Referat BU-møde 9/4-16 kl. 11-14 i København, Amager
Til stede: Jesper N, Klaus Hartig-Mikkelsen, Torben Bo Jensen, Erik Wold Strate,
Jeffrey Jensen og fra DBBF/DGI: Mads Bojsen og Henrik Mikkelsen
Pkt
0

Emne
Tilretning af dagsordenen
og løst og fast (de
akademiske 5 minutter)
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Referatet fra sidst
Forretningsorden for
udvalg i DBBF og udvalgets
arbejdsområder
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Børneregler

Bemærkninger
 Vi havde en snak om det behov der for at få udvidet tilgangen til øvelser på trænerguiden og muligheden for selv
at kunne tilføje øvelser (video) og så fx kunne tagge dem, så andre kunne søge. På den måde kunne vi øge
videndelingen i dansk ungdomsbasket. http://traenerguiden.dgi.dk/Basketball
 FIBA har været på besøg og har bla. snakket med administrationen, trænerudvalget og BørneBasketFonden.
Godkendt
Vi gennemgik forretningsordenen og så tog vi en runde på hvad vi hver især gerne vil have fokus på
Erik: Nordjylland generelt – udvikling af basket og turneringen – gerne med udgangspunkt i Nordstævne-modellen og
de erfaringer den giver, som gerne må systematiseres og formidles videre.
Erik er også interesseret i aktivt at arbejde for flere piger i basket
Torben: vigtigt, at vi i udvalget tager mere udgangspunkt i de fælles oplevelser, viden og ikke så meget egne
erfaringer fra de hold vi selv har trænet. Gerne flere partnerskaber på så mange områder som muligt også gerne
uden for turneringsudvalgets regi, fx ad-hoc stævner med udgangspunkt i skoler eller klubnetværk. Gerne være den
der har fokus på samarbejdet med trænerudvalget omkring den generelle fysiske træning og udvikling af de 7-13
årige. Torben vil gerne sammen med Mads forsøge at udvikle et stævnekoncept for fx 3. klasser i et partnerskab
sammen med Dansk Skoleidræt; BørneBasketFonden og kommunerne
Jeffrey: vil gerne fokusere på den bedst mulige udvikling omkring de yngste – særligt rammerne for kampe og den
måde vi (specifikt dommerne) forvalter børnereglerne på – også gerne med fokus på SMARTbasket
implementeringen. Jeffrey vil gerne tage en dialog med dommerudvalget
Klaus: har tidligere arbejdet med at indsamle erfaringer fra GP-stævnerne, men vil gerne nøjes med i første omgang
at være ”menigt” medlem med fokus på børneregler og GP. Klaus efterspurgte hvor og om denne
erfaringsindsamling er blevet brugt.
DGI/Henrik: medlemsfremgang på børnesiden, fortsat fokus på flere piger i basket
Administrationen (Mads øst og Thomas vest): servicerer udvalget og holder snor i projekterne, hvor mange af dem
går på tværs af udvalg og organisationer
Jesper: Børnereglerne, bestyrelsesarbejdet og ”den røde tråd”
Alle: B&U skal være tydelige og indøve sin indflydelse på GP som forretningsorden foreskriver
Vi har en – foreløbig – beslutning om at ensrette reglerne for U10-12 og U14-16 af hensyn til det praktiske i GP og

derfor, vil det blive et kompromis på nogle områder
Opmærksomhedspunkter: Hvor meget evidens har vi for, at det er det rigtige vi gør? Hvad udvikler og fastholder
spillerne bedst? Helbaneforsvar fx eller halvbaneforsvar? Mand-mand eller zone? Alle skal trænes som guards eller
skal vi specialisere tidligere? Skal vi lade være med at føre score eller skal vi? Skal vi lære hjælpeforsvar eller bedre at
kunne dække boldholderen? Kan vi på nogen måde kvalificere det vi gør og hvordan gør vi det?
Vi tager det foreløbige forslag med til dialogmøderne (2., 3. og 18. maj) og så beslutter vi på et møde inden
Rigsdagen (11. juni) at lægge de endelige regler for 16/17 fast.
Børneregler bør afspejle at 7-13 år er den motoriske ”guldalder” mhp. at udvikle basketballspillere, men også
forbundets værdier og al den viden vi har om træning af børn
Vi har to store udfordringer: Dommerne ikke altid kender og forvalter børnereglerne godt nok og, der er stadigvæk
trænere der ikke kender eller ikke vil spille efter børnereglerne
Kan vi lave et etisk kodeks for trænere (mere specifikt i forhold til børnereglerne)? B&U vil gerne være tovholder på
denne opgave.
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Grand Prix

Er det rigtigt, at fokusere på udviklingen af de lokale dommere i Hørsholm når vi laver dommerudvikling på
minifestivalen? Hvad med at vi forlods tildeler klubberne to pladser og så fylder op med lokale? Vigtigt at flytte fokus
i supervisionen fra dommerteknik til det at guide spillerne, mhp. at opnå bedst mulige oplevelser med at spille kamp.
Der skal være absolut enighed mellem trænerne og spillerne hvis to hold ønsker at fravige børnereglerne i en kamp
og ånden/hensigten i reglerne må ikke udvandes
 Evaluering efter ændringerne i år
o Vi oplever det positivt, at vi har en vandtæt grænse mellem U12 og U14
o Der er, efter hvad vi har hørt, problemer med afviklingen i vest rent turneringsmæssigt
o Herudover er det stadigvæk en udfordring, at der nogle gange er stor forskel på hvilke hold klubberne
stiller med og sammenblandingen mellem mesterrækkespillere og GP-spillere
o Vi ønsker at fastholde mesterrækken for U14, da der er store værdier i dem også basketudviklingsmæssigt
o Den største udfordring er at få så præcis en rankning som muligt – mesterrækkerne kan gøres bedre fx
ved opdeling efter jul evt. med kvalifikationsspil? Kan stævnerne i starten af sæsonen være med til
dette?
o TU må gøre alt hvad de kan for at få terminer og frister til at komme så tidligt og så præcist som muligt.
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Budget/økonomi
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Status på samarbejdet med
BørneBasketFonden
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Pigeprojektet

8

Medlemstal

9

Klubber i udkanten
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Minibasketkonference
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Dialogmøder
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Plan for indsatser de næste
par år

o Der bør tilstræbes langt bedre planlægning af GP i den kommende sæson (især i Vest)
o Behov for at tydeliggøre hvilke rækker/årgange der spiller med hvilke regler
 Kunne vi, DBBF bede om at få afholdt et af FIBA Youth møderne i Danmark (fx i 2020) – BU vil gerne stå for at
planlægge? Mads vil gå videre med det… Amager er et godt sted, tæt på lufthavn, hotel i nærheden osv – evt. i
samarbejde med Sport Event Danmark og Sverige? Hvad koster det? Hvad er kravene? Hvornår er terminen?
(Mads undersøger)
 Vi ønsker flere midler til flere indsatser – det vi gør har vi succes med og det skal fastholdes – vi vil have endnu
mere fokus på udvikling af såvel spillere som især trænere og dommere
Det går stærkt. Der udvides med aktiviteter. København er nu i gang med klubopstartsprojekter og Odense, Aalborg
og Århus følger efter. Der er for få børn der spiller basketball, fordi der er for få klubber der tilbyder børnebasketball.
Produktet til skolerne er godt og har godt fat. U12 segmentet har en tilvækst på 30% i DBBF gennem de sidste 3 år.
Aktiviterne følger meget de kommuner og fonde der vil spytte penge i det og vi håber, at det fortsætter og spreder
sig endnu mere.
Pigefestivalerne var en succes begge steder. Der var 150 tilmeldte i Gladsaxe og vi havde en fest. I Jylland var der
omkring 30, men de var også rigtigt glade for det. I Gladsaxe var der 25 der aldrig havde spillet basketball før. Altså i
alt 180 piger for 12.000 i DBBF regi. DGI har været inde med langt flere midler på området til deciderede
klubprojekter, samt lidt ekstra til arr. i Gladsaxe. Fremgang i medlemstal for piger i 2015
Vi har fremgang i U12 (over 30% over tre år), men stadig udfordringer på pigesiden (selvom der for første gang i
mange år er fremgang) og med fastholdelse i årgangene efter U16
 Der er rigtig mange projekter rundt omkring – det er ikke kun i få, store klubber i de store byer
 Kan vi identificere de klubber der gør det godt uden hjælp udefra og hvorfor de gør det godt? Både DGI og DBBF
har mange konsulentbesøg m.m. til ”udkantsklubber” (Mads sender B&U en liste over disse og hvilke projekter
de evt. har indgået i)
 B&U ønsker en ”analyse” af de klubber der har fremgang, men som fx ikke samarbejder med BørneBasketFonden
eller er med i pigeprojektet (Mads undersøger)
 I samarbejde med DGI. Vi har søgt om det i budgettet – tanken er at få Maurizio Cremonini (leder af minibasket i
Italien)som hovedtaler på en to-dages clinic (og trænerlicenskursus) med fokus på basketball for U12. Vi skal
selvfølgelig have andre indover – også gerne danske.
 DGI arbejder på at få en dygtig spansk træner til Danmark til august – oplagt at lade ham indgå i NSDBC og
landsholdssamlinger der er i netop den periode
 Farum 2/5 og Horsens 18/5 – Erik arbejder på at få afholdt et i Aalborg
 Jesper har en powerpoint under udarbejdelse. Når udkastet er der, bliver det sendt rundt så udvalget kan
kommentere på det.
 Alt det vi i forvejen arbejder med
 Være en markant aktør i forhold til GP
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Evt.

P

Overvejelser til fremtidige
punkter og områder i
udvalgets arbejde

Næste møde

Partnerskaber med dansk skoleidræt, samarbejde med skoler er noget af det vi skal se mere på, samt alternative
og mere uformelle turneringstiltag
 Etisk kodeks for ungdomstrænere (træning, coaching og rekruttering mv) i samarbejde med TrUdv.
 Husk, at alt hvad vi kan køre ind over DGI-regi vil være dejligt (dialogmøder, netværskmøder m.m.)
 Jesper har udviklet basketballmateriale til CLIO-online (online læringsportal) – materialet er ikke imponerende,
men det skyldes nu mest de krav der er til opsætning og pædagogisk indfaldsvinkel (læringsmålstyret)
 HUSK at indrapporter alle bilag/udgifter til administrationen senest NU 
1. SMART-basket - hvad ønsker vi i forhold til implementeringen? (Jesper/Jeffrey)
a. kan vi få den uddybet? udvidet?
b. hvad gør vi for U16 og op? Starte med at beskrive enkle ting på 3-4 sider fx specialisering, forsvar,
angrebsspil o. lign.
c. hvad gør vi for de hold/klubber der er nået længere end SMARTbasketbogen?
d. Den motoriske guldalder (7-13 år) kan vi gøre noget mere ved det? Vi glemmer meget alt det der ikke har
med basket at gøre
e. SMART-basket version 2.0 og U16-U18 (”Pixi-udgaver”?)
2. Samarbejde omkring ungdomslandshold – særligt i forhold til SMART og evt. samarbejde omkring fysisk træning,
udvikling af materialer (Jesper/Torben)
3. Landsstævnet i Aalborg 2017 (Henrik)
a. skal vi være aktive her?
b. Der bliver en streetzone – vi ved mere når Henrik har været til møde i DGI
4. evt. deltagelse i en studietur til Milano i forbindelse med SMARTbasket (er pt kun på idestadiet – økonomi er en
væsentlig faktor) (Jesper/Mads)
5. Dommerudvikling med fokus på børneregler (Erik/Jeffrey)
6. I næste sæson prøver vi at blive mere skarpe på at få lavet et årshjul (Jesper/Mads)
Jesper laver en DOODLE – næste møde laver vi som et kort SKYPEmøde med fokus på opsamlingen fra
dialogmøderne og GP/børneregler. Skal lægge mellem dialogmøderne, møde med trænerudvalget (3. juni) og
rigsdagen (11. juni)

