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Ad 1) Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde
(jf. DBBFs love §11, stk. 5)
1)

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3)

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsentere budget.

4)

Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse

5)

Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.

6)

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.

7)

Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. §13, stk. 1.
b) Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2.

8)

Godkendelse af Basketligaens- og Dameligaens mandat.

9)

Fastsættelse af takster:
a) Årskontingent til DBBF, jf. §5, 1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)

10)

Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for
trænerudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige turneringer, formand
for klubudviklingsudvalget, formand for elite-udvalget.

11)

Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i,
Jf. §20, stk. 3, således:
a) I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget, trænerudvalget
og børne- og ungeudvalget.
b) I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige
turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

12)

Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen.

13)

Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.

14)

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

15)

Eventuelt.
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Klubstemmefordeling 2015
18.05.2015
Klubnavn
AB5
AGF
Alba
AMBAS
Attila
AUS
B 70 Basket
B 71 Holstebro
Ballerup
Baltic Basket
Bjerringbro
BK Amager
BMI Bloodhounds
BMS
Brabrand IF
Broernes BK
Brønderslev BK 70
Brønshøj
CBS Sport
Copenhagen International School (Ny)
Danske Bank
Dark Horses
Down Town Basketball-Klub
DSIO
DTU Basketball
Egedal Basketball Klub
Esbjerg BK
Espergærde BK
EVN basket
Falbas
Falcon
Fredensborg BK
Fredericia BK
Frederikshavn Basketball Club
Gedved IF
Gl. Hellerup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hals
Hareskov
Harlev Basket
HEI
Helsingør 3000

Stemmer
2015
1
2
1
0
1
1
1
1
0
1
1
3
2
3
1
1
1
2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
0
1
2
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0

Hold
2015
5
9
8
0
4
7
2
6
0
3
1
30
15
19
1
5
3
14
4
3
0
0
0
1
4
4
3
6
4
2
25
3
4
3
0
1
13
7
5
0
5
3
0
0
6
7
0
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Herlev Basket
Herning GF
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjerting IF
Holbæk BK
Horne Efterskole - Horne Basket (Ny)
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
IK Vest
Jonstrup BK
Jyderup BK
Jyllinge/Gundsømagle
Jægerspris
Kalundborg Basketballl Klub (Ny)
Kolding BK
Køge BK
Køge Bugt (Ny)
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lundergård
Lyngby BC
Lystrup IF
Nordsjælland Basketball
Ny Næstved Unge
Næstved BK
Odder IGF
Odense BK FIF
Randers Cimbria
Ringkøbing Basketball Klub
Ringsted Rats
Roskilde BK
Ry
Silkeborg KFUM
Sine
SISU
Skanderborg Real
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken Bears
Skødstrup Sportsforening
Slagelse BK
Solrød BK
SOR-Basket
Spirillen
Stenhus Basketball Klub
Stevnsgade BK
Støvring IF
Svendborg BK

1
1
1
1
0
2
0
1
2
2
1
3
0
1
0
0
0
0
1
1
2
0
2
1
1
1
1
0
2
0
2
1
1
1
1
1
1
0
3
0
1
2
3
0
1
2
0
1
1
3
1
2

3
1
2
7
0
10
0
4
12
14
2
25
0
7
0
0
0
0
6
3
11
0
8
1
2
4
2
0
15
0
10
6
1
2
8
2
1
0
43
0
2
13
17
0
5
9
0
2
1
23
1
9
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Sæby
SØS Idrætsefterskole
Thisted Basketball Forening
TMG
Tønder BK
Tåstrup GF
USG BK
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viby 2.0
Viby IF
Virum
VLI
Vrå/Børglum IF
Værløse BK
Aabenraa
Åbyhøj IF
Aalborg BK
Ålestrup
Aarhus Bears

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
0
3
2
1
1
131

2
1
1
3
0
1
4
4
5
2
1
17
25
2
2
23
0
19
16
1
1
669

Lukkede klubber
Lund Lions udmeldt
KBH-BGD udmeldt
Solrød Osb udmeldt

Nye klubber
Horne Efterskole - Horne Basket
Kalundborg Basketball Klub
Copenhagen International School
Køge Bugt

0 stemmer: Ingen hold gennemført
1 stemme: 1-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold gennemført
3 stemmer: 17 eller flere gennemført
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Ad 2) Formandsberetning 2014/2015
23.05.2015
Denne sæson har været en fantastisk sæson hvor vi som sport har nået en række milepæle, men samtidigt
også en meget trist en af slagsen.
På breddesiden er vi blevet godkendt af DIF til at træde ud af fordelingsnøglen og fokusere stort set alle
vores breddeaktiviteter på SFO/Børnebasket. Fordelingsnøglen er et system som giver specialforbundne
point i forhold til en række forskellige aktiviteter som klubbesøg, camps mm., og på baggrund af de
optjente point får forbundne så penge fra DIF. Ved at træde ud bliver vi ikke målt på traditionel vis, men
skal alene lave aktiviteter der understøtter SFO/Børnebasket projekter og samtidig får vi det samme beløb
fra DIF som vi får nu, og det gør vi i de næste 4 år. Dette giver os mulighed for at fokusere alle vores kræfter
på det som vi tror på virker.
Grunden til at vi har valgt at fokusere på SFO basket, er at vi for første gang i en del år har haft
medlemsfremgang (godt 500) og det er stort set kun på grund af de Børnebasket projekter som Jens
Laulund og Børnebasket Fonden har lavet. Så vi kan altså se at det virker og DBBF har derfor valgt at lade
alle vores bredde aktiviteter være med til at understøtte Børnebasket Fondens aktiviteter. Dette er måske
den største strategiske beslutning på breddeområdet vi nogensinde har lavet, og vi tror på at vi igennem
dette projekt for alvor vil kunne gøre noget ved medlemstallet. Det er dog også klart at når man vælger
noget til vælger man også noget fra, så der kommer til at være andre aktiviteter vi ikke vil kunne lave. Vi
håber at klubberne rundt om i landet accepterer dette og vil være med til at fokusere på at få endnu flere
børn til at spille basket.
SMART basket bogen er nu efter en lang og hård proces blevet trykt og er nu ved at blive implementeret.
Den skal danne grundlag for både Børnebasket aktiviteterne og vores kurser så vi kan skabe så meget
synergi som muligt. Det er blevet en rigtig flot bog og bl.a. et resultat af vores gode samarbejde med DGI. Vi
håber at I tager godt imod den, og vil bruge den i alt arbejde med spillere under 14 år.
Grand Prix turneringerne er en kæmpe succes og det vil vi fortsat udvikle så der bliver flere og flere af de
turneringer, i denne sæson var der ca. 275 hold og til næste sæson forventer vi at nå over 300. Grand Prix
er dermed i løbet af meget kort tid blevet vores klart største turnering. Ingen tvivl om at det er et godt
produkt, men der er stadig plads til forbedring som vi vil arbejde hårdt for i næste sæson.
Vores træner Licens ordning og hele vores træner uddannelse område er også ved at få et løft, som
understøtter tankerne i SMART basket.
SFO/Børnebasket, SMART basket, Grand Prix turneringerne og træner uddannelserne er alle elementer der
understøtter hinanden, så vi har som forbund fået skabt et rigtig godt tilbud til børn og unge, og vi har en
stærk forventning om at denne fokus også vil give flere medlemmer i de kommende år.
Med udgangspunkt i de aktiviteter har DBBF lavet en ny strategi som snart er klar til at blive fremlagt og
den skal få os til at holde fokus de næste 4 år.
Vores landsholdsprogram er i konstant forædling og vi arbejder på at få en ”rød tråd” gennem hele
programmet. Både hvad angår indhold og tænkning, men også ved at have hold i alle kategorier og det har
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vi nu. Ungdomslandsholdene klare sig generelt godt og det bliver spændende at følge dem til sommer. Der
er aktiviteter for både damer og herre men ingen af dem skal spille EM kval i år, begge hold tager til Kina på
træningslejr.
Dame Ligaen er meget skrøbelig og desværre er der ikke mange hold der ønsker at spille på det bedste
niveau. Denne sæson har været god og blev afsluttet af en spændende og meget velspillet finaleserie
mellem SISU og Hørsholm, og som Hørsholm vandt i kamp 5. Lad os håbe at vi langsomt og sikkert kan få en
positiv udvikling, så der igen bliver kamp om at deltage i Ligaen.
I Herre Ligaen går det derimod rigtig godt og der har været et løft i tilskuertal på ca. 25 % og vi er rundet
125.000 tilskuere samlet og et snit på ca. 750 pr kamp.
Bakken satte Danmarks rekord med 5.440 tilskuere i Boxen i Herning og ved pokalfinalen var der også
rekord med 2.785 i Forum Horsens – en del mere end der var i KB-Hallen i gamle dage. Under slutspillet
have Bakken næsten 5.000 i Energi Arena og i Horsens var der til den sidste finale 2.850 tilskuere der så
dem vinde kamp 6 over Bakken og dermed vinde DM.
Vi har indgået en TV aftale med TV2 Sport og det er et stort løft på mediesiden som vi kan være meget
stolte af. Der har aldrig været vist så meget basket i dansk tv og det må vi håbe vi kan blive ved med.
Vi skal gøre alt hvad vi kan for at vi kan forlænge den aftale når den udløber om 3 år, derfor skal vi have
fyldte haller til kampene og I skal sørge for at se masser af basket på TV og gerne være med til at sprede
budskabet. Så husk at se basket på TV2 sport!
Der er mange ting der er gået godt i år, men desværre har det også være en meget trist sæson for mange i
vores basket miljø, vi har alt for tidligt måtte sige farvel til tre store personligheder.
Først var det vores næstformand Ernst Jensen der døde i januar efter længere tids kræftsygdom, 70 år
gammel. Ernst har været en meget central figur i dansk basket gennem et helt liv. Som landsholdsspiller,
landstræner, klubleder, forfatter til en basket instruktionsbog og i de sidste mange år som formand for
vores Elite Udvalg.
I februar blev Dan Uzan skudt ned og dræbt foran den jødiske synagoge hvor han stod vagt. Dan blev 37 år
og var en meget vellidt person i basket miljøet og særligt i Hørsholm hvor han spillede i ca 20 år, 10 af dem
på Hørsholms 1. hold.
Og så her i maj hvor Rasmus Glarbjerg Larsen sov ind i sin seng, kun 20 år gammel og med en meget
lovende basketballkarriere foran sig. Rasmus har været med gennem hele vores landsholdsprogram og
skulle her til sommer havde haft sin debut på herrelandsholdet. Rasmus var meget vellidt og kendt af
mange i ind og udland, men naturligvis særligt i Virum og Værløse hvor han har haft sin primære basket
opvækst.
Må de hvile i fred og lad os ære deres minde, ved at bære deres egenskaber med os, de var alle tre rigtig
gode mennesker og gode repræsentanter for vores sport.

Må alle få en god sommer med masser af basket
Michael Honoré Bloch, formand
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Diverse resultater 2014- 2015
DM Finaler 2015
Herrer
Guld: Horsens IC
Sølv: Bakken Bears
Bronze: Team FOG Næstved
Damer
Guld: Hørsholm 79’ers
Sølv: SISU
Bronze: Lemvig Basket

DM Finaler Ungdom 2015
U14 Piger:
Aabyhøj IF – Køge Bugt
61-34
U14 Drenge: Horsens IC – BK Amager
50-94
U16 Damer: Aabyhøj IF – Værløse
31-45
U16 Herrer: Viby IF – Værløse
86-61
U17 Damer: Værløse 99 – SISU 99
kamp 1: 81-55
kamp 2: 65-54
Værløse vinder 2-0
U17 Herrer: EVN – BMS-Herlev eller Værløse (Den sidste semifinale kamp var ikke spillet ved deadline for
dette dokument)
U19 Damer: BMS Herlev – Virum
kamp 1: 96-64
kamp 2: 69-66
BMS Herlev vinder 2-0
U19 Herrer: SISU – Virum Basketball Klub kamp 1: 92-83
kamp 2: 57-95
Stillingen er 1-1 ved deadline for dette dokument. Sidste kamp spilles 02-06-15
U22 Herrer: EBAA – SISU 81-90

LP - Seniorer 2014/2015
Herrer:
Damer:

Horsens IC
Stevnsgade

LP - Ungdom 2014-2015
U12 Piger:
U12 Drenge:
U14 Piger:
U14 Drenge:
U16 Damer:
U16 Herrer:
U17 Damer:
U17 Herrer:
U19 Damer:
U19 Herrer:
U22 Herrer:

BMS-Herlev – Aabyhøj IF:
SISU – Horsens IC:
Køge Bugt – Aabyhøj IF:
BMS-Herlev – Horsens IC:
Hørsholm – Aabyhøj IF:
SISU – Viby IF:
Hørsholm – Aabyhøj IF:
EVN – Værløse:
Virum Basketball Klub – BMS-Herlev:
SISU – EBAA:
Glostrup Wolfpack - Svendborg

43 - 12
30 - 29
36 - 47
77- 47
70 - 46
58 - 69
55 - 35
83 - 81 (OT)
64 - 73
73 - 77
74 - 88
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Medlemstal og foreninger
Oversigt over det samlede medlemstal og antal af foreninger set over en 10 årig
periode.
Medlemstal

Foreninger
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Medlemssammensætning
Oversigt over overordnet medlemsudvikling på aldersgrupper
2013

2014 dif

dif %

0-12 år

piger

1039

1066

27

2,60

0-12 år

drenge

1948

2432

484

24,85

0-12 år

total

2987

3498

511

17,11

13-18 år

piger

915

787

-128

-13,99

13-18 år

drenge

2295

2421

126

5,49

13-18 år

total

3210

3208

-2

-0,06

19-24 år

piger

430

469

39

9,07

19-24 år

drenge

1193

1104

-89

-7,46

19-24 år

total

1623

1573

-50

-3,08

25-59 år

piger

752

768

16

2,13

25-59 år

drenge

2141

2117

-24

-1,12

25-59 år

total

2893

2885

-8

-0,28

60+ år

piger

17

11

-6

-35,29

60+ år

drenge

76

92

16

21,05

60+ år

total

93

103

10

10,75

Samlet total piger

3153

3101

-52

-1,65

Samlet total drenge

7670

8177

507

6,61

10823

11278

455

4,20

samlet total i alt

Oversigt over medlemstal kønsfordeling
Kønskvotienter

2013

2014 dif

0-12 år

piger %

34,8

30,5

-4,3

0-12 år

drenge %

65,2

69,5

4,3

13-18 år

piger %

28,5

24,5

-4,0

13-18 år

drenge %

71,5

75,5

4,0

19-24 år

piger %

26,5

29,8

3,3

19-24 år

drenge %

73,5

70,2

-3,3

25-59 år

piger %

26,0

26,6

0,6
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25-59 år

drenge %

74,0

73,4

-0,6

60+ år

piger %

18,3

10,7

-7,6

60+ år

drenge %

81,7

89,3

7,6

Total

piger %

29,1

27,5

-1,6

Total

drenge %

70,9

72,5

1,6

Oversigt over medlemstal for øst og vest
2014

fordeling 2014

vest

øst

total

vest %

øst %

0-12 år

259

797

1056

25

75

0-12 år

814

1618

2432

33

67

0-12 år

1073

2415

3488

31

69

13-18 år

192

595

787

24

76

13-18 år

1063

1358

2421

44

56

13-18 år

1255

1953

3208

39

61

19-24 år

167

302

469

36

64

19-24 år

580

525

1105

52

48

19-24 år

747

827

1574

47

53

25-59 år

163

600

763

21

79

25-59 år

777

1340

2117

37

63

25-59 år

940

1940

2880

33

67

60+ år

1

10

11

9

91

60+ år

41

51

92

45

55

60+ år

42

61

103

41

59

782

2304

3086

25

75

Samlet total drenge

3275

4892

8167

40

60

samlet total i alt

4057

7196

11253

36

64

Samlet total piger
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udvikling fra 13-14
vest dif.

vest dif i % øst dif. øst dif i %

0-12 år

-16

-6

33

4

0-12 år

116

17

368

29

0-12 år

100

10

401

20

13-18 år

-82

-30

-46

-7

13-18 år

-21

-2

147

12

13-18 år

-103

-8

101

5

19-24 år

8

5

31

11

19-24 år

33

6

-121

-19

19-24 år

41

6

-90

-10

25-59 år

-14

-8

25

4

25-59 år

-26

-3

2

0

25-59 år

-40

-4

27

1

60+ år

-7

-88

1

11

60+ år

14

52

2

4

60+ år

7

20

3

5

-111

-12

44

2

116

4

398

9

5

0

442

7

Samlet total piger
Samlet total drenge
samlet total i alt
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Ad 3) Årsrapport (KPMG)

Danmarks Basketball Forbund
CVR-nr. 22 04 89 10

Årsrapport 2014/15
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Danmarks Basketball Forbund
Årsrapport 2014/15

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014/15 for Danmarks Basketball
Forbund.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, samt yderligere krav i vedtægter og afta-ler.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisen-de
billede. Årsrapporten for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015 for Danmarks Basketball Forbund
indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Brøndby, den 26. maj 2015
Daglig ledelse:

Rasmus
Winkel direktør

Bestyrelse:

Michael Honoré Bloch
formand

Jørgen Kvist
økonomiansvarlig

Thomas Frydendal

Jesper Brixen

Jesper Nielsen

Susanne Fløe

Lennart Jensen

Ole John Nielsen

Mads Y. Christensen

Per Mikkelsen
(konstitueret)
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Danmarks Basketball Forbund
Årsrapport 2014/15

Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Danmarks Basketball Forbund
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Basketball Forbund for perioden 1. maj 2014 – 30. april
2015. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde
årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfø-rer
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-ler,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
revisionskonklusion.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af forbundets finansielle stilling pr. 30. april 2015 samt af forbundets finansielle resultat for 1. maj 2014 –
30. april 2015 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget det af
bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision.
Brøndby, den 26. maj 2015

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Per Lund
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Oplysninger om forbundet
Danmarks Basketball
Forbund Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
CVR:

22 04 89 10

Telefon:

43 26 24 20

Bestyrelse
Michael Honoré Bloch (formand)
Jørgen Kvist
Thomas Frydendal
Jesper Brixen
Jesper Nielsen
Susanne Fløe
Lennart Jensen
Ole John Nielsen
Mads Y. Christensen
Per Mikkelsen (konstitueret)
Revisor
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Per Lund
Bank
Danske Bank
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Ledelsesberetning
Beretning
Årets resultat
Danmarks Basketball Forbunds årsrapport for 2014/15 viser et overskud på 101 t.kr.
Årets budget udviste et underskud på 2 t.kr., hvilket var inkl. en budgetusikkerhed på 42 t.kr. Resultatet er
således 103 t.kr. bedre end budgetteret, og derfor anses årets regnskab som værende tilfredsstillen-de.
Der er i de seneste to regnskabsår sket en forbedring på i alt 318 t.kr.
Der har i forhold til budget være følgende væsentlige variationer;
►

Øgede sponsorindtægter

►

Ekstraordinært tilskud fra FIBA

►

Færre indtægter og flere udgifter for ungdomslandsholdene

►

Højere omsætning på turnering, da DBBF nu for at servicere klubberne udbetaler dommerhonorarer
for alle rækker

►

Stor stigning i Grand Prix-hold med deraf følgende stigning i turneringsgebyr.

Debitorer
Debitorposten vedrørende klubber var pr. 30. april 2015 på 120 t.kr. Dette er lidt højere end ønsket, men
væsentlig lavere end tidligere år. Der er et par klubber, der har haft udfordringer med at afregne, men
generelt er der god kontrol med debitormassen.
Resultatfordeling og likviditet
Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. Det har som konsekvens, at egenkapita-len
herefter er på 610 t.kr.
Det er målsætningen, at Danmarks Basketball Forbunds egenkapital er tilstrækkelig stor til, at ekstern
finansiering bliver unødvendig, og den økonomiansvarlige arbejder derfor på en opbygning af egenkapitalen.
Forventet udvikling i regnskabsåret 2015/16
Budgettet for den kommende sæson er fremlagt med et overskud på 40 t.kr. Overskuddet indeholder en
budgetusikkerhed på ca. 100 t.kr., svarende til ca. 0,9 % af omsætningen, som en bundlinjereduktion.
Som udgangspunkt vil turneringsgebyrene blive justeret med prisudviklingen, og øvrige konti er tilpasset til
de i sidste regnskabsår kendte udgifter plus de forandringer og tiltag, som bestyrelsen har foretaget.
Bestyrelsen vil arbejde for, at prognoserne for de kommende år skal udvise et overskud mellem 50 t.kr.
og 100 t.kr. i overskud.
Begivenheder indtruffet efter den 30. april 2015
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold,
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapport.
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Årsregnskab 1. maj 2014 – 30. april 2015
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Resultatopgørelse
Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktivite-ter.

Balancen
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af
forventet tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Hensættelse
Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter, og hensættelserne anvendes i forbindelse
med afholdelse af de omkostninger, der er hensat til.
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Resultatopgørelse
2014/15

Budget
2014/15

2013/14

2.779.144
232.242
116.000
370.000
80.256
374.504
112.200
1.763.307
111.937
5.597.194

2.776.132
240.000
110.000
60.000
105.000
150.000
101.000
2.049.940
201.000
4.710.719

2.697.850
265.189
110.000
38.349
179.921
230.714
111.024
1.718.955
198.589
4.734.947

11.536.784

10.503.791

10.285.538

1.538.463
213.487
1.164.350
306.700
4.243.310
271.618
3.662.387
35.088

1.122.250
155.590
1.273.000
418.530
4.031.722
441.329
2.981.560
40.000

1.203.683
159.695
1.381.725
470.874
3.714.178
443.700
2.917.025
34.672

11.435.403

10.463.981

10.325.552

Årets resultat

101.381

39.810

-40.014

Disponering
Overført fra egenkapitalen

101.381

39.810

-40.014

Note

3
4
5
6
7

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Tilskud, Breddekonsulent, Løn
Klubkontingenter
Sponsorindtægter
Andre indtægter
Bredde
Dommer
Elite & Landshold
Kurser & Uddannelse
Turnering
Indtægter i alt

1
2
3
4
5
6
7
8

Omkostninger
Administration
Bestyrelse
Bredde
Dommer
Elite & Landshold
Kurser & Uddannelse
Turnering
Trænere
Omkostninger i alt

22

Danmarks Basketball Forbund
Årsrapport 2014/15

Årsregnskab 1. maj 2014 – 30. april 2015
Balance
Note

2014/15

2013/14

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Beholdninger
Varebeholdninger

220.970

79.700

Beholdninger i alt

220.970

79.700

Tilgodehavender
Klubdebitorer
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger

119.939
77.798
188.729

418.710
257.320
50.341

Tilgodehavender i alt

386.466

726.371

Likvide beholdninger

1.519.056

1.326.171

AKTIVER I ALT

2.126.492

2.132.242

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Overført resultat

508.636
101.381

548.650
-40.014

Egenkapital i alt

610.017

508.636

0
60.000
37.950

345.000
60.000
136.655

97.950

541.655

345.551
215.921
0
374.352
482.701

221.334
290.546
25.413
405.807
138.851

Gældsforpligtelser i alt

1.418.525

1.081.951

PASSIVER I ALT

2.126.492

2.132.242

Hensættelser
Hensat, NM 2014, Senior Herrer
Hensat, NM 2024, Senior Damer
9 Legater
Hensættelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mellemregning, DIF
Elitekurs
Skyldige feriepenge
Anden gæld

10 Eventualposter m.v.
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Noter

1

2

3

2014/15

Budget
2014/15

2013/14

573.066
612.492
275.718
19.629
24.742
32.816

562.750
438.500
0
34.000
35.000
52.000

588.110
487.956
0
58.372
27.272
41.973

1.538.463

1.122.250

1.203.683

77.216
59.314
65.417
272
11.268

55.000
70.500
20.000
2.000
8.090

65.309
72.111
7.724
1.185
13.366

213.487

155.590

159.695

Bredde
Indtægter
Projekter, Integrationsministeriet
Nordea-fonden
Andre indtægter

8.800
0
365.704

0
0
150.000

0
217.714
13.000

Indtægter i alt

374.504

150.000

230.714

Omkostninger
Organisation og administration, bredde
Projekter
Andre breddeomkostninger

865.592
280.459
18.299

943.000
250.000
80.000

947.334
0
434.391

1.164.350

1.273.000

1.381.725

-789.846

-1.123.000

-1.151.011

32.600
79.600

21.000
80.000

21.900
89.124

Indtægter i alt

112.200

101.000

111.024

Omkostninger
Organisation og administration
Clinics
Bedømmelser
Dommerudvikling
Andre omkostninger

222.027
23.983
-635
32.325
29.000

228.500
52.015
22.000
54.015
62.000

293.212
41.218
19.566
44.078
72.800

Omkostninger i alt

306.700

418.530

470.874

-194.500

-317.530

-359.850

Administrationsomkostninger
Personale
Kontordrift
Sponsoromkostninger
Breddekonsulent, rejseomkostninger
Finansielle omkostninger
Andre omkostninger

Bestyrelsesomkostninger
Bestyrelsesaktiviteter
Basketrigsdag
Internationalt samarbejde
Andre møder og samarbejdsaktiviteter
Andre omkostninger

Omkostninger i alt
Netto i alt

4

Dommer
Indtægter
Dommerlicenser
Andre indtægter

Netto i alt
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Noter
2014/15

Budget
2014/15

2013/14

106.686
91.185
93.447
79.994
177.636
163.688
75.931
80.373
355.750
55.050
483.567

192.375
114.965
123.860
132.860
158.340
160.990
158.340
158.210
400.000
100.000
350.000

169.131
123.197
84.512
48.432
127.610
107.016
125.956
91.836
317.425
93.600
430.240

Indtægter i alt

1.763.307

2.049.940

1.718.955

Omkostninger
Organisation og administration elite
U14 Herrer
U14 Damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
U20 Herrer
U20 Damer
Senior Herrer
Senior Damer
Talentarbejde
DIF udviklingsprojekt
Andre Omkostninger

844.712
69.097
56.361
58.404
59.030
334.433
290.908
363.032
239.821
90.144
1.551
1.307.916
263.767
84.170
64.295
115.669

777.000
119.310
81.120
86.470
90.370
241.127
264.197
263.267
268.217
65.000
0
1.285.404
210.240
80.000
125.000
75.000

786.774
59.432
47.668
83.279
21.986
256.201
220.002
249.492
210.431
55.003
1.287
1.025.538
2.016
93.610
431.400
170.059

Omkostninger i alt

4.243.310

4.031.722

3.714.178

-2.480.003

-1.981.782

-1.995.223

Dommerkurser
Trænerkurser
Andre indtægter
Andre kurser

24.475
13.800
73.350
312

63.000
58.000
80.000
0

68.826
59.855
68.970
938

Indtægter i alt

111.937

201.000

198.589

5 Elite og Landshold
Indtægter
U14 Herrer
U14 Damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
Senior Herrer
Talentarbejde
Deltagergebyr m.v.

Netto i alt

6

Kurser og uddannelse
Indtægter
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Noter

6

2014/15

Budget
2014/15

2013/14

Kurser og uddannelse (fortsat)
Omkostninger
Organisation og administration, kurser
Dommerkurser
Trænerkurser
Andre omkostninger
Andre kurser

198.228
29.768
40.822
0
2.800

268.000
36.379
136.950
0
0

255.675
64.744
119.981
3.300
0

Omkostninger i alt

271.618

441.329

443.700

-159.681

-240.329

-245.111

Turnering
Indtægter
Organisation og administration
DM turnering, Herrer
DM turnering, Damer
Divisioner
Øvrige rækker, Senior
Pokalturnering, Senior/Ungdom
Pokalturnering, Ungdom
Øvrige rækker, Ungdom
Bøder og gebyrer
Andre indtægter

581.320
780.000
176.500
2.098.914
318.017
106.833
69.658
1.175.679
157.541
132.732

638.520
780.000
176.500
1.736.335
328.000
99.507
29.468
722.389
150.000
50.000

636.000
750.000
211.000
1.711.090
328.950
123.556
28.408
716.301
168.688
60.954

Indtægter i alt

5.597.194

4.710.719

4.734.947

817.302
865.480
198.377
880.900
24.062
192.835
284.332
368.599
30.500

790.000
820.000
211.500
683.720
0
140.450
221.890
114.000
0

770.456
849.462
162.679
654.334
0
123.077
238.565
118.452
0

Omkostninger i alt

3.662.387

2.981.560

2.917.025

Netto i alt

1.934.807

1.729.159

1.817.922

27.345
7.743

10.000
30.000

0
34.672

35.088

40.000

34.672

Netto i alt

7

Omkostninger
Organisation og administration, turnering
DM turnering, Herrer
DM turnering, Damer
Divisioner, Senior
Øvrige rækker, Senior
Pokalturnering, Senior
Ungdomsmesterskaber
Øvrige rækker, Ungdom
Andre turneringsomkostninger

8

Trænere
Træner, organisation og administration
Projekter
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Noter
9

Legater
Birgitte Melby Legatet

KBBF/Axel
Poulsen Minde-legat

Dommerfond

I alt

102.244
0
-102.244

3.085
0
0

34.865
0
0

140.194
0
-102.244

0

3.085

34.865

37.950

Primo 1. maj 2014
Tilgang
Afgang
Ultimo 30. april 2015

10

Eventualposter m.v.
Der påhviler ikke forbundet eventualposter m.v.
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Intern Regnskab
LS1

Beskrivelse
Administration indtægter
1100 Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
1110 DIF breddetilskud - Løn
1200 klubkontingenter
1300 sponsorindtægter
1800 Andre indtægter
1999 Administration indtægter i alt

Periode 12 Periode 0-12 Budget 0-12 Afvigelse

%

-697.528,00
-33.067,00
-285,00
-12.000,00
-6.925,00
-749.805,00

-2.779.144,00
-232.242,00
-116.000,00
-370.000,00
-80.255,72
-3.577.641,72

-2.776.132,00
-240.000,00
-110.000,00
-60.000,00
-105.000,00
-3.291.132,00

3.012,00
-7.758,00
6.000,00
310.000,00
-24.744,28
286.509,72

100,11
96,77
105,45
616,67
76,43
108,71

28.729,65
60.215,48
241,70
682,50
9.748,83
4.516,25
104.134,41

573.065,78
612.492,11
275.717,65
19.629,21
24.741,67
32.816,27
1.538.462,69

562.750,00
438.500,00
34.000,00
35.000,00
52.000,00
1.122.250,00

-10.315,78
-173.992,11
-275.717,65
14.370,79
10.258,33
19.183,73
-416.212,69

101,83
139,68
57,73
70,69
63,11
137,09

-645.670,59

-2.039.179,03

-2.168.882,00

-129.702,97

94,02

Bestyrelsesomkostninger
12000 Bestyrelsesaktiviteter
12100 Basketrigsdag
12200 Internationalt samarbejde
12300 Andre møder og samarbejdsaktiviteter
12800 andre udgifter
12899 Bestyrelsesomkostninger i alt

17.523,22
2.734,10
10.556,30
271,50
31.085,12

77.216,41
59.314,17
65.417,39
271,50
11.268,00
213.487,47

55.000,00
70.500,00
20.000,00
2.000,00
8.090,00
155.590,00

-22.216,41
11.185,83
-45.417,39
1.728,50
-3.178,00
-57.897,47

140,39
84,13
327,09
13,58
139,28
137,21

12999 Bestyrelse total

31.085,12

213.487,47

155.590,00

-57.897,47

137,21

-8.800,00
-365.704,38
-374.504,38

-150.000,00
-150.000,00

8.800,00
215.704,38
224.504,38

243,80
249,67

Administration omkostninger
2100 Personale
2200 Kontordrift
2300 sponsoromkostninger
2400 bredde konsulent rejseudgifter
2500 Finansielle omkostninger
2800 andre udgifter
2899 Administration omkostninger ialt
2999 Administration total

Bredde indtægter
21200 Projekter
21800 Andre indtægter
21999 Bredde indtægter i alt

-

Bredde udgifter
22000 Organisation og administration Bredde
22200 Projekter
22300 Klubudvikling
22400 Andre Breddeaktiviteter
28999 Bredde udgifter i alt

60.156,41
19.724,60
5.710,00
85.591,01

865.592,48
280.458,61
14.936,89
3.362,20
1.164.350,18

943.000,00
250.000,00
60.000,00
20.000,00
1.273.000,00

77.407,52
-30.458,61
45.063,11
16.637,80
108.649,82

91,79
112,18
24,89
16,81
91,47

29999 Bredde total

85.591,01

789.845,80

1.123.000,00

333.154,20

70,33
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Dommer indtægter
31100 Dommerlicenser
31800 Andre indtægter
31999 Dommer indtægter i alt

Dommer udgifter
32000 Organisation og administration Dommere
32100 Clinics
32200 Bedømmelser
32300 Dommerudvikling
32800 andre udgifter dommere
32899 Dommer udgifter i alt
32999 Dommer total

Elite & Landshold indtægter
41140 U14 Herrer
41141 U14 Damer
41150 U15 Herrer
41151 U15 Damer
41160 U16 Herrer
41161 U16 Damer
41180 U18 Herrer
41181 U18 Damer
41300 Senior herrer
41500 Talentarbejde
41800 Andre indtægter
41899 Elite & Landshold indtægter i alt

Elite & Landshold udgifter
42000 Organisation og administration elite
42100 Landshold generelt
42140 U14 Herrer
42141 U14 Damer
42150 U15 Herrer
42151 U15 Damer
42160 U16 Herrer
42161 U16 Damer
42180 U18 Herrer
42181 U18 Damer
42200 U20 Herrer
42201 U20 Damer
42300 Senior Herrer
42301 Senior Damer
42500 Talentarbejde
42600 DIF udviklingsprojekt
42800 Andre udgifter
42899 Elite & Landshold omkostninger i alt
42999 Elite & Landshold i alt

-79.600,00
-79.600,00

-32.600,00
-79.600,00
-112.200,00

-21.000,00
-80.000,00
-101.000,00

11.600,00
-400,00
11.200,00

155,24
99,50
111,09

28.916,59
4.184,21
-9.104,84
8.575,17
-3.000,00
29.571,13

222.027,09
23.983,33
-635,27
32.325,14
29.000,00
306.700,29

228.500,00
52.015,00
22.000,00
54.015,00
62.000,00
418.530,00

6.472,91
28.031,67
22.635,27
21.689,86
33.000,00
111.829,71

97,17
46,11
-2,89
59,84
46,77
73,28

-50.028,87

194.500,29

317.530,00

123.029,71

61,25

-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-25.000,00
-37.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-345.000,00
4.000,00
-469.000,00

-106.686,00
-91.185,00
-93.447,00
-79.994,00
-177.636,00
-163.687,50
-75.931,00
-80.373,00
-355.750,00
-55.050,00
-483.566,90
-1.763.306,40

-192.375,00
-114.965,00
-123.860,00
-132.860,00
-158.340,00
-160.990,00
-158.340,00
-158.210,00
-400.000,00
-100.000,00
-350.000,00
-2.049.940,00

-85.689,00
-23.780,00
-30.413,00
-52.866,00
19.296,00
2.697,50
-82.409,00
-77.837,00
-44.250,00
-44.950,00
133.566,90
-286.633,60

55,46
79,32
75,45
60,21
112,19
101,68
47,95
50,80
88,94
55,05
138,16
86,02

78.307,53
4.921,74
640,00
2.052,00
1.521,06
1.721,31
1.051,31
2.698,07
5.930,70
16.354,00
115.197,72

844.712,39
113.669,04
69.096,64
56.361,44
58.404,05
59.030,37
334.432,72
290.907,61
363.031,50
239.821,29
90.144,22
1.551,00
1.307.915,81
263.767,19
84.170,02
64.294,76
2.000,00
4.243.310,05

777.000,00
45.000,00
119.310,00
81.120,00
86.470,00
90.370,00
241.127,00
264.197,00
263.267,00
268.217,00
65.000,00
1.285.404,00
210.240,00
80.000,00
125.000,00
30.000,00
4.031.722,00

-67.712,39
-68.669,04
50.213,36
24.758,56
28.065,95
31.339,63
-93.305,72
-26.710,61
-99.764,50
28.395,71
-25.144,22
-1.551,00
-22.511,81
-53.527,19
-4.170,02
60.705,24
28.000,00
-211.588,05

108,71
252,60
57,91
69,48
67,54
65,32
138,70
110,11
137,89
89,41
138,68
101,75
125,46
105,21
51,44
6,67
105,25

-353.802,28

2.480.003,65

1.981.782,00

-498.221,65

125,14
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Kurser & Uddannelse indtægter
51100 Dommer kurser
51200 Træner kurser
51400 Andre kurser
51800 Andre Indtægter
51899 Kurser & Uddannelse indtægter i alt

-9.774,00
-9.774,00

-24.475,00
-13.800,00
-312,00
-73.350,00
-111.937,00

-63.000,00
-58.000,00
-80.000,00
-201.000,00

-38.525,00
-44.200,00
312,00
-6.650,00
-89.063,00

38,85
23,79
91,69
55,69

Kurser & Uddannelse udgifter
52000 Organisation og administration Kurser
52100 Dommer kurser
52200 Træner kurser
52400 Andre kurser
52899 Kurser & Uddannelse udgifter i alt

13.902,14
72,00
13.974,14

198.227,68
29.768,26
40.822,48
2.800,00
271.618,42

268.000,00
36.379,00
136.950,00
441.329,00

69.772,32
6.610,74
96.127,52
-2.800,00
169.710,58

73,97
81,83
29,81
61,55

4.200,14

159.681,42

240.329,00

80.647,58

66,44

80.000,00
-15.000,00
-82.121,00
-23.600,00
52.807,36
12.086,36

-581.320,00
-780.000,00
-176.500,00
-2.098.913,82
-318.016,50
-106.832,98
-69.658,00
-1.175.679,03
-157.540,80
-132.732,26
-5.597.193,39

-638.520,00
-780.000,00
-176.500,00
-1.736.335,00
-328.000,00
-99.507,00
-29.468,00
-722.389,00
-150.000,00
-50.000,00
-4.710.719,00

-57.200,00
362.578,82
-9.983,50
7.325,98
40.190,00
453.290,03
7.540,80
82.732,26
886.474,39

91,04
100,00
100,00
120,88
96,96
107,36
236,39
162,75
105,03
265,46
118,82

Turnering udgifter
62000 Organisation og administration Turnering (dommerafbudspåsætter)
99.461,60
817.301,93
62100 DM turnering Herre
162.720,85
865.479,94
62150 DM turnering Damer
37.583,37
198.376,79
62200 Divisioner senior
217.976,54
880.900,20
62300 Øvrige rækker senior
5.350,71
24.062,02
62400 Pokalturnering senior
192.835,46
62500 Ungdomsmesterskaber
200.108,70
284.331,86
62600 Ungdom
79.974,55
368.598,95
62800 andre udgifter
20.750,00
30.500,00
62899 Turnering udgifter i alt
823.926,32
3.662.387,15

790.000,00
820.000,00
211.500,00
683.720,00
140.450,00
221.890,00
114.000,00
2.981.560,00

-27.301,93
-45.479,94
13.123,21
-197.180,20
-24.062,02
-52.385,46
-62.441,86
-254.598,95
-30.500,00
-680.827,15

103,46
105,55
93,80
128,84
137,30
128,14
323,33
122,83

52999 Kurser & Uddannelse i alt

Turnering indtægter
61000 Organisation og administration
61100 DM turnering Herre
61150 DM turnering Damer
61200 Divisioner
61300 Øvrige rækker senior
61400 Pokalturnering senior/ungdom
61500 Pokalturnering ungdom
61600 Ungdom
61700 bøder og gebyrer
61800 Andre indtægter
61899 Turnering i alt

62999 Turnering total
Trænere
72000 Organisation og administration
72100 Projekter
72999 Trænere udgifter i alt
Lønafregning/fordeling
79997 Lønafregning
79998 Lønfordeling
79996 Lønafregning/fordeling ialt
79999 RESULTAT

836.012,68

-1.934.806,24

-1.729.159,00

205.647,24

111,89

3.343,97
3.343,97

27.345,16
7.742,76
35.087,92

10.000,00
30.000,00
40.000,00

-17.345,16
22.257,24
4.912,08

273,45
25,81
87,72

260.770,03
-260.770,03
-

3.716.769,32
-3.716.769,32
-

-89.268,82

-101.378,72

-39.810,00

-3.716.769,32
3.716.769,32
61.568,72

254,66
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BALANCE
AKTIVER
8000 Kasse
8100 Nordea
8101 Nordea under betaling
8126 Nordea 219 4379 942 569/firmakort Rasmus
8130 Nordea 8972436853
8199 Likvide midler i alt
8200 Mellemregning, viderefakturer
8210 Mellemregning, Canal Digital Ligaen
8220 Mellemregning - Dameliga
8230 Forudbetalte omkostninger
8235 First Card - manglende afregning
8300 Debitorer - klubber
8320 Debitorer - kunder
8500 Depositum Atletion
8650 Tilgodehavender
8700 Hensat - tab på debitorer
8799 Tilgodehavender mv. ialt
8800 Lagerbeholdninger
8998 Øvrige aktiver i alt
8999 Aktiver i alt

860,50
314,38
2.228,82
-3,00
-2.312,67
1.088,03

1.669,75
1.416.264,15
60.000,00
41.122,21
1.519.056,11

-

-1.669,75
-1.416.264,15
-60.000,00
-41.122,21
-1.519.056,11

-

15,48
18.488,31
10.828,48
170.465,40
56.443,05
-192.572,94
4.694,60
180.233,88
248.596,26

-34.519,54
-61.870,75
188.729,24
-12.120,23
134.938,54
6.075,00
180.233,88
-15.000,00
386.466,14

-

34.519,54
61.870,75
-188.729,24
12.120,23
-134.938,54
-6.075,00
-180.233,88
15.000,00
-386.466,14

-

-5.429,25
-5.429,25

220.970,32
220.970,32

-

-220.970,32
-220.970,32

-

154.986,22

2.025.113,85

345.000,00
-15.879,47
-312.586,00
31.454,47
-195.762,15
-2.228,82
-4.984,25
-154.986,22

-3.084,60
-34.865,08
-60.000,00
-215.921,08
-482.706,75
-374.351,92
-252.316,51
-93.234,25
-1.516.480,19

-

3.084,60
34.865,08
60.000,00
215.921,08
482.706,75
374.351,92
252.316,51
93.234,25
1.516.480,19

-

-

663.835,58

-

-663.835,58

-

-

-508.633,66

39.810,00

548.443,66 -1.277,65

-2.025.113,85

39.810,00

2.064.923,85 -5.086,95

-39.810,00 -2.064.923,85 -5.086,95

PASSIVER
9101 KBBF/Axel Poulsens Mindelegat
9105 Dommerfond DL
9123 Opsparing NM Herrer 2014
9124 Opsparing NM Damelandshold
9150 Danmarks Idræts-Forbund
9200 Skyldige omkostninger
9220 Hensatte feriepenge
9290 Andre Kreditorer
9291 Kreditorer under betaling
9410 Udgående moms
9499 Gæld i alt
9660 Egenkapital
9700
9799 Egenkapital i alt
9999 PASSIVER I ALT

***

-154.986,22

-

-

-

-

-
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Budget og prognose
Budget 2014-2015 og Prognoser 2015-2019
B 14-15 R 14-15

B 15-16 P 16-17 P 17-18 P 18-19

-2.776.132 -2.779.144
-240.000 -232.242
-110.000 -116.000
0
-60.000 -370.000
0
-105.000
-80.256
-3.291.132 -3.577.642
562.750
573.065
438.500
612.492
0
275.717

-2.800.000 -2.800.000 -2.800.000 -2.800.000
-226.000 -226.000 -226.000 -226.000
-115.000 -115.000 -116.150 -117.312
0
0
0
0
-600.000 -600.000 -600.000 -100.000
0
0
0
0
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
-3.841.000 -3.841.000 -3.842.150 -3.343.312
537.000
553.110
569.703
586.794
465.000
478.950
493.319
508.118
415.000
415.000
415.000
25.000
0
35.700
36.414
37.142
37.885

Administration
Indtægter 01100
Indtægter 01110
Indtægter 01200
Indtægter 01210
Indtægter 01300
Indtægter 01400
Indtægter 01800
Total indtægter
01900
Udgifter
02100
Udgifter
02200
Udgifter
02300
Udgifter
02400
Udgifter
02500
Udgifter

Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
DIF breddetilskud - Løn
klubkontingenter
klublicenser
sponsorindtægter
Tv-indtægter
Andre indtægter
Personale
Kontordrift
sponsoromkostninger
Bredde konsulent rejseudgifter
Finansielle omkostninger

02800 andre udgifter

Total udgifter02900
Total administration
02950

35.000

24.757

52.000

32.816

53.040

54.101

55.183

56.286

1.088.250 1.518.847

1.505.740 1.537.575 1.570.347 1.214.084

-2.202.882 -2.058.794

-2.335.260 -2.303.425 -2.271.803 -2.129.227

Bestyrelse
Udgifter

12000 Bestyrelsesaktiviteter

55.000

77.216

56.100

57.222

58.366

59.534

Udgifter

12100 Basketrigsdag

70.500

59.314

71.205

71.917

72.636

73.363

20.000
2.000
8.090
155.590
155.590

65.417
272
11.268
213.487
213.487

20.400
2.040
8.252
157.997
157.997

20.808
2.081
8.417
160.445
160.445

21.224
2.122
8.585
162.934
162.934

21.649
2.165
8.757
165.467
165.467

Udgifter
12200 Internationalt samarbejde
Udgifter
12300 Andre møder og samarbejdsaktiviteter
Udgifter
12800 andre udgifter
Total udgifter12900
Total Bestyrelse
12950

Bredde
Indtægter 21200
Indtægter 21800
Total indtægter
21900
Udgifter
22000
Udgifter
02400
Udgifter
22200
Udgifter
Udgifter
Total udgifter22900
Total Bredde
22950

Projekter
Andre indtægter
Organisation og administration Bredde
Bredde konsulent rejseudgifter
Projekter
Klubudvikling
Diverse

0
-8.800
-150.000 -365.704
-150.000 -374.504
943.000
864.906
34.000
19.629
250.000
280.458
60.000
14.937
20.000
3.362
1.307.000 1.183.293
1.157.000
808.788

0
-50.000
-50.000
-50.000
-185.000
0
0
0
-185.000
-50.000
-50.000
-50.000
989.400 1.009.188 1.029.372 1.049.959
30.000
30.000
30.000
30.000
262.000
200.000
200.000
200.000
60.000
40.000
40.000
40.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.361.400 1.299.188 1.319.372 1.339.959
1.176.400 1.249.188 1.269.372 1.289.959
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Dommere
Indtægter 31100
Indtægter 31200
Indtægter 31300
Indtægter 31400
Indtægter 31800
Total indtægter
31900
Udgifter
32000
Udgifter
32100
Udgifter
32200
Udgifter
32300
Udgifter
32800
Total udgifter32900
Total Dommere
32950

Dommerlicenser
Dommergebyrer
Clinics
Bedømmelser
Andre indtægter

-21.000
0
0
0
-80.000
-101.000
Organisation og administration Dommere 228.500
Clinics
52.015
Bedømmelser
22.000
Dommerudvikling
54.015
andre udgifter dommere
62.000
418.530
317.530

-32.600
0
0
0
-79.600
-112.200
222.027
23.983
-635
32.325
29.000
306.700
194.500

-32.600
0
0
0
-81.600
-114.200
221.000
53.055
37.440
55.095
63.240
429.831
315.631

-33.252
0
0
0
-83.232
-116.484
225.420
54.116
38.189
56.197
64.505
438.427
321.943

-33.917
0
0
0
-84.897
-118.814
229.928
55.199
38.953
57.321
65.795
447.196
328.382

-34.595
0
0
0
-86.595
-121.190
234.527
56.303
39.732
58.468
67.111
456.140
334.950

-167.600 -170.952 -174.371
-100.800 -102.816 -104.872
-102.600 -104.652 -106.745
-102.600 -104.652 -106.745
-171.600 -175.032 -178.533
-171.600 -175.032 -178.533
-136.400 -139.128 -141.911
-136.400 -139.128 -141.911
0
0
0
0 -300.000 -300.000
0
0
0
0
0
0
-480.000 -300.000 -300.000
-1.569.600 -1.711.392 -1.733.620
862.540
879.791
897.387
50.000
51.000
52.020
87.200
88.944
90.723
54.600
55.692
56.806
53.930
55.009
56.109
53.930
55.009
56.109
279.085
284.667
290.360
279.085
284.667
290.360
274.285
279.771
285.366
274.285
279.771
285.366
83.000
84.660
86.353
30.000
30.000
30.000
908.000 1.107.916 1.307.916
297.240
303.185
309.248
0
0
100.000
100.000
100.000
30.000
30.600
30.600
3.717.180 3.970.679 4.224.722
2.147.580 2.259.287 2.491.102

-177.858
-106.970
-108.880
-108.880
-182.103
-182.103
-144.749
-144.749
0
-300.000
0
0
-300.000
-1.756.292
915.334
53.060
92.537
57.942
57.231
57.231
296.167
296.167
291.073
291.073
88.080
30.000
1.307.916
315.433
0
100.000
30.600
4.279.846
2.523.554

Elite & landshold
Indtægter 41140
Indtægter 41141
Indtægter 41150
Indtægter 41151
Indtægter 41160
Indtægter 41161
Indtægter 41180
Indtægter 41181
Indtægter 41200
Indtægter 41300
Indtægter 41400
Indtægter 41500
Indtægter 41800
Total indtægter
41900
Udgifter
42000
Udgifter
42100
Udgifter
42140
Udgifter
42141
Udgifter
42150
Udgifter
42151
Udgifter
42160
Udgifter
42161
Udgifter
42180
Udgifter
42181
Udgifter
42200
Udgifter
42201
Udgifter
42300
Udgifter
42301
Udgifter
42500
Udgifter
42600
Udgifter
42800
Total udgifter42900
Total Elite 42950

U14 Herrer
U14 Damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
U20 Herrer
Senior herrer
Team Danmark
Talentarbejde
Andre indtægter
Organisation og administration elite
Landshold generelt
U14 Herrer
U14 Damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
U20 Herrer
U20 Damer
Senior Herrer
Senior Damer
Talentarbejde
DIF talentprojekt
Andre udgifter

-192.375 -106.686
-114.965
-91.185
-123.860
-93.447
-132.860
-79.994
-158.340 -177.636
-160.990 -164.188
-158.340
-75.931
-158.210
-80.373
0
-400.000 -355.750
0
-100.000
-55.050
-350.000 -483.567
-2.049.940 -1.763.806
777.000
844.712
45.000
113.669
119.310
69.097
81.120
56.361
86.470
58.404
90.370
57.308
241.127
334.433
264.197
290.908
263.267
363.032
268.217
239.821
65.000
90.144
1.551
1.285.404 1.307.916
210.240
263.767
80.000
84.170
125.000
64.295
30.000
2.000
4.031.722 4.241.588
1.981.782 2.477.782

Kurser og uddannelse
Indtægter 51100 Dommer kurser
Indtægter 51200 Træner kurser
Indtægter 51300 Leder kurser
Indtægter 51400 Andre kurser
Indtægter 51800 Andre Indtægter
Total indtægter
51900
Udgifter
52000 Organisation og administration Kurser
Udgifter
52100 Dommer kurser
Udgifter
52200 Træner kurser
Udgifter
52300 Leder kurser
Udgifter
52400 Andre kurser
Udgifter
52800 andre udgifter
Total udgifter52900
Total Kurser52950
og uddannelse

-63.000
-58.000
0
0
-80.000
-201.000
268.000
36.379
136.950
0
0
0
441.329
240.329

-24.475
-13.800
-312
-73.350
-111.937
198.227
29.768
40.822
2.800
271.618
159.681

-40.000
-65.000
0
0
-73.350
-178.350
201.960
21.000
63.300
0
0
40.000
326.260
147.910

-40.000
-65.000
0
0
-73.350
-178.350
201.960
21.000
63.300
0
0
40.000
326.260
147.910

-41.200
-66.950
0
0
-75.551
-183.701
208.019
21.630
65.199
0
0
41.200
336.048
152.347

-42.436
-68.959
0
0
-77.817
-189.212
214.259
22.279
67.155
0
0
42.436
346.129
156.918
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Turnering
Indtægter 61000
Indtægter 61100
Indtægter 61150
Indtægter 61200
Indtægter 61300
Indtægter 61400
indtægter 62500
Indtægter 61600
Indtægter 61650
Indtægter 61700
Indtægter 61800
Total indtægter
61900
Udgifter
62000
Udgifter
62100
Udgifter
62150
Udgifter
62200
Udgifter
62300
Udgifter
62400
Udgifter
62500
Udgifter
62600
Udgifter
62650
Udgifter
62800
Total udgifter62900
Total Turnering
62950

Organisation og administration
DM turnering Herre
DM turnering Damer
Divisioner senior
Øvrige rækker senior
Pokalturnering senior
Pokalturnering ungdom
Øvrige rækker ungdom
Grand Prix
bøder og gebyrer
Andre indtægter

-638.520 -581.320
-780.000 -780.000
-176.500 -176.500
-1.736.335 -2.098.914
-328.000 -318.017
-99.507 -106.833
-29.468
-69.658
-722.389 -1.175.679

-577.000
-780.000
-176.500
-1.789.510
-357.168
-105.000
-70.000
-996.013
-426.530
-150.000 -153.867
-150.000
-50.000 -132.732
-130.000
-4.710.719 -5.593.519 -5.557.721
Organisation og administration Turnering (dommerafbudspåsætter)
790.000
817.302
878.440
DM turnering Herre
820.000
865.480
820.000
DM turnering Damer
211.500
198.377
211.500
Divisioner senior
683.720
880.900
779.200
Øvrige rækker senior
0
24.062
30.000
Pokalturnering senior
140.450
190.335
180.000
Ungdomsmesterskaber
221.890
284.332
200.000
Øvrige rækker ungdom
114.000
368.599
496.750
Grand Prix
100.000
Andre udgifter
30.500
30.000
2.981.560 3.659.887 3.725.890
-1.729.159 -1.933.632 -1.831.831

-588.540
-795.600
-180.030
-1.825.300
-364.312
-107.100
-71.400
-1.015.933
-426.530
-153.000
-132.600
-5.660.345
896.009
836.400
215.730
794.784
30.600
183.600
204.000
506.685
102.000
30.600
3.667.808
-1.992.537

-600.311
-811.512
-183.631
-1.861.806
-371.598
-109.242
-72.828
-1.036.252
-426.530
-156.060
-135.252
-5.765.021
913.929
853.128
220.045
810.680
31.212
187.272
208.080
516.819
104.040
31.212
3.741.164
-2.023.858

-612.317
-827.742
-187.303
-1.899.042
-379.030
-111.427
-74.285
-1.056.977
-426.530
-159.181
-137.957
-5.871.791
932.208
870.191
224.445
826.893
31.836
191.017
212.242
527.155
106.121
31.836
3.815.987
-2.055.804

Trænere
Indtægter 72000
Total indtægter
71900
Udgifter
72000 Organisation og administration
Udgifter
72100 Projekter
Total udgifter72900
Total Trænere
72950
Budgetusikkerhed
Resultat

0
0
10.000
30.000
40.000
40.000
1%
-39.810

0
27.345
7.743
35.088
35.088

0
0
10.000
70.000
80.000
80.000

0
0
10.000
70.000
80.000
80.000

0
0
10.000
70.000
80.000
80.000

0
0
10.000
70.000
80.000
80.000

0

101.739

103.323

106.936

105.279

-103.101

-39.836

26.134

295.413

471.095
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Intern Revisionsrapport
De interne revisorer har i årets løb kikket nærmere på DBBF’s generelle bogføring, udeståender med
klubberne, dommerbilagene, samt check-vis kontrolleret implementeringen af de vedtagelser som
Basketrigsdagen vedtog i juni 2014.
Den interne revision har i årets løb kontrolleret alle dommerbilagene i basketligaen og dameligaen.
Det er med bekymring at revisionen har konstateret en pludselig stigning i fejl med indrapportering af
kilometerangivelser, hvor dommere har været inde og ændre på systemets kilometerudregning. Ligeledes
betaling for at passere Storebælt burde ligge i faste rammer. Samkørsel mellem dommere bør strammes
op.
Revisionen har fulgt op på nogle af de vedtagne beslutninger fra Basketrigsdagen i 2014, og kontrolleret at
de er rettet de relevante steder.
Revisionen har kikket på DBBF’s bogføring, på følgende områder:
Debitorer:
Revisionen har fulgt debitorlisten gennem året, og noteret sig, at der er taget hånd om de klubber, som har
været i restance. Det er stadig den Interne Revisions holdning, at klubber som skylder DBBF større beløb
den 1. september ikke kan have hold med i turneringen.
Kreditor- og finansbilag er blevet stikprøvevis gennemgået flere gange. Revisionen har pointeret, at alle
regninger skal være udskrevet til DBBF, og ikke enkeltpersoner.
Budgetterne er blevet kontrolleret, og der er ikke fundet væsentlige overskridelser.
Likvide beholdninger: Revisionen har fået udleveret alle relevante kontoudtog over samtlige konti, og
konstateret at beholdningerne i regnskabet er til stede.
Kassebeholdningen er blevet optalt, og en difference blev konstateret og bogført.
Det er opfattelsen, at de ting vi har foreslået/lagt frem er blevet godt modtaget.
De interne revisorer vil gerne rette en tak til DIF’s regnskabspersonale og DBBF’s medarbejdere for den
store velvilje, der er udvist, for at gøre vores arbejde lettere.

Karin Olsen
Carsten Boeck
København, den 26. april 2015
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Ad 4) Beretninger til godkendelse
Økonomiansvarlig
Regnskabsresultatet for 2014-2015 blev et overskud på 101 t.kr mod et forventet underskud på 2 t.kr.
Overordnet set er det et tilfredsstillende resultat at overskuddet er 103 t.kr. større end budgetteret.
Resultatet er endvidere en forbedring fra sidste års underskud på 42 t.kr. med 143 t.kr.
Trods det gode resultat vil bestyrelsen holde fast i en stram budgetstyring på alle områder i de kommende
år for at undgå budgetoverskridelser. Til den kommende sæson har bestyrelsen allerede vedtaget en anden
organisering, hvilket betyder en strammere styring og tættere opfølgning af bevillingerne til
ungdomslandsholdene. Bestyrelsen fastholder intentionerne med at budgetlægge med en usikkerhed ved
at indlægge en pulje til dækning af uforudsete omkostninger på ca. 1 % af omsætningen.
De væsentligste årsager til budgetafvigelsen skal primært findes på indtægtssiden. Det er indtægter fra TVaftalen med TV2 Sport, større indtægt end forventet af puljemidler fra Social- og Integrationsministeriet og
tilskud fra FIBA i alt en forbedring på ca. 250 t.kr.
Turneringen gav ca. 200 t.kr. i større overskud end budgetlagt, hvilket hovedsagligt skyldes en uforudset
stor tilslutning til grand-prix stævnerne.
Desværre kunne elitesiden ikke helt overholde budgettet. Her er det specielt indtægterne på
ungdomslandsholdene, hvor forventninger oversteg de faktiske tilmeldinger. Der mangler indtægter fra
deltagerne på ca. 350 t.kr. Der er endvidere en mindre meromkostning til ungdomslandsholdene.
Udgifterne til kvalifikationen til EM for herreholdet holdt sig stort set til det forventede.
Heldigvis er vores sport blevet endnu mere synligt i TV end beskrevet i sidste års beretning. Dette
sammenholdt med tilskuerfremgangen i basketligaen og landsholdets EM-kvalifikationsspil i de kommende
år kan man håbe på, at sponsorindtægterne vil opnå et niveau som kan betyde, at bestyrelsen ikke behøver
at finde besparelser i de kommende år.
Fra internationalt hold kan oplyses, at FIBA-Europe har gjort indhug i den store egenkapital, som har
betydet, at DBBF i 2 år får ca. 25.000 euro.
Skulle en sponsorindtægt ikke tilgå forbundet vil der skulle ske reguleringer i de kommende år. En
regulering kan bestå i besparelser, som vil betyde et lavere aktivitetsniveau eller at der investeres i tiltag
som kan generere indtægter udenfor vores egen verden. Endelig har vi som forbund den mulighed at
forøge vores skatteindtægter fra spillere eller klubber.
På debitor siden har vi haft fokus på, at restancerne ikke bliver for gamle. Vi mener faktisk, at det er
lykkedes os at nå i mål på dette område. Vi har et par klubber, som har vores fulde opmærksomhed. Der er
forventningen, at i løbet af næste sæson vil de udestående være afsluttet. DBBF ønsker ikke at agere bank
for nogen klubber på trods af gode renteindtægter fra klubberne ved manglende betaling. Vores fokus er
naturligvis ikke at lukke klubber, men omvendt ønsker vi heller ikke at skabe økonomisk ulighed klubberne
imellem.
Bestyrelsen har besluttet at træde ud af den aktivitetsbestemte fordelingsnøgle fra DIF og så fastlåse
tilskuddet på det nuværende niveau. Ovenstående blev godkendt af DIF i det forgangne regnskabsår.
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De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos sekretariatet i samarbejde med Danmarks IdrætsForbunds økonomiafdeling.
Vores interne revision har været på besøg på kontoret igen i dette regnskabsår og gennemgået materiale.
Der har i år været en speciel gennemgang af dommerudbetalingerne. Det er vigtigt, at der kommer uvildige
øjne med erfaring fra basketområdet ind over og stiller de rigtige spørgsmål. Mange tak til Karin Olsen og
Carsten Boeck for indsatsen.
Det kommende års budget er i balance med et overskud på ca. 40 t.kr. og de efterfølgende år vil
bestyrelsen arbejde for at opnå et overskud i samme størrelse. Dette set i forhold til egenkapitalens
nuværende størrelse og det træk vi som forbund kan opkræve ved vores medlemmer, klubberne.
Bestyrelsen mener, at egenkapitalen som minimum skal kunne dække vores likviditetstræk hen over
sommeren, således at det ikke bliver nødvendigt, at skulle sikre sig ekstern finansiering.

Silkeborg, den 18. maj 2015
Jørgen Kvist, økonomiansvarlig

Eliteudvalget
Talentudvikling :
Som i de foregående år er talentudvikling stadig en af hovedhjørnestenene i Eliteudvalgets arbejde.
Vores talentudviklingsprogram ligger i faste rammer fra U14 til U18. Ved det netop overståede NM for U16
og U18, lykkedes det for første gang nogensinde at hjemføre guld til U18 damer.
Det er det samme hold som til EM for U16 for to år siden spillede sig op i A gruppen.
Både U18 herrer og U16 damer spillede sig til bronze, så vi står godt rustet til sommerens EM. Hvis vi kigger
samlet på resultaterne ligger vi nr. 2 og det er det bedste vi har set hidtil. En grund hvorfor tingene kører
godt, er at vi har begyndt at indføre den røde tråd i spilkonceptet. Det nu for første gang tydeligt at se, at
alle hold spiller ifølge det samme koncept, det er der blevet arbejdet hårdt på. Det gælder faktisk også
seniorholdene, dvs. alle hold, fra ungdom til senior spiller nu ifølge det samme koncept, den røde tråd.
Som bekendt er landsholdsdeltagelsen for en stor del finansieret ved egenbetaling. Det samme gør sig
gældende i sammenlignelige forbund, og set i lyset af den kæmpe frivillige indsats der ydes fra trænere og
ledere samt administrationen fra forbundet er prisen for egenbetalingen hvad det koster.
Beklageligvis har netop den økonomiske administration været ramt af problemer hvilket har betydet et
større underskud på U landsholdsprogrammet. Det vil ikke gentage sig. For at sikre det har vi øget hele
økonomistyringen omkring ungdomsprogrammet.
Talentarbejdet ledes og administreres af talentchef Steen Guido.
Selv om vores europæiske rangering i de sidste 7 år er gået fra at være rangeret som nr. 42 til nu at være
blandt de 25 bedste, er der grund til at fastholde, at talentudvikling ikke skal måles på kortsigtede mål og
resultater, men er en langsigtet satsning. Talentudvikling måles først og fremmest på hvor mange senior
elite spillere der kommer ud af programmet, og langsigtet, på resultater af seniorholdene.
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Seniorelite:
For herresenior er det store mål at holdet kvalificere sig til EM slutspil i 2017. Det kan kun ske med succes i
EM kvalificering i 2016, og det er det der pt. bliver arbejdet hen i mod. Da det er meget omkostningstungt
skal der ydes en særlig indsats for at hente penge udefra (sponsorer), da det ellers vil betyde at pengene
skal findes i eksisterende budgetter. EM kval deltagelsen ligger under alle omstændigheder fast.
En anden væsentlig faktor er spillernes motivation til at deltage. Sidste to år er det ikke lykkedes os, at få de
bedste spillere til at deltage, men nu ser det heldigvis anderledes ud. Der er blevet arbejdet hårdt på at
bygge et hold op, hvor alle gerne vil være med. Nu har Sportschef Hrannar Holm garantier fra alle
kvalificerede spillere om at de vil deltage. Umiddelbart burde det være naturligt at man spiller for
landsholdet. Da alle potentielle spillere enten er professionelle eller bundet op af collegeaftaler, ligger der
derfor et stort arbejde bag at få frigivet spillerne.
Som optakt til EM i 2016 vil der i 2015 være fokus på at bygge op holdet og vænne spillerne til at spille
sammen. Der er derfor blevet udtaget spillere nu til både 2015 og 2016. I 2015 vil holdet deltage i et stort
stævne i Kina, men også tage til både Tjekkiet og Estland for at spille venskabskampe.
Vi har i eliteudvalget gennem mange år haft det ønske, at der var flere danske spillere i Ligaen. Det er
løbende blevet diskuteret i et udvalg sammen med Ligaen og det har nu mundet ud i et fælles forslag om
en landsdækken U19 turnering, som ligger til beslutning her på Rigsdagen. (Se dette).
For damerne er vi nu midt i den treårige plan hvor der evalueres på kvalitet (eliteniveau i træning) og
spillerressourcer (antal kvalificerede spillere). I 2014 viste Damelandsholdet godt spil, hvor de blandt andet
vandt 3 kampe ud af 4 mod Østrig og Island på udebane og derudover vandt 2 kampe imod Mozambique i
Kina. Mozambique blev nr. 13 ved sidste VM i Tyrkiet. I 2015 kommer holdet til at spille en turnering i
København og derudover tage til Kina ligesom i sidste år. Der er stor motivation blandt spillerne og alle de
bedste vil gerne deltage. Det er vores vurdering at holdet har kvalitet, men det er spørgsmål om økonomi
hvornår holdet kan tilmeldes til EM.
Team DK og DIF:
Vi får også i næste år tilskud fra DIF til vores projekt om unge elitespilleres overgang til senior. Dette skyldes
som bekendt, at da Team DK ændrede strategi og kun ville støtte forbund hvor der kortsigtet var mulighed
for ” Mere guld til Danmark”, lykkedes det at få DIF til at afsætte en pulje til langsigtet og mangfoldig
talentudvikling. Vi arbejder på også i de kommende sæsoner fortsat at opnå støtte.
Eliteudvalg og struktur:
Der er i det nuværende eliteudvalg og i overensstemmelse med Sportschef og Talentchef, en vilje og et
ønske om at komme tættere på udførelsen af de rammer som vi politisk har udstukket.
En nærmere konkretisering følger efter Rigsdagen.
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Efterskrift:
” Der sker så mange ting på eliteområdet nu. Det er forankret i vores mandskab på kontoret og
eliteudvalgets linje. Jeg tror vi står overfor, at vi i de næste år skal høste frugten af mange års struktureret
arbejde og mange menneskers konkrete indsats. En slags gennembrud.”
Ernst Jensen, skrevet i et brev til Miv og UT i december 2014.
Ernst døde 10. januar 2015.
Æret være hans minde.

Maj 2015
Per Mikkelsen, konstitueret formand for eliteudvalget

Klubudviklingsudvalget
Udvalgets medlemmer og møder
Klubudviklingsudvalget har bestået af følgende personer: Karin Olsen, Michael Rønne, Kasper Mølgaard og
Mathias Bach.
SFO-basket og udtræden af fordelingsnøglen
Det helt store fokuspunkt i den forløbne sæson har været SFO-basket.
Det projekt som Jens Laulund oprindelig søsatte for Falcon for en tid siden, var klar til at hæve sig til være
en landsdækkende satsning.
Dette har også medført at vi har søgt om at træde ud af fordelingsnøglen hos DIF.
Det betyder at vi ikke længere skal føre nøje regnskab med, hvad vores udviklingskonsulenter foretager sig
– tidligere skulle hvert møde, hver handling, hver camp og andre ting dokumenteres for at sikre sig
midlerne fra DIF.
Nu tror de på at vi kan  og vi har fået lov til at træde ud – økonomisk på det niveau vi var på ved
udtrædenen.
I stedet er vi nu med i udviklingsordningen, som er en mulighed for at arbejde med målrettet udvikling
inden for de enkelte forbund. Her har vi beskrevet et SFO-basketprojekt, som er det
udviklingskonsulenterne primært skal anvende deres tid på. Som udgangspunkt strækker dette projekt sig
over 4 år. Betingelserne er at forbundet bidrager med et beløb, der matcher det tilskud vi får fra DIF, og det
har vi valgt at gøre, da dette projekt anses for værende meget vigtigt for udviklingen i dansk basketball.
www.sfobasket.dk
Ny hjemmeside – og anden kommunikation med klubberne
Det er vigtigt at klubberne kan hente de rigtige informationer hos forbundet. Dette har desværre ikke altid
være tilfældet – for hvis der skal vedligeholdes data tager det lang tid – og dette er ikke blevet prioriteret så
højt som andre konsulentopgaver.

39

Da forbundet er blevet tvunget til at skifte hjemmeside her i 2015, har det også været en kærkommen
lejlighed til at foretage en vurdering af, hvilke informationer der skal stilles til rådighed for klubberne – og
hvorledes dette skal stilles til rådighed.

Arbejdet med klubberne
Vi har nogle gode konsulenter i DBBF, som har arbejdet med mange ting i det forløbne år. De har hjulpet
mange steder – både på klubniveau og på projektniveau.

Jeg vil gerne takke Michael Rønne for deltagelsen i udvalget – desværre har Michael ikke ønsket at
genopstille for den kommende periode. Michaels store indsigt i basketverdenen har vi kunnet drage stor
nytte af.

16. maj 2015 – Susanne Fløe

Turneringsudvalget
Sæsonen er slut og samtlige kampe er færdigspillet. Turneringsudvalget (TU) startede sæsonen med at
bestå af Flemming Hansen, Morten Pedersen og Peter Jensen i vest og af Jimmy Jørgensen og Thomas
Frydendal i det østlige Danmark. Som afløser for Rune Larsen, der blev ansat i DBBF’s Administration, fik en
gammel kending i TU-sammenhæng comeback i løbet af året. Den tidligere TU-formand Bjarne Bremholm
er det ”nye” medlem i TU.
Turneringssystemet BASYS fungerer stadig upåklageligt. Vi hører meget sjældent om problemer, og
systemet er let tilgængeligt, og indeholder den information man har brug for. Turneringsledere, dommere
m.v. har deres eget login der nemt giver dem adgang til kampplaner, ændringsmuligheder, indberetninger
m.v. Systemet udregner og udbetaler nu automatisk kørsel m.v. for dommerne i samtlige rækker, og vi har
fået automatiseret hele processen med registrering af spillerlicenser og snart også trænerlicenser. Det er
forventningen at hele proceduren omkring tilmelding af hold m.v. kommer til at køre via systemet op mod
den kommende sæson.
Håndteringen af den almindelige turnering er stadig det der fylder mest i TUs arbejde. Der er en
tidskrævende planlægningsfase omkring september og omkring juletid, som udføres af administrationen på
DBBFs kontor, efter at TU har udstukket retningslinierne. Specielt Kim Lippert og Rune Larsen gør en
kæmpe indsats i denne planlægningsfase.

Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. BMI (Vest), BK Amager (Mini Øst) og
Farum/Birkerød (Øvrige Øst). Der skal lyde et stort tak til arrangørerne, som har gjort et kæmpe arbejde for
at få stævnerne til at blive en stor succes igen.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering, der for ungdom blev
afsluttet med et succesrigt finalestævne i Solrød Idrætscenter, og for seniorer i Horsens. Tak til klubberne
for det store arbejde der blev lagt i disse store arrangementer. Turneringsudvalget ønsker at skabe en form
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for kontinuitet, og har derfor besluttet at nogle af disse arrangementer kan ligge samme sted i to års
perioder, i stedet for tidligere hvor der er skiftet mellem øst og vest hvert år.
Ungdoms DM blev igen i år spillet i Vibyhallerne, arrangeret af den lokale klub Viby. Her skal specielt lyde
en tak til de mange frivillige, der gav os et godt arrangement, og et stort tilykke til alle klubberne med
mesterskaberne.
En del rækker (U19 og U17 for begge køn) blev afviklet som landsdækkende rækker for første gang. Jeg har
indtryk af at dette har været en stor succes hos deltagerne. Vi havde lidt udfordringer med terminsplanerne
for slutspil og finaler, men det lykkedes at få afviklet alle kampe til slut.
Et andet problem vi desværre så i forbindelse med afvikling af slutkampe, specielt i U14-rækkerne, var
forskellige problemer i forbindelse med bl.a. udskiftningsreglerne. Vi har et problem i netop denne
kategori, fordi vi har en konflikt mellem børnereglerne og spillernes niveau og udvikling, der – i hvert fald
for de stærkeste hold – nogen gange kunne være bedre tjent med mere ”normale” regler. Det er ligeledes
et problem at det i visse situationer kan betale sig for en træner at sætte spillere af til nogle kampe, og
dermed opnå en fordel. TU og B&U har drøftet dette problem, og forventer at indføre nye regler med 5
perioder i U14-rækkerne som et forsøg i den kommende sæson.
Divisionsrækkerne har nu kørt første sæson uden dedikeret nedrykning. Vi glæder os over at rækkerne ser
ud til at være gennemført på sportsligt godt niveau, og med entusiastisk deltagelse i de populære slutspil.
Svendborg 2 fik dispensation til at deltage i øst, og dette fejrede holdet ved at vinde rækken.
I løbet af sæsonen har der været møde mellem DBBF og klubberne i 1. division Herrer. Også interessenter
fra Basketligaen og 2. Division herrer deltog. Der er på den ene side et ønske fra klubberne om at rækken
bliver billigere at deltage i, men på den anden side også et ønske om at den ikke sportsligt forringes. DBBF
har forsøgt at samle trådene, men må konstatere at det ser umuligt ud at finde en løsning som alle kan
nikke til.
I samarbejde med Dommerudvalget blev det besluttet at påsætte tre dommere i alle UDM-finaler og visse
andre slutkampe i de forskellige rækker. Det er vores indtryk at kampene generelt afvikles på en langt
bedre måde med tre dommere, og det er målet at forsøge at finde finansiering til at indføre tre dommere i
1. division herrer på sigt.
Der har også i år været koordination mellem turneringsplanlægningen og U-landsholdsaktiviteterne.
Landsholdssamlingerne ligger i faste terminer, hvor vi så forsøger at undgå at placere ungdomskampe i de
relvante kategorier. Der er dog stadig eksempler på kortfristede flytninger af denne grund, men det skyldes
både at landsholdstrænerne flytter træninger, men også at klubberne i planlægningsfasen selv har flyttet
kampe til de perioder der ellers var friholdt til landshold. Vi fortsætter dialogen med talentchef Steen
Guido, så vi fortsat kan forbedre dette område.

TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne, divisionerne og ligaerne. I rækker
under divisionerne er det TU-Vest, der behandler sager fra øst og omvendt. Divisioner og Ligaerne behandles af hele udvalget efter behov.
Vi har også i år haft mange protester, indberetningssager og spørgsmål om fortolkninger af diverse love og
regler. Her vil jeg først og fremmest gerne rette en tak til specielt Rasmus Winkel og Rune Larsen fra
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kontoret og Jesper Brixen fra Dommerudvalget, som har været værdifulde sparringspartnere i de ofte
komplicerede og tidskrævende sager.
Der blev indført et nyt sæt retningslinier for hvordan mindre alvorlige karantæner skal afsones i fremtiden.
Disse er blevet taget godt imod, og gjort at vi ikke længere ser karantæner der rammer utilsigtet hårdt,
alene på grund af tilfældige datoer i kampprogrammerne.
Hele området omkring sagsbehandling ved diskvalifikationer, indberetningssager m.v. er noget der virkelig
er ressourcekrævende for både udvalgsmedlemmer og kontoret. Vi lavede reglerne om op til sidste sæson,
bl.a. sådan at man nu kan anke TU-beslutninger i alle tilfælde, og at man som klub lovfæstet skal kunne
sende input til en given sag. Alt dette er gjort for at øge retssikkerheden. Risikoen var naturligvis at antallet
af ankesager ville stige markant. Dette har dog indtil videre ikke været tilfældet.
En anden problemstilling vi har brugt meget tid på i år er fastlæggelse af pokalkampe. Heldigvis kan
klubberne i langt de fleste tilfælde få fastlagt alle kampene uden problemer – og tak for det. Desværre har
vi set en øget tendens til at klubberne er uenige, og at DBBF må ind og mægle eller i yderste konsekvens
direkte fastsætte pokalkampe. Som en konsekvens af dette har vi lavet et nyt forslag til faste retningslinjer,
som gerne skulle give en smidigere proces for fastsættelse af disse kampe.
Jeg vil også nævne området omkring dispensationer, som er et af de vanskeligste at administrere. Vi har en
række særregler, som giver mulighed for at spillere, hold og klubber kan få dispensation til diverse ting.
Bl.a. kan nævnes de lovfæstede: klassedispensation, skolelicens, 4. kvartals-regel m.v, men i nogle tilfælde
har vi også givet andre former for dispensationer. Det er meget vigtigt for TU at vi på den ene side ikke
forhindrer drenge og piger i at spille basket – specielt i de tyndt besatte områder - men heller ikke på den
anden side giver nogle klubber ulige fordele i forhold til f.eks. at vinde Final Four, DM m.v. Listen over alle
dispensationer kan til enhver tid findes på basket.dk.
Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Der er desværre stadig nogle tilfælde hvor en klubs
placering i systemet, ikke lige passer med dens sportslige eller økonomiske formåen. Derfor ser vi stadig at
klubber f.eks. ikke ønsker at rykke op (eller ned) i forhold til den tilspillede placering. Det er
Turneringsudvalgets holdning at vi skal forsøge at skabe de bedste turneringer for alle deltagere, og derfor
vil vi forsat se at hold kan blive ekstraordinært indplaceret i rækkerne ud fra andre kriterier. Efter sidste års
ændring med fjernelse af nedrykning i alle divisionsrækker, har vi ligeledes ændres vores tolkning af
ekstraordinære indplaceringer, så disse nu kan ske i alle rækker med undtagelse af de to Ligaer.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer og turneringsformer.
Vi har sammen med B&U-udvalget nu i nogle sæsoner kørt Grand Prix Stævner for U10, U12, U14 og U16bredderækker i både Øst og Vest. Det har været en stor succes. Systemet kræver dog lidt mere
planlægningsarbejde, men resultatet skulle gerne være flere gode og lige kampe for alle holdene. Vi
forventer at Grand Prix modellen løbende justeres og optimeres, men det er også TU’s opfattelse at der
forsat skal være et Mesterrække-tilbud i U14 og U16-rækkerne.

Jeg vil som altid gerne bede om nogle kommentarer til alle nye og gamle initiativer, både positive og
negative, og dette gælder for alle andre aldersgrupper og alle rækker. Jeg også meget gerne opfordre
klubberne til at henvende sig til DBBF eller mig direkte, hvis de har problemer med turneringsformen der er
lavet i nogle rækker, eller hvis de har gode forslag til alternativer. Vi forsøger i høj grad at tilgodese

42

klubbernes ønsker i stort omfang, men desværre kan vi jo ikke kende til alle problemer, hvis de ikke
kommer op til overfladen.
Turneringsudvalget vil gerne takke klubber, spillere, trænere, dommere, officials og alle andre der har
medvirket til afvikling af DBBF’s turneringer i den forgangne sæson.

Thomas Frydendal - Formand for TU
Allerød - Maj 2015

Ad 5) Beretninger til status
Børne- og Ungeudvalget
Årets gang i udvalget
I det daglige er en stor del af vores indsatsområder forankret hos breddekonsulenterne, som yder en stor
indsats for at sikre og udvikle arbejdet med børn og unge både i klubberne, på tværs af klubberne og i
forbundet som sådan. Samarbejdet med DGI har fortsat været fint. I år har vi atter en gang haft vores vores
årlige breddemøde i forbindelse med pokalfinalerne og her blev der især drøftet Grand Prix, børneregler,
SFO-basket og strategier.
Formanden deltog, traditionen tro, som observatør til UNM i Sverige. Det er dejligt at se, at flere og flere
finder vej til arrangementet – i år var både A-trænerne og trænerudvalget til stede og de havde, sammen
med undertegnede, den store fornøjelse at se alle vores u-landshold kæmpe for deres land. Jeg er
stadigvæk stolt når jeg ser de unge mennesker stå samlet og stemme i ved nationalsangen, ligesom jeg
glædes ved den adfærd de og deres ledere fremviser både på og udenfor banen. Når vi så oven i købet kan
have medaljer med hjem og nogle af dem af guld, så bliver oplevelsen kun endnu bedre. Udover
ovenstående, positive betragtninger, så giver et arrangement som UNM en masse feed-back på hvordan
vores danske ungdomsspillere klarer sig i forhold til så store basketnationer som Sverige og Finland – feedback, som kan tages med hjem i arbejdet med bredden og udviklingen af basketball i Danmark.
FIBA Youth
Denne gang var samlingen placeret i Polens hovedstad. Jeg vil her prøve at trække de væsentligste indtryk
fra weekenden frem i nogle få punkter
De fleste lande i Europa har en eller anden form for særligt tilpassede regler for U12. Sverige og Danmark er
længst i forhold til at afvige fra de officieller FIBA miniregler. I Sverige er de fx helt konsekvente med ikke at
føre score og stillinger før U15, mens man i andre lande spiller 5-5 uden særlige forholdsregler, ud over
tilpasning af spilletid og forskellige krav til, hvor meget spillerne skal spille. Der er stor forskel på den tilgang
man har til U14 i forhold til turneringer og mesterskaber, men mindre i den måde man træner på – vi er alle
sammen enige i, at minibasketball skal være sjovt og med fokus på den enkelte spillers udvikling både fysisk
og teknisk og at konkurrence er vigtigt, men ikke det vigtigste. Der var gode og interessante drøftelser i
forhold til hvad FIBA kunne komme med af input på mini-basketball-området. Der var stort set enighed om,
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at minibasketball skal spilles på to, lavere kurve og meget gerne som 4x4 og at 3x3 var godt som træning og
et supplement til at spille 4x4 og 5x5, men ikke en erstatning.
Der var overordnet stor interesse i at høre, hvordan vi arbejder med børneregler og turnering i Danmark og
Sverige
Disse møder er vigtige for os at deltage i – dels fordi vi får et godt indblik i, hvad der rør sig rundt omkring,
men også fordi, at der snakkes, udveksles ideer/erfaringer og laves netværk på tværs af forbund.
I kan læse mere om arrangementet her:
http://www.forbund.basket.dk/Nyheder/2014/10/141021_1.aspx
Børneregler
Vi har efter grundige overvejelser og snak med trænere besluttet at ændre på udskiftningsreglerne for U14
i mesterrækkerne fra næste sæson. Vi har oplevet, at der er uhensigtsmæssigheder i reglen om ligelig
fordeling af spilletiden og et brat skifte fra dette og til fri udskiftning i U16 rækkerne. Derfor vil vi, i første
omgang for sæsonen 15-16, ændre reglerne for U14 mesterrækkerne, så der spilles med fem perioder af
hver 8 minutters varighed, med krav om ligelig fordeling af spilletiden i de første fire perioder og fri
indskiftning (som i U16) i femte og evt. ekstraperioder.
Vi tror på at dette giver en bedre sportslig afvikling af kampene og samtidig tilgodeser ønsket om en blidere
overgang fra børneregler til voksenregler.
Pigeprojekt
Vi har stadigvæk en meget stor udfordring på pigesiden. Vi er nede i en meget lav og kritisk masse af
pigespillere i de danske klubber, der alligevel laver et stort og flot talentarbejde på pigesiden, men vi må og
skal have flere piger til at spille basketball. I forhold til rekruttering af nye spillere, håber vi meget på, at
SFO-basket kan være en faktor. Men det er ikke nok – vi må også se på fastholdelsen af de piger vi har nu.
Vi agter derfor, i samarbejde med DGI, at lave to pigefestivaller i løbet af næste sæson og håber, at
erfaringerne herfra kan bruges fremadrettet. Herudover bliver vi nødt til at vide mere om, hvad der virker
og lære af de steder hvor man gør og længe har haft et godt arbejde på pigesiden. Både i egne klubber,
men også fra andre forbund og lande. Særligt svenskerne kan et eller andet omkring piger og basketball,
som det kunne være spændende at forske lidt mere i.
Grand Prix
Er vel nok en af de største succesoplevelser vi har haft længe. Implementeringen har selvfølgelig ikke været
uden problemer og vi slås stadigvæk med nogle logistiske udfordringer ligesom vi oplever vanskeligheder
enkelte steder med afviklingen. Særligt fortolkning og gennemførelse af kampene efter de forskellige
regelsæt vi har i børnereglerne har skabt konflikter og problemer, ligesom det stadigvæk ikke er trængt helt
ind til alle klubber/trænere, at mesterrækkespillere ikke skal være med i GP-turneringen – det har givet
anledning til såvel protester og skabt et ønske om, at DBBF stiller med stævneledere/kommisærer til særligt
de afsluttende finalestævner. Det finder vi i Børn og Ungeudvalget er uhensigtsmæssigt og det er med til at
skabe en forkert stemning til GP-stævnerne, som jo primært skulle medvirke til gode, positive oplevelser
med fokus på udvikling, spilleglæde, samvær og god, fair konkurrence, mere end på at vinde mesterskaber.
Vi har en oplevelse af, at det drejer sig langt mere om holdninger og etik, end om regler og derfor vil vi
sammen med de øvrige udvalg, i bestyrelsen og klubberne arbejde hårdt på at forbedre området. Hvad vi
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præcist vil gøre er endnu ikke besluttet, men vi kommer helt sikkert til at se på dommeruddannelsen,
mentorordninger, supervision, træneretik, bedre regelafklaring fx via video og meget mere.
Vi er ikke i tvivl om, at GP er det rigtige tilbud og giver et kvalitetsløft, øger spillernes positive oplevelse af
kampene og vil give flere, tættere og bedre kampe til fordel for hele basket-Danmark. Vi oplever
hovedsageligt en fantastisk entusiasme og stor fleksibilitet i afviklingen af stævnerne og mange glade børn
og forældre.
I år har vi udvidet GP til både U10 og U16, hvilket overvejende har været positivt om end arbejdskrævende.
Som udgangspunkt er der et ønske fra en del klubber om stadigvæk at fastholde et mere almindeligt
turneringstilbud for mesterrækkerne – et forhold som vi er opmærksomme på og i samarbejde med
klubber og turneringsudvalget vil arbejde på at fastholde. På den lange bane vil en grand-prix struktur for al
ungdom formodentlig være endnu bedre, men vi mangler stadigvæk erfaring nok til at kunne implementere
dette. Vi skal i første omgang have GP til at fungere optimalt i hele landet inden vi evt. udvider det til også
at omfatte mesterrækkerne.
De næste par år
Rekruttering
SFO-basket er formodentlig det projekt der giver os de bedste muligheder i de kommende år, særligt set i
lyset af den succes det har haft, de steder det er blevet afprøvet. SFO-basket har ene meget stor andel i den
medlemsfremgang vi har haft i år. Derfor har bestyrelsen også valgt at gå all-in på dette område i de
kommende år. Vi har, i vores børneregler og vores GP-turnering, et rigtigt godt grundlag for at skabe en
god overgang fra SFO-basket til klubbasket og dermed kunne fastholde børnene i vores idræt.
Strategiske overvejelser
Udvalget vil fortsat have fokus på kvaliteten i vores kerneydelser:





Ungdomsturneringen – særligt GP
Børnereglerne
Tiltag til rekruttering og fastholdelse (herunder som tidligere nævnt fokus på pigesiden)
At tilgodese børn og unges vilkår i arbejdet i klubberne og på andre af forbundets områder, såsom
uddannelse, elite og økonomi

Herudover håber vi, at SMART-basket vil brede sig ud i klubberne og ind i vores træneruddannelse, så
kvaliteten i vores træning og kampafvikling, med alt hvad det indebærer, stadigt bliver bedre og bedre.
Kvaliteten er ikke større, end den effekt vi oplever ude i hallerne.

På vegne af hele udvalget, Jesper Nielsen, fmd.
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Trænerudvalget
Efter flere års arbejde valgte formanden og medlemmerne af trænerudvalget ved sidste års Rigsdag at
takke af. Det betød, at der var behov for at nedsætte et nyt udvalg, der kunne fortsætte det gode og vigtige
arbejde med at skabe rammer og udvikling for trænerne.
Trænerudvalget består nu af følgende medlemmer:
-

Mads Young Christensen
Thomas Silfen
Louise Hartvig
Simon Hamborg
Mogens Thygesen

Udvalget er bredt sammensat af medlemmer, der gennem flere år har arbejdet som trænere og med
trænerudvikling men med vidt forskellige perspektiver. Det er en stor styrke, at udvalget har indsigt i
trænerarbejdet ud fra en bredde- og elitetilgang - ligesom det er en fordel, at der er erfaringer fra både øst
og vest.
Eftersom alle medlemmerne var nye i udvalget, gav det mening, at udvalget som det første startede med at
revidere sit kommissorium og mål med udvalgets arbejde.
Udgangspunktet for trænerudvalgets arbejde er, at kvalificerede trænere er en afgørende forudsætning for
at få flere til at spille basketball og hæve spillernes niveau.
Målet med udvalgets arbejde er at sikre en udvikling i både antal og kvalitet af basketballtrænere i
Danmark gennem politisk fokus og målrettede projekter og initiativer. Med andre ord; trænerudvalget
arbejder for at få flere og bedre trænere.
Dette skal bl.a. ske ved at styrke kommunikationen og videndeling blandt trænerne samt forbedre
uddannelsesdelen. Vi har i udvalget også bestræbt os på at styrke det tværgående samarbejde med de
andre udvalg. Det har vi, fordi vi mener, at netop trænerne er en central og gennemgående aktør i flere
aktiviteter.
Jeg vil nu komme nærmere ind på de større aktiviteter, udvalget har arbejdet med i årets løb.
SMART basket
Sjov og Motiverende Aldersrelateret Træning; også kaldet SMART basket er et højt prioriteret strategisk
mål i forbundets strategi, og derfor også et helt naturligt fokus for trænerudvalget.
Som flere ved, har SMART basket bogen været på trapperne igennem flere år. Nu er den her, og den er
god! Derfor vil jeg også på udvalgets vegne gerne takke de mange bidragsydere til bogen.
SMART basket er mere end blot en bog. Det er først og fremmest et koncept, en tankegang eller et
paradigmeskift inden for ungdomstræning om man vil. Udgangspunktet er, at børn og unge skal trænes ud
fra deres fysiske og kognitive niveau. Det har flere trænere naturligvis gjort i årevis, men nu sætter vi det i
system på en helt anden måde end tidligere.
SMART bliver en central del i flere af forbundets trænerkurser og uddannelser. Ligesom at forbundets U14
landshold vil arbejde med talentudvikling på baggrund af SMART. Vi vil også bruge SFO basket og Grand Prix
stævner til at udbrede kendskabet til SMART.
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For at sikre en god start for SMART basket har bestyrelsen i samarbejde med DGI allokeret ekstra midler til
implementering af SMART i den kommende sæson.
Forbundets egne aktiviteter er langt fra nok, hvis SMART skal blive en succes. Derfor håber vi på, at alle
klubber vil tage SMART til sig. Som klub er man altid meget velkommen til at kontakte forbundet, hvis man
ønsker mere viden om konceptet.
Trænerlicens
Trænerlicensordningen har nu været i gang i nogle år, og vi oplever, at der generelt er en positiv holdning til
licensordningen.
I trænerudvalget ser vi trænerlicens som et centralt element i forhold til få kontaktoplysninger på alle
trænere og derved kunne styrke kommunikations- og videndelen. Samtidig har licensordningen også en
funktion i bestræbelserne på at få flere trænere til at uddanne sig.
Licensordningen bliver gradvist implementeret fra toppen og ned. Det vil sige, at elitetrænerne var de
første, som var omfattet af licensordningen. Nu er vi nået til, at flere ungdomstrænere også skal have
licens.
Fra start har vi helt bevidst haft en bred tilgang til at give licens til den enkelte træner. Det har været godt,
men nu er tiden måske til, at vi begynder at skærpe kravene til de licensgivende kurser, uddannelser mv.
således, at det bliver mere specifikt, hvad der giver licens til at træne på de forskellige niveauer.
Det er et større arbejde, vi i trænerudvalget har taget hul på. Og der er ikke truffet beslutninger endnu om
væsentlige ændringer. Jeg vil gerne understrege, at der kommer ikke nye krav lige før eller midt i sæsonen.
Kommer der nye krav, vil de blive meldt ud i god tid.
Ny uddannelsesstruktur
Som nævnt indledningsvis er træneruddannelse et helt afgørende element i arbejdet med at styrke
kvaliteten blandt trænere.
Derfor har udvalget også haft stor fokus på netop dette område. Helt konkret betyder det, at der nu
arbejdes på en anderledes uddannelsesstruktur, som bl.a. vil være mere modulbaseret og fleksibel.
Derudover lægger vi med den nye struktur også op til, at uddannelsesniveauerne skal være
sammenlignelige med internationale standarder.
Som det er nu, er et højere uddannelsesniveau lig med en uddannelse målrettet elite og talentudvikling.
Det skal naturligvis stadigvæk være muligt at uddanne sig på højt niveau, hvis man arbejder som
elitetræner. Men i trænerudvalget har vi også den holdning, at det skal være muligt at uddanne sig på højt
niveau, hvis man arbejder som breddetræner.
I vores optik er det ikke mindre krævende at være en dygtig breddetræner. Det kræver bare nogle andre
kompetencer. Dette vil vi også forsøge at inkorporere i den nye uddannelsesstruktur.
Vi havde håbet at have en ny uddannelsesstruktur klar til den kommende sæson. Det når vi desværre nok
ikke, men der arbejdes på det, og forhåbentlig er den klar i løbet af sæsonen.

47

Studietur til NM i Solna
Trænerudvalget rundede sæsonen af med en studietur til NM for ungdomslandshold i Solna. Det var en
rigtig god tur, hvor vi fik lejlighed til at se vores mest talentfulde spillere – og nogle af vores mest
talentfulde trænere.
Udover en masse gode kampe og networking blev der også tid til en stribe meget konstruktive møder.
Blandt andet et møde om trænerudvikling og træneruddannelse med Ari Tammivaara, som er ansvarlig for
trænerudvikling i Finland. Vi mødtes også med forbundets talentchef omkring træneruddannelse og SMART
basket.
Derudover havde vi to gode møder med henholdsvis kursisterne på A træneruddannelsen og
ungdomslandstrænerne. Det var meget nyttigt høre deres syn og ønsker i forhold til trænerudvikling og
uddannelse. I trænerudvalget forsøger vi løbende at have en direkte kontakt til de mange engagerede
trænere, og dette var et godt eksempel.
Praktisk info
Af mere praktisk information vil jeg her til sidst nævne, at vi i trænerudvalget har afholdt 5 udvalgsmøder i
løbet af året. Vi har udnævnt to nye kandidater til FIBAs talenttræneruddannelse FECC.
Derudover har der været et par dialogmøder med klubber omkring trænerudvikling. Et initiativ som har
været meget brugbar, og som vi påtænker at fortsætte med.
Jeg vil også gerne løfte sløret for, at vi til den kommende sæson barsler med en ny ungdomstrænerpris. Det
skal vi nok informere meget mere om.
Jeg vil slutte årsberetningen for trænerudvalget af med at takke Thomas Johansen i forbundet. Thomas
betjener til daglig trænerudvalget, og det er uden tvivl hans store og kompetente indsats – sammen med de
andre medarbejdere i forbundet – der har gjort det muligt for udvalget at arbejde med så mange
spændende projekter og opgaver.

Mads Young Christensen, formand trænerudvalget.

Dommerudvalget
DommerUdvalget består af Jesper Brixen, som er formand og dermed også medlem af DBBFs bestyrelse.
Kim Døj er næstformand og de øvrige udvalgsmedlemmer er: Carsten Vestermark Jensen, René
Christensen, Lars Skovhus og Per Schønwandt.
Der har været afholdt 5 DU møder i denne sæson.
2. DommerUdvalgets opgaver (som sidste år)
DommerUdvalget har mange meget forskellige arbejdsopgaver, som bla. er disse:
- Administrere mentorordning
- Afholde dommerclinics
- Afholde uddannelseture og camps for dommere
- Assistere Uddannelseskonsulenten med udvikling og afholdelse af dommerkurser
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- Assistere Disciplinærudvalget i protestsager
- Assistere TurneringsUdvalget i karantænesager
- Besvare regelspørgsmål
- Fastlægge hvorledes vi fortolker FIBAs regler i Danmark; dvs. lægge linjerne for hvorledes der skal
dømmes
- Godkende baner og udstyr
- Håndtere klager over dommernes afvikling af kampe
- I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte dommere til kampe
- I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte kommissærer til kampe
- Udtage dommere til slutspil, pokalkampe, ”lokale” landskampe mm
- Oversætte FIBAs regler og fortolkninger
- Repræsentere dommerområdet i DBBFs bestyrelse
- Samarbejde med DBBFs adminstration om opgaver relateret til dommerne
- Samarbejde med Dommerforeningen om opgaver relateret til dommerne
3. 3PO
I den forløbne sæson blev der indført 3PO i DameLigaen. Det har betydet bedre afvikling af kampene
samtidigt med at det har været muligt at få 4 nye dommere ind i DL-dommergruppen. Tilbagemeldingerne
fra trænere, spillere og dommere har været meget positive. Flere klubber med hold i andre rækker har
udtrykt ønske om 3PO også i deres rækker, men det kræver både flere dommere og penge til at dække de
øgede omkostninger. Men som forsøg blev slutkampene i mesterrækkerne for ungdom afviklet med 3
dommere. Basketligaen og DommerUdvalget ønsker, at der også bliver indført 3PO i 1. division herrer, så
flere dommere kan få rutine i 3PO systemet, så de kan blive klar til at dømme ligakampe, men der er
økonomiske udfordringer, der skal løse først.
4. Mentorordningen
Efter flere år med mentorordning er det blevet besluttet at se på, hvordan ordningen kan optimeres.
Hvordan ordningen kommer til at fungere i fremtiden er ikke afgjort på nuværende tidspunkt.
5. Turneringerne
Dommermæssigt set er turneringerne er blevet afviklet tilfredsstillende, men der er stadig lidt
skønhedspletter i form af manglende dommere til nogle kampe.
Antallet af diskvalifikationer er i denne sæson steget med 10% i forhold til sidste sæson, som ellers havde
rekordmange diskvalifikationer. Antallet af grove sager er det samme som sidste år. Vi har desværre også
haft en sag med racistisk indhold. Det er helt uacceptabelt, og bestyrelsen, TurneringsUdvalget og
DommerUdvalget vil slå hårdt ned, så vi kan sende et klart signal om, at den slags ikke kan acceptere.
Generelt er det trist at se, at antallet af sager vokser, så vi vil kraftigt opfordre klubberne til at hjælpe med
at få stoppet denne udvikling. Vold og trusler SKAL bare ud af dansk basketball.
6. Uddannelse af dommerne
I sæsons løb har der været afholdt et antal dommerkurser på forskellige trin.
Der har også – sædvanen tro – været afholdt 3 opstartsclinics. En for ligadommere, en for øvrige dommere i
vest og en for øvrige dommere i øst, og i februar blev der afholdt en midtvejsclinic for ligadommere.
Formålet med disse clinics er at få opdateret dommerne, således at kampene kan dømmes så ens som
muligt.
7. Danske dommere i internationalt lys
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige internationale opgaver.
Ved sommerens FIBA ungdoms-EM turneringer har Maj Forsberg og Rune Ressel Larsen være dommere
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I løbet af efteråret og vinteren har Bo Bundgaard og Rune Ressel Larsen dømt Eurobasket- som
EuroCupkampe, mens Jesper Brixen har virket som kommissærer i nogle EM-kvalifikationskampe.
Maj Forberg er blevet udtaget til at dømme i EM-slutrunden for kvinder. En turnering, der afvikles i Ungarn
og Rumænien i juni måned.
Thorbjørn Millling er blevet udtaget til at dømme NM for U20 herrer og i den forbindelse deltage i en
dommerclinic for FIBA-dommeraspiranter.
I foråret har Jonas Bille, Thomas Kjørnæs, Søren Kjærgaard og Edon Morina dømt NM for ungdom i Solna.
Filip Szczesny og Christian Hansen har dømt VM for skolehold i Frankrig, og endelig er Mette-Maria Hamann
udtaget til at deltage i FIBA Europes camp for U15 piger i Slovenien.
8. DU NEWS
DommerUdvalget har udsendt nyhedsbrevet DU NEWS 3 gange i denne sæson. DU NEWS kan findes på
DBBFs websider, men interesserede kan komme på distributionslisten ved at henvende sig til DBBFs kontor.
9. Opførsel
Der er fortsat for meget brokkeri og dårlig opførsel under kampene. Niveauet for brokkeri er langt højere
end ved FIBA kampe, og det vil vi forsøge at gøre noget ved. Dels ved bedre dialog mellem dommere og
spillere/coaches og dels ved brug af tekniske fejl, når dialog ikke virker.
Klubbernes trænere og ledere bør gå forrest, når det gælder god opførsel i hallerne. Desværre ser og hører
vi om markante klubledere, der råber grimt ad både dommere og spillere fra modstanderholdet. Det er
simpelthen uacceptabelt, og det er noget, der koster os dommere. Så vi vil opfordre alle til at gøre indsats
for at få bedre opførsel ude i hallerne.
10. Samarbejde med FIBA om dommerudvikling
Efter godt forarbejde af Rune Larsen er det lykkedes at få en aftale i stand om dommerudvikling i
samarbejde med FIBA. Aftalen betyder, at FIBA vil stille instruktører til rådighed til 3 arrangementer i hver
af de kommende 2 sæsoner.
Første arrangement er en dommerclinic i forbindelse med Copenhagen Invitational i Farum i juni. Næste
arrangement bliver 3PO uddannelse i forbindelse med Herlevs seniorstævne i september, mens sidste
arrangement er sæsonenens midtvejsclinic, hvor en FIBA instruktør vil stå for efteruddannelse af vores
ligadommere.
11. Planer for den kommende sæson
Som led i DBBFs strategi for de kommende år vil DommerUdvalget flytte fokus og resourcer fra eliten til
bredden. Det vil bla. betyde, at der vil blive udsendt flere dommerudviklere (”bedømmere”) til kampe, der
dømmes af breddedommere, således at disse kan få råd og vejledning. Det er også tanken, at der skal være
dommerudviklere til stede ved flere grand prix stævner, så dommerne der kan få hjælp til afvikling af
kampene.
Til sidst vil DommerUdvalget gerne takke for samarbejdet med dommerpåsætterne,
dommeradministratoren, kontoret, ligaerne, klubberne, trænerne samt de øvrige udvalg i DBBF. Og der skal
selvfølgelig lyde en overordentlig stor tak til dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få
afviklet de utroligt mange kampe.
Virum, maj 2015
Jesper Brixen
Formand
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Disciplinærudvalget
I den forløbne sæson har Disciplinærudvalget haft følgende til drøftelse:
Som følge af en kendelse om taberidømmelse og bødeforlæg fra TU i forbindelse med brug af en ulovlig
spiller appelleredes kendelsen for så vidt angik bødeforlægget på 1.000 kr. af den pågældende klub,
mens man accepterede taberidømmelsen. Bødeforlægget var på 1.000 kr. og blev ikendt med
henvisning til Turneringsreglementets § 11. Klubbens appel var ment som en anke til
Disciplinærudvalget af Turneringsudvalgets afgørelse.
I Turneringsreglementets § 11 anføres i 1. punktum, at anvendelse af ulovlige spillere medfører, at
holdet taberdømmes i kampen, mens det i 2. punktum hedder: ”Desuden kan idømmes en bøde”. –
Under den indledende sagsbehandling konstaterede Disciplinærudvalget, at Turneringsudvalget i sin
sagsbehandling ikke havde været fuldt opmærksom på ordlyden ’kan’ i Turneringsreglementets § 11 og
dennes mulige konsekvenser, nemlig at der ikke altid skal, men alene kan idømmes en bøde ved brug af
ulovlig spiller. Disciplinærudvalget sendte derfor sagen tilbage til Turneringsudvalget til fornyet
behandling.
Herudover har der ikke været sager til behandling af Disciplinærudvalget, hvorfor dette i indeværende
sæson ikke har afsagt nogen kendelser, hvilket er første gang i udvalgets 17-årige historie.
Medlemmerne af Disciplinærudvalget har også i år været: Gert Wulff, Dan Filrup, Thomas Ginnerup, John
Jensen og Hans H. Graversen.

Brabrand, den 5. maj 2015
På Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen
formand

Ad 6) Beretning Herreliga og Dameliga
Beretning for Herreliga
Basketligaen kan se tilbage på en sæson med mange store succeser, stor udvikling, men også nogle
udfordringer der skal håndteres.
Turnering 2014-2015
Basketligaen bestod ved sæsonstart i 2014 – 2015 af 10 klubber og turneringen løb fra september 2014 –
start maj 2015.
Ligaen er lykkedes med at afvikle den samme turneringsform i mange sæsoner nu, nemlig en trippel
turnering med i alt 133 kampe i grundspillet. Derefter blev der spillet kvartfinaler (bedst af fem),
semifinaler (bedst af 5) og finaler (bedst af 7). Der blev spillet 28 kampe i slutspillet før vinderen kunne
findes.
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I år var der igen en ny udfordrer til Bakken Bears i finalen. Efter 6 velspillede kampe vandt HIC deres første
mesterskab siden 2006 og afbrød dermed Bakkens imponerende sejrsstime på fire mesterskaber i træk.
Bronzemedaljerne i år til Næstved der slog Svendborg i en meget spændende og seværdig bronzekamp.
Igen i år toppen af dansk basket vist sig at blive bredere og mere konkurrencedygtigt hvilket er meget
glædeligt for sporten.
I nedrykningsspillet slog Værløse Aalborg der dermed stod til at rykke ud af ligaen. Stevnsgade har meget
glædeligt meldt at man ønsker at deltage i ligaen efter at have vundet 1.div. og ligaen ser frem til at have
Stevnsgade og den helt særlige kultur der omgærer klubben som en del af ligaen.
Da Værløse efterfølgende har meldt at de ikke ønsker at forblive i basketligaen, har Aalborg mulighed for at
forsætte i ligaen, hvilket p.t. overvejes. Ligaen ser det forsat som en stor udfordring at det er så svært for
1.div. klubberne at nå basketliga niveau og håber at der vil blive taget initiativer for at hæve det
organisatoriske niveau.
Sæsonen var desværre også præget af at selskabet bag Randers Cimbria fik økonomiske problemer og
klubben trak licensen tilbage. Baskeligaen anderkendte at dette var juridisk muligt, men mener det var klart
i modstrid med intentionerne i reglerne. Af samme årsag er der fremsat et forslag fra Baskeligaen og DBBFs
bestyrelse for at skærpe reglerne på dette område.
Priser
Årets træner blev Arne Dedic, Horsens
Årets spiller blev Skylar Bowlin, Horsens
Årets talent blev Gabriel Iffe lundberg, Copenhagen Wolfpack
Årets forsvarsspiller Baye Keita, Horsens
Årets dommer blev Morten Thomsen
Den bedste spiller i finalerne blev Brian Fitzpatrick fra Horsens.
Tv og andre medier
I år har Basketligaen på mediefronten taget endnu et skridt opad
med indgåelsen af en treårig aftale med TV2.
Dette er en stor anerkendelse af klubbernes enorme arbejde for at
udvikle produktet, og giver store forhåbninger for fremtiden. Der
skal lyde en stor tak til DK4 for et exceptionelt godt samarbejde
over mange år.
Endnu mere glædeligt er det at det samtidigt har været muligt at
forsætte samarbejdet med Kanal sport, hvilket giver en meget stor
livedækning af sporten.
Generelt set får ligaen en konstant stigende eksponering, og
udviklingen ser ud til at forsætte.
Tilskuere
Succesen på tilskuersiden ser ud til ingen ende at ville tage. I år var endnu et rekord år, hv or ligaen steg
med 26% fra 591 til 746 pr. kamp. Til sammenligning har volleyligaen under 100 pr. kamp og 1.div. i
håndbold er på 466.
Det samlede tilskuertal paserede for første gang 100.000 og endte på imponerende 124.602. Da ligaen
startede var der til sammenligning 18.851 i løbet af hele sæsonen.
Det er også værd at bemærke at Bakken Bears satte tilskuerrekord med det imponerende arrangement i
Boksen hvor hele 5.440 deltog.
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Organisation
Ligaen har i denne sæson forsat processen for professionaliseringen i ligaen.
En ny identitet er blevet udviklet og implementeret, og der arbejdes generelt på at styrke den centrale
administration af ligaen. I den kommende sæson vil der blive investeret en del midler i at forsætte dette
arbejde med at styrke ligaens brand, kommercielle profil og generelle organisering.
Klubberne har stor opmærksomhed på at der er behov for lønnet arbejdskraft hvis den positive udvikling
skal forsætte og det er glædeligt at mange klubber taler om udvidelse af personalet til den kommende
sæson.

Allstar
Efter længere overvejelse besluttede ligaklubberne at all star kampen ikke skabte nok interesse til at det
gav mening at forsætte med at afvikle den.
I stedet blev dunke og trepointskonkurrence som et forsøg afviklet sammen med forbundet i forbindelse
med Pokalfinalerne. Afviklingen forløb godt, og samme model vil blive brugt til den kommende sæson.
Dunkekonkurrencen blev vundet af Ante Gospic fra HIC mens Oscar Jørgensen også fra HIC vandt
trepointskonkurrencen. Det skal bemærkes at trepointskonkurrencen blev afviklet med deltagere fra både
herre og dameligaen.
Sæson 2014-2015
Det er i skrivende stund uklart hvor mange hold der vil være i BasketLigaen til den kommende sæson, men
der planlægges p.t. med 9.
Turneringen vil være den samme som i år med en trippel turnering efterfulgt af kvart, semi og finaler.
Rasmus Winkel
Forretningsfører

Beretning for Dameliga
I ligaen var der syv deltagende hold. Inden sæsonstarten havde Virum, Værløse og Horsens BC trukket sig.
De syv hold spillede et grundspil, mellemspil og til sidst kvart- semi- og finaler.
Fokus i ligaen har været på hvordan ligaen kan udvikles til at lave mere underholdende events og hvordan
man kan øge antallet af tilskuere til kampene.
Derudover har der også været et fokus på hvordan vi får nye spillere til ligaen og hvordan vi fastholder de
etablerede spillere, så gennemsnitsalderen hæves.
I øjeblikket er der ca. 25 damespillere fordelt på amerikanske colleges. Det har betydet at ligaen bliver
drænet for unge talenter hvert år. Det er markant kraftigere på damesiden end det sker på herresiden.
Udfordringen for Dameligaklubber er at få de hjemvendte collegespillere til at spille i Dameligaen.
I forsøget på at hæve kampafviklingernes niveau har der været forsøgt at afvikle to kampe i samme
arrangement for at samle mange københavnske tilskuere.

53

All Star arrangement i Nørrebrohallen blev afviklet foran små 300 tilskuere og blev en velspillet kamp
mellem Dameligaens udenlandske spillere og landsholdet.
Dameligaen har haft et samarbejde med det norske basketballforbund. Det norske damelandshold blev delt
op i øst og vest. De to hold spillede så mod alle de danske Damelighold. Det foregik over fire weekender i
løbet af sæsonen.
De to norske hold var et niveau under de fleste Dameligahold, så det blev en blanding af klare sejre til de
danske hold samt nogle få velspillede kampe.
2014/15 var også den første sæson, hvor Dameligaen blev dømt tredommersystem. Der har været nogle
opstartsproblemer, men i løbet af sæsonen blev det en tydelig forbedring.
Tredommersystemet har hævet niveauet af kampafviklingerne og der er stort flertal i Dameligaen for at det
fortsat skal være tredommersystem i Dameligaen
Økonomien har været presset på Dameligahold. De færre hold til at dække fællesudgifter, udvidelsen af
dommere samt samarbejdet med Norge har gjort det markant dyrere at være i Dameligaen. Det har også
betydet at der har været brugt energi på at udveksle erfaringer på tværs af klubberne.
Dameligaen har i denne sæson droppet at udveksle DVD’ere, men i stedet uploadet alle kampe på Youtube.
Det er gået godt.
En lidt speciel detalje er at der i ligaen har været et meget højt antal knæskader blandt de ca 70-80 spillere
der udgør DL.
Lidt hurtige facts:
Hørsholm vandt DM efter fire kampe mod SISU.
Stevnsgade blev pokalmestre
Årets spiller i DL: Nathalie Day. Årets Træner: Thomas Johansen.
Tilskuertal: Grundspil 115 tilsk/kamp, mellemspil 110 tils/kamp, semifinaler 150, finaler 350 tilsk/kamp

Jesper Johansen
Forretningsfører
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Ad 7) Behandling af indkomne forslag
1. Lovforslag taleret til rigsdagen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Klubber som er i restance pr.30.04 har ikke stemmeret. For at konsekvensen er lidt større,
mister man taleretten således at en klub i restance ikke kan påvirke beslutningsprocesserne.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets love §10 Basketrigsdagen

Forbundets love §10 Basketrigsdagen

Stk. 4

Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende
stemmeret:

Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende
stemmeret:
- Hver repræsenteret medlemsklub med mindst et
aktivt hold i sæsonen har én stemme. Dog har
klubber, med 9 eller flere hold, to stemmer, og
klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer.
Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde.
En medlemsklub har kun stemmeret,
hvis den pr. 30. april samme år ikke havde gæld til
DBBF. Klubben har dog stemmeret på
Basketrigsdagen, såfremt den har indgået en aftale
med DBBF om afvikling af gæld til forbundet

- Hver repræsenteret medlemsklub med mindst et aktivt
hold i sæsonen har én stemme. Dog har
klubber, med 9 eller flere hold, to stemmer, og klubber,
med 17 eller flere hold, har 3 stemmer.
Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde. En
medlemsklub har kun tale- og stemmeret,
hvis den pr. 30. april samme år ikke havde gæld til DBBF.
Klubben har dog stemmeret på Basketrigsdagen, såfremt
den har indgået en aftale med DBBF om afvikling af gæld
til forbundet

2. Lovforslag: Konsekvensrettelse af §33 standard kontrakt
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Som følge af beslutningerne omkring økonomisk kontrol og standard kontrakter skal §33
konsekvenserettes.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets lovet § 33 Standard kontrakt
En standard kontrakt skal være tilgængelig på
forbundets hjemmeside. Denne kontrakt
udfærdiges
af DBBF efter dialog med de involverede parter.
Kontrakten er frivillig i sæsonerne 2010-2011 og
2011-2012. Fra sæsonen 2012-2013 er den
obligatorisk for alle kontraktspillere i
Basketligaen.

Forbundets lovet § 33 Standard kontrakt
En standard kontrakt skal være tilgængelig på
forbundets hjemmeside. Denne kontrakt
udfærdiges af DBBF efter dialog med de
involverede parter.
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3. Lovforslag om Indførsel af økonomisk kontrol i Basketligaen
Forslagsstiller: Bestyrelsen og Basketligaen
Motivation: Basketligaen har siden sin oprettelse oplevet en imponerende udvikling. Tilskuertallet er steget
fra 187 til p.t. omkring 750 pr. kamp. Som følge af dette er klubbernes samlede omsætning steget fra 5 mio.
til 25 mio. i samme periode. Grundlæggende set kan dette ikke betragtes som andet end voldsomt positivt
for dansk basket, og ligaens etablering og drift må betegnes som en enorm succes.
Desværre er der ikke noget der er så godt at det ikke er skidt for noget, og en af bagsiderne af medaljen er
økonomisk overophedning og nedsmeltning hos klubberne. Fodbold, håndbold og Ishockey har alle været
igennem perioder med enorme økonomiske problemer i deres ligaer fordi de ikke har kunnet håndtere den
økonomiske vækst.
Hvis vi ikke gør noget anderledes end de gjorde, vil der ske præcis det samme for basketball. Vi har allerede
set en del eksempler med Randers som det seneste, men det vil kun blive værre hvis udviklingen forsætter.
Dette relaterer sig både til direkte konkurser, men også til sager hvor klubber godt nok er lukket solvent,
men i praksis fuldstændigt har måttet fjerne det ligaprodukt der var bygget op.

Hvad kan/skal vi gøre?
DBBF har regler for håndtering af konkurs, men i netop Ishockey, håndbold og Fodbold er der indført regler
for hvordan man undgår en konkurs. Dette mener både forbundets bestyrelse og basketligaklubberne også
bør indføres i DBBF.
De grundlæggende problemer i ligaen er følgende:










Klubberne har en naturlig tendens til at bruge alle de penge de overhovedet kan på spillere, hvilket
betyder at der ikke er penge til at investere i den langsigtede udvikling af produktet. Dette betyder
at ligaen og sporten ikke udvikler sig som den kunne rent kommercielt og organisatorisk.
Ofte kommer der nye folk ind i ligaen der tror at hvis holdet bare er godt nok og får gode resultater
kommer der automatisk masser af tilskuere og sponsorer – dette er ikke tilfældet! ” Vi sætter
holdet først, og så finder vi pengene bagefter” er et mantra mange lever efter, og som kan gå godt i
nogle år, men på et tidspunkt fejler med deraf følgende økonomiske problemer.
I sport er skal man altid tro på at man kan vinde også selvom odds er dårlige – denne holdning lader
desværre til i en hvis grad også at påvirke de økonomiske beslutninger
Mange klubber budgetterer med indtægter fra slutspil. Hvis 6 klubber budgetterer med en
semifinale skal det gå galt for nogen
Penge er ikke den primære grund til at frivillige bruger tusindvis af timer på et ligahold – det er at
vinde kampe. Derfor vil økonomien næsten altid komme i anden række i forhold til de sportslige
resultater, hvilket gør at det går galt.
Sponsorindtægter bliver næsten konsekvent overvurderet

Udtrykket”økonomisk doping” dækker over en klub der kører en økonomisk politik der er urealistisk på den
lange bane, men der giver dem mulighed for at vinde en medalje inden de går konkurs. De klubber der
kører en sund og langsigtet økonomisk politik bliver straffet for at være fornuftige og bliver måske snydt for
medaljer eller titler. Vi ønsker at klubberne spiller på den samme økonomiske bane.
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Der er altså nogle grundlæggende markedsfejl i alle kommercielle holdsportsgrene, og som kun kan modgås
med et overordnet regelsæt – det kan vel sammenlignes med de tiltag der er blevet lavet i for bankerne de
seneste år for at sikre en stabil sektor. Verdens mest kommercielle basketliga NBA gør jo netop også dette.
Dette er kompliceret stof der kræver meget arbejde og løbende tilpasning. Bestyrelsen og ligaen foreslår
derfor en rammebeslutning der pålægger at indføre et system reguleret i et reglement indenfor en rimelig
tidsperiode.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
DBBFs Love og reglementer §34 DBBFs Love og reglementer
Økonomisk kontrol af Basketligaen
Stk.1. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med Basketligaen
regler for økonomisk kontrol af klubberne i Basketligaen i et
reglement. Dette reglement skal være offentligt tilgængeligt.
Stk.2
Reglementet kan ændres inden den 1. februar for den
efterfølgende sæson. Alle ændringer skal offentliggøres og
kommunikeres direkte til Basketligaklubberne og 1DH
Stk.3
I tvivlstilfælde skal bestyrelsen beslutte hvordan reglerne skal
fortolkes. Denne beslutning skal offentliggøres.
Stk.4
Den præcise formulering af reglerne er op til løbende vurdering
og tilpasning i samarbejde mellem DBBF’s bestyrelse og
basketligaen, men følgende central punkter skal være en del af
indholdet






Kontraktgodkendelse jf. TR §30 stk.7
Indsendelse af regnskab jf. TR §30 stk.8
Godkendelse af budgetter til den efterfølgende sæson.
For sæson 15-16 skal klubberne indsende budgetter,
men uden godkendelse. Først når budgettet er indsendt
kan kontraktspillernes licens aktiveres.
Der skal være følgende krav til budgetterne
o Løn til spillere og trænere må højst udgøre en
vis del i forhold til omsætningen eller anden
relevant målestok.
o Budgettet skal være realistisk. Hvis det vurderes
til at være urealistisk, gives der kun tilladelse til
at tegne spillerkontrakter i forhold til hvad der
vurderes realistisk. Hvis der så senere kan
dokumenteres yderligere indtægter kan der
tegnes yderligere kontrakter i forhold til disse
o Krav til likvid egenkapital for at give klubberne
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noget at stå imod med. Dette kan f.eks. være en
% af omsætningen. Hvis en klub ikke har høj nok
egenkapital skal der budgetteres med et
overskud så en passende egenkapital kan
opbygges over et par sæsoner. Andre
alternativer som bindende garantier fra
ejerkredse og lignende kan også overvejes.
Stk.5 Økonomiudvalg
Litra a
Godkendelse af budgetter foretages af et økonomiudvalg
bestående af følgende personer
 DBBFs økonomiansvarlige, eller anden person udpeget
af DBBFs bestyrelse
 En repræsentant valgt af ligaklubberne
 BLs forretningsfører
 DBBFs direktør
 En person med faglig økonomisk baggrund valgt af DBBF
og Liga i fællesskab
Derudover udpeger hhv. liga og DBBF en suppleant til deres
poster
Litra b
De valgte personers habilitet i forhold til ligaklubberne må ikke
kunne anfægtes i afgørelserne. Såfremt der er den mindste tvivl
om habilitetsproblemer kan udvalget beslutte at personen
trække sig fra behandling af den pågældende sag.
Litra c
Udvalget har fuldt mandat til at bede om yderligere oplysninger
hvis dette skønnes nødvendigt.
Litra d
Medlemmerne er faste medlemmer i udvalget, kan kun i
tilfælde af habilitetsproblemer eller manglende indsats blive
bedt om at forlade udvalget. Evt. problemer kan frembringes af
både ligaklubber og DBBFs bestyrelse. Såfremt der er uenighed
om dette træffes beslutning ved simpel afstemning blandt
ligarepræsentanterne og DBBFs bestyrelsesmedlemmer.
§ 6 ikrafttrædelse
Reglementet skal træde i kraft for sæsonen 2016-17, dog med
plads til en længere implementeringsperiode for nogle af
elementerne såfremt Basketligaen og DBBF’s bestyrelse er enige
om dette. Første version af reglementet skal være færdigt pr.
1.2.2016.
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4. Lovforslag: Ændring af regler for 4. kvartalsspillere
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
Motivation: Der har været misbrug af denne regel i pokalfinalerne
Ændring af regler for 4.kvartalsspiller i pokalfinaler for ungdom
-

Rette §4 fælles turn.reglement, sådan at 4.kvartalsspillere ikke kan deltage i pokalfinaler.

Nuværende (Understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 4 Fællesturneringsreglement Aldersgrænser ”4.
kvartals regel”
I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og med
U16, kan der benyttes op til 2 spillere pr. kamp som
er et kvartal for gamle. Reglen gælder dog ikke ved
deltagelse i evt. final4 og finalekampe til UDM. Her
må en ”kvartalsspiller” kun deltage i en (1)
aldersgruppe ved final4. Såfremt man anvender
disse spiller(e) (jvf. tabel), skal man i protokollen
anføre både fødselsmåned og år for den/de
pågældende spiller(e) ved siden af spillerens navn.
Det vil fortsat være muligt at søge dispensation
efter gældende regler

§ 4 Fællesturneringsreglement Aldersgrænser ”4.
kvartals regel”
I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og med
U16, kan der benyttes op til 2 spillere pr. kamp som
er et kvartal for gamle. Reglen gælder dog ikke ved
deltagelse i evt. final4 og finalekampe til UDM, samt
pokalfinaler. Her må en ”kvartalsspiller” kun deltage
i en (1) aldersgruppe. Såfremt man anvender disse
spiller(e) (jvf. tabel), skal man i protokollen anføre
både fødselsmåned og år for den/de pågældende
spiller(e) ved siden af spillerens navn. Det vil fortsat
være muligt at søge dispensation efter gældende
regler

5. Lovforslag tilladelse til at ligaklubber har hold i 1.div.
Forslagsstiller: Svendborg
Motivation: Flere ligaklubber savner i dag udfordringer for deres næstbedste på højt nok niveau.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§8 Fælles turneringsreglement
Flere hold fra samme klub i samme række

§8 Fælles turneringsreglement
Flere hold fra samme klub i samme række

En klub kan kun deltage med et damehold og et
herrehold i landsdækkende rækker

En klub kan deltage med et hold i hver
landsdækkende række.
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6. Lovforslag om præcisering af forhold omkring spillelicens
Forslagsstiller: Bestyrelsen og basketligaen
Motivation: De seneste års økonomiske udvikling i basketligaen har gjort at spillelicenser oftere udlejes til
selskaber. Sagen med Randers gjorde klart at der er behov for klarere regler på området. Forslaget har
taget udgangspunkt i tilsvarende regler hos håndbold og fodbold.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 9 Alliancer

Fælles Turneringsreglement § 9 Alliancer og spillelicenser

...
Uanset en allianceaftale forbliver spillerne
medlemmer af egne klubber og kan rykke op og
ned efter de almindelige regler herom.

...
Uanset en allianceaftale forbliver spillerne medlemmer
af egne klubber og kan rykke op og ned efter de
almindelige regler herom.

En klub kan uddelegere retten til at repræsentere
sig i turneringer til et eller flere aktie-/anparts
selskaber. Men licensen tilhører dog fortsat
klubben, ligesom klubben til enhver tid hæfter for
enhver økonomisk forpligtelse, genereret af aktie/anpartsselskabet. Der skal foreligge en
samarbejdsaftale mellem klubben og aktie/anpartsselskabet/-erne, som skal godkendes af
DBBF’s bestyrelse.
En klubs ejerandel i et eventuelt driftsselskab eller
lignende er ikke alene afgørende for, hvorvidt
selskabet kan anses som en del af klubben.
Ethvert selskab, der har til formål at drive et hold
eller dele heraf, anses i klubsammenhæng som en
del af klubben. Såfremt en betalingsstandsning,
tvangsakkord eller konkurs indledes vil dette
medføre, at klublicensen vil blive inddraget.

Stk 1. Udlån af spillelicens

Stk.2 Deponering af ligalicens

Pkt 5 Udlånsaftale
Licensen kan i en samarbejdsaftale overdrages til
tredjemand på følgende betingelser
a: Aftalen og enhver ændring heri skal godkendes af
DBBF. I modsat fald vil de ikke godkendte aftaler og
justeringer være ugyldige.
b: Tredjemands ret til at deltage i turneringer bortfalder
såfremt licensejers medlemskab af DBBF ophører
c: Aftalen skal indeholde en grafisk oversigt og en
beskrivelse af den samlede koncernstruktur behørigt
godkendt af ledelsen.
d: Vedlagte vedtægter for selskabet hvor det fremgår at
samtlige ansatte spillere, trænere og ledere underkaster
sig de samme love og bestemmelser der gælder for

Pkt.1 En medlemsklub der har gjort sig berettiget til sin
licens igennem sin sportslige kvalifikation til rækken
(licensejer), kan udlåne retten til at repræsentere sig i
turneringer til tredjemand.
Retten til at deltage i pokalturneringen og andre
officielle turneringer baseres på denne spillelicens
Pkt.2 En licens kan kun udlejes for en periode på mindst
to sæsoner ad gangen.
Pkt.3 En licens kan ikke udlånes til anden klub eller
tredjemand uden DBBFS forudgående tilladelse
Pkt. 4 Ved konkurs af enten licensejer eller tredjemand
træder DBBF’s konkursreglement i kraft.
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DBBF.
e: Det er en betingelse at selskabet eller foreningen er
hjemmehørende i Danmark
f: Rettigheden kan ikke videre udlånes/lejes
g: Samarbejdsaftalen skal være udfærdiget på DBBF’s
standardformular.
h: Opsigelse af aftalen kan kun ske imellem sæsoner og
under betingelse af pkt 6 a er opfyldt. Der skal være et
opsigelsesvarsel i aftalen på minimum to fulde sæsoner.
i: Licensen tilhører fortsat klubben, og klubben hæfter til
enhver tid for enhver økonomisk forpligtelse, genereret
af licenslejer i forhold til DBBF og Basketligaen.
j: Licenslejer anses i sportslig sammenhæng altid som en
del af moderklubben
Pkt. 6 tilbagetrækning af licens til licensejer
a: Et selskab kan i perioden 1.juni til 1. august
tilbagelevere licensen til licensejer såfremt selskabet på
tidspunktet for tilbagelevering overfor DBBF har
dokumenteret at samtlige kreditorer i selskabet har
modtaget betaling for deres tilgodehavender eller fået
stillet fuldgod sikkerhed herfor.
b: I tilfælde af grov misligholdelse af samarbejdsaftalen
kan licensejer kræve turneringsretten tilbageleveret
straks under forudsætning af at punkt a er opfyldt.
Misligholdelse kan kun påberåbes for de ydelser der
specifikt er beskrevet i samarbejdsaftalen, og
misligholdelsen er utvetydigt dokumenteret af licensejer
overfor DBBF.
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7. Lovforslag om ændring af udlændingeregler - Turneringsreglementets §30, stk. 2a
Forslagsstiller: Næstved, Aarhus Bears og Skovbakken.
Motivation:
Da reglerne med begrænsning af antallet af ikke-danskere blev lavet, var det for at beskytte de danske
spilleres spilletid. Siden da har først Bosman-dommens konsekvenser for EU-spillere og senest Cotonoureglerne gjort, at der reelt ikke er nogen beskyttelse af danske spilleres muligheder for spilletid.
Eftersom der kan erhverves væsentligt bedre amerikanske spillere end EU/Cotonouspillere for et givet
beløb, giver det ingen mening, at der er så stramme regler for antallet af amerikanske spillere, idet en del
klubber som udlænding nummer tre, fire og fem køber EU/Cotonou-borgere. Det giver mere mening at
hæve kvaliteten på udlændingene ved ikke at have så snævre begrænsninger.
Antal ikke-danske spillere (der spiller fast), excl. 5-års amerikanere:
Værløse 2 US + 1 EU
Aalborg 2 US + 1 EU+ 1 Cotonou
Copenhagen 2 US
Næstved 2 US + 2 EU + 2 Cotonou
Randers: 1 US + 1 EU (tidligere på sæsonen flere spillere)
Svendborg: 2 US + 4 EU
SISU: 1 US + 1 EU
Horsens IC: 2 US + 4 EU + 1 Cotonou
Hørsholm: 2 US + 2 Cotonou
Bakken: 2 US + 1 EU
Det foreslås samtidig at det i reglerne præciseres at EU-lande faktisk dækker over alle lande, der er
medlemmer af FIBA Europe. Hvis man følger de skrevne regler og kigger på hvilke lande der er medlemmer
af EU, så er fx russere og serbere ikke omfattet på lige fod med tyskere.
Nuværende (understeget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement §30, stk. 2a

Fælles Turneringsreglement §30, stk. 2a

stk.2 a Basket- og Dameligaen kan anvende op til 2
spillere fra lande udenfor EU- og Cotonou per kamp,
medens øvrige hold kan anvende 1 af disse spillere
per kamp.

Stk. 2 a Basket- og Dameligaen kan anvende op til 3
spillere fra lande udenfor EU- og Cotonou per kamp,
medens øvrige hold kan anvende 1 af disse spillere
per kamp.
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8. Lovforslag: Klubskifte fra udlandet
Forslagsstiller: DBBFs bestyrelse
Motivation: Undgå at spillere har licens i udlandet samtidigt med at der søges licens i DK
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement §30.4 Stk. 4 Klubskifte
fra udlandet uanset nationalitet
En spiller fra en udenlandsk klub, skal uanset
nationalitet have ”Letter of Clearence” fra det
afgivende nationale forbund for at opnå spillelicens.
Jf. FIBAs regler Ved registrering er der ingen
karantæne. Derudover gælder de almindelige regler
for licens og klubskifte.

Fælles Turneringsreglement §30.4 Stk. 4 Klubskifte
fra udlandet uanset nationalitet
En spiller fra en udenlandsk klub, skal uanset
nationalitet have ”Letter of Clearence” fra det
afgivende nationale forbund for at opnå spillelicens.
Jf. FIBAs regler Ved registrering er der ingen
karantæne. Derudover gælder de almindelige regler
for licens og klubskifte.
Dokumentation til ansøgning om Letter of
Clearence skal indsendes til DBBF i forbindelse med
ansøgningen om licens. Såfremt dokumentationen
ikke er DBBF i hænde indenfor 48 timer efter
licensansøgningen annulleres denne.

9. Lovforslag om ændring af TR § 30 stk.8
Forslagsstiller: bestyrelsen og basketligaen
Motivation: arbejdet med udarbejdelse af en revisionsinstruks har været mere krævende end først
vurderet. Denne er derfor i skrivende stund ikke færdig og klubberne kan derfor ikke levere i henhold til
bestemmelsen. Denne bliver en naturlig del af forslaget om økonomisk kontrol såfremt dette vedtages.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 30 Stk.8 Tilladelse til
at have kontraktspillere
Denne bestemmelse gælder udelukkende for
Basketligaklubber.
Bestemmelsen er gældende fra sæsonen
2015/2016.
Før at en kontraktspiller kan få licens for en klub for
den pågældende sæson skal klubben have indsendt
et revideret regnskab for forrige sæson (fra 1. juli til
30. juni) af en autoriseret revisor.
Såfremt klubben har en anden regnskabsperiode
skal revisoren lave en særskilt opgørelse til at følge
sæsonen som nævnt.
Revisionen skal følge en regnskabsinstruks defineret
af Basketligaen og DBBF.
Regnskabsinstruksen skal være offentligt
tilgængelig. DBBF skal behandle alle

Fælles Turneringsreglement § 30 Stk.8 Tilladelse til
at have kontraktspillere
Denne bestemmelse gælder udelukkende for
Basketligaklubber.
Bestemmelsen er gældende fra sæsonen
2015/2016.
Før at en kontraktspiller kan få licens for en klub for
den pågældende sæson skal klubben have indsendt
det senest tilgængelige regnskab.
Bestyrelse og liga skal arbejde for at regnskaberne i
fremtiden følger sæsonen og er omfattet af en
regnskabsinstruks defineret af Basketligaen og
DBBF.

Regnskabsinstruksen skal være offentligt
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informationerne om kontrakterne og
økonomiforhold fortroligt.
Kun formanden, den økonomiansvarlige, direktøren
samt medarbejdere der arbejder med kontrakterne
må have adgang til dokumenterne, og de er alle
underlagt tavshedspligt.
DBBF er berettiget til at bede om uddybende
information såfremt der er kommentarer i
revisorens erklæringen der berettiger til dette.

tilgængelig. DBBF skal behandle alle
informationerne om kontrakterne og
økonomiforhold fortroligt.
Kun formanden, den økonomiansvarlige, direktøren
samt medarbejdere der arbejder med kontrakterne
må have adgang til dokumenterne, og de er alle
underlagt tavshedspligt.
DBBF er berettiget til at bede om uddybende
information om regnskabet hvis det vurderes
nødvendigt for at det er fyldestgørende.

10. Lovforslag: Ændring af op-/nedrykning fra Basketligaen
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
Motivation: Det skal være muligt at rykke op som nr.2 fra 1.Division hvis der mangler hold i Basketligaen.
Det skal også være muligt for en klub at rykke ud af basketligaen, efter grundspillets afslutning uden at det
har vidtrækkende konsekvens sportsligt. Undgå omkostninger til unødige playdownkampe og andre holds
planlægning af ny sæson.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3.Propositioner for herrer
Basketligaen

3.Propositioner for herrer
Basketligaen

Op- og nedrykning
Nedrykningsspil
De sidste to hold i ligaen spiller et nedrykningsspil,
bedst á fem kampe. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud
af ligaen og erstattes af vinderen af 1.division.

Op- og nedrykning
Nedrykningsspil
De sidste to hold i ligaen spiller et nedrykningsspil,
bedst á fem kampe. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud
af ligaen og erstattes af vinderen af 1.division.
Ønsker et Basketligahold at rykke ud af
basketligaen efter grundspillet, skal klubben
meddele dette til DBBF. Holdet vil derefter blive
indplaceret i 1.division for herrer, medmindre
andet ønskes. Nedrykningsspil annulleres såfremt
et Basketligahold har meddelt at de ønsker at rykke
ud.

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil.

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil.

Vinderen af 1.Division har retten til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

Vinderen af 1.Division Herrer har retten til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2. Er der er plads i Basketligaen, kan nr.2
fra 1.Division Herrer også rykke op.
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Potentielt oprykningsberettigede 1.div.kluberne
skal senest 1.april give DBBF og Basketligaen
bindende besked om man ønsker oprykning uanset
om oprykning er afklaret på dette tidspunkt.
Listen med hvilke klubber der ønsker oprykning
offentliggøres umiddelbart herefter. Såfremt man
meddeler at man ønsker at rykke op og
efterfølgende trækker sig vil dette modsvare en
trækning af holdet fra Basketligaen med deraf
følgende sportslig konsekvens.
Såfremt ingen hold rykker op i basketligaen, vil der
ikke være nedrykning fra ligaen.

Potentielt oprykningsberettigede 1.divisions
klubber skal senest 1.april give DBBF og
Basketligaen bindende besked om man ønsker
oprykning, uanset om oprykning er afklaret på
dette tidspunkt.
Listen med hvilke klubber der ønsker oprykning
offentliggøres umiddelbart herefter. Såfremt man
meddeler at man ønsker at rykke op og
efterfølgende trækker sig vil dette modsvare en
trækning af holdet fra Basketligaen med deraf
følgende sportslig og økonomisk konsekvens.
Såfremt ingen hold rykker op i basketligaen, vil der
ikke være nedrykning fra ligaen.

11. Lovforslag: Indførelse af Wildcard til 1.Division for Herrer.
Forslagsstiller: Værløse
Motivation: Et hold, der sportsligt kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Basketligaen, men som vurderer, at
det fremadrettet ikke kan lade sig gøre økonomisk, organisatorisk og/eller sportsligt at leve op til ligaens
krav og standarder, kan pt. ikke trække sig ud af ligaen uden at blive degraderet til 2. division.
Dette regelsæt har imidlertid potentielt nogle uhensigtsmæssigt konsekvenser. For det første kan det sætte
en klub, som vil træffe en ansvarlig beslutning på foreningens vegne, i et stort sportsligt dilemma, da en
degradering til 2. division oftest er et voldsomt stort skridt for enhver klub, der har tilhørt Basketligaen. For
det andet kan en "nødtvungen" fortsat deltagelse i Basketligaen for en klub, der økonomisk, organisatorisk
og/eller sportsligt ikke har rammerne for det, risikere at have en ødelæggende effekt på klubbens videre
velbefindende/eksistens.
VBBK ønsker, at reglementet skal understøtte en ansvarlig klubs bestræbelser på fortsat at have sportslige
ambitioner, f.eks. i retning af talentudvikling og fastholdelse af egne seniorspillere. Som det er nu, så kan en
klub blive sat unødigt langt tilbage i sin udvikling med en degradering fra BL til 2. division.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3.Propositioner for herrer
1.Division for Herrer
1.Division herrer omfatter:
- det bedste placerede oprykningsberigtigede hold
fra 2.division herrer vest i forrige sæson.
- det bedste placerede oprykningsberigtigede hold
fra 2.division herrer øst i forrige sæson.
- de resterende hold fra 1.division for herrer fra
forrige sæson, samt evt. nedrykkere fra

3.Propositioner for herrer
1.Division for Herrer
1.Division herrer omfatter:
- det bedste placerede oprykningsberigtigede hold
fra 2.division herrer vest i forrige sæson.
- det bedste placerede oprykningsberigtigede hold
fra 2.division herrer øst i forrige sæson.
- de resterende hold fra 1.division for herrer fra
forrige sæson, samt evt. nedrykkere fra
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Basketligaen.

Basketligaen.
- de af Turneringsudvalget udpegede Wildcardhold.
DBBF´s Turneringsudvalg fastsætter rammerne for
Wildcard der skal være offentlig tilgængeligt.
Flg. Indgår bl.a. i vurderingen af om et hold kan
tildeles wildcard:
- Sportsligt niveau
- Økonomi
- Organisation

12. Lovforslag: Ændring af terminer af pokalkampe
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
Motivation: på grund af BLs mange hverdagskampe og de andre rækkers weekend kampe opstår der
problemer med at fastsætte pokalkampene. Derfor foreslås følgende for at give større fleksibilitet i
planlægningen:
Ændring af terminer af pokalkampe, ungdom og senior.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

5.Propositioner for landspokalturneringen for
seniorhold
§9 Afvikling af indledende kampe

5.Propositioner for landspokalturneringen for
seniorhold
§9 Afvikling af indledende kampe

Klubberne træffer selv afgørelse om kampdato, -tid,
og –sted inden for de af DBBFs fastsatte 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
turneringsudvalget suverænt spilletidspunkt og
spillested, hvilket kan indebære, at kampen flyttes
til udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller at
holdene skal spille to dage i træk.

DBBF fastsætter terminer for afvikling af de enkelte
spillerunder.
Hjemmeholdet er ansvarlig for at finde et egnet
spilletidspunkt i en godkendt hal, under
hensyntagen til holdenes øvrige kampprogram.
Med mindre at klubberne bliver enige om tidligere
afvikling, skal kampene fastsættes lørdag til fredag
op til den pågældende terminsdato.
Holdene har normalt krav på mindst 1 hviledag
både før og efter en pokalkamp.
For hold der deltager i FIBA´s turneringer, skal der
tages yderligere hensyn i tilfælde af lange rejser til
udekampe.
Spilletidspunkt skal indsendes til DBBF og
modstanderklub senest 7 dage inden afvikling af
kampen.
Hvis klubberne ikke har fastsat tid og sted for
kampene senest 7 dage før terminsfristen, kan
Turneringsudvalget suverænt fastsætte kampens
spillested og –tidspunkt.
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Dette kan indebære, at kampen flyttes til
udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller at
holdene skal spille 2 dage i træk.
DBBF kan pålægge klubberne en afgift i dette
tilfælde.

13. Lovforslag om omdefinition af klubudviklingsudvalget
Motivation: Udvalgets opgaver er placeret imellem en række af de forskellige udvalg. Udvalget skal have en
mere overordnet koordinerende funktion, men samtidig måtte udvalget ikke få mere magt end de øvrige
udvalg.
Udviklingskonsulenterne udfører de opgaver, som det politiske system beslutter.
Vision: KU skal understøtte vækst hos klubberne – både kvantitativt og kvalitativt.
Mission: Klubudviklingsudvalgets opgave er at sikre sammenhæng i forbundets breddearbejde. Dette
gælder både på det strategiske niveau og på det praktiske niveau. Klubudviklingsudvalget skal sikre
sammenhæng mellem de forskellige udvalgs aktiviteter og administrationens arbejde med udgangspunkt i
at skabe de bedst mulige forhold for klubbernes udvikling.
Herunder at:









Tage initiativ til fælles møder mellem udvalgene
Være tovholder på udvikling af og opfølgning på den overordnede breddestrategi
At have indsigt i de enkelte udvalgs strategier og sikre at de understøtter den samlede breddestrategi
At beslutte overordnede strategiske målsætninger for udvikling af klubberne
At koordinere samarbejde mellem konsulenterne og udvalgene.
At prioritere konsulenternes opgaver i samarbejde med direktøren
At have det overordnede ansvar for breddebudgettet.
At deltage i debatter med DIF om konsulentordninger, breddeprojekter etc.

Kommentarer: Et udvalg for bredden – på lignende vis som eliteudvalget – med store berøringsflader til
børn- og ungeudvalget, trænerudvalget, dommerudvalget og turneringsudvalget.
Dette skal der ske en større koordinering af, således at der ikke er så lang vej mellem det politiske system
og konsulenterne. Dette kræver en større indsats fra den politiske del, fx med et mindre ugentlig møde (1520 minutter), hvor forslag til tiltag kan fremlægges, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes
videre med det. Derved vil beslutninger kunne tages med forholdsvis kort varsel. Dette er i modsætning til
nu, hvor vejen til den politiske ledelse er lang og umulig at navigere under, da beslutninger kan være meget
lang tid undervejs.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

9.Reglementer for Stående udvalg
e) Klubudviklingsudvalget Udvalgets arbejdsopgaver
er.
- at føre kontrol med at der igennem
udviklingskonsulenterne sker en løbende udvikling i

9.Reglementer for Stående udvalg
e) Klubudviklingsudvalget Udvalgets arbejdsopgaver
er.

Tage initiativ til fælles møder mellem
udvalgene
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vore klubber,
- i samarbejde med udviklingskonsulenterne at
skabe modeller for klubbernes udvikling og
organisering,
- at tilbyde klubudvikling gennem
udviklingskonsulenterne uanset klubbernes
sportslige niveau,
- i samarbejde med udviklingskonsulentene og de
andre udvalg at skabe redskaber til at rekruttere og
kvalificere ledere og trænere til at virke i klubberne,
- sikre, at der er i forbundet indsamles til og
opbygges en vidensbase, klubberne kan trække på,
- at skabe en dialog med de øvrige udvalg og
udviklingskonsulentene for at sikre at disse har
tilbud der er tilpasset klubbernes behov,
- at sikre at udviklingskonsulentene er opsøgende
og støttende i forhold til etablering af nye
basketball klubber.










Være tovholder på udvikling af og opfølgning
på den overordnede breddestrategi
At have indsigt i de enkelte udvalgs strategier
og sikre at de understøtter den samlede
breddestrategi
At beslutte overordnede strategiske
målsætninger for udvikling af klubberne
At koordinere samarbejde mellem
konsulenterne og udvalgene.
At prioritere konsulenternes opgaver i
samarbejde med direktøren
At have det overordnede ansvar for
breddebudgettet.
At deltage i debatter med DIF om
konsulentordninger, breddeprojekter etc.
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Ad 8) Godkendelse af Herreligaens og Dameligaens mandat
Basketligaens Hvidbog 2015
Basketligaen blev etableret i 2001 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste
mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker omkring banen. Det vil sige
faciliteter, underholdning, produktudvikling og tilskuere. Vi tror på at dette er den måde vi kan forsætte
den positive udvikling ligaen har oplevet i mange år.

Vision
”Vi vil være en højt profileret professionel liga der tilbyder unik national sportsunderholdning”
Mission
”Vi leverer intens kvalitetsunderholdning”

Klubberne betragter sig selv som kollegaer og samarbejdspartnere udenfor banen, med en fælles opgave
om at udvikle sporten. Dette gøres igennem konstruktivt samarbejde, ærlighed og åbenhed omkring alle
forhold i ligaen.

DEL I - BASKETLIGAEN OG DENS OPGAVER
§ 1 Navn
Ligaens navn er Basketligaen. Ligaen er Danmarks Basketball-Forbunds øverste række i
Danmarksturneringen for herrer. Ligaen kan uden varsel skifte navn efter beslutning fra ligarådet.
Ligaen er undergivet DBBFs love og reglementer og Danmarks Idræts-Forbunds love og reglementer og
beslutninger truffet i henhold hertil.

§ 2 Formål
Ligaens formål er at virke for herreelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love. Ligaens
opgaver er blandt andet at:










Sikre drift af turneringen
Udvikle ligaen kommercielt
Arbejde på at markedsføre ligaen
Rådgive og vejlede klubberne
Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter
Skabe den bedst mulige fankultur
Samarbejde med TV-partnere
Samarbejde med kommercielle partnere
Samarbejde med DBBF og andre interessenter
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§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er direktørens/forretningsførerens kontor.

§ 4 Turneringsgebyr
Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt
flertal efter indstilling fra ligaudvalget og forretningsføreren.

§ 5 Love og reglementer
Ligaens klubber skal følge DBBFs love og reglementer og alle beslutninger truffet i henhold hertil, med
mindre der i hvidbogen er beskrevet præcise undtagelser til disse regler.

§ 6 Hvidbog og mandat
Basketligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er den øverste instans. Rigsdagen
godkender årligt Basketligaens hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF’s love og
reglementer §12 stk.5 pkt. 8.
Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og hvidbogens bilag der ikke skal
godkendes på rigsdagen.

§7 Basketligarådet
Basketligarådet er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver ligaklub, samt op til tre
repræsentanter udpeget af DBBF. Rådets opgave er at forholde sig til de væsentlige problemstillinger for
ligaen. Den daglige drift varetages af forretningsføreren i samarbejde med ligaudvalget.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Basketligarådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs
forpligtigelser og kan tegne klubben, og kan dermed træffe de nødvendige beslutninger på møderne i
forhold til Basketligaen. Hver klub skal udpege en substitut med samme viden og mandat, der deltager i
Basketligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.
Man kan kun udøve stemmeret i ligarådet ved personligt fremmøde.
Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året.
Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse. Der tages
beslutningsreferat der offentliggøres på ligaens hjemmeside. Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning
på besluttede opgaver.
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Følgende møder og mødepunkter skal som minimum afholdes
Dato
Ult. aug-

Indhold
 Opstartsmøde for den nye sæson

Kommentar

pri. sep


Nov
Med. feb
April
Med. juni






Turneringsform og terminer for kommende
sæson
Behandling af indkomne forslag til rigsdag og
justering af hvidbog
Valg af ligarepræsentant/ligaudvalg
Budget
Godkendelse af regnskab

Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de som
afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne hvidbog eller til det gældende
arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet dette være påført
som punkt på dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen. Ændringer i
hvidbogen godkendes på rigsdagen, dog ikke ændringer i bilagene der følger reglerne for
beslutningsdokumentet.
§ 8 Ligaudvalget
Ligaudvalget består af tre af repræsentanterne fra basketligarådet.
Udvalgsmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde ved simpel hemmelig afstemning
blandt de opstillede. Man skal have siddet som ligarepræsentant i mindst en sæson for at være kvalificeret
til udvalget, dog er medlemmer med mere anciennitet klart at foretrække.
Fra Basketligaen udpeges en repræsentant der indgår i DBBF’s bestyrelse. jf. DBBF’s love og reglementer §
9 litra f. Der stemmes først om hvem der skal sidde som repræsentant i DBBFs bestyrelse og dermed
automatisk er med i ligarådet.
Efterfølgende stemmes der om de to resterende medlemmer. Valget er personlig og såfremt et
ligaudvalgsmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt medlem på det førstkommende ligamøde.
Ligaudvalgets opgave er at:






Sikre samarbejde i og udvikling af ligaen.
Være løbende sparringspartner for forretningsføreren og andet personale.
I samarbejde med forretningsføreren tage aktuelle driftsmæssige beslutninger. Eksempler på dette
kunne være:
o Konflikter om kampflytninger
o Bødespørgsmål
o Klager over opførsel og lignende sager
o Budgetmæssige beslutninger
At forholde sig til alle andre sager der vedrører den løbende turnering
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Tage driftsmæssige beslutninger om den aktuelle og fremtidige sæsoner. Disse beslutninger træffes
ved at alle klubber bedes om at komme med holdning på mail. Ud fra disse input træffer
ligaudvalget en beslutning.
Agere som arbejdsgiver for forretningsføreren
Arbejde med strategiske oplæg til ligarådet, herunder opdatering af hvidbog.
Repræsentere ligaen i forhandlinger med andre parter som forbund, tv, etc.

Kompetence
Ligaudvalget har ikke kompetence til selvstændigt at beslutte bøder, eller andre sanktioner der ikke er
beskrevet i hvidbogen.
Ligaklubberne skal respektere ligaudvalgets beslutninger. Hvis der er tre klubber der ønsker det kan en
beslutning dog tages op på ligamøde til afstemning, eller diskussion.
Udvalgets beslutninger skal videreformidles til ligarådet umiddelbart.
Habilitet
Et ligaudvalgsmedlem er kun inhabilt hvis der er tale om en beslutning i en konflikt der direkte vedrører
egen klub.
Tavshedspligt
Ligaudvalgets medlemmer er forpligtet til at behandle informationer om andre klubber der er opnået som
følge af arbejdet i udvalget fortroligt, og generelt arbejde med stor diskretion.

§ 9 Forretningsfører
Basketligaen hyrer en forretningsfører der har ansvar for at drive og udvikle ligaen, herunder at lede evt.
yderligere personale. Ligaudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse med ansvar og
kompetence områder. Ligesom den definerer forretningsførerens målsætninger om fokusområder.
§10 Tegningsforhold
Væsentlige budgetoverskridelser kan kun ske med ligarådets godkendelse. Aftaler skal underskrives af hele
ligaudvalg og forretningsføreren.
Væsentlige beslutninger indenfor budget kan kun ske med Ligaudvalgets godkendelse. Aftaler kan
underskrives af to fra ligaudvalget og forretningsføreren.
Mindre beslutninger og aftaler indenfor budget kan træffes og underskrives af forretningsføreren.
Budget skal godkendes af ligarådet efter indstilling fra ligaudvalg og direktør
ANDRE FORHOLD
§11 Håndtering af indberetninger og protester
DBBF’s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette tilstræbes
at kunne ske indenfor max 48 timer.
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§ 12 TV- og reklamerettigheder
TV-rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Basketligaen tilhører Basketligaen og fordelingen forhandles i samarbejde
med DBBF. BasketLigaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål tilpasset den enkelte klubs
bandestørrelse samt tv logo. Ligeledes har Tv krav på logo i klubbernes kampprogram. Derudover har
Basketligaen ret til logo på medhjælperes trøjer.
§ 13 Dommerne
Basketligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Udover at dømme kampene, skal
dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Basketligaen. Ligaen bidrager til at skabe et
miljø så dommerne løbene kan udvikle sig.
§ 14 Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.
Det forudsættes at Basketligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en tilskuerkultur fremmes til fælles gavn.
§ 15 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 klubtræning skal foregå.
§ 16 1. division
De 1. divisionsklubber der har interesse for oprykning inviteres til individuel rådgivning af
forretningsføreren mindst en gang årligt.
ØKONOMI
§ 17 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere ligaens bøger, bilag
og formue.
§ 18 Revision
Revisionen varetages af revisorer godkendt af ligaudvalget. Det er en betingelse for at kunne vælges som
revisor eller revisorsuppleant, at pågældende ikke har andre hverv i ligaens eller i DBBFs ledelse.
§ 19 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en ligaklub reguleres i DBBFs konkursreglement
§ 20 Klubbernes økonomi
1. Klubberne i Basketligaen kan ikke skylde DBBF eller Basketligaen penge uden særlig aftale herom med
hhv. DBBF eller Basketligarådet, 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. Jf. afgiftsskema pkt. 29) og 30)
2. En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til, Basketligaen.
3. For at kunne deltage i slutspillet skal al forfalden gæld være afregnet. Forfalden gæld er udeståender hvis
forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp.
§ 21 Ophævelse
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Beslutning om ligaens ophævelse kan kun tages af rigsdagen med 4/5 af stemmerne
Rykker en klub ned fra basketligaen oppebærer klubben retten til den forholdsmæssige andel af
egenkapitalen pr. 1. juni i den aktuelle sæson. Ved en trækning fra ligaen fortabes hele retten til
tilbagebetaling egenkapital og evt. indbetalt turneringsgebyr.
Opløses ligaen tilfalder dets ejendele de sidst deltagende klubber.
DEL 2 – KLUBBERNE OG DERES OPGAVER
Del 2 og 3 er til orientering, men kan ændres af ligarådet uden godkendelse fra rigsdagen.
Klubberne er en del af ligaen og dem der leverer produktet. Klubberne er indbyrdes afhængige af hvor godt
et produkt de hver især skaber. Derfor har klubberne besluttet en række standarder der sikrer et ensartet
produkt hos alle klubber.
Generelt
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 afgiftstørrelser). Dette bør max.
tage 10 minutter og skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen.
Ved tv-kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den af Tv
i forvejen udsendte produktionsplan, som er afstemt med klubberne.
Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet
dispensation for kravet. Afgiftssatsen er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Basketligaen.
Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.
a. Organisation
1. Eliten skal være udskilt i en selvstændigt forenings eller selskab med selvstændigt regnskab. Jf.
afgiftsskema pkt. 29
2. Klubberne skal deltage i Basketligaseminarer og -møder med det indbudte antal personer.
b. Krav til holdene
1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere. (jf. afgiftsskema pkt. 1)
2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere (jf. afgiftsskema pkt. 2)
3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. (jf. afgiftsskema pkt. 3)
4. Trøjenumre skal være fra 4 - 15 (jf. afgiftsskema pkt. 4)
5. Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips. (jf. afgiftsskema pkt. 5)
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c. Krav til arenaen
Der er følgende krav til hallerne med forskellige konsekvenser
1. Ufravigeligt
2. Bøde 5000 kr.
3. Bøde 500 kr.
#

Grundspil/Kvartfinaler

Semifinaler

Finaler

Hallen
1

Siddepladser1

500

600

700

2

Samlet kapacitet2

700

900

1200

Lys (lux)

6-800

800-1200

800-1200

Banen og det sportslige
3

Gennemsigtige plader

Ja

Ja

Ja

4

24 sek. 3

Ja

Ja

Ja

5

Fuldt malede felter og cirkler

Ja

Ja

Ja

14

Farvet grøft på mindst 20 cm

Ja

Ja

Ja

15

Ingen andre streger på banen 4

Nej

Ja

Ja

16

LED lys i pladen

Ja

Ja

Ja

Forhold for gæster
7

Reserverede pladser til journalister

Ja

Ja

Ja

8

Presseansvarlig

Nej

Ja

Ja

9

Kiosk5

Ja

Ja

Ja

10

Aflåseligt omklædningsrum til hold og
dommere

Ja

Ja

Ja

11

Arena klar før kampstart 6

30 min. 7

45 min8

60 min.

13

Acceptable produktionsforhold til TV9

Nej

1z

Ja

1

Både faste pladser, flytbare tribuner og stole. En række baglinje 50 pladser, en sidelinje 100 pladser
Ståpladser må maks tælles i tre rækker.
3
Enten over pladerne eller i alle fire hjørner
4
Alternativt tapes alle andre streger over til tv kampe. Håndboldstreger behøver ikke overtapning.
5
Skal være åben senest 30 min inden kampstart og til kampens afslutning, men helst fra det tidpunkt hvor publikum tillades i hallen
6
Bandereklamer opstillet, døre og kiosk åbne, musik og ingen boldspil
7
Banen skal dog være tilgængelig for spillerne min. 45 min før
8
Dog undtaget hvis der er DL kampe inden
2
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Dispensationer
Der kan ikke udstedes dispensation for punkterne på skemaet.
Der kan dog udstedes dispensationer fra andre brud på de internationale krav til basketballbaner.
d. Krav til kampafvikling i øvrigt
2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i
Basketligaen og forord til dagens kamp. jf. afgiftsskema pkt. 9)
3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl, points og
andet interessant nævnes. jf. afgiftsskema pkt. 10)
5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer tilknyttet
statistikføringen. PC skal være forbundet med kablet internetlinje, eller være et lukket dedikeret netværk.
Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og
umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Basketligaen hurtigst
muligt pr. telefon og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf. afgiftsskema
pkt. 11)
6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter
opvarmning. jf. afgiftsskema pkt. 12)
7. Alle Basketligakampe optages af hjemmeholdet, der har ansvar for at udeholdet får adgang til at se
kampen hurtigst muligt og aldrig senere end 24 timer efter kampens afslutning. Undtaget herfra er tvkampe, der udleveres fra tv-samarbejdspartner. Hjemmeholdet er ansvarlige for at kampen distribueres via
det aftalte medie. I tilfælde af tekniske problemer løses disse straks ved fejlens opdagelse. Dommerne får
på sammen måde adgang til at se kampen jf. afgiftskema pkt. 13) Klubben kan til enhver tid vælge at give
kampen til de rigtige personer på et fysisk medie som f.eks. USB nøgle.
Ved slutspilskampe skal videoen dog være klubben tilgængelig senest 12 timer efter kampens afslutning.
Der udskrives afgift for hver gang følgende tidsintervaller overskrides 12/24/36/48 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. jf. afgiftsskema pkt. 14)
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. jf. afgiftsskema pkt. 15)
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. Ved
ekstraordinære begivenheder kan dette afviges ved ansøgning til ligaudvalget.
11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Basketligaen. Afsendelse skal ske på
kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftsskema pkt. 16)
12. Kampens resultat indrapporteres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning (senest 2
timer). jf. afgiftskema pkt. 17)
13. Et kort kampreferat på dansk med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold e-mailes til basketligaen.
For kampe startet inden kl. 17 gøres det senest to timer efter kampens afslutning, For senere kampe skal de
være fremme senest kl. 08.00 næste dag jf. pkt. 18)
9

Defineres i samarbejde med tv partner. Skal være afklaret ved sæsonstart
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14. Klubberne skal sørge for en introduktion af spillerne inden kampen. Jf. afgiftsskema pkt.19)
Standard præsentation (obligatorisk)



Spillerne introduceres individuelt af speaker, mens de løber ind og stiller op inde på banen
Der skal være underlægningsmusik under introduktionen af hjemmeholdet.

Derudover skal mindst tre af nedenstående krav skal være opfyldt jf. pkt. 19)







Hold starter uden for hallen
Lys slukkes og der er følgespot på spillerne
Lysshow, lasere, stroboskoplys etc.10
Fyrværkeri, røg eller lignende
Spillerne løber ind med børn i hænderne
Tunnel af cheerleaders /dansere

e. Markedsføring
1. Alle klubbers hjemmeside og sociale medier opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante
liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf. afgiftskema pkt. 20)
2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. I tilfælde af
nye spillere i løbet af sæsonen opdateres disse indenfor 72 timer efter der er opnået licens. jf. afgiftsskema
pkt. 21)
f. Tilskuere.
1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 500 tilskuere. jf. afgiftsskema pkt. 26)
2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson ud fra
et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt. 27)
3. Der skal være mindst 230 tilskuere til hver kamp ud over 1 jf. afgiftskema pkt. 25)
4. Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 kort til 2 personer til uddeling i hver klub.
Derudover udsteder DBBF et antal kort med adgang til alle kampe.
5. Billetter til udekampe
Udeholdets fans er altid berettiget til et antal siddende billetter svarende mindst 10%?? (= 72 i Næstved,
105 i Svendborg, 275 i Horsens og 147 i Bakken) af det registrerede antal siddepladser. Sæderne skal være
reserveret i et sammenhængende område nær banen og med fornuftigt udsyn. Ved tv-kampe skal de som
udgangspunkt være placeret så de kan ses fra hovedkameraet.
Biletterne skal bestilles og evt. betales centralt fra udeholdets ligaadministration.

10

Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først
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De første 50 billetter er gratis, undtagen semi og finaler. Hjemmeholdet kan ikke kræve betaling for biletter
hvis der uddeles fribilletter til kampen. Der må kun opkræves billetpriser svarende til hvad billetterne ellers
er udbudt til.
Såfremt billetterne ikke er bestilt og betalt mindst 2 dage inden kampen, bortfalder udeholdets ret til
billetterne.
DEL 3 Afgifter
Afgifter kan ikke fjernes eller sænkes i løbet af sæsonen.
Holdet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Afgift
Registrerede licensspillere under 12 ved sæsonstart. pr. spiller
Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp undtaget)
Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer
Spillere med numre anderledes end 4 – 15
Cheftræneren skal være iført jakkesæt
Manglende fremmøde til kamp (med undtagelse af force majeur)

5.000,1.000,1.000,500,500,50.000,-

Arena:
7) Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra 30 min. inden kampstart og frem til
kampens afslutning
1.000,8) 30 min før kampstart er reklamer opstillet, dørene og kiosk åbnede, der spilles musik og der er ikke
boldspil i hallen bortset fra spillernes opvarmning.
1.000,Kampafvikling:
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Manglende kampprogram eller kun sort/hvid udgave
Manglende speakning eller direkte unfair sådan
Manglende efterlevelse af krav til statistik
Manglende kvalificerede svaberpersonale
Manglende video til modstanderhold
Manglende uniformering af alle hjælpere ved hjemmekampe
Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling
Ikke rettidig indsendelse af dommerskema
Manglende eller for senindrapportering (2 timer efter) efter reglerne
Manglende eller for sent kampreferat til Basketligaen
Mangelfuld spillerintroduktion

1.000,1.000,1.000,500,1.000,500,1.000,500,1.000,1.000,500,-
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Markedsføring
20) Manglende foromtale på egen hjemmeside 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter
afslutning
1.000,21) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider
1.000,22) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide
2.000
23) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede.
Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis dette ikke er på plads
senest 2 uger efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på 1.000 kr.
1.000,24) Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt format med
navngivet fil. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives
100 kr. pr. spiller.
100,-

Tilskuere

25)
26)
27)
28)

Kampe med mindre en 230 tilskuere udover 1
TV kampe med under 500 tilskuere
Stigning under sæsonmål
Slutspilskampe (undtaget nedrykningsspil) med under 500 tilskuere

500,5.000,15.000.1000.-

Økonomi
29) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge)
500,30) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber dømt i kampene derefter
indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke indbetales inden for seks uger efter fristen vil klubben
blive ekskluderet fra ligaen.
31) Klubberne skal indbetale et depositum på 25.000 kr. inden 1.maj for den efterfølgende sæson.
Materiale til hjemmeside
32) Holdbilleder: Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes holdbillede.
Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle.
1.000 kr.
For hver to uger derefter uden holdbillede 1000 kr.
33) Spillerbilleder Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes personbillede af
hver spiller i korrekt format med navngivet fil.
Afgift pr. manglende spiller.
100 kr.
For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives 100 kr.
BL tjekker for billeder en gang om ugen og lægger op derefter
Øvrigt
34) Manglende organisatorisk udskilning af eliteafdeling

5.000 kr.
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DBBF Tolkninger og Retspraksis 2015-16
Fælles turnerings reglement
§2
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen, 1.division herrer og
damer, 2.division herrer samt landsdækkende ungdomsrækker(U17+U19).
§9 alliancer
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere allianceaftaler i en
række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må ikke lave en separat aftale med klub y
og en med klub z i samme række.
En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "U16 Herrer Mester", og ikke kun de forskellige
puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i U16 Mester og en i U16 H Pokal - man kan
kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
§10
Sætningen ”Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til et lavere rangerende hold” skal
tolkes således, at "3 kampe tilbage" gælder hele sæsonen (dvs. slutspil incl.), men man kan kun medregne
de kampe man på det pågældende tidspunkt er sikker på at skulle spille.
Undtaget er spillere på hold i BL, DL, 1. division herrer og damer samt 2. division herrer, som er anført i
protokollen, men ikke får spilletid. Får disse ikke spilletid, bindes de ikke af kampen og kan derved frit rykke
ned på et lavere rangeret hold, uanset hvor mange kampen holdet, hvori spilleren stod opført i protokollen
på, har tilbage.
§15
Karantænereglerne gælder kun for DBBF’s turneringer. Såfremt et udenlandsk stævne referer til DBBF’s
regler er der følgelig ingen karantæne. – RLA 190515
§17
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er det kampenes endelige resultat, inklusiv eventuel
overtid, der tæller ved afgørelse af placering.
I rækker med bonuspoint er også alle optjente bonuspoint at regne som kamppoints, dette gælder både i
den samlede stilling og i det indbyrdes pointregnskab når en eventuel placering ved pointlighed skal
afgøres. 22-09-2010
§ 30
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er ikke begrænsende
for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker dækket af FIBA’s regler om Letter Of
Clearance behandles derimod efter de almindelige klubskifteregler (13-09-2010)
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§ 30
Selvom en spiller har været i landet i mere end 5 år skal han stadigvæk bruge en opholdstilladelse jf. §32
I tilfælde hvor en udenlandsk spiller med gyldig opholdstilladelse baseret på en kontrakt med klubben
ønsker at skifte klub kan den gældende opholdstilladelse ikke anvendes uden skriftlig godkendelse fra
Udlændinge Service.
Ikke EU spillere betragtes som ligestillet i denne situation med ”ansøgere om indfødsret” jf.
integrationsministeriets Cirkulæreskrivelse om naturalisation §9.
§ 9. Har ansøgerens ophold i Danmark været afbrudt af ophold i udlandet, kan optagelse på
et lovforslag om indfødsrets meddelelse kun ske, hvis ansøgerens sammenlagte ophold her i
landet mindst udgør den periode, der er nævnt i § 7 eller § 8, og det må lægges til grund, at
ansøgeren har til hensigt at blive her i landet.
Det er endvidere en betingelse, at
1)

opholdsafbrydelserne sammenlagt højst har udgjort 1 år, eller

2)
opholdsafbrydelserne højst har udgjort 2 år og udelukkende skyldes
uddannelse, aftjening af værnepligt i den stat, som ansøgeren hidtil har været statsborger i,
eller besøg hos nærtstående familie på grund af alvorlig sygdom hos det pågældende
familiemedlem.

Stk. 2. Særlige retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse i tilfælde,
hvor opholdsafbrydelserne er af længere varighed end nævnt i stk. 1, fremgår af pkt. 1 i bilag
1.
§30
Udenlandske spillere med lovligt ophold i Danmark kan opnå spilletilladelse ved indsendelse af
kopi af pas samt Letter Of Clearance. Ved ophold kortere end 3 måneder og gyldigt ophold
uden arbejds-/opholdstilladelse kan der højest gives spilletilladelse til 3. division herrer og 2.
division damer – (vedtaget på rigsdag 2007, ved en fejl udgået af lovene) – RLA 220914
EU-borgere kan få spillelicens i 3 mdr. uden arbejds-/opholdstilladelse(udstedes først ved ophold længere
end 3 mdr.) – RLA 190515
§35
Spillere med dobbeltlicens (§35) er generelt undtaget fra reglerne om op/nedrykning i §10, og kan således
bl.a. deltage i første kamp for både Liga- og 1.div.hold (22-09-2011)
§42
En spiller fra en klub der ikke kræver licens, kan skifte klub gennem hele sæsonen til en klub der ikke er
omfattet af licensreglerne. Dette gælder også hold i samme rækken. Men der udløses karantæne på 21
dage. (06-01-2010)
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Skolelicens
Det er en forudsætning at man er indregistreret som almindelig elev på den skole man har skolelicens for.
Skolelicensen bortfalder hvis man stopper på den pågældende skole. (23-08-2010)
3. Propositioner for Herrer
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og 18.00
10.09.2014 RLA
2. division herrer Øst
Såfremt et hold blandt nr.1-4 ikke ønsker deltagelse i playoffs, gives retten til deltagelse videre til lavere
placerede hold som ønsker deltagelse.
15-10-2013 RLA
2. division herrer Vest
Såfremt et hold blandt nr.1-4 ikke ønsker deltagelse i playoffs, gives retten til deltagelse videre til lavere
placerede hold som ønsker deltagelse.
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
Afvikling af indledende kampe
§9
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og 18.00
Hjemmeholdet skal give mindst to mulige spilletidspunkter i perioden tirsdag til torsdag i den pågældende
terminsuge.

Andre forhold
Indplacering af hold i turneringen
Som udgangspunkt følges proportionerne for de enkelte turneringer, når det skal fastlægges hvilke hold der
rykker op og ned i de forskellige rækker.
Imidlertid kan der opstå situationer hvor hold ønsker at blive indplaceret i en højere eller lavere række i
forhold til den de sportsligt er kvalificeret til.
Dette kan f.eks. skyldes kraftig til- eller afgang af spillere el. lign.
I disse situationer behandler TU ansøgningerne, og hvis ønskerne vurderes at kunne opfyldes uden at det
går ud over andre sportsligt kvalificerede hold, så kan TU godkende forespørgslerne. I forbindelse med
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disse ekstraordinære indplaceringer kan der blive behov for eventuelle kvalifikationskampe om ledige
pladser. Tid og sted for sådanne kampe fastsættes af TU.
Et hold kan aldrig indplaceres ekstraordinært i ligaerne.- RLA 19-05-2015
Anfægtelse af dommerkendelser
Eneste mulige måde at anfægte en dommers afgørelse i en kamp er ved at nedlægge gyldig protest efter §
20 i DBBF’s Love og reglementer.
Karantæne efter en diskvalifikation
Karantænen efter en diskvalifikation er en administrativ afgørelse og forholder sig ikke til afgørelsen under
kampen, men blot hvad der er en rimelig karantæne i forhold til forseelsen.
Ved karantæne udmåling benyttes bl.a. dommerindberetningerne, tidligere diskvalifikationer, samt
offentliggjorte retningslinjer på basket.dk m.v. jf. DBBF’s love § 16
Video
Det skal præciseres, at i Danmark
-

kan video ikke benyttes i protestsager og til at ændre dommerkendelser
kan video anvendes til udmåling af straffe i disciplinærsager Jf. FIBA’s love art. C.4.

Weekend
Weekend defineres som perioden fra lørdag kl.00.01 til søndag kl. 23.59
Afstand til tilskuere (10-12-12)
I de haller hvor der er reklamebander opstillet på baglinen (krav: minimum 2 meter fra banen), der kan
tilskuerpladser placeres bag disse.
Forholdsregler ved udbrud af sygdomsepidemi.
Disse forholdsregler finder kun anvendelse, når myndighederne har meddelt, at der er tale om en
sygdomsepidemi.
For at kunne få flyttet en kamp som følge af sygdomsepidemi, skal mindst 6 af holdets stamspillere være
ramt af sygdommen. En stamspiller er en spiller, der har spillet hovedparten af kampene for holdet.
På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets
Administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og
orienterer modparten.
Week-end og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og
dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke møder
frem til kamptidspunktet.
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Dokumentation:
For at kunne få flyttet en kamp som følge af ovenstående, skal sygdommen dokumenteres i form af
underskrevet lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen påhviler klubben.
Lægeerklæringen skal være forbundet i hænde senest 72 timer efter spilletidspunktet.
Kan der ikke skaffes lægeerklæring eller er erklæringen ikke forbundet i hænde inden for
tidsfristen, erklæres kampen for tabt.
Klubberne skal inden 10 dage meddele forbundet nyt aftalt spilletidspunkt.
Alders definition
En senior er alle spillere der er for gammel til at spille i U19 rækken.18-06-14 RLA
Dokumentet opdateres løbende, se basket.dk

Ad 9) Fastsættelse af Takster
Bestyrelsen anbefaler kontingent beløb på 1.000kr

Ad 10) Valg til bestyrelsen
I ulige år: Formand for turneringsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget
og den økonomiansvarlige.
Formand for Turneringsudvalget
Thomas Frydendal – Villig til genvalg
Formand for klubudviklingsudvalget
Susanne Fløe – Villig til genvalg
Formand for Eliteudvalget
Bestyrelsen opstiller Allan Foss
Økonomiansvarlige
Jørgen Kvist – Villig til genvalg
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I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget, formand for
børne- og ungeudvalget.

Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – Ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – Ikke på valg
Formand for trænerudvalget
Mads Young Christensen – Ikke på valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg
Formand for herreligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Lennart Jensen – ikke på valg
Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ole John Nielsen – ikke på valg

Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg
Jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. §20
Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen – Villig til genvalg
Jimmy Jørgensen - Villig til genvalg
Peter Jensen – Villig til genvalg
Morten Pedersen – Villig til genvalg
Bjarne Bremholm – Villig til genvalg
Klubudviklingsudvalget (på valg)
Karin Olsen – villig til genvalg
Michael Rønne – ikke villig til genvalg
Vakant
Vakant
Vakant
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Eliteudvalget (på valg)
Per Mikkelsen – Villig til genvalg
Jacob Wienecke – Villig til genvalg
Jonas Buur– Villig til genvalg
Jesper Sørensen – Villig til genvalg
Turi Høgh – Villig til genvalg

Dommer udvalget (ikke på valg)
René Christensen
Kim Døj
Carsten Vestermark Jensen
Per Schønwandt
Lars Skovhus

Trænerudvalget (ikke på valg)
Thomas Silfen
Louise Hartvig
Mogens Thygesen
Simon Hamborg
Vakant

Børne- og Ungeudvalget (ikke på valg)
Henrik Sandberg
Torben Bo Jensen
Jesper Fasterholt
Klaus Hartig-Mikkelsen
Vakant
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Ad 12) Basketligaudvalg (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Herreligaudvalget bestod i denne sæson af:
Andreas Larsen (Team FOG Næstved)
Lennart Jensen (HIC)
Michael Piloz (Bakken Bears)
Næste sæsons udvalg vælges til Basketliga møde den 9. juni.
Dameliga består af:
Theis Olsen (BK Amager)
Mogens Tygesen (Stevnsgade)
Thea Nørgaard (Falcon/BMS)
Katrine Hounsgaard Velosa (Hørsholm)
Ole John Nielsen (SISU)
Ove Pedersen (Aabyhøj)
René Jakobsen (Lemvig)
Jesper Johansen (Forretningsfører)

Ad 13) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
Jette Jessen – villig til genvalg
Torsten Ørhøj - villig til genvalg
Jacob Bertram - villig til genvalg
Suppleant – vakant

Ad 14) Valg af Revisorer og suppleant for disse
DIF’ s fælles revisor aftale med KPMG
Navnene på revisorerne, som alle er KPMG medarbejdere er:
Torben Kristensen
Intern revision
Carsten Boeck – villig til genvalg
Karin Olsen - villig til genvalg

Ad 15) Evt.
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