Referat BU-møde 16/1-16 kl. 9-12 i Horsens
Tilmeldte: Jesper N, Klaus Hartig-Mikkelsen, Torben Bo Jensen, Erik Wold Strate
Fra DBBF/DGI: Mads Bojsen og Henrik Mikkelsen – samt Bjarne Bremholm fra TU på gæsteoptræden
Afbud: Jeffrey F. Jensen, Jesper Fasterholt
Referat Jesper N
Punkt Emne
1
Velkommen til nye medlemmer
Gennemgang af udvalgets
arbejdsopgaver mm
Tilretning af dagsordenen
2

Børneregler

3

Grand Prix

4

Pigeprojekt

5

MINIfestivalerne

6

Pokalturneringen for ungdom

Referat
Velkommen til Jeffrey (der desværre ikke kunne deltage) og Erik Strate – herefter en kort gensidig
præsentation af hinanden
Udvalgets kommissorie og arbejdsopgaver gennemgået kort
Indtil videre er Henrik repræsentant for DGI, da der ikke er fundet en ny for Jannie der er udtrådt af
DGI-basket
Vi fastholder forslaget om at lave ens regler for U10-12 og for U14-16, men med kraftige anbefalinger
af at når vi spiller med U10 at bibeholde reglen om ikke at må stjæle bolden ud af hænderne på en
modstander. Jesper får skrevet det ind i reglerne
Vi arbejder på at optimere GP op til U16 og beder TU om at se på, hvad der er muligheder for at lave
så mange lige kampe som muligt i de sekundære turneringer for U18 fx via en rankning a la GPmodellen
Vi er også enige i, at for meget fokus på mesterskaber og konkurrence ikke gavner de yngste.
Kunne man tænke de forskellige klubbers egne stævner ind i Grand Prix rankningen til at optimere
placeringen af holdene? BB tager den med i TU
Status på projektet. Pigefestival er blevet afholdt i vest og det var positivt. Øst-arrangementet er
under planlægning. BU mener stadigvæk, at pigerne er et indsatsområde og at vi fortsat skal fokusere
på. Det drejer sig om ikke at gøre forskel (hvis man spørger svenskerne). Vi finder det vigtigt stadig og
fortsat at arbejde med piger som indsatsområde – det optimale må være at vi arbejder for at få lige så
mange piger til at spille basketball som drenge
Vi vil gerne fordele midlerne lidt bedre hvis det kan øge kvaliteten i vest, sådan at vi i 2017 går med
8000 øst og 7000 vest i den hensigt at øge indsatsen vest. Øst kører supergodt. Mads dribler videre
med vest-festivalen.
Specielt U14 herrekampen var ikke en god oplevelse – vi vil foreslå, at vi laver et break næste år i
strævnet hvor vi bruger en lille times tid sammen med trænere og andre for at snakke om
børneregler, etik el. lign. gerne to gange i løbet af arrangementet. Næste år, skal BU have et møde

7

Dommerudvikling

8
9

Børnebasket
Evt.

9

Næste møde
Jesper laver en Doodle

inden med dommerne for at sikre at alt foregår ordentligt.
Vi oplever en stigende fragmentering mellem dommerne og os andre. Dommerne er en altafgørende
faktor for udviklingen i dansk basketball. Vi vil gerne i dialog med DU for at se hvad vi kan gøre – se fx
Jan Gjettermans mail.
Udsat til næste møde
Til trænerudvalget: Vejledning på kurserne i håndtering af de ældste ungdomsspillere og det pres de
kan være under i forbindelse med skolearbejde, lektier, for meget træning kampe osv. En del af den
næste SMARTbog
1. SMART-basket - hvad ønsker vi i forhold til implementeringen?
2. SFO Basket/BørneBasketFonden - status .. hvordan samarbejder vi? Hvad finder vi er vigtigst?
3. Indsatsområder fremadrettet fx
a. Smart
b. SFO
c. Børneregler
d. Turneringsformer
e. Pigeprojektet
f. Samarbejde omkring ungdomslandshold – særligt i forhold til SMART og evt. samarbejde
omkring fysisk træning, udvikling af materialer
4. Landsstævnet i Aalborg 2017

