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Rigsdagsreferat
Formanden startede med at byde velkommen.

AD 1) Valg af dirigent
Der skulle vælges en dirigent og formanden foreslog Jørgen Gransøe, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og oplyste, at der var nogle bemærkninger både i forhold til Rigsdagen og til
den praktiske gennemførelse. Det blev konstateret at der var rettidigt indkaldt idet indkaldelse til
Rigsdagen er sket med mere end 8 ugers varsel og øvrigt materiale var ligeledes korrekt udsendt.
Afstemninger afgøres ved vurdering fra dirigenten og hvis der er klart flertal - uden optælling.
Der blev gjort opmærksom på, at vi som noget nyt optager lyden fra Rigsdagen samt har opsat et
videokamera som optager forsamlingen. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til dette.
Dirigenten spurgte til tempoet på rigsdagen, han ville forsøge at sikre, at der ikke er for mange gentagelser
af synspunkter.
Claus spurgte om man skal være til stede for at stemme, hvilket blev bekræftet.
Dirigenten foreslog at man evt. kunne flytte rundt på nogle af lovforslagene, hvilket han ville se på når man
kom dertil.
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Følgende personer var tilmeldt Basketrigsdagen 2016
Navn
Allan Bro Hansen
Rasmus Balle Cramer
Klaus Bødskov
Peter Gade Jensen
Claus G. Christensen
Allan Foss
Mads Young Christensen
Susanne Fløe
Jørgen Kvist
Jesper Nielsen
Michael Bloch
Lennart Jensen
Jesper Brixen
Thomas Frydendal
Claus Jensen
Martin Kjærsgaard
Susanne Bay
Steen Jessen
Jens Bredo
Anders Hejgaard
Anita Dalegaard
Erik Strate
Rune Ressel Larsen
Rasmus Winkel
Glenn Michelsen
Thomas Johansen
Kim Lippert Andersen
Mads Bojsen
Jørgen Gransøe
René Christensen
Annon M. Østergaard
Kim Long Nguyen
Benjamin Andersen
Morten Johansen
Anders Stuhr Jørgensen
Christian Vinther
Jesper Lundsgaard
Carsten Boeck
Hans Henrik Ebsen
Peter Jensen
Gert Jeppesen
Andreas Larsen
Joachim Mortensen
Karin Olsen
Bettina Balling
Mette Thorup Sørensen
Søren Rasmussen
Peter Dreyer
Jens Jensen
Henrik Sandberg
Klaus Hansen
Ove Thelin
Jan Boel
Peter Kjøller
Morten Heide
Anette Iglemose
Jimmy Jørgensen
Bjarne Bremholm
Flemming Hansen
Morten Jensen
Claus Skyum
Bent W. Nielsen
Thomas Silfen
Jesper Johansen
Ove Pedersen

Klub/ udvalg
AGF
AGF
AGF
ALBA
ALBA
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen / Virum Basket
Bestyrelsen/ Birkerød Basket
BK Amager
BK Amager
BK Amager
BMS
BMS
Brønshøj Basket
Brønshøj Basket
Børn- & Ungeudvalget / Aalborg Basket
DBBF
DBBF
DBBF
DBBF
DBBF
DBBF
Dirigent
Dommerudvalget
DSIO
DSIO
DSIO
DSIO
Falcon
Falcon
Fredericia Basketball Klub
Intern revision
Jonstrup
Lemvig Basket
Lemvig Basket
Næstved Basketball
Næstved Basketball
SBBC og Svendborg Basketball Club
SISU
SISU
SISU
Skovbakken
Skovbakken
Solrød Comets
Solrød Comets
Stevnsgade
Stevnsgade
Stevnsgade
Svendborg Basketball Club
Svendborg Basketball Club
Turneringsudvalget
Turneringsudvalget
Tåstrup GF
Vejen BK
Vejen BK
Vejle Basketball Klub
Værløse
Værløse
Aabyhøj IF

Det blev oplyst, at der var 44 stemmer til stede ved mødets start
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
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Stemmer
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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0
0
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
0
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1
1
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0
0
1

AD 2) Formandens beretning
Formanden fortalte at kurven er blevet knækket for medlemstilgang og antal klubber. Dette er positivt.
Pigesiden er kritisk, særligt uden for hovedstadsområdet.
Der er sat nogle væsentlige skibe i søen. Børnebasketfonden, Grand Prix turneringer giver debat, men er
vigtige. SMART basket og Ligaer går godt.
Jens Jensen spurgte til hvad der mentes med kommentarer om holdninger.
Henrik Sandberg spurgte til hvordan man havde knækket kurven og hvordan det så ud ude på landet med
medlemstallene.
Formanden svarede at der hvor børnebasket har været i gang har der været en positiv udvikling, men
kunne ikke alle tallene.
Erik Strate fra Aalborg oplyste at i Aalborg er kurven knækket og der var virkeligt kommet godt gang i
tingene. Det var entydigt at der blev bakket op om Grand Prix, men at det entydigt var planlægningen der
var udfordringen.
Henrik Sandberg mente også der var udfordringer med holdninger, hvor de f.eks. store klubber stiller op
med deres bedste spillere.

Der var ikke yderlige kommentarer og beretningen blev herefter sat til afstemning.
Der var 43 for og 1 imod.
Beretningen er godkendt.
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AD 3) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsenterer budget
Regnskab
Dirigenten gav ordet til Jørgen Kvist.
Jørgen Kvist fortalte, at der var en ren revisionspåtegning og at mange udvalg havde overholdt deres
budgetter. Han fortalte om resultatet og at det er klart utilfredsstillende. Resultatet er 483 t.kr. dårligere
end sidste år.
Jørgen Kvist fortalte, at bestyrelsen havde ageret både ved at spare omkostninger og justere på
organisationen. Eliteudvalget har valgt at nedjustere aktivitetsniveauet på nogle områder.
Underskuddet er ligeledes først kendt langt henne i sæsonen.
Et tilskud fra DIF kom meget senere en ventet hvilket har medført, at vi har skullet periodisere. Det samme
gælder øgede dommerudgifter, som ligeledes først bliver kendt langt henne på sæsonen.
Herrelandsholdet har overholdt budget, men ungdomslandsholdene har været akilleshæl.
Egenkapital er for lav i forhold til likviditet, men dette håndteres i samarbejde i DIF.
Debitorer er lidt højere end sidste år og man har konstatere, at en del klubber mangler likviditet og bruger
forbundet som kassekredit. Der betales renter i de klubber, som skylder penge.
Jørgen Kvist oplyste, at det ikke var hvad som helst bestyrelsen brugte penge på. Bestyrelsesudgiften udgør
ca. 120 t.kr. Han sammenlignede med håndbold, som har 2 mio. til bestyrelse, dog med en lønnet
sportschef, og at volleyball bruger 250 t.kr.
Jørgen Kvist takkede Rasmus Winkel, Sekretariatet og intern revision. Han ser frem til at arbejde med
Glenn Michelsen.
Jørgen Kvist henviser til beretningen og åbnede for spørgsmål fra salen omkring regnskabet.
Ove Pedersen fra Aabyhøj kommenterede, at der var indtægtsført 60 t.kr. for damelandsholdet, så det
reelle underskud var 400 t.kr. Han spurgte til afgifterne til Grand Prix, ville vide om de fortsætter med at
stige.
Jørgen Kvist fortalte at man regnede med at pristalsregulere turneringsomkostningerne.
Andreas Larsen, Næstved spurgte til sponsorindtægter og sponsoromkostninger. Rasmus Winkel
forklarede, at hovedparten af indtægten vedr. TV-indtægter og udgiften er den del som sendes videre til
Ligaklubberne. Resten af indtægterne vedr. pokalturnering og Landshold.
Allan Bo, AGF spurgte til elite Landshold. Spurgte til forskellen i de budgetterede tal i forhold til regnskabet.

7

Jørgen Kvist svarede, at det væsentligste drejede sig om det tilskud han tidligere havde omtalt, som var
periodiseret, og at kr. 100 t.kr. i tilskud var flyttet fra Elitekontoen op under indtægter i det reviderede
regnskab.
Henrik Sandberg mente, at man skal bogføre omkostninger, og indtægter hver for sig og ikke som et beløb
(indtægter og udgifter trukket fra hinanden). Der er ikke vist nogen udgifter. Er det generelt for hele
regnskabet? Mente at der blev skjult noget i regnskabet og hvis det var tilfældet, kan han ikke stemme for
regnskabet.
Rasmus Winkel forklarede, udgifterne til pokalturnering og ungdom ligger under ungdomsmesterskaber
sammen med UDM og final4. konto 62500.
Jørgen Kvist mente ikke det var et problem. Der er tale om en opstilling som bruges til vurdering for
bestyrelsen.
Gert Jeppesen, Lemvig basket, spurgte til note 5 om det var tilbage fra tidligere år, han spurgte til de 200
t.kr., der var til gode hos DIF.
Jørgen Kvist fortalte, at man havde en forventning om, at der kom nogle indtægter fra u-landshold, som
ikke blev realiseret. Det blev der så taget en konsekvens af.
Der var ikke yderligere kommentarer og dirigenten satte regnskabet til afstemning.
Der var 47 for regnskabet og 1 stemte imod.
Dirigenten oplyste, at det underskrevne regnskab lå hos ham og interesserede havde mulighed for at se
dette og evt. få det gennemgået.
Regnskabet blev herefter godkendt

Budget
Jørgen Kvist præsenterede budgettet.
Budgetterer med et overskud på 26 t.kr. samt en buffer på 54 t.kr.. Disse bruges forhåbentligt ikke og
derfor har budgetteret et samlet overskud på kr. 80 t.kr. Udfordringen er at der skal findes 150-200 t.kr. i
besparelser, samtidigt med at sikre implementering af strategien. Budgettet er de fleste steder
pristalsreguleret.
Han fortalte, at man er udtrådt af nøglen så man får det samme. Nu er der blevet lavet en ny
fordelingsnøgle, hvor vi ikke er helt sikre, men han var meget optimistisk omkring, at dette gav mulighed
for at skaffe mere støtte fra DIF.
Der er forsat behov for at vi vender tilbage til et stabilt regnskab med et overskud på mellem 50 og 100 t.kr.
Der er ikke lagt sponsorindtægter ind, så dette vil påvirke budgettet positivt. Vi håber på at aftalen med
TV2 fortsætter og at den kan åbne en dør for andre firmaer, der har lyst til at investere i vores sport.
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Christian spurgte til om prognosen var udarbejdet før budgettet, hvilket blev bekræftet. Han spurgte til
hvad der var blevet gjort for at sikre at der ikke kommer underskud til næste år.
Jørgen Kvist fortalte at der er blevet sparet på omkostningerne. Nogle udgifter havde været
engangsudgifter og der er p.t. ikke ansat en sportschef. Der er et egentligt ansættelsesstop.
Christian mente, at erfaringerne har vist, at det har været svært at overholde. Udgifterne til Landshold har
ikke været på så lavt et niveau et stykke tid. Det kan godt være at det kan lade sig gøre at gennemføre alle
de programmer, der er planlagt, men måske skulle man overveje at justere antallet af programmer, man
kører.
Rasmus Winkel forklarede at der på hver af ungdomslandsholdene var skåret kraftigt ned på
aktivitetsniveau. Som eksempel er der ikke træningsture for ungdomslandshold. Der er derfor
sammenhæng mellem de lavere omkostninger og aktiviteter der er skåret væk. En anden årsag er, at
sportschefen tidligere har haft det økonomiske ansvar. Fremadrettet vil en sportschef ikke have noget
økonomisk ansvar og kan ikke godkende udgifter, som således skal godkendes administrativt.
Allan Foss fulgte op, oplyste at der var blevet konstateret uhensigtsmæssigheder, ved opstart og der blev
derfor ændret på processerne og programmet blev skåret til så det stadig er noget vi mener der er
forsvarligt og noget vi kan stå inde for.
Thomas Silfen, Værløse var nysgerrig omkring indtægter på elite Landshold - Seniorherrer. Han mente at
det var en meget konservativ budgetlægning, hvilket Jørgen Kvist bekræftede.
Rasmus Winkel henviste til budgettet, hvor man skal se på de 2 landshold og andre indtægter.
Thomas spurgte ind til om ungdomslandsholdsspillere skulle betale mere for de færre aktiviteter.
Allan Foss svarede, at det gjorde det ikke. Ved at fjerne en tur har man sparret en omkostning.
Claus Jensen BK Amager, spurgte til dommeromkostningerne til ligaerne, ville de blive dyrere når der var
færre dommere til den kommende sæson? Det bekræftede Jørgen Kvist. Derudover spurgte han hvorfor
man brugte penge på damelandsholdet til Kina.
Allan Foss fortalte at eliteudvalget gerne vil have at damerne spiller EM, men det er der ikke penge til. De
har dog valgt, at det er vigtigt at der er nogle aktiviteter.
Andreas Larsen spurgte bestyrelsen om hvordan der kan tjenes penge på de kommercielle indtægter. Han
kunne ikke forstå at der p.t. kun var sponsorindtægter for omkring 100 t.kr., det syntes han var meget lidt.
Allan Foss fortalte, at det har været en udfordring i mange år og han måtte være ærlig omkring, at der ikke
var en plan for hvordan man kan øge indtægterne voldsomt. De har dog andre tanker om hvordan der kan
skabes indtægter ad andre kanaler. Der har tidligere været folk ansat til at sælge produktet, men uden at
det havde været den store succes.
Henrik Sandberg, Solrød opfordrede til at bestyrelsen ikke hæver turneringsgebyret på GP da det ikke
havde kørt optimalt i år.
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Thomas Silfen, Værløse spurgte til posten andre indtægter og Rasmus Winkel forklarede, at det var et
tilskud fra FIBA samt 300 t.kr. fra DIF.
Christian Winther, Falcon pointerede at 37 % af udgifterne der går til landsholdarbejde. Han spurgte ind til
om man skulle overveje seniorlandsholdene.
Dirigenten oplyste at man ikke skal stemme om budgettet, men at budgettet efter debatten er taget til
efterretning.
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AD 4) Beretninger fra udvalg på valg til godkendelse
Børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen fortalte, at der efter beretningen var blevet afholdt flere dialogmøder omkring Grand Prix og
børneregler, hvor ændringerne er mere vidtgående end det fremgår af beretningen. Henviste til, at de nye
regler lå ude på bordene. Noget er kompromiser og noget er klare bevidste overvejelser om, hvad der
gavner
Pigeproblematik. Der opstarter et pigeprojekt 2.0 sammen med DGI næste år. Det er rigtigt svært, men vi
vil forsætte. BBF segmentet oplever en stigning, men der er alt for stort frafald. Forholdsmæssigt har vi det
samme som f.eks. fodbold, men massen er alt for lav.
Besluttede at indkalde til tre dialogmøder. Han takkede alle dem der dukkede op, det var fantastisk at der
kom så mange og det er noget man vil forsætte med. Der var en masse gode input.
Der kommer en dygtig Italiener fra FIBA den 4. feb. 2017 i København omkring ungdomsbasket og han bad
alle om at skrive datoen i kalenderen.
Susanne Bay, Amager spurgte til hvordan man organiserer mesterrækkerne næste sæson.
Jesper Nielsen svarede at mesterrækken fortsætter i Øst, og man vil i samarbejde med klubber arbejde
med stævneformen.
Susanne Bay, Amager spurgte til hvorfor der så ikke var stillinger.
Jesper Nielsen fortalte at man principielt ikke ønskede stillinger i U12.
Erik Strate fra Aalborg. Han syntes det betød enormt meget, at der sket noget i Nordjylland. Det gjorde
afstanden til København meget mindre.
Allan Foss synes det er fint, at man synes afstandene blev kortere, men det er også en økonomisk
betragtning og man forhandler p.t. med nogen i trekantsområdet, om man kan få dem til at finansiere det
hele.
Jesper Nielsen opfordrede alle til at skrive til ham hvis de havde input eller spørgsmål.
Morten, Vejen, takkede for at der var taget pænt imod hans input og var glad for at der blev arrangeret
dialogmøder.
Susanne Bay, Amager forstod ikke det med stillingen. I dag er der også stilling i Grand Prix. Synes måske det
er ligegyldigt hvad kampene ender, men ikke ligegyldigt, hvem der rykker op og ned niveaumæssigt. Hun
forstår ikke helt hvorfor man har taget den beslutning.
Jesper Nielsen fortalte at specielt vores talentchef er meget fortaler for ikke at fokusere på resultaterne.
Det vigtigste med Grand Prix er, at man spiller så tæt på sit niveau som muligt. Så snart en runde er spillet
vil man vide, om man rykker op eller ned. Det er vigtigt at man ved så hurtigt som muligt om hvornår der
spilles. Hans oplevelse er at tilbagemeldingen er blandet fra klubberne, og han syntes man havde ramt et
godt kompromis. Det hænger godt sammen med vores SMART basketbog. Forbundets fokus er på
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rekrutteringer og fastholdelse i U12 segmentet og ned, men også i U14 og U16. Det er rigtigt svært at stille
alle tilfredse.
Mads Christensen fortalte, om trænerudvalgets holdninger til konkurrence i de mindre årgange. Han
fortalte at der i mange sportsgrene og lande der går i denne retning hvor man ser talentudvikling på lang
sigt. Det er fint man konkurrerer i situationen og undersøgelser har vist, at det at konkurrere over en hel
sæson skaber en meget lille effekt
Susanne Bay, Amager mente bestemt, at alle var enige om der skulle være stillinger i U12 men at der var
debat om det samme i U10
Beretningen blev godkendt.

Trænerudvalget
Mads Christensen fortalte, at det helt store fokus var på SMART basket. En stor tak til William Bond for
hans arbejde. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en bog, men et paradigmeskift i forhold til
hvordan der arbejdes med børn og unge. De har været rundt i nogle klubber og tilbagemeldingerne er
gode.
Det andet er uddannelsen, hvor man har ændret fra en pyramide til et hus. Målet er at man også kan
uddanne sig til at blive en endnu dygtigere ungdomstræner i stedet for kun at skulle uddanne sig elitært.
Peter - Lemvig spurgte hvornår man fik en oversigt over hvornår man kan komme på kursus for at få licens.
Mads Christensen fortalte at det ikke kun er kurser der kan give licens, men han opfordrede til at tage
kurser/clinics, Det kunne være både her i landet men også ud for landets grænser.
Mads Bojsen fortalte, at man på DGI.dk/kurser altid kan se hvilke kurser der er tilgængelige.
Mads Christensen fortalte, at alle kurser giver trænerlicens. Han fortalte dog, at man gerne vil ændre det
på sigt, da man mener, at man skal have mere specifikke kurser i forhold til hvilke hold man skal træne, så
det er noget udvalget vil arbejde med.
Christian, Falcon – roste Mads Bojsen for arbejdet med at lave kurser for breddetrænerne. Han syntes også
det var dejligt at der var meget dialog med Børn og Ungeudvalget
Beretningen blev godkendt.
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Dommerudvalget
Jesper Brixen havde to kommentarer:
1) På breddeområdet er der blevet etableret et system med dommersupervisorer til grand prix
stævnerne, der kan hjælpe de unge dommere. Det var løbet i gang omkring jul, og han håbede, at
der kunne komme endnu flere supervisorer til næste sæson.
2) I forhold til elitesiden er der blevet etableret en aftale med FIBA for at lave en mere struktureret
instruktøruddannelse for at hæve det faglige niveau i første omgang på eliteniveau, men det er
meningen at det skal sprede sig ned gennem systemet.
Claus Jensen kommenterede på det fald der var på elitedommerne han spurgte til hvad der gøres for at
rekruttere flere elitedommere.
Jesper Brixen fortalte netop, at dommerinstruktørerne er det tiltag der skal gøres for at få flere op og
dømme på et højere niveau.
Peter - Lemvig mente ikke påsætningen af 1.division og pokalturneringen var god nok.
Jesper Brixen fortalte at dommerudvalget gør det i samarbejde med dommerpåsætteren.
Erik Strate – Aalborg mente at der er rollemodeller i ligaen, der opfører sig helt uacceptabelt og han
mente, at ligaerne selv bør gribe ind.
Jesper Brixen oplyste, at dommerudvalget ikke havde noget mandat til at gøre noget i Basketligaen.
Lennart Jensen fortalte at der er ved at blive udarbejdet et regelsæt om opførsel og sanktioner. Det har høj
prioritet.
Thomas Silfen er glad for at der er fokus på opførsel. Han spurgte til hvilke tiltag der bliver gjort for at sikre
bedre dialog og forholdet omring tekniske fejl. Jesper Brixen svarede at det er svært. Det er blevet
besluttet, at der startes dialogmøder mellem dommerne og klubtrænere inden sæsonen. Desværre vil dem,
der er et problem, ikke møde op til den slags møde.
Thomas Silfen opfordrede til, at der lavedes et samlet adfærdskodeks fra forbundet.
Jesper Nielsen fortalte at man vil starte med Grand Prix og bearbejde tilskuere/forældre og trænere. Nu
skal man f.eks. mødes inden stævnet går i gang mellem trænere og dommere og erfaringen viser, at et
opstartsmøde giver et roligere afvikling af stævnet.
Jesper Brixen fortalte, at man hos Alba har gjort en stor indsats for opførsel og det kan mærkes.
Beretningen blev godkendt.

Disciplinærudvalget
Der var ingen yderligere motivation eller kommentarer. Beretningen godkendt.
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AD 5) Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport
Eliteudvalget
Allan Foss fortalte man for et år siden startede med at afholde et møde med administrationen og man
konstaterede, at tingene ikke hang sammen. Der blev herefter forsøgt at køre en struktur uden sportschef
både af økonomiske- og strategiske årsager. Der er ligeledes ændret i processerne ved, at sportschefen
indstiller hvilke penge der skal bruges. Vil fokusere på mere åbenhed og nærvær med miljøet.
Tre fokuspunkter i arbejde det sidste års tid.





Mere tydelighed og kommunikation ud mod klubberne da det skal være klubbernes landshold og
ikke forbundenes. Prøvet at øge kommunikationen, men der skal helt sikkert gøres mere. Susi
damer, ham selv herrer + Jesper Sørensen
Øge kontrollen af økonomien – startede på bagkant. Helt trygge på de budgetter der ligger nu.
Det er altid et spørgsmål om man får nok ud af at have et herrelandshold, men det mente han selv
bestemt det var.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen fra Eliteudvalget.
Beretningen blev godkendt.

Klubudviklingsudvalget
Susanne Fløe fortalte om ”Welcome you”, der er et projekt sammen med Volley med fokus på fastholdelse
af spillere i studiemiljøerne. Det er primært konsulenterne der udfører et kæmpe stykke arbejde og hun
ville gerne takke dem for deres indsats.

Turneringsudvalget
Thomas Frydendal henviste til den skriftlige beretning.
Karantæner og opførsel. Meget stor fokus på dette i denne sæson. Hele debatten har resulteret i at der er
nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med dette. Thomas henviste til et Rigsdagsforslag, som han
opfordrede til at stemme for.
Disciplinærudvalgets beretning har lavet en generel kritik omkring lovenes opbygning, som følge af den
løbende justering af lovene. De mener der skal laves en revision af de samlede love og det var han enig i.
Thomas fortalte at der også her var et udvalg der skal se på at gennemlæse og omstrukturere lovene og
forhåbentligt have noget klar til næste Rigsdag.
Henrik Sandberg spurgte til hvorfor Ebaa og Svendborgs andethold modtager rejserefusion. Han mente det
var indirekte støtte. Thomas Frydendal fortalte, at der er generelle regler som gælder for alle.
Henrik Sandberg mente det ville være klædeligt hvis ligaklubberne sagde nej til dette.
Karin Olsen fortalte at det er to forskellige organisationer så holdet i 1.div har ikke noget at gøre med
ligaholdet. Finansieringen er kun fra medlemskontingenter, så kørsel tilskuddet er meget velkomment også.
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Spurgte til hvorfor der ikke ligger referater fra turneringsudvalget på nettet.
Thomas Frydendal fortalte, at der arbejdes meget på e-mail løbende i løbet af sæson og derfor ikke er
direkte referater.
Det havde Henrik Sandberg forståelse for, men han mente stadigvæk at der bør væres referater af de
væsentlige beslutninger. Det blev taget til efterretning.
Jens Jensen opfordrede til, at der var større klarhed og stringens omkring hvordan dispensationer
håndteres. Han mente, at dem der får dispensationer skal kunne være med hele vejen.
Thomas Frydendal sagde, at det er rigtigt, at der tidligere har været løsnet op på dispensationerne for at
vise mere hensyn til nogle af de mindre klubber, men man altså ikke være med til at vinde en medalje. Han
kunne godt se problemet, men han mente det var bedre end, at de slet ikke kunne være med. Alt hvor der
ikke er DM er der vide grænser for hvad der kan fås dispensation for.
Jens Jensen mente så, at man skulle fjerne A, B og C dispensationerne. Det tog Thomas Frydendal med ved
den store gennemgang af lovene.
Susanne Bay spurgte til ulovligt forsvar og hvad man får i straf for at misbruge reglen.
Jesper Nielsen fortalte at det er enormt svært at administrere den regel og noget de har diskuteret meget i
udvalget. Han henviste til et dokument om gode råd og håndtering af reglerne. For at komme omkring det
har man besluttet at indføre 3 point inden for U10 og U12 udenfor 3 zoners feltet, for at imødegå at nogle
spillere dækker zone.
Erik Strate - Aalborg understregede, at det var afgørende at GP strukturen skal starte meget tidligt op –
helst før sommerferien. Han oplyste, at det er svært at få hal tid, idet man var i konkurrence med håndbold,
som er stort i Jylland. Han opfordrede til flere kampe i Jylland, så man spiller i samme tidsperioder.
Thomas Frydendal håbede inderligt, at det blev meget bedre næste sæson, men han fortalte også at selve
turneringsformen er kompliceret og der vil blive gjort alt, hvad der var muligt.
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AD 6) Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Lennart Jensen refererede til den skriftlige beretning og havde ikke yderligere kommentarer.
Beretningen blev godkendt.

Priser
Axel Poulsen prisen
Formanden fortalte at modtageren i år var Michael Boje fra Værløse. Han har igennem mange år været en
fantastisk leder i Værløse. Han har trænet et utal af hold og været aktiv i bestyrelsesarbejdet. Han har
været aktiv i SMART basket og underviser på vores kurser. Han fungerer som mentor for nye trænere og
forstår at favne bredde og elite. Han er loyal, holdningsfast og myre flittig.
Thomas Silfen modtog prisen på vegne af Michael.

Klubleder prisen
Morten Jensen fra vejen basketball klub. Sund forening med en sund økonomi, som skabes af Stand-up og
øl fester. Har en deltidsansat trænercoach og nu en fuldtidstræner.
Stort engagement i Børnebasketfonden. Der har været gang i 4 forskellige skoler og Morten er en af dem
der for tingene til at ske.

DBBF lederpokal
DBBFs lederpokal går til et af de mange engagerede mennesker der gør en kæmpe indsats for DBBF og
dansk basketball.
Vores prismodtager har været en aktiv og vigtig del i den tid vores nuværende ungdomslandsholdsprogram
har eksisteret, både som assisterende træner på pige- og drengelandshold i mere end 8 sæsoner.
Nadeem, som det jo er, repræsenterer alt det forbundet gerne vil identificeres med. Han er en faglig dygtig,
super engageret og rummelig som træner. Mest af alt er han en sympatisk og positiv person som alle kan
lide at være sammen med.
Det er mig en oprigtig glæde at kunne sige tak og overrækker prisen til Nadeem Ahmad for hans store
arbejde for dansk basket og som repræsentant for alle vores dygtige ungdomslandsholdstrænere.
Da Nadeem ikke kunne være her skal jeg bede en repræsentant fra Stevnsgade om at komme op og
modtage prisen på hans vegne.
Jan Boel modtog prisen på vegne af Nadeem
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Årets klub
Susanne Fløe præsenterede årets klub.
Der har været en lang række gode emner, men de har fokuseret på en klub, der har deltaget aktivt i en lang
række af DBBF og DGI’s aktiviteter. Klubben har valgt at fokusere på ungdomsarbejdet og peger mere væk
fra eliten. Deres mål er at få flere børn til at spille basket. Har satellitklubber. Har været glade for at dele
deres viden med andre klubber. Afholdt SFO basket med mange børn der endnu ikke er klubmedlemmer.
Det er en fornøjelse at se klubbens Facebook side der viser hvor mange forskellige aktiviteter der er i
klubben.
Stort tillykke til Værløse.

Afbrydelse pga. frokost.
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Mødet genoptaget efter frokost

AD 7) Behandling af indkomne lovforslag
Dirigenten gennemgik proceduren omkring motivation af forslag og afstemning. Lovændringer kræver 2/3
dels flertal og ved almindelige forslag til Rigsdagen skal der være simpelt flertal.
45 stemmer - Redaktionelle ændringer af lovene og konsekvensrettelser gav Rigsdag - mandat til af
gennemføre.

1. Lovforslag om stemmeret og fuldmagtsforhold til rigsdagen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: De nuværende regler mangler klarhed og der ønskes at sikre at enkeltpersoner, specielt fra
bestyrelsen, ikke sidder med mere end 2 stemmer på rigsdagen.
Nuværende regler
§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basket rigsdagen deltage med maksimalt
tre repræsentanter, som skal være medlem af den klub, de
repræsenterer.

Forslag
§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage med
maksimalt tre repræsentanter, som skal være medlem af den
klub, de repræsenterer.

Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
- klubrepræsentanter
- medlemmer af DBBFs bestyrelse
- formanden for amatør- og ordensudvalget
- medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 4
- formanden for de udvalg, der er nedsat efter § 17, stk. 1
- formanden eller en valgt repræsentant for henholdsvis
spillerforeningen, trænerforeningen og
dommerforeningen, såfremt disse foreninger virker på et
demokratisk grundlag

Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
- klubrepræsentanter
- medlemmer af DBBFs bestyrelse
- formanden for amatør- og ordensudvalget
- medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 4
- formanden for de udvalg, der er nedsat efter § 17, stk. 1
- formanden eller en valgt repræsentant for henholdsvis
spillerforeningen, trænerforeningen og
dommerforeningen, såfremt disse foreninger virker på et
demokratisk grundlag

Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende stemmeret:
- Hver repræsenteret medlemsklub med mindst et aktivt hold i
sæsonen har én stemme. Dog har klubber, med 9 eller flere hold, to
stemmer, og klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer.
Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde. …..
- Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.
- Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen,
trænerforeningen og dommerforeningen, har hver én stemme.
- Samme person kan som følge af flere stemmegivende funktioner
have mere end én stemme på Basketrigsdagen. Hvis samme person
repræsenterer mere end én medlemsklub på Basketrigsdagen, har
vedkommende repræsentant dog kun stemmeret på vegne af én af
de klubber, som repræsenteres.

Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende stemmeret:
- Hver repræsenteret medlemsklub med mindst et aktivt hold i
sæsonen har én stemme. Dog har klubber, med 9 eller flere hold,
to stemmer, og klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer.
Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde. ….
- Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.
- Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen,
trænerforeningen og dommerforeningen, har hver én stemme.
- Samme person kan som følge af flere stemmegivende funktioner
have mere end én stemme på Basketrigsdagen. Hvis samme
person repræsenterer mere end én medlemsklub på
Basketrigsdagen, har vedkommende repræsentant dog kun
stemmeret på vegne af én af de klubber, som repræsenteres.
Ingen person kan uanset stemmeforhold have mere end to
stemmer på rigsdagen.

Stk. 9
Hvis et tilmeldt forenings- eller udvalgsmedlem, jf. stk. 9, ikke er i
stand til at møde på Basketrigsdagen, kan den pågældende
forening/udvalg sende en anden repræsentant. Hvis
foreningen/udvalget sender en repræsentant, som ikke i forvejen er
tilmeldt Basketrigsdagen, skal repræsentanten medbringe skriftlig
fuldmagt til at møde på Basketrigsdagen, idet fuldmagten skal være
underskrevet af foreningens/udvalgets formand.

Stk. 9
Hvis en stemmeberettiget deltager, jf. stk. 4, ikke er i stand til at
møde på Basketrigsdagen, kan pågældende pr. fuldmagt
overdrage sin stemme til enten en korrekt tilmeldt deltager, eller
en anden repræsentant.
Fuldmagten skal fremvises på rigsdagen fra enten en forenings
formand, eller fra den personligt stemmeberettigede person.
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Debat
Formanden fortalte at der har været uklarhed omkring højst to stemmer – for ikke at give bestyrelsen for
stor magt.
Christian Winter mente, at man skal møde op for at stemme. Formanden har ikke ønsket at ændre på det
forhold at man kan have to stemmer.
Steen Jessen – ”højst to stemmer uanset fuldmagt”.
Erik Strate – Aalborg mødte for 2 personer der havde forfald.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
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2. Lovforslag om ændring af valg af næstformand
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det er uhensigtsmæssigt at bestyrelsen skal sidde ved et panelbord umiddelbart efter at
bestyrelsen er valgt og beslutte hvem der opstilles som næstformand. Der er en mindre svækkelse af
demokratiet da rigsdagen så ikke godkender næstformanden, men dette er normal praksis i de fleste
bestyrelser og giver til gengæld bedre mulighed for en god proces omkring udvælgelse af næstformanden.
§12 Forretningsorden for Rigsdagen
stk.5 pkt.12 – udgår
Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af
næstformand i bestyrelsen.

Bestyrelsen
§16 stk.4
Bestyrelsen vælger næstformand blandt
bestyrelsens egne medlemmer på første
bestyrelsesmøde efter rigsdagen

Såfremt forslaget vedtages foreslås det at rigsdagen giver dirigenten mandat til at ændre i dagsordenen
således at det kan træde i kraft allerede til denne rigsdag.
Formanden motiverede kort forslaget.
Forslaget enstemmigt vedtaget
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3. Lovforslag om ændring af 4. kvartalsreglen
Forslagsstiller: BMS Herlev
Motivation: Begrundelse: Ud fra et spillermæssigt perspektiv er det ejendommeligt, at U17 4.
kvartalsspillere gerne må spille U16, men at de året efter ikke må spille U17, fordi de nu er blevet for gamle
til at være omfattet af reglen. Eftersom det netop er på dette alderstrin, at mange unge fravælger
holdsport og heriblandt basketball, virker det paradoksalt at ekskludere en trods alt relativt begrænset
gruppe spillere på grund alder i at deltage på hold, de ellers hidtil har haft mulighed for at spille på. Både
set med sociale og fastholdelses-briller bør reglen gælde hele ungdomsspillerperioden. BMS og Herlev
foreslår derfor, at grænsen ændres til og med U19 som anført. De øvrige begrænsninger på brug af 4.
kvartalsspillere fastholdes.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles turneringsreglement, afsnit 1. Generelle
bestemmelser § 4. Aldersgrænser,
”4.kvartalsregel”

Fælles turneringsreglement, afsnit 1. Generelle
bestemmelser § 4. Aldersgrænser,
”4.kvartalsregel”

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. En spiller må kun
deltage i én aldersgruppe ved evt. Final4 og
finalekampe om UDM, samt pokalfinaler. 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.

I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og
med U19, kan der benyttes op til 2 spillere pr.
kamp som er et kvartal for gamle. En spiller må
kun deltage i én aldersgruppe ved evt. Final4 og
finalekampe om UDM, samt pokalfinaler. 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 er fortsat muligt at søge
dispensation efter gældende regler.

Administrationens kommentarer
Administrationen har ingen væsentlige kommentarer til dette. Det kan være at det hjælper med at
fastholde en svær målgruppe, men det er svært at vide.
Bestyrelsen og Talentchefenes kommentarer:
Der bakkes op om forslaget.
Debat
Steen - BMS fortalte, at det var ærgerligt, at 4.kvartalsspillere bliver for gamle til at være 4. kvartalsspillere.
Det giver ikke mening både socialt og ud fra et fastholdelsessynspunk, at de bliver for gamle. I deres optik
er mand ungdomsspiller indtil man er 19.
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Bettina - Sisu foreslog, at man retænkte at aldersgruppen omkring U19 i forhold til at fastholde spillerne
Frydendal fortalte, at turneringsforslaget støtter forslaget.
Jens Jensen gik ud fra, at reglerne omkring dispensation var de samme?
Frydendal forklarede, at kvartalsspillere er helt sidestillede med alle andre – her er der ikke tale om en
dispensation.
Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer for og 3 imod.
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4. Lovforslag om kampflytninger i Danmarksturneringen
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
Motivation:
Turneringsudvalget ønsker at give mulighed for øget fleksibilitet ved at indføre kampflytninger i
Danmarksturneringen
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 12 Godkendelse af haller og flytning af kampe i
Danmarksturneringen

§ 12 Godkendelse af haller og flytning af kampe i
Danmarksturneringen

DBBF godkender haller, baner og rekvisitter til
Danmarksturneringskampe, fastsætter
spillesteder, dato og klokkeslæt for kampens
afvikling og bestemmer typer og fabrikater på
kampbolde samt udsender turneringsskema og
eventuelle senere rettelser til implicerede
klubber og dommere. Til
Danmarksturneringskampe skal der være adgang
for publikum kun mod entre, medmindre DBBFs
bestyrelse vedtager andet. Ansøgning om
forandring af spilledag, tid og sted, der kun
bevilges af DBBF, må foreligge på DBBFs kontor
med kopi tilsendt til den anden klub mindst 14
dage før kampen iflg. turneringsskemaet skal
spilles. Flytning godkendes normalt kun, hvis
meget tungtvejende og specielle årsager gør det
umuligt at afvikle kampen som oprindeligt
fastsat. Skal et hold afgive en eller flere spillere
eller træneren til landshold, andre DBBFarrangementer eller unionshold, er det berettiget
til at få turneringskampe(n) udsat. Udsættes
kampen(e) ikke, og holdet anvender de(n)
pågældende, kan klubben straffes med bøde.
Hvor tekniske forhold udenfor hjemmeklubbens
kontrol umuliggør, at en kamp kan spilles som
oprindeligt fastsat, kan DBBF uden hensyn til
ovennævnte frister flytte kampen, når klubben og
dommere får skriftlig underretning i rimelig tid.

DBBF godkender haller, baner og rekvisitter til
Danmarksturneringskampe, fastsætter spillesteder,
dato og klokkeslæt for kampens afvikling og
bestemmer typer og fabrikater på kampbolde samt
udsender turneringsskema og eventuelle senere
rettelser til implicerede klubber og dommere. Til
Danmarksturneringskampe skal der være adgang
for publikum kun mod entre, medmindre DBBFs
bestyrelse vedtager andet. Ansøgning om
forandring af spilledag, tid og sted, må foreligge på
DBBFs kontor med kopi tilsendt til den anden klub
mindst 10 dage før kampen iflg. turneringsskemaet
skal spilles. Flytning godkendes ved enighed
imellem klubberne og kampen afvikles indenfor de
fastsatte terminer. Klubben som begærer
kampflytning pålægges et kampflytningsgebyr
fastsat af Turneringsudvalget, hvoraf halvdelen
kreditteres modstanderklubben.
Skal et hold afgive en eller flere spillere eller
træneren til landshold eller andre DBBFarrangementer, er det berettiget til at få
turneringskampe(n) udsat. Udsættes kampen(e)
ikke, og holdet anvender de(n) pågældende, kan
klubben straffes med bøde. Hvor tekniske forhold
udenfor hjemmeklubbens kontrol umuliggør, at en
kamp kan spilles som oprindeligt fastsat, kan DBBF
uden hensyn til ovennævnte frister flytte kampen,
når klubben og dommere får skriftlig underretning i
rimelig tid.
Kommentar: Undtagelse for BL og DL, dette tilføjes i Hvidbogen for de 2 ligaer.

Debat
Frydendal fortalte at det var et forslag, der skulle gøre det at lettere at flytte kampe i
danmarksturneringen.
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Claus Jensen spurgte til undtagelsen for ligaerne som tilføjes Hvidbogen.
Frydendal oplyste, at det handlede om at dameligaen og Basketligaen selv kan bestemme. Hvis det de
således ønsker at ændre noget i forhold til forslaget, skal det tilføjes i Hvidbogen.
Forslaget vedtaget
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5. Lovforslag om ændring af Landspokalturneringen for seniorer
Forslagsstiller: Lemvig
Motivation:
Lemvig Basket vil gerne foreslå, at man på Rigsdagen tilpasser reglerne for brug af spillere i
pokalturneringen for seniorer, så de stemmer med reglerne for brug af spillere i turneringen. Det vil sige, at
3 ikke-europæiske spillere kan anvendes. I hvert fald når to ligahold mødes.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 37 Licensregler for pokalturneringen

§ 37 Licensregler for pokalturneringen

I Landspokalturneringen gælder samme regler,
dog med den undtagelse, at der kan benyttes
max. 2 ikke-EU spillere i hver kamp.

I Landspokalturneringen gælder samme regler.

Administrationens kommentarer
Rent logisk giver det mening, men det er en klar styrkelse af ligaholdene. Alternativt kunne man foreslå at
der tillades sammen antal udlændinge når ligaholdene møder hinanden.
Bestyrelsens holdning
Bestyrelsen foreslår at forslaget ændres således at det altid er reglen angående udlændinge for den lavest
rangerede hold der gælder. Det vil sige at der kan anvendes 3 ikke-EU-spillere når ligahold mødes, men når
hold fra lavere rækker er involveret i kampene kan der kun anvendes 1 ikke-EU-spiller. (vedtaget RLA
09/08)
Debat
Peter - Lemvig mente, at det er mærkeligt, at der er to forskellige regelsæt for hhv. pokalturneringen og
danmarksturneringen. Ønskede, at samme spillere skulle kunne deltage i begge turneringer hele sæsonen.
Frydendal fortalte, at bestyrelsen ønskede at justere forslaget jf. materialet. Det skal være
udlændingereglerne for det lavest rangerede hold der gælder.
Henrik – Solrød stillede uddybende spørgsmål til reglerne, som Thomas Frydendal besvarede.
Peter - Lemvig mente at der er klubber der bliver hårdt ramt af et sådant forslag. Der er nogle trupper der
er meget tynde og hvor det kunne blive et problem.
Christian W – Falcon mente at man modsat kunne forestille sig at en masse hold vælger ikke at deltage
fordi at ligaholdene har så mange udlændinge.
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Peter Lemvig mener stadigvæk ikke, at reglerne skal være forskellige.
Andreas Larsen - Næstved spurgte om reglerne også gjaldt for cotonou. Frydendal forklarede at reglerne er
de samme som tidligere.
Peter Lemvig fik præciserede at ligaklubberne ville kunne bruge det antal udlændinge som de bruger i
ligaerne når de spiller mod hinanden.

Forslag A – fik 4 stemmer.
Forslag B – 36 stemmer (bestyrelsens ændringsforslag)
Blankt – 4 stemmer
Ændringsforslaget fra bestyrelsen er dermed vedtaget.

6. Lovforslag om ændring af Uddannelseserstatning fra 4 til 5 år
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
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Motivation: Ændring af årgangene medfører at lovene skal ændres for området og der er tale om en
konsekvensrettelse. Der ønskes at der tilføjes 1 år til ordningen pga. de ændrede årgange.
AFSNIT III: UDDANNELSESERSTATNING
§39
Stk. 1
Klubber kan registrere deres ungdomsspillere hos
DBBF fra deres 1.år som juniorspiller. Spillerne
kan registreres indtil de overgår til senior. En
spiller kan derfor maksimalt registreres i fire
sæsoner.

AFSNIT III: UDDANNELSESERSTATNING
§39
Stk. 1
Klubber kan registrere deres ungdomsspillere hos
DBBF fra deres 1.sæson som U16-spiller og til og
med U19. Spillerne kan registreres indtil de
overgår til senior. En spiller kan derfor maksimalt
registreres i fem sæsoner.

Frydendal forklarede, at det var en konsekvensændring.
Forslaget vedtaget

7. Lovforslag om ændring af boldstørrelse for U14 Damer
Forslagsstiller: BK Amager, BMS Herlev, Hørsholm og SISU.
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Motivation: Der er en udbredt holdning blandt trænere i U 14 pige årgangene på tværs af klubber at der
bør ændres bold størrelse for årgangen. (Piger)
Udviklingsmæssigt vil det give spillerne en bedre mulighed for at blive fortrolig med denne størrelse bold,
hvis man arbejder med den fra sæsonstart. Mange hold træner og spiller med 6 bolde fordi de deltager i
turneringer, hvor det er denne bold størrelse som bruges.
Det vil giver den enkelte spiller en mulighed for at udvikle en bedre ball handling og være forberedt på de
ændringer der alligevel sker i løbet af deres tid som U 14 spillere.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§50 Boldstørrelser

3. Propositioner for Herrer
1.Division Herrer

Str.7: Herreseniorer, U22 Herrer, U19 Herrer, U17
Herrer og U16 Herrer
Str.6: Dameseniorer, U22 Damer, U19 Damer,
U17 Damer, U16 Damer og U14 Herrer
Str.5: U14 Damer, U12, U10 og U8

Str.7: Herreseniorer, U22 Herrer, U19 Herrer,
U17 Herrer og U16 Herrer
Str.6: Dameseniorer, U22 Damer, U19 Damer,
U17 Damer, U16 Damer, U14 Herrer og U14
Damer
Str.5: U12, U10 og U8

Administrationens kommentar: DBBF´s talentchef bakker op om forslaget gældende for alle rækker.

Debat
Susanne Bay Amager fortalte, at der er mange af U14 holdene i pigerækken har valgt at spille 6bold.
Mesterrækken i København spiller alle med 6 og alle synes det er bedre. Det er også 6-bolde der spilles med
i udlandet.
Jesper Nielsen mente, at der var fordele og ulemper. Har derfor ikke nogen speciel holdning og i grand Prix
kan man bare vælge hvilken bold de spiller med.
Forslaget blev vedtaget
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8. Lovforslag om etablering af Basket 1eren
Forslagsstiller: Værløse, BMS Herlev og Solrød.
Motivation: At opbygge en bæredygtig platform for klubber i 1. division herrer, så skridtet til Basketligaen
gøres lettere, og herunder skabe et sportsligt produkt, der bidrager til et udvikle og styrke talentudviklingen
af spillere i deres overgang fra 1. division til Basketligaen.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3. Propositioner for Herrer
1.Division Herrer

3. Propositioner for Herrer
1.Division Herrer

Som klub i 1.divsion er det muligt af indtræde i
Basket1eren, som er en frivillig sammenslutning
af 1. divisionsklubber der ønsker at fremme
kampafviklingen og styrke klubudviklingen i
overgangen fra 1. division til Basketligaen.
Udover turneringsgebyret for deltagelse i 1.
division, betaler de klubber der ønsker at
indtræde i Basket1eren et ekstra beløb, fastlagt
til 12.500,- kr. DBBF opkræver og fordeler denne
ekstrapulje, i henhold til de retningslinjer som
fremsættes af Basket1er-rådet. I Basket1er-rådet
sidder en repræsentant for alle de klubber som
har tilsluttet sig Basket1eren i det respektive
turneringsår. Beslutninger i Basket1er-rådet
træffes ved simpelt flertal. Basket1eren
samarbejder med Basketligaen inden for de
forhold hvor dette er givende.

Der nedsættes et råd for udviklingen af 1.div.
herrer. Rådet skal bestå af 1.div. klubberne,
repræsentanter fra DBBF, de meste ambitiøse
2.div. klubber, samt ligaen. Opgaven er at
forholde sig til udviklingen af 1.div. og herunder
alle de forslag der er stillet angående dette på
rigsdagen. 1.div. klubberne har mødepligt.

Udover Basket1er-rådet nedsættes der et råd for
udviklingen af 1.div. herrer. Rådet skal bestå af
1.div. klubberne, repræsentanter fra DBBF, de
meste ambitiøse 2.div. klubber, samt ligaen.
Opgaven er at forholde sig til udviklingen af 1.div.
og herunder alle de forslag der er stillet angående
dette på rigsdagen. 1.div. klubberne har
mødepligt.

Administrationens kommentar: det anbefales ikke at have beløb defineret direkte i lovteksten. Forslaget vil
medføre en del administrative omkostninger for DBBF som der ikke er finansiering til i forslaget. Såfremt
forslaget skal kunne administreres er der behov for betydeligt mere specifikke regler.

29

Debat
Thomas Silfen forklarede at der er et stor spring til basketligaen fra 1DH. Klubberne mente, at det var en
måde at forberede klubberne bedre til at udvikle sig mod ligaen. Forbundet skal hjælpe med at styre
processen og udvikle klubberne. Det ses som en mulighed for, at kunne holde sig selv fast og for nogle er
det nødvendigt for at udvikle organisationen. Beslutninger træffes af de deltagende klubber i enighed. Vi
ser det som en mulighed for at vi kan holde os selv fast på de krav der stilles til os når vi kommer i
Basketligaen og gøre springet mindre, således at når man rykker op står man stærkere. Målet er ligeledes
øget opmærksomhed omkring kampafvikling.
Rasmus Winkel fortalte, at det var drøftet i bestyrelsen som var overvejende positive. Det var dog ikke
hensigtsmæssigt, at der er specifikke beløb i en lovtekst. Det er ligeledes svært at vide hvilken opgave der
ligger i forslaget for forbundet. Basketligaen involvering skal ikke defineres i lovteksten.
Erik Strate - Aalborg mente ikke at det er en god ting med en frivillig ordning. Han mente at det skulle være
noget der gælder for alle klubber.
Thomas Silfen fortalte, at det var nødvendigt at have et defineret beløb som alle kender, selvom han godt
kunne se det upraktiske i at beløbene står i teksten. Han mente ikke, at alle skal tvinges til at leve op til
større krav som nogle få af klubberne ønsker.
Han understregede, at der kun er lagt op til at administrationen skal opkræve og udbetale.
Formanden havde svært ved at se hvorfor det skal besluttes på rigsdagen, men bakkede helt op om
tankerne.
Thomas Silfen fortalte at ønsket er at det skal gøres så alle kan være med og det ville være mere tydeligt,
hvis det var vedtaget af Rigsdagen. Han savnede initiativer til at udvikle 1DH og han mente dette var en
mulighed for dette. Han mente ikke at basketligaen var forpligtet til at investere overhovedet.
Peter Kjøller - stevnsgade opfordrede kraftigt til at støtte forslaget. Han fortalte, at det er utroligt hårdt at
rykke op og det ville være fint hvis klubberne kan rykke op med den forberedelse som dette forslag giver de
klubber der deltager.
Erik Strate - Aalborg bakkede op om forslaget, men ønskede tvang, så man tvang de ressourcesvage
klubber til at være med.
Formanden understregede, at forbundet støtter intentionerne i forslaget.
Thomas Silfen foreslog et ændringsforslag, således at man laver et forsøgs år, så man kunne have en bedre
fornemmelse for præcis hvad det kræver. Dette var et ændringsforslag.
Erik Strate - Aalborg ville trække sit forslag hvis denne formulering blev medtaget.
Forslaget med den tilføjelse at det blev et 1 årigt forsøg.
Forslaget blev herefter vedtaget.
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9. Lovforslag om ændring af U19 Herrer Landsdækkende
Forslagsstiller: EBAA
Motivation: Der var ingen der ønskede at motivere forslaget. Thomas F. knyttede et par enkelte
kommentarer til forslaget, herunder forslaget konkret går på at man godt kan have 2 hold i landsdækkende
rækker også selv om det ikke er rene årgangshold.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

7.Propositioner for Landsdækkende
Ungdomsturneringer
Afsnit II Propositioner for ungdomsturneringer

7.Propositioner for Landsdækkende
Ungdomsturneringer
Afsnit II Propositioner for ungdomsturneringer

§ 3 Landsdækkende Ynglingerække
For den landsdækkende ungdomsrækker er der
fri tilmelding.

§ 3 Landsdækkende Ynglingerække
For den landsdækkende ungdomsrækker er der fri
tilmelding, også uden hensyntagen til om der er
tale om rene årgangshold eller ej.
Der findes for denne række ligeledes rejserefusion i
henhold til almindelige refusionsregler. Semifinaler
og finaler afvikles i bedste af tre kampe.

Der findes for denne række ligeledes
rejserefusion i henhold til almindelige
refusionsregler. Semifinaler og finaler afvikles i
bedste af tre kampe.

Administrationens kommentar: Der foretages redaktionelle rettelser for området som sikrer, at lovteksten
er tidssvarende med turneringsformen som anvendes. Se redaktionelle rettelser for Landsdækkende
ungdomsturneringer.
Debat
Der var et afklarende spørgsmål. Dækker så normale op og nedrykning for spillere såsom lukkede hold?
Thomas F. oplyste at det gjorde det og uddybede, at det var gældende ligesom for alle andre rækker. Hvis
man har 2 hold med i en landsdækkende række, kan man ikke både spille for hold 1 og hold 2. Der gælder
de almindelige regler. Man kan altså ikke spille på 2 hold for samme klub i samme række.
Det blev fra salen påpeget, at forslaget drejede sig om at gøre det mere fleksibelt for spillerne, herunder
hensyn til den enkelte spiller f.eks. at nogen går i klasse sammen mv.
Thomas F. påpegede at der tillige var lavet enkelte konsekvensrettelser således at lovteksten kom i
overensstemmelse med måden man havde håndteret regler på i de seneste år.
Der blev skredet til afstemning.
34 stemte for og forslaget blev derfor vedtaget.
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Forslag til Rigsdagsbeslutning 1: Håndtering af disciplinærsager
Forslagsstiller: Bakken, HIC, Næstved (BL ligaudvalg)
Motivation: Som følge af den udvikling BL har været igennem ønsker BL at se nærmere på hvordan
behandlingen af disciplinærsager i højere grad kan tilpasses de behov der er i dag er opstået i BL. BL og
DBBF har startet en arbejdsgrupper der konstruktivt ser på løsningsmuligheder, men det har ikke været
muligt at færdiggøre et gennemarbejdet forslag inden rigsdagen.
Rigsdagsbeslutning (bemærk at det ikke er et lovforslag)
BL og DBBF bemyndiges til at afprøve en justeret behandlingsproces for disciplinærsager i BL for sæsonen
16/17, også selvom det afviger fra de gældende regler i forbundets love. Det er en forudsætning at dette
sker i fuld enighed mellem liga og forbund. Såfremt systemet fungerer skal dette fremsættes som lovforslag
til rigsdagen i 2017.
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Forslag til Rigsdagsbeslutning 2: Ændring af retspraksis om tolkningen af EU-lande
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Dette er ikke lovtekst, men en tolkning. DBBF´s administration ønsker at klubberne træffer
beslutning omkring tolkningen af udlændingereglen. Tidligere har der været en individuel tolkning fra land
til land i Europa som ikke har været medlem af EU/EØS.
Praksis har hidtil været at der er blevet tolket udvidende således at spillere fra alle lande i EU, associerede
lande og dem i FIBA ikke har talt som udlændinge. Dette er forbundet dog ikke juridisk forpligtet til.
Såfremt det vælges at tolke indskrænkende anbefales det at den nye praksis først gøres gældende fra
sæson 17/18 da klubber allerede kan have indgået aftaler med spillere fra de lande der skifter status.

Tilføjelse til tolkninger og retspraksis:
§30 Stk.2A
Tekst 1:
EU-lande tolkes som alle medlemslande fra FIBA-europe. Der kan søges dispensation for statsløse.
Tekst 2:
EU-lande er kun medlemmer af EU- og EØS-lande.
Følgende lande er med i FIBA Europe, men tæller ikke som EU- og EØS-lande:
Armenien
Aserbajdsjan

BosnienHerzegovina
Hviderusland

Georgien

Israel

Moldova

Kosovo

Serbien

Ukraine

Tyrkiet

Redaktionelle ændringer
FTR §4 Aldersgrænser
En spiller må kun deltage i én aldersgruppe ved evt. Final4 og finalekampe om UDM, samt pokalfinaler. Her
må en ”kvartalsspiller” kun deltage i en (1) aldersgruppe ved final4.
Ændres til:
En ”kvartalsspiller” må kun deltage i én aldersgruppe ved evt. Final4 og finalekampe om UDM, samt
pokalfinaler.
Sæson 16/17 – tabel opdateres såfremt ændringsforslag om 4.kvartalsspillere vedtages.
Række
U16
U14
U12
U10
U8

Årgang(e)
2001-02
2003-04
2005-06
2007-08
2009-10

Må benytte 2 spillere fra 4.kvartal
2000
2002
2004
2006
2008

Kommentar: Rettelse for at undgå misforståelse
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FTR §6 Individuel dispensation for aldersgrænser
§6 Individuel dispensation for aldersgrænser
Det er tilladt at spille i en række så længe man ikke er
for gammel.
Spillere der går i samme klasse i grundskolen kan dog
efter dispensation spille i en yngre række. Der skal
forefindes et officielt skema med felter og fritekst der
sendes til klubberne når dispensation gives, med klar
beskrivelse af hvad spilleren er spilleberettiget til.
U22-spillere kan uden dispensation spille på både U22og på seniorhold i samme klub inden for samme sæson
og dermed have mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO aldersgrupper. U19-spillere
kan uden dispensation deltage på klubbens U22-hold
OG seniorhold i samme klub inden for samme sæson og
dermed have mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper. Spillere
yngre end U19-spillere kan søge dispensation.
Alle spillere fra U14 til og med U16 må spille på et hold i
egen aldersklasse og herfra spille på et hold i højere
aldersklasse med ret til at rykke tilbage.
Hvis en klub ikke har et ungdomshold, som en spiller
kan rykke op på, kan turneringsudvalget efter individuel
vurdering (evt. vedlagt kopi af medlemsliste i klubben)
give dispensation til, at pågældende spiller (maks. 2
spillere/hold) kan spille på samme klubs hold i
aldersgruppen under. Dette forudsætter dog, at
spilleren har været medlem af pågældende klub i hele
den forudgående sæson.

§6 Individuel dispensation for aldersgrænser
Det er tilladt at spille i en række så længe man ikke er
for gammel.
Spillere der går i samme klasse i grundskolen kan dog
efter dispensation spille i en yngre række. Der skal
forefindes et officielt skema med felter og fritekst der
sendes til klubberne når dispensation gives, med klar
beskrivelse af hvad spilleren er spilleberettiget til.
U22-spillere kan uden dispensation spille på både U22og på seniorhold i samme klub inden for samme sæson
og dermed have mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO aldersgrupper. U19-spillere
kan uden dispensation deltage på klubbens U22-hold
OG seniorhold i samme klub inden for samme sæson og
dermed have mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper.

Alle spillere fra U14 til og med U17 må spille på et hold i
egen aldersklasse og herfra spille på et hold i højere
aldersklasse med ret til at rykke tilbage.
Hvis en klub ikke har et ungdomshold, som en spiller
kan rykke op på, kan turneringsudvalget efter individuel
vurdering (evt. vedlagt kopi af medlemsliste i klubben)
give dispensation til, at pågældende spiller (maks. 2
spillere/hold) kan spille på samme klubs hold i
aldersgruppen under. Dette forudsætter dog, at
spilleren har været medlem af pågældende klub i hele
den forudgående sæson.

FTR §35 stk.2
Kun EU-spillere kan opnå DL.
Ændres til:
Kun EU-spillere kan opnå dobbeltlicens.
Kommentar: Utydigt. EU-spillere tolkes ift. rigsdagsbeslutning 2016 om præcisering af dette.
FTR §42
Ikke-danske spillere fra og med det fyldte 18 år kan deltage efter indsendelse af ”letter of clearance”
(såfremt vedkommende har været registreret som spiller i en FIBA klub i et andet land) eller ”academic
institution player declaration” (såfremt vedkommende ikke har været registreret som spiller i en FIBA klub i
et andet land).
Ændres til: modtagelse
Kommentar: LOC kan kun indhentes og udstedes af nationale forbund, dvs. DBBF.
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TR §15 stk.3 Rettelse: ”En tidsbestemt karantæne, der indeholder mere end 3 spilledage m.v., kan inden …”
Kommentar: Manglende redaktionel rettelse af tidligere lovændring. I dag kan alle disciplinær kendelser
ankes.
3.Propositioner for herrer
2.Division for herrer vest omfatter:
- de/det hold, der vælger at rykke ned fra 1. division herrer fra forrige sæson (geografisk placeret i vest)
- nr. 1 og 2 i Playoff for 3. division herrer vest i forrige sæson
- de resterende hold fra 2.division for herrer vest fra forrige sæson
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som fastsætter form og antal runder, samt slutspil inden
sæsonstart.
Vinderen af slutspillet 2.division Øst er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten
nr.2
2.Division for herrer øst omfatter:
- de/det hold, der vælger at rykke ned fra 1. division herrer fra forrige sæson (geografisk placeret i vest)
- nr. 1 og 2 i Playoff for 3. division herrer øst i forrige sæson
- de resterende hold fra 2.division for herrer øst fra forrige sæson
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som fastsætter form og antal runder, samt slutspil inden
sæsonstart.
Vinderen af slutspillet 2.division Øst er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten
nr.2
Kommentar: Præcisering af deltagende hold, samt at struktur fastsættes inden sæsonstart og tilføjelse af
tekst som var udgået vedr. oprykning.
4.Propositioner for damer
1.division damer vest omfatter:
- de/det hold fra Dameligaen i forrige sæson (geografisk placeret vest), der ikke godkendes til Dameligaen i
nuværende sæson
- Nr.1 og 2 i slutspillet i 2. division damer vest i forrige sæson (ændring: playoffs)
- de resterende hold fra 1. division damer vest i forrige sæson
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som fastsætter form og antal runder, samt slutspil inden
sæsonstart.
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Playoffs De 4 bedst placerede hold kvalificerer sig til playoff(1-4, 2-3). Der er fri tilmeldingen til Playoffs.
Klubben skal indsende tilmelding skriftligt til DBBF senest kl.12 dagen før den tredjesidste runde.
Omkostningerne til Playoffs fordeles via turneringsgebyret. Semifinaler og finaler spilles bedst af 3 kampe,
vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i finalen. Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige
kampe. (udgår)
Vinderen af 1.division slutspillet (Playoffs) er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2
1.division damer øst omfatter:
- de/det hold fra Dameligaen i forrige sæson (geografisk placeret øst), der ikke godkendes til Dameligaen i
nuværende sæson
- Nr.1 og 2 i slutspillet i 2. division damer vest i forrige sæson (ændring: playoffs)
- de resterende hold fra 1. division damer vest i forrige sæson
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som fastsætter form og antal runder, samt slutspil inden
sæsonstart.
Playoffs De 4 bedst placerede hold kvalificerer sig til playoff(1-4, 2-3). Der er fri tilmeldingen til Playoffs.
Klubben skal indsende tilmelding skriftligt til DBBF senest kl.12 dagen før den tredjesidste runde.
Omkostningerne til Playoffs fordeles via turneringsgebyret. Semifinaler og finaler spilles bedst af 3 kampe,
vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i finalen. Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige
kampe. (udgår)
Vinderen af 1.division slutspillet (Playoffs) er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2
Ændres til TR §51
Andre bestemmelser
DBBFs TU fastsætter reglerne for:
- kampflytninger,
- bøder og bødestørrelser
- konsekvenser at et af et holds udeblivelse
- konsekvenser hvis et hold trækker sig ud af rækken
- godtgørelse til et forgæves mødende udehold eller en forgæves mødende dommer,
- karantænebehandling
- behandling af protestsager
- sanktioner ved manglende bødebetaling.
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6. Propositioner for danske ungdomsmesterskaber
Afvikling
§9
Stævnet afholdes i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.
Rettes til:
Stævnet afvikles 2 år ad gangen i samme landsdel hhv. øst og vest for Storebælt. I modsatte landsdel ift.,
hvor ungdomspokalfinalerne afvikles.
Kommentar: Rettelse, sådan at teksten følger afviklingen af mesterskaberne.

7. PROPOSITIONER FOR LANDSDÆKKENDE
UNGDOMSTURNERINGER
§ 1 Deltager hold
En landsdækkende ungdomsturnering består af 6 klubber, kvalificeret via lokale turneringer i
efteråret i øst og vest. De to bedst placerede i øst og de to bedst placerede i vest er automatisk
kvalificerede til den landsdækkende række. Nr. 3 og 4 fra hhv. øst og vest, spiller en kvalifikationskamp om
deltagelse, således at nr. 3 øst møder nr. 4 vest og nr. 3 vest møder nr. 4 øst. Kvalifikationskampene spilles i
lige år i vest og i ulige år i øst (udgår)
DBBF udbyder en landsdækkende ungdomsturnering for U17- og U19-årgange, med fri tilmelding.

§ 2 Turneringsform
Klubberne spiller et grundspil, alle mod alle, ude og hjemme. Runderne kan afvikles i stævneform over en
weekend, for at nedbringe antallet af rejser over Storebælt.
Herefter spilles finaler, bedst af 3 kampe mellem nr. 1 og 2.
Er et hold dømt som taber efter FIBAs spilleregler, er det dog ikke udelukket fra at spille en 2. og en evt. 3.
kamp.
Det bedst placerede hold i grundspillet har normalt hjemmebane i den 1. kamp og altid i en evt. 3. kamp.
(udgår)
DBBF´s Turneringsudvalg fastsætter rammerne for strukturen for grundspil og slutspil inden sæsonstart.
Kommentar: Rettelse sådan at der afvikles en turneringsform ift. antal deltagere.

Debat
Thomas Frydendal fortalte at forslaget er blevet justeret i forhold til det der står i materialet i samarbejde
med Eeba. Forslaget går på, at man godt kan have to hold i landsdækkende rækker også selvom det ikke er
rene årgangshold.
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Henrik Sandberg -Solrød spurgte til om de samme regler for op og nedrykning af spillere - hvilket Frydendal
bekræftede. Man kan stadigvæk ikke spille på to hold fra den samme klub i den samme række uden at lave
et klubskifte.
Jens Jensen forklarede at det er for at gøre det mere fleksibelt for den gruppe spillere også ud fra f.eks.
sociale forhold.
Frydendal fortalte også at der er truffet nogle praktiske konsekvensrettelser i teksten.
Der var på dette tidspunkt 42 gyldige stemmer
Forslaget blev vedtaget idet 34 stemte for.
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Ad 8) Godkendelse af Herreligaens og Dameligaens mandat

Herreligaens Hvidbog 2016
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
Foreningens navn er Basketligaen. Ligaen er Danmarks Basketball-Forbunds øverste række i
Danmarksturneringen for herrer. Ligaen kan uden varsel skifte navn efter beslutning fra ligarådet.
Ligaen er undergivet DBBFs love og reglementer og Danmarks Idræts-Forbunds love og reglementer og
beslutninger truffet i henhold hertil.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for herreelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love.
Ligaens opgaver er blandt andet at:










Sikre drift af turneringen
Arbejde på at markedsføre ligaen
Rådgive og vejlede klubberne
Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter
Skabe den bedst mulige fankultur
Samarbejde med TV-partnere
Udvikle ligaen kommercielt
Samarbejde med kommercielle partnere
Samarbejde med DBBF og andre interessenter
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§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er direktørens/forretningsførerens kontor.
§ 4 Turneringsgebyr
Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt
flertal efter indstilling fra ligaudvalget og forretningsføreren.
§ 5 Love og reglementer
Ligaens klubber skal følge DBBFs love og reglementer og alle beslutninger truffet i henhold hertil, med
mindre der i hvidbogen er beskrevet præcise undtagelser til disse regler.

§ 6 Hvidbog og mandat
Basketligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er den øverste instans. Rigsdagen
godkender årligt Basketligaens hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF’s love og
reglementer §12 stk.5 pkt. 8.
Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og hvidbogens bilag der ikke skal
godkendes på rigsdagen.
§ 7 Ligaens enheder
Ligaens opgaver varetages af:
1. Repræsentantskabet
2. Ligarådet
3. Ligaudvalget
4. Revisoren
§ 8 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er ligaens øverste myndighed. Det har den endelige afgørelse i alle spørgsmål, som
ikke ifølge disse love, ligaens reglementer eller DBBFs love og reglementer hører under anden instans.
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes en gang årligt af ligaudvalget med mindst 1 måneds varsel
til afholdelse senest 15.maj og mindst tre uger før DBBFs Basketrigsdag. Forslag, der ønskes behandlet, skal
være ligaudvalget i hænde senest 3 uger før ligaens repræsentantskabsmøde. Mødestedet fastsættes af
ligaudvalget.
§9
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Ligaudvalget aflægger beretning
3. Ligaudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Bestemmelse af turneringsgebyr til ligaen
6. Valg af ligaudvalg
7. Valg af en suppleant til ligaudvalget

40

8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

§ 10 Repræsentantsskabsmøde
På repræsentantskabsmødet er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kræves ved ændringer af love og
reglementer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmetal afgives derfor. Ved
personvalg er dog relativt flertal afgørende.
§ 12 Ekstraordinært møde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes af ligaudvalget og skal indkaldes på skriftlig
anmodning af 1/3 af ligaens klubber repræsenteret på sidste ordinære repræsentantskabsmøde med
opgivelse af forhandlingsemne.
Indkaldelse sker med 14 dages varsel. Mødestedet bestemmes af ligaudvalget
§ 13 Basketligarådet
Repræsentantskabet kaldes basketligarådet og er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant
valgt fra hver ligaklub, samt op til tre repræsentanter udpeget af DBBF. Rådet kan ansætte personale til at
styre den daglige drift varetages af forretningsføreren i samarbejde med ligaudvalget.
Hvert bestyrelsesmedlem 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.
Følgende møder og mødepunkter skal som minimum afholdes
Dato
Ult. aug-

Indhold

Kommentar



Opstartsmøde for den nye sæson



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

pri. sep
Nov
Med. feb
April
Med. juni
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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.

§ 14 Ligaudvalget
Ligaudvalget består af tre af repræsentanterne fra basketligarådet.
Udvalgsmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde ved simpel hemmelig afstemning
blandt de opstillede. Man skal have siddet som ligarepræsentant i mindst en sæson for at være kvalificeret
til udvalget, dog er medlemmer med mere anciennitet klart at foretrække.
Fra Basketligaen udpeges en repræsentant der indgår i DBBF’s bestyrelse. jf. DBBF’s love og reglementer §
9 litra f. Der stemmes først om hvem der skal sidde som repræsentant i DBBFs bestyrelse og dermed
automatisk er med i ligarådet.
Efterfølgende stemmes der om de to resterende medlemmer. Valget er personlig og såfremt et
ligaudvalgsmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt medlem på det førstkommende ligamøde.
Ligaudvalgets opgave er at:











Sikre samarbejde i og udvikling af ligaen.
Være løbende sparringspartner for forretningsføreren og andet personale.
I samarbejde med forretningsføreren tage aktuelle driftsmæssige beslutninger. Eksempler på dette
kunne være:
o Konflikter om kampflytninger
o Bødespørgsmål
o Klager over opførsel og lignende sager
o Budgetmæssige beslutninger
At forholde sig til alle andre sager der vedrører den løbende turnering
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.
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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.
§ 15 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.
§16 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
§17 Håndtering af indberetninger og protester
DBBF’s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette tilstræbes
at kunne ske indenfor max 48 timer.
§ 18 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.
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§ 19 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.

§ 20 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.

§ 21 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.
DBBFs regler for kampflytning er ikke gældende for basketligaen
§ 22 1. Division
De 1. divisionsklubber der har interesse for oprykning inviteres til individuel rådgivning af
forretningsføreren mindst en gang årligt.
ØKONOMI
§ 23 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere ligaens bøger, bilag
og formue.
§ 24 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.
§ 25 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en ligaklub reguleres i DBBFs konkursreglement
§ 26 Klubbernes økonomi
1. Klubberne i Basketligaen kan ikke skylde DBBF eller Basketligaen penge uden særlig aftale herom med
hhv. DBBF eller Basketligarådet, og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Basketligaen har
mulighed for at ekskludere klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs
love. Jf. afgiftsskema pkt. 29) og 30)
2. En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til, Basketligaen.
3. For at kunne deltage i slutspillet skal al forfalden gæld være afregnet. Forfalden gæld er udeståender hvis
forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp.
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§ 27 Ophævelse
Beslutning om forenings ophævelse kan kun tages af rigsdagen med 4/5 af stemmerne
Rykker en klub ned fra basketligaen oppebærer klubben retten til den forholdsmæssige andel af
egenkapitalen pr. 1. juni i den aktuelle sæson. Ved en trækning fra ligaen fortabes hele retten til
tilbagebetaling egenkapital og evt. indbetalt turneringsgebyr.
Opløses ligaen tilfalder dets ejendele de sidst deltagende klubber.
DEL 2 – KLUBBERNE OG DERES OPGAVER
Del 2 og 3 er til orientering, men kan ændres af ligarådet uden godkendelse fra rigsdagen.
Klubberne er en del af ligaen og dem der leverer produktet. Klubberne er indbyrdes afhængige af hvor godt
et produkt de hver især skaber. Derfor har klubberne besluttet en række standarder der sikrer et ensartet
produkt hos alle klubber.
Generelt
Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten over
om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de krav, hvor der er angivet afgiftstørrelser). Dette bør max.
tage 10 minutter og skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen.
Ved tv-kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den af Tv
i forvejen udsendte produktionsplan, som er afstemt med klubberne.
Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet
dispensation for kravet. Afgiftssatsen er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Basketligaen.
Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.
a. Organisation
1. Eliten skal være udskilt i en selvstændigt forenings eller selskab med selvstændigt regnskab. Jf.
afgiftsskema pkt. 29
2. Klubberne skal deltage i Basketligaseminarer og -møder med det indbudte antal personer.
b. Krav til holdene
1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere. (jf. afgiftsskema pkt. 1)
2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere (jf. afgiftsskema pkt. 2)
3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. (jf. afgiftsskema pkt. 3)
4. Trøjenumre skal være fra 4 - 15 (jf. afgiftsskema pkt. 4)
5. Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips. (jf. afgiftsskema pkt. 5)
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c. Krav til arenaen
Der er følgende krav til hallerne med forskellige konsekvenser
1. Ufravigeligt
2. Bøde 5000 kr.
3. Bøde 500 kr.
Grundspil/
#

Semifinaler

Finaler

Kvartfinaler
Hallen

1

Siddepladser1

500

600

700

2

Samlet kapacitet2

700

900

1200

Lys (lux)

6-800

800-1200

800-1200

Banen og det sportslige
3

Gennemsigtige plader

Ja

Ja

Ja

4

24 sek. 3

Ja

Ja

Ja

5

Fuldt malede felter og cirkler

Ja

Ja

Ja

14

Farvet grøft på mindst 20 cm

Ja

Ja

Ja

15

Ingen andre streger på banen 4

Nej

Ja

Ja

16

LED lys i pladen

Ja

Ja

Ja

Forhold for gæster
7

Reserverede pladser til journalister

Ja

Ja

Ja

8

Presseansvarlig

Nej

Ja

Ja

9

Kiosk5

Ja

Ja

Ja

10

Aflåseligt omklædningsrum til hold og dommere

Ja

Ja

Ja

11

Arena klar før kampstart 6

30 min. 7

45 min8

60 min.

13

Acceptable produktionsforhold til TV9

Nej

1z

Ja

1

Både faste pladser, flytbare tribuner og stole. En række baglinje 50 pladser, en sidelinje 100 pladser
Ståpladser må maks tælles i tre rækker.
3
Enten over pladerne eller i alle fire hjørner
4
Alternativt tapes alle andre streger over til tv kampe. Håndboldstreger behøver ikke overtapning.
5
Skal være åben senest 30 min inden kampstart og til kampens afslutning, men helst fra det tidpunkt hvor publikum tillades i hallen
6
Bandereklamer opstillet, døre og kiosk åbne, musik og ingen boldspil
7
Banen skal dog være tilgængelig for spillerne min. 45 min før
8
Dog undtaget hvis der er DL kampe inden
9
Defineres i samarbejde med tv partner. Skal være afklaret ved sæsonstart
2
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Dispensationer
Der kan ikke udstedes dispensation for punkterne på skemaet.
Der kan dog udstedes dispensationer fra andre brud på de internationale krav til basketballbaner.

d. Krav til kampafvikling i øvrigt
2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i
Basketligaen og forord til dagens kamp. jf. afgiftsskema pkt. 9)
3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl, points og
andet interessant nævnes. jf. afgiftsskema pkt. 10)
5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer tilknyttet
statistikføringen. PC skal være forbundet med kablet internetlinje, eller være et lukket dedikeret netværk.
Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og
umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Basketligaen hurtigst
muligt pr. telefon og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf. afgiftsskema
pkt. 11)
6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter
opvarmning. jf. afgiftsskema pkt. 12)
7. Alle Basketligakampe optages af hjemmeholdet, der har ansvar for at udeholdet får adgang til at se
kampen hurtigst muligt og aldrig senere end 24 timer efter kampens afslutning. Undtaget herfra er tvkampe, der udleveres fra tv-samarbejdspartner. Hjemmeholdet er ansvarlige for at kampen distribueres via
det aftalte medie. I tilfælde af tekniske problemer løses disse straks ved fejlens opdagelse. Dommerne får
på sammen måde adgang til at se kampen jf. afgiftskema pkt. 13) Klubben kan til enhver tid vælge at give
kampen til de rigtige personer på et fysisk medie som f.eks. USB nøgle.
Ved slutspilskampe skal videoen dog være klubben tilgængelig senest 12 timer efter kampens afslutning.
Der udskrives afgift for hver gang følgende tidsintervaller overskrides 12/24/36/48 timer efter kampens
afslutning.
8. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Basketligaen har her mulighed for at kræve
logo påsyet eller påtrykt. jf. afgiftsskema pkt. 14)
9. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed for begge holds spillere samt
kampens dommere i tilfælde af pludseligt opståede skader på disse. jf. afgiftsskema pkt. 15)
10. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning, konkurrencer og
optræden i de første ti minutter. De sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved
ekstraordinære begivenheder kan dette afviges ved ansøgning til ligaudvalget.
11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Basketligaen. Afsendelse skal ske på
kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftsskema pkt. 16)
12. Kampens resultat indrapporteres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning (senest 2
timer). jf. afgiftskema pkt. 17)
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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)
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. Sæsonkortene gælder ikke til slutspillet
5. Billetter til udekampe
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Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først
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Udeholdets fans er altid berettiget til et antal siddende billetter svarende mindst 10% 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:

Afgift

1) Registrerede licensspillere under 12 ved sæsonstart. pr. spiller
2) Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp undtaget)

5.000,1.000,-

3) Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer

1.000,-

4) Spillere med numre anderledes end 4 – 15

500,-

5) Cheftræneren skal være iført jakkesæt

500,-

6) Manglende fremmøde til kamp (med undtagelse af force majeur)

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

1.000,-

10) Manglende speakning eller direkte unfair sådan

1.000,-

11) Manglende efterlevelse af krav til statistik

1.000,-
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12) Manglende kvalificerede svaberpersonale

500,-

13) Manglende video til modstanderhold

1.000,-

14) Manglende uniformering af alle hjælpere ved hjemmekampe

500,-

15) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling

1.000,-

16) Ikke rettidig indsendelse af dommerskema

500,-

17) Manglende eller for senindrapportering (2 timer efter) efter reglerne

1.000,-

18) Manglende eller for sent kampreferat til Basketligaen

1.000,-

19) Mangelfuld spillerintroduktion

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

0,5.000,0.0.-

Økonomi
29) For sent indbetalte rater for beløb over 2.000 kr. (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.
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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
kr.
BL tjekker for billeder en gang om ugen og lægger op derefter
Øvrigt
34) Manglende organisatorisk udskilning af eliteafdeling

Dameligaens Hvidbog
Se næste sider
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5.000 kr.

100
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DBBF Tolkninger og Retspraksis 2016-17
Fælles turnerings reglement
§2
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen, 1.division herrer og
damer, 2.division herrer samt landsdækkende ungdomsrækker(U17+U19).
§9 alliancer
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere allianceaftaler i en
række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må ikke lave en separat aftale med klub y
og en med klub z i samme række.
En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "U16 Herrer Mester", og ikke kun de forskellige
puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i U16 Mester og en i U16 H Pokal - man kan
kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
§10
Sætningen ”Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til et lavere rangerende hold” skal
tolkes således, at "3 kampe tilbage" gælder hele sæsonen (dvs. slutspil incl.), men man kan kun medregne
de kampe man på det pågældende tidspunkt er sikker på at skulle spille.
Undtaget er spillere på hold i BL, DL, 1. division herrer og damer samt 2. division herrer, som er anført i
protokollen, men ikke får spilletid. Får disse ikke spilletid, bindes de ikke af kampen og kan derved frit rykke
ned på et lavere rangeret hold, uanset hvor mange kampen holdet, hvori spilleren stod opført i protokollen
på, har tilbage.
§15
Karantænereglerne gælder kun for DBBF’s turneringer. Såfremt et udenlandsk stævne referer til DBBF’s
regler er der følgelig ingen karantæne. – RLA 190515
§17
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er det kampenes endelige resultat, inklusiv eventuel
overtid, der tæller ved afgørelse af placering.
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I rækker med bonuspoint er også alle optjente bonuspoint at regne som kamppoints, dette gælder både i
den samlede stilling og i det indbyrdes pointregnskab når en eventuel placering ved pointlighed skal
afgøres. 22-09-2010
§ 30
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er ikke begrænsende
for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker dækket af FIBA’s regler om Letter Of
Clearance behandles derimod efter de almindelige klubskifteregler (13-09-2010)
§ 30
Selvom en spiller har været i landet i mere end 5 år skal han stadigvæk bruge en opholdstilladelse jf. §32
I tilfælde hvor en udenlandsk spiller med gyldig opholdstilladelse baseret på en kontrakt med klubben
ønsker at skifte klub kan den gældende opholdstilladelse ikke anvendes uden skriftlig godkendelse fra
Udlændinge Service.
Ikke EU spillere betragtes som ligestillet i denne situation med ”ansøgere om indfødsret” jf.
integrationsministeriets Cirkulæreskrivelse om naturalisation §9.
§ 9. Har ansøgerens ophold i Danmark været afbrudt af ophold i udlandet, kan optagelse på
et lovforslag om indfødsrets meddelelse kun ske, hvis ansøgerens sammenlagte ophold her i
landet mindst udgør den periode, der er nævnt i § 7 eller § 8, og det må lægges til grund, at
ansøgeren har til hensigt at blive her i landet.
Det er endvidere en betingelse, at
1) opholdsafbrydelserne sammenlagt højst har udgjort 1 år, eller
2) opholdsafbrydelserne højst har udgjort 2 år og udelukkende skyldes uddannelse, aftjening
af værnepligt i den stat, som ansøgeren hidtil har været statsborger i, eller besøg hos
nærtstående familie på grund af alvorlig sygdom hos det pågældende familiemedlem.

Stk. 2. Særlige retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse i tilfælde,
hvor opholdsafbrydelserne er af længere varighed end nævnt i stk. 1, fremgår af pkt. 1 i bilag
1.
§30
Udenlandske spillere med lovligt ophold i Danmark kan opnå spilletilladelse ved indsendelse af
kopi af pas samt Letter Of Clearance. Ved ophold kortere end 3 måneder og gyldigt ophold
uden arbejds-/opholdstilladelse kan der højest gives spilletilladelse til 3. division herrer og 2.
division damer – (vedtaget på rigsdag 2007, ved en fejl udgået af lovene) – RLA 220914
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EU-borgere kan få spillelicens i 3 mdr. uden arbejds-/opholdstilladelse(udstedes først ved ophold længere
end 3 mdr.) – RLA 190515
§35
Spillere med dobbeltlicens (§35) er generelt undtaget fra reglerne om op/nedrykning i §10, og kan således
bl.a. deltage i første kamp for både Liga- og 1.div.hold (22-09-2011)
§42
En spiller fra en klub der ikke kræver licens, kan skifte klub gennem hele sæsonen til en klub der ikke er
omfattet af licensreglerne. Dette gælder også hold i samme rækken. Men der udløses karantæne på 21
dage. (06-01-2010)
Skolelicens
Det er en forudsætning at man er indregistreret som almindelig elev på den skole man har skolelicens for.
Skolelicensen bortfalder hvis man stopper på den pågældende skole. (23-08-2010)
3. Propositioner for Herrer
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og 18.00
10.09.2014 RLA
2. division herrer Øst
Såfremt et hold blandt nr.1-4 ikke ønsker deltagelse i playoffs, gives retten til deltagelse videre til lavere
placerede hold som ønsker deltagelse.
15-10-2013 RLA
2. division herrer Vest
Såfremt et hold blandt nr.1-4 ikke ønsker deltagelse i playoffs, gives retten til deltagelse videre til lavere
placerede hold som ønsker deltagelse.
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
Afvikling af indledende kampe
§9
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og 18.00
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Hjemmeholdet skal give mindst to mulige spilletidspunkter i perioden tirsdag til torsdag i den pågældende
terminsuge.
Andre forhold
Indplacering af hold i turneringen
Som udgangspunkt følges proportionerne for de enkelte turneringer, når det skal fastlægges hvilke hold der
rykker op og ned i de forskellige rækker.
Imidlertid kan der opstå situationer hvor hold ønsker at blive indplaceret i en højere eller lavere række i
forhold til den de sportsligt er kvalificeret til.
Dette kan f.eks. skyldes kraftig til- eller afgang af spillere el. lign.
I disse situationer behandler TU ansøgningerne, og hvis ønskerne vurderes at kunne opfyldes uden at det
går ud over andre sportsligt kvalificerede hold, så kan TU godkende forespørgslerne. I forbindelse med
disse ekstraordinære indplaceringer kan der blive behov for eventuelle kvalifikationskampe om ledige
pladser. Tid og sted for sådanne kampe fastsættes af TU.
Et hold kan aldrig indplaceres ekstraordinært i ligaerne.- RLA 19-05-2015
Anfægtelse af dommerkendelser
Eneste mulige måde at anfægte en dommers afgørelse i en kamp er ved at nedlægge gyldig protest efter §
20 i DBBF’s Love og reglementer.
Karantæne efter en diskvalifikation
Karantænen efter en diskvalifikation er en administrativ afgørelse og forholder sig ikke til afgørelsen under
kampen, men blot hvad der er en rimelig karantæne i forhold til forseelsen.
Ved karantæne udmåling benyttes bl.a. dommerindberetningerne, tidligere diskvalifikationer, samt
offentliggjorte retningslinjer på basket.dk m.v. jf. DBBF’s love § 16
Video
Det skal præciseres, at i Danmark
-

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

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

Godkendelse af BL og DL´s mandat
Mandatet blev givet
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AD 9) Fastsættelse af takster
Bestyrelsen anbefaler kontingent beløb på 1.000 kr.
Kontingent godkendt

Ad 10) Valg til bestyrelsen
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget og formand
for børn- & ungeudvalget.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – Villig til genvalg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – Villig til genvalg
Formand for trænerudvalget
Mads Young Christensen – Villig til genvalg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – Villig til genvalg
Formand for herreligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Lennart Jensen – ikke på valg
Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ole John Nielsen – ikke på valg
I ulige år: Formand for turneringsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget
og den økonomiansvarlige.

Formand for Turneringsudvalget
Thomas Frydendal – Ikke på valg
Formand for klubudviklingsudvalget
Susanne Fløe – Ikke på valg
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Formand for Eliteudvalget
Allan Foss – Ikke på valg
Økonomiansvarlige
Jørgen Kvist – Ikke på valg

Formand – genvalgt
Jesper Brixen – genvalgt
Mads Christensen – genvalgt
Jesper Nielsen – genvalgt
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AD 11) valg til udvalg
Jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. §20
Dommer udvalget (på valg)
René Christensen – Villig til genvalg
Kim Døj – Villig til genvalg
Carsten Vestermark Jensen –
Per Schønwandt – Villig til genvalg
Lars Skovhus – Villig til genvalg

Trænerudvalget (på valg)
Thomas Silfen – Villig til genvalg
Louise Hartvig – Villig til genvalg
Mogens Tygesen – Villig til genvalg
Simon Hamborg – Villig til genvalg
Vakant

Børn- og Ungeudvalget (på valg)
Torben Bo Jensen – Villig til genvalg
Jesper Fasterholt Klaus Hartig-Mikkelsen – Villig til genvalg
Erik Wold Strate – Villig til genvalg
Vakant
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Turneringsudvalget (ikke på valg)
Flemming Hansen
Jimmy Jørgensen
Peter Jensen
Morten Pedersen
Bjarne Bremholm
Klubudviklingsudvalget (ikke på valg)
Karin Olsen
Michael Rønne
Vakant
Vakant
Vakant

Eliteudvalget (ikke på valg)
Per Mikkelsen
Jacob Wienecke
Jonas Buur
Jesper Sørensen
Turi Høgh

Basketligaudvalg (valgt på forhånd af BL klubberne)
Michael Piloz
Andreas Larsen
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Dameligaudvalg (med forbehold for ændringer)
Hørsholm: John Norlin
Stevnsgade: Peter Kjøller
Virum: Claus Braunstein
Sisu: Bettina Balling
Amager: Theis Olsen
Lemvig: Peter Jensen
ÅIF: Jane Deleuran

Dommerudvalget – genvalgt
Trænerudvalget – genvalgt
Børn og unge – genvalgt (undtagen Jesper Fasterholdt)
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AD 12) Valg til bestyrelsens medlemmer af næstformand til bestyrelsen
Udgår jf. tidligere besluttede forslag jf. rigsdag

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

O&A genvalgt

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

Intern revision – genvalgt
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AD 15) Eventuelt
Christian - Falcon mente at vi burde kunne være langt flere, der spiller basketball, og han mente at vi skal
se på hvad vi bruger pengene på. Han mente ikke at seniorlandsholdene er den rigtige prioritering i forhold
til at få flere medlemmer. Han fortalte at man i Falcon brugte mere energi på at skaffe flere medlemmer og
udvikle trænere i stedet for at fokusere på eliten.
Måske skal man fokusere mere på klubberne end på landshold.
Jens Jensen mener også at forbundet bruger energi på at udvikle dommere og trænere. Han mener, at
selvfølgelig skal vi have et landshold og det er vigtigt at have et flagskib. Vi skal bruge masser af energi på
bredden. Christian mener ikke, at man skal have seniorlandshold på sigt, men at man måske skal være
større først.
Erik Aalborg mener, at det var mere attraktivt at spille i ligaen fordi man kan vinde noget der. Thomas
Silfen støttede Jens, og han mener at der er en god balance nu. Han mener det er vigtigt at man fokuserer
på at få danske trænere på holdene.
Formanden mener at det er en meget relevant drøftelse. Vi havde en periode hvor vi ikke havde et
herrelandshold, men nu har vi det, som en del af en meget bevidst strategi. Beslutningen blev taget ud fra
en betragtning om at vi har en så stor bruttotrup, der har så højt niveau, at vi har mulighed for, inden for en
kort årrække, at kvalificere os til EM.
En af dimensionerne er, at de sportsgrene der får succes på internationalt plan får opmærksomhed i
medierne. Der er flere spillere, der har haft positiv effekt af at skaffe kontakter ude i Europa, så det har en
individuel betydning for spillerne at deltage på det niveau.
Har forbundet en værdimæssig forpligtelse at have et landshold, det mener bestyrelsen, men det kan
diskuteres.
Der sker en væsentlig ting på verdensplan, hvor der spilles i vinduer – større kommerciel værdi og lettere at
samle spillere.
Der skal ikke herske nogen tvivl om at gennem FIBA har spilleren forpligtigelse til, at spille for deres
landshold. FIBA er langt stærkere og de vil fokusere meget på at sikre, at spillerne ikke melder fra på grund
af klubberne.
Der er mange aspekter af at have et herrelandshold. Hvis man kom til at vælge mellem børnebasketfonden
og landsholdet ville han dog ikke være i tvivl. Der er vi ikke nu, men drøftelsen er meget relevant.
Christian fastholdt at man bør fokusere sine midler på at få flere til at spille basketball, i stedet for eliten.
Mads Christensen kommenterede, at det vigtigste for at få flere medlemmer er at få flere dygtige trænere.
Det er præcis noget af det som forbundet og trænerudvalget vil fokusere på igennem uddannelse,
trænerlicenser og meget andet. Det fungerer rigtigt godt i Falcon og noget som Bestyrelsen er meget
inspireret af. Der var nu langt flere muligheder for at lønne flere trænere. Relativt set går vi frem i forhold
til at alle holdsportsgrene, selvom det ikke går så hurtigt som vi måske gerne vil have.
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Andreas Larsen - Næstved var enig i at basketligaen er sportens primære scene og et trækplaster. Han
mente, at det helt store problem er finansiering og han mener at det må være en kerneopgave for
bestyrelsen at finde andre finansieringskilder.
Steen Jessen spurgte til hvad man kan gøre for frafaldet i dansk basket. Rasmus Winkel frafalds problem i
alle sportsgrene.
Susanne fortalte, at man arbejder med fastholdelse i ”Welcome you”.
Erik Strate - Aalborg spurgte til forhandlinger med DGI basket.
Mads Bojsen arbejder på at fastholde basketball som en prioriteret sportsgren i DGI regi, hvilket der er tegn
på at den ikke bliver. Opbakningen fra DBBF´s bestyrelse til samarbejde er rigtig stor, der er et stort og
positivt samarbejde mellem de to organisationer.
Dirigenten takkede og gav ordet til formanden
Formanden ønskede god sommer.
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