Basketrigsdag XI
Referat
13. juni 2015, kl. 10.00
Nyborg Strand Konference center
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Rigsdagsreferat
Formanden startede med at byde velkommen og takkede alle deltagerne for at ville bruge en lørdag
sammen for at bidrage til udvikingen af dansk basketball. Derefter bad han alle deltagerne om at
præsentere sig selv for forsamlingen.
1. Valg af dirigent
Derefter foreslog han på vegne af bestyrelsen Jørgen Gransøe som dirigent, hvilket blev accepteret af
rigsdagen.
Dirigenten takkede for valget og håbede at han kunne leve op til værdigheden. Han startede med at
konstaterede at forsamlingen indvarsling i henhold til lovenes § 12, stk. 1. da indkaldelsen var dateret den
31. marts 2015
Følgende personer var tilmeldt Basketrigsdagen 2015

Navn

Klub/ udvalg

Stemmer

Torsten Ørhøj

Amatør og ordensudvalget

0

Viggo Pedersen

B 71, Holstebro Basketball

1

Susanne Fløe

Bestyrelsen/AAIF

2

Jørgen Kvist

Bestyrelsen

1

Per Mikkelsen

Bestyrelsen

1

Lennart Jensen

Bestyrelsen/ HIC

2

Michael Bloch

Bestyrelsen/ Hørsholm

2

Jesper Nielsen

Bestyrelsen

1

Ole John Nielsen

Bestyrelsen

1

Thomas Frydendal

Bestyrelsen / Skjold Birkerød

2

Jesper Brixen

Bestyrelsen/Virum

2

Mette Foldgaard

BK Amager

1

Claus Jensen

BK Amager

1

Susanne Bay

BK Amager

1

Morten Jensen

BK Vejen

1

Helga Bertelsen

BK Vejen

0

Lars Nygaard

BMS

1

Steen Jessen

BMS

1

Anders Hejgaard

Brønshøj Basket

1

Jeffrey Fawme-Jensen

Brønshøj Basket

1

Rasmus Winkel

DBBF

0

Rune Larsen

DBBF

0

2

Kim Lippert

DBBF

0

Thomas Johansen

DBBF

0

Anders Stuhr

Falcon

1

Christian Vinther

Falcon/ Falbas

1

René Christensen

Fredericia Basketball Klub/ DU

1

Thomas Jens Haaning

Haderslev basket

1

Hans Henrik Ebsen

Jonstrup Basketball Klub

1

Søren Møller

Kolding

1

Søren Brogaard

Kolding

0

Brian eller Morten Dam

Køge Bugt Basketball

1

René Jakobsen

Lemvig Basket

1

Gert Jeppesen

Lemvig Basket

1

Thomas Klit

Næstved

1

Ken Olsen

Næstved

1

Morten Hansen

Randers Cimbria

1

Bo Johansson

Roskilde Basketball Club

1

David Breuer

SISU

1

Jacob Wienecke

SISU / Eliteudvalg

1

Jimmy Jørgensen

SISU/Turneringsudvalg

1

Jens Jensen

Skovbakken basketball

1

Henrik Sandberg

Solrød Comets

1

Bent Jensen

Solrød Comets

1

Ove Thelin

Stevnsgade

1

Peter Kjøller

Stevnsgade

1

Mogens Tygesen

Stevnsgade

1

Karin Olsen

Svendborg

1

Maybritt Drost

Svendborg

1

Bjarne Bremholm

TU

0

Flemming Hansen

Tåstrup GF / TU

1

Henning Sund

Vejle basket

1

Bent W Nielsen

Vejle Basket

0

Jonas Sørensen

Virum Basketball klub

1

Jesper Johansen

Værløse

1

Reno Månsson

Værløse

1

Nanna Lund

Værløse

1

Peder Fløe

AAIF Basket

1

3

Christian Hamborg

Aalborg Basketball klub

1

Simon Hamborg

Aalborg Basketball klub

1

Michael Piloz

Aarhus Bears

1

Han orienterede om at der på dette tidspunkt var 46 stemmer tilstede, hvilket gav simpelt flertal på 24, og
kvalificeret flertal på 31 stemmer. Dette kunne dog selvfølgelig ændre sig i løbet af dagen.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes beretning.

2. Formandens beretning
Formanden henviste til sin beretning og kommenterede derudover på at forbundet for første gang i en del
år havde en reel medlemsvækst. Der er tale om en vækst på 500 medlemmer men det væsentligste var at vi
har brudt kurven. Stigningen var kommet hos de unge spillere hvilket passede godt med forbundets fokus
de seneste år. Her understøtter forbundets tre store projekter; SFO basket , Grand Prix turneringen og
SMART basket hinanden så der kommer synergi og han havde store forhåbninger om at udviklingen ville
forsætte.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen, hvilket der ikke var og beretningen ble
godkendt.

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget.
Regnskab
Dirigenten indledte med at orientere forsamlingen om at bestyrelsen havde underskrevet regnskabet inden
rigsdagen, dog manglede der underskrifter fra to bestyrelsesmedlemmer der ikke var til stede, men dette
ville han sikre ville ske. Han kunne derudover bekræfte at det underskrevne regnskab var identisk med det
der var præsenteret i materialet.
Jørgen Kvist præsenterede regnskabet der udviste et overskud på 101tkr, hvilket var 141 tkr bedre end
sidste år. Han var godt tilfreds med resultatet, specielt fordi egenkapital stadig på for et kritisk niveau i
forhold til at have midler nok til at dække den løbende likviditet. Derudover bemærkede han at
seniorlandsholdene har holdt budgettet, men ungdomslandsholdene har været akillessenen i år. Han
fortalte at der allerede er blevet taget en række initiativer for at sikre at dette ikke sker igen.
Debitormassen var på omkring 125 tkr. hvilket var tilfredsstillende, han forventede dog nogle mindre tab
næste sæson da nogle klubber nok ville lukke
Han takkede administrationen, bestyrelsen og specielt den interne revision for deres fine arbejde.
Gert Jeppesen spurgte til om de klubber der havde penge til gode var indregnede i debitormassen. Dette
bekræftede Jørgen Kvist.
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Claus Jensen spurgte til hvorfor indtægterne på divisionerne var steget med 800 tkr. mens udgifter kun var
steget med 200 tkr. Rasmus Winkel forklarede at dette ikke var tilfældet. Grunden til at indtægterne var
steget så meget var fordi at det var blevet besluttet at forbundet skulle udbetale dommeromkostningerne i
alle påsatte rækker. Derfor var der naturligvis blevet faktureret mere til klubberne for at dække dette, men
dette svarede til de omkostninger der var på dommerne. Det meste af det øgede overskud på turneringen
skyldtes den flotte stigning i Grand Prix stævnerne.
Henrik Sandberg spurgte til om bestyrelsen baseret på de øgede indtægter ville frafalde indeksreguleringen
af omkostningerne til næste år. Jørgen Kvist fortalte at dette ikke var tilfældet.
Michael Piloz mente at forbundet brugte megen tid på at fortælle klubberne at de ikke skulle finansiere
eliten med kontingent penge, og så burde forbundet se på det samme i forhold til landsholdene. Han
mente at det var forkert at eliteaktiviteterne i så høj grad er finaniseret af de mere bredderelaterede
indtægter fra turnering.
Lars Nygaard undrede sig over indtægter og udgifter på for uddannelsen af dommerne var så lav. Rasmus
Winkel var enig i at det så mærkeligt ud, men forklarede at en stor del af indtægter og udgifter blev
håndteret ovre hos DGI da de står for meget af den praktiske administration omkring kurserne. Den reelle
omsætning på kurserne var derfor betydeligt højere end hvad der fremgik af regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt
Budget
Jørgen Kvist præsenterede herefter budgettet for den kommende sæson. Han fortalte at der budgetteres
med et overskud mellem 0 og 50 tkr. , hvilket er en tilkendegivelse om at der forsat ønskes en bedre
likviditet i forbundet. Derudover er der medregnet en budgetusikkerhed på 1 % (100 tkr.), der både kan
foregå evt. usikkerheder og giver bestyrelsen mulighed for at iværksætte nødvendige aktiviteter løbende.
Hvis man så på prognoserne kunne de ses at der ikke var overskud hvert år, men det er bestyrelsens
bundne opgave at løbende få budgetterne tilpasset så de viser et passende overskud.
De relevante omkostninger var pris og indeksreguleret
Han fortalte også at forbundet er udtrådt af DIFS fordelingsnøgle for at fokusere på SFO basket, hvilket
sikrer et fast beløb til forbundet de næste fire år.
Der var ikke indarbejdet større sponsorindtægter, men han håbede at der igennem den stigende interesse
og aftalen med TV2 sport ville kunne skabes noget snart.
Torsten Ørhøj spurgte til hvorfor indtægter fra DIF ikke var Indeksreguleret. Rasmus Winkel forklarede at
DIFs primære finansiering er indtægter fra Danske spil, og de ikke klarer sig specielt godt. DBBF tør derfor
ikke regne med en positiv udvikling af puljen som DIF kan dele ud af.
Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet.

4. Beretninger fra udvalg på valg til godkendelse.
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Økonomi
Jørgen Kvist refererede til den skrevne beretning, og fortalte derudover at forbundet samarbejder med BL
omkring at skabe gennemsigtighed i ligaklubbernes økonomi hvilket er udmøntet i et lovforslag som
rigsdagen skal forholde sig til senere.
Han fortalte at det pt. overvejes at ændre regnskabsperioden for at skabe bedre styring af
landsholdsøkonomien, men det er en større opgave som blandt andet ville indebære at flytte rigsdagen.
Beretning blev herefter godkendt

Eliteudvalget
Per Mikkelsen pointerede at der var noget af beretningen der var forkert da der ikke kommer et forslag til
om talentudvikling til beslutning som han havde haft en opfattelse af. Igennem de 12 år han havde siddet i
eliteudvalget havde han kunne konstatere at klubber og forbund har en fælles ambition om fremme basket,
men så snart man kom længere ned i materien ophørte enigheden. Han mente i virkeligheden ikke det er
så mærkeligt da klubber og forbund grundlæggende har forskellige formål. Klubberne driver i stadig højere
grad en forretning hvor det handler om at skabe det bedst mulige produkt for de færrest mulige penge –
uanset nationalitet. Eliteudvalget ønsker fokus på en langsigtet talentudvikling for at få så mange gode
danskere som muligt.
Eliteudvalget har derfor arbejdet længe for en begrænsning af udenlandske spillere i Danmark. De var helt
klar over begrænsningerne med Bosman sagen og EU generelt, men kunne alligevel konstatere at de fleste
andre lande har sådanne aftaler.
Han nævnede også at der i år havde været et frygteligt underskud i eliteudvalget. Han syntes det var pinligt
og for at sige det mildt ikke særligt godt. I modsætning til tidligere var det i år ungdomslandholdene der var
gået langt over budget hvorimod seniorholdene havde fulgt budget fint. Det var både på
omkostningsstyringen og indtægtssiden det var gået skævt.
Han kommenterede også på at der er lagt op til valg for formand som eliteudvalget. Han se var konstitueret
formand, men ønskede ikke at forsætte. Eliteudvalget har igennem flere år haft en ambition om at blive
politiske og ikke blande sig for meget i driftssiden da dette skulle løses af de ansatte. Der har dog været et
stærkt ønske fra administrationen om at politikerne skulle komme tættere på dagligdagen og være mere
tydelige i miljøet. Efter fælles aftale er det derfor ambitionen at eliteudvalget fremover vil få en langt mere
praktisk og ”hands on” involvering i arbejdet med eliten.
Henrik Sandberg spurgte til hvad konsekvensen har været for medarbejderne der har været ansvarlige for
en økonomi der har sejlet så meget. Per Mikkelsen fortalte at der var sket en ændring på talentchef posten
der tidligere var fordelt på to personer, men nu var samlet i en. Der var derudover blevet indført en række
procedurer for at sikre at der holdes styr på økonomien. Det er et kæmpestort arbejde at holde styr på
holdene, og det er store beløb der sendes ud til opkrævning men det er et vilkår for der er ikke andre
alternativer.
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Christian Hamborg spurgte om DBBF har spurgt FIBA om de er enige i den tolkning af Cotonou aftalen som
DBBF har valgt, da mange andre lande har en anden tolkning. Rasmus Winkel fortalte at det er rigtigt at der
i mange andre lande er begrænsninger ikke kun på Cotonou spilllere, men på alle ikke nationale spillere
generelt. Dette handler ikke om hvad tolkningen er, men at de lande ganske enkelt har valgt at ignorere EU
reglerne, hvilket DBBF ikke har villet.
Per Mikkelsen kommenterede også på prognosen og budget hvor det er blevet besluttet at satse på EM
kval for herrer. I øjeblikket mangler der 300 tkr. der skal findes internt i elitebudget, for ellers skal der
skæres i andre aktiviteter hvilket Eliteudvalget ikke ønsker. Det eneste oplagte sted er at der findes midler
fra partner og sponsorer eller fonde, og det er noget som udvalget vil bruge endnu mere energi på
fremadrettet.
Han mindede også om at Eliteudvalget har mistet en formand der har siddet i knap 12 år der var med til at
starte rigsdagen op. En ideologi om skabe mere gennemsigtighed og direkte demokrati i forhold til
bestyrelse, udvalg og beslutningstagere. Oplægget er at de fem medlemmer skal være meget tættere på de
forskellige projekter; DIF talentudviklingsprojekter, røde tråd, liga og mange andre ting.
Michael Piloz mente at kommunikationen fra sportschefen til klubberne syntes ikke at være eksisterende.
Han syntes det var forkert hvis det som det stod i den af formanden udsendte motivation, skulle være
Eliteudvalgsformanden der stod for den kommunikation. Han syntes også det var beskæmmende at
ungdomslandsholdsspillere ikke synes der kommunikeres nok omkring landsholdene, når der nu er
fuldtidsansatte til at løse den opgave.
Michael Honore svarede at det ikke var ment som at eliteudvalgsformanden skal stå for kommunikationen
direkte, men at han skal selvfølgelig skal have det overordnede ansvar. Michael Piloz opfordrede at det
blev sikret at den kommunikation skete på et lødigt niveau. Per Mikkelsen mente ikke at det var i orden at
sportschefen ikke havde god kontakt med klubberne, og det samme gjaldt selvfølgelig for
ungdomslandsholdene. Kritikken ville blive taget til sig og justeret.
Christian Winther kommenterede på at de bedste spillere ofte melder fra til seniorlandsholdet. Han
spurgte om det ikke gav mere mening at satse på ungdomslandsholdene, og acceptere at spillerne på
seniorniveau ikke kan være med. Per Mikkelsen svarede at en af de væsentligste præmisser for
landsholdsprojektet netop er at de bedste spillere er med og fuldt dedikerede til programmet, ellers giver
det ikke mening. Han syntes det havde været ekstremt pinligt sidste år da vi ikke kunne stille med fuldt
hold, og hvis det forsatte ville det ikke give mening at have programmet. Sportschefen har af samme årsag
rejst rundt til næste alle spillerne for at sikre sig at de kommer. Han havde en garanti fra sportschefen om
at spillerne var fuldt dedikerede til programmet, og han forventede at de alle ville spille for Danmark.
Christian Winther mente alligevel ikke at det er seniorlandsholdet der bærer sporten, og man burde
overveje om det var investeringen værd.
Christian Hamborg spurgte om hvad der sker med forslaget om at have U19 spillere i ligaholdene og
spurgte om man kan lave en homegrown regel. Per Mikkelsen fortalte at ligaen og DBBF har forpligtet
hinanden til at forsætte dialogen, men det er ikke nemt. Det er en forretning for klubberne, og det passer
nødvendigt ikke med talentudvikling.
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Nanna Lund syntes det var et kedeligt signal at man skal være ved muffen for at kunne deltage på
landsholdet, og hun mente at man skal overveje omprioritering så det blive meget billigere eller gratis. Per
Mikkelsen var enig i at det var en udfordring, men fortalte at det er en præmis for at få det hele til at
hænge sammen. Desuden har Eliteudvalget en pulje hvor man kan hjælpe økonomiske udfordrede igennem
programmet. Nanna Lund opfordrede til at Eliteudvalget arbejdede med at løse det vilkår.
Formanden fortalte at man er meget bevidst om denne udfordring, men han fortalte at det i hele
Skandinavien er brugerbetaling for ungdomslandshold, og der kommer ikke midler fra det internationale
forbund i modsætning til mange andre sportsgrene. Det ændrer selvfølgelig ikke på udfordringen, men det
er altså noget der er meget gængs for at sikre nødvendig finansiering.
Claus Jensen spurgte til om elitudvalget bevidst havde nedprioriteret damelandsholdet. Per Mikkelsen
svarede at eliteudvalget ikke mener at damebasket p.t. er på et eliteniveau, og derfor ikke har niveauet til
at klare sig internationalt. U18 damer har klaret sig godt til NM og det giver håb for fremtiden. Claus Jensen
mente at DBBF skal spørge sig selv hvad de kan føre for at hjælpe med at hæve det niveau.
Formanden fortalte at der har været et pigeprojekt, men at det har været svært at få klubber til at melde
sig til på trods af ret gunstige forhold. Han fortalte at fodbold vil være en stor konkurrent da de satser
massivt på at få flere piger til at spille. Hvis ikke vi gør noget nu bliver det endnu sværere i fremtiden.
Reno Månsson spurgte til hvad der egentlig flytter sporten mest, ungdomslandshold kontra senior. Han
mente at man skulle forholde sig til det strategisk. Formanden var enig og foreslog at tage debatten under
hans fremlæggelse af forbundets strategi.
Mogens Thygesen undrede sig over at der er så mange piger i USA på college. Han mente at en af grundene
er udmeldingen om at vi ikke satser på pigerne. Han opfordrede til at Eliteudvalget udmelder i meget mere
præcise kommentarer. Per Mikkelsen mente at kvaliteten i træningsmiljøet i DK er så lavt, at det er en af
grundende til at ambitiøse spillere tager til udlandet.
Jørgen Kvist gjorde opmærksom på at der ligger en klar strategi for damelandsholdet for 2014-2017 inde på
forbundets hjemmeside. Mogens Thygesen kendte godt strategien, men han mente at fokus bør være på
hvordan vi får løftet U18 spillerne ind i seniorbasket, og det blandt andet kræver at Eliteudvalget er skarpe
på hvad de melder ud.
Ove Thelin mente at situationen omkring damebasket var utroligt trist. Stevnsgade har været med i
dameligaen og forsøgt at løfte sporten, men synes det var ærgerligt at man fra ledelsens side ikke synes
damerne er værd at satse på. Han mente det var et meget forkert signal at sende for det breder sig ned i
klubberne. I Stevnsgade har de stor succes med at rekruttere etniske piger, og han opfordrede til om man
kan fokusere på dette på landsplan. Han mente at bestyrelsen ikke tager ansvar, sammen med klubberne.
Per Mikkelsen understregede at forbundet arbejder efter den røde tråd der vægter pige og drengene
fuldstændigt ligeligt. Udfordringen er som Mogens siger at det knækker når de skal op på senior niveau, og
derfor har eliteudvalget ikke prioriteret midler til EM kvalifikation. Der ligger en tre årig plan for
damebasket som forbundet følger, og hvor man kan se fremgang så han mente bestemt forbundet tager
det seriøst.
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Jesper Johansen mente at Eliteudvalget skal passe på med at sætte lighedstegn mellem dameligaen og alt
damebasket, hvilket alle pigerne på college var et godt eksempel på.
Formanden var enig med Jesper Johansen projekt. Han fortalte om pigeprojektet hvor der var afsat en halv
million sammen med DGI, men udfordringen har været den reelle forankring i klubberne. Dem der har
arbejdet med et har haft svært ved at få klubberne til at melde til.
Dette kunne Peter Kjøller ikke forstå. Stevnsgade havde været meget interesserede i at være med i
projektet, men havde ikke kunne modtage særligt meget konkret støtte.
Henrik Sandberg bakkede denne oplevelse op. Formanden kunne kun fortælle at dette var hvad han
overordnet set havde fået at vide, men det da var glædeligt hvis der var flere klubber der gerne ville avære
med til at løfte.
Ole John Nielsen fortalte at han var medlem af bestyrelsen som repræsentant for dameligaen, men ikke var
bleg for at have sin egen holdning. I hans øjne skulle denne problemstilling løftes af klubber og bestyrelse i
fællesskab, men hans oplevelse var at der var meget få klubber der reelt prioriterede damebasket.
Dirigenten mente at debatten var ved at komme for langt væk fra eliten, og satte beretningen til
godkendelse.
Beretningen blev godkendt

Klubudvikling
Susanne Fløe henviste til den skriftlige beretning. SFO er den helt store satsning der blev endeligt besluttet
i år. Dette har skullet løbes i gang samtidigt med at vi skulle nå de allerede planlagte aktiviteter, så
konsulenterne har løbet rigtigt stærkt. Hun understregede at det er afgørende at konceptet bliver forankret
ude i klubberne, for konsulenterne og Børnebasketfonden kan og skal ikke køre det hele selv. Hun så dog
store fremskridt og var meget optimistisk i forhold til fremtiden.
Mette Foldgaard spurgte om der skal flere ressourcer til at løfte opgaven fra forbundets side. Hun var stor
tilhænger af projektet men overvejede om omfanget var blevet for stort, da de f.eks. ikke havde fået svar
på deres henvendelse. Rasmus Winkel fortalte at det ikke var nogen hemmelighed at projektet var
ressourcemæssigt udfordret i København. Projektet er ved at blive rullet ud i hele landet, men lige nu er der
rigtigt meget aktivitet i København på grund af nogle meget fordelagtige puljer. Dette gør at vi rent
ressourcemæssigt har svært ved at følge med, men der bliver arbejdet på det. Han opfordrede til at skrive
direkte til ham hvis der var nogen der følte de manglede at få svar.
Beretning godkendt

Turneringsudvalget
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Thomas Frydendal henviste til beretningen og opfordrede klubberne til at sende alle kommentarer ind til
forbundet, da udvalget ikke var i stand til at være ude og se hvad der sker i alle hallerne.
Henrik Sandberg spurgte til hvorfor mødet mellem 1DH og forbund var sket så sent i forhold til hvad der
var aftalt på sidste rigsdag. Formanden svarede at det var en fejl, men at det trods alt var godt at mødet var
blevet afholdt.
Peter Kjøller foreslog at TU skulle overveje om mesterrækkereglerne for U14 fungerede. Han fortalte at
trænerne begynder at spekulere i reglerne i mesterrækkerne, han mente at spillerne var så gode at nogle af
reglerne ikke giver mening. Thomas Frydendal var meget opmærksom på det og udvalget overvejede
allerede forskellige initiativer f.eks. ville se på udskiftningsreglerne, men det er svært er definere
grænserne.
Søren Brogaard fortalte at hans klub var meget glade for Grand Prix turneringen, men at planlægningen
ikke var optimal når de nogen gange først fik programmet fem dage inden stævnet. Thomas Frydendal var
helt enig og fortalte at turneringsudvalgets målsætning er at stævnerne meldes ud 14 dage inden de
afvikles. Rasmus Winkel fortalte at forbundet har været lidt druknet i successen. En af de gode ting ved
Grand Prix er at forbundet påtager sig en større del af planlægningen, men det har sammen med de mange
tilmeldinger lagt stort pres på administrationen. Bestyrelsen har dog netop bevilliget nogle midler så
forbundet kan få flere ressourcer til at forbedre kvaliteten af stævnerne endnu mere.
Beretning blev herefter godkendt

5. Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Børne og unge
Jesper Nielsen henviste til den skrevne beretning, hvor han startede med at bemærke en fejl. I Sverige er
det kun på nationalt niveau at man ikke føres score i U15 rækkerne, men det gøres på lokalt niveau, modsat
hvad der står i rapporten.
I forlængelse af Tus rapport fortalte han at der bliver arbejdet med børnereglerne for at skabe en bedre
overgang mellem U14 og U16 mester. Der indføres 5 perioder med fri indskiftning i den sidste periode. Det
er for stadig at sikre at alle spiller, men give en mere sportslig afgørelse.
Man vil altid kunne omgå regler, men B&U mener at fordelene er større end ulemperne.
Han fortalte også at der er meget svingende kvalitet for dommere i ungdomskampene, så det er en
pædagogisk udfordring. De vil forsøge at gøre reglerne mere tilgængelige så flere ser dem, og han
opfordrede alle til at læse det dokument om hvordan man tolker reglerne i praksis.
Med hensyn til pigeprojektet, ville han ikke gå ind i enkelte sager, men fortalte at man har besluttet at
forsætte med at arbejde med pigerne, selvom projektet endnu ikke har kunnet dokumentere effekt. Han
fortalte at der er blevet afsat midler til nogle pigecamps, og at udvalget vil viden sammen fra pigeprojektet i
løbet af det kommende år for se hvad vi har lært.
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Grand Prix har som det har været nævnt være en meget stor succes. Der er overvejelser om det skal
implementeres i mesterrækkerne på sigt, men det er ikke noget der er besluttet endnu. Målet er at få så
tætte kampe og det kan måske også gøres i mesterrækkerne i en justeret form.
Mette Foldgaard syntes det var rigtigt fint med Grand Prix, men hun mente at der er rigtigt mange
problemer med fortolkningen af reglerne. Det er ofte de unge dommere der ikke har de pædagogiske
evner. Der er mange unge der skal dømme og de skal tolke dem, men det gør at situationerne bliver meget
anspændte. Hun mente at den eneste vej frem var at man dømte efter normale regler. Jesper Nielsen var
helt enig i problematikken, men han mente stadig som sagt at fordele var større end ulemper. Det er rigtigt
at det er blevet diskuteret mange gange, men reglerne blev også diskuteret meget inden man indførte
børneregler. Mette Foldgaard efterlyste sanktioner i forhold til opførsel for at beskytte de unge dommere
og sikre god stemning til kampene.
Ole John Nielsen sagde at han gerne ville gentage det han sagde sidste år om at løsningen er at sende
mentorer ud til Grand Prix stævnerne. Dette var blevet gjort i starten af sæsonen, men så var det døet lidt
ud. Havde fungeret rigtigt godt. Lars Nygaard mente at det i virkeligheden var dommerudvalgte der havde
en stor aktie der og kunne godt tænke sig at høre udvalgets synspunker. Jesper Brixen fortalte at DU netop
har fået tildelt flere midler til udvikling af breddedommere og en af tiltagene er at få dommersupervisorere
ud til så mange Grand Prix stævner som overhovedet muligt. Man måtte dog nok forvente at det ikke kan
gøres alle steder fra starten da de jo også skal uddannes.
Jesper Nielsen fortalte at man for to år siden har lavet trin 1 kursus præcis med henblik på børneregler.
Han mente det var rigtigt godt når man samlede alle inden stævnet og blev enige om hvordan der blev
dømt på den dag. BU ville se på hvad der kan gøres for at det bliver simplere. Lars Nygaard foreslog at man
indledte et samarbejde med de klubber der allerede uddanner mange dommere.
Susanne Bay var også meget glad for Grand Prix konceptet. Hun synes det var meget problematisk at hun
havde fået at vide at mesterrækkespillere måtte være med, men så til slutspillet fik de noget andet at vide.
Hun mente at der var behov for meget præcise regler omkring hvem der må spille hvad. Hun mente at der
skal være fleksibilitet så alle får mulighed for at spille – det må være det vigtigste. Jesper Nielsen var enig i
problemstillingen, men fortalte at nogle klubber stiller med landsholdsspillere i Grand Prix stævner og det
heller ikke er sjovt for børnene. Det forstod Susanne Bay godt, men der var derfor netop brug for at have
klare regler og at de alle fik lov at spille. Hun foreslog at man evt. kunne have en mesterrække to.
Jens Jensen var enig i reglerne var gode som de var for U10 og U12. Men han var lidt skeptisk i forhold til
konceptet med fem perioder, men det måtte jo stå sin prøve. Jesper Nielsen fortalte at det var et
kompromis mellem to ting.
Torsten Ørhøj supplerede at der stod noget i fortolkningsdokumentet om mesterrækkespillere.
Jesper Nielsen konkluderede at der skal strammes på beskrivelsen af reglerne omkring Grand Prix stævner
fra TU og BU

Trænerudvalget
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Medlem af trænerudvalget Mogens Thygesen præsenterede for udvalget på vegne af formand Mads
Christensen.
Han fortalte at udvalget har meget fokus på at få SMART basket implementeret og der netop nu er slået en
deltidsstilling op for at implementere konceptet.
Trænerlicensen er udvalget også i gang med at kigge på. Omfanget bliver løbende udvidet ifølge den
vedtagne plan, og udvalget overvejer om den skal justeres, men indtil videre arbejdes der videre efter
planen.
Uddannelsesstrukturen er der blevet brugt megen energi på. En af fokusområderne er at skabe en karriere
for breddetrænere så man også kan udvikle sig som breddetræner uden at gå elitevejen
TRU var til NM for at mødes med trænerne og være synlige. Turen var en stor succes hvor udvalget fik talt
med og fik input fra en masse danske trænere og kollegaer fra andre lande.
Han fortalte at udvalget også haft en debat om etik og opførsel der er et emne der vil blive arbejdet med
fremover.
Søren Kolding spurgte til hvornår der blev udbudt kurser i SMART basket, specielt vest for Storebælt.
Thomas Johansen fortalte at der indtil nu kun har været nogle pilotforsøg, men at der snart vil blive meldt
noget ud.
Kell Olsen spurgte om SMART ikke skal oversættes til engelsk af hensyn til vores mange udenlandske
trænere. Rasmus Winkel fortalte at det var noget der allerede var talt om, men det var blevet besluttet i
første omgang at bruge ressourcerne på at få den implementeret hos danske trænere.
Thomas Haaning fortalte at han for et stykke tid siden havde taget sin diplomtræner uddannelse, men
stadigvæk manglede basketballmodulet. Rasmus Winkel fortalte at uddannelsesområdet havde været
ramt af udskiftning af medarbejder, men ville sørge for at han fik svar hurtigt.

Dommerudvalg
Jesper Brixen havde kun nogle få bemærkninger ud over beretningen. Som nævnt vil udvalget have mere
fokus på breddedommere. På elitesiden er der blevet lavet samarbejdsaftale med FIBA der vil sende
instruktører til vores clinics, hvilket DU ser meget frem til.
Lars Nygaard spurgte til hvilke tanker der er om mentorordningen. Jesper Brixen fortalte at DU, ligaerne og
dommerne er i en proces for at finde ud af hvordan det skal gøres.

6. Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Dameligaen
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Ole John Nielsen fra dameligaen refererede til rapporten. Han benyttede lejligheden til at understrege at
der i bestyrelsen var forskellige synspunkter på damebasket, og han ikke altid var enig. Han mente at det
var en fælles opgave mellem klubber og bestyrelsen og hans synspunkt var at der var mange klubber der
ikke to damebasket alvorligt nok.
Gert Jeppesen spurgte til om man vidste hvorfor der var så mange skader på damespillere. Rasmus Winkel
fortalte at det var en problemstilling man i eliteområdet i DBBF var meget opmærksom på, og der p.t. var
ved at blive igangsat et skadesforebyggelsesprogram blandt ungdomslandsholdspillere med specifik fokus
på knæskader.
Herreliga
Michael Piloz udtalte sig på vegne af Lennart Jensen der var forhindret i at deltage. Han fortalte at udefra
set går det godt med stigende tilskuertale og ny tv-aftale. Ligaen var dog presset af at der i år kun var 8 hold
med i ligaen og af samme årsag var det nødvendigt at justere på turneringsformen hvilket der lå et forslag
på. Udfordringen er at få lokomotivet til at forsætte med at køre hurtigere uden at vi taber for mange af
vognene ned bagved. Det var en udfordring der bliver der brugt meget tid på. Det var glædeligt at der var
et rigtigt godt samarbejde mellem klubberne.
Claus Jensen spurgte hvad konsekvensen var økonomisk ved at de kun var 8 hold. Michael Piloz fortalte at
de fleste omkostninger handler om dommerne og det derfor ikke den store betydning da antallet af kampe
går tilsvarende ned.

Dirigenten afbrød herefter mødet og gav ordet til formanden for at kunne uddele forbundets priser.
Priser
Axel Poulsen
Første pris vi skal uddele i år er Axel Poulsens mindepokal der går til en ildsjæl i det Københavnske
basketballmiljø. I år går prisen til en ægte ildsjæl der igennem mange år har ydet en kæmpe indsats som
leder og træner i sin klub, både når det er gået godt og mindre godt. Han er kendt som en meget hjælpsom
person der altid giver en ekstra hånd, og som altid med sit gode humør og respektfulde væsen skaber et
godt miljø for alle i klubben. Han gør også en stor indsats for at uddanne klubbens unge som trænere og
dommere hvilket kommer os alle til gode.
Jeg vil derfor gerne bede jer give en stor hånd til Henrik ”PP” Rasmussen fra Hvidovre. Henrik kunne
desværre ikke være her selv da der er klubfest i Hvidovre som han selvfølgelig er ankermand for, men Lars
Nygaard fra BMS vil modtage prisen på vegne af ham. Lars Nygaard skulle hilse fra Henrik og takke mange
gange for prisen som han glædede sig til at vise frem til aftenens klubfest.
Klublederprisen
Næste pris er klublederprisen og denne person ville også være kvalificeret til Axel Poulsen prisen da han
igennem mange år har gjort en stor indsats for Københavnsk basketball. Der er tale om en ægte ildsjæl der
altid har forsøgt at favne både elite og bredde, og altid gerne har villet samarbejde med folk i miljøet. Han
står i dag i spidsen for en af de mest progressive og velfungerende klubber, som han i samarbejde med
mange andre gode mennesker er ved at bringe tilbage til fordums storhed.
Jeg vil derfor gerne bede Ove Thelin fra Stevnsgade komme herop. Giv ham en stor hånd.

13

Ove Thelin takkede for prisen som han var meget berørt af.
Lederpokal
DBBF’s lederpokal går også til en af de helt store i dansk basket. Lennart Jensen som modtager prisen har i
bogstaveligt talt en menneskealder arbejdet for basketball i Horsens, og har skabt en af Danmarks vigtigste
klubber både på elite og breddesiden. Her til efteråret skal Lennart fejre sit 50års jubilæum i den klub som
han var med til at stifte og har arbejdet utrætteligt for siden.
I år har Lennart så oveni sit arbejde for klubben været aktiv i Ligaudvalget og været repræsentant for ligaen
i DBBF’s bestyrelse. Jeg sætter personligt stor pris på Lennarts deltagelse i bestyrelsen, hvor han med stor
indsigt bidrager på både elite og breddesiden. Lennart og HIC har også over de seneste år været med til at
løfte forbundets ambitiøse mål om at gøre pokalfinalerne til det største og flottest mulige event, hvilket
lykkedes til fulde i år hvor der blev sat tilskuerrekord med 2.758 tilskuer – mere end der nogensinde har
været i KB-hallen.
Lennart er desværre syg i dag, men jeg synes derfor vi skal give ham en stor hånd som tak for hans enorme
indsats for dansk basket.
Årets klub
Formand for klubudviklingsudvalget Susanne Fløe tog herefter ordet for at motivere prisen.
Hun fortalte at der havde været mange gode bud på årets klub, men efter at have gået dem igennem var
der to virkeligst seriøse kandidater tilbage, nemlig Falcon og Stevnsgade. Stevnsgade har et stærkt klubliv
med mange gode kræfter og har været i stand til at håndtere både elite og bredde. Falcon har specielt
igennem SFO basket vist en helt ekstraordinær medlemsfremgang og formået at genopbygge
breddeafdelingen i klubben.
I sidste var det dog Stevnsgade der løb med prisen.
Ove Thelin modtog prisen og syntes det var en stor ære som han vidste ville betyde meget for de mange
gode frivillige i klubben. Han fortalte at Stevnsgade har kæmpet hårdt de sidste tre fire år for at få klubben
på ret køl, og det var lykkedes fordi der er så mange gode ledere i klubben. Forholdene i København er
utroligt svære i forhold til faciliteter, men de har en løbende kamp med kommunen og forhåbentligt bliver
det bedre.
Efter Frokosten præsenterede formanden forbundets strategi, der kan ses om vedlæg til dette referat.
Herefter genoptog dirigenten mødet

7. Behandling af indkomne lovforslag
a. Til lovændringer jf. § 13, stk. 1
Dirigenten oplyste at der nu var 48 stemmeberettigede til stede og lovforslagene derfor krævede 32
stemmer (to tredjedele) for at blive vedtaget.
Torsten Ørhøj ønskede at bestyrelsen blev givet en bemyndigelse til at foretage redaktionelle ændringer.
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Dirigenten satte forslaget til afstemning.
Enstemmigt vedtaget.

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

- 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.

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,

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 tale og stemmeret på Basketrigsdagen,
såfremt den har indgået en aftale med DBBF om afvikling
af gæld til forbundet

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

Jørgen Kvist forklarede at bestyrelsen ønskede en større konsekvens over for klubber som står i restance.
Gert Jeppesen påpegede at der skulle tilføjes taleret i sidste afsnit.
Anders Hejgaard spurgte om det overhovedet var et problem.
Jørgen Kvist forklarede at bestyrelsen vil undgå at klubber står i gæld til DBBF.
Henrik Sandberg var ked af at en klub mistede taleretten, da han mente at klubben ville miste muligheden
for at forsvare sig på rigsdagen.
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Claus Jensen Påpegede at DBBF havde et organisatorisk problem ift. hvornår der udsendes regninger og
efterspurgte faste standarder for dette.
Jørgen Kvist informerede at regninger som var forfaldne efter deadline selvfølgelig ikke påvirkede tale- og
stemmeret.
Derefter blev forslaget sendt til afstemning.
32 stemte for og forslaget var dermed vedtaget.

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.

Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne at forslaget blev udskudt til efter lovforslag nr.3

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
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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.
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.
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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
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.
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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.
Peter Kjøller følte ikke at forslaget var restriktivt nok og foreslog at DBBF anvendte samme model som
Ishockey.
Michael Bloch informerede at man netop havde kigget på Ishockeys regler, men også Håndbold og Fodbold
for at have det bedste grundlag til at sammensætte nogle regler.
Ove Thelin Ønskede strammere normer og begrænsninger end foreslået.
Michael Bloch Målet med forslaget er en præcis og skarp model, som først kan implementeres fuldt ud
sæson 2016/17 med et nyt forslag.
Claus Jensen Spurgte om Basketligaen ikke selv kunne håndtere disse regler og hvorvidt en vedtagelse ville
medføre større administrative omkostninger for DBBF.
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Michael Bloch fortalte at bestyrelsen ikke forventer at lovforslaget vil medføre væsentlige omkostninger
for DBBF.
Torsten Ørhøj Spurgte indtil om der på sigt skal være en rammelovgivning eller om rigsdagen skulle
vedtage lovgivningen.
Michael Bloch Arbejdsgruppen skal komme med et konkret forslag.
Jørgen Kvist Rigsdagen skal bestemme og vedtage lovgivningen.
Forslaget blev sendt til afstemning.
42 stemte for og forslaget blev vedtaget.

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.

Forslaget blev sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

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
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-

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

Thomas Frydendal informerede om at den oprindelige lovtekst havde et hul som man ønskede at lukke.
Forslaget blev sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

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.

Forslaget blev, på bestyrelsens opfordring, af dirigenten udskudt til behandling efter lovforslag nr.11

6. Lovforslag om præcisering af forhold omkring spillelicens
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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
DBBF.

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 bestyrelsens forudgående tilladelse
Pkt. 4 Ved konkurs af enten licensejer eller tredjemand
træder DBBF’s konkursreglement i kraft.
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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.

Michael Bloch forklarede at forslaget skulle sikre at man undgik situationer som den med Randers i netop
overståede sæson.
Forslaget blev sendt til afstemning. 46 stemte for og forslaget blev vedtaget.

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.
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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 Hold i 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.

Michael Bloch informerede at pga. Bosman-dommen var der ikke begrænsninger for EU-borgere og at
forslaget omhandlede amerikanske spillere.
Michael Piloz Argumenterede for forslaget, at over halvdelen af verdens befolkning har ingen begrænsning
pga. at DBBF accepterer alle lande som spiller i FIBA-Europe samt COTONOU-lande, værende på lige fod
med EU-borgere.
Ole John Nielsen spurgte hvorfor kunne man ikke bare gøre det helt frit.
Torsten Ørhøj Foreslog at lovteksten også skulle omfatte Ikke-EU spillere fra Europa. Hvilket alligevel er
den regel som anvendes i praksis.
Per Mikkelsen var imod forslaget, da dette yderligere ville begrænse antallet af danskere og dermed
talentudviklingen.
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Michael Piloz COTONOU-aftalen var afgørende for at antallet af danskere i Basketligaen faldt. Ønskede
desuden en præcisering af at forslaget også omfattede ikke-EU-spillere fra medlemslandene i FIBA-Europe.
Simon Hamborg Mente at klubberne ved at indføre forslaget kunne få bedre og billigere udlændinge og
niveauet ville stige.
Michael Piloz mente at forslaget ville gøre at man kunne være konkurrencedygtige i europacuppen.
Danmark har nogle af de strammeste regler i FIBA-Europe vedrørende udlændinge. Det ville give mere
kvalitet for færre penge.
Jonas Sørensen sagde de bedste danske spillere er i forvejen aktive i udlandet og argumenterede for at det
var vigtigt at få dygtige spillere ind.
Peter Kjøller spurgte hvorfor der overhovedet skulle være en begrænsning. Hvis vi vil øge produktet, giver
det ikke mening ikke at hyre de bedste tilgængelige medarbejdere. Det er hvad man ville gøre i
erhvervslivet.
Henrik Sandberg mente at rigsdagen skulle se hvad der kan give et stærkere og mere attraktivt TV-produkt.
Jonas Sørensen havde den holdning at hvis Basketligaklubberne ønsker det, så lad os gøre det.
Jacob Weinecke frygtede en polarisering af Basketligaklubberne. Hvor skal spillerne som er i udlandet,
specielt college, spille når de kommer tilbage. Stemmer forslaget overens med de idealer DBBF har?
Mogens Thygesen syntes at hvis det er hvad der skal til for at forretningen skal overleve, så skal vi gøre det.
Per Mikkelsen Opmuntrende at høre at Basketligaklubberne er opmærksomme på problematikken om
danskere. Der skal være danske profiler.
Michael Bloch fortalte at DBBF har sidste år nedsat en arbejdsgruppe om udvikling af danske talenter, da
der er en bred erkendelse i Basketligaklubberne om at have en bred stamme af danskere giver en
økonomisk og sportslig bedre værdi. Fakta er at de bedste danskere ikke spiller i Danmark.
Basketligaklubberne skal bidrage til talentudviklingen, det kræver en modningstid at finde en model for at
sikre et talentudviklingsprogram for Basketligaklubber.
Jonas Sørensen syntes at uden udlændinge bliver niveauet ikke højt nok i ligaen.
Ove Thelin syntes det var positivt at høre, at debatten handlede om fællesskabet i stedet for den enkelte
klub. Mange unge ser NBA, men ikke en basketkamp i Danmark og lad os give det noget tid og derefter
lægge evt. begrænsninger.
Ole John Nielsen Lad os ikke spilde tiden i dag, men det tager tid at udvikle talenter og forbundet kan intet
gøre pga. en EU-lovgivning som vi er tvunget til at følge.
Jesper Nielsen Ser en problematik ift. DBBF´s strategi hvor vi ønsker at have de bedste spillere i udlandet.
Claus Jensen spurgte hvad argumentet er med et herrelandshold når danskerne ikke er gode nok til
Basketligaen?
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David Breuer Flere ligaer i Europa har Homegrown-regler, som endnu ikke er blevet udfordret af EU.
Basketligaklubberne er ikke alle enige om at understøtte talentudvikling. Nogle mener ikke det vedrører
dem.
Derefter blev forslaget sendt til afstemning.
40 stemmer stemte for og forslaget blev vedtaget.

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.

Rune Larsen informerede at forslaget blev stillet for at lukke et hul, således at en klub ikke kunne søge
licens på en spiller og lade spilleren fortsætte aktivt i udlandet efter skæringsfristen den 10.januar og
forsinke ansøgningen om Letter of Clearence.
Torsten Ørhøj spurgte om der var et problem i forhold til karantæne.
Rune Larsen afviste dette da det vedrører skifte fra udlandet til Danmark og kun såfremt en spiller i samme
licensperiode skifter ud af Danmark og tilbage igen, at der er karantæne på et klubskifte fra udlandet.
Forslaget blev sendt til afstemning. 46 stemte for og forslaget blev vedtaget.

9. Lovforslag om ændring af TR § 30 stk.8
Forslagsstiller: bestyrelsen og basketligaen
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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
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.

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
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.

Peter Kjøller ønskede strammere regler for regnskaber end det forslaget stillede. Stillede spørgsmål
hvorvidt klubberne skulle ændre deres regnskabsår for at kunne følge forslaget.
Morten Hansen påpegede at det forslaget netop kun galt det senest tilgængelige regnskab.
Forslaget blev sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

10. Lovforslag: Ændring af op-/nedrykning fra Basketligaen
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
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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.

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.

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.

Såfremt ingen hold rykker op i basketligaen, vil der
ikke være nedrykning fra ligaen.
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David Breuer gjorde opmærksom på at nr.9 og nr.10 skulle spille om nedrykning, hvilket også fremgik af det
ekstra bilag til rigsdagen som var udleveret. Påpegede at der i afsnit 1 skulle tilføjes efter grundspillet.
Torsten Ørhøj påpegede det var overflødigt når der kun var 8 hold. Foreslog en tekstændring ”skal meddele
dette til DBBF” skulle flyttes til tidligere i teksten.
Simon Hamborg Spurgte om der ikke skulle være en tidsbegrænsning for hvornår klubben skal meddele det
til DBBF.
Thomas Frydendal foreslog at man trak den øverste del af forslaget og ville lave et nyt forslag til næste år.
Michael Piloz påpegede at dette forslag betød noget om et hold kan spille i 1.division og opfordrede til at
det blev behandlet med denne tilføjelse ”meddele dette til DBBF, dagen efter grundspillets afslutning”.
David Breuer påpegede at bestyrelsen efterfølgende kunne konsekvenstilrette forslaget.
Thomas Frydendal havde svært ved at opsummere på debatten og spurgte om forsamlingen kunne
stemme om den nederste del og bede om tilkendegivelse til at rette det øvrige.
Jesper Johansen spurgte om det virkelig kunne være rigtigt at klubberne skulle tabe kampe med vilje for at
overholde reglerne?
Michael Piloz foreslog at forsamlingen stemte om ændringerne i afsnit 3 og 4 først, samt tilføjede at
”information om dette skal gives til DBBF senest 24 timer efter grundspillets afslutning.” og tilføjelse 2
”Såfremt en klub rykker ud, er der intet nedrykningsspil”
Bestyrelsen accepterede disse tilretninger, bestyrelsen mente at forslaget kunne afstemmes samlet med de
2 tilføjelser. Dertil kom der ingen kommentarer, hvorefter forslaget blev sendt til afstemning.
45 stemte for og forslaget er vedtaget. Bestyrelsen konsekvenstilretter forslaget.

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.
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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
Basketligaen.

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
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

Jesper Johansen Argumenterede for forslaget, bl.a. ved at påpege dillemaet hvor nogle klubbers bedste
løsning reelt var at tabe kampe med vilje. Forslaget skulle dog ses mere generelt end bare vedrørende
Værløses situation i den netop overståede sæson.
Thomas Frydendal informerede forsamlingen at forslaget om wildcard også havde været fremme på mødet
med 1.divisionsklubberne i marts.
Peder Fløe Spurgte om Værløse ikke nu var dækket ind, da forslag nr.10 var vedtaget?
Michael Piloz ønskede at få klarhed om Værløse er i 1.division?
Thomas Frydendal Informerede at Værløse er i 1.division i sæson 2015/16.
Claus Jensen ønskede at forslaget blev tilknyttet lovteksten som omhandlede forslag nr.10
Peter Kjøller pointerede at netop vedtagne forslag nr.10 ikke kunne gælde med tilbagevirkende kraft.
Thomas Frydendal Gjorde opmærksom på at det var en tolkningsændring i retspraksisdokumentet som
gjorde at Turneringsudvalget kunne indplacere hold i 1.division, dette var ikke blevet ændret i og med at
man havde fjernet nedrykning fra 1.division.
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Henrik Sandberg var imod sekundahold i 1.division.
Thomas Frydendal principielt samme holdning som Henrik Sandberg, men Svendborgs situation er speciel,
mente heller ikke at alle ligaklubber kunne få 2.hold i 1.division med forslaget.
Jonas Sørensen frygtede at alle ligahold ville have deres 2.hold i 1.division, men forstår at hvis der er et
område hvor der ikke er et eksisterende 1.divisionshold som f.eks. Svendborg.
Michael Piloz spurgte hvorfor skal wildcardordningen kun gælde 1.division for herrer
Mogens Thygesen forstod ikke diskussionen, da Bakken Bears allerede havde et 2.hold i 1.division.
Peder Fløe mente at forslag nr.5 var mest vidtgående af forslag nr.11 og nr.5 og derfor burde der stemmes
om forslag nr.5 først.
Karin Olsen Påpegede at flere klubber uden for de store byer som København og Århus havde lignende
problemer, nemlig at der manglede rammer for udvikling. Wildcard ville give nogle elastikker for de unge
danske spillere rundt omkring.
Henrik Sandberg frygtede at udenlandske basketligastjerner ville optræde i 1.division og få afgørende
indflydelse på slutplaceringer for holdene ift. slutspil mm.
Torsten Ørhøj mente at Wildcard var for 1.hold og at problematikken gælder 2.hold.
Jonas Sørensen 1.division for herrer handler om talentudvikling og han var ikke nervøs for at
basketligaspillere mødte op i kampene.
Christian Vinther mente ikke at ligaklubbernes 2.hold har samme fokus hos klubberne.
Michael Piloz ønskede at få afklaret om forslaget var med eller uden 2.hold
Thomas Frydendal gjorde opmærksom på at Wildcard skulle kun gives for 1 år ad gangen og såfremt det
blev vedtaget skulle §8 rettes.
Jonas Sørensen mente at 1 år var for kort tid.
Jens Jensen mente at forslag nr.11 var for 1.hold og forslag nr.5 var for 2.hold og at debatten blev rodet
sammen.
Thomas Frydendal opremsede forskellige scenarier hvor wildcard kunne gives, klubber i yderområder,
talenthold eller f.eks. et U23-landshold som set i andre lande, men der ville kun blive givet en midlertidig
licens for 1 år.
Ove Thelin mente det var vigtigt at såfremt det sportslige resultat af et wildcardhold er for dårligt skulle
licensen ikke kunne fornys.
Per Mikkelsen anbefalede at stemme for, da dette ville fremme danske talenter
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Dirigenten opsummerede debatten og forslaget blev tilføjet ”Wildcard gives for 1 sæson ad gangen for alle
hold”.
På nuværende tidspunkt var der 44 stemmeberegtigede tilstede og 30 stemmer var 2/3 flertal.
Forslaget blev sendt til afstemning, 27 stemte for. Forslaget blev ikke vedtaget.
Derefter blev forlag nr.5 behandlet.

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.

Uden kommentarer blev forslaget sendt til afstemning.
16 stemte for og forslaget blev ikke vedtaget.

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
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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.
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.

Thomas Frydendal forklarede ændringsforslaget som skyldtes nogle vanskeligheder med at fastsætte
kampe, da reglerne var blevet forældede da man i basketligaen nu spiller på hverdage og tidligere i
weekender.
Uden kommentarer fra salen blev forslaget sendt til afstemning. På nuværende tidspunkt var der 42
stemmeberettigede tilstede.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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.

33

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
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,

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

•

breddebudgettet.
At deltage i debatter med DIF om
konsulentordninger, breddeprojekter etc.

Susanne Fløe forklarede de ændringer som forslaget indebar.
Forslaget blev sendt til afstemning uden kommentarer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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.
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§ 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

§ 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.

36

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
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•
•
•
•
•

At forholde sig til alle andre sager der vedrører den løbende turnering
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
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DBBF’s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette tilstræbes
at kunne ske indenfor max 48 timer.
§ 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)
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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
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)
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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

Siddepladser 1

500

600

700

2

Samlet kapacitet 2

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

Kiosk 5

Ja

Ja

Ja

10

Aflåseligt omklædningsrum til hold og
dommere

Ja

Ja

Ja

11

Arena klar før kampstart 6

30 min. 7

45 min 8

60 min.

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
2
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13

Acceptable produktionsforhold til TV 9

1z

Nej

Ja

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.

7
8
9

Banen skal dog være tilgængelig for spillerne min. 45 min før
Dog undtaget hvis der er DL kampe inden
Defineres i samarbejde med tv partner. Skal være afklaret ved sæsonstart
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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)
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)

10

Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først
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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.
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) Manglende kampprogram eller kun sort/hvid udgave
10) Manglende speakning eller direkte unfair sådan
11) Manglende efterlevelse af krav til statistik
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1.000,1.000,1.000,-

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

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
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500,1.000,500,1.000,500,1.000,1.000,500,-

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
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34) Manglende organisatorisk udskilning af eliteafdeling
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5.000 kr.

Dameliga Hvidbog

50

51

52

53

54

55

56

57

Michael Bloch informerede om ændringerne i hvidbogen for herrerne.
Michael Piloz forklarede om den nye opsætning hvor der er en del der handler om ligaens organisation som
rigsdagen forholder sig til, og noget om interne forhold som rigsdagen blot orienteres om.
Torsten Ørhøj mente at dette betød, at rigsdagen fremover ikke skulle tages stilling til en hvidbog, men et
fast reglement hvilket han så som positivt.
Dirigenten konkluderede at siden der ikke var kommentarer imod det fremlagte, blev afstemningen om et
mandat til Herre- og dameligaen samlet i en afstemning.
Enstemmigt vedtaget

Ad 9) Fastsættelse af Takster

Bestyrelsen anbefaler kontingent beløb på 1.000kr
Ingen kommentarer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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
Valgt med akklamation fra salen.

Formand for klubudviklingsudvalget
Susanne Fløe – Villig til genvalg
Valgt med akklamation fra salen

Formand for Eliteudvalget
Bestyrelsen opstiller Allan Foss
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Peder Fløe påpegede den ulykkelige situation pga. Ernst Jensen bortgang. Nævnte Allan Foss evner og
kunnen indenfor ledelse, sponsormanagement og at han havde Ernst Jensens opbakning til sit kandidatur.
Jacob Wienecke mente ikke at Ernst Jensen havde bakket op om Allan Foss og at han selv var Ernst Jensens
og eliteudvalgets kandidat. Ville dog ikke stille op, da et medlem af eliteudvalget havde trukket sin
opbakning og at fokus skulle være på at udvikle dansk basket i stedet for at modarbejde hinanden. Han
ønskede Allan Foss velkommen som formand.
Per Mikkelsen Udtrykte støtte til Allan Foss kandidatur og ville egentlig gerne have haft en demokratisk
process med en afstemning. Han mente at med Allan Foss som formand ville man have større chance for at
gennemføre de satsninger omkring herrelandsholdet, Allan ville være en mere vigtig formand omkring
fremtidens opgaver. Eliteudvalget er enige om den røde tråd. Ernst Jensen havde dog udtrykt stor tvivl om
Allan Foss, men ikke at han var imod Allan Foss kandidatur.
Michael Bloch fortalte at da Ernst Jensen ville trække sig og der skulle findes den rigtige formand og havde
han blandt flere kandidater foreslået Allan Foss. Ernst Jensen var tvivlende og brugte tid på at tænke sig
om, men han besluttede at støtte op om Allan Foss. På grund af Ernst Jensens sygdom var det ikke muligt at
afholde det planlagte møde med eliteudvalget hvor udvalgsmedlemmerne skulle informeres.
Herefter blev Allan Foss valgt som ny formand for Eliteudvalget.
Økonomiansvarlige
Jørgen Kvist – Villig til genvalg
Valgt med akklamation

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
Flemming Hansen, Jimmy Jørgensen, Peter Jensen, Morten Pedersen og Bjarne Bremholm alle genvalgt.
Klubudviklingsudvalget (på valg)
Karin Olsen – villig til genvalg
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Michael Rønne – ikke villig til genvalg
Vakant
Vakant
Vakant
Karin Olsen valgt, derudover er der 4 vakante pladser

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
Udover ovenstående stillede Susie Heede-Andersen op til udvalget.
Hvilket medførte en lukket afstemning af kandidaterne med flg. udfald.
Jacob Wienecke – 41 stemmer, valgt.
Jonas Buur – 39 stemmer, valgt.
Susie Heede-Andersen – 39 stemmer, valgt.
Turi Høgh – 36 stemmer, valgt.
Jesper Sørensen – 31 stemmer, valgt.
Per Mikkelsen – 29 stemmer, ikke valgt.

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

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)

61

Lennart Jensen – ikke på valg
Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ole John Nielsen – ikke på valg

Ad 12) Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen
Susanne Fløe valgt.

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 – Lisbeth Feldvoss – villig til genvalg
Jette Jessen, Torsten Ørhøj, Jacob Bertram alle genvalgt.
Lisbeth Feldvoss genvalgt som suppleant.

Ad 14) Godkendelse af Revisorer og suppleant for disse
DIF’ s fælles revisor aftale med EY
Navnene på revisor, som er EY medarbejder er:
Torben Kristensen

Intern revision består af:
Carsten Boeck
Karin Olsen
Revisorer blev godkendt af forsamlingen.

Ad 14) Eventuelt
Jens Jensen foreslog at forsamlingen tager et lovforslag ad gangen og undgår at blande dem sammen.
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