Formandsberetning 2000/2001.
Basketball – og de stadig uudnyttede muligheder.
I sidste års beretning udtalte jeg, at tidspunktet er kommet, hvor vi enten må udvikle det
potentiale vores idræt berettiger til, eller vi skal leve en tilværelse som et stagnerende forbund
uden evne til at gennemføre forandringer, der afgørende sætter basketball på landkortet.
Et år senere vil jeg konstatere, at på nogle områder står vi i dag ved en risikofyldt skillevej,
hvor de beslutninger vi træffer, eller ikke træffer, vil påvirke os langt frem i tiden. Det er mit
indtryk, at der særligt på breddesiden må træffes beslutninger om ændringer, der tager
udgangspunkt i klubbernes situation.
Medlemstallene taler sit tydelige sprog om klubbernes situation, som er præget af leder- og
trænermangel samt på nogle områder måske en forkert strategi. Dette er noget vi i fællesskab
kan gøre noget ved.
Jeg omtalte sidste år Harlevs model om etiske kontrakter. I samarbejde med Skovbakken har
klubben fået en støtte til et projekt, som skal videreudvikle denne model med udvikling af
samarbejdsmodeller omkring elite- og breddearbejdet med uddannelse som et væsentligt
element. Det er de samme tanker, der ligger til grund for elitestrategiens tanker omkring
kraftcentre. Jeg håber initiativet kan bidrage med gode ideer og erfaringer, som kan bruges af
flere andre klubber.
Jeg må konstatere, at det private initiativ arbejder hurtigere end det institionelle. Arbejdet med
elitestragetiens godkendelse eller tilretning i samarbejde med Team Danmark er ikke kommet
længere siden afleveringen i februar måned 2001.
Jordanligaklubberne har vist vejen ved at påbegynde et langt sejt træk med henblik på at
udvikle ligaen for at skabe synlighed, udvikle klubberne med en stigende professionalisering
særligt af ledelsesfunktionerne og give rammer for udvikling af spillere og andre aktører. Et
andet væsentligt indhold i klubbernes grundlag er erkendelsen af, at en sådan udvikling skal
baseres på en samtidig målrettet udvikling af breddesiden og skabelsen af det nødvendige
medlemsgrundlag for en eliteklub.
Hvis vi skal have råd til de nødvendige satsninger, der skal til for at vende den igangværende
udvikling, bliver vi nødt til at investere i fællesskab og prioritere vore knappe ressoucer, også
selvom de skal investeres i områder, der ikke lige ligger tæt på ens egne interesser.
Konkurrencen indenfor idrætten er hård. Ligesom på andre områder kræver forbrugereren i dag
kvalitet og gode serviceydelser. Kan vore klubber ikke leve op til disse krav vil man ikke kunne
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fastholde elller tiltrække medlemmer. Samtidigt medvirker denne kultur til at den frivillige
arbejdskraft eroderer.
For at fastholde vore medlemmer i vore foreninger om et forpligtende fællesskab skal der
arbejdes grundigt med værdigrundlaget og dialogen med medlemmerne. Elitearbejdet –
arbejdet med de allerbedste - må i højere koncentreres, således at grundlaget i mange klubber
primært bliver arbejdet med bredden – det elitære foreslåes overført til kraftcentrene, hvor de
største klubber bliver lokomotiverne i samarbejde med øvrige klubber i regionen, forbundet og
Team Danmark.
Involveringen af forældre i arbejdet i vore klubber er et andet område der burde være genstand
for forsøg for at skabe bæredygtige modeller.
Nye turneringstilbud som ikke kræver de samme langvarige forpligtelser som vores
standardturneringer må etableres, hvis vi også ønsker at tiltrække de mere flygtige medlemmer.
Alle markedsundersøgelser viser, at denne gruppe er endog meget stor.
En ny konsulentordning har været drøftet gennem 3-4 år uden at der har kunnet skabes enighed
om en ny ordning. Elitestategien har givet et bud på, hvordan den kunne indgå i en samordning
mellem eliten og bredden med hovedvægten på uddannelse af spillere og trænere. Jeg håber, at
det i det kommende år vil lykkes at nå til enighed om en støttefunktion til vore klubber.
At vende udviklingen kan kun gennemføres gennem hårdt arbejde og i fællesskab at få sat
realistiske mål samt gennemført dem i et forpligtende samarbejde, hvor fælles mål og ikke
særinteresser er drivkraften.
En væsentlig forudsætning for denne opgave er en langt stærkere integration af opgaver og
ansvar mellem forbund og klubber. På breddesiden påhviler denne opgave distriktsforbundene.
Dette er væsentlige forudsætninger for forbedrede resultater, og vi må alle ændre holdning til
samarbejdet kunst.
Medlemsregistrering.
Medlemsopgørelsen er hård kost. 25% tilbage over de senere år, væsentligst blandt drenge
under 18 år, og i de 3 distrikter udenfor København.
Vores grundlag er for lille og vi skal arbejde intensivt med vores rekruttering.
Kvindesiden udgør en relativt faldende andel af vort samlede medlemstal, og med ca. 4.500
aktive et meget spinkelt grundlag
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Aktivititeter
Samtlige vore tilbud og projekter skal forankres i vore klubber, ikke på forbundsniveau. Her
skal vi udvikle koncepter, definere mål og rammer samt stimulere aktiviteter på klubniveau.
Streetbasket
Turneringen for 2000 blev igangsat i samarbejde med Chili-gruppen. Chili turde ikke binde an
med projektet i 2001, hvorfor det ikke gennemføres i år. Vi undersøger alternative muligheder
for 2002.
Hvis det ikke lykkes os at fastholde streetbasket som en selvstændig aktivitet, dvs. at der sker
løbende aktivititer i hele landet med mere end 2000 registrede medlemmer, vil vort tilskud fra
DIF blive beskåret med ca. 200.000 kr.
Streetarbejdet og samarbejde med skolesystemerne er væsentlige elementer i vores rekruttering
og har dermed også økonomisk betydning.
Ungdomsarbejde
Distrikternes ungdomstræning (DUT) og DBBF's talentudviklingsprogram (TUD) er
samordnet under ledelse af Peter Gottlieb. Det er tanken, at programmet skal indeholde et stort
stævne samt deltagelse i en DBBF-camp. Programmet vil blive gennemført i den udstrækning
økonomien rækker, og aktiviteten i de enkelte distrikter vil afspejle hvilke bidrag de enkelte
forbund har ydet. Dette års arbejde afsluttedes med deltagelse i Nordic Federation Cup i pinsen
i Bergen, samt et udvidet ungdomslandsholdprogram. Der er i år endvidere påbegyndt en
udvikling af de involverede trænere i samarbejde med cheftræneren Charles Barton.
Campen har igen i år fået den nødvendige tilslutning til,at den gennemføres. Den vil dog
kræve et tilskud,da deltagerantallet ikke er stort nok til at den hviler i sig selv. Vi bør overveje,
om vi i basket skal samordne alle vore camps til et basketskole koncept med henblik på
maksimalt at tilføre penge og deltagere.
Uddannelsesudvalget er ændret i år. Jeg håber,at der nu kommer gang i salget af kurser og
udviklingen af nye kursustilbud. Der blev i samarbejde med DIF udbudt10 basis- og klubkurser
til væsentlig nedsat pris. Det er skuffende at disse tibud kun udnyttes med halvdelen. Arbejdet
med at færdiggøre forbundets uddannelseshus haster stadig, ligesom uddannelsen af et nyt kuld
diplomtrænere snart må påbegyndes.
På elitedommersiden er bestæbelserne på at højne standarden fortsat og divisionsklubberne har
lagt næsten 500.00 kr på bordet for at finansiere en øget betaling og forskellige tiltag for at
højne dommerstandarden.
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Der har været gennemført en løbende bedømmelse af divisionsdommerne i sæsonens løb. Der
er enighed med Dommerforeningen om,hvordan beløbet skal anvendes, ligesom der er enighed
om at diciplin og gensidige krav skal opfyldes.
Dommerudvalget har nu fået ændret ledelse,og det er her på sin plads at rette en varm tak til
Viggo Bertram for hans ledelse af dommerarbejdet gennem en menneskealder. Heldigvis
fortsætter Viggo arbejdet med regelfortolkning.
I den kommende sæson intensiveres arbejdet med at skabe en sammenhæng mellem
rekruttering og uddannelse, bedømmelse, efteruddannelse, belønning og dommerpåsætning,
herunder at der til stadighed udvikles og uddannes nye FIBA-dommere under DBBF. Dette skal
ske i et tæt samarbejde mellem klubber, distrikter og dommerorganer.
Den internationale udvikling.
Europakonferencen i FIBA i Tyskland for nogle uger siden endte i kaos, hvorefter formanden
og en tredjedel af bestyrelsen fratrådte.
Sidste år annonceredes at 20 af de førende klubber i Europa ville starte deres egen liga. Det er
væsentligt klubber fra Grækenland, Italien og Spanien,der har ført an, men en lang række
klubber i andre lande er fulgt med. Baggrunden er lig den problemstilling UEFA blev
konfronteret med af G14 klubberne i Champions League, idet kapitalstærke medieselskaber og
investorer har lagt astronomiske beløb på bordet.
FIBA har veget tilbage for at gennemføre sanktioner. I stedet vedtog man på en ekstraordinær
kongres i januar at vedtage en vision fremlagt af Litauen og NEBL, hvorved Europa opdeles i
tre konferencer, som indfører et regionalt system, som kvalificerer til den øverste europæiske
liga. Denne skulle skabes gennem en sammenlægning af FIBA’s Suproleague og ULEB’s Euroleague. Samtidig skulle alle øvrige europæiske ligaer nedlægges,
Denne vision skulle forhandles, og der skulle til mødet i maj fremlægges et resultat, der også
viste overgangsmodeller, idet man såvidt muligt ville respektere de indgåede økonomiske
aftaler med sponsorer, medieselskaber og klubber.
FIBA’s samarbejdspartner om marketing og TV hedder ISL, som gik konkurs i 2001. Dette har
medført en økonomisk risiko for FIBA på 50-100 millioner kroner.
På baggrund heraf fremlagde bestyrelsen på konferencen i maj et forhandlingsresultat, der
overførte rettighederne til den øverste europæiske liga til ULEB, og som ikke tog hensyn til den
i januar vedtagne vision.
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Dette forslag blev nedstemt med 29 stemmer mod 18, eller stort set med de samme stemmer,
der havde vedtaget visionen i januar. Dette betyder, at der i juli afholdes en ekstraordinær
kongres med henblik på at vælge 8 nye bestyrelsesmedlemmer, samt få styr på de europæiske
turneringer.
Den latinske dominans i FIBA led på dette møde et afgørende nederlag, og en langt mere åben
ledelsesstil vil fremover blive det fremherskende.
Deltagelsen i NEBL har således fået stor strategisk betydning. Efter begivenhederne i Tyskland
er køen for at komme med i NEBL vokset betydeligt.
Princippet som vi også kender fra Jordanligaen om at stille krav til organisation, økonomi,
kvalitet og sportslig styrke vinder indpas i stigende grad. Ikke alene NEBL, men også deltagelse
i andre nationale og internationale ligaer vil ske efter disse principper.
Danmark har oprindeligt fået tildelt en plads i NEBL, fordi man har ønsket en udvikling i
Danmark, og det er fortsat en betingelse, at det er et sammensat hold under ledelse af DBBF for
at opnå den fornødne styrke, sportsligt og organisatorisk. Pladsen er således ikke en given ting.
Elitestrategi.
DBBFs elitestrategi blev endeligt vedtaget på et bestyrelsesmøde i februar 2001 og herefter
fremsendt som officiel ansøgning til Team Danmark. Inden da havde strategien været igennem
et længere hørings- og diskussionsforløb, blandt andet i bestyrelsen, på møder med JLklubberne og herrelandsholdsspillerne, på internettet samt gennem fremsendelse til en lang
række nøglepersoner. Tilbagemeldingen var overvejende positiv, omend af et omfang, der viste,
at der ikke er tradition i dansk basket for sådanne høringsrunder. Der blev ikke fra nogen side
fremsendt eller ytret en grundlæggende uenighed i elitestrategiens indhold.
Team Danmark har igennem forløbet med udviklingen af elitestrategien været løbende
opdateret med nye udkast ligesom et antal møder, overvejende af opklarende art, har været
afholdt. Team Danmark er fortsat inde i overvejelser, hvorvidt DBBF skal gøres til et
satsningsforbund. Team Danmark har i sine udmeldinger været særdeles positive overfor
strategiens indhold og intentioner, men har dog indtaget en forbeholden position i forhold til
DBBFs og klubbernes evne til organisatorisk og finansielt at kunne løfte opgaven. DBBF har
senest anmodet Team Danmark om at konkretisere dette forbehold, som hidtil har været holdt i
generelle vendinger.
DBBF ansatte ved indgangen til perioden Charles Barton som herrelandsholdstræner og coach
for NEBL holdet. Efterfølgende er Charles Barton blevet udnævnt til manager for det samlede
landsholdsprogram på såvel dame- som herresiden. Herved er han blevet ansvarlig for dels
udpegning af trænere for de forskellige hold, dels for opbygning af et sammenhængende
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program og indarbejdelse af en forbedret elitekultur. Fra starten af sin udnævnelse har Charles
Barton arbejdet for en styrkelse af dialogen mellem forbundet og klubberne, især trænerne, samt
for en højnelse af informationsniveauet til spillerne.
Som følge af den manglende afgørelse fra Team Danmarks side vedrørende DBBFs ansøgning
har det bl.a. trukket ud med en udmelding fra forbundet til damelandsholdsspillerne.
Dette er beklageligt og har givetvis medført en del berettiget frustration blandt disse spillere.
Endvidere er en påtænkt eliteprojektgruppe med deltagelse af repræsentanter fra DBBF,
trænere, klubber og spillere endnu ikke blevet etableret af samme årsag. Disse aktiviteter er dog
højt prioriteret for den kommende sæson.
Danmarks hold i NEBL, North European Basketball League, Magic Great Danes, har sportsligt
været en stor succes. Holdet kvalificerede sig med en 12. plads til automatisk deltagelse i næste
års runde. Dette skabte markant international opmærksomhed og anerkendelse omkring holdet
og spillerne.
Gennem holdets 15 kampe i NEBL fik de danske spillere markant forøget deres internationale
rutine, ikke mindst som følge af en række af modstanderne - f.eks. Ural Great, CSKA Moskva
og Zalgiris Kaunas hører til blandt Europas absolutte top. Der er store forventninger til den
videre udvikling af NEBL og Danmark har med Magic Great Danes en unik mulighed for at
tilbyde de bedste hjemlige spillere et stort antal kampe mod nogle af Europas bedste
mandskaber.
Den kommercielle satsning med Magic Johnson har været udsat for en del kritik.
Opvisningskampen mod Alvik i september, hvor Magic Johnson ikke deltog på grund af skader,
var ikke just en succesfuld optakt. Imidlertid har tiltaget i takt med de sportslige resultater tiltrukket stigende interesse også fra udenlandske selskaber, som ved indgangen til den
kommende sæson ventes at kunne omsættes i markante sponsoraftaler og tilførsel af
investormidler.
Desuden har konceptet med at bygge holdet op omkring Magic Johnson - sportsligt og ikke
mindst markedsføringsmæssigt - givet holdet en profil, som har vejet tungt i den internationale
sammenhæng.
På landsholdssiden i øvrigt har der kun været få aktiviteter. Damelandsholdet spillede de
afsluttende kampe i EM semifinalerunden. Efter nederlag i alle kampene skulle holdet herefter
tilbage til kvalifikationsrunden. Som et led i elitestrategien har DBBF besluttet at tilmelde et
hold til Baltic Womens Basketball League (damesidens svar på NEBL) fremfor at tilmelde
landsholdet til den næste EM kvalifikationsrunde. På denne måde anvendes penge primært til
gavn for de hjemlige spilleres udvikling.
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Ligeledes som et led i elitestrategien besluttede DBBF at tilmelde U/20 landsholdene for såvel
herrer som damer. Samlet illustrerer dette strategiens markante satsning på udvikling af de
hjemlige spillere, samt de bedste talenter, gennem flere internationale kampe.
Udviklingen af Jordanligaen er fortsat fra forrige sæson. Denne udvikling er overvejende lagt i
hænderne på JL klubberne, samtidig med at en koordinerende dialog mellem klubberne og
DBBF finder sted i JL-nævnet. Dette samarbejde er stadig under udvikling og som følge heraf
har en del grundlæggende og vanskelige drøftelser fundet sted. Fra DBBF side vil udviklingen
af JL i den kommende sæson blive fulgt med stor interesse, idet denne sæson vil udgøre den
tredje sæson og dermed afslutningen af det tidsrum, som blev skitseret i den oprindelige
”hvidbog” for JL.
Bestyrelsen, udvalgene, distriktsforbund, Jordanligaen og Elitedivisionen.
Bestyrelsens arbejde har i det forløbne år væsentligst været koncentreret om prioriteringen af
opgaverne, Elitestrategien samt opfølgningen på satsningen gennem NEBL-holdet og
samarbejdet med Magic Johnson samt samarbejdsrelationerne til eksterne samarbejdspartnere.
Der har som nævnt ikke været initiativer på breddeområdet. Den fælles organisering af dette
område kan forbedres. De tidligere gennemførte møder på tværs af distriktsforbundene bør
genskabes.
Udvalgene er i al væsentlighed behandlet i indledningen. Disciplinærudvalget samt Ordens- og
Amatørudvalget har haft nogle principielle sager omkring kompetencen, der er tildelt
Jordanligaen og de relaterede ankemuligheder. På baggrund af en henstilling fra DIF’s
appeludvalg har bestyrelsen fremsat nogle præciseringer af retsgrundlaget.
Jordanligaens grundlag skal bekræftes årligt på repræsentantskabsmødet på baggrund af den
forelagte handlingsplan for det kommende år.
Det er positivt, at der nu er taget initiativ til en udvikling af Elitedivisionen og af damesiden
på samme måde som på herresiden. Der er engagerede medllemmer i en arbejdsgruppe, som har
påbegyndt arbejdet hermed.
Det er ligeledes positivt, at der fra 1. august 2001 etableres en fælles, landsdækkende
turneringsadministration i Aarhus under ledelse af Kim Lippert.
Udviklingen af fælles services og systemer gennem samarbejdet i DIF er fortsat blevet
udviklet, som vi yder vores væsentlige bidrag til.
Vor egen indsats på økonomiområdet kan forbedres, hvilket er en væsentlig opgave for
økonomiudvalget det kommende år. Ligeledes vil den fælles turneringsfunktion kunne aflaste
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og forbedre forretningsgangene mellem klub og forbund, såfremt vi tilrettelægger dette arbejde
fornuftigt.
Jordanligaen har gennemført sit første år med egen forvaltning. Jeg er ikke i tvivl om, at dette
har medført at den herved er blevet bedre end hvis friheden under ansvar ikke var blevet
gennemført. Der er stadig lang vej til at realisere de ambitiøse mål, og tilførselen af de rette
ledelsesressoucer er af afgørende betydning.
Deltagelsen i dette års NEBL samt samarbejdet med Magic Johnson synliggjorde, hvilke
kolossale krav til ledelsesressourcer, dette kræver. Ligeledes er valg af samarbejdspartnere af
væsentlig betydning. De kommercielle kræfter skal derfor styrkes. Vi har sikret os en
tilfredsstillende løsning på dette punkt.
Heldigvis har dette års deltagelse givet en sådan kommerciel interesse, at der er basis for en
væsentlig forbedret indsats og afkast fremover.
Den foretagne investering på 2,5 mill. i NEBL-holdet afspejler mangel på ledelsesressourcer
hos os selv, ligesom vores samarbejdspartner omkring det kommercielle har svigtet.
Mediemæssigt har denne sæson med 4 TV-transmissioner delvist været tilfredstillende. Vi
skal igen blive en tilskuersport for at tiltrække medierne.
Som omtalt på sidste repræsentantskabsmøde fik vi sidste år en henvendelse om udvikling af
TV-programmer, som byggede på en sponsorbetalt udvikling. På trods af at NEBL-holdet og
senere også Magic-projektet blev tilført, viste det sig, at der ikke var dækning for de
muligheder, vi i samarbejde med en ekstern partner var stillet i udsigt. Forsøget blev delvist
betalt af vor eksterne partner samt delvist ved salg af DBBF’s reklamerettigheder.
På baggrund af en meget langstrakt kontraktsforhandling af den nye håndboldaftale, blev de
strategiske drøftelser i DIF’s medieudvalg meget sporadiske. Under alle omstændigheder er
devisen nu, at enhver er sin egen lykkes smed, og at der ikke arbejdes på fælles basis.
Endvidere er aftaleperioden af væsentlig betydning, også under hensyntagen til den rivende
udvikling der sker på internetområdet og det som kaldes mediekonvergens – det vil sige
sammensmeltningen mellem TV- og internetmediet. Denne udvikling, og dens konsekvenser i
form af trusler og muligheder er endnu ikke vurderet.
Endvidere er der gennem medieudvalget kommet forslag til, hvordan de enkelte forbundes love
skal udformes, også under hensyntagen til internet, som i mange forbund, herunder også DBBF,
ikke er lovreguleret. Dette arbejde skal vi også færdiggøre i DBBF, herunder gennemgå den
komplekse rettighedssituation, som også omfatter overførselen af salgsrettighederne til DIF og
Team Danmark.
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En TV-rettighedsstrategi skal ske i samklang med en klar markedsføringsstrategi og skal for
vort forbund ske samlet.
DBBF har efter aftale med Jordanligaklubberne på det foreliggende grundlag ikke kunnet
tiltræde det af Team Danmark fremlagte udkast til rettighedsaftale. Dette kan give anledning til
politisk ballade. Området er efter min opfattelse yderligere belastet af en sammenblanding af
Team Danmarks øvrige områder, herunder støtte til eliteudøvere og talenter.
Jeg henviser i øvrigt til beretningerne, som de foreligger fra udvalgene, distriktsforbundene og
sekretariatet.
Turneringerne
Forbundets 4. danske mestre for herrer blev Skovbakken , som i den 3. finale generobrede
mesterskabet i kamp med Værløse-Farum.
Forbundets 37. danske mestre for kvinder blev Åbyhøj, som besejrede Glostup i finalen.
Pokalvindere blev hos kvinderne Herlev/BMS. Herrernes pokal gik til Skovbakken.
Økonomi
Det opnåede resultat er ikke tilfredsstillende.
Resultatet afspejler på elitesiden den øgede satsning på talentudviklingen, samt begge
seniorlandsholds deltagelse i EM-kampe. Endvidere er medieindtægterne ikke tilfredsstillende.
På baggrund af den igangværende behandling af vores ansøgning til Team Danmark og den
fremlagte elitestrategi er alene modtagne tilskud medregnet i regnskabet. Elitestrategien
omfatter også aktiviteterne i denne sæson. Efter normale omstændigheder og i tråd med den
hidtidige støttepraksis ville tilskuddet have været 300-500.000 kroner højere. Som bekendt er
Team Danmark i færd med at ændre sin støttepolitik, således at færre forbund støttes med færre
beløb.
Den uafsluttede behandling medfører endvidere, at budgettet for 2001/02 ikke er endeligt.
Budgettet afspejler at elitestrategien er indarbejdet, og at der for øjeblikket mangler 1,6 mio kr.
i en finansiering. Dette skal afklares inden budgettet afklares endeligt.
I balancen er aktiveret 2.5 mill. kroner, som resultatet af satsningen på NEBL-holdet i denne
sæson. Beløbet er blevet større end forventet som omtalt andetsteds i formandsberetningen. På
baggrund af en stor velvilje fra DIF er investeringen finansieret gennem et 5-årigt lån.
Investeringen vil blive afskrevet over 5 år i takt med tilbagebetalingen.
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Det er bestyrelsens opfattelse, at DBBF gennem salg og partnerskab til rettighederne omkring
NEBL-hold og øvrige kommercielle rettigheder, samt ved gennemførelse af den lagte sponsorog markedsføringsstrategi kan finansiere tilbagebetalingen samt kravene til egenfinansieringen
af elitestrategien.
Under alle omstændigheder kræver hele eliteområdet en meget stram styring og tilpasning,
således at DBBFs risiko ikke yderligere forøges.
Reklameindtægterne i klubkampe- bortset fra finalerne- tilfalder som bekendt væsentligst
klubberne i henhold til den indgåede aftale for den afvigte sæson.
Udviklingen i tipstilskuddene viser nu et fald, hvilket vil fortsætte i den nærmeste fremtid.
Tipsmidlerne er i forvejen øremærket til bestemte formål, som i de tidligere års stigning har
været reserveret til breddeudvikling.
Vores økonomiske råderum vil derfor blive indskrænket i de kommende år. For at imødegå
disse udviklingstendenser har bestyrelsen fokuseret på at tilpasse vores administration til disse
nye tiders krav.
Fremtiden.
Dynamikken i vores omverden stiller krav til vore ændringsberedthed, og de kommende år vil
fortsat præges af forandringer, som vil møde modstand.
Ændringsberedtheden skal udmønte sig i beslutninger og handlinger.
Som det fremgår af beretningerne er udfordringerne for vores sport store og mangfoldige, og
fordrer fortsat visdom og omtanke
Tak til alle som i den afsluttede sæson har givet en hånd til gavn for dansk basketball.
God arbejdslyst - jeg tror, vi kan.
Klampenborg, den 9. juni 2001

Helge Homann, formand
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