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1. VALG AF DIRIGENT
HELGE HOMANN indledte mødet med at byde de delegerede samt gæster velkommen.
Han oplyste at Birgitte Melbye på grund af ekstraordinært bestyrelsesmøde i FIBA var forhindret i
at være til stede.
Homann gik herefter over til dagsordenens pkt. 1, VALG AF DIRIGENT, hvor formanden på
bestyrelsens vegne foreslog advokat Poul Turley, der blev enstemmigt valgt.
DIRIGENTEN takkede for valget og konstaterede mødets lovlige indvarsling i henhold til lovenes
§13, samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt med det fremmødte antal repræsentanter.
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En stemmeoptælling viste følgende fordeling:
DBBFs bestyrelse
Helge Homann, formand
Henrik Klæbel, formand for Eliteudvalget
Carsten Boeck, næstformand
samt
Distriktsforbundsformænd:
Georg Sandersen, KBBF
Ove Pedersen, JBBF
Jens Carlsen, F&SBBF
Gert Wulff, LF&SBBF
Distriktsbestyrelser:
KBBF
Erik Lindegaard
Bjarne Bremholm
Robert M. Hansen

3 stemmer

4 stemmer

3 stemmer

JBBF
Jørgen Nielsen
Danilo Jensen
Réne Jakobsen
Morten Pedersen

3 stemmer

F&SBBF
Jan Suralski
Michael Jørgensen

2 stemmer

LF&SBBF
Henrik Sandberg (kom senere)
Søren Gustafsson
Jesper Nielsen
Kim Nielsen (kom senere)

4 stemmer

TILLÆGSMANDATER:
KBBF
Leif Nielsen
Søren Altmann
Thomas Frydendal
Claus Fogde
Hanne Barckmann
Kim Mikkelsen

6 stemmer

2

JBBF
Klaus Kristensen
Jørgen Blomgren Kvist
Michael Piloz
Flemming Hansen
Ole Hust

5 stemmer

F&SBBF
Lennart Jensen

1 stemmer

LF&SBBF
Anne Louise Lindgreen

1 stemme

ABCD – TRÆNERFORENINGEN
Torben Bo Jensen

1 stemme

DOMMERFORENINGEN
Peter Andersen

1 stemme

I alt 34 stemmer.
Øvrige deltagere:
Viggo Bertram, Dommerudvalget
Hans Graversen, Disciplinærudvalget
Leif Willer Rasmussen, Dommerpåsætter
Poul Turley
Sekretariatet:
Peter Gottlieb, konsulent
DIRIGENTEN konstaterede, at tillægsstemmerne til hvert distriktsforbund var fordelt i henhold til
lovenes §12 efter antallet af juniorhold eller ældre, der betaler holdlicens til DBBF.
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2. FORMANDEN AFLÆGGER BERETNING
Helge Homann henviste til sin skriftlige beretning, som han ønskede at supplere på enkelte punkter.
To ting var væsentlige – det var holdninger og samarbejde. Det skal vi arbejde mere med. Hvad
holdninger angår, drejer det sig om at få ting gennemført. Vi må alle tage et ansvar.
Vores medlemsstatistik er ikke smuk. Vi er gået 4000 medlemmer ned. Drenge under 18 år er der
færre af – Også nedgang m.h.t. piger og streetbasket. Vi skal have specielt streetbasket udvidet,
ellers risikerer vi at tilskuddet fra DIF til streetbasket falder bort.
Der har været sparet på det administrative område.
Formanden omtalte også NEBL, der er en nyskabelse. Men TV-dækning har svigtet. Internationalt
er der i øvrigt problemer, idet visse tophold vil danne deres egen topliga.
Herhjemme er der i dag et gennemarbejdet forslag om en ny Jordanliga, der skal ligge i DBBF-regi.
Flere havde ordet vedr. formandens beretning.
Der var ros til bestyrelsen for overskuddet.
Breddekonsulentordningen efterlystes. Minitrænerkurser efterlystes.
Man drøftede også mulighederne for samarbejde med DGI. På lokalt plan går det, men på centralt
plan er der vanskeligheder. Flere opfordrede til dialog med DGIs ledelse.
Formanden redegjorde nærmere for TV-situationen. Det oplystes, at TV med en uges varsel
forkastede at sende pokalfinalen.
Dommerhonorarer drøftedes. Formanden bemærkede, at klubberne er enige om hovedlinierne i
honorarspørgsmålet. Trænerne vil blive indbudt til deltagelse på næste elitedommerclinic som led i
udbygningen af samarbejdet dommere/trænere.
Der var ikke øvrige bemærkninger til formandsberetningen, distriktsberetningerne eller
udvalgsberetningerne der alle godkendtes.
Årets lederpokal tilfaldt i år Hans H. Graversen. Helge Homann lykønskede med valget og glædede
sig over, at Hans Graversen fortsat har erklæret sig villig til at være formand for Disciplinærudvalget.
Hans Graversen startede som spiller i Cimbria Randers og fortsatte i AUS Aarhus. Han har senest
været formand for JBBF og formand for DBBFs disciplinærudvalg, og har i bestyrelsen især
arbejdet med reglementsændringer. Hans Graversen takkede for valget med en kort gennemgang af
sine idoler gennem tiderne.
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3. BESTYRELSEN FORELÆGGER DET REVIDEREDE REGNSKAB.
Georg Sandersen glædede sig over at kunne aflægge et rigtigt fint regnskab. Der har været
besparelser som følge af IT og ændrede arbejdsopgaver.
Han orienterede desuden om forbundets debitorer. Der er ingen store gældsposter, som der ikke er
styr på.
Efter få bemærkninger godkendtes regnskabet enstemmigt.

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Dirigenten oplyste, at der var forslag dels vedr. lovændringer dels vedr. repræsentantskabsbeslutninger. Førstnævnte krævede 2/3 flertal for vedtagelse. Nogle forslag havde relation til den
nye Jordanliga, andre var uafhængige heraf.
Dirigenten foreslog derfor, at man først behandlede det principielle spørgsmål om oprettelse af den
nye Jordanliga. Forslaget har følgende ordlyd:
Forslag til repræsentantskabsbeslutning, jf. DBBF love og reglementer §14, stk. 2.
DBBFs bestyrelse foreslår oprettelse af ny Jordanliga.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
A - Forslag til lovændringer, jf. DBBF love og reglementer §14, stk. 1
Dette punkt på dagsordenen omfatter dels forslag til lovændringer, affødt af forslaget til etablering
af ny Jordanliga (A) dels lovændringer, uafhængigt heraf (B).
1.
DBBFs love, §21 vedrørende turneringsudvalget:
Turneringsudvalgets kompetence vedrørende Jordanligaen foreslås overført til Jordanligaudvalget
med godkendelse af DBBFs repræsentantskab én gang årligt.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
2.
DBBFs love, §16, vedrørende bestyrelsen:
Bestyrelsens kompetence vedrørende Jordanligaen foreslås overført til Jordanliganævnet med
godkendelse af repræsentantskabet én gang årligt.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
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3.
DBBFs love, §22, vedrørende eliterådet:
Eliterådets kompetence vedrørende Jordanligaen og Elitedivisionen foreslås overført til et
Jordanligaråd og et Dameligaråd. (Eliterådet nedlægges herved).
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
4.
DBBFs turneringsreglement, §11 vedrørende allianceklubber:
DBBFs alliancebestemmelser ændres, så alliancehold kan indgå i nye alliancer.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Søren Altmann fandt alliancereglerne uigennemskuelige. Spurgte om det var muligt at have flere
hold i landsdækkende rækker. Formanden svarede, at det var det ikke. Forslaget vedtoges derefter
uden formelig afstemning.
5.
DBBFs turneringsreglement, §36, stk. 2 c vedrørende benyttelse af
ikke-danske spillere:
Højst én anden ikke-dansk kan deltage i hver kamp, bortset fra i Jordanligakampe. I Jordanligaen
kan for hver klub højst to andre ikke-danske deltage i hver kamp. Hvis den pågældende klub ikke
kan dokumentere at kunne magte den økonomiske forpligtelse forbudet dermed, kan spilletilladelse
nægtes eller inddrages. Standardforsikring indføres for disse spillere.
Forslag fra DBBFs eliteudvalg.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
6.
DBBFs turneringsreglement, §36, stk. 1 vedrørende benyttelse af
ikke-danske spillere:
Det foreslås, at vi følger FIBAs regler om deltagelse af europæiske spillere i Jordanligaen med den
begrænsning, at hvis den pågældende klub ikke kan dokumentere at kunne magte den økonomiske
forpligtelse forbundet dermed, kan spilletilladelse nægtes eller inddrages.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
7.
DBBFs turneringsreglement, §33, stk. 1 vedrørende klubskifte/skæringsdato:
Det foreslås, at DBBFs bestyrelse bemyndiges til eventuelt at ændre spillerskiftedato fra 2001 at
regne.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
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8.
DBBFs turneringsreglement, §9, stk. 2 vedrørende ynglingespillere:
I Jordanligakampe kan ynglinge ikke deltage.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Dette forslag behandledes under A19.
B - Øvrige forslag til ændringer i DBBFs love og reglementer:
10.
DBBFsturneringsreglement love, §17 om ankefrist i diskvalifikationssager:
Det foreslås, at en tidsbestemt karantæne, der indeholder mere end 3 spilledage mv., kan inden 7
dage indankes for DBBFs disciplinærudvalg.
Formanden gjorde opmærksom på, at der var tale om en præcisering af praksis. Han oplyste i den
forbindelse at instanserne i øvrigt er:
DBBFs disciplinærudvalg
DBBFs amatør- og ordensudvalg
DIFs appeludvalg
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
11.
DBBFs love, §21 om protestsager:
Det foreslås, at protestsager indbringes for DBBFs disciplinærudvalg som første instans.
Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 7 dage indbringes for DBBFs Amatør- og
Ordensudvalg. Amatør- og Ordensudvalget er første ankeinstans for disciplinærudvalgets sager
vedrørende protester. Protestgebyret ved anke til Amatør- og Ordensudvalget er kr. 1.000.
Indberetninger og diskvalifikationer indbringes fortsat for turneringsudvalget. Disciplinærudvalget
er første ankeinstans for turneringsudvalgets afgørelser i sager vedrørende diskvalifikationer og
dommerindberetninger. Protestgebyret ved anke til disciplinærudvalget er kr. 500,.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
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12.
DBBFs turneringsreglement, §23 om nedlæggelse af protest:
Det foreslås, at DBBF følger FIBAs protestregler i de internationale spilleregler, hvorefter
protestskrivelse skal indleveres inden 20 minutter efter kampens afslutning til kampens dommere
eller kommisær, og opfølges af en skriftlig redegørelse inden for 24 timer efter kampens afslutning
til forbundets kontor.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Vedtaget uden formelig afstemning efter vedtagelsen af ændret ordlyd.
13.
DBBFs turneringsreglement, §36, stk. 2 c vedrørende benyttelse af
ikke-danske spillere:
Det foreslås, at kravet om ansøgning af spilletilladelse for ikke-danske ledsaget af
folkeregisterattest bortfalder. Desuden foreslås det, at bestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere
fra kravet om opholdstilladelse.
Forslag fra DBBFs bestyrelse.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
14.
DBBFs turneringsreglement, §43, ryg- og brystnumre i distriktsturneringer:
Det foreslås, at der i distriktsturneringer spilles med ryg- og brystnumre 4 – 99 inkl. i øverste række
i hver spillergruppe og i øvrigt i det omfang, distriktsforbundets turneringspropositioner fastsætter
dette.
Forslag fra DBBFs turneringsråd.
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
15.
DBBFs turneringsreglement, §44, boldstørrelser:
Det foreslås, at turneringer spilles med følgende størrelse bolde:
Senior herrer, Ungsenior herrer og Ynglinge herrer: str. 7
Senior damer, Ungsenior damer, Ynglinge damer, Junior herrer og Junior damer: str. 6
Drenge, Piger og Minispillere: str. 5
Forslag fra DBBFs turneringsråd.
Vedtaget uden formelig afstemning efter vedtagelsen af ændret ordlyd.
16.
DBBFs turneringsreglement, AFSNIT IV: BØRNEREGLER, stk. 1:
Følgende regler gælder for Drenge, Piger og yngre aldersgrupper
(Konsekvens af ændrede aldersgrænser).
Vedtaget uden formelig afstemning efter vedtagelsen af ændret ordlyd.
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17.
Piger og Drenge
Der spilles med bold i størrelse 5 i pigerækkerne og størrelse 6 i drengerækkerne.
Redaktonel ændring under forudsætning af, at forslaget om boldstørrelser ovenfor vedtages.
Forslag fra DBBFs turneringsråd.
Forslag trukket tilbage
18.
Forslag til ændring af
8. Propositioner for Danske Ungdomsmesterskaber i Basketball
Der henvises til vedlagte bilag med oplæg til ændring af Ungdoms DM.
Forslaget fremsat af turneringsrådet
(Bilag 1)
Forslaget vedtaget uden formelig afstemning.
19.
DBBFs turneringsreglement:
Fælles turneringsreglement 2000-01 §1 – 11, incl. som følge af de ændrede aldersgrænser:
Blev principvedtaget af repræsentantskabet i juni 1999 med ikrafttræden fra sæson 2000-2001. Der
er kun tale om redaktionelle ændringer.
Paragrafnumre rykker.
Ændringsforslag til §5:
Det foreslås, at ungsenior er spillere, der er fyldt 17 år, men ikke er fyldt 20 år inden den 1. januar
i det kalenderår, turneringen begynder.
Forslag fra DBBFs turneringsråd.
(Bilag 2)
Dirigenten bad om og fik forsamlingens tilslutning til, at DBBFs bestyrelse bemyndigedes til at
udforme den endelige ordlyd og foretage eventuelle nødvendige konsekvensrettelser.
I tilslutning til drøftelsen af ovennævnte forslag B19 drøftedes forslag A8 jvf. foranstående vedr.
§9, stk. 2 om ynglingespillere. Forslaget havde følgende ordlyd:
I Jordanligakampe kan ynglinge ikke deltage
Ved den følgende afstemning om forslaget var der 29 stemmer for, 1 imod og 2 undlod at stemme.
Derefter vedtoges ovennævnte forslag A19 uden formelig afstemning.
Dette indebærer at ynglingespillere ikke både kan spille i Ynglinge- og Ungseniorrækken.
Ynglingespillere med dispensation til at spille i Ungseniorrækken kan dog i samme sæson spille frit
i Ungseniorrækken og på 1. og 2. hold i Seniorrækken, såfremt reglerne for op- og nedrykning
mellem 1. og 2. hold overholdes. Denne regel gælder ikke for Jordanligaen, hvor der under ingen
omstændigheder må benyttes Ynglinge-spillere.
Et forslag fra JBBF om ændring af børnereglerne var dels begrundet i de nye ungseniorregler, dels
ønsket om en mere logisk opbygning af børnereglerne.
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Efter en drøftelse trak forslagsstilleren (JBB) forslaget tilbage mod, at forslaget blev behandlet i
DBBFs turneringsråd.

5. FASTSÆTTELSE AF TAKSTER JF. §5, PKT.1
a) Årskontingent til DBBF
Nuv.: kr. 500,-.
Bestyrelsens forslag: Uændret
b) Licens til DBBF
Nuv.: kr. 350,- for juniorhold og ældre
50,- for mini- og drenge-/pigehold
Bestyrelsens forslag: Uændret
Forslagene blev alle vedtaget uden formelig afstemning

6. VALG AF FORMAND
Helge Homann – på valg
Formanden genvalgtes med akklamation

7. VALG AF NÆSTFORMAND
Carsten Boeck – ikke på valg

8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Efter nuv. regler:
Bestyrelsens repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 af
repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, næstformanden og 1 af
repræsentantskabet valgt bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.
Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Klæbel – på valg
Henrik Klæbel genvalgtes ved akklamation
Jørgen Kvist og Henrik Dissing nyvalgtes ved akklamation
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9. VALG AF MEDLEMMER OG SUPPL. TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
Nuværende:
Birger Fiala - villig til genvalg
Ulla Ingerslev - villig til genvalg
Leif Willer Rasmussen - villig til genvalg
Suppleant: Jette Jessen - villig til genvalg
Alle genvalgtes ved akklamation

10. VALG AF TO REVISORER OG EN SUPPLEANT FOR DISSE
Nuværende:
Stig Jagd - villig til genvalg
Fl. Scherning Hansen - villig til genvalg
Suppleant: Hans Henrik Warnow - villig til genvalg
Alle genvalgtes ved akklamation

11. FASTSÆTTELSE AF STEDET FOR NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Bestyrelsen bemyndigedes til at fastsætte næste mødested.

12. EVENTUELT
Efter nogle få bemærkninger sluttede repræsentantskabsmødet. Formanden takkede dirigenten for
god mødeledelse.

Referent: Viggo Bertram

Dirigent: Poul Turley

Formand: Helge Homann
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BILAG 1. OPLÆG TIL ÆNDRING AF UNGDOMS DM I BASKETBALL
Oplægget er lavet med udgangspunkt i, at årgangene nedsættes med et år.
Beskrivelsen af forløbet op til UDM vedtages i de enkelte distrikter. Det er ikke sikkert, at man vil
finde deltagerne til UDM på samme måde i øst og i vest Danmark.
I alle rækker, hvor der afvikles UDM, skal der spilles, så der kun bliver en deltager fra øst og en fra
vest i hver alderskatagori.
Vinderen øst og vinderen vest i hver alderskategori møder så hinanden ved det fællesstævne for alle
aldersgrupper. Der spilles kun en kamp om mesterskabet.
For minier kan der afvikles en festival med fri tilmelding.
UDM bliver således et endagsstævne med 2 * 4 kampe, der afholdes på skift i distrikterne.
4 kampe kan afvikles øst for bæltet og 4 kampe kan afvikles vest for bæltet.
Forslag til kvalifikation i distrikterne:
Hvert distrikt afvikler sin egen turnering for alle alderskategorier. For drenge/piger, junior, ynglinge
og ungsenior skal den indledende turnering i “mesterrækken” (eller hvad distriktet kalder deres
højeste ungdomsrække) være færdigspillet, så det er muligt af afvikle en fællesturnering eller et
kvalifikationsspil.
Det kunne evt. gøres på følgende måde.
De 2 distrikter færdigspiller en kvalifikationsturnering lokalt før jul. Distrikterne har så aftalt hvor
mange hold det enkelte distrikt skal deltage med i en fællesturnering, der afvikles efter jul. Det
kunne evt. være to fælles mesterrækker.
Det er så muligt at afholde et DM kvalifikationstævne med deltagelse af de 2 bedst placerede hold
fra de to mesterrækker (i alt 4 hold). Vinderen af dette stævne bliver deltager i DM stævnet. Dette
gøres i alle alderskategorier, der kan deltage i UDM.

Propositioner for danske ungdomsmesterskaber i basketball.
Generelle bestemmelser
§1
Danske ungdomsmesterskaber i basketball afholdes hvert år i april eller maj måned.
§2
Mesterskaberne skal udskrives for aldersgrupperne ungsenior - ynglinge - junior og drenge/piger.
Mesterskabets deltagere er vinderne af “kvalifikationsstævnet/turneringen” øst og vinderne af
“kvalifikationsstævnet/turneringen” vest.
Skulle et kvalificeret hold ikke være i stand til at deltage, kan det næstbedst placerede hold deltage i
stedet. Med hensyn til aldersbetingelser henvises til DBBF´s turneringsreglement. Som
begyndelsesår for turneringen regnes vedkommende distriktsturnerings begyndelsesår.
I mesterskabskampen kan højst benyttes 10 spillere.
I drenge/pige rækken skal benyttes 10 - 12 spillere. En spiller må gerne spille mere end een periode
mere end en medspiller, men ingen må under nogen omstændigheder deltage i mere end to perioder.
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Såfremt et hold ingen spiller har at indsætte, skal spilleperioden / spilleperioderne spilles til ende
med reduceret spillerantal.
§3
Mesterskaberne arrangeres af DBBF efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Kamprækkefølgen bestemmes af DBBF.
§4
Senest 1. oktober året forud meddeler DBBF distriktsforbundene samt DBBF´s dommerudvalg
kampdatoen.
Senest 1. marts meddeler det arrangerende distriktsforbund DBBF hvilke(n) klub der afvikler
mesterskabet samt hvilken hal mesterskabet afvikles i. Desuden oplyses navn, adresse, telefon og
evt. e-mail adresse på de(n) ansvarshavende det arrangerende distriktsforbund har udpeget for sit
arrangement.
§5
De kvalificerede klubbers distriktsforbund meddeler DBBF navnet på de deltagende
klubber i de grupper, der udskrives danske mesterskaber for.
DBBF udsender derefter indbydelse til de berettigede klubber, distriktsforbundene samt DBBF´s
dommerudvalg.
Indbydelsen skal indeholde oplysninger om:
1. Datoen for mesterskabets afholdelse.
2. Spillested (adresse og telefon).
3. Inviterede klubber
4. Navn, adresse og evt. e-mail på distriktsforbundets ansvarshavende.
§6
Indbydelsen udsendes senest 3 uger før mesterskabernes afholdelse, og de inviterede klubber skal
svare senest 2 uger før mesterskabets afvikling.
Senest 10 dage før mesterskabets afholdelse udsender DBBF turneringsplanen - med oplysning om
navnet på DBBF´s kommissær og dommerpåsætning på kampene - til de deltagende klubber,
distriktsforbundene, det arrangerende distriktsforbunds ansvarshavende, DBBF´s dommerudvalg og
DBBF´s kommissær.
I tilfælde af manglende tilslutning indenfor en aldersgruppe, vil mesterskabet i denne gruppe blive
aflyst, og kampen vil ikke være på på turneringsplanen.
Afvikling
§7
Mesterskabsturneringen afvikles efter de internationale love.
Drenge / pige rækken afvikles efter de af DBBF vedtagede børneregler samt §2.
Samtlige deltagende hold skal medbringe et sæt skiftetrøjer, således at trøjeskift kan gennemføres,
hvis dette nødvendiggøres i henhold til turneringsreglementet.
§8
Det påhviler det arrangerende distriktsforbund, der forestår den praktiske side ved
stævneafviklingen, at stille bolde, teknisk udstyr og dommerbordsofficials, mens det påhviler
DBBF´s dommerudvalg at foretage dommeransættelser.
Den arrangerende klub skal stille overnatningsmuligheder til rådighed, hvis nogle af de deltagende
klubber ønsker at møde dagen før stævnet.
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§9
Stævnet afholdes i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.
DBBF´s kommissær og distriktsforbundets ansvarshavende.
§10
DBBF´s kommissær skal overvære alle kampe, som han/hun er kommissær for, samt være til stede i
hallen mindst en time før stævnet begynder.
§11
Den i henhold til §6 af distriktsforbundet udpegede ansvarshavende er forpligtet til at være til stede
mindst en time før stævnets begyndelse, ved selve stævnets begyndelse og dets afslutning og skal såfremt han/hun ikke i øvrigt personligt er til stede under kampene - kunne kontaktes telefonisk fra
hallen og umiddelbart komme til stede i hallen, hvis det viser sig nødvendigt efter kommissærens
skøn.
§12
Kommissæren må ikke være medlem af nogen af de deltagende klubber, have lederfunktion heri
eller virke som official ved turneringen. Kommissæren har sin plads ved dommerbordet mellem
tidtager og protokolfører eller umiddelbart bag disse. Han/hun skal præsentere sig for dommerne og
ved enhver lejlighed samarbejde med dommerne til sikring af kampens korrekte afvikling.
§13
DBBF´s kommissær træffer alene afgørelse i enhver protestsag, diskvalifikations- eller
bortvisningssag eller lignende, der måtte opstå under mesterskabet. Kommissærens afgørelse kan
inden 2 dage efter mesterskabsstævnedagen indankes for DBBF´s disciplinærudvalg.
Det påhviler det arrangerende distriktsforbunds ansvarshavende samt de deltagende klubbers ledere
at sørge for, at mesterskabskampene afvikles på sportslig forsvarlig måde.
§14
Kommissæren skal til DBBF senest anden dagen efter mesterskabsstævnedagen indsende rapport
om stævnet til DBBF.
§15
DBBF´s kommissær og det arrangerende distriktsforbunds ansvarshavende er bemyndiget til at
træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af mesterskabernes værdige gennemførelse, både
med hensyn til kampenes afvikling, og spilleres og lederes opførsel på banen.
§16
Det praktiske ansvar på stedet har DBBF´s kommissær og det arrangerende distriktsforbunds
ansvarshavende i klubben.
§17
I forbindelse med afvikling af danske mesterskaber for ungdom uddeles der medalje til både nr. 1
og 2. Præmieoverrækkelse foretages af DBBF´s kommissær eller en anden af DBBF udpeget
person. Det arrangerende distriktsforbunds ansvarshavende indsender efter mesterskabernes
afslutning samtlige kampprotokoller til DBBF´s kontor.
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Økonomi
§18
DBBF dækker udgifter til dommere, dvs. salær, rejse og diæter, udgifter til præmier samt salær,
rejse og diæter til forbundets kommissær. Det arrangerende distriktsforbund dækker udgiften til
halleje. De deltagende klubber dækker udgiften til egen rejse, forplejning og evt. overnatning.
DBBF indkøber præmier til holdene. Der må ikke opkræves entre til stævnet. De ansatte dommere
indsender opgørelse efter gældende standard til DBBF´s kontor, der sørger for udbetaling.
Andre bestemmelser
§19
DBBF´s bestyrelse kan dispensere fra nærværende regler.
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