj
kvalitet er, (b) udvikle værktøjer, der kan hjælpe til med at opnå den høje kvalitet, (c) på
pædagogisk og motiverende måde stille krav om opfyldelse af den høje kvalitet, (d) beskrive
konsekvenserne af ikke at leve op til kravene, samt (e) følge op på, hvorvidt den høje kvalitet
opnås.

x

En forstærket indsats i forhold til uddannelse af spillere, trænere, ledere og dommere er den
væsentligste forudsætning for højnelse af kvaliteten. Al uddannelse skal have et relevant fagligt
indhold, være kompetencegivende og afspejle Danmarks Basketball-Forbunds vision og
værdier.

x

Udvikling af klubberne udgør et helt centralt element i strategien, idet en styrkelse af de enkelte
klubbers ledelse og organisation er en forudsætning for en positiv udvikling af sporten. Fra
Danmarks Basketball-Forbund’s side skal der udvikles værktøjer, som vil kunne støtte
klubbernes udvikling. Omvendt skal der formuleres kvalitetskrav til klubbernes arbejde, således
at det sikres, at nye medlemmer fastholdes og udvikles i klubberne. Endelig skal der defineres
rammer for den enkelte klubs medansvar for udviklingen af hele basketballsporten i Danmark.

x

Der forventes en generel stigning i tilgangen af medlemmer til Danmarks Basketball-Forbund
som følge af kvalitetsudviklingen af klubberne og deres tilbud til deres medlemmer. Desuden
skal basketball gøres til hovedsportsgrenen i skolefritidsordningerne og være markant placeret i
skoleidrætten. Endelig indebærer strategien en bevidst satsning på at tiltrække medlemmer med
anden etnisk baggrund end dansk. Der skal udvikles et selvstændigt koncept for en sådan
rekruttering og for en succesfuld integration af den gruppe i dansk basketball.

x

Strategien omfatter ligeledes en styrkelse af kvaliteten i konkurrencemiljøet. Heri indgår
rekruttering og udvikling af ledere, trænere og dommere, udvikling af turneringen samt højnelse
af kvaliteten i afviklingen af kampene.

x

Elitemiljøet skal styrkes markant for at indfri ambitionerne om dansk basketballs internationale
placering – primært ved at øge elitespillernes træningsmængde og -kvalitet. Frem til at
klubberne har opnået den fornødne styrke og kvalitet, vil etablering af såkaldte ”kraftcentre”
være et afgørende element i strategien på eliteområdet. På længere sigt omfatter strategien tillige
en professionalisering af eliten – det vil sige at der skabes mulighed for at dyrke basketball som
professionel spiller eller træner.
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x

Der skal opstilles et koncept til udvikling af streetbasket miljøet. Konceptet skal respektere, at
streetbasket netop skal indfange unge, der ikke ønsker at være bundet af den regelmæssighed og
disciplin, som kendetegner det traditionelle organiserede klubmiljø.

x

Implementering af en fælles basketball-identitet og de fælles værdier kræver en særlig indsats.
Værdierne skal forklares i form af konkret adfærd i forskellige situationer, og rollemodeller i
forhold til værdierne skal kommunikeres ud til alle aktive og ledere.

x

Strategien indeholder en tydelig og målrettet kommunikation såvel til klubbernes ledere som til
det enkelte medlem i klubberne. Kommunikationen er i særlig grad afgørende i bestræbelserne
på at udbrede kendskabet og accepten af vision, strategi og det fælles værdigrundlag blandt
medlemmerne.

x

I forhold til medierne skal der ske en professionel og struktureret markedsføring af
basketballsporten i Danmark. Markedsføringen skal ske med klar reference til visionen og
værdigrundlaget, således at der skabes en ”branding” af basketballsporten som ”Den sunde sport
i alle led”.

x

Danmarks Basketball Forbunds flade organisation er en stor styrke i relation til gennemførelsen
af den fælles strategi. Den overordnede organisering af basketballsporten - herunder
bestyrelsens opdeling i udvalg - skal løbende justeres i forhold de krav, som den ønskede
udvikling stiller. Ligeledes skal administrationen udvikles i forhold til den service, som skal
leveres til klubberne og medlemmerne. Med henblik på at indfri visionens sportslige ambitioner
skal den sportslige kompetence styrkes i administrationen.

x

For så vidt angår økonomien skal der til enhver tid sikres balance mellem indtægter og udgifter
igennem en stram og sikker økonomistyring. Ved at agere spydspids på udvalgte områder i
forhold til udviklingen i samfundet vil vi tiltrække økonomiske ressourcer fra centrale
myndigheder, de idrætslige organisationer samt fonde til projekter, som vil fremme
gennemførelsen af strategien.

04.05.2005
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Mål for sæson 2005/06 og 2006/07
Notatet ”Vision, værdier og strategi” indeholder blandt andet en række strategier for udviklingen af
basketballsporten i Danmark.
For hver af strategierne er der i det følgende defineret mål for de kommende to år – det vil sige, at
det er beskrevet, hvilke konkrete handlinger, der skal gennemføres i løbet af de to år. Desuden
fremgår det, om det er Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) eller klubberne (Klub), der har
hovedansvaret for opfyldelsen af målet.
For en del af målenes vedkommende er der beskrevet en konsekvens i det tilfælde, hvor en klub
ikke lever op til de krav, som indgår i det pågældende mål – typisk at klubbens hold ikke vil kunne
deltage i turneringer under Danmarks Basketball-Forbund. I den forbindelse skal det pointeres, at
nystartede klubber naturligvis vil få en passende periode til at kunne leve op til kravene, ligesom
der også vil være en mulighed for bestyrelsen til at give dispensation i en periode, når særlige
forhold taler for det.
Uddannelse
1. Kursusprogrammet (uddannelseshuset) er blevet ajourført i forhold til vision, værdier og strategi
for Danmarks Basketball-Forbund (December 2005, DBBF)
2. De kurser, som i henhold til de øvrige mål skal afholdes i sæsonen 2006/07, er udviklet i
henhold til strategiens krav om indhold (Maj 2006, DBBF)
Klubber
1. Der er udviklet et ledelsesseminar målrettet klubbernes ledere, der uddanner og styrker den
enkelte leder. Seminaret skal give lederen værktøjer til at sikre kvalitet i det daglige arbejde og
til at skabe en målrettet udvikling af klubben. Desuden defineres den enkelte klubs medansvar
for udviklingen af hele basketballsporten i Danmark. (April 2006, DBBF)
2. Formand eller næstformand samt yderligere en leder for samtlige klubber i Danmark har
deltaget på ledelsesseminar (April 2007, Klub)
Såfremt en klub ikke har haft sin formand eller næstformand samt yderligere en leder på
ledelsesseminar inden tidsfristens udløb, vil den ikke kunne deltage i turneringer arrangeret af
Danmarks Basketball-Forbund. Deltagelse på ledelsesseminaret skal gentages hvert andet år med
fornyet indhold.
Medlemmer
Skolefritidsordning (SFO)
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1. Der er udviklet et koncept (eventuelt flere koncepter) for samarbejdet med
skolefritidsordningerne – et samarbejde, som skal føre til at basketball med tiden bliver
hovedsportsgrenen i skolefritidsordningerne. Konceptet vil indebære en aktiv deltagelse af de
lokale basketballklubber (December 2005, DBBF)
2. Konceptet er afprøvet og evalueret i form af 4 pilotprojekter (Maj 2007, DBBF)
Det forventes, at konceptet umiddelbart derefter vil kunne starte op i sin endelige form forskellige
steder i landet.
Skoleidræt
3. Der er udviklet et koncept (eventuelt flere koncepter) for samarbejdet med skolerne – et
samarbejde, som skal sikre, at basketballsporten med tiden bliver markant placeret i folkeskolen
og gymnasieskolerne. Konceptet vil indebære en aktiv deltagelse af de lokale basketballklubber
(December 2005, DBBF)
4. Konceptet er afprøvet og evalueret i form af 4 pilotprojekter (Maj 2007, DBBF/Klub)
Det forventes, at konceptet umiddelbart derefter vil kunne starte op i sin endelige form forskellige
steder i landet.
Kvinder
5. Der er opstillet en plan for udvikling af dame- og pigebasketball herhjemme (Maj 2006, DBBF)
Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
6. Der er udviklet et koncept for, hvordan basketballsporten kan tiltrække medlemmer med anden
etnisk baggrund end dansk, og der er skabt såvel idrætspolitisk som landspolitisk opbakning til
konceptet. Ud over at sikre tilgang af nye medlemmer skal konceptet være med til at løfte den
store sociale udfordring, som det danske samfund står overfor - at integrere denne
befolkningsgruppe i det danske samfund (Maj 2006, DBBF)
7. Arbejdet med at indføre konceptet er igangsat (Maj 2007, DBBF)
Konkurrencemiljø
Mini
1. Der udvikles en ny mini-træner/leder uddannelse, som kun kan tages af personer over 20 år
(Maj 2006, DBBF)
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2. 40 procent af de klubber, der har miniafdelinger, har mindst én uddannet mini-træner/leder
(Maj 2007, Klub/DBBF)
Fra og med sæsonen 2008/09 vil en klub kun kunne deltage med hold i miniturneringer arrangeret
af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt klubben opfylder kravet om mindst én uddannet minitræner/leder.
Ungdom
3. Klubtræneruddannelsen er opdateret i forhold til Danmarks Basketball-Forbunds ”Vision,
værdier og strategi” (Maj 2006, DBBF)
4. 40 procent af ungdomsholdene trænes af uddannede Klubtrænere (Maj 2007, Klub/DBBF)
Fra og med sæsonen 2008/09 vil et ungdomshold kun kunne deltage i turneringer arrangeret af
Danmarks Basketball-Forbund, såfremt dets træner mindst har Klubtræneruddannelsen.
5. Der er udviklet et nyt juniorkursus for juniorspillere. Kurset, som omfatter en introduktion til
træner-, leder- og dommerrollerne, afholdes typisk for én eller nogle få klubbers
ungdomsspillere ad gangen (December 2005, DBBF)
6. Der er afholdt 3 pilot juniorkurser for juniorspillere (Maj 2006, DBBF/Klub)
Fra og med sæsonen 2008/09 vil større klubber kun kunne deltage med juniorhold i turneringer
arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt klubben hvert andet år afholder et juniorkursus
for dens juniorspillere.
Turneringen
7. Der er udviklet flere forskellige koncepter for alternative turneringsformer, der tilgodeser
rækker eller årgange med få tilmeldte hold samt de geografiske områder, hvor basketballsporten
er mindre udbredt (December 2005, DBBF)
8. Der har været afholdt 4 alternative pilotturneringer (Juni 2006, DBBF)
Kampafvikling
9. Der er udviklet et antal minimumsstandarder for afvikling af basketballkampe alt efter deres
niveau (mini, ungdom, senior elite og senior bredde) (December 2005, DBBF)
10. Der er udviklet et klubinstruktørkursus, der giver klubberne mulighed for a uddanne deres egne
C-dommere og officialinstruktører (December 2005, DBBF)
11. Der anvendes uddannede officials i alle rækker (Maj 2007, Klub)
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12. Alle klubber har mindst 1 aktiv, uddannet B- eller A-dommer for hvert hold, som klubben har
tilmeldt i de rækker, hvor Danmarks Basketball-Forbund påsætter dommere (Maj 2007, Klub)
13. Der er formuleret en plan for udvikling af dommerområdet, således at klubberne får et større
medansvar for at rekruttere og fastholde dommere, og at dommerne selv i højere grad bliver en
integreret del af klublivet og af organisationen Danmarks Basketball-Forbund (December 2005,
DBBF)
Manglende opfyldelse af kravene vedrørende A- og B-dommere medfører bøde.
Elitemiljø
Kraftcentre
1. Der er etableret to kraftcentre, som fungerer som pilotprojekter (Maj 2006, DBBF/Klub)
2. På baggrund af pilotprojekterne er der udviklet et koncept for kraftcentre (Maj 2006, DBBF)
3. Der er etableret yderligere to kraftcentre på baggrund af ansøgninger fra klubber (Maj 2007,
DBBF/Klub)
Ungdom
4. Der er udviklet et elitekoncept ”De Olympiske Årgange” for drenge og piger (Maj 2006,
DBBF)
5. Elitearbejdet for drenge og piger er igangsat i henhold til konceptet (Maj 2007, DBBF)
Elitekonceptet ”De Olympiske Årgange” udvikles med henblik på at sikre Danmark deltagelse ved
de Olympiske Lege i 2024.
Seniorer (sportslige resultater)
6. Herrelandsholdet kvalificerer sig til EM (A-gruppe) (Sæson 2005/06, DBBF)
7. Herrelandsholdet fastholder sin placering i A-gruppen (Sæson 2006/07, DBBF)
Streetbasket
1. Der er opstillet et koncept for, hvordan Danmarks Basketball-Forbund kan være med til at støtte
og udvikle streetbasket-miljøet som en del af basketballsporten herhjemme (Maj 2007, DBBF)
Information
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1. Der er opstillet en 1-årig plan for kommunikationen til omverden, som sikrer markedsføringen
af selve basketballsporten samt af vision og værdier overfor den danske befolkning (December
2005, DBBF)
2. Danmarks Basketball-Forbunds hjemmeside er moderniseret, så den fungerer som den
væsentligste informationskilde i forhold til forbundets medlemmer (Maj 2006, DBBF)
Organisation
1. Der er vedtaget en ny organisationsstruktur for administrationen (December 2005, DBBF)
2. Der er gennemført en administrativ sammenlægning af Danmarks Basketball-Forbund og
Basketligaen (Maj 2007, DBBF)
3. Der er ansat en sportschef i administrationen til at varetage Danmarks Basketball-Forbunds
elitearbejde – herunder den sportslige udvikling af Basketligaen og Dameligaen (Maj 2007,
DBBF)
Økonomi
1. Der er skabt en sikker finansiering af Danmarks Basketball-Forbunds drift og
udviklingsaktiviteter (December 2005, DBBF)
2. Der er sket en systematisk afsøgning af mulighederne for støtte fra diverse fonde (December
2005, DBBF)
3. Danmarks Basketball-Forbunds gæld er indfriet (Maj 2007, DBBF)
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186.300,00

250.840,59
-509.437,41

ADMINISTRATIONEN I ALT

-128.737,41

64.540,59

25.186,75
17.385,00
4.960,66
1.000,00
2.753,50
5.688,76
0
6.701,08
-1.000,00
345
2.290,35
0
-850,9
80,39

-963.785,75

2.013.767,93

1.169.806,89
124.095,00
56.279,49
8.967,85
36.012,05
105.870,37
12.794,95
130.812,24
7.212,70
7.687,00
17.551,75
27.082,21
309.903,60
-308,17

-2.121.835,50
-133.318,80
-45.943,00
-329.700,00
-142.000,00
-204.756,38
-2.977.553,68

Regn. (akk)

Afv. (akk)

12.094,93

31.097,89
-26.835,00
11.013,49
-957,15
-4.157,95
26.033,37
-19.639,05
-14.824,76
-2.787,30
2.759,00
2.302,75
0,21
8.397,60
-308,17

-834.879,00 -128.906,75

2.001.673,00

1.138.709,00
150.930,00
45.266,00
9.925,00
40.170,00
79.837,00
32.434,00
145.637,00
10.000,00
4.928,00
15.249,00
27.082,00
301.506,00
0

-2.167.414,00
45.578,50
-135.000,00
1.681,20
-44.907,00
-1.036,00
-330.200,00
500
-146.000,00
4.000,00
-13.031,00 -191.725,38
-2.836.552,00 -141.001,68

Budg. (akk)

Udarbejdet af Henriette Hjortshøj Rasmussen 26-05-2005

-380.700,00

96.000,00
40.000,00
3.000,00
0
0
0
0
19.000,00
1.000,00
0
1.300,00
0
26.000,00
0

121.186,75
57.385,00
7.960,66
1.000,00
2.753,50
5.688,76
0
25.701,08
0
345
3.590,35
0
25.149,10
80,39

Omkostninger
7000 Gager, Brøndby og Århus
7000 Regnskabshjælp DIF
7000 Kontorhold
7000 Fotokopiering
7000 Porto
7000 Telefon og IT-udgifter
7000 Forsikring
7000 Husleje og rengøring, Brøndby og Århus
7000 Gebyrer
7000 Rep. og gaver
7000 Udgifter til transport
3530 Ungdomsringen
7615 Breddekonsulent
7630 FIBA
Advokat
Revision
Streetbasket
Omkostninger i alt

22.789,00
-15.000,00
-1.000,00
0
0
-200.067,00
-193.278,00

-504.211,00
-40.000,00
-16.000,00
0
0
-200.067,00
-760.278,00

ADMINISTRATION
Indtægter
0010 DIF, forbundstilskud
0010 DBBF Breddekonsulent
0030 §45-tilskud fra Kulturministeriet
0220 Licenser
0230 Kontingenter
0390 Andre indtægter
Indtægter i alt
-527.000,00
-25.000,00
-15.000,00
0
0
0
-567.000,00

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

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

-834.879,00

2.001.673,00

1.138.709,00
150.930,00
45.266,00
9.925,00
40.170,00
79.837,00
32.434,00
145.637,00
10.000,00
4.928,00
15.249,00
27.082,00
301.506,00
0

-2.167.414,00
-135.000,00
-44.907,00
-330.200,00
-146.000,00
-13.031,00
-2.836.552,00

Budg. (år)

776

50
167
123
2.178

315

1.013
107
56
9
37
95
47
143
6
10

2.103
134
50
322
138
207
2.954

2003/2004

Basketrigsdag II
side 42

10.000,00

25.607,89
25.607,89

BESTYRELSEN I ALT

15.607,89

15.607,89

59,16
13.577,53
0
0
1.971,20
0
0

0
0

147.530,12

163.092,12

58.905,82
34.791,32
49.797,78
17.626,00
1.971,20
0
0

-15.562,00
-15.562,00

Regn. (akk)

146.824,00

162.386,00

71.323,00
16.139,00
49.798,00
17.626,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

-15.562,00
-15.562,00

Budg. (akk)
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10.000,00

10.000,00
0
0
0
0
0
0

0
0

10.059,16
13.577,53
0
0
1.971,20
0
0

0
0

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

Omkostninger
1020 Bestyrelse, møder
1025 Internationale møder og konferencer
1010 Basketrigsdag/årsmøde
7616 Helhedsrådgivning
1070 Amatør- & ordensudvalg
1060 Disciplinærudvalg
1270 Sponsorudvalg
Øvrige udvalg
Omkostninger i alt

BESTYRELSEN
Indtægter
1020 DIF tilskud Team Building
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

0
0

706,12

706,12

-12.417,18
18.652,32
-0,22
0
-528,8
-2.500,00
-2.500,00

Afv. (akk)

146.824,00

162.386,00

71.323,00
16.139,00
49.798,00
17.626,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

-15.562,00
-15.562,00

Budg. (år)

(215)

5
215

102
7
80
21

-

2003/2004

Basketrigsdag II
side 43

53.700,00

41.367,60
41.367,60

DOMMERUDVALG I ALT

-12.332,40

-12.332,40

-2.237,90
1.798,00
-66
-66
6.397,50
-1.500,00
0
-2.000,00
0
0
-33.795,00
0
-863
20.000,00

0
0
0

231.343,00

434.543,00

13.598,21
24.125,00
23.467,25
23.959,15
22.631,90
0
177
3.991,35
40.883,00
20.043,50
222.321,50
1.525,00
17.820,14
20.000,00

-10.600,00
-192.600,00
-203.200,00

Regn. (akk)

236.082,00

439.382,00

15.788,00
22.157,00
22.663,00
24.355,00
8.845,00
7.500,00
177
5.551,00
40.258,00
18.000,00
252.720,00
4.000,00
17.368,00
0

-10.700,00
-192.600,00
-203.300,00

Budg. (akk)
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53.700,00

7.000,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.000,00
1.500,00
0
2.000,00
0
0
35.000,00
0
1.500,00
0

0
0
0

4.762,10
3.698,00
1.834,00
1.834,00
7.397,50
0
0
0
0
0
1.205,00
0
637
20.000,00

0
0
0

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

Omkostninger
1100 Dommerudvalg, møder
1110 Dommerafbuds/påsæt., Land
1108 Dommerafbuds/påsæt., Vest
1109 Dommerafbuds/påsæt., Øst
1106 Dommerbedømmer . A-dommer
1107 Dommerbedømmer - B-dommer
2550 Regionalclinic Øst + Vest
2510 B-dommer, clinic
2500 A-dommer, clinic
2400 A-dommerkursus
1100 Dommerudvalg, Dommer divisioner
2570 Kommisæruddannelse
1100 Dommerudvalg, Telefon og IT
1100 Dommerudvalg, Kontingenter, rep. mm.
Elitedommerclinic
Dommerudviklingsprojekt
FIBA-clinics
Omkostninger i alt

DOMMERUDVALG
Indtægter
0240 Dommerlicenser
0215 Ekstr. Dom.gebyr division
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

-4.739,00

-4.839,00

-2.189,79
1.968,00
804,25
-395,85
13.786,90
-7.500,00
0
-1.559,65
625
2.043,50
-30.398,50
-2.475,00
452,14
20.000,00

100
0
100

Afv. (akk)

236.082,00

439.382,00

15.788,00
22.157,00
22.663,00
24.355,00
8.845,00
7.500,00
177
5.551,00
40.258,00
18.000,00
252.720,00
4.000,00
17.368,00
0

-10.700,00
-192.600,00
-203.300,00

Budg. (år)

83

10
204
6
359

28

19

27

18
47

43
399
442

2003/2004

Basketrigsdag II
side 44

6.800,00

26.770,23
26.770,23

UDDANNELSESUDVALG I ALT

19.970,23

19.970,23

0
4.524,50
4.267,25
1.850,00
985
5.103,48
0
0
3.240,00

0
0
0

-29.142,51

88.641,49

11.392,00
24.974,12
7.276,20
-4.174,25
-3.153,30
45.416,13
2.229,80
1.440,79
3.240,00

-106.800,00
-10.984,00
-117.784,00

Regn. (akk)

-28.716,00

89.668,00

12.112,00
24.174,00
6.380,00
2.000,00
14.232,00
27.606,00
2.164,00
1.000,00
0

-107.400,00
-10.984,00
-118.384,00

Budg. (akk)
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6.800,00

0
5.800,00
0
0
1.000,00
0
0
0
0

0
0
0

0
10.324,50
4.267,25
1.850,00
1.985,00
5.103,48
0
0
3.240,00

0
0
0

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

Omkostninger
1140 Uddannelsesudvalg, møder
2060 Basiskursus
2070 Klubtrænerkursus
2410 B-dommerkursus
2420 C-dommerkursus
2090 Divisionstræner
2080 Spotkursus
2430 Dommerbordskursus
2210 Lederkursus
Miniinstruktør
Diplomtrænerkursus
Boblegruppen
Omkostninger i alt

UDDANNELSESUDVALG
Indtægter
0225 Kursusbidrag fra hold
1140 Udvikling af kursus
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

-426,51

-1.026,51

-720
800,12
896,2
-6.174,25
-17.385,30
17.810,13
65,8
440,79
3.240,00

600
0
600

Afv. (akk)

-28.716,00

89.668,00

12.112,00
24.174,00
6.380,00
2.000,00
14.232,00
27.606,00
2.164,00
1.000,00
0

-107.400,00
-10.984,00
-118.384,00

Budg. (år)

(32)

6
(1)
4
118

(2)

(1)
49

29
34

86
86

2003/2004

Basketrigsdag II
side 45

225.500,00

299.305,35
308.929,35

TURNERINGSUDVALG

108.429,35

73.805,35

1.974,80
-14.648,00
-16
-25.000,00
-20.303,17
-50.000,00
6.607,00
2.382,00
0
0
2.195,32
200.000,00
-29.386,60

34.624,00

0
0
34.624,00
0

-1.345.353,11

1.035.850,02

16.045,05
22.448,39
307.741,00
30.236,25
29.696,83
0
57.587,88
152.004,60
1.336,50
3.573,25
10.205,07
200.000,00
204.975,20

-2.381.203,13

-934.000,00
-1.083.450,00
-221.833,13
-141.920,00

Regn. (akk)

Afv. (akk)

-1.320.923,00

888.511,00

10.002,00
30.000,00
270.826,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
133.298,00
6.237,00
6.271,00
6.049,00
0
275.828,00

-24.430,11

147.339,02

6.043,05
-7.551,61
36.915,00
5.236,25
-20.303,17
-50.000,00
32.587,88
18.706,60
-4.900,50
-2.697,75
4.156,07
200.000,00
-70.852,80

-2.209.434,00 -171.769,13

-892.000,00 -42.000,00
-1.077.900,00
-5.550,00
-97.614,00 -124.219,13
-141.920,00
0

Budg. (akk)
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200.500,00

3.500,00
30.000,00
0
25.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
0
0
0
0
0
42.000,00

-25.000,00

9.624,00

5.474,80
15.352,00
-16
0
29.696,83
0
31.607,00
2.382,00
0
0
2.195,32
200.000,00
12.613,40

0
0
-25.000,00
0

0
0
9.624,00
0

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

Omkostninger
1050 Turneringsudvalg, Møder
1050 Medaljer og diplomer
1050 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
1050 Turneringsudvalg, Telefon og IT
1050 Turneringsudvalg, Administration
1050 Turneringsudvalg, udgift dommere
Renovering gulv mm.
Udklipsservice
Omkostninger i alt

TURNERINGSUDVALG
Indtægter
0210 Turneringsgebyrer
0210 Turneringsgebyrer
0330 Bøder og gebyrer
0205 Turneringsgebyr, Landspokal
Renovering gulv
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

-1.320.923,00

888.511,00

10.002,00
30.000,00
270.826,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
133.298,00
6.237,00
6.271,00
6.049,00
0
275.828,00

-2.209.434,00

-892.000,00
-1.077.900,00
-97.614,00
-141.920,00

Budg. (år)

(84)

200
362
124
4
1.263

2
138

15
25
393

165
832
14
115
53
1.179

2003/2004

Basketrigsdag II
side 46

12.100,00

33.203,35
33.203,35

KLUBUDVALG I ALT

21.103,35

21.103,35

-3.193,00
0
30.000,00
-3.300,00
-1.403,65
-1.000,00

0

0

72.276,93

78.940,93

22.276,70
1.564,00
44.795,38
4.070,00
5.334,85
900

-6.664,00

-6.664,00

Regn. (akk)

75.025,00

83.025,00

18.357,00
19.476,00
14.795,00
17.700,00
9.697,00
3.000,00

-8.000,00

-8.000,00

Budg. (akk)
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12.100,00

6.000,00
0
0
3.600,00
1.500,00
1.000,00

0

0

2.807,00
0
30.000,00
300
96,35
0

0

0

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

Omkostninger
7618 Klubudvalg, Møder
7618 Udd. nye klubvejledere
7612 Erfa/Udd.weekends
7613 Klubvejledere, Kontor og løsøre
7613 Klubvejledere, Kørselstilskud
7618 Adm. Klubudvalg
Klubudvikling
Omkostninger i alt

KLUBUDVIKLINGSUDVALG
Indtægter
7618 DIF tilskud klubvejl./seminar
Distrikternes breddepulje
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

-2.748,07

-4.084,07

3.919,70
-17.912,00
30.000,38
-13.630,00
-4.362,15
-2.100,00

1.336,00

1.336,00

Afv. (akk)

75.025,00

83.025,00

18.357,00
19.476,00
14.795,00
17.700,00
9.697,00
3.000,00

-8.000,00

-8.000,00

Budg. (år)

28

66
66

30
64
94

2003/2004

Basketrigsdag II
side 47

654.105,16
624.105,16

ELITEUDVALG I ALT

141.105,16

171.105,16

293,46
-3.213,20
34.114,00
-18.580,00
0
150.000,00
0
0
0
-2.000,00
45.000,00
-51.532,10
-5.477,00
0
22.500,00

-30.000,00

0
0
-30.000,00
0
0

928.259,67

1.574.097,67

10.204,27
32.000,00
110.069,00
79.951,00
454.506,54
150.000,00
110.562,67
47.508,03
49.873,93
149.738,88
51.427,45
92.966,40
94.358,50
2.905,00
138.026,00

-645.838,00

-7.875,00
-25.300,00
-272.000,00
-192.163,00
-148.500,00

Regn. (akk)

957.936,00

1.573.774,00

14.839,00
32.000,00
131.000,00
162.000,00
449.813,00
0
110.563,00
46.403,00
48.769,00
149.564,00
49.427,00
139.738,00
83.727,00
2.905,00
153.026,00

-615.838,00

-7.875,00
-25.300,00
-242.000,00
-192.163,00
-148.500,00

Budg. (akk)
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483.000,00

483.000,00

2.000,00
16.000,00
65.000,00
81.000,00
0
0
0
0
0
127.000,00
0
131.000,00
40.000,00
0
21.000,00

0

-30.000,00

2.293,46
12.786,80
99.114,00
62.420,00
0
150.000,00
0
0
0
125.000,00
45.000,00
79.467,90
34.523,00
0
43.500,00

0
0
0
0
0

0
0
-30.000,00
0
0

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

Omkostninger i alt

Omkostninger
1250 Eliteudvalg, Møder
1250 Trænerløn, Senior damer
1250 Trænerløn, Senior herrer
1340 Talentudvikling - Trænerløn
5300 Landskamp og EM, Herrer
5300 EM, Oldboys
5400 Landskamp og NM, Damer
5400 NM-Ungdom, Herrer
5400 NM-Ungdom, Damer
5000 Centertræning, Senior herrer
5000 Centertræning, Senior damer
1340 Talentudvikling - Transport spillere
1340 Talentudvikling - Transport/overnat. trænere
1350 Basketskole
5010 TD, Gymnasieprojekt
Trænerhonorering
Fælles omkostninger
Nordic Federation Cup
DUT

ELITEUDVALG
Indtægter
1250 Landskamp
5400 Nordiske mesterskaber
0020 TD-centerstøtte, herrer
0020 TD-talentstøtte
0020 TD Gymnasieprojekt
Distikternes andel DUT
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

-29.676,33

323,67

-4.634,73
0
-20.931,00
-82.049,00
4.693,54
150.000,00
-0,33
1.105,03
1.104,93
174,88
2.000,45
-46.771,60
10.631,50
0
-15.000,00

-30.000,00

0
0
-30.000,00
0
0

Afv. (akk)

957.936,00

1.573.774,00

14.839,00
32.000,00
131.000,00
162.000,00
449.813,00
0
110.563,00
46.403,00
48.769,00
149.564,00
49.427,00
139.738,00
83.727,00
2.905,00
153.026,00

-615.838,00

-7.875,00
-25.300,00
-242.000,00
-192.163,00
-148.500,00

Budg. (år)

(441)

1.112

470
88
9
85

36
36
173
10
195

1

9

100
273
178
120
671

2003/2004

Basketrigsdag II
side 48

0

-5.727,50

34.115,75
34.115,75
28.388,25

Omkostninger
1280 Køb af salgsmateriale
Omkostninger i alt

INFORMATIONSUDVALG

28.388,25

34.115,75
34.115,75

-5.727,50

-5.727,50

-2.865,25

38.932,25
38.932,25

-41.797,50

-41.797,50

Regn. (akk)

-20.722,00

9.183,00
9.183,00

-29.905,00

-29.905,00

Budg. (akk)
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0

0
0

0

-5.727,50

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

INFORMATIONSUDVALG
Indtægter
0310 Salgsindtægter
TV-honorarer
Bandereklamer
Indtægter i alt
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17.856,75

29.749,25
29.749,25

-11.892,50

-11.892,50

Afv. (akk)

-20.722,00

9.183,00
9.183,00

-29.905,00

-29.905,00

Budg. (år)

146

-

40
25
81
146

2003/2004

Basketrigsdag II
side 49

37.156,66

ØKONOMIUDVALG I ALT

7.156,66

0
7.600,00
132
0
7.732,00

-575,34

-575,34

130.065,34

10.000,00
103.244,82
765,6
20.000,00
134.010,42

-3.945,08

-3.945,08

Regn. (akk)

145.566,00

10.000,00
116.134,00
634
20.000,00
146.768,00

-1.202,00

-1.202,00

Budg. (akk)
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30.000,00

10.000,00
0
0
20.000,00
30.000,00

0

-575,34

10.000,00
7.600,00
132
20.000,00
37.732,00

0

-575,34

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

Omkostninger
1040 Revision mm.
1040 Renteudgifter
1040 Økonomiudvalg, Møder
1040 Økonomiudvalg, Tab på debitorer mm.
Omkostninger i alt

ØKONOMIUDVALG
Indtægter
0350 Renteindtægter
Revisionstilskud
Indtægter i alt
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-15.500,66

0
-12.889,18
131,6
0
-12.757,58

-2.743,08

-2.743,08

Afv. (akk)

145.566,00

10.000,00
116.134,00
634
20.000,00
146.768,00

-1.202,00

-1.202,00

Budg. (år)

(84)

131

125
6

17
30
47

2003/2004

Basketrigsdag II
side 50

6.020,00
5.479,50
0
14.000,00
9.921,00
17.550,00
52.970,50
52.970,50

BASKETLIGAEN I ALT

0
0
0
0
0
0
0
0

-21.029,50

4.020,00
-520,5
0
0
-12.079,00
-12.450,00
-21.029,50

0
0
0
0
0
0
0
0

-145.076,00

7.520,00
5.479,50
21.132,00
14.000,00
199.519,50
205.373,00
453.024,00

-61.500,50
-180.000,00
-40.000,00
-140.000,00
-59.999,50
-70.000,00
-46.600,00
-598.100,00

Regn. (akk)

-190.854,00

8.500,00
8.000,00
20.000,00
14.000,00
149.597,00
207.150,00
407.247,00

-61.501,00
-180.000,00
-40.000,00
-140.000,00
-60.000,00
-70.000,00
-46.600,00
-598.101,00

Budg. (akk)

Udarbejdet af Henriette Hjortshøj Rasmussen 26-05-2005

74.000,00

2.000,00
6.000,00
0
14.000,00
22.000,00
30.000,00
74.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0

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

Omkostninger
6000 Dommerbedømmer, Liga
6010 Kommissærer, Slutspil
6020 Ligadommer clinic, Udgifter kursus
6030 International clinic
6000 Transportgodt. og diæter
6000 Dommerhonorar
Omkostninger i alt

BASKETLIGAEN
Indtægter
6000 Dommerordn. Ligaen, damer
6000 Dommerordn. Ligaen, herrer
6000 Dommerkørs. Ligaen, damer
6000 Dommerkørs. Ligaen, herrer
6000 Adm. til DBBF, damer
6000 Adm. til DBBF, herrer
6000 Dommerudgift 2003/2004
Indtægter i alt

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

45.778,00

-980
-2.520,50
1.132,00
0
49.922,50
-1.777,00
45.777,00

0,5
0
0
0
0,5
0
0
1

Afv. (akk)

-190.854,00

8.500,00
8.000,00
20.000,00
14.000,00
149.597,00
207.150,00
407.247,00

-61.501,00
-180.000,00
-40.000,00
-140.000,00
-60.000,00
-70.000,00
-46.600,00
-598.101,00

Budg. (år)

377

-

377

105
77

45
150

2003/2004
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UNGEUDVALG
Omkostninger
1160 Ungeudvalg, Møder
3527 GIFU
3520 Skolebasket
3526 Pulje/frie aktiviteter
2800 Minifestival - Øst
2810 Minifestival - Vest
Breddeudvalg
Omkostninger i alt
UNGEUDVALG I ALT

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

48.800,00
48.800,00

8.795,28
8.795,28

-40.004,72
-40.004,72

-3.800,00
0
-20.000,00
0
-20.204,72
4.000,00
48.951,93
48.951,93

6.928,20
18.180,00
0
9.581,45
9.518,28
4.744,00

Regn. (akk)

108.492,00
108.492,00

14.096,00
20.000,00
20.000,00
13.396,00
25.000,00
16.000,00

Budg. (akk)

Udarbejdet af Henriette Hjortshøj Rasmussen 26-05-2005

3.800,00
0
20.000,00
0
25.000,00
0

0
0
0
0
4.795,28
4.000,00

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

-59.540,07
-59.540,07

-7.167,80
-1.820,00
-20.000,00
-3.814,55
-15.481,72
-11.256,00

Afv. (akk)

108.492,00
108.492,00

14.096,00
20.000,00
20.000,00
13.396,00
25.000,00
16.000,00

Budg. (år)

4
4
4

2003/2004
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DRIFTSRESULTAT

EKSTRAORDINÆRE POSTER
7100 Uforudsete poster
7120 Basket gulv
7121 Brand Sponsorship, Errea
7122 Amager Tutten, DK 4 forplejning
7123 Brand Sponsorship, logo
7124 Kyhl, Bander basketshoppen
7125 DEKI/Emblemer
7126 Basketbolde/AB Bengt
7128 Peter Rheinlænder
7129 Sponsoraftale Molten
7130 Statistikkursus FIBA
7136 Projektor
7137 Uddannelse dommerpåsætter
7200 Basketmateriel, kurve
7138 Løn Allan Foss
7139 Aflønning diverse
7140 Basketshoppen
7141 Basketshoppen - skilt
7142 Brand Sponsorship - Sports Pharma
7143 Revisor 2002-2004
2525 Kursus, FIBA instruktør
7144 Bo Steffensen
7145 Advokatkontoret/Birger Fiala
TAB BFC
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT

DBBF Regnskab pr. 30. april 2005

192.987,86

53.331,00

50.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
0
0
0
-38.469,00
0
0
0
0
0
20.000,00
22.500,00

-662.661,30

265.134,33

19.765,46
11.453,00
44.790,45
4.380,00
3.125,00
7.562,50
1.500,00
4.516,29
57.586,25
-6.021,00
2.359,30
732
3.000,00
15.712,43
52.532,55
-38.469,00
-874,4
2.827,50
1.500,00
30.156,00
4.500,00
20.000,00
22.500,00

Regn. (akk)

-591.681,00

134.488,00

-30.235,00
10.191,00
46.154,00
6.380,00
3.125,00
7.563,00
1.500,00
4.516,00
57.536,00
-5.313,00
2.359,00
0
0
15.712,00
35.000,00
-20.000,00
0
0
0
0
0
0
0

Budg. (akk)

Udarbejdet af Henriette Hjortshøj Rasmussen 26-05-2005

538.200,00

0

53.331,00
731.187,86

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
0
0
0
-38.469,00
0
0
0
0
0
20.000,00
22.500,00

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

-70.980,30

130.646,33

50.000,46
1.262,00
-1.363,55
-2.000,00
0
-0,5
0
0,29
50,25
-708
0,3
732
3.000,00
0,43
17.532,55
-18.469,00
-874,4
2.827,50
1.500,00
30.156,00
4.500,00
20.000,00
22.500,00

Afv. (akk)

-591.681,00

134.488,00

-30.235,00
10.191,00
46.154,00
6.380,00
3.125,00
7.563,00
1.500,00
4.516,00
57.536,00
-5.313,00
2.359,00
0
0
15.712,00
35.000,00
-20.000,00
0
0
0
0
0
0
0

Budg. (år)

176

374
374

2003/2004
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Kommentarer til forslag til Budget 2005/06 for DBBF
Forslag til Budget 2005/06 for DBBF er sammensat af to elementer
x

Basisbudgettet – dvs. budgettet for de aktiviteter, som ifølge bestyrelsens opfattelse hører til
blot at drive basketballsporten på et basisniveau. Ud over turneringerne og administrationen
henregnes også en del af eliteaktiviteterne til basisbudgettet. Endelig indeholder basisbudgettet
de udgifter, som allerede på budgetteringstidspunktet var disponeret.

x

Budget for udviklingsaktiviteter – dvs. budgettet for de aktiviteter, som over en årrække skal
bringe basketballsporten fra det niveau, som vi kender i dag, til det niveau, som visionen for
basketballsporten repræsenterer.

De to elementer er samlet i oversigten ”Samlet budget for DBBF – 2005/06”.
Som det fremgår af denne oversigt, viser det samlede budget for DBBF i 2005/06 et samlet
overskud på 6 tkr – dvs. budgettet lige netop balancerer – i modsætning til regnskabet for 2004/05,
som viser et overskud på 663 tkr.
Baggrunden for denne ændring er dels, at tilskuddet fra Team Danmark 430 tkr. i 2004/05 til 0 kr. i
2005/06, og dels at der i 2005/06 budgetteres med en række aktiviteter, som skal igangsætte en
positiv udvikling af basketballsporten herhjemme.
Driftsbudgettet for DBBF genererer således ikke i sig selv likviditet til at betale afdrag på DBBF’s
gæld til Danmarks Indrætsforbundmulighed. Denne skal således skabes på anden måde – enten via
overskuddet ved at gennemføre et landslotteri eller ved forhøjede gebyrer.

29. maj 2005
Torben Knudsen
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Forslag til Samlet budget for DBBF - 2005/06

Basisbudget
Budget for udviklingsaktiviteter
- Målaktiviteterne
- Klub- og integrationskonsulent (pr. 1/1-06)
- Klubvejledere
- Dommerudvikling
- NM for ungdom (ekstra)
Samlet budget 2005/06

Indtægt
(1.000 kr.)
6.057

Udgift
(1.000 kr.)
5.575

Overskud
(1.000 kr.)
482

Note

120
43

355
133
45
37
69

-235
-90
-45
-37
-69

2
3
4

6.214

6

6.220

Noter
1) Jf. regnearket "Budget (basis) 2005-06"
2) Udgifterne fremgår af notatet "Mål for sæson 2005/06 og 2006/07" (Tallene fremgår af udviklingsbudget).
Indtægterne vedrører DIF's halvfinansiering af alle udgifter til målene for uddannelse, klubber, medlemmer og
konkurrencemiljø
3) Udgifterne består på årsbasis af løn (300 tkr) og øvrige udgifter (100 tkr). Indtægterne udgøres af DIFfinansiering af løn (110 tkr) og øvrige udgifter (20 tkr). Ansættelsen sker pr. 1/1-06, hvorfor beløbene indgår med
4) Den nuværende klubvejlederordning er budgetteret for hele året som støtte for den nye Klub og integrationskonsulent
5) I basisbudgettet er der indarbejdet 62 tkr

1

5
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Udviklingsbudget for DBBF - 2005/06

Uddannelse
Klubber
Medlemmer
- Skolefritidsordning (SFO)
- Skoleidræt
- Kvinder
- Anden etnisk baggrund
Konkurrencemiljø
- Mini
- Ungdom
- Turneringen
- Kampafvikling
Elitemiljø
- Kraftcentre
- Ungdom
- Seniorer
Streetbasket
Information
Organisation
Økonomi
I alt

Indtægt
(1.000 kr.)
3
13

Udgift
(1.000 kr.)
5
25

18
18

35
35

15

30

13
23
5
15

25
45
10
30
55
5
5
50

120

355

Overskud
(1.000 kr.)
-3
-13
0
-18
-18
0
-15
0
-13
-23
-5
-15
0
-55
-5
0
-5
-50
0
0
-235

Basketrigsdag II

BASIS BUDGET 2005/06
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

DBBF Total

Udgifter:
LS1

LS2

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

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

2.001.673
162.386
1.122.457
89.668
108.492
612.683
83.025
1.573.774
83.299
146.768
110.607

2.027.000
138.500
1.032.600
82.500
84.000
632.000
20.000
1.353.000
10.000
115.000
80.000

6.094.832

5.574.600

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

2.966.552
15.562
671.401
118.384
0
2.209.434
8.000
615.838
29.905
1.202
50.235

2.953.000
0
651.700
107.000
0
2.280.000
0
63.600
0
2.000
0

Indtægter total:

6.686.513

6.057.300

Området totalt:

591.681

482.700

Budget (basis) 2005-061

DBBF total
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Dommerudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål

Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Dom. Afbuds/påsæt. Land
Dom. Afbuds/påsæt. Vest
Dom. Afbuds/påsæt. Øst
Bedømmer A-dommer
Bedømmer B-dommer
30 bedømmelser (Liga)
3 x A+B dommerclinic i sæson
B-dommerclinic (før sæson)
A-dommerclinic (før sæson)
A-dommerkursus
Ligadommerclinic (før sæson)
Udvikling af ligadommere
Transport og diæter divisioner
Kommissær uddannelse
Kommissærer, slutspil - Liga
Telefon og IT
Transport og diæter BL/DL
Dommerhonorar - Liga
Transport og diæter øvr. Rækker
FIBA-dommerkursus Letland
NM (1 dedømmer)
Dommerklinik (udland)
Ligadommerclinic (i sæson)

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

15.788
22.157
22.663
24.355
8.845
7.500
8.500
177
5.551
40.258
18.000
20.000
14.000
252.720
4.000
8.000
17.368
149.597
207.150
275.828

1.122.457

15.000
8.000
10.000

Bemærkninger

BL bidraqg arbritrært sat
Drift af dommerpåsættere overgået til Administration

5.000
10.000

BL udgift

6.000
6.000
15.000
14.000
250.000
8.000
200.000
187.600
275.000
8.000
5.000
5.000
5.000

20.000 kr overført til Uddannelsesudvalg
BL udgift

2.500 kr overfort til Uddannelsesudvalg
BL udgift
BL udgift
BL udgift
Er disponeret
Er disponeret - 10.000 kr overført til Eliteudvalg
Tilskud til rejse

1.032.600

Indtægter:
Dommerlicenser
Ekstr. Dom.gebyr division
Dommerordn. Ligaen, damer
Dommerudgift 2003/2004

10.700
192.600
421.501
46.600

10.000
192.600
449.100

Indtægter total:

671.401

651.700

Området totalt:

-451.056

-380.900

Budget (basis) 2005-061

Dommerudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

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
2004/2005

Budget
2005/2006

10.002
30.000
270.826
25.000
50.000
50.000
25.000
133.298
6.237
6.271
6.049

15.000
30.000
320.000
35.000
50.000
50.000
30.000
90.000
3.500
3.500
5.000

612.683

632.000

Bemærkninger

Uden Final 4

Indtægter:
Turneringsgebyr
Turneringsgebyr
Bøder og gebyrer
LP-turneringen, seniores

892.000
1.077.900
97.614
141.920

950.000
1.100.000
140.000
90.000

Indtægter total:

2.209.434

2.280.000

Området totalt:

1.596.751

1.648.000

Budget (basis) 2005-061

Uden Final 4

Turnering
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Økonomiudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Revisionsomkostninger
Renteudgifter
Tab på debitorer

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

634
10.000
116.134
20.000

0
10.000
85.000 Renter til DIF
20.000

146.768

115.000

Indtægter:
Renteindtægter

1.202

2.000

Indtægter total:

1.202

2.000

Området totalt:

-145.566

-113.000

Budget (basis) 2005-061

Økonomiudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Ungeudvalget

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
GIFU
Skolebasket
Pulje/frie aktivitetsmidler
Minifestivals, Øst
Minifestivals, Vest
Minifestival 2006
Mininetværk

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

14.096
20.000
20.000
13.396
25.000
16.000

15.000
9.000 3 klubber á 3.000 kr
10.000

25.000
25.000

108.492

84.000

Indtægter:

Indtægter total:

0

0

Området totalt:

-108.492

-84.000

Budget (basis) 2005-061

Ungeudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Uddannelsesudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
basis-kurser
Klubtrænerkurser
B-domemrkurser
C-domemrkurser
Divisionstræner
Spotkurser
Dommerbordskursus
A-dommerkursus
Kommisæruddannelse

Udgifter total:

Budget
Budget
2004/2005 2005/2006
12.112
24.174
6.380
2.000
14.232
27.606
2.164
1.000

15.000
16.000
5.000
-8.000
6.000
30.000

89.668

82.500

4 møder/suw pr./kalender
84 kursister/7kurser/deltagerpris 400
35 kursister/3 kurser/ deltagerpris 400
70 kursister/ 4 kurser/deltagerpris 800
150 kursister/10 kurser/deltagerpris 400
20 kursister/1 kursus/deltagerpris 800

2.000 Reelt selvfinancieret men udgift pr. o.l.
14.000 1 kursus - Overført fra Dommerudvalget
2.500 Overført fra Dommerudvalget

Indtægter:
Kursusbidrag fra hold
Udvikling af kursus

107.400
10.984

107.000
0

Indtægter total:

118.384

107.000

Området totalt:

28.716

24.500

Budget (basis) 2005-061

Uddannelsesudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Klubudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Udd. Nye klubvejledere
Erfa./Udd. Weekends
Kontor og løsøre
Kørselstilskud, klubvejl.
Administration

Udgifter total:

Budget
Budget
2004/2005 2005/2006
18.357
19.476
14.795
17.700
9.697
3.000

20.000

83.025

20.000

Indtægter:
DIF tilskud, klubseminar

8.000

Indtægter total:

8.000

0

Området totalt:

-75.025

-20.000

Budget (basis) 2005-061

Klubudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Informationsudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Budget
2004/2005

Formål Tekst:
Møder, kontorhold m.v.
Køb af salgsmateriale
Sponsoraftaler - provision mm.
Basketgulvet
Transmissionsomk.

9.183
57.545
10.191
6.380

Udgifter total:

83.299

Budget
2005/2006
10.000
Overført til Administationen
Overført til Administationen
Overført til Administationen
Overført til Administationen

10.000

Indtægter:
Materiale salg

29.905

Indtægter total:

29.905

0

Området totalt:

-53.394

-10.000

Overført til Administationen

Budget (basis) 2005-061

Informationsudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

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 - løn
Breddekonsulent - kørsel
FIBA
Køb af salgsmateriale
Sponsoraftaler - provision mm.
Basketgulvet
Transmissionsomk.
Streetbasket

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

1.138.709
150.930
45.266
9.925
40.170
79.837
32.434
0
145.637
10.000
4.928
27.082
15.249
301.506
0
0

2.001.673

1.062.500
110.000
50.000
10.000
30.000
100.000
22.000
47.000
100.000
10.000
7.000
25.000
15.000
333.500
15.000
0
10.000
60.000
12.000
8.000
0

KL fuld tid + 3% lønreg. BM halv tid pr. 1/8

Indtægten ligger under indtægter 2005
Der forventes mindre lokaler

Er disponeret - 2005 under ungeudvalget
Inkl. 3% regulering
Tilskud fra DIF under indtægter
Overført fra Informationsudvalg
Overført fra Informationsudvalg - Brand Sponsorship
Overført fra Informationsudvalg
Overført fra Informationsudvalg - DK4
Sponsoreret

2.027.000

Indtægter:
DIF, forbundstilskud
DIF Breddekonsulent
DIF Breddekonsulent - kørsel
Kulturministeriet
Holdlicenser
Klubkontingenter
Diverse indtægter
Kolletive forsikringer
Administration dameligaen
Administration basketligaen
Materialesalg

2.167.414
120.000
15.000
44.907
330.200
146.000
13.031

Indtægter total:

2.966.552

2.953.000

Området totalt:

964.879

926.000

60.000
70.000

2.097.000
120.000
10.000
44.000
330.000
140.000
5.000
47.000
60.000
70.000
30.000

Budget (basis) 2005-061

Tilskud nedsat generelt for breddekons.

Udfakturering af kollektive forsikringer
? Forhandles med BL
? Forhandles med BL
Øverført fra Informationsudvalg

Administration
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Eliteudvalg

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold mm.
Trænerløn senior damer
Trænerløn, herrer
Trænerløn, talentudvikling
Landskamp + EM herrer
Landskamp + NM damer
NM-ungdom, herrer
NM-ungdom, damer
4 dommere til NM-ungdom
Centertræning, sen. Herrer
Centertræning, sen. Dame
Talentudvikling - transport spillere
Talentudvikling - transport trænere
TD, Gymnasieprojekt
Basketskolen
Damelandshold

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

14.839
32.000
131.000
162.000
449.813
110.563
46.403
48.769
149.564
49.427
139.738
83.727
153.026
2.905

1.573.774

15.000
175.000 Foss, Petersen + 2 ass. omkost.
Uafklaret
750.000 Disponeret (300.000 kun hvis vinder)
0
Der skal tages stilling til aktiviteter
44.000
44.000
10.000
Overført fra Dommerudvalg
195.000
125.000 hensættes fra 04/05
70.000 nbetaling 04-05
0
0
0
50.000

1.353.000

Indtægter:
Landskamp
NM Stockholm
TD-centerstøtte - herrer
TD-talentstøtte
TD Gymnasieprojekt

7.875
25.300
242.000
192.163
148.500

0
33.600
30.000
0
0

Indtægter total:

615.838

63.600

Området totalt:

-957.936

-1.289.400

Budget (basis) 2005-061

Brugerbetaling

Eliteudvalg
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Bestyrelse

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Møder, kontorhold mm.
Intern. Møder og konferencer
Basketrigsdag, juni
Helhedsrådgivning
Amatør- og ordensudvalg
Disciplinærudvalg
TV- og Sponsorudvalg

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

71.323
16.139
49.798
17.626
2.500
2.500
2.500

162.386

51.000
6 møder á 8.500 kr
15.000
65.000 Deltagerbetalinger
2.500
2.500
2.500

138.500

Indtægter:
DIF tilskud Team Building

15.562

Indtægter total:

15.562

0

Området totalt:

-146.824

-138.500

Budget (basis) 2005-061

Bestyrelse
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Danmarks Basketball Forbund
Budgetter for sæsonen 2005/2006

Ekstraordinære poster

Udgifter:
LS1

LS2

Formål Tekst:
Peter Rheinlænder
FIBA kursus
Basketmateriel, kurv
Løn Allan Foss
Projektor
Uddannelse dommerpåsætter
Retsag
Reserve

Udgifter total:

Budget
2004/2005

Budget
2005/2006

57.536
2.359
15.712
35.000
0
0
80.000

110.607

80.000

Indtægter:
Uforudsete poster
Aflønning diverse

30.235
20.000

Indtægter total:

50.235

0

Området totalt:

-60.372

-80.000

Budget (basis) 2005-061

Ekstraordinære poster
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Bilag dagsordenens punkt 4
Beretning Økonomiudvalget
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Beretning fra Økonomiudvalget 2004/05
Økonomiudvalgets hovedopgave i 2004/05 har været at etablere en sikker og professionel
økonomistyring for Danmarks Basketball Forbund.
Et månedsopdelt budget danner nu udgangspunkt for en månedlig budgetopfølgning. Opfølgningen
er opdelt pr. bestyrelsesudvalg og pr. aktivitet, og hver måned opdeles den konstaterede
budgetafvigelse i en periodeforskydning og en reel afvigelse. Herved har bestyrelsen på ethvert
tidspunkt overblik over, hvor forbundets økonomi reelt udvikler sig i forhold til det gældende
budget.
Endelig er der nu fastlagt en budgetprocedure, der sikrer, at der i det endelige budget er taget særlig
højde for udgifter til de mål, som bestyrelsen har sat sig med udgangspunkt i strategiplanen for
Danmarks Basketball Forbund.
Økonomiudvalget har ikke holdt møder i 2004/05. Bestyrelsen foreslår udvalget nedlagt.

26.05.2005
Torben Knudsen

Basketrigsdag II

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

Beretning Klubudviklingsudvalget

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk

side 73

Basketrigsdag II

side 74

20. maj 2005
Årsberetning for klubudviklingsudvalget 2004/2005
I juni 2004 vedtog repræsentantskabet den nye organisationsmodel for Danmarks BasketballForbund, hvilket bl.a. betød, at dansk basket fik et nyt udvalg, der som sit resort-område skulle
fokusere på en styrkelse og udvikling af klubberne i dansk basket.
Udvalget har i sæsonen 2004/05 haft fire møder, hvoraf et var sammen med klubvejlederne.
Udvalget startede sit arbejde med et fuldtalligt udvalg, men desværre har vi i løbet af året måtte sige
farvel til to af udvalgets medlemmer, Astrid Pedersen og Hanne Reinholt, så her før basketrigsdagen er der fire tilbageværende medlemmer, Georg Sandersen, Rasmus Rasmussen, Carsten
Hermansen og undertegnede. Det skal her tilføjes, at vores konsulent Christian Jacobsen, gennem
året har været en fantastisk arbejdskraft for udvalget og klubvejlederne.
Udvalget har brugt en stor del af sine møder - her det første år - på grundlæggende at finde ud af
hvilke arbejdsopgaver, der var relevant for udvalget at arbejde med. Af opgaver udvalget har taget
fat på i denne sæson var ”modeller for den gode klub” samt et oplæg til en nytænkning omkring
vores ”lederuddannelse”. Den allerede igangsatte klubvejlederordning har fyldt meget på vores
møder, det har været meget svært at få ideen med klubvejledere solgt til vores klubber, ikke mange
klubber har set denne nyskabning i dansk basket, som en ”hjælp til selvhjælp”.
Klubvejlederordningen blev i samarbejde med DIF startet op i slutning af 2003, hvor ordningen var
et af mange elementer i ”helhedsrådgivningen”, der var et projekt-orienteret værktøj til udvikling af
et forbunds struktur/organisation, hvor den enkelte klub og dens aktive sættes i centrum.
Formålet med klubvejleder-uddannelsen var at uddanne personer, der tidligere havde udvist, at de
bestred en indgående erfaring og kendskab til det at skabe en organiseret og levedygtig klub. Med
baggrund i deres erfaringer og kendskab til klubliv, var opgaven med uddannelsen at sørge for de
fik en mere alsidig indsigt og kendskab til kommunale, idræts politiske spørgsmål, problemstillinger med børn og unge o.s.v.
Et yderligere krav var selvfølgelig, at en klubvejleder skulle afsætte den fornødne tid, da hver enkelt
klubvejleder fik tildelt 10-12 klubber i deres nærområde, de skulle tage vare på.
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Udvalget har gennem året brugt mange ressourcer på at drive og udvikle klubvejleder-ordningen. Vi
indledte ordningen i august 2004 med at have 11 uddannede klubvejledere, men af mange forskellige årsager har det ikke lykkedes klubudviklingsudvalget at fastholde den uddannede stab og her
ved afslutningen af ordningens første virkeår, står vi tilbage med 7 aktive klubvejledere.
Vores klubvejledere har i sæsonen 2004/05 været på 20 klubbesøg, desværre ikke noget
imponerende antal, samt herudover et ikke opgjort antal kontakter af anden form end møder.
Udbyttet af besøgene har set fra klubudviklingsudvalget og DBBF side været, at vi trods alt har fået
et godt datamateriale om klubbernes tilstand. Nogle af de informationer vi har fået fortæller, at
klubbernes største problemer er meget stramme økonomier, mangel på haltider, og at det er få
personer, der trækker læsset, mangel på frivillige ledere, trænere og dommere er markante.
Klubudviklingsudvalget har bemærket, at der for de klubber, vores klubvejledere har været i
kontakt med, er sket en mærkbar forbedring af kommunikationen mellem klubben og DBBF’s
administration. Det er også udvalgets opfattelse, at klubber, der har haft kontakt med en
klubvejleder, også har følt sig både støttet og vejledt, ligesom DBBF’s administration (konsulent)
og klubvejledere efterfølgende ved deres mellemkomst har været i stand til bedre at kunne bistå
disse klubber med løsninger på nogle af de for klubben mest presserende problemer.
Nogle klubber kan have eller har oplevet klubvejlederordningen som pågående og dermed også set
klubvejledere som en utidig og helt unødvendig indblanding i den enkeltes klubs private
anliggender.
I klubudviklingsudvalget har vi da også drøftet dette indgående, men konklusionen er fortsat den i
udvalget, at sålænge at 7 ud af 10 klubber i dag har behov for en hjælpende hånd, så vil udvalget
fortsætte sit arbejde med at gøre klubvejledere mere synlig og mere effektiv i arbejdet med klubber.
Der er ingen tvivl om, at klubvejlerordningen er en vigtig brik i den organisatorisk genopbygning
og styrkelse af dansk basket. Vi kan ikke igangsætte en bred målrettet udvikling af dansk basket,
hvis ikke baglandet, som er vores klubber, har et solidt fundament, der kan få dagligdagen til at
fungerer samt har ressourcer til at skabe klubbens fremtidige udvikling. Derfor er det vigtigt, at alle
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klubber i dansk basket opfatter klubvejledere, som en sparringspartner der kan være medvirkende til
at løse problemer eller være en inspirationskilde til nye aktiviteter.
På basketrigsdagen fremlægges bestyrelsens oplæg ”Visioner, Værdier og Strategi” et oplæg som
skal skabe rammerne for udviklingen de næste to år i dansk basket. Et af de vigtige elementer i
denne plan er en fortsættelse af klubvejlederordningen, måske ikke i sin nuværende form, da et af
forslagene i planen er en fremtidig ”professionel” varetagelse af klubvejlederordningen.
At der lægges op til en ændring af den eksisterende klubvejlederordning, skyldes at det har været
særdeles vanskeligt at rekruttere klubvejledere med de fornødne personlige egenskaber og den
nødvendige ”fritid” til arbejdet. Det har ikke været muligt at rekruttere tilstrækkeligt med nye aktive
klubvejledere, således at samtlige klubber i dansk basket reelt kan tilbydes en klubvejleder. Derfor
ligger der også i udvalgets indstilling til fremtiden et ønske om, at der ansættes en halvtids person
til at varetage en del af det daglige arbejde med klubvejlederordningen.
Bliver denne ændring vedtaget på basketrigsdagen vil klubudviklings-udvalget udarbejde nye planer
for det fremtidige klubarbejde, som helt afgjort ikke vil have mindre fokus på den enkelte klub i
fremtiden, da det er udvalgets fortsatte målsætning, at kun ved hjælp af velfungerende klubber
skabes fundamentet for et stærkt og fremtidsorienteret dansk basket.

Klubudviklingsudvalget
Formand, Ove Thelin
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Beretning fra Eliteudvalget for 2004-05.
v. Ernst Jensen, fmd f. eliteudvalget
Team Danmark: Relationen til Team Danmark har i høj grad præget Eliteudvalgets arbejde. Focus
har været på Team Danmarks nye støttekoncept, som vi i basket finder særdeles urimeligt.
Argumentationen har drejet sig om tre forhold:
1. TDs ide om kun at støtte idrætter med placering i EM og VM på A niveau, stiller store
idrætter som volley og basket meget ulige, trods stort elitearbejde og højt sportsligt niveau.
Vi så hellere en relativ placering som målestok – f.x bedste 1/3, som anvendes til OL
udtagelse.
2. TDs manglende støtte til talentarbejde, hvis seniorelite ikke kan støttes, finder vi urimelig
for de unge udøvere og meget uhensigtsmæssig for fremtidig eliteudvikling.
3. Endelig mener vi, at konceptet vanskeliggør/umuliggør fremtidig eliteudvikling på grund af
udsultning af elitearbejdet.
Det skal tilføjes, at vores samarbejde på de givne præmisser har været godt, og at vi sammen
med TD arbejder på nye udviklingsmuligheder. Det har dog dd. ikke givet konkrete resultater,
men temaet er udviklingsprojekter for talentgruppen og – hvis herrelandsholdet når A-gruppen –
også udviklingsprojekter for disse.
Landshold: Jeg vil ikke her gennemgå alle landsholdenes resultater i perioden, men henvise til
DBBFs hjemmeside.
Herrelandsholdet har i år klaret sig særdeles godt, idet vi har vundet de to første kampe i vores EM
pulje ( mod Island (hjemme) og Rumænien (ude)). Nu er det ”blot” at gentage sejrene for at blive
nr. 1 i vores pulje. Adgangen til A-gruppen nås dog først via endnu en kvalifikationskamp mod
vinderen af en anden pulje – formentlig Slovakiet eller Irland.
Målet er at blive placeret i A-gruppen og deltage i kvalet mod finalerunden. Et meget vigtigt mål for
dansk basket!
Damelandsholdet hentede sølv ved NM og havde en tilfredsstillende sæson. Vi er indstillet på en
lidt stille sæson – bl.a. fordi bevillingerne ikke rækker til store aktiviteter. Eliteudvalget vil
imidlertid, sammen med trænerne, søge at opstille mål for det fremtidige damelandsholdsarbejde og
elitearbejdet generelt.
På ungdomssiden klarede især juniorerne et pænt - NM – sølv til pigerne-, mens ynglingeholdene
ikke nåede de store højder.
Det er meget væsentlig her, at fremhæve det store arbejde, begge landstrænere og ungdomsholdenes
træneret har lavet i sæsonen. Entusiasmen og indsatsen driver værket. Det bliver måske mere op ad
bakke i de kommende sæsoner på grund af den økonomiske situation, men vi arbejder på løsninger.
Kraftcentre: I den kommende sæson vil to pilotprojekter blive betragtet som kraftcentre. Det drejer
sig om morgentræningsprojektet ved Falkonergården og ESAA projektet i Århus. Vores mål er at
øge med to i 2006-07. Vi betragter kraftcentre, hvor flere klubber arbejder sammen om
ungdomstræning og talentudvikling for særdeles vigtige for vores eliteudvikling. Dette kan øge
træningskvaliteten, træningsmængden og give mulighed for at indføre fælles retningslinier – rød
tråd – i talenttræningen. Det er særdeles vigtigt, at klubber vil trække med, når vi skal igangsætte
kraftcentre. Vi vil udmelde vores strategi på området i det kommende år.
Struktur: Udvalget arbejder med ansvarsfordeling, så vi af den vej håber på tæt kontakt og kort
beslutningsgang. Det er ikke lykkedes i år, at få dette til at fungere optimalt, bl.a. på grund af
vakante roller i udvalget. Det bliver rettet i den kommende sæson. Vi har stor støtte i DBBFs
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administration, men et meget nødvendigt led i en kommende udvikling er oprettelse af en
sportschefstilling. Det har høj prioritet, når ressourcerne kan findes. Det er nødvendigt at have
daglig, kvalificeret, professionel ledelse på hele eliteområdet.
Visioner og diskussioner:
Liga og 1.div med i elitearbejdet. Det er åbenlyst, at en stor del af talent- og eliteudviklingen
ligger i klubbernes arbejde. Der skal på sigt skabes et samarbejde, så LIGAerne og 1.div er en
sammenhængende del af landsholdsarbejdet. Et problem, som man f.eks. også har set meget tydeligt
i ishockey, er at man må sikre udvikling af landsholdsspillere i klubberne. Hvis klubarbejdet baseres
på ikke landsholdsrelevante spillere, vil det være svært at etablere et stærkt landshold. Et ønske fra
udvalget er en meget høj frekvens af danske spillere i LIGA og divisionskampe. Det er kun i
begrænset omfang muligt, at lave regler på området, men vi vil opfordre til gennem drøftelse blandt
klubberne at lave en fælles politik.
Struktur. På lang sigt er det udvalgets mål, at der er en klar sammenhængende
eliteudviklingsstruktur på alle niveauer. I klubber, kraftcentre, landsholdstræning mm. og i alle
aldersgrupper. Et eksempel er fysisk træning, som drives med meget forskellig intensitet og succes.
Vi håber at kunne udvikle et samlet test- og analyseredskab, der kan vejlede og styre udviklingen
for den enkelte spiller.
I basket bliver vi nødt til at optimere vores kræfter for at placere os i både den nationale -og
internationale konkurrence med de relativt begrænsede ressourcer, vi har til rådighed. Nøgleordene
er samarbejde, disciplin og kvalitet. Vi håber at kunne fremme en sådan udvikling fremover.
Ernst Jensen, fmd. f eliteudvalget
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Børne- og ungeudvalget, 2005
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Indledning
Udvalget har i indeværende sæson bestået af Jens Carlsen (Esbjerg), Erik Lindegaard (Virum), Ole
Bredahl Rasmussen (Ry), Rasmus Toft (Hørsholm) og Jesper Nielsen (fmd.). Udvalget har i
skrivende stund afholdt to møder – et i september og et i marts. Herudover har formanden holdt
flere møder med konsulenten.
Fra udvalget skal særligt lyde en stor tak til konsulenten og de øvrige ansatte i administrationen,
for det store arbejde de har lagt i arbejdet med børn og unge i løbet af sæsonen. Christian har i høj
grad været den der har knyttet vores arbejde sammen og koordineret hele området ligesom han
har fungeret som sekretær på vores møder.

Årets indsatsområder
Udvalget havde inden sæsonen prioriteret følgende aktiviteter:
x
x
x
x

miniarbejdet øst – specielt med at fastholde KBBF’s og LF&SBBF’s miniarbejde med camps
og festival
miniarbejdet vest for Storebælt ved at skabe netværk i et eller flere områder
opstart af Godt Idrætsmiljø For Unge (GIFU) i mindst seks klubber
at fortsætte arbejdet med YouthStreet (Ungdomsringen)

Herudover ønskede vi i udvalget at drøfte følgende
x
x

Forskellige modeller for skolebasket
Børnereglerne

Basketrigsdag II

x

side 85

Ideer til de kommende års arbejde med børn og unge i DBBF mhp. at opstille mål og
handleplaner frem til 2007

Hvad nåede vi så?
x
x

x
x
x
x
x

x

Ved sæsonstart blev der lavet plakater og foldere med gode råd om sæsonstart. De blev
modtaget og brugt flittigt af klubberne, en del klubber bestilte ekstra plakater (puljemidler)
Et godt idrætsmiljø for unge blev gennemført af seks klubber – oprindeligt havde vi
tilmeldt det maksimale antal på otte, men to klubber sprang fra i sidste øjeblik. Det gav en
del initiativer, og løftede ganske givet arbejdet med ungdommen i klubberne – der dog
ikke er færdige med den proces (GIFU)
Skolebasket blev der drøftet forskellige modeller for – bl.a. et samarbejde med GAM3,
Dansk Skoleidræt, samt opstart af basketball i skolefritidsordninger mm. (skolebasket)
Vi opstillede strategi og handleplaner frem til 2007 (se bilag) – dette er primært foregået før
bestyrelsens arbejde med visioner, strategier og mål
Tre minicamps: Birkerød 2/10, Værløse 6/11 (Microtræf)og Amager 27/2 – hver med mellem
40 og 60 deltagere (puljemidler & midler fra det tidligere LF&SBBF)
Minifestival med 18 deltagende hold gav nogle gode dage for de deltagende hold, men der
kunne godt have været langt flere med (minifestival)
Youthstreet gav nogle gode basket dage, med en god eksponering af aktiviteten overfor ca.
300 unge og 10 ungdoms og fritidsklubber. Rekrutteringsdelen skal dog udvikles hvilket
den bliver som følge af de planer der er med Ungdomsringen i 05/06 (Ungdomsringen)
Mininetværk blev startet godt op i to områder, og har styrket aktiviteten der. 2 andre steder
skal der arbejdes mere med ideerne (mininetværk)

Parenteserne refererer til poster i budgettet. Herudover refereres til de vedlagte bilag vedr. strategi
og handleplaner, GIFU, miniarbejdet, Youthstreet og folderen til klubberne

Indsatsområder fremover
Arbejdet for det næste og de kommende år er afhængigt af beslutningerne på årets Rigsdag og de
muligheder eller mangel på samme, de medfører fremover. Meget af arbejdet har i år været
koordineret og udført af konsulenten i samarbejde med udvalget og i meget høj grad med
klubberne. Konsulenten vil stadig være central i forhold til de opgaver der skal løses både nu og
fremover.
I sæsonen 2005/6 ligger følgende områder klar jvf. det af bestyrelsen fremlagte basisbudget:
x
x
x
x

GIFU (tre nye klubber)
Minifestival
Mininetværk
Ungdomsringen (Youthstreet)

Desuden har vi et ønske om minimum tre minicamps. Disse skal være udgiftsneutrale.
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Herudover er der flere områder som vi ønsker at fastholde, udvikle eller starte op. Disse er
afhængige af de økonomiske rammer vi har at arbejde med. Disse fremgår af bestyrelsens
fremlagte mål for de næste to år og drejer sig primært om:
x
x
x
x
x

Et eller flere koncepter for samarbejdet med skoleidrætten og skolefritidsordningerne
Videreudvikling af vores forskellige uddannelser i samarbejde med uddannelsesudvalget –
specielt omkring minitræneruddannelsen
Udvikle arbejdet med unge af anden etnisk baggrund end dansk
Opstille en plan for udvikling af dame- og pigebasketball
Udvikle elitekonceptet ”De Olympiske Årgange” for drenge og piger

Herudover ønsker udvalget også, i samarbejde med klubberne, at drøfte arbejdet med børn og
unge generelt - evt. i form af et seminar og mere specielt, at udnytte Ligaklubberne som
spydspidser i arbejdet med børn og unge, ligesom vi ønsker at se på børnereglerne endnu engang.

Holbæk, maj 2005 – Jesper Nielsen, formand
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Bilag 1: Udkast strategi for børn og ungeudvalget, dec 2004
VISION (GENERELT)
Forbundet skal stimulere klubberne til hele tiden at udvikle aktivitetstilbudet, og til at langt flere
klubber beskæftiger sig målrettet med børn og unge
x
x
x

At øge og synliggøre DBBF´s profil på ungdomssiden
At skabe netværk for børn og unge på tværs af klubber og regioner
Alle klubber har en klar struktur, der sikrer et godt idrætsmiljø for børn og unge

IDE
Det skal kunne betale sig for klubberne at arbejde for og med børn og unge.
STRATEGI
x
x
x

x
x

At fokusere på forbundets struktur for de 8-20 årige
Elite klubber deltager/har deltaget i ”et godt idrætsmiljø for børn og unge”
Indsatsområder fremover
x Skoler / SFO
x Fritidsklubber ungdomsringen
Etablering af netværk mellem klubber der deler geografi eller klubprofil.
Rekruttering skal primært foregå i de yngste årgange 7-11 år. Etablering af nano og
microbasket.

MÅL (2004/05)
x

x
x
x
x

Mini
x Mini-øst camp
x Mini/pige vest netværk
x Festival
GIFU (6 klubber)
Revision af børnereglerne
Udvikle et koncept for børne- og ungdomsbasket (evt. i samarbejde med Dansk Skoleidræt og
andre interessenter) – eksempelvis Youth Street 2004 (ungdomsringen)
Etablering af et koncept for GAM3 samarbejde – eller lignende præsentabelt materiale med
samme appeal

MÅL (2005/06)
x
x
x

Samarbejde med TU og/eller klubber omkring ministævner i alle dele af landet
Miniaktiviteter i hele landet, med klubberne som tovholderne – eksempelvis
minicamps/festival
Mininetværk 3 nye steder (Sjælland & Fyn), men gerne andre og nye tiltag med udgangspunkt
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x
x
x
x
x
x
x

i lokale forhold
ȈDen gode klubȈ i samarbejde med Klubudvalget
Skolebasket - SFO/Got Skillz/Dansk Skoleidræt
Youth street i udviklet udgave(ungdomsringen)
Hjemmeside der inspirerer børn og unge til at dyrke basket (”spil basket”)
Starte samarbejde med UU og Klubvejlederudvalget mhp. profil (helheder) - fx. omkr.
Klubudvalgets seminar... og TU vedr. Alternative turneringsformer/ministævner
Samarbejde med UU om trænerrollen/uddannelseskravet ifm. de nye alternative
turneringsformer
GIFU og GIFB i 10 nye klubber

MÅL (2006/07)
x
x
x
x
x
x
x
x

Børn og unge træning og arbejde som tema på klubseminar
Mininetværk 3 nye steder
Fast struktureret miniturnering i hele landet
Minifestival
Udbygge samarbejdet med skoleidrætten og ungdomsringen
GIFU og GIFB i 10 nye klubber.
Etablering af et ”ung leder/træner/dommer forløb” (wise up camp)
Udvikling af international samarbejde omkring børn og unge
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Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark – Féderation Danoise de Basketball
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Féderation International de Basketball

Bilag dagsordenens punkt 6
Beretningen udleveres på Rigsdagen, og kan desuden
downloades fra www.dbbf.dk

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk
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Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark – Féderation Danoise de Basketball
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Féderation International de Basketball

Bilag dagsordenens punkt 7
a) Lovændringer

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk
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Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark – Féderation Danoise de Basketball
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Féderation International de Basketball

Forslag til ændring af
1. Love for Danmarks Basketball-Forbund

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk
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§ 6, punkt 3, 4 og 7
punkt 3, 4 og 7
DBBFs medlemsforeninger samt disses
medlemmer er forpligtet til
3)
at afholde sig fra at deltage i eller medvirke
ved arrangementer af idrætsstævner,
konkurrencer eller fremvisninger, som enten
:
a)
er arrangeret af andre end DBBF eller
foreningerne uden forud indhentet samtykke
fra bestyrelsen
b)
står åbne for foreninger og idrætsfolk
udenfor DBBF, uden forud indhentet
samtykke fra bestyrelsen
4)
at indhente DBBFs tilladelse til at arrangere
og deltage i internationale kampe.
Ansøgning må i påkommende tilfælde
indsendes til DBBF 4 uger forinden på
DBBFs ansøgningsblanketter
7)
at indhente DBBFs bestyrelses tilladelse til
at arrangere turneringer eller kampe mellem
indenlandske hold. Undtaget herfra er
træningskampe, hvori kun to hold deltager,

Nuværende tekst

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
For punkterne 3, 4 og 7 i § 6 er
ungdomsstævner og seniorstævner for
hold lavere end Basketligaen og
Dameligaen undtaget. DBBF skal dog
orienteres om arrangementets afvikling.

Ændringsforslag, stillet af klubber

Forslag til ændringer af 1. Love for Danmarks Basketball-Forbund
Ændringsforslag, stillet af bestyrelsen

Basketrigsdag II
side 92

§ 16
Bestyrelsen består af formanden, den
økonomiansvarlige samt
udvalgsformændene ….
Stk. 3
DBBF tegnes af formand, næstformand, den
økonomiansvarlige og 2 øvrige …

§ 16
Bestyrelsen består af formanden samt
udvalgsformændene …

Stk. 3
DBBF tegnes af formand, næstformand,
kasserer og 2 øvrige….

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

I ulige år: Medlemmer af henholdsvis
økonomiudvalget slettes, turneringsudvalget
…

I ulige år: Økonomiansvarlig (som er
formand for økonomiudvalget slettes)

Foreslås slettet

14.
Valg af to revisorer og en suppleant for disse

og hvor der ikke er betalende tilskuere.
Ansøgning vedlagt proportionerne og
program må indsendes til DBBFs sekretariat
senet 14 dage før det planlagte tidspunkt for
turneringens eller kampens afholdelse.
§9
i) Økonomiudvalget
Basketrigsdagen
§ 12, 10
Valg til bestyrelsen således:
I lige år:
I ulige år: Kasserer (som er formand for
økonomiudvalget)
11.
I lige år:
I ulige år: Medlemmer af henholdsvis
økonomiudvalget, turneringsudvalget
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Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark – Féderation Danoise de Basketball
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Féderation International de Basketball

Forslag til ændring af
2. Fælles turneringsreglement Afsnit I:
Turneringsreglement divisionerne

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk
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§ 17, 3. afsnit, sidste linie
Er et hold udeblevet fra en ansat, men ikke
afviklet kamp to gange, kan det udelukkes

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

§ 16, 2. afsnit

§ 14, f
at stille med 3 dommerbordsofficials i de
divisioner, der ledes af DBBF. Alle officials
skal være til stede på deres pladser i hallen
senest 20 minutter før kampens fastsatte
begyndelsestidspunkt.

Nugældende bestemmelse
§9
Såfremt en klub deltager i en
turneringsrække med flere hold, betragtes
disse hold som forskellige klubber, og
spillerne kan i sådanne tilfælde kun deltage
på det ene hold i samme sæson

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Er et hold udeblevet fra en ansat, men ikke
afviklet kamp to gange, skal det udelukkes

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
x At tildele spilleren karatæne i et
antal spillerunder …..

Alle officials skal være til stede i hallen
senest 10 minutter før ….

Ændringsforslag, stillet af Lemvig

Tilføjelse, foreslået af Lemvig:
Dog gælder for ungdomsrækker lavere end
mesterrækker, at spillerne frem til og med 4.
spillerunde kan skifte hold mod at sidde en
runde over, for det hold man sidst spillede
for.

Ændringsforslag, stillet af klubber

Ændringsforslag, stillet af Bestyrelsen

Det med blåt markerede er ændringer og forslag til det nugældende turneringsreglement, stillet af klubber
Det med grønt markerede er ændringer og forslag til det nugældende turneringsreglement, stillet af DBBFs bestyrelse

Forslag til ændring af 2. Fælles turneringsreglement Afsnit I: Turneringsreglement divisionerne

Basketrigsdag II
side 95

§ 18, stk. 1
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

§ 17, 3. afsnit
Hvis en klub udebliver på udebane, skal
klubben spille på udebane i næste
hjemmekamp mod samme modstander, med
mindre klubberne aftaler andet. Hvis en klub
udebliver på udebane i sidste kamp mod en
modstander, skal et beløb svarende til
rejseudgifter fastsat af bestyrelsen, betales til
modstanderen.
§ 17, sidste afsnit
Er et hold udeblevet fra en ansat, men ikke
afviklet kamp to gange kan det udelukkes fra
yderligere deltagelse i turneringen.

fra yderligere deltagelse i turneringen

Tilføjelse, forslag stillet af Lemvig
I 1. division herrer, 2. division herrer og 1.
division damer skal holdene stille med
mindst 7 spillere. Ved færre spillere betales
en bøde fastsat af bestyrelsen pr. manglende
spiller.

Tilføjelse, forslag stillet af Lemvig
Desuden betales der en bøde fastsat af
bestyrelsen til DBBF.

fra yderligere deltagelse i turneringen.

§ 17, 3. afsnit
Hvis en klub udebliver på udebane, skal
klubben spille på udebane in næste
hjemmekamp mod samme modstander,
medmindre klubberne aftaler andet.
Hvis en klub udebliver på udebane i sidste
kamp…..
Foreslås slettet.
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Hvis et 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
slutplacering afgjort.
Er der fortsat hold, der har opnået
ens antal kamppoints i deres
indbyrdes kampe, afgøres deres
indbyrdes placering ved
måldifferencen i disse kampe.

1. Er måldifferencen også lige i disse
kampe, afgøres placeringen af
måldifferencen i samtlige holdenes
kampe i turneringen.
2. Er måldifferencen lige, afgøres
holdenes placering af, hvem der har

x

x

§ 18, stk. 4
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.

samme pointantal, hvis det i løbet af
turneringen er erklæret som taber af en eller
flere kampe på grund af overtrædelse af
turneringsreglementet eller spilleregler.

Der ses bort fra øvrige hold, der har fået
deres slutplacering afgjort.

Ændringsforslag, stillet af Skovbakken
Hvis to eller flere hold …

Tilføjelse, forslag stillet af Skovbakken
Dette gælder også, hvis holdet er
taberdømt til et hold, der er udgået af
turneringen
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Afsnit II: Licensordning
Spillerlicenser
§ 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, og en sådan registrering er
bindende til den 1. oktober, hvor klubskifte
kan 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.

scoret flest points i den samlede
turnering.
3. Ved 20-0 kampe. I rækker, hvor der
tildeles bonuspoints, tildeles det
vindende hold altid 3 points.

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Blanketten, som skal være korrekt udfyldt
og underskrevet af klubben, spilleren samt i
forbindelse med alliancehold af
moderklubben, skal sendes til DBBFs
sekretariat.
En spiller kan kun registreres i én klub.
senest 1. september. En spiller kan kun
registreres for én klub inden 1. september,
og en sådan registrering er bindende til den
1. oktober, hvor klubskifte kan foretages jf.
§ 35.
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§ 32
Spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab
Alle spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab, og som søger spillerlicens
for at deltage i ovennævnte turneringer, skal
indsende registreringsblanket korrekt udfyldt
og underskrevet af spilleren og spillerens
klub.

Når en licensansøgning udløser karantæne er
den første dag i karantæneperioden dagen
efter modtagelse af ansøgning vedlagt de
fornødne bilag (ansøgningsdato er e-mail
eller poststempeldato).
Samtlige licenser udløber den 30. juni.
Tilføjelse,
Forslag stillet af Lemvig
Klubberne har pligt til at underrette DBBF
om spillere, der ikke længere er aktive.

Ændringsforslag, stillet af Lemvig:
Samtlige licenser udløber 30. juni – slettes

Ungdomsspillere, som ….

Spillere som søger licens for første gang kan
registreres i en ny klub i hele sæsonen, dog
med 30 dages karantæne.

§ 32

Nyt afsnit
Seniorspillere, der søger licens første gang
har 30 dages karantæne fra modtagelse af
korrekt udfyldt registrering.

Ungdomsspillere, som ….

Spillere, som søger licens for første gang,
kan registreres i egen klub i hele sæsonen
uden karantæne.
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§ 35
Klubskifte mellem danske klubber
Såfremt en spiller ønsker at flytte sin licens
fra én klub til en anden i ovennævnte
turneringer, kan dette ske i perioden 1.
oktober til 31. december.
Klubskifte kan ske i et ubegrænset antal
gange i denne periode.
Såfremt en spiller, der har opnået

Blanketten skal være vedlagt
x Arbejds- og opholdstilladelse
x Kopi af gyldigt pas
x Letter of clearance
Ved ansøgningens indlevering betales et
gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.
En sådan ansøgning skal være DBBFs
sekretariat i hænde senest den 31. januar (email dato eller poststempeldato er gældende)
Spillere, der ikke har dansk statsborgerskab,
der søger licens for første gang i Danmark
kan opnå spilletilladelse efter modtagelse af
ansøgning, vedlagt ovennævnte bilag uden
karantæne.
For spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab, og som i den forgangne
sæson har haft licens i en dansk klub er
bestemmelserne i § 31 gældende.

Ændringsforslag, stillet af Lemvig

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Såfremt en spiller ønsker at flytte sin licens
kan dette ske efter Danmarksturneringens
afslutning til 31. december

En sådan ansøgning skal være DBBFs
sekretariat i hænde senest den 31.
december (e-mail dato eller poststempeldato
er gældende).
Spilletilladelse udstedes med 30 dages
karantæne. Den første dag i
karantæneperioden er dagen efter
modtagelse af ansøgning vedlagt de
fornødne bilag.
For spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab, og som i den forgangne
sæson har haft licens i en dansk klub er
bestemmelserne i § 31 gældende (slettes)
.
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spillerlicens for én klub, ønsker at skifte
klub efter 1. september til en anden klub i
den række, hvor spilleren er tilmeldt, skal
spilleren indsende anmodning om klubskifte
til DBBFs sekretariat. Et sådant klubskifte
udløser 30 dages karantæne, før spilleren
kan spille for sin nye klub.
§ 35 , 3. afsnit
Klubskifte fra en udenlandsk klub til en
dansk klub
En spiller, uanset nationalitet, der ønsker at
skifte fra en udenlandsk klub, hvis forbund
er underlagt FIBA til en dansk klub, skal
have letter of clearance, udstedt af det
udenlandske forbund.
Såfremt en sådan spiller i den forgangne
sæson har haft licens i en dansk klub, og
såfremt en sådan spiller registreres for en
dansk klub efter 1. september har spilleren
30 dages karantæne, når samtlige
registreringspapirer er modtaget i DBBFs
sekretariat.
Et sådant klubskifte skal ske senest den 31.
december, så spilleren opnår spilletilladelse
for den danske klub senest den 31. januar.
Såfremt en sådan spiller ikke har haft licens i
en dansk klub i den forgangne sæson kan
spilleren opnå spilletilladelse uden
karantæne, når ansøgning vedlagt bilag i
henhold til § 33 er modtaget i DBBFs
sekretariat.
Et sådant klubskifte skal ske senest den 31.
januar.
Ansøgning skal ske på et skema, som
Såfremt en spiller, der har opnået
spillerlicens for én klub, ønsker at skifte
klub efter Danmarksturneringens
afslutning …..

Såfremt en sådan spiller ikke har haft licens i
en dansk klub i den forgangne sæson kan
spilleren opnå spilletilladelse uden
karantæne…. Resten af afsnittet slettes
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§ 46
Hjemmeholdet skal stille med mindst 2
dommerbordsofficials.
I kampe, hvor DBBFs dommerudvalg
påsætter dommere, tilstræbes det, at der
forefindes 24. sekunders anlæg, og følgelig
skal hjemmeholdet stille med mindst 3
dommerbordsofficials

§ 44, 2. afsnit
Hjemmeholdet er ansvarlig for at opbevare
protokollen

§ 36
Spillere med udenlandsk statsborgerskab,
der ønsker at deltage i
distriktsturneringer og landsdækkende
ungdomsturneringer

downloades fra www.dbbf.dk eller ved
henvendelse til DBBFs sekretariat.

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Hjemmeholdet skal stille med mindst 3
dommerbordsofficials i rækker, hvor 24.
sekunders reglen anvendes. I øvrige rækker
skal stilles med mindst 2
dommerbordsofficials.

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Hjemmeholdet er ansvarlig for at indsende
protokollen til DBBF senest dagen efter
kampe er afviklet.

§ 36
Spillere med udenlandsk statsborgerskab,
der ønsker at deltage i
distriktsturneringer ændres til øvrige
turneringer og landsdækkende
ungdomsturneringer
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Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark – Féderation Danoise de Basketball
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Féderation International de Basketball

Forslag til ændring af
Fælles turneringsreglement, Afsnit III:
Børneregler

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk

UDSKIFTNINGSREGLER
Et hold består af min. 5 og max. 12 spillere.
Der skal altid være 5 spillere på banen, hvis det er
muligt.
Indskiftning på grund af en skadet spiller eller ved 5.
fejl tæller som en hel periode.
En spiller, der udgår med en skade, må først
genindtræde i efterfølgende perioder.
Ingen spiller må spille mere end én periode mere end
en medspiller, medmindre denne er skadet eller udvist
for 5. fejl.
Der må ikke skiftes ud i løbet af en periode, heller
ikke i time-outerne, dog med undtagelse af skader
eller 5. fejl.
Ved ekstraperioder i drenge / pige rækken er
seniorernes udskiftningsregler gældende, hvorfor
kravet om antal spillede perioder ophæves.

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.

BØRNEREGLER
Børnereglerne gælder for piger, drenge, mini-ældste
og mini-yngste, jf. DBBFs fælles
turneringsreglement, § 5. DBBFs aldersgrænser for
disse ungdomsgrupper følges, men skolekammerater
fra samme skole og samme klassetrin kan spille på
samme hold, uanset forskel i alder. Det kræver en
dispensationsansøgning til DBBF. Der må dog max.
anvendes to spillere, der er for gamle, i hver kamp.

Nugældende bestemmelse

Ændringsforslag, stillet af
klubber

Forslag til ændring af 2. Fælles turneringsreglement, Afsnit III: Børneregler

Udskiftningsregler
for minirækkerne, drengerækkerne og
pigerækkerne

Ændringsforslag, stillet af
bestyrelsen
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* 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.

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

MINISPILLERE
Der spilles 4 perioder á 10 min. fast tid. Kampuret
stoppes dog ved straffekast, time-out og ved
dommerens tegn. De sidste 3 min. af 4. periode
spilles der dog med effektiv tid.
Straffekastafstanden er 4,00 m. og der spilles til lav
kurv (2,60 m.). En scoring på straffekast kan ikke
annulleres.
Skridt- og tidsreglerne dømmes efter dommerens
skøn (fordel – ikke fordel).
3-points reglerne bruges ikke og scoring under spil
kan kun tælle 2 point.
Der er ikke forbud mod tilbagespil.
Opstilling ved straffekast: straffekastskytten og max.
2 modspillere og 2 medspillere langs siderne.
En kamp kan ende uafgjort, hvorved begge hold får 1
kamppoint.

I kvartfinaler, semifinaler og finaler om UDM og i
semifinaler og finaler i pokalturneringen, skal der i
drengerækken benyttes 10 – 12 spillere og i
pigerækken 8 – 12 spillere.
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.
Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Dog kan DBBF dispensere for klubber, der kan
dokumentere at have færre medlemmer i
årgangen(e)

I kvartfinaler, semifinaler og finaler om UDM og i
kvarfinaler, semifinaler og finaler i
pokalturneringen, skal der benyttes 10-12 spillere.
TU kan dispensere for klubber, der kan
dokumentere at have færre medlemmer i
årgangen(e)
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Forslag til ændring af
Propositioner for 1. division herrer, 2. division
herrer øst og vest
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Sæson 2005-06
1. division herrer omfatter:
x det/de hold fra Basketligaen 2004-05,
der ikke godkendes til Basketligaen
2005-06
x de hold fra 1. division herrer, der blev
inviteret til at deltage i Basketligaen
2005-06, men som ikke kunne opfylde
kravene ,
x vinderen af 2. division herrer vest 200405
x vinderen af 2. division herrer øst 200405
x de resterende hold fra 1. division herrer
2004-05, startende med de bedst
placerede indtil rækken omfatter op til
12 hold

Efter grundspillets afslutning afvikles et
KVALIFIKATIONSSPIL
De to lavest placerede hold i Basket ligaen
spiller umiddelbart efter afslutningen på 1.

Grundspillet afvikles som en
dobbeltturnering

Sæson 2005/06
1.division herrer omfatter:
x det/de hold fra Basketligaen 2004/05,
der ikke godkendes til Basketligaen
2005-06
x de hold fra 1.division herrer, der blev
inviteret til at deltage i Basketligaen
2005/06, men som ikke kunne opfylde
kravene
x vinderen af 2.division herrer vest 200405
x vinderen af 2.division herrer øst 2004-05
x de resterende hold fra 1.division herrer
2004-05, startede med de bedst placerede
indtil rækken omfatter op til 12 hold.

Skal redigeres

Sæson 2005-06

1.division herrer

1.division herrer

Sæson 2004-05
1.division herrer omfatter 12 hold, der spiller
en dobbeltturnering.

Ændringsforslag, stillet af bestyrelsen

Nuværende tekst

Forslag til ændring af 3. Propositioner for 1. division herrer, 2. division herrer øst og vest

Basketrigsdag II
side 107

Bonuspoints:
Nr. 9 i Basketligaen:
Nr. 10 i Basketligaen :
Nr. 11 i Basketligaen:
Nr. 1 i 1.division:
Nr. 2 i 1.division:

2 points
1 point
0 point
2 points
1 point

Overgangsordning
I sæson 2005-06 deltager dog de tre lavest
placerede i Basketligaen samt de to bedst
placerede hold i 1.division i
kvalifikationsspillet.

Bonuspoints:
Bedst placerede hold i 1.division: 2 points
Nr. 2 i 1. division
1 point
Nr. 9 i Basketligaen:
1 point
Nr. 10 i Basketligaen:
0 point

division og Basketligaen en
kvalifikationsturnering mod de to bedst
placerede i 1. division herrer.
Kvalifikationsspillet afvikles som en
dobbeltturnering, hvor alle møder alle, ude
og hjemme.
En forudsætning for at deltage i
kvalifikationsturneringen er bindende tilsagn
om at ville deltage i Basketligaen i 2006-07,
såfremt holdet kvalificerer sig.
Antal hold i kvalifikationsturneringen
afhænger af antal hold, der kan give
bindende tilsagn om at deltage i
Basketligaen i 2006-07.
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Sæson 2005-06
2. division herrer vest omfatter:
x de/det hold, der er rykket ned fra 1.
division herrer 2004-05 (geografisk
placeret i vest)
x det bedst placerede hold fra 3.
division herrer nord 2004-05 og
x det bedst placerede hold fra 3.
division herrer syd 2004-05
x de resterende hold fra 2. division
herrer vest 2004-05, startende med
de bedst placerede indtil rækken
omfatter op til 12 hold
x såfremt divisionen ikke er fyldt op i
henhold til ovenstående kan hold fra
3. division herrer vest (nord og syd)
inviteres, og kvalifikationskampe på

Sæson 2004-05
2. division herrer vest omfatter 10 hold, der
spiller en dobbeltturnering.

2. division herrer vest

Sæson 2006-07
Skal redigeres

Skal redigeres

2. division herrer vest
Sæson 2005-06

Ønsker et eller flere hold, der er placeret fra
1 – 8 i Basketligaen ikke at deltage i ligaen i
den efterfølgende sæson eller er holdet
udelukket herfra, vil nr. 3 og nr. 4 i
kvalifikationsspillet i nævnte rækkefølge
blive tilbudt oprykning.

Såfremt der kun er to hold, der ønsker at
deltage i kvalifikationsspillet afvikles det
ikke.
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Sæson 2006-07
Skal redigeres

Sæson 2005-06
Skal redigeres

Sæson 2004-05
2. division herrer øst omfatter 11 hold, der
spiller en dobbeltturnering.

Sæson 2005-06
2. division herrer vest omfatter:
x de/det hold, der er rykket ned fra 1.
division herrer 2004-05 (geografisk
placeret øst)
x de to bedst placerede
oprykningsberettigede hold fra 3.
division herrer øst 2004-2005
x de resterende hold fra 2. division
herrer øst 2004-05, startende med de
bedst placerede indtil rækken
omfatter op til 12 hold
x såfremt divisionen ikke er fyldt op i
henhold til ovenstående, kan
yderligere hold fra 3. division herrer
øst inviteres.

2.division herrer øst

2. division herrer øst

neutral bane kan blive nødvendig
(bedst af én kamp).
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§2
Alle foreninger under DBBF kan deltage
med et dame- og et herrehold. Deltagelse er
obligatorisk for deltage berettigede
divisionshold, medmindre disse skriftligt
ved anbefalet brev melder fra.

Deltagere

Deltagelse er obligatorisk for deltage
berettigede hold over serie 1

Ændringsforslag, stillet af Lemvig

Nuværende tekst
Ændringsforslag, stillet af klubber
Generelle bestemmelser
§1
DBBF kan hvert år udskrive en
landspokalturnering for senior damer og
herrer.
DBBF fastsætter samtidig turneringsgebyret.
DBBFs bestyrelse bemyndiges til at udforme
detailbestemmelser om kluballiancer i
landspokalturneringen.

Ændringsforslag, stillet af bestyrelsen

Det med blåt markerede er ændringer og forslag til det nugældende turneringsreglement, stillet af klubber
Det med grønt markerede er ændringer og forslag til det nugældende turneringsreglement, stillet af DBBFs bestyrelse

Forslag til ændring af 5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold

Basketrigsdag II
side 112

§5
De indledende runder frem til 1/8-finalerne
spilles i en øst- og en vestgruppe (grænse
Storebælt) med fri lodtrækning.
Til 1/8-finalerne kvalificerer sig 16 hold
fordelt i de 2 grupper i forhold til antallet af
tilmeldte hold - dog mindst 2 hold fra hver

Holdgruppering

§4
Pokalturneringerne ledes af DBBFs
bestyrelse, der fastsætter terminer for
rundernes afvikling og foretager lodtrækning
for hver runde.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af
turneringsledelsen.

Turneringsledelse

§3
Turneringen er en cupturnering.
Der spilles efter:
a. De internationale spilleregler.
b. DBBFs turneringsreglement.
c. DBBFs licensordning.
Der spilles om en pokal i hver turnering
samt en præmie til hver af de enkelte spillere
på det vindende hold.

Turneringsregler

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
De indledende runder frem til 1/32-finalerne
for herrer og 1/16-finalerne for damer
afvikles i grupperne:
Nordjylland, Sydjylland/Fyn, København
samt Sjælland med øer
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§7
Der foretages fri lodtrækning
SEMIFINALER

§7
Der foretages fri lodtrækning.

Final Four
Semifinaler afvikles som én kamp én eller to
dage før finalerne.
Bestyrelsen træffer beslutning om placering
af kampene.

§8
Der foretages fri lodtrækning.
Semifinalerne afvikles bedst af 2 kampe,
dvs. der skal afvikles 2 kampe, ude og
hjemme.
Vinderen er den klub, der opnår flest
kamppoints (2 eller 0).
Hvis de 2 hold hver opnår 2 kamppoints er
den samlede måldifference afgørende.
Såfremt der herefter ikke er fundet en
vinder, spilles der umiddelbart efter den 2.
semifinalekamp ekstraperiode/r indtil en
vinder er fundet.

1/4-Finaler

1/4-FINALER

§6
Der foretages fri lodtrækning.

1/8-FINALER

gruppe.
Ligaholdene træder ind i de respektive 2
grupper senest i 1/16-finalerne, øvrige
divisionshold senest i 1/32-finalerne.
Indtil 1/4-finalerne har lavest rangerende
hold ret til at spille på hjemmebane.
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§ 10
Hjemmeholdet
a. skal sørge for, at de baner, der bliver
benyttet til pokalkampe er godkendt
af DBBF
b. er ansvarlig for teknisk udstyr, bolde
og dommerbordsofficials
c. skal sørge for, at benyttede bolde er

§9
Klubberne træffer selv afgørelse om
kampdato, -tid og -sted i de indledende
runder inden for de af DBBFs fastsætte
terminer og vilkår samt giver skriftlig
meddelelse herom til DBBF.
Afviklingen af kampe skal give det
tilrejsende hold rimelige ud- og
hjemrejsebetingelser. Kampen kan flyttes til
udeholdets hjemmebane, hvis begge klubber
er enige herom. Såfremt enighed ikke kan
opnås, skal hjemmeholdets forslag til
kampens afvikling fremsendes skriftligt til
DBBF. Er den endelige fastsættelse eller
forslag til kampens afvikling ikke fremsendt
skriftligt til DBBF senest 10 dage før seneste
afviklingsdato, fastlægger bestyrelsen
suverænt spilletidspunkt og spillested,
hvilket kan indebære, at kampen flyttes til
udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller
at holdene skal spille to dage i træk.
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§ 12
DBBF skal fra og med 1/8-finalerne sørge
for ansættelse af dommere og eventuelt
påsætte kommissærer.

§ 11
Udeholdet skal til og med 1/16-finalerne
sørge for én neutral dommer (mindst Bdommer).

indkøbt i samme sæson, og
boldtypen er godkendt af DBBF
d. skal til og med 1/16-finalerne sørge
for én neutral dommer (mindst Bdommer)
e. skal umiddelbart efter kampens
afslutning følge DBBFs anvisninger
for indtastning af slutresultat,
halvlegsresultatet og topscorere og
skal indsende protokollen samt en
kopi af regnskabsopgørelsen til
DBBF.

Basketrigsdag II
side 116

Ændringsforslag, stillet af Lemvig
Dog godtgør hjemmeholdet fra 1/8-finalerne
rejseudgifter til udeholdet fra dettes
hjemmebane til spillestedet med 2,50 kr. pr.
kilometer

Dog godtgør hjemmeholdet fra 1/8-finalerne
rejseudgifter til udeholdet fra dettes
hjemmebane til spillestedet og retur med 5
kroner pr. kilometer på baggrund af ….

§ 13
DBBF er ansvarlig for afvikling af
finalekampene og skal sammen med de
implicerede klubber stå for det praktiske
arrangement.
a. DBBFs bestyrelse fastsætter tid og
spillested på neutrale baner.
b. DBBFs dommerudvalg påsætter
dommere, dommerbordsofficials og
kommissærer.
c. DBBF skal umiddelbart efter
kampens afslutning indtelefonere
resultatet mv. efter sædvanlige
retningslinier for
Danmarksturneringen.

§ 13
DBBF er ansvarlig for afvikling af Final
Four og skal sammen med de implicerede
klubber stå for det praktiske arrangement.
a. DBBFs bestyrelse fastsætter tid og
spillested på neutrale baner.
b. DBBFs dommerudvalg påsætter
dommere, dommerbordsofficials og
kommissærer.
c. DBBF er ansvarlig for
resultatformidlingen

Økonomi
§ 14
I indledende kampe kan der opkræves entre.
I ¼-finalerne skal der opkræves entre.
Entreindtægterne tilfalder hjemmeholdet.
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter.
Dog godtgør hjemmeholdet fra 1/8-finalerne
rejseudgifter til udeholdet fra dettes
hjemmebane til spillestedet med 5 kroner pr.
kilometer på baggrund af Kort &
Matrikelstyrelsens vejlængdetabeller (via
Storebælt). Desuden er hjemmeholdet
forpligtet til at stille 75 billetter frit til
rådighed for udeholdet. Antallet skal
meddeles hjemmeholdet mindst 8 dage før
kampens afvikling.

Afvikling af finalekampe

Afvikling af Final Four
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§ 15
Semifinaler og finaler betragtes som to
forskellige arrangementer.
I disse arrangementer gælder følgende:
a. I Final Four skal der opkræves entre.
b. DBBF modtager max. 25 % af
bruttoentreindtægten.
Andelen fastsættes af DBBFs
bestyrelse
c. Resten af entreindtægten deles
mellem de implicerede klubber i hvert
arrangement.
d. Afvikles begge semifinaler samme
dag i samme hal umiddelbart efter
hinanden, deles bruttoindtægten efter
en fordelingsnøgle, der fastsættes af
DBBFs bestyrelse,
e. DBBF afholder udgifter til halleje,
kontrollører, dommere,
dommerbordsofficials og
kommissærer.

Udeholdet skal til og med 1/16-finalerne
betale rejseudgifter samt diæter til den
dommer, de er ansvarlig for, jf. DBBFs
gældende takster.
DBBF betaler i 1/8- og 1/4-finaler samtlige
rejseudgifter og diæter til dommerne og
kommissærerne samt honorarer til
kommissærerne jf. DBBFs gældende takster.
Hjemmeholdet dækker alle øvrige udgifter,
herunder dommerhonorarer, jvf. DBBFs
gældende takster.
§ 15
I finalerne gælder følgende:
a. DBBF modtager max. 25 % af
bruttoentreindtægten. Andelen
fastsættes af DBBFs bestyrelse,
b. Resten af entreindtægten deles
mellem de implicerede klubber,
c. Afvikles begge finaler samme dag i
samme hal umiddelbart efter
hinanden, deles bruttoindtægten efter
en fordelingsnøgle, der fastsættes af
DBBFs bestyrelse,
d. DBBF afholder udgifter til halleje,
kontrollører, dommere,
dommerbordsofficials og
kommissærer.
e. DBBF godtgør holdenes
rejseudgifter.
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f. DBBF godtgør holdenes
rejseudgifter efter takster, gældende i
DM-turneringen. Dog dækkes der
kun én rejse mellem hjemby og
arrangementssted i forbindelse med
Final Four. Eventuel overnatning og
forplejning dækkes af holdene selv.
g. DBBF besidder Tv-rettigheder og
retten til bandereklamer.
Nettoindtægten fordeles efter regler,
vedtaget af DBBFs bestyrelse.

§ 16
I finaler, hvorfra der bringes TVtransmission, deles entreindtægten til
klubberne, fratrukket DBBFs andel (max 25
%) ligeligt mellem de involverede klubber i
finalerne.
DBBF besidder retten til bandereklamer.
Nettoindtægten fordeles efter regler,
vedtaget af DBBFs bestyrelse.
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Forslag til ændring af
Propositioner for landsdækkende
ungdomsturneringer
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Herefter spilles finaler, bedst af 3 kampe
mellem nr. 1 og 2.
Er et hold dømt som taber efter FIBAs

§1
En landsdækkende ungdomsturnering
består af 6 klubber, kvalificeret via lokale
turneringer i efteråret i øst og vest. De to
bedst placerede i øst og de to bedst
placerede i vest er automatisk kvalificerede
til den landsdækkende række. Nr. 3 og 4 fra
hhv. øst og vest, spiller en
kvalifikationskamp om deltagelse, således
at nr. 3 øst møder nr. 4 vest og nr. 3 vest
møder nr. 4 øst. Disse kvalifikationskampe
tilstræbes spillet samme dag og samme sted
som pokalfinalerne for senior herrer/damer.
§2
Klubberne spiller et grundspil, alle mod
alle, ude og hjemme. Runderne kan
afvikles i stævneform over en weekend, for
at nedbringe antallet af rejser over
Storebælt.

Nuværende tekst

Ændringsforslag fra klubber

Ændringsforslag fra bestyrelsen

Det med blåt markerede er ændringer og forslag til det nugældende turneringsreglement, stillet af klubber
Det med grønt markerede er ændringer og forslag til det nugældende turneringsreglement, stillet af DBBFs bestyrelse

Forslag til ændring af 7. Propositioner for landsdækkende ungdomsturneringer
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spilleregler, er det dog ikke udelukket fra at
spille en 2. og en evt. 3. kamp.
Det bedst placerede hold i grundspillet har
normalt hjemmebane i den 1. kamp og altid
i en evt. 3. kamp.
§3
Der er ingen automatisk op- og nedrykning
fra rækken.
§4
Turneringen ledes af DBBFs
turneringsudvalg. Turneringen skal
økonomisk hvile i sig selv.
Protestsager, diskvalifikationssager og
indberetningssager behandles efter reglerne
for sådanne sager i DBBF-divisionskampe.
§5
Landsdækkende turneringer for
ungdomshold erstatter UDM for
pågældende aldersgruppe.
Ny § 6
Økonomi
Turneringen skal økonomisk hvile i sig
selv.
DBBF opkræver et turneringsgebyr og der
ydes rejserefusion efter en takst, fastsat af
bestyrelsen.
Dommerkørsel afregnes af DBBF efter en
takst, fastsat af bestyrelsen.
I en eventuel 3. finale dækkes
dommerhonorar af DBBF.
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b) Repræsentantskabsbeslutninger
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FORSLAG TIL
DBBF’ LANDSLOTTERI.
Forslaget stillet af bestyrelsen.

Bestyrelsen anmoder på Basketrigsdagen klubberne om en godkendelse til at etablere et
landslotteri til fordel for DBBF. Overskudet skal bruges til nedbringelse af DBBF’s gæld til
DIF.
Lodsedler.
Indtægter:
120000 stk a kr. 20.00

kr. 2.400.000

Udgifter:
Præmier 30%
Omkostninger
Afgift
Salgsomkostninger

kr. 720.000
kr. 100.000
kr. 108.000
kr. 600.000

Overskud

kr. 1.528.000
kr.

872,000

Overskuddet går alene til at nedbringe gælden til DIF.
Etablering af et landslotteri skal godkendes af DIF og Politiet og efterfølgende have
opbakning og godkendt på basketrigsdagen i juni måned 2005.
Forudsætning er at der er 12.000 medlemmer i DBBF og hver klub modtager/køber det antal
lodsedler, som svarer til medlemstallet x 10.
Eksempelvis for AAIF Basket vil det betyde at klubben modtager 3.337 lodsedler a kr. 20.-,
som afregnes med 3.337 x kr. 15.00 = kr. 50.055,00 når salgsperioden er overstået.
Salgsprovision til klubben/medlemmer er kr. 5.00 pr. lodsedel.
Hvis forslaget bliver godkendt på rigsdagen og salget går godt, så skal vi forsøge at lave et
landslotteri i 2006 eller 2007, så gælden til DIF er helt afviklet.
Åbyhøj, den 26.02.2005
Ove Pedersen
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Basketrigsdag II

Basketligaen 2005 – 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 blive 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
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.
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Skabe breddeholdninger

x

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

min12 klubber, der opfylder hvidbogens tekst

x

Mange tilskuere til kampene

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

x

Vækst og udviklingsorienteret

Ansøgninger
Et antal klubber kan ansøge om optagelse i Basketligaen.
Følgende klubber kan søge: Foruden de klubber, der har spillet i Basketligaen i sæsonen forud
for den sæson, for hvilken der ansøges, kan klubber, der har chancen for at blive nr. 1 eller 2 i 1.
division søge. Grundet ansøgningstidspunktet er alle klubber i 1. division principielt velkomne til
at søge.
Der optages maksimalt ti klubber til Basketligaen. Følgende ti klubber anses for at have opfyldt
de sportslige krav til optagelse i ligaen: Nr. 1-8 i grundspillet i den forgangne sæson, mens de to
bedstplacerede hold i kvalifikationsspillet.
De ti 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, og klubberne modtager relevante skemaer til ansøgning minimum en måned i forvejen. I hvidbogen er beskrevet, hvad der minimum skal indgå i klubbernes ansøgninger.
Senest 20. januar giver Basketliganævnet besked til de klubber, der er godkendt til den efterfølgende sæson samt til de klubber, der ikke på dette tidspunkt er godkendt. Sidstnævnte klubber
får besked om hvilke felter, der ikke kan godkendes.
Hvidbogen 2005 - 2008

side 128

Basketrigsdag II

De klubber, der ikke blev godkendt pr. 20. januar kan senest 15. marts fremsende hvilke initiativer, der er sat i gang for at udbedre manglerne, hvorefter liganævnet behandler disse
Senest 1. april oplyser Basketliganævnet hvilke klubber, der deltager i Basketligaen i den efterfølgende sæson.
Kvalifikationsspillet
Deltagere i kvalifikationsspillet: Nr. 9 og 10 i ligaen samt nr. 1 og 2 i 1. division.
Tidspunkt: Kvalifikationsspillet afvikles umiddelbart efter afslutningen på 1.division og Basketligaen. Disse turneringer forsøges afsluttet samtidigt.
Bonuspoints: Bedst placerede hold fra 1. division: 2, næstbedst placerede hold fra 1. division: 1,
nr. 9 i Basketligaen: 1 og Nr. 10 i Basketligaen: 0.
Afvikling: Kvalifikationsspillet afvikles som en dobbeltturnering, hvor alle møder alle, ude og
hjemme.
(i alt 6 kampe) Ønsker et hold ikke at deltage i ligaen i den efterfølgende sæson, kan holdet ikke
deltage i kvalifikationsspillet. Kan der kun findes tre hold blandt de nævnte, der ønsker at deltage i ligaen i den efterfølgende sæson, afvikles kvalifikationsspillet med disse tre hold. Der kan
altså ikke blive tale om at invitere yderligere hold. Deres bonuspoints ændres ikke i forhold til
ovenstående uanset at færre hold deltager.
I overgangssæsonen 2005-2006 deltager op til 5 hold. De tre sidste i Basketligaen og nr.1 og 2.
i 1.division. De har følgende point med over i et slutspil med max 10 kampe. Nr. 9 i Basketligaen
2 nr.10 i Basketligaen 1 og nr.11 i basketligaen 0. nr. 1 i 1.division 2 og nr. 2 i 1. division 1
Kan der kun findes to hold, der ønsker at deltage i kvalifikationsspillet, afvikles dette ikke og de
to hold er sportsligt kvalificerede til at deltage i Basketligaen.
Ønsker et eller flere hold, der er blevet placeret som nr. 1-8 i Basketligaen ikke at deltage i ligaen i den efterfølgende sæson, eller er holdet udelukket herfra, vil nr. tre og nr. fire i kvalifikationsspillet i nævnte rækkefølge blive tilbudt oprykning.

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.
Hvidbogen 2005 - 2008

side 129

Basketrigsdag II

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.
c. Krav til arenaen
1. Der skal være mulighed for siddepladser (godkendt af myndighederne) til 600 tilskuere.
2. Der skal være opmalet til basketball i tre sekunders felter og midtercirkel. Maling kan evt. erstattes af gulvreklamer.
3. Der skal være gennemsigtige plader med break-away kurve.
4. Der skal endvidere være 24 sekunders ure over pladerne eller i alle fire hjørner.
5. I forbindelse med scoringstavlen skal der være permanent fejlvisning, så spillere og tilskuere
kan følge med i antallet af fejl den enkelte spiller er blevet idømt.
6. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er telefonstik til rådighed for de
fremmødte journalister. En presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger og andet relevant materiale.
7. Der er en kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning.
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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 er 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.
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.
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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)
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. Klubben 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

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 nedenstående opgaver:
x

Kommunikation og presse

x

Markedsføring i bred forstand

x

Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og servicering af sponsorer

x

Organisationsudvikling/koncepter

x

Gennemføre plan og beskrivelse

x

Aflægge regnskab og udarbejde budgetter

x

Ansvarlig for Basketliga guiden

x

Ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af DM finaler

x

Sikre turneringsplanen gennemføres og udarbejdes
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x

Lave statistikker og sikre hjemmesidens kvalitet

x

Være koordinerende led i forhold til DBBF

x

Oprette et observatørkorps (dommerne), der skal rapportere om ligaklubbernes kampafviklinger, og på baggrund heraf løbende føre en journal over hver enkelt klub fra
kamp til kamp

x

Have viden om klubbernes udvikling, planlægning, økonomi og organisatoriske opbygning og hjælpe klubberne hermed

x

Sikre at der altid er klare og entydige beskrevne processer for kampafvikling

x

Opstille faste rutiner for rapportering af resultater til pressen og øvrige udvalgte interessenter

x

Modtage klager i forbindelse med kampafviklinger, og videresende disse til juridisk bearbejdning ved Ligaudvalget, og sikre at der afgives et svar til den klagende instans

x

Udskrive bøder efter regler besluttet af hvidbogen og Basketligarådet

x

Udsende ansøgningsskemaer til alle klubber i Basketligaen og 1. division

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 pr. 1. januar og listen over de godkendte klubben offentliggøres senest pr. 20.
januar.
Hertil kommer så den sportslige godkendelse.

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

Dameligaen 2003 – 2006 Hvidbog

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk
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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.
Dameligaen 2003 – 2006. 2.udgave.
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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.

Dameligaen 2003 – 2006. 2.udgave.

Basketrigsdag II

side 146

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)

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

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
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 %

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

Bilag dagsordenens punkt 10
Valg til bestyrelsen

Idrættens hus – Brøndby Stadion 20 – DK2605 – Telefon +45 43 26 24 20 – Fax +45 43 26 24 20 – E-mail info@dbbf.dk – www.dbbf.dk
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10.
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 – ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Nicolas Veicherts – ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsens forslag: Jesper Brixen
Formand for uddannelsesudvalget
Mogens Tygesen – ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsens forslag:
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg
Kasserer og formand for økonomiudvalget
Torben Knudsen – på valg, villig til genvalg
Formand for turneringsudvalget
Bjarne Bremholm – på valg, villig til genvalg
Formand for informationsudvalget
Henrik Koch – ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsens forslag:
Formand for klubudviklingsudvalget
Ove Thelin – på valg, villig til genvalg
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – på valg, villig til genvalg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen
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Stk. 11
Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20
Økonomiudvalget
Såfremt bestyrelsens forslag om nedlæggelse af økonomiudvalget vedtages bortfalder punktet.
Nuværende medlemmer:
Jørgen Nielsen, ønsker ikke genvalg
Annelise Mikkelsen
Rune Larsen, ønsker ikke genvalg
Øvrige poster vacante
Turneringsudvalget for øvrige turneringer
Brian Damgaard (vest), villig til genvalg
Torsten Ørhøj (vest), ikke villig til genvalg
Flemming Hansen (vest), villig til genvalg
Thomas Frydendal (øst), villig til genvalg
Jimmy Jørgensen (øst), villig til genvalg
Forslag: Peter Jensen
Informationsudvalget
Thomas Silfen, ikke villig til genvalg
Henrik Sandberg
Øvrige poster vakante
Klubudviklingsudvalget
Rasmus Rasmussen, villig til genvalg
Hanne Reinholt, ikke villig til genvalg
Astrid Pedersen, ikke villig til genvalg
Georg Sandersen, villig til genvalg
Carsten Hermansen, villig til genvalg
Bestyrelsens forslag:
Eliteudvalget
Steffen Wich, villig til genvalg
Trine Timms, ønsker ikke genvalg
Jesper Hauge, villig til genvalg
Jakob Møller, ønsker ikke genvalg
Per Mikkelsen, villig til genvalg
Bestyrelsens forslag: Merete Gade
Dommerudvalgets sammensætning i 2005-06
Jan Boel, ikke på valg, men ønsker at udtræde af udvalget
Claus Fogde
Jesper Brixen, er opstillet til som formand og dermed medlem af bestyrelsen
Anker Nielsen, ikke på valg, men ønsker at udtræde af udvalget
3 poster vakante

side 153
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Uddannelsesudvalget sammensætning i 2005-06
Simon Prahm
Igor Gavrilovic
Jesper Johansen
Thomas Haaning
1 post vakant

Børne- og ungeudvalgets sammensætning i 2005-06
Ole Rasmussen
Jens Carlsen
Erik Lindegaard
Rasmus Toft
1 post vakant
Basketligaudvalget (vælges af ligaklubberne)
Basketrigsdagen anmodes om at give bestyrelsen bemyndigelse til at fylde op i alle udvalg,
således at hvert udvalg omfatter 5 medlemmer + formanden.
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
Leif Willer Rasmussen, ikke villig til genvalg.
Suppleant: Jette Jessen, villig til at indtræde i udvalget
Bestyrelsens forslag til suppleant:
14.
Valg af revisorer og en suppleant for disse
Basketrigsdagen 2004 besluttede sidste år at indgå i 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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Turneringsudvalgets beretning
Denne beretning omhandler det første år et efter nedlæggelsen af distrikterne.
TU er opbygget med undertegnede som TU-chef, Torsten Ørhøj som ansvarlig for turneringen i vest
og Thomas Frydendal ansvarlig for turneringen i øst. Undertegnede har i samarbejde med kontoret
været ansvarlig for divisionerne samt de landsdækkende ungdomsrækker.

Turneringsplanlægning
Som et forsøg, blev alle de ombrudte rækker efter jul lagt ved hjælp af DIFs Idrætssystem. Dette
stillede nogle anderledes krav til klubberne, og skabte også nogle uventede problemer, som dog –
for de flestes tilfælde – blev løst smertefrit. Peter Gottlieb og Kim Lippert har virkelig gjort et stort
stykke arbejde for at få tilpasset systemet til den virkelige basket-verden. I den kommende sæson vil
alle turneringskampe (bortset fra BL, DL og divisionerne) blive lagt af systemet, hvilket gør at
klubbernes indmelding af hal tider og hold måske er lidt anderledes end de er vant til.

Landsdækkende ungdom
Der har i den forgangne turnering været afholdt 2 landsdækkende ungdomsturneringer – ynglinge
herrer og ungsenior herrer. Desværre har USH turneringen været ramt af en del afbud og
udeblivelser. Som en konsekvens af dette har TU besluttet kun at udbyde YH som en
landsdækkende turnering i den kommende sæson.
Der har i år været en del kritik af den landsdækkende ynglingeherre turnering, og flere klubber har
været utilfredse med flyttede kampe/udeblivelser. For at imødegå denne kritik har TU besluttet, at
den landsdækkende ynglinge herre turnering skal være planlagt INDEN turneringen starter.
Et andet nyt initiativ var at udskrive en landsdækkende pokalturnering for ungdomshold. I mange år
har dette været en fast tradition i Øst, hvorimod det var helt nyt i Vest. Dette betød at mange vestklubber måske ikke var tilstrækkelig opmærksomme på turneringen, og i mange rækker var der
skuffende få vest-hold repræsenteret. Turneringen sluttede med et meget succesrigt finalestævne i
Amagerhallen.

Øvrige turneringer
Som tidligere nævnt, har administrationen af øvrige turneringer været delt op i Vest (Torsten Ørhøj,
Flemming Hansen og Brian Damgaard) og Øst (Thomas Frydendal, Bjarne Bremholm og Jimmy
Jørgensen). Da Torsten har fået nye udfordringer i en anden sportsgren, skal der findes en ny TUleder i denne del af landet.
De vigtigste opgaver for de lokale TU, er behandling af protest-, karantæne- og dispensationssager.
Som et forsøg vil TU-Øst til næste år behandle sager fra Vest-turneringerne, og omvendt.
På ungdomssiden, sluttede mesterrækkerne i Øst med et "Final Four"-stævne, en idé som også vil
blive ført ud i livet i Vest i den kommende sæson.
UDM-finalerne blev spillet i flotte rammer i Athletion i Århus.

Miniturneringer
For de mindste spillere, er det meget forskelligt hvordan turneringerne kører rundt omkring i landet.
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Der findes alt fra turneringer der ligner ”de voksne” til turneringer i stævneform over nogle
weekender. Det er meget svært at finde en fælles fælles turneringsform, som vil fungere i hele
landet. TU vil (i samarbejde med B&U-udvalget) prøve at analysere dette område nærmere, og
måske fremkomme med forslag til nye turneringsformer. Det er ikke planen at ændre væsentligt på
de nuværende former til den kommende sæson.

Landspokalturneringen for seniorer
For 2 år siden vedtog DBBFs repræsentantskab en ændret turneringsform, således at semifinaler og
finaler blev afviklet som et Final Four over en weekend. Da de involverede klubber ikke været
særligt tilfredse med formen, samtidig med at indtægterne ikke står med med udgifterne, foreslår
TU, at pokalturneringen igen afholdes efter de gamle regler, hvilket indebærer én finaledag og
semifinaler med ude-/hjemmekampe.

Omlægning til kvalspil til BL
Der har fra Basketligaen være et ønske om at indføre et kvalifikationsspil til Ligaen. Det er fremsat
som forslag.

Mål for sæson 2005/06 og 2006/07
Bestyrelsens oplæg indeholder mange tiltag, som har indflydelse på turneringsudvalgets arbejde i de
kommende år. Vi ser frem til at lægge kræfter i at opfylde disse mål, som skal bidrage til at udbrede
basketball i hele landet.

Juni 2005
Bjarne Bremholm, formand
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Uddannelsesudvalget – Årsrapport
Uddannelsesudvalget har i den forløbne sæson haft midler til at afholde i alt 3 møder, men har ikke
haft møder efter jul, da vort budget var opbrugt.
Udover undertegnede har UU bestået af Jesper Johansen, Thomas Haaning, Simon Prahm og Igor
Gavrilovic samt Christian Jakobsen som sekretær.
UU har i denne sæson haft et fald i det samlede antal kursister, der har deltaget i de udbudte kurser,
i forhold til sidste sæson. Nærmere om områder og årsager følger nedenfor.
Træneruddannelser:
Særligt i øjne faldende er at antallet af Kursister på klubtrænerkurser er faldet markant. Om det
skyldes at vi ikke har trænere, der er klar til klubtrænerkurserne kan vi kun gisne om. Omvendt har
der været en stigning i antallet af kursister på basiskurser og det interessante er nu om nogle af de
mange basiskursister nu kommer på klubtrænerkursus i den kommende sæson.
Vi har for første gang lanceret et A-træner kursus for mere øvede trænere, i samarbejde med DIF,
og dette har været en stor succes. Faktisk så stor at vi er gået i gang med at afholde endnu et kursus
som kører i øjeblikket. Fra A-træner kursus og opefter er det nu således at man afslutter kurset med
en skriftlig eksamensopgave som skal bestås før man kan kalde sig A-træner. Der synes at være et
behov og dette vil vi også fremover søge at støtte.
Endvidere har vi i UU arbejdet på en licensordning for elitetrænere, som er videresendt til
Eliteudvalget for kommentarer, men det har endnu ikke været forelagt bestyrelsen til konkret
stillingtagen.
Desuden har vi på møderne drøftet emner som mesterlæreordning, elitetrænerudvikling,
udarbejdelse af en undervisnings DVD samt oprettelse af særlige kurser for lærere/pædagoger.
Disse projekter er ikke skrinlagt, men er udsat til vi har ressourcer til at udvikle dem.

Dommeruddannelser:
På dommersiden har vi haft et fald i antallet af kursister på især B-dommerkurserne og dette må
give anledning til bekymring, hvis denne tendens fortsætter. Vi må derfor håbe at nogle af de mange
C-dommere som er blevet uddannet vil få lyst til at fortsætte som B-dommere. A-dommer kurset
havde lidt flere deltagere end sidste år ligesom dommerbordskurset. Vi står dog stadig tilbage med
et stort behov for flere dommere og der skal stadig gøres en stor indsats for at motivere flere unge
til at blive dommere. Dette lægger op til et større samarbejde med dommerudvalget.

Lederuddannelser:
Her er det lykkedes at uddanne 21 nye ledere, hvilket er en stigning i forhold til året før, men det er
stadig alt for få og der skal gøres et stort arbejde for at uddanne langt flere ledere i de kommende år.
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Afslutning:
UU har, ligesom alle andre udvalg, været nødt til at skære helt ind til benet økonomisk. Det har
selvfølgelig sat en øvre ramme for vort aktivitetsniveau, men desto trods har vi formået at
igangsætte nye aktiviteter og stort set holde det samlede antal kursustimer i forhold til sidste år. Vi
håber at vi vil kunne skabe endnu flere aktiviteter næste år.
Vi forventer at næste år vil være præget af de tiltag der er beskrevet i Bestyrelsens ”Vision, værdier
og strategi” som vil blive diskuteret andetsteds i dag og som vi vil bestræbe os på at opfylde vores
del af.
Endelig har jeg besluttet mig for at trække mig som formand for UU, af tidsmæssige årsager, men
vil fortsat deltage som menigt medlem af UU.
På Uddannelsesudvalgets vegne
Mogens Tygesen
Formand
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Beretning Basketligaen & Dameligaen 2004 - 2005
Basketligaen bestod i sæsonen 2004 – 2005 af 12 klubber og turneringen løb fra ultimo september
2004 – medio april 2005.
Der blev afviklet totalt 153 kampe før vinderen kunne findes. Dansk mester blev Bakken Bears, Sisu
blev nummer 2 og bronzemedaljerne gik til Svendborg.
Dameligaen bestod af 8 hold og turneringen løb fra november 2004 – april 2005.
Der blev afviklet knap 70 kampe før vinderen som blev Hørsholm kunne kåres Sølvet gik til Virum og
bronzen til Sisu.
Som noget nyt afviklede Damerne en Grand Prix turnering som var en god optakt til sæsonen.
Basketligaen:
Arrangementerne i forbindelse med afviklingen af Basketligakampene var i denne sæson endnu
bedre end før set.
Betalingen er også kommet idet tilskuerfremgangen er steget støt de sidste år. I denne sæson har
knap 50.000 mennesker valgt at se Basketligakampe. Dette giver en marginal fremgang på 0.3%
således at snittet nu er 321.
Aftalen med DK4/4Sport bevirkede at der blev vist 22 kampe fra Basketligaen. + All Star kampen
All Star kampen blev afholdt for anden gang og var i år i en fyldt Næstved Hal.
Organisatorisk er de fleste klubber også blevet styrket og de ”daglige” rutiner er blevet løst bedre.
Medlemstallet i de involverede klubber er heldigvis også steget totalt.
Den nye hvidbog 2005 – 2008 er et udtryk for, den vej vi gerne vil, og at det lange træk nu er ved at
bære frugt.
Sportslig har det aldrig været mere åbent. Turneringen har været meget lige og der har været et væld
af meget seværdige kampe på et højt sportsligt niveau.
”Faxe Kondi Man of the Match” er fortsat i den forgangne sæson. Mediebevågenheden har især i de
store provinsbyer været massiv. Dog kniber det stadig i Khb’s området.
Internet siden har fungeret godt og nu er der også kommet endnu bedre styr på statisikken. Besøgstallene på hjemmesiden er i stadig vækst.
Der hvor forbund og klubber (basketliganævnet) fejlede i den forgangne sæson var på en Basketrigsdags beslutning om især en tidsfrist. Dette er beklageligt, men har dog ikke været noget som de
implicerede klubber i Basketligaen ikke har været vidende om. Ingen af de implicerede basketligaklubber gjorde indsigelser.
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Grundene til dette forhold var flere… sygdom, rejser, påske mm, men den forsinkelse som var på 14
dage er stadig ikke ok i forhold til den vedtagne beslutning. Den nye hvidbog har taget højde for dette
forhold således at gentagelser ikke vil ske.

Dameligaen:
Ligaen er i gang med sin kun anden hele sæson og det har været op af bakke på en del områder.
Klubberne har helt sikkert gjort en øget indsats, men som vi har set det fra Basketligaen tager det tid
at få alting til at fungere.
Desværre er antallet af aktive voksne kvindelige basketball spillere ikke stort nok til at kunne sikre den
samme hurtigere udvikling hos damerne.
Dog kan man tydeligt se at mange ting er blevet bedre i forhold til sidste sæson.
Alle de organisatoriske rutiner er blevet styrket væsentligt. Desværre er der blevet en klub færre i den
kommende sæson. De klubber der har valgt at få en puster skal nu nok komme igen, idet de har valgt
at starte på at styrke sig på de interne linier og at sætte ekstra fokus på de unge. En udvikling der helt
sikkert bærer frugt om nogle få år.
Hjemmesiden er nu helt på plads og det vil i den kommende sæson give øgede muligheder for
information og øget eksponering til de interesserede.
Geografisk er der dog stadig en skævdeling men heldigvis er Aabyhøj nu i år atter med.
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
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NAVN
DELTAGER/REPRÆSENTANT
Andreas Larsen
Næstved
Annette Lichtenberg
Baltic
Birgit Kelly
Svendborg
Carsten Boeck
ALBA
Carsten Hartvigsen
Lystrup
Carsten Hermansen
Aalborg
Casper Planntin
Gladsaxe
Cecilie Bengtsen
Glostrup
Claus Jensen
BK Amager
Dan Bengtsen
Glostrup
Eggert von Cappeln
Skovbakken
Elisabeth Carnbring
SISU
Erling Sørensen
BMI
Frank J. Andersen
BMS
Gitte Broni
B71 Holstebro
Gøye Svendsen
Nyborg BK
Hans Verner Larsen
Næstved
Henning Sund
Vejle
Henrik B. Nielsen
Holbæk
Henrik From Olsen
BK Skjold/Stevnsgade
Henrik Jakobsen
Horsens BC
Henrik Sandberg
Solrød
Henrik Westergaard
Roskilde
Jens Carlsen
Esbjerg
Jesper Brixen
Virum
Jesper Schwalbe
BK Amager
Jim Kelly
Oure
Jimmy Jørgensen
The Fun Raisers
Jimmy Thomsen
Hvidovre
Jonas Buur
Skovbakken
Jytte Mathiasen
Fredericia
Jørgen Stig Nielsen
Hørsholm
Karen Vanderborght
AUS
Leif Nielsen
BK Amager
Lennart Jensen
Horsens IC
Malene Winther
Holbæk
Merete Gade
Virum
Michael Piloz
Skovbakken
Mikkel Bentsen
Horsens BC
Mikkel N.. Nielsen
AUS
Morten V. Hansen
Randers
Oksana Ulitsina
BK Skjold/Stevnsgade
Ole John Nielsen
Falcon
Ole Westergaard
Roskilde
Peter Broen
Hvidovre
Peter Glahn
SISU
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(opdateret d 9 juni)

STEMMER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Peter Jensen
Peter Leidesdorff
Randi Brandstrup
Rasmus Munck
René Jakobsen
Sarah Gingold
Simon Prahm
Sonny Jacobsen
Steen Bolvig
Steen Guido
Susanne Fløe
Sussi Thorbøll
Søren Korsbæk
Thomas Frost
Thomas Frydendal
Thomas Ginnerup
Thomas Haaning
Thomas Simonsen
Thomas Zeeberg
Tonny Hansen
Tonny Mattern
Bjarne Bremholm
Jesper Nielsen
Mogens Tygesen
Nicolas Veicherts
Ove Pedersen
Ove Thelin
Sten Krüger Poulsen
Torben Knudsen
Claus Fogde
Flemming Hansen
Georg Sandersen
Jens Laulund
Per Mikkelsen
Thomas Silfen
Birgitte Melbye
Christian Jacobsen
Kim Lippert
Kirsten Tvedegaard
Allan Foss
Jan Darfelt
Kell Ørhøj
Leif Willer
Morten Thomsen
Pelle Persson

Lemvig
Solrød
Horsens IC
Værløse
Lemvig
Hørsholm
Falcon
Høbas
B71 Holstebro
Hørsholm
Aabyhøj
Gladsaxe
Aalborg
Aalborg
Skjold Birkerød
Høbas
Haderslev
Aalborg
Værløse
Randers
BK Skjold/Stevnsgade
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Aabyhøj/Best.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Dommerudvalget
TGF/Dommerforeningen
Klubudviklingsudv.
Spillerforeningen
Eliteudvalget
Værløse/ABCD
Generalsekretær
Breddekonsulent
Turn. Administrator
Administration
Landstræner
DIF
Dirigent
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1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Basketrigsdag II, 11. juni 2005 - Statusrapport for Dommerudvalget.
Dommerudvalget (DU) prioriterer i perioden 2004 - 2006 rekruttering af nye dommere,
udarbejdelse af nye tidssvarende dommerkurser samt en højnelse af dommernes
tekniske niveau og viden om basketball.
Rekruttering: I år har vi fået 5 nye A-dommere, 24 nye B-dommere og 285 nye Cdommere. Alligevel er det svært at fastholde dommerne, og få dem ud på banerne. Der
er ingen tvivl om, at hvis vi ikke bliver bedre til det, så vil der allerede fra den kommende
sæson være færre kampe med neutrale DBBF dommere – som der også blev det i år –
men også færre dommere generelt. Jeg vil senere komme ind på, hvordan vi kan bruge
turneringsplanlægning til at fastholde dommere, men først skal det understreges, at hvis
ikke klubberne bakker op om den kommende sæsons tiltag for at rekruttere dommere,
vil antallet af dommere fortsat falde. Jeg vil derfor gerne slå et slag for det eksperiment,
som DU allerede har iværksat i år, hvor der i nogle rækker kun påsættes én neutral
DBBF-dommer. I disse rækker får hjemmeholdet mulighed for at lade C-dommere og
ikke aktive B-dommere ”blive løbet i gang” i de trygge klubrammer støttet af en erfaren
dommer, der nok skal tage ansvar for kampen og give gode råd bagefter. I år er disse
kampe for ofte enten blevet dømt af den neutrale dommer alene eller sammen med ”den
første den bedste”. Ideen er god, og rammerne er skabt – nu skal klubberne følge op.
I den kommende sæson vil rekrutteringsindsatsen blive fulgt op af materiale til
klubberne og til de aktive dommere, sådan at enhver kan få mere viden om fordelene
ved at være dommer, og det sikkerhedsnet som DU spænder ud under de ny dommere,
sådan at deres første sæson på banen bliver en positiv oplevelse. Der vil endvidere
blive gennemført fire B-dommerkurser, hvor datoerne allerede er sat. To i
Superuddannelsesweekenden før sæsonen (Randers og København) og to i januar
2006 (øst og vest).
Uddannelse: DU har i den forløbne sæson revideret A- og B-dommerkurserne, sådan at
de i dag har en kortere og mere interessant tilstedeværelsesdel, mens praktikken i
højere grad gennemføres ude i hallerne sammen med rutinerede dommere. For Adommeraspiranternes vedkommende under jævnlig supervision af udvalgets
bedømmere. Også i de ny A- og B-dommeres første sæson vil de udelukkende dømme
sammen med rutinerede dommere. På den måde håber vi dels at kunne trække flere til
vore kurser, og dels at kunne fastholde de mange nyuddannede dommere, der ellers
hurtigt holder op med at dømme igen.
Den kommende sæson vil C-dommerkurset samt dommerbordsofficialskurserne få et
eftersyn samtidig med, at vi sammen med Uddannelsesudvalget laver et
dommerinstruktørkursus, der gerne skulle sætte klubberne i stand til selv at gennemføre
netop disse to populære kurser. Allerhelst med en dommer i spidsen sådan, at der i hver
klub fremtidigt vil være en ”dommerressourceperson”.

Dommernes tekniske niveau: Det er i den forløbne sæson ikke lykkedes at gennemføre
nær så mange bedømmelser og clinics, som det var ambitionen. Det skyldes primært, at
der ikke er mange bedømmere at tage af, samt at mange af de kvalificerede også er
dommere. Derfor valgte vi at prioritere kampe frem for bedømmelser. Af succes’er skal
dog nævnes B-dommerclinic i Lemvig mellem jul og nytår og A-dommerefteruddannelse
i Stockholm i forbindelse med NM, samt udgivelsen af en række kompendier til støtte for
dommernes teknik og udviklingen af evnen til at bedømme de samme situationer ens.
Ikke desto vurderer vi, at dommernes niveau er steget betydeligt de seneste sæsoner.
Bl.a. fordi vi har erkendt, at det nok ikke er muligt at have en særlig ”linje”, der
kendetegner en hel sæson. I stedet har vi, bl.a. inspireret af FIBA-dommerne, valgt at
fokusere på, at de samme typer situationer altid dømmes ens. Den betyder til gengæld,
at dommerne ikke længere helt kan bruge, ”sådan så jeg det”, men i højere grad må
sige, ”sådan ser vi det”. Først når denne basis er på plads, kan vi på baggrund af,
hvordan vi ønsker at spille basketball i Danmark, skabe ”en linje”. Ligadommerne er lige
ved at være der, og med dem skal vi løfte de andre dommeres niveau.
Den kommende sæson vil vi forsøge at gennemføre bedømmelser i forbindelse med
stævner, sådan at vi kan få flest mulige dommere bedømt af færrest mulige
bedømmere. Som et supplement håber vi også, at turneringen i højere grad giver
mulighed for, at en bedømmer kan sætte sig i en hal og se op til fire dommere i fire
kampe, frem for i dag, hvor vi i bedste fald kan se to dømme et dobbeltprogram. Endelig
så er det et must, at de bedste dommere i højere grad end i dag tager ansvar for under
og efter en kamp at uddanne de mindre rutinerede. En kultur der gerne på sigt skulle
udvikle sig til, at dommerne i det hele taget tør evaluere hinandens præstationen i et
mere ”kritisk” lys.
Som et nyt initiativ vil vi den kommende sæson forsøge at etablere ”en styrende
koalition” af dommere, der vil skulle vise vejen for de andre dommere. De skal være
forbilleder på og uden for banen, og ikke mindst så skal de formidle, hvad det er, der gør
en dommer bedre. Koalitionen skal primært bestå at FIBA-dommerne og –instruktører.
Grundlaget bliver en ny profil for B-, A- og Ligadommere og midlet ”den styrende
koalitions” engagement i kampene, til clinics og i debatter mellem dommere. Disse
debatter skal helt naturligt også involvere trænere, spillere og klubledere, som vi
allerede i år har forsøgt det med indlæg på vore clinics fra Ole John Nielsen, Karsten
Pirchert og Mads Christensen. Også ligatrænerne vil igen i år blive involveret, som også
landstrænerne bør være det.
Ovenstående initiativer ufortalt, mener vi dog fortsat, at der især inden for
ligadommergruppen, men også for en stor del af de bedste A-dommere, er sket et
markant kvalitetsløft. Et løft der i øvrigt er helt på højde med det løft, der også
spillemæssigt har fundet sted i de bedste rækker.
Økonomi: Det er fra flere sider blevet påpeget, at dommerne er dyre i drift. Jeg må sige,
at jeg er uenig. Dommerne er ikke dyre i drift. Hverken hvis vi sammenligner med andre
sportsgrene, eller hvis vi ser på, hvor mange kampe der dømmes. Det betyder dog ikke,
at økonomien ikke kan blive bedre. Jeg vil derfor pege på to muligheder: Først og

fremmest vil en turnering, der konsekvent gør det muligt for dommerne at dømme
dobbeltprogrammer, både spare transportgodtgørelse og gøre det mere attraktivt at
dømme. Det betyder til gengæld, at disse kampe skal samles i klumper og huller i
programmet undgås. Hvert hul koster i værste fald to x transportgodtgørelse. Accept af
holdafbud i fjerntliggende klubber bør i øvrigt føre til, at en enkelt tilbageværende kamp
ligeledes flyttes, sådan at udgifter til transportgodtgørelse kan holdes nede.
Et andet element er antallet af klubkampe, der udbydes, fordi klubberne ikke selv har
dommere. Antallet er efterhånden betydeligt og en stor udgift for klubberne. Hertil
kommer, at dette udbud er med til at udhule antallet af dommere til rådighed for DBBF.
Bl.a. fordi det er lettere at tage tre klubkampe i København end en DBBF-kamp i
Næstved. Ved at arbejde for en tættere tilknytning af dommerne i klubberne og
uddannelse af flere vil både udgift og problem kunne reduceres. DU er af bestyrelsen
forpligtet til at komme med et oplæg til hvad både klubber og dommere kan gøre efter
jul. Vi håber, at klubberne vil tage godt imod det og støtte dets anbefalinger.
Dommerudvalg 2005-2006 hviler på dette års rutinerede kræfter Jesper Brixen og Claus
Fogde suppleret af en ny dynamik fra Jonas Bille, Rune Larsen og Jakob Hors, hvis
primære ansvar det bliver at udvikle dommerne. Til gavn for udviklingen og
rekrutteringen i Jylland forsøges et jysk underudvalg etableret. Det sker fordi vi har
måttet erkende, at der er lidt længere mellem, hvordan tingene bedst gøres i øst og i
vest.
Min egen rolle er indtil videre uafklaret, idet jeg mener, at det bør være op til det ny
udvalg at afgøre, om de er interesserede i at bruge en gammel formand. Vi ved alle, at
det ikke altid er en god ide. Selv er jeg meget godt tilfreds med udvalgets resultater de
seneste fire sæsoner. Ikke mindst højnelsen af dommerkvaliteten i Basketligaen samt
Danmarks internationale profil, der senest med Jonas og Runes kvalificering som
”promising FIBA referees” for mig tegner nogle gode muligheder for generelt at løfte de
danske dommeres niveau. Jeg skylder mangen en tak til udvalget inkl. Jan Boel og
Anker Nielsen, der efter mange års virke også træder ud.
Fremtid: Dommerudvalget er selvfølgelig enig i de mål, som bestyrelsen har stillet for de
kommende sæsoner. For dommerområdet gælder særligt, at klubberne i højere grad
end i dag skal tage ansvar for opgaven med at rekruttere dommere, og at dommerne i
samme grad skal tage ansvar for, at klubberne kan gøre det. Udvalgets opgave bliver at
skabe værktøjerne, men vi kan altså ikke alene løse problemerne med dommermangel.
Det er heller ikke muligt at løse opgaverne alene. Derfor er det helt afgørende, at flere
dommere byder sig til som undervisere, bedømmere og udviklere. Udvalget vil straks
efter Rigsdagen lægge hårdt ud med at henvende sig til alle dommere via mail og
direkte, dér hvor vi mener, at nogle særlige kapaciteter går og gemmer sig. Skulle en
enkelt blive glemt eller overset, så er det ikke ond vilje. Vær derfor ikke bange for at
melde jer selv til den ny formand Jesper Brixen.
Dommerudvalget vil gøre sit til, at turneringen fremover får nogle endnu bedre rammer,
flere officials, flere dommere, en bedre udnyttelse af dommerne til gavn for økonomien

og et fortsat løft af dommernes kvalitet. Alle ting der er vigtige for, at det er sjovt at
dømme og attraktivt at blive dommer – men helt afgørende for, at det bliver endnu
sjovere at spille basketball.

Nicolas T. Veicherts
Formand for Dommerudvalget

Lidt statistik:
• Aldersgennemsnittet for A-dommere er ca. 37 år.
•

Ud af over 100 divisionsdommere har kun 42 dømt mere end 10 divisionskampe i
løbet af sæsonen. 15 af disse dommere er over 40 år og 4 har endog rundet de 50
år.

•

Forudsat at Bo Bundgaard har bestået FIBA-eksamen råder DBBF over tre aktive
FIBA-dommere (Jonas Bille og Rune Larsen), to aktive FIBA-kommissærer (Jesper
Brixen og Geert Sørensen) og to aktive FIBA-dommerinstruktører (Hans Bijkerk og
Jakob Hors).

•

Da dommerudvalget lagde sine tanker ud på www.dbbf.dk,
www.dommerforeningen.dk og på Åbyhøjs forum fik udvalget i alt 1 (et) svar.

•

Til gengæld blev der rigelig tid til at diskutere navngivne dommeres fysiognomi og
intelligens på de mange fora på internettet. En tendens som nok ikke skaber flere
dommere, og som webmasterne forhåbentlig bliver bedre til at rense ud i.

