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Forord

2018-21 følger den ramme for strategi i forbundet der blev lagt i strategiperioden 2015-18. Udvikling af en
sportsgren tager tid, og derfor er det afgørende at kunne holde en nogenlunde fast kurs i en længere
periode for at se effekt. Den afsluttede strategiperiode er et godt bevis på dette, hvor vi nu tydeligt kan se
en stor effekt af forbundets langsigtede og vedvarende fokus på U12 segmentet – hvis denne tendens kan
forsættes samtidigt med at flere unge kan fastholdes går sporten gode år i møde.
Selvom dette dokument har fået en gennemgang er den overordnede strategiske fokus for den kommende
periode meget tæt på den forrige.
Der er dog sket en væsentlig ændring der er værd at nævne her, nemlig Danmarks Idrætsforbund (DIF) nye
tildelingsprincip der har væsentlig betydning for vores strategiske arbejde. Støtten fra DIF, der udgør cirka
33% af forbundets budget, er tidligere blevet uddelt baseret på en registrering af aktiviteter i de enkelte
forbund. Dette var en bureaukratisk model der motiverede til at lave aktiviteter for aktivitetens skyld, eller
slet og ret opfinde aktiviteter for at få mere støtte. I den nye model har DIF valgt langt mere aktivt at gå ind
i forbundenes strategiske processer og uddele støtte baseret på forbundets indsats og evne til at levere
strategisk. DBBF’s bestyrelse og administration har været igennem denne proces med DIF i 2017, og det er
mundet ud i firårige strategiske aftale (der også går fra 18-21). Heldigvis er DIF enige i den strategimodel
der bliver brugt og aftalen består af fire strategiske spor med konkrete mål der skal inkorporeres i vores
eksisterende strategi. Disse spor og mål flugter med de strategiske ambitioner forbundet har og DBBF er
derfor meget tilfredse med resultatet hvor det også er lykkedes at forhandle sig til en stigning i støtten på
15% som en kvittering for det strategiske arbejde og de resultater basketball har opnået de senere år.
Målene i de strategiske spor er dem der vil få størst fokus i vores kommende arbejde, men de er ikke det
eneste vi vil arbejde med, og de vil derfor indgå i de operationelle mål som andre aktiviteter, men med en
høj prioritering.
En stor del af årsagen til den gode udvikling kan findes i DBBF’s stærke og tætte samarbejde med andre
aktører i dansk basketball, som DGI Basketball, BørneBasketFonden og GAME. Et samarbejde der styrker
strategien, og som har givet store resultater i medlemsvækst, øgede deltagerantal til kurser og andre
aktiviteter. Samarbejder som DBBF prioriterer højt, og ønsker yderligere at styrke i den kommende
strategiperiode.

Den strategiske ramme
For at forstå strategien er det nødvendigt med en kort beskrivelse af den virkelighed vi ser os selv i.
Basketballforbundet er skabt af medlemmerne for at skabe sammenhæng i vores sport, men forbundet er
kun en lille del af dansk basket. Omkring 98 % af det arbejde der foregår i basketball sker udenfor
forbundsregi. Forbundet er givet mandat til at sætte rammer for en række områder og økonomi til at sætte
initiativer i gang, men stort set alle aktiviteter bliver løst af fantastisk engagerede frivillige i klubberne.
DBBF vil derfor ikke opsætte specifikke mål eller forsøge at kontrollere en meget stor del af aktiviteterne i
miljøet, for det kan vi ikke – heldigvis vil en del måske sige. Vores opgave kan derfor deles op i to områder.
Det vi selv gør og det som vi kan inspirere/hjælpe andre til at gøre.

Figuren nedenfor illustrer hvordan de strategiske begreber hænger sammen

Vision

Værdier

Mis
sion

Dansk
basket

DBBF
Strategi

Værdierne
Er det som vi i fællesskab gerne vil have definerer vores sport. Vi bør alle i enhver handling vi udfører tænke
om det er i overensstemmelse med vores fælles værdier.
Visionen
Gælder alle i dansk basket. Det er noget som rigtigt mange mennesker har været med til at bidrage til og
noget som vi alle kan se os selv i og vil arbejde for.
Missionen
Dette er en beskrivelse Basketballforbundets opgave, hvad det leverer til fællesskabet og hvad der gøres for
at arbejde mod visionen.
Strategien

Strategien er forbundets plan for hvordan vi vil arbejde for at leve op til vores mission og bidrage til den
fælles vision.
Strategien er udarbejdet af de mange mennesker der er involveret i forbundet på baggrund af
tilbagemeldinger fra medlemmer, klubber og andre interessenter sammen med en lang række analyser af
vores nuværende situation. Strategien udmøntes i konkrete mål og opgaver (operationelle mål)

Værdier
Som sport bekender vi os til følgende værdier der skal være en rettesnor for alt hvad vi gør i dansk
basketball.
Respekt
Vi respekterer alle uanset hvilken klub de kommer fra og hvilken holdning de har. Vi fremfører konstruktiv
kritik af andres uhensigtsmæssige handlinger. Vi går efter bolden og ikke efter manden.
Fællesskab
Vi er en holdsport og er glade for at være en del af et større fællesskab. Vi har alle et personligt ansvar for
at få fællesskabet til at fungere. Jo højere en position man indtager i formelle og uformelle hierarkier, jo
større ansvar for at bidrage til fællesskabet.
Ansvar
Vi tager selv ansvar og stiller krav til os selv, før vi stiller krav til andre.
Konkurrence
Vi elsker at konkurrere og blive bedre igennem konkurrencen. Konkurrence skal være ”fair” og udføres med
respekt for dem man konkurrerer med. Vi kæmper for at vinde – men ikke for enhver pris.
Engagement
Vi brænder for vores sport, og oplever igennem vores engagement udvikling som spiller, leder, dommer,
træner – og som person. Vores engagement må aldrig gå ud over vores respekt for andre, og det personlige
ansvar for fællesskabet.

Sådan forstår vi vores værdier
Respekt
Respekt er altid at tale pænt til dommeren

Ansvar
Ansvar er at sørge for at der er ordentlige trænere
til alle hold
Respekt er at melde afbud til sine modstandere i god Ansvar er at arbejde for at give alle i klubben en god
tid
oplevelse
Respekt er at kommunikere åbent og ærligt – i en
Ansvar er selv at hjælpe med en løsning hvis derer
ordentlig tone
noget man er utilfreds med
Respekt er at drøfte udfordringer og løsningsforslag i Ansvar er at udvikle spillere fremfor ensidigt at
fællesskab med andre i det rette forum
fokusere på at vinde kampen i dag
Respekt er at tillade andre at fejle
Ansvar er at erkende når man har lavet en fejl og
selv gøre noget for at rette den
Konkurrence
Engagement
Konkurrence er at tage løbeskoene på hver dag i
Engagement er at stå op kl.7 om morgenen for at
ferien
lave ekstra træning for sit hold
Konkurrence er at forsøge at blive flere medlemmer Engagement er at bage kage til klubaftenen
end den lokale håndboldklub
Konkurrence er ikke at vinde kampe på skrivebordet Engagement er ikke at presse træneren til at sætte
ens eget barn på banen
Konkurrence er ikke at presse når man fører med 40 Engagement er sikre at alle minispillere får lov til at
point i en ungdomskamp
skyde i kamp
Konkurrence er at træne så hårdt og meget som
Engagement er at gøre basketball større og
muligt for at opnå sit fulde potentiale.
stærkere, i og udenfor sin egen klub
Fællesskab
Fællesskab er at dele sin viden med andre klubber
Respekt er at adressere problemerne de rette
og forbundet
steder, og engagement at påpege bedre
løsningsforslag
Fællesskab er at deltage i rigsdagen
Fællesskab er tale positivt om andre klubber eller
personer og tage en åben dialog med personen hvis
man er uenig
Fællesskab er at hjælpe klubber i nærområdet med
at vokse.
Fællesskab er at påpege problemer så snart de
opstår
Fællesskab er at tænke de andre basketballklubber
som samarbejdspartnere og ikke rivaler
Fællesskab er at interessere sig for alle i klubben –
også dem der ikke er så gode til at ramme kurven

Vision
--------------------------------------------

Vi vil være flere, bedre og være mere kendt både lokalt og nationalt.1
--------------------------------------------

Vi vil være flere, - ved at;




Arbejde aktivt for rekruttering og fastholdelse
Profilere sporten
Skabe endnu større kvalitet i vores tilbud

bedre - ved at;




Blive bedre til at spille basketball
Skabe flere og dygtigere trænere
Konstant udfordre os selv som organisation

og være mere kendt både lokalt - ved at;



Skabe større, stærkere og flere klubber
Indgå i partnerskaber med offentlige institutioner og andre lokale samarbejdspartnere

og nationalt.2- ved at;




skabe succesfulde senior landshold
Arbejde for at få spillere til verdens bedste ligaer
Bidrage til udvikling af vores nationale ligaer

1

Nationalt kendskab er den brede mediedækning og almen danskerens kendskab til sporten. Lokalt kendskab er til den lokale klub og de aktiviteter
der foregår i nærområdet.
2

Nationalt kendskab er den brede mediedækning og almen danskerens kendskab til sporten. Lokalt kendskab er til den lokale klub og de aktiviteter
der foregår i nærområdet.

DBBF’s Mission
--------------------------------------------

DBBF leverer god service til medlemmer og deres klubber i form af turnering,
uddannelse, klubudvikling og landshold.
DBBF er en åben, moderne og kompetent organisation.
-------------------------------------------DBBF leverer god service til medlemmer og deres klubber – ved at;





respektere de frivillige og lytte til deres ønsker
udstråle ægte engagement for sporten
sikre en ensartet, åben og fair håndtering af konflikter
svare på alle henvendelser indenfor kort tid, også når der ikke kan anvises en umiddelbar
løsning/hjælp

i form af turnering, - ved at;




Sikre en fejlfri og konsistent drift af turneringen – uanset hvem der er ansvarlig
Sikre bedst mulig service til klubberne
Konstant udvikle turneringstilbud baseret på grundige undersøgelser af medlemmernes ønsker og
behov

uddannelse, - ved at;



Sikre at kurserne løbende bliver udviklet og opdateret med nyeste viden
Motivere trænere, dommere og ledere til at uddanne sig

klubudvikling - ved at;





Hjælpe klubber der har brug for det
Dele viden mellem klubberne
Udvikle koncepter baseret på grundige undersøgelser
Indgå i samarbejder med DIF, DGI, kommuner m.fl. der arbejder med foreningsudvikling

landshold. - ved at;







Have høje sportslige ambitioner
Være springbræt for spillere til internationale oplevelser
Opsamle internationale tendenser og bringe dem tilbage til dansk basketball
Skabe spillere der kan deltage i verdens bedste ligaer
Altid være omkostningsbevidst
Agere så professionelt som overhovedet muligt inden for de givne økonomiske rammer



Gøre det attraktivt at spille på landsholdet, så de bedste spillere er med

DBBF er en åben, - ved at;






være tilgængelige, lyttende og ærlige
informere så meget som muligt om beslutninger og processor
være ude i miljøet
Svare på alle henvendelser
Inddrage klubber og nøglepersoner i beslutninger

moderne - ved at;



følge med i nye tendenser både basketmæssigt og organisatorisk
være forandringsparate

og kompetent organisation - ved at;






have dygtige medarbejdere
at de væsentligste områder har fastansat personale
konstant at arbejde for at hæve vidensniveauet i forbundet
arbejde vidensbaseret
Samarbejde med andre idrætsorganisationer og relevante aktører

Strategi

Strategien består af to dele
De overordnede politikker:
Politikkerne definerer de overordnede indsatser og fokusområder som forbundet skal arbejde med. Vi
erkender at udvikling tager tid og sætter derfor ikke tid på de overordnede politikker, men arbejder i stedet
med toårs planer med konkrete målsætninger der understøtter politikområderne.
De konkrete operationelle mål (1-2år)
For hvert politikområde skal der opstilles konkrete målsætninger i forhold til de strategiske målsætninger,
der sikrer at forbundet arbejder efter strategien. Målene skal være specifikke, målbåre og realistiske. Der
skal være defineret hvem der er ansvarlig for løsningen af opgaverne og der skal sikres konkret og løbende
opfølgning.

DBBF’s politikområder
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation
Turnering
Bredde
Trænere
Talent og Elite

1. Organisation
Det er afgørende at vi udvikler os som organisation. Blandt andet skal følgende begreber fra vision og
mission i spil; åben, moderne, kompetent, vidensbaseret.








Vi skal fokusere på grundige analyser både før, under og efter projekter som grundlag for
beslutninger. Dette indebærer også en accept af længere beslutningsprocesser.
Medarbejdere og frivillige skal udvikles for at sikre høj kompetence. Ved nyansættelser er høj faglig
kompetence afgørende.
Vi skal udstråle engagement i alt hvad vi gør. Forbundet skal kun bestå af mennesker der brænder
for basketball.
Der skal arbejdes med hvordan bestyrelsens kompetencer og indsats kan optimeres
Vi skal generelt arbejde med hvordan vi kan skaffe flere ressourcer, både i forbundet og ude i
klubberne (frivillighedsstrategi)
Vi skal lave en klar kommunikationsstrategi for hvad og hvordan forbundet skal informere i
forskellige sager.
Referater, dagsordner og materialer skal altid være tilgængelige








Vi skal fokuseres på indsamling af ny viden
Vi skal lave løbende brugerundersøgelser og agere på dem. Vi vil konstant arbejde for at
implementere nye tanker og ideer på alle platforme.
Vi skal altid lytte til og respektere de frivillige – også selvom vi ikke er enige, eller føler vi ved bedre
Vi skal sikre konsistent sagsbehandling
Vi vil altid søge samarbejdet – både internt og eksternt
Vi skal arbejde for mangfoldighed

2. Turnering
Turnering er et af forbundets grundprodukter, og det er afgørende at der konstant arbejdes med dette.
Følgende punkter bør prioriteres











Konsistent drift – enhver klub eller spiller skal kunne være sikker på at blive behandlet på præcis
samme måde som andre klubber er blevet før.
Hensynet til fællesskabet – enhver dispensation skal afvejes overfor hensynet til de besluttede
regler og at alle skal behandles ligeligt.
Åbenhed – alle regler og afgørelser skal være tilgængelige og kommunikerede
Analyser – Alle aspekter af turneringen bør løbende blive analyseret igennem spørgeskemaer,
fokusgrupper og samtaler.
Udvikling – turneringstilbuddet skal tilpasses efterspørgslen og hensynet til udvikling af sporten, og
de generelle tendenser i dansk idrætsliv. Enhver ændring i turneringen har stor arbejdsmæssig
konsekvens for mange mennesker, så analysen og beslutningsprocessen skal være meget grundig,
men modsat skal der være en villighed til hele tiden at optimere.
Der skal være respekt for at nye tiltag oftest giver mere drift og at kvalitet kræver ressourcer.
Der skal konstant tænkes i hvordan turneringsdriften kan gøres lettere for de frivillige i klubberne
Turneringen skal struktureres så den fastholder og skaber dygtigeres spillere.
Forbundet skal aktivt opsøge klubberne for at skabe dialog og få input til forbedringer

3. Bredde
Mange store og velfungerende klubber er den afgørende faktor for det lokale kendskab der er en del af
vores vision. Samtidigt er det også en afgørende forudsætning for kvaliteten af vores talent og elitearbejde.
Breddearbejdet er derfor meget centralt for forbundet, men det er vigtigt at holde sig for øje at forbundet i
langt de fleste sammenhænge ikke har direkte indflydelse på resultatet af arbejdet. Forbundet kan for langt
de fleste projekter kun skabe udvikling igennem klubberne og arbejder derfor målrettet på at motivere
klubberne til at være aktive samarbejdspartnere i at skabe denne udvikling.
DBBF´s stærke engagement i BørneBasket og fokus på U12 skal forsættes og forventer at det forsat vil
medføre flere medlemmer i de eksisterende klubber, samt dannelsen af nye klubber og/eller
satellitklubber.
DBBF vil fokusere på følgende områder i klubarbejdet









Etablering af skole og SFO basketprojekterU12 indsatser i samarbejde med BørneBasketFonden
Implementering af en samlet ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) for 6-21 årige for at skabe
gode ungdomsmiljøer Hjælpe klubberne med at udvide fokus fra udelukkende at være bedst, til
også at fokusere på kvalitet i tilbuddet og fastholdelse af bredden samt blive gode til at udnyttelse
de sammenhænge og synergier, der kan være mellem talent- og elitearbejde og breddearbejdet
Frivillighedsstrategier i klubberne
Hjælpe klubberne til at blive synlige og mere tilgængelige i lokalområderne via samarbejdet med
institutioner, kommuner, idrætsråd og andre lokale samarbejdspartnere
Indførsel af klublicens for at skabe fokus på de områder er understøtter DBBF’s Strategier
Hjælpe klubberne med at gøre basketball mere tilgængeligt og en idræt hvor der er plads til alle.

4. Trænere
Der er enighed om at træneren er nøglen til både kvantitet og kvalitet af spillerne. Derfor er rekruttering og
udvikling af trænere et nøgleområde. En afgørende faktor for at få og holde på gode trænere er det miljø
der er i klubben.







Etablering af trænermiljøer i klubber baseret på SMART med udgangspunkt i U12 projekter
Implementering af SMART basket (Alders relateret Træningskoncept – ATK)
Implementering og videreudvikling af trænerlicenssystemet
Udvikling af træneruddannelsen
Opstart af trænernetværk
Samarbejde og søge inspiration hos de nationer som er de bedste til trænerudvikling.

5. Talent og Elite
Talent og elitearbejdet har positive afledte effekter, men vigtigst så er arbejdet med denne gruppe et mål i
sig selv. Elite og landshold giver muligheden for at udleve sine ambitioner og potentiale, at få store
sportslige oplevelser, at blive bedre end andre nationer og at vinde kampe og turneringer. Elite handler i
bund og grund om at konkurrere, hvilket er en grundlæggende værdi i vores sport.
Eliten motiverer og engagerer mange mennesker, og den tiltrækker og udvikler en masse kompetencer der
kan bruges i andre sammenhænge. Eliten skal konstant arbejde for at optimere præstationerne ud fra de
givne økonomiske og organisatoriske rammer.
Eliten er den vigtigste markedsføring af sporten, og der hvor vi kan skabe nationalt kendskab. Forbundet
skal arbejde for at få succesfulde landshold der spiller kampe i haller med mange tilskuere, hvilket vil hæve
interessen for sporten. Talentudviklingen skal på sigt give spillere i de bedste ligaer i verden der også vil
give meget opmærksomhed. Og sidst skal forbundet arbejde for at støtte ligaerne i at udvikle sig til så
professionelle forretninger som muligt, igennem fokus på langsigtet produktudvikling. Ligaerne har en
afgørende rolle i promoveringen af sporten, både lokalt og nationalt.
Konkurrencen i international topbasket er enorm og en større kritisk masse og et omfattende
talentudviklingsprogram er afgørende for succes. Vi er kommet langt over de seneste år og kan nå gode

resultater med det nuværende materiale, men der skal arbejdes kontinuerligt på at udvikle kvalitet og
kvantitet i programmet.
Ungdomslandsholdene er en meget central del i den samlede strategi. Her er der stor berøringsflade
mellem klubber og forbund, og der er mulighed for at præge og inspirere en mængde motiverede unge
mennesker i en positiv retning. Ungdomslandsholdenes primære mål er at udvikle fremtidens senior
landsholdsspillere, men kan derudover være en mulighed for at præge de unge der brænder for sporten til
at blive fremtidens dommere, ledere og trænere. Holdene skal altid forsøge at konkurrere og vinde, men
det må aldrig ske på bekostning af den langsigtede udvikling af den enkelte spiller.
Udviklingen af specielt herreligaen over de seneste år giver begrundet håb om at der kan skabes en liga der
kan give den opmærksomhed sporten har brug for og dermed være en vigtig faktor i sportens vækst.
Dameligaen skal tilsvarende løftes til et højere niveau end den befinder sig på i dag, dog viser analyser at
der er behov for en større masse af spillere før dette er realistisk.
Det er afgørende at eliten har en tæt sammenhæng med resten af basketballmiljøet i Danmark. Der skal
skabes en sammenhæng fra første gang en minispiller slår bolden i jorden til en landsholdsspiller sætter det
afgørende skud. Denne røde tråd skal skabes i sammenhæng med bredde arbejdet. Det handler ikke om
elite eller bredde, men hvordan eliten og bredden kan hjælpe hinanden.












Der skal opbygges en professionel driftsorganisation der kan sikre den nødvendige kontinuitet i
arbejdet
Der skal udarbejdes en langsigtet elitestrategi
Det skal accepteres at eliteudvikling tager meget lang tid og er dyrt
Der skal være et fuldt og velfungerende landsholdsprogram
Målet er at både herre og damelandsholdet skal deltage i EM slutrunder
U-landsholdene spiller kontinuerligt internationale kampe. Fokus er på at udvikle fremtidens Alandsholdsspillere, og landstrænerne er grundige i såvel kommunikationen som selektionen af
spillerne, da målet er at bevare så mange som muligt, så længe som muligt, i
landsholdsprogrammet.
Ligaerne skal opleve en konstant vækst i tilskuere og medieomtale
Der skal være et tæt samarbejde med de bedste klubber og talentskoler om talentudvikling
Der skal arbejdes for at udnytte muligheder i elitekommuner og andre offentlige institutioner
Landsholdene skal være med til at skabe DBBFs identitet og at de skal efterleve og være
bannerførere for forbundets værdier

Operationelle mål sæsonerne 2017-2018
I det følgende listes de konkrete mål for hvert aktivitetsområde for de kommende to år. Målene er
konkrete, realistiske, tidsbegrænsede og forankrede. Hver opgave understøtter direkte en del af strategien.
Alle opgaverne er prioriterede i forhold til hinanden. For hver indsats er det angivet i hvor høj grad den
underbygger et af DIFs strategiske spor.

De fem politikområder er:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation
Turnering
Bredde
Trænere
Talent og Elite

Detaljerne om de operationelle mål kan se i regnearket af samme navn
Andre operationelle mål der kan tages fat på når ovenstående er nået

1.
2.
3.
4.
5.

ORGANISATION
TURNERING
BREDDE
TRÆNERE
TALENT OG ELITE

Bilag 1 Geografi og ledelsesprincipper
Basketballs Geografi
Basketballmedlemmerne er koncentreret kraftigt
omkring Århus og København, hvilket tydeligt kan
ses på dette kort.
De stiplede cirkler markerer lokale netværk.
Vækstpotentialet i Århus og København er
udfordret på grund af halmangel, men BBF har vist
at det er muligt for U12 segmentet. De hele linjer
markerer de områder der vurderes at have det
største vækstpotentiale, og som DBBF bør fokusere
på først. Den primære fokus er dog at udvikle der
hvor viljen og evnerne er der, så klubber fra andre
områder der byder sig til skal hjælpes i lige så høj
grad.

Ledelsesprincipper for en stor organisation primært
baseret på frivillig arbejdskraft
Grøn 0-50 medlemmer

Ud fra den situation basketball befinder sig i har
bestyrelsen besluttet nogle retningslinjer for
hvordan ledelsen i dansk basketball bør agere. Disse
er baggrunden både for denne strategi og for
bestyrelsens beslutninger fremover.

Gul 50-100 medlemmer
Blå 100-200 medlemmer
Rød over 200 medlemmer



Kontinuitet. Da ændringer er svære at implementere og kræver lang tid er det vigtigt at foretage
ændringer løbende over flere år.



Kultur. Grundet den manglende kommunikation er forudsigelighed og kultur de eneste muligheder
for at ledelsen og enhederne kan arbejde efter samme strategi. Vores kultur er derfor vigtig at
dyrke og diskutere.



Strategiske tiltag skal være velgennemtænkte og ikke for mange. Det er afgørende med meget lang
tid til involvering af så mange som muligt. Kun ved stort forarbejde og meget kommunikation og
klar forudgående accept er der chance for at beslutningen implementeres. Vi vil ”skynde os
langsomt”



Vidensopbygning og vidensdeling. Grundet de løse koblinger er vidensdeling og samarbejde
begrænset. Forbundet bør derfor arbejde for at facilitere dette i så høj grad som muligt.

