Basketrigsdag XIII
11. juni 2016, kl. 10.00
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Dagsorden
Bilag til dagsorden

Indhold
Ad 1) Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde ............................................................................... 3
Klubstemmefordeling 2016 ........................................................................................................................... 4
Ad 2) Formandsberetning 2015/2016 ........................................................................................................... 8
Diverse resultater 2015- 2016 ..................................................................................................................... 10
Medlemstal og foreninger ........................................................................................................................... 11
Ad 3) Årsrapport .......................................................................................................................................... 15
Intern regnskab ........................................................................................................................................... 31
Budget ......................................................................................................................................................... 36
Intern Revisionsrapport ............................................................................................................................... 39
Ad 4) Beretninger til godkendelse ............................................................................................................... 40
Børn- og Ungeudvalget ................................................................................................................................ 40
Trænerudvalget ........................................................................................................................................... 42
Dommerudvalget ......................................................................................................................................... 46
Disciplinærudvalget ..................................................................................................................................... 48
Ad 5) Beretninger til status.......................................................................................................................... 52
Økonomiberetning for regnskabsåret 2015-16 ........................................................................................... 52
Eliteudvalget ................................................................................................................................................ 54
Klubudviklingsudvalget ................................................................................................................................ 56
Turneringsudvalget ...................................................................................................................................... 58
Ad 6) Beretning Herreliga og Dameliga ....................................................................................................... 65
Beretning for Herreliga ................................................................................................................................ 65
Beretning for Dameliga................................................................................................................................ 66
Ad 7) Behandling af indkomne forslag ........................................................................................................ 68
Redaktionelle ændringer ............................................................................................................................. 76
Ad 8) Godkendelse af Herreligaens og Dameligaens mandat ..................................................................... 80
Herreligaens Hvidbog 2016 ......................................................................................................................... 80
Dameligaens Hvidbog .................................................................................................................................. 92
DBBF Tolkninger og Retspraksis 2016-17 .................................................................................................. 105
Ad 9) Fastsættelse af Takster .................................................................................................................... 109
Ad 10) Valg til bestyrelsen ......................................................................................................................... 109
Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg ......................................................................................... 110
Ad 12) Valg blandt bestyrelsens medlemmer af næstformand til bestyrelsen ......................................... 112

1

Ad 13) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget ............................................. 112
Ad 14) Valg af Revisorer og suppleant for disse ........................................................................................ 112
Ad 15) Evt. ................................................................................................................................................. 112

2

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

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

2)

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3)

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsentere budget.

4)

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

5)

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

6)

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.

7)

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

8)

Godkendelse af Basketligaens- og Dameligaens mandat.

9)

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

10)

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

11)

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

12)

Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen.

13)

Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.

14)

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

15)

Eventuelt.
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Klubstemmefordeling 2016
Pr. 25.04.2016:
Klubnavn
AB5
AGF
Alba
AMBAS
Attila
AUS
B 70 Basket
B 71 Holstebro
Ballerup Basketball Klub
Baltic Basket
Bjerringbro
BK Amager
BK Ballerup Wizards (ny)
BMI Bloodhounds
BMS
Brabrand IF
Broernes BK
Brædstrup (ny)
Brønderslev BK 70
Brønshøj
CBS Sport
Copenhagen International School
Copenhagen Vipers
Danske Bank
Dark Horses
DSIO
DTU Basketball
Egedal Basketball Klub
Esbjerg BK
Espergærde BK
EVN basket
Falbas
Falcon
Filipino Association of Denmark
Fredensborg BK
Fredericia BK
Frederikshavn Basketball Club
Gedved IF
Gl. Hellerup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hadsund BK (ny)
Hals

Stemmer 2016
1
2
2
0
1
1
1
1
0
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3
0
1
1
1
0
0
2
2
1
0
1
1
1
0

Hold 2016
3
10
9
0
4
6
2
5
0
3
2
32
1
12
24
1
4
1
3
16
4
6
1
0
0
1
4
4
4
6
4
2
25
0
2
3
1
0
0
13
9
4
0
4
4
1
0
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Hareskov
Harlev Basket
HEI
Herlev Basket
Herning GF
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjørring Basket (tidl. Lundergård)
Holbæk BK
Horne Efterskole - Horne Basket (Ny)
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
IK Vest
JIF. Hakoah (Ny)
Jonstrup BK
Juridisk Basketball Klub (ny)
Jyderup BK
Jyllinge/Gundsømagle
Jægerspris
Kalundborg Basketballl Klub
Kolding BK
Køge BK
Køge Bugt
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lyngby BC
Lystrup IF
NJBU - Vendsyssel (ny)
Nordsjælland Basketball
Ny Næstved Unge (NNU basketball)
Næstved BK
Odder IGF
Odense BK FIF
Randers Cimbria
Ringkøbing Basketball Klub
Ringsted Rats
Roskilde BK
SBBC 2015 (Ny)
Silkeborg KFUM
SISU
Skanderborg Real
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken Bears
Skødstrup Sportsforening
Slagelse BK
Solrød BK

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

0
4
4
2
0
2
5
3
11
1
0
15
13
2
25
0
0
7
1
0
0
0
0
5
1
10
0
6
1
6
1
3
0
13
0
10
4
1
3
4
1
1
43
1
2
10
20
0
6
9
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SOR-Basket
Spirillen
Stenhus Basketball Klub
Stevnsgade BK
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby
SØS Idrætsefterskole
Thisted Basketball Forening
TMG
Tønder BK
Tåstrup GF
USG BK
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viby 2.0
Viby IF
Virum
Virum 09ers
VLI
Vrå/Børglum IF
Værebro (ny)
Værløse BK
Aabenraa
Åbyhøj IF
Aalborg BK
Ålestrup
Aarhus Bears
126

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

0
0
1
26
1
9
3
1
2
4
0
2
6
5
5
2
1
11
23
1
2
1
2
23
0
16
13
2
2

137

660

Lukkede klubber
Ry
SINE
Helsingør 3000
Hjerting IF
Down Town Basketball Klub
Nye klubber
Brædstrup
Værebro
Hadsund
BK Ballerup Wizards
Filipino Association of Denmark
(FAOD
JIF. Hakoah
SBBC 2015
Hadsund BK
Juridisk Basketball Klub
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NJBU - Vendsyssel
Stemmetildeling
0 stemmer: Ingen hold gennemført
1 stemme: 1-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold gennemført
3 stemmer: 17 eller flere gennemført
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Ad 2) Formandsberetning 2015/2016
En på mange fronter rigtig god og spændende sæson er gået.
Medlemstallet, som er vores store fokus, har vist en svag fremgang. Når man dykker ned i tallene, så er der
en stor fremgang i U12 segmentet, hvor det er tydeligt at indsatsen via Børnebasketfonden gør en markant
forskel. Der er generelt en tilbagegang i områderne udenfor storbyerne og det er vigtigt at vi prøver at få
ændret den udvikling, så basketball ikke kun bliver en storbys sport som dyrkes primært øst for Storebælt.
I de ældre årgange taber vi også medlemmer, hvilket de fleste idrætter gør. Men vi skal arbejde med at få
gjort basketball til en motionsidræt for både unge og ældre, jeg tror at 3 x 3 kan være en mulig løsning på
det.
Pigesiden i vest er særlig kritisk. Det er jo ude i klubberne at rekrutteringen og arbejdet pigerne skal gøres.
Vi har haft et pigeprojekt kørende, men det er desværre ikke den store tilslutning der er til projektet. Gode
initiativer og forslag til hvordan vi vender den udvikling modtages gerne.
Grand Prix turneringen som bl.a. er et tiltag der skal gøre vores sport mere tilgængelig og attraktiv, har ikke
fungeret optimalt i år. Der har været dialogmøder m.m. og der er bestemt ting der skal forbedres i
planlægningen og afviklingen af stævnerne. Langt de fleste er dog enige om at det er det rigtige at gøre, og
f.eks. vil hjælpe på pigesiden i vest. Men det tager sin tid at få vendt holdninger rundt om i miljøet hos både
ledere og trænere.
SMART basket er blevet implementeret i år og der er solgt mange bøger. SMART er mest af alt en
værdibaseret tilgang til træning af små børn, og det kommer til at tage lang tid før det kommer ud i hele
DK.
Vi har haft nogle fantasiske finaler for både damer og herrer.
Damerne skulle ud i 5 kampe og den sidste afgørende kamp 5, var i en stuvende fyldt Nørrebrohal, hvor
knapt 1000 tilskuere så Virum vinde mesterskabet over Stevnsgade.
Dameligaens samlede tilskuertal for hele sæson ligger på samme niveau som sidste år, men finalerne viser
at der er et potentiale for forbedring i fremtiden.
Herrernes tilskuertal er igen gået flot frem med knapt 20 % i år og det understreges af en flot besøgt
finaleserie og en 7. afgørende kamp, der satte tilskuer rekord i Hosens med ca. 3400 der så Horsens vinde
over Bakken.
Begge ligaer har et kritisk lavt antal hold der ønsker at spille på det højeste niveau. Dameligaen er kun på 7
hold og Basketligaen gik fra 10 til kun 8 hold i denne sæson. Der er et stort spring fra niveauerne under
ligaerne og vi skal arbejde med om vi kan ændre den situation i fremtiden, så der er flere der får lyst til at
prøve kræfter med at konkurrere på det højeste niveau.
Bestyrelsen er i gang med en proces for at se på det.
Basketligaen har nu været vist 1½ år på TV2 sport. Det er stort for vores sport – kun fem andre idrætsgrene
har faste TV-aftaler, men seertallene er ikke gode nok. Det er afgørende at der bliver arbejdet for at hæve
seertallene, hvis vi skal ture tro på at vi kan få en ny aftale med TV2, når vores aftale udløber om to
sæsoner.
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Økonomien omkring eliten i forbundets regnskab er ikke acceptabel. Vi har reageret på situationen og
ændret på organisationen.
Det dårlige resultat skyldes primært for optimistisk budgettering og manglefuld kontrol og opfølgning i
løbet af afviklingen af aktiviteterne. En del af vores organisationsændringer er at vi forstærket vores
controller funktion ved at ansætte Glenn Michelsen som bl.a. har en fortid som kontorchef hos Skat.
Vores herrelandshold skal spille EM kval i august og september. Kampene vil blive spillet i Horsens og
Næstved. Vi er i pulje med Tyskland, Holland og Østrig, og det bliver spændende at se hvor godt vi matcher
disse nationer. Jeg vil opfordre alle til at komme ud i hallerne og støtte op om vores fælles hold.
Damelandsholdet har fået en ny spændende træner i Ville Tourminen og skal i år prøve kræfter mod stærke
lande i en internationale turnering i Kina.
Jeg synes vi har gang i mange gode projekter som f.eks. BørnebasketFonden, Grand Prix, SMART,
Trænerlicenser og Ligaerne. De udvikler langsomt, men sikkert og vi skal blive ved med at forbedre dem
løbende.
Jeg mener stadig at 3 x 3 har et potentiale som vi ikke har evnet at udvikle og udnytte endnu. Vi har et rigtig
godt samarbejde med Game og hos både DIF og DGI er der fokus på gadeidrætten og den uorganiserede
idræt, så i samarbejde med de forskellige aktører kan vi måske få det til at lykkes.
Klubudvikling bør også være et væsentligt fokus for os i fremtiden. Det er naturligvis lokale ildsjæle der skal
drive de lokale aktiviteter, men måske kan vi blive dygtigere til at hjælpe og skabe synergier mellem flere
basketklubber og evt. andre idrætter. Jeg mener det er vigtigt for at få skabt en positiv udvikling udenfor
storbyområderne.

Må alle få en rigtig dejlig sommer.
Med venlig Hilsen
Formand
Michael Honore Bloch
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Diverse resultater 2015- 2016
DM Finaler 2016
Herrer
Guld
Sølv
Bronze

Horsens IC
Bakken Bears
Team FOG Næstved

Damer
Guld
Sølv
Bronze

Stevnsgade SuperWomen
Virum GO DREAM
Lemvig Basket

DM Finaler Ungdom 2016
U14 Drenge
U14 Piger
U16 Herrer
U16 Damer
U17 Herrer
U17 Damer
U19 Herrer
U19 Damer
U22 Herrer

AGF - BK Amager
Aabyhøj IF - BK Amager
Horsens IC - BMS Herlev
Aabyhøj IF - BMS Herlev
EVN - BMS Herlev
Aabyhøj IF - Værløse
Værløse - EBAA
Værløse - Hørsholm
EBAA - SISU

100 - 92
38 - 52
90 - 82
57 - 50
83 - 77
60 - 34
83 - 77
76 - 71
109 - 98

LP - Seniorer 2016
Herrer
Damer

Bakken Bears - Horsens IC
Stevnsgade BK - Lemvig Basket

83 - 66
85 - 77

LP - Ungdom 2016
U12 Drenge
U12 Piger
U14 Drenge
U14 Piger
U16 Herrer
U16 Damer
U17 Herrer
U17 Damer
U19 Herrer
U19 Damer

Gladsaxe - Hadstens Sportklub
BMS Herlev - Aabyhøj IF
BK Amager - AGF
BMS Herlev - Aabyhøj/Viby
BMS Herlev - Horsens IC
Værløse - Aabyhøj IF
BMS Herlev - EVN Basket
Værløse - Aabyhøj IF
Stevnsgade - EBAA
Værløse - BMS Herlev

39 - 41
67 - 6
83 - 88
54 - 31
71 - 64
45 - 49
54 - 73
52 - 66
77 - 71
60 - 55
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Medlemstal og foreninger
Oversigt over det samlede medlemstal og antal af foreninger set over en 10 årig periode.
Medlemstal

Foreninger
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Medlemssammensætning
Oversigt over overordnet medlemsudvikling på aldersgrupper:

0-12 år
piger
0-12 år
drenge
0-12 år
total
13-18 år
piger
13-18 år
drenge
13-18 år
total
19-24 år
piger
19-24 år
drenge
19-24 år
total
25-59 år
piger
25-59 år
drenge
25-59 år
total
60+ år
piger
60+ år
drenge
60+ år
total
Samlet total piger
Samlet total drenge
samlet total i
alt

2013
1039
1948
2987
915
2295
3210
430
1193
1623
752
2141
2893
17
76
93
3153
7670

2014
1066
2432
3498
787
2421
3208
469
1104
1573
768
2117
2885
11
92
103
3101
8177

10823

11278

2015 dif 14-15 dif %
1152
86
8,07
2677
245
10,07
3829
331
9,46
763
-24
-3,05
2391
-30
-1,24
3154
-54
-1,68
390
-79
-16,84
1127
23
2,08
1517
-56
-3,56
760
-8
-1,04
2032
-85
-4,02
2792
-93
-3,22
33
22
200,00
103
11
11,96
136
33
32,04
3098
-3
-0,10
8330
153
1,87
11428

150

1,33

Oversigt over kønsfordelingen af medlemmer:
0-12 år piger
0-12 år drenge
0-12 år total
13-18 år piger
13-18 år drenge
13-18 år total
19-24 år piger
19-24 år drenge
19-24 år total
25-59 år piger
25-59 år drenge
25-59 år total
60+ år
piger
60+ år
drenge
60+ år
total
Samlet total piger
Samlet total
drenge
samlet total i alt

2013 %del
1039
32,95
1948
25,40
2987
27,60
915
29,02
2295
29,92
3210
29,66
430
13,64
1193
15,55
1623
15,00
752
23,85
2141
27,91
2893
26,73
17
0,54
76
0,99
93
0,86
3153
29,13
7670
10823

70,87

2014 %del
1066
34,38
2432
29,74
3498
31,02
787
25,38
2421
29,61
3208
28,44
469
15,12
1104
13,50
1573
13,95
768
24,77
2117
25,89
2885
25,58
11
0,35
92
1,13
103
0,91
3101
27,50
8177
11278

72,50

2015 %del
1152
37,19
2677
32,14
3829
33,51
763
24,63
2391
28,70
3154
27,60
390
12,59
1127
13,53
1517
13,27
760
24,53
2032
24,39
2792
24,43
33
1,07
103
1,24
136
1,19
3098
27,11
8330
11428

72,89
100
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Oversigt over medlemstal for øst og vest

køn
alder
0-12 år piger
0-12 år drenge
0-12 år total
13-18 år piger
13-18 år drenge
13-18 år total
19-24 år piger
19-24 år drenge
19-24 år total
25-59 år piger
25-59 år drenge
25-59 år total
60+ år
piger
60+ år
drenge
60+ år
total
Samlet total piger
Samlet total drenge
samlet total i alt

2015
vest
241
835
1076
236
1021
1257
109
522
631
205
705
910
7
42
49
798
3125
3923

øst
911
1842
2753
527
1370
1897
281
605
886
555
1327
1882
26
61
87
2300
5205
7505

% fordeling 2015
vest %
øst %
21
79
31
69
28
72
31
69
43
57
40
60
28
72
46
54
42
58
27
73
35
65
33
67
21
79
41
59
36
64
26
74
38
62
34
66

Geografisk overblik over medlemsudvikling
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Geografisk fordeling af det samlede medlemstal

Geografisk fordeling af medlemstal

9%
11 %
5%
55 %
20 %

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark
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Ad 3) Årsrapport
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18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Intern regnskab
LS1

Beskrivelse
Administration indtægter
1100 Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
1110 DIF breddetilskud - Løn
1200 klubkontingenter
1300 sponsorindtægter
1800 Andre indtægter
1999 Administration indtægter i alt
Administration omkostninger
2100 Personale
2200 Kontordrift
2300 sponsoromkostninger
2400 bredde konsulent rejseudgifter
2500 Finansielle omkostninger
2800 andre udgifter
2899 Administration omkostninger ialt
2999 Administration total

Periode 12

Periode 0-12 Budget 0-12 Afvigelse

%

-704.318,00 -2.803.692,00 -2.800.000,00
-18.892,00 -226.700,00 -226.000,00
0 -117.000,00 -115.000,00
-87.116,18 -654.057,80 -600.000,00
-6.684,00 -159.670,81 -100.000,00
-817.010,18 -3.961.120,61 -3.841.000,00

3.692,00
700
2.000,00
54.057,80
59.670,81
120.120,61

100,13
100,31
101,74
109,01
159,67
103,13

39.666,10 574.732,61 537.000,00
81.427,68 510.815,40 465.000,00
0 389.046,87 415.000,00
3.952,50
18.907,40
30.000,00
5.326,88
21.899,77
35.700,00
6.839,98
48.799,46
53.040,00
137.213,14 1.564.201,51 1.535.740,00

-37.732,61
-45.815,40
25.953,13
11.092,60
13.800,23
4.240,54
-28.461,51

107,03
109,85
93,75
63,02
61,34
92,01
101,85

-679.797,04 -2.396.919,10 -2.305.260,00

91.659,10

103,98

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

38.256,50
906,5
2.126,70
134,7
0
41.424,40

78.651,36
50.067,80
7.527,38
134,7
5.000,00
141.381,24

56.100,00
71.205,00
20.400,00
2.040,00
8.252,00
157.997,00

-22.551,36
21.137,20
12.872,62
1.905,30
3.252,00
16.615,76

140,2
70,32
36,9
6,6
60,59
89,48

12999 Bestyrelse total

41.424,40

141.381,24

157.997,00

16.615,76

89,48

0
0

-186.155,13
-186.155,13

-185.000,00
-185.000,00

1.155,13
1.155,13

100,62
100,62

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

150.003,20 1.023.114,77 989.400,00
41.390,28 261.119,90 308.668,00
419,3
3.676,58
0
0
10.053,62
33.332,00
191.812,78 1.297.964,87 1.331.400,00

-33.714,77
47.548,10
-3.676,58
23.278,38
33.435,13

103,41
84,6
0
30,16
97,49

29999 Bredde total

191.812,78 1.111.809,74 1.146.400,00

34.590,26

96,98

Bredde indtægter
21200 Projekter
21999 Bredde indtægter i alt

31

Dommer indtægter
31100 Dommerlicenser
31800 Andre indtægter
31999 Dommer indtægter i alt

-215
-85.000,00
-85.215,00

-30.715,00
-85.000,00
-115.715,00

-32.600,00
-81.600,00
-114.200,00

-1.885,00
3.400,00
1.515,00

94,22
104,17
101,33

16.428,75
741,51
1.905,68
27.312,08
40
46.428,02

209.917,03
49.757,50
27.384,83
43.169,13
40
330.268,49

221.000,00
53.055,00
37.440,00
55.095,00
63.240,00
429.830,00

11.082,97
3.297,50
10.055,17
11.925,87
63.200,00
99.561,51

94,99
93,78
73,14
78,35
0,06
76,84

-38.786,98

214.553,49

315.630,00

101.076,51

67,98

Elite & Landshold indtægter
41000 Samlet tilbageførsel ELITE 2014/2015
41140 U14 Herrer
41141 U14 Damer
41150 U15 Herrer
41151 U15 Damer
41160 U16 Herrer
41161 U16 Damer
41180 U18 Herrer
41181 U18 Damer
41200 U20 Herrer
41500 Talentarbejde
41800 Andre indtægter
41899 Elite & Landshold indtægter i alt

0 123.185,00
0
-25.301,98 -140.404,35 -167.600,00
-18.808,63 -114.465,98 -100.800,00
-22.397,55 -111.693,03 -102.600,00
-13.200,00 -118.937,45 -102.600,00
-14.766,49 -149.864,41 -171.600,00
-10.690,00 -152.902,92 -171.600,00
-12.349,79 -135.927,08 -136.400,00
-11.000,00 -142.225,93 -136.400,00
0
-2.800,00
0
0
19.200,00
0
-100.000,00 -245.228,59 -480.000,00
-228.514,44 -1.172.064,74 -1.569.600,00

-123.185,00
-27.195,65
13.665,98
9.093,03
16.337,45
-21.735,59
-18.697,08
-472,92
5.825,93
2.800,00
-19.200,00
-234.771,41
-397.535,26

0
83,77
113,56
108,86
115,92
87,33
89,1
99,65
104,27
0
0
51,09
74,67

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

45.324,92 848.047,59 862.540,00
5.817,21
52.727,44
50.000,00
-504,18
64.674,58
87.200,00
-468,8
54.403,75
54.600,00
-139,69 132.219,27
53.930,00
-1.018,45 115.251,06
53.930,00
-1.346,65 299.594,44 279.084,92
-826,77 311.837,42 279.084,92
-1.782,24 379.087,97 274.284,92
931,86 309.455,18 274.284,92
-32.470,08
75.270,49
83.000,00
-1.510,10 111.574,26
30.000,00
-14.616,28 937.454,18 908.000,00
-60.902,09 311.301,67 297.240,00
0
86.165,22 100.000,00
0
7.271,00
30.000,00
-63.511,34 4.096.335,52 3.717.179,68

14.492,41
-2.727,44
22.525,42
196,25
-78.289,27
-61.321,06
-20.509,52
-32.752,50
-104.803,05
-35.170,26
7.729,51
-81.574,26
-29.454,18
-14.061,67
13.834,78
22.729,00
-379.155,84

98,32
105,45
74,17
99,64
245,17
213,7
107,35
111,74
138,21
112,82
90,69
371,91
103,24
104,73
86,17
24,24
110,2

Dommer udgifter
32000 Organisation og administration Dommere
32100 Clinics
32200 Bedømmelser
32300 Dommerudvikling
32800 andre udgifter dommere
32899 Dommer udgifter i alt
32999 Dommer total
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42999 Elite & Landshold i alt

-292.025,78 2.924.270,78 2.147.579,68

-776.691,10

136,17

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

1.045,00
0
-1.600,00
0
-555

-25.123,00
-66.078,00
-4.424,00
-63.600,00
-159.225,00

-40.500,00
-64.650,00
0
-73.200,00
-178.350,00

-15.377,00
1.428,00
4.424,00
-9.600,00
-19.125,00

62,03
102,21
0
86,89
89,28

Kurser & Uddannelse udgifter
52000 Organisation og administration Kurser
52100 Dommer kurser
52200 Træner kurser
52800 andre udgifter
52899 Kurser & Uddannelse udgifter i alt

15.380,45
2.445,00
-1.741,50
0
16.083,95

177.035,32
17.776,27
91.696,70
3.542,40
290.050,69

201.960,00
20.950,00
63.500,00
40.000,00
326.410,00

24.924,68
3.173,73
-28.196,70
36.457,60
36.359,31

87,66
84,85
144,4
8,86
88,86

52999 Kurser & Uddannelse i alt

15.528,95

130.825,69

148.060,00

17.234,31

88,36

-285.290,00 -535.290,00 -577.490,00
-318.000,00 -618.000,00 -815.000,00
-177.257,00 -177.257,00 -176.500,00
5.041,00 -1.751.188,00 -1.789.510,00
0 -306.013,00 -357.168,00
0 -106.878,00 -105.000,00
0
-32.400,00
-70.000,00
-95.577,00 -943.874,00 -996.013,00
4.612,54 -469.505,46 -426.530,00
-87.000,00 -286.816,00 -150.000,00
-45.047,53 -208.616,34 -130.000,00
-998.517,99 -5.435.837,80 -5.593.211,00

-42.200,00
-197.000,00
757
-38.322,00
-51.155,00
1.878,00
-37.600,00
-52.139,00
42.975,46
136.816,00
78.616,34
-157.373,20

92,69
75,83
100,43
97,86
85,68
101,79
46,29
94,77
110,08
191,21
160,47
97,19

Turnering udgifter
62000 Organisation og administration Turnering (dommerafbudspåsætter)
85.275,59 853.395,26 878.440,00
62100 DM turnering Herre
144.219,80 789.529,83 855.000,00
62150 DM turnering Damer
29.448,76 165.981,44 211.500,00
62200 Divisioner senior
159.774,63 879.160,48 779.200,00
62300 Øvrige rækker senior
9.570,16
40.870,43
30.000,00
62400 Pokalturnering senior
4.893,64 186.124,16 180.000,00
62500 Ungdomsmesterskaber
114.278,56 152.793,47 200.000,00
62600 Ungdom
99.918,41 437.880,20 496.750,00
62650 Grand Prix
57.615,90
79.569,18 100.000,00
62800 andre udgifter
4.850,26
9.671,48
30.000,00
62899 Turnering udgifter i alt
709.845,71 3.594.975,93 3.760.890,00

25.044,74
65.470,17
45.518,56
-99.960,48
-10.870,43
-6.124,16
47.206,53
58.869,80
20.430,82
20.328,52
165.914,07

97,15
92,34
78,48
112,83
136,23
103,4
76,4
88,15
79,57
32,24
95,59

8.540,87

100,47

Turnering indtægter
61000 Organisation og administration
61100 DM turnering Herre
61150 DM turnering Damer
61200 Divisioner
61300 Øvrige rækker senior
61400 Pokalturnering senior/ungdom
61500 Pokalturnering ungdom
61600 Ungdom
61650 Grand Prix
61700 bøder og gebyrer
61800 Andre indtægter
61899 Turnering i alt

62999 Turnering total

-288.672,28 -1.840.861,87 -1.832.321,00
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Trænere indtægter
Trænere udgifter
72000 Organisation og administration
72100 Projekter
72999 Trænere udgifter i alt
Lønafregning/fordeling
79997 Lønafregning
79998 Lønfordeling
79996 Lønafregning/fordeling ialt
79999 RESULTAT

0
16.850,00
16.850,00

-9.427,84
65.670,04
56.242,20

291.927,01 4.131.294,18
-291.928,01 -4.131.295,18
-1
-1

15.000,00
65.000,00
80.000,00

24.427,84
-670,04
23.757,80

-62,85
101,03
70,3

0 -4.131.294,18
0 4.131.295,18
0
1

0
0
0

-1.033.666,95

341.301,17

-141.914,32

-483.215,49

-240,5

8000 Kasse
-4.837,75
8100 Nordea
-209.656,13
8101 Nordea under betaling
-1.079,00
8126 Nordea 219 4379 942 569/firmakort Rasmus
0
8130 Nordea 8972436853
0
8199 Likvide midler i alt
-215.572,88

0
523.188,51
-1.079,00
60.000,00
41.122,21
623.231,72

0
0
0
0
0
0

0
-523.188,51
1.079,00
-60.000,00
-41.122,21
-623.231,72

0
0
0
0
0
0

669,14
181.581,25
68.987,82
-10.779,54
80.006,00
-938,29
24.996,45
-6.000,00
0
533.704,62
0
872.227,45

-353.420,08
-215.175,25
70.003,32
-10.779,54
0
-5.080,17
336.488,94
0
6.075,00
540.709,00
-15.000,00
353.821,22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

353.420,08
215.175,25
-70.003,32
10.779,54
0
5.080,17
-336.488,94
0
-6.075,00
-540.709,00
15.000,00
-353.821,22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4.019,32
-4.019,32

158.610,88
158.610,88

0
0

-158.610,88
-158.610,88

0
0

BALANCE
AKTIVER

8210 Mellemregning, Canal Digital Ligaen
8220 Mellemregning - Dameliga
8230 Forudbetalte omkostninger
8235 First Card - manglende afregning
8240 Rejserefusion - nulkonto
8245 3PO - nulkonto
8300 Debitorer - klubber
8400 À contoudbetalinger mv.
8500 Depositum Atletion
8650 Tilgodehavender
8700 Hensat - tab på debitorer
8799 Tilgodehavender mv. ialt
8800 Lagerbeholdninger
8998 Øvrige aktiver i alt
8999 Aktiver i alt

-381.031,70 1.476.964,99

-141.914,32 -1.618.879,31 -1.040,74
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PASSIVER

9101 KBBF/Axel Poulsens Mindelegat
9105 Dommerfond DL
9124 Opsparing NM Damelandshold
9150 Danmarks Idræts-Forbund
9200 Skyldige omkostninger
9220 Hensatte feriepenge
9290 Andre Kreditorer
9291 Kreditorer under betaling
9400 Indgående moms
9410 Udgående moms
9420 Momsafregning
9499 Gæld i alt
9660 Egenkapital
9700 Resultatkonto
9799 Egenkapital i alt
9999 PASSIVER I ALT

***

0
0
60.000,00
240.367,46
74.684,06
-11.105,26
19.504,84
1.079,00
16.262,85
-19.761,25
0
381.031,70

-3.084,60
-34.865,08
0
-289.088,86
-43.100,00
-385.457,18
-41.909,27
1.079,00
17.485,44
-88.011,25
-0,81
-866.952,61

0 663.835,58
0 -1.273.847,96
0 -610.012,38
381.031,70 -1.476.964,99

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.084,60
34.865,08
0
289.088,86
43.100,00
385.457,18
41.909,27
-1.079,00
-17.485,44
88.011,25
0,81
866.952,61

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 -663.835,58
141.914,32 1.415.762,28
141.914,32 751.926,70

0
-897,62
-429,85

141.914,32 1.618.879,31 -1.040,74

0

0

0
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Budget
Budget 2016-2017
B 15-16

R 15-16 P 16-17

B 16-17

-2.800.000
-226.000
-115.000
0
-600.000
0
-100.000
-3.841.000
537.000
465.000
415.000

-2.803.692 -2.800.000
-226.700 -226.000
-117.000 -115.000
0
-654.058 -600.000
0
-159.671 -100.000
-3.961.121 -3.841.000
574.733
553.110
510.815
478.950
389.047
415.000
18.907
0
21.900
36.414

-2.800.000
-220.000
-116.000
0
-600.000
0
-100.000
-3.836.000
553.110
478.950
400.000
0
30.000

Administration
Ind
01100
Ind
01110
Ind
01200
Ind
01210
Ind
01300
Ind
01400
Ind
01800
Total Ind
01900
Ud
02100
Ud
02200
Ud
02300
Ud
02400
Ud
02500
Ud

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

02800 andre udgifter

Total Ud02900
Total administration
02950

35.700

54.101

54.101

1.505.740

53.040

1.564.202 1.537.575

48.799

1.516.161

-2.335.260

-2.396.919 -2.303.425

-2.319.839

Bestyrelse
Ud

12000 Bestyrelsesaktiviteter

56.100

78.651

57.222

65.000

Ud

12100 Basketrigsdag

71.205

50.068

71.917

60.000

20.400
2.040
8.252
157.997
157.997

7.527
135
5.000
141.381
141.381

20.808
2.081
8.417
160.445
160.445

15.000
2.000
7.000
149.000
149.000

0
-185.000
-185.000
989.400

-186.155

-50.000
0
-186.155
-50.000
1.023.115 1.009.188

30.000
262.000
60.000
20.000
1.361.400
1.176.400

30.000
261.120
200.000
3.677
40.000
10.054
20.000
1.297.965 1.299.188
1.111.810 1.249.188

-80.000
0
-80.000
1.023.115
203.004
57.000
45.000
54.000

Ud
12200 Internationalt samarbejde
Ud
12300 Andre møder og samarbejdsaktiviteter
Ud
12800 andre udgifter
Total Ud12900
Total Bestyrelse
12950

Bredde
Ind
21200 Projekter
Ind
21800 Andre indtægter
Total Ind
21900
Ud
22000 Organisation og administration Bredde
Børnebasketfonden
B&U Møder & projekter
KU møder & projekter
Ud
02400 Bredde konsulent rejseudgifter
Ud
22200 Projekter
Ud
Klubudvikling
Ud
Diverse
Total Ud22900
Total Bredde
22950

1.382.119
1.302.119
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Dommere
Ind
31100 Dommerlicenser
-32.600
Ind
31200 Dommergebyrer
0
Ind
31300 Clinics
0
Ind
31400 Bedømmelser
0
Ind
31800 Andre indtægter
-81.600
Total Ind
31900
-114.200
Ud
32000 Organisation og administration Dommere 221.000
Ud
32100 Clinics
53.055
Ud
32200 Bedømmelser
37.440
Ud
32300 Dommerudvikling
55.095
Ud
32800 andre udgifter dommere
63.240
Total Ud32900
429.831
Total Dommere
32950
315.631

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

U14 Herrer
U14 Damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
U20 Herrer
Senior herrer
Team Danmark
Talentarbejde
Andre indtægter

Organisation og administration elite
Landshold generelt
U14 Herrer
U14 Damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
U20 Herrer
U20 Damer
Senior Herrer
Senior Damer
Talentarbejde
DIF talentprojekt
Arrangementer i DK
Ud
42800 Andre udgifter
budgetusikkerhed
Total Ud42900
Total Elite
42950

-30.715

-85.000
-115.715
209.917
49.758
27.385
43.169
40
330.268
214.553
123.185
-140.404
-114.466
-111.693
-118.937
-149.864
-152.903
-135.927
-142.226
-2.800

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

-30.000
0
0
0
-80.000
-110.000
225.420
54.116
30.000
40.000
30.000
379.536
269.536

-120.000
-65.000
-70.000
-70.000
-125.000
-125.000
-110.000
-120.000

-167.600
-100.800
-102.600
-102.600
-171.600
-171.600
-136.400
-136.400
0
0
0
0
-480.000
-1.569.600
862.540
50.000
87.200
54.600
53.930
53.930
279.085
279.085
274.285
274.285
83.000
30.000
908.000
297.240

19.200
-245.229
-1.172.065
848.048
52.727
64.675
54.404
132.219
115.251
299.594
311.837
379.088
309.455
75.270
111.574
937.454
311.302

100.000

86.165

-170.952
-102.816
-104.652
-104.652
-175.032
-175.032
-139.128
-139.128
0
-300.000
0
0
-300.000
-1.711.392
879.791
51.000
88.944
55.692
55.009
55.009
284.667
284.667
279.771
279.771
84.660
30.000
1.107.916
303.185
0
100.000

30.000

7.271

30.600

3.717.180
2.147.580

4.096.335 3.970.679
2.924.271 2.259.287

-150.000

-505.000
-1.460.000
724.000
50.000
30.000
25.000
55.000
55.000
240.000
240.000
240.000
240.000
0
0
1.250.000
185.000
100.000
30.000
0
3.464.000
2.004.000
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Kurser og uddannelse
Ind
51100 Dommer kurser
Ind
51200 Træner kurser
Ind
51300 Leder kurser
Ind
51400 Andre kurser
Ind
51800 Andre Indtægter
Total Ind
51900
Ud
52000 Organisation og administration Kurser
Ud
52100 Dommer kurser
Ud
52200 Træner kurser
Ud
52300 Leder kurser
Ud
52400 Andre kurser
Ud
52800 andre udgifter
Total Ud52900
Total Kurser
52950og uddannelse

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

-25.123
-66.078
-4.424

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

-40.000
-65.000
0
0
-65.000
-170.000
180.000
21.000
100.000
0
0
20.000
321.000
151.000

-535.290 -588.540
-618.000 -795.600
-177.257 -180.030
-1.751.188 -1.825.300
-306.013 -364.311
-106.878 -107.100
-32.400
-71.400
-943.874 -1.015.933
-469.505 -426.530
-286.816 -153.000
-208.616 -132.600
-5.435.838 -5.660.345
853.395
896.009
789.530
836.400
165.981
215.730
879.160
794.784
40.870
30.600
186.124
183.600
152.793
204.000
437.880
506.685

-530.000
-700.000
-160.000
-1.786.212
-312.133
-107.100
-33.048
-962.751
-478.896
-153.000
-140.000
-5.363.140
896.009
740.000
195.000
900.000
40.000
185.000
150.000
440.000

100.000
30.000
3.725.890
-1.831.831

79.569
102.000
9.671
30.600
3.594.976 3.800.408
-1.840.862 -1.859.937

80.000
30.600
3.656.609
-1.706.531

0
0
10.000
70.000
80.000
80.000

-9.427
65.670
56.243
56.243

0
0
10.000
70.000
80.000
80.000

0
0
10.000
60.000
70.000
70.000

0

0

116.130

54.692

-141.574

341.302

171.540

-26.023

-63.600
-159.225
177.035
17.776
91.697

3.542
290.050
130.825

Turnering
Ind
61000
Ind
61100
Ind
61150
Ind
61200
Ind
61300
Ind
61400
Ind
61500
Ind
61600
Ind
61650
Ind
61700
Ind
61800
Total Ind
61900
Ud
62000
Ud
62100
Ud
62150
Ud
62200
Ud
62300
Ud
62400
Ud
62500
Ud
62600

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

-577.000
-780.000
-176.500
-1.789.510
-357.168
-105.000
-70.000
-996.013
-426.530
-150.000
-130.000
-5.557.721
Organisation og administration Turnering (dommerafbudspåsætter)
878.440
DM turnering Herre
820.000
DM turnering Damer
211.500
Divisioner senior
779.200
Øvrige rækker senior
30.000
Pokalturnering senior
180.000
Ungdomsmesterskaber
200.000
Øvrige rækker ungdom
496.750

Ud
62650 Grand Prix
Ud
62800 Andre udgifter
Total Ud62900
Total Turnering
62950

Trænere
Ind
72000
Total Ind
71900
Ud
72000 Organisation og administration
Ud
72100 Projekter
Total Ud72900
Total Trænere
72950
Budgetusikkerhed
Resultat

0,5%
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Intern Revisionsrapport
De interne revisorer har i årets løb kikket nærmere på DBBF’s generelle bogføring, udeståender med
klubberne, dommerbilagene, samt check-vis kontrolleret implementeringen af de vedtagelser som
Basketrigsdagen vedtog i juni 2015.
Den interne revision har i årets løb stikprøvevis kontrolleret dommerbilagene i basketligaen og dameligaen.
De interne revisorer mener, at DU må sætte en stopper for visse dommeres konsekvente brud på reglerne
for samkørsel og kilometeransættelse. Basketligadommere skal være et forbillede for andre dommere.
Revisionen har fulgt op på nogle af de vedtagne beslutninger fra Basketrigsdagen i 2015, og kontrolleret at
de er rettet de relevante steder.
Revisionen har kikket på DBBF’s bogføring, på følgende områder:
Debitorer:
Revisionen har fulgt debitorlisten tæt gennem året, og har noteret sig, at der er taget hånd om de klubber,
som har været i restance.
Kreditor- og finansbilag er blevet gennemgået flere gange. Revisionen har pointeret, at alle regninger skal
være udskrevet til DBBF, og ikke enkeltpersoner. Endvidere skal der være originalbilag vedlagt, og der skal
være en korrekt godkendelse af direktøren. Desværre har dette forhold ikke været overholdt.
Budgetterne for Elite- & Landsholdsregnskabet er blevet kontrolleret. Vi konstaterede i efteråret, at der var
store overskridelser i forhold til budget. Den forventede overskridelse så ud til at blive på ca. 400.000 for
hele året. Revisionen har fået en fyldestgørende redegørelse for overskridelserne.
Likvide beholdninger: Revisionen har fået udleveret alle relevante kontoudtog over samtlige konti, og
konstateret at beholdningerne i regnskabet er til stede.
Kassebeholdningen er blevet optalt, og en difference blev konstateret og bogført.
Det er opfattelsen, at de ting vi har foreslået/lagt frem er blevet godt modtaget.
De interne revisorer vil gerne rette en tak til DIF’s regnskabspersonale og DBBF’s medarbejdere for den
store velvilje, der er udvist, for at gøre vores arbejde lettere.
Karin Olsen
Carsten Boeck
København, den 3. maj 2016
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Ad 4) Beretninger til godkendelse
Børn- og Ungeudvalget
Holbæk d.20. maj 2016
Årets gang i udvalget
Vi har haft den store glæde at kunne få fyldt udvalget helt op, idet Jeffrey Jensen (Brønshøj) og Erik Strate
(Aalborg) har ønsket at indgå i udvalget og derfor trådte ind i starten af sæsonen. Velkommen til. Jannie
Vium, der hidtil har repræsenteret DGI i udvalget ønskede at stoppe i denne sæson og Henrik Mikkelsen
sidder derfor nu som DGIs repræsentant i BU. Tak til Jannie for indsatsen gennem de senere år.
Udvalget har primært koncentreret sig om Grand Prix og børneregler – mere herom længere nede i
beretningen. Vi har afholdt tre møder. Herudover har vi deltaget i breddemøde med træner og
turneringsudvalg i januar og haft møde med turneringsudvalget og dommerudvalget om Grand Prix
turneringen. Vi er i løbende kontakt med administrationen og vores konsulenter – en særlig tak til Mads
Bojsen for at være vores ”sekretær”.
FIBA Youth Gettogether, Østrig oktober 2016
Denne gang var samlingen placeret i Wien. Det var et meget tyndt møde hvor det vigtigste vi fik ud af det
var samtaler og udveksling af ideer med øvrige landes repræsentanter. Den officielle del af programmet var
nærmest reduceret til 2-3 oplæg og lidt gruppediskussioner og søndagens indhold var blevet aflyst. Der er
dog stadigvæk stor interesse i at høre, hvordan vi arbejder med børneregler og turnering i Danmark og
Sverige – og ude omkring i Europa er der mange tiltag i gang på børneområdet – særligt i forhold til særlige
regler for de yngste (U14 og U12). Det er mit indtryk, at flere og flere nationer allerede har eller overvejer
at indføre restriktioner på reglerne i stil med det vi har her i Danmark.
Børnereglerne
Vi lavede i efteråret et oplæg til nye regler for sæsonen 16-17 med nogle få, men væsentlige forslag til
ændringer i børnereglerne så de hænger bedre sammen med GP-turneringen. Forslaget har været ude til
debat bla. på de tre dialogmøder her i foråret og tilbagemeldingerne er meget forskellige. Der er meget
forskellige ønsker og behov, gående fra at have næsten seniorregler til at holde fast i de regler vi har haft i
år uden ændringer. I skrivende stund har vi i udvalget ikke lagt os fast på reglerne for næste sæson, men
der vil ikke være væsentlige ændringer i forhold til de nuværende. Vi håber, at vi på Rigsdagen eller kort tid
herefter har et regelsæt klart.
Hovedhensigten med reglerne er at sikre alle en god oplevelse i kampene og at fokus er på udvikling som
det vigtigste.
Pigeproblematikken
Vi har stadigvæk (for) få piger i dansk basketball. Vi har haft en projektgruppe siddende, der har arbejdet
meget med denne problematik uden at vi egentlig har fundet de vises sten. Vi har stadigvæk meget store
udfordringer på pigesiden og mængden af pigespillere er kritisk lav, dog er vi blevet flere U12 piger
sammenlignet med sidste år (stigning på 8%). Et nyt tiltag i år var gennemførelsen af to pigefestivaler – en
vest og en øst. Begge blev en succes på hver sin måde. Festivalen i øst (Gladsaxe) samlede klart de fleste og
med 150 tilmeldte var der langt flere end forventet. Alle havde en god dag og vi håber at kunne gentage
arrangementerne også næste år.
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Grand Prix
I den nys afviklede sæson løb vi desværre ind i en dårlig start på turneringen – det har vi arbejdet på at
rette op på og vi satser benhårdt på, at næste sæson bliver langt bedre, at vi har lært af de fejl vi har lavet
og at klubbernes tilbagemeldinger og ønsker kan blive opfyldt. Jeg vil ikke komme mere ind på det her, men
henvise til andre beretninger og debatten på Rigsdagen.
Fortolkning og gennemførelse af kampene efter de forskellige regelsæt vi har i børnereglerne har skabt
nogle få konflikter og problemer. Derfor har vi i år, i samarbejde med dommerudvalget, startet op på en
supervisionsordning af GP-dommerne og vi håber at kunne fortsætte det i næste sæson.
Vi oplever hovedsageligt en fantastisk entusiasme og stor fleksibilitet i afviklingen af stævnerne og mange
glade børn og forældre trods de vanskeligheder vi har haft i år.
Dialogmøder
Som en udløber af en livlig debat på bla. Facebook, tog BU og TU initiativ til at afholde en række
dialogmøder hvor alle interesserede var velkomne. Hovedfokus på møderne var grandprix-turneringen og
børnereglerne. Vi afholdt tre møder: Farum, Aalborg og Horsens. I alt har der været omkring 35-40 klubber
repræsenteret med i alt mere end 50 personer tilstede i alt på de 3 møder. Møderne var alligevel meget
forskellige i det der blev drøftet – vi sidder stadigvæk og arbejder på sammenskrivning af referaterne og vil
lave en form for konklusion inden udgangen af juni måned. Kort fortalt var der dog nogle ting der blev
fremhævet, drøftet og udtalt ønsker om – blandt andet:









Fastholde mesterrække for U12 (øst)
Fastholde mesterrække for U14 (både øst og vest)
Bedre planlægning af GP-turneringen med faste terminer man kan regne med hele
sæsonen (i år har været mindre godt – nærmest en katastrofe i vest)
Flere GP-stævner (særligt vest)
At børnereglerne er gode, men nogle trænere oplever dem for stramme og vil g erne have
at man tillader lidt mere omkring forsvar. Andre ønsker at fastholde at der er den
progression i reglerne vi har med særlige regler for U10 -12-14
Der er ikke enighed i, om værdien i at aldersgrupperne kan mixes – fx at U14 hold spiller
mod U16 hold
Der er heller ikke enighed i, hvornår og hvordan man skal begynde at konkurrere for at
vinde – mange holdninger og mange indfaldsvinkler, men dog overordnet enighed om at
udvikling er det vigtigste

Vi påtænker, som nævnt andetsteds, at fortsætte dialogmøderne næste sæson. Tak til alle for at møde op
og bidrage til fællesskabet 
Minibasketfestivalerne
Fik vi igen afholdt både øst og vest. Vest i Viby og øst i Hørsholm. Festivalen i Hørsholm vokser sig større og
større – nu med mere end 90 hold i 2015. Vi støtter økonomisk med et mindre beløb og vil fra næste år
fordele støtten mere ligeligt mellem øst og vest. Stor tak til klubberne for det kæmpearbejde der ligger i at
få det op at køre.
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De næste par år
Rekruttering
SFO-basket har en meget stor andel i den medlemsfremgang vi har haft i år. Aktiviteterne øges og udvides
konstant. Vi har, i vores børneregler og vores GP-turnering, et rigtigt godt grundlag for at skabe en god
overgang fra SFO-basket til klubbasket og dermed kunne fastholde og rekruttere børnene til vores idræt.
Tiltag
Vi ønsker at fortsætte dialogen med klubberne via dialogmøder med fokus på turnering og børneregler,
men også andre temaer som fx den gode børnetræner, SMARTbasket, piger mm.
Vi arbejder hårdt på, i samarbejde med DGI, at kunne afholde en clinic med fokus på basketball for U12
med oplægsholdere og trænere udefra – pt arbejder vi på nogle kontakter vi har i bla. Italien og Spanien, og
der er allerede opslået clinics i Jylland til august med en super spansk ungdomstræner.
Strategiske overvejelser
Udvalget vil fortsat have fokus på kvaliteten i vores kerneydelser:






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

På vegne af hele udvalget, Jesper Nielsen, fmd.

Trænerudvalget
Udgangspunktet for trænerudvalgets arbejde er, at kompetente trænere er en afgørende forudsætning for
at få flere til at spille basketball og hæve spillernes niveau.
Målet med udvalgets arbejde er at sikre en udvikling i både antal og kvalitet af basketballtrænere i
Danmark gennem politisk fokus og målrettede projekter og initiativer. Med andre ord; trænerudvalget
arbejder for at få flere og bedre trænere.
Trænerudvalget består af følgende medlemmer:
Mads Young Christensen
Thomas Silfen
Louise Hartvig
Simon Hamborg
Mogens Thygesen
Trænerudvalget har været i gang i to sæsoner, og det er tydeligt, at den brede sammensætning af udvalgets
medlemmer giver et godt fundament til gode drøftelser og forskellige perspektiver på områder udvalget
arbejder med, hvad end der er tale om bredde- og/eller elite.
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Vi har i udvalget bestræbt os på at styrke det tværgående samarbejde med de andre udvalg. Det gælder
særligt Børn- og ungeudvalget og Klubudviklingsudvalget. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke
begge udvalg for den gode dialog og samarbejde.
Jeg vil i nedenstående redegøre nærmere for de større aktiviteter, udvalget har arbejdet med i årets løb.
SMART Basket
Sjov og Motiverende Aldersrelateret Træning; også kaldet SMART Basket er et højt prioriteret strategisk
mål i forbundets strategi, og derfor også et helt naturligt fokus for trænerudvalget.
Trænerudvalget udarbejdede sidste sommer implementeringsplanen for SMART og implementeringen har
bestået af følgende:
SMART Basket som bog og i vejledningsform
Alle klubber har fået tilsendt én kopi af SMART Basket-bogen og har desuden fået tilbudt gratis vejledninger
på baggrund af SMART Basket. Bogen er nu blevet endnu mere tilgængelig, da den kan hentes på
forbundets hjemmeside: http://www.basket.dk/SMART
Vores hovedfokus har været at komme ud i de mindre klubber, da det ofte er her, vi oplever mest
efterspørgsel på vejledninger og hjælp.
SMART Basket i uddannelsesstrukturen
SMART Basket er fundamentet i niveauet ”Ny som Træner” i den nye uddannelsesstruktur. Her er der
blevet udarbejdet et grundmodul på 3 timer, der foregår hovedsageligt teoretisk.
Dertil er der udarbejdet 6-8 tillægsmoduler på 3 timer, der vil være mere praktiske.
Ofte vil SMART Basket-kurser blive udbudt som 3+3 timer, da et 3-timers kursus har vist sig at være det
mest efterspurgte og ønskede varighed på kurser.
Når vi skriver 3+3 så menes der, at de første 3 timer vil være grundmodulet og de efterfølgende 3 vil bestå
af ét af de ekstra moduler beskrevet tidligere. Derved vil der både være mulighed for at tage alle 6 timer,
imens man som træner også ville kunne ”nøjes” med at tage tillægsmodulet for sig selv. Modulerne har
udgangspunkt i teorien fra SMART Basket hæftet.
SMART Basket i U-14 regionssamlinger
SMART Basket har også skullet implementeres i U-14 regionstræningerne i DBBF-regi. I den kommende
sæson vil der blive udbudt et SMART Basket tillægsmodul, der tager udgangspunkt i et træningspas til en U14 regionssamling. Deltagere på modulet vil blive indført i formålet med træningspasset, og de vil derefter
kunne observere og til dels også fungere som assistenter i den praktiske træning.
SMART Basket i BørneBasketFonden’s regi
BørneBasketFonden har aktiviteter fordelt i hele landet og et indsatsområde i implementeringsplanen har
også været at uddanne underviserne på SFO-Basket/Skole-basket forløbene ud fra SMART Basket-tanken.
Her er der blevet gennemført undervisersamlinger i både København og Odense, hvor SMART har været i
centrum. Samme procedure ses også gennemført i fremtiden for underviserne i BørneBasketFonden’s
aktiviteter i Århus og i ”Projekt Nordjylland”.
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SMART Basket og ensretningen af undervisningen
Op til SUW-weekenden i 2015 blev de instruktører, der underviste i de diverse SMART Basket-kurser samlet
i henholdsvis Øst og Vest. For at SMART Basket uddannelse skal give mening, skal den samme terminologi
og opbygning bruges på tværs af landet. Samme procedure tiltænkes før det forestående SUW d. 3-4.
September.
Forbundets egne aktiviteter er langt fra nok, hvis SMART skal blive en succes. Derfor håber vi på, at alle
klubber vil tage SMART Basket til sig. Som klub er man altid meget velkommen til at kontakte forbundet,
hvis man ønsker mere viden om konceptet.
Trænerlicens
Trænerlicensordningen er efterhånden kendt og accepteret, og vi oplever, at der generelt er en positiv
holdning til licensordningen blandt trænerne.
Licensordningen har flere formål. Helt praktisk bruges den til at indhente kontaktoplysninger på alle
trænere, og giver dermed mulighed for at kommunikere direkte med trænerne. Vigtigere er det, at
licensordningen spiller en væsentlig rolle i bestræbelserne på at få flere trænere til at uddanne sig.
Det er derfor meget glædeligt, at antallet som tager en træneruddannelse af steget fra 508 i 2014 til 640 i
2015. Det er flot, og udvalget ser gerne, at den udvikling fortsætter.
Licensordningen bliver gradvist implementeret fra toppen og ned. Det vil sige, at elitetrænerne var de
første, som var omfattet af licensordningen. Nu er vi nået til, at alle børn- og ungdomstrænere skal have
licens fra den kommende sæson.

Basketballforbundet er et af de eneste specialforbund i DIF, der har en trænerlicensordning for børn- og
ungdomstrænere. Det har givet anledning til inspiration og spørgsmål fra andre forbund, og vi kan være
stolte over, at vi på dette område går forrest.
Fra start har vi helt bevidst haft en bred tilgang til at give licens til den enkelte træner. Det har været godt,
men i trænerudvalget mener vi, at tiden nu er moden til, at vi begynder at skærpe kravene til de
licensgivende kurser, uddannelser mv. således, at det bliver mere specifikt, hvad der giver licens til at træne
på de forskellige niveauer.
Hvordan det kommer til at foregå i praksis, og hvilke krav der stilles på de forskellige niveauer, har vi ikke på
plads endnu, men det vil være en af opgaverne for udvalget i den kommende sæson.
Ny uddannelsesstruktur
Træneruddannelse er et helt afgørende element i arbejdet med at styrke kvaliteten blandt trænere.
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Derfor har udvalget også i år haft stor fokus på netop dette område. Helt konkret betyder det, at der nu
arbejdes på en anderledes uddannelsesstruktur, som bl.a. vil være mere modulbaseret og fleksibel.
Som det er nu, er et højere uddannelsesniveau lig med en uddannelse målrettet elite og talentudvikling.
Det skal naturligvis stadigvæk være muligt at uddanne sig på højt niveau, hvis man arbejder som
elitetræner. Men i trænerudvalget har vi den holdning, at det skal være muligt at uddanne sig på højt
niveau, hvis man arbejder som børne- og ungdomstræner
I vores optik er det ikke mindre krævende at være en dygtig breddetræner. Det kræver bare nogle andre
kompetencer. Det vil den nye uddannelsesstruktur afspejle.
Der arbejdes stadig med træneruddannelsesstrukturen, og den er endnu ikke formelt vedtaget i forbundets
bestyrelse, men nedenstående er tæt på at være den endelige struktur.

Dygtige trænere er i gang med at beskrive og udarbejde materiale til de første moduler med udgangspunkt
i SMART basketball.
Trænerkodeks
Udvalgsmedlemmer såvel som medarbejdere i forbundet bliver jævnligt spurgt, hvad forbundets holdning
er til en træners adfærd i en given situation. Nogle gange er svaret lige til, mens det andre gange er mere
kompliceret, og kræver flere drøftelser og overvejelser.
På den baggrund har vi i trænerudvalget så småt påbegyndt et arbejde med et værdibaseret trænerkodeks.
Vi har bl.a. været i dialog med de andre nordiske forbund. Her har dog været meget begrænset inspiration
at hente, da de andre nordiske forbund heller ikke har et trænerkodeks, selvom flere af dem gav udtryk for
at have et tilsvarende behov.
Trænerkodeks står på opgavelisten for trænerudvalget i den kommende sæson, og vi hører meget gerne fra
trænere, spillere og klubledere, som har gode ideer og ønsker at bidrage til dette arbejde.
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Jeg vil slutte årsberetningen for trænerudvalget af med at takke Thomas Johansen og William Bond for
deres store arbejde. Thomas betjener til daglig trænerudvalget på yderst kompetent vis, og William har det
seneste år arbejdet ihærdigt med at implementere SMART basketball.

Mads Young Christensen, formand trænerudvalget.

Dommerudvalget
1. DommerUdvalget
DommerUdvalget består af Jesper Brixen, som er formand og dermed også medlem af DBBFs bestyrelse.
Kim Døj er næstformand og de øvrige udvalgsmedlemmer er: Carsten Vestermark Jensen, René
Christensen, Lars Skovhus og Per Schønwandt.
Der har været afholdt 5 DU møder i denne sæson. Af disse har 3 været afholdt via Skype.
2. DommerUdvalgets opgaver (som sidste år)
DommerUdvalget har mange meget forskellige arbejdsopgaver, som bla. er disse:
-

Afholde dommerclinics
Afholde uddannelseture og camps for dommere
Assistere Uddannelseskonsulenten med udvikling og afholdelse af dommerkurser
Assistere Disciplinærudvalget i protestsager
Assistere TurneringsUdvalget i karantænesager
Besvare regelspørgsmål
Fastlægge hvorledes vi fortolker FIBAs regler i Danmark; dvs. lægge linjerne for hvorledes der skal
dømmes
Godkende baner og udstyr
Håndtere klager over dommernes afvikling af kampe
I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte dommere til kampe
I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte kommissærer til kampe
Udtage dommere til slutspil, pokalkampe, ”lokale” landskampe mm
Oversætte FIBAs regler og fortolkninger
Repræsentere dommerområdet i DBBFs bestyrelse
Samarbejde med DBBFs adminstration om opgaver relateret til dommerne
Samarbejde med Dommerforeningen om opgaver relateret til dommerne

3. 3PO
I forrige sæson blev der indført 3PO i DameLigaen. Det gav et kvalitetsmæssigt løft dommermæssigt, og
ordningen har fortsat i denne sæson, og det virker som om, at kvaliteten fortsat hæves, så 3PO er kommet
for at blive.
Der er også blevet indført 3PO i 1DH, men dog kun i ca. halvdelen af kampene. I den kommende sæson vil
det blive udviddet til at gælde i samtlige kampe. Det vil formentlig også give et løft i denne række samtidigt
med, at mange flere dommere vil få rutine i 3PO, hvorved vi ikke er så sårbare, hvis der opstår skader mm.
for dommerne i de 2 ligaer.
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4. Ny dommerpåsætter i øst
Ved sæsonstarten blev John Jensen ansat som en ny dommerpåsætter for ungdomsrækkerne og de lavere
divisioner i øst. John har klaret opgaven over al forventning, så det er DommerUdvalgets håb, at han vil
fortsætte mange sæsoner endnu.
5. Turneringerne
Dommermæssigt set er turneringerne er blevet afviklet tilfredsstillende, men der er stadig lidt
skønhedspletter i form af manglende dommere til nogle kampe. Antallet af diskvalifikationer er i denne
sæson faldet med 20% i forhold til sidste sæson, som havde rekordmange diskvalifikationer. Antallet af
grove sager er dog det samme som sidste år.
Det er glædeligt at se, at antallet af diskvalifikationer pga. 2 tekniske fejl er faldet. Måske har det haft en
positiv effekt, at der uddeles gebyrer i sådanne sager, så det ikke længere er gratis at opføre sig dårligt.
6. Uddannelse af ”elite”-dommerne
I sæsons løb har der været afholdt et antal dommerkurser på forskellige trin.
Der har også – sædvanen tro – været afholdt 3 opstartsclinics. En for ligadommere, en for øvrige dommere i
vest og en for øvrige dommere i øst. I september afholdtes en 3PO clinic i forbindelse med Herlevs stævne
og med instruktion af en erfaren instruktør udsendt af FIBA.
I forbindelse med pokalfinalerne i Horsens blev der i januar blev der afholdt en midtvejsclinic for
ligadommere. Clinic’en blev ledet Davorin Nakic, som er en af de ledende kræfter inden for
dommeruddannelsen i FIBA i Europa. Nakic var særdeles inspirerende som instruktør, og vi håber at se ham
igen.
7. Uddannelse af ”bredde”-dommerne
Som led i DBBFs strategi for de kommende år har DommerUdvalget flyttet resourcer fra eliten til bredden.
Det har bla. betydet, at der har været udsendt dommerudviklere (”bedømmere”) til kampe, der har været
dømt af breddedommere. Der er også udarbejdet en plan for dommerudviklere til grand prix stævner, og
det er så småt gået i gang. Vi håber, at der vil være dommerudviklere ved mange flere grand prix stævner i
den kommende sæson.
8. Danske dommere i internationalt lys
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige internationale opgaver.
I juni dømte Maj Forsberg EM-finalen for kvinder, hvilket er en kæmpe præstation, som de øvrige danske
dommere nok vil få svært ved at gøre efter.
Ved sommerens FIBA ungdoms-EM turneringer har Jonas Bille og Rune Ressel Larsen være dommere
I løbet af efteråret og vinteren har Bo Bundgaard, Jonas Bille og Rune Ressel Larsen dømt Eurobasket- og
EuroCup kampe samt EM kvalifikationskampe. Jesper Brixen har virket som kommissærer i en EMkvalifikationskamp.
Endvidere har danske dommere dømt internationale kampe som f.eks. NM for ungdom, og Mette-Maria
Hamann har deltaget i FIBA Europes camp for U15 piger i Slovenien.
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9. DU NEWS
DommerUdvalget har udsendt nyhedsbrevet DU NEWS 3 gange i denne sæson. DU NEWS kan findes på
DBBFs websider, men interesserede kan komme på distributionslisten ved at henvende sig til DBBFs kontor.
10. Opførsel
Der er fortsat for meget brokkeri og dårlig opførsel under kampene. Niveauet for brokkeri er langt højere
end ved FIBA kampe, og det vil vi forsøge at gøre noget ved. Dels ved bedre dialog mellem dommere og
spillere/coaches og dels ved brug af tekniske fejl, når dialog ikke virker.
Klubbernes trænere og ledere bør gå forrest, når det gælder god opførsel i hallerne. Desværre ser og hører
vi om markante klubledere, der råber grimt ad både dommere og spillere fra modstanderholdet. Det er
simpelthen uacceptabelt, og det er noget, der koster os dommere. Så vi vil opfordre alle til at gøre indsats
for at få bedre opførsel ude i hallerne.
11. Samarbejde med FIBA om dommerudvikling
Som nævnt sidste år, er det lykkedes os at få en aftale i stand om dommerudvikling i samarbejde med FIBA.
Aftalen har foreløbig betydet, at FIBA har stillet instruktører til rådighed ved Copenhagen Invitational i
Farum i juni, ved Herlevs seniorstævne i september, hvor der var fokus på 3PO, samt årets midtvejsclinic for
BL- og DL-dommere.
I forbindelse med Davorin Nakics besøg ved årets midtvejsclinic fik vi også drøftet uddannelse af
dommerinstruktører, og Nakic lovede, at FIBA i Europa vil hjælpe os med at få uddannet danske
dommerinstruktører. Det vil blive et længere forløb, som vi håber at få startet i efteråret.
Til sidst vil DommerUdvalget gerne takke for samarbejdet med dommerpåsætterne,
dommeradministratoren, kontoret, ligaerne, klubberne, trænerne samt de øvrige udvalg i DBBF. Og der skal
selvfølgelig lyde en overordentlig stor tak til dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få
afviklet de utroligt mange kampe.

Virum, maj 2016
Jesper Brixen
Formand

Disciplinærudvalget
DBBFs Disciplinærudvalg har i sæsonen 2015-16 haft 3 sager til behandling, nemlig en protestsag fra
Landspokalturneringen for U17-herrer og 2 ankesager fra henholdsvis Landspokalturneringen for herrer og
Basketligaen.
I. Protestsagen drejede sig om en protest over en dommerfejltagelse i en kamp i Landspokalturneringen
for U17-herrrer.
1. Efter en scoring af hjemmeholdet mente udeholdet at have bedt om time-out, hvilken anmodning
dommerbordet ikke mente at have modtaget, og dette fremkaldte råbende indsigelser fra
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udeholdets coach hen foran dommerbordet. Situationen blev bragt til ro, og udeholdet fik den
ønskede time-out. Efterfølgende tildeltes bolden fejlagtigt hjemmeholdet, hvad dommerne efter
videre spil og i forbindelse med en personlig fejl begået af udeholdet blev gjort opmærksomme på.
2. Dommerne erkendte deres fejl, men meddelte, at de ikke havde mulighed for ”at gå tilbage”, idet
den opståede situation ikke var omfattet af reglerne om rettelse af misforståelser. Herefter
meddelte udeholdet at ville nedlægge protest.
3. I protesten anførtes det, at dommerfejlen havde afgørende indflydelse på kampens resultat.
4. Med henvisning til Internationale Basketball Loves (IBL) bestemmelser om rettelse af
misforståelser, som opregnes i § 44.1, fastslog Disciplinærudvalget, at dommerne i den givne
situation ikke havde mulighed for at rette den begåede fejl. Da den begåede dommerfejl fandt sted
i 2. periodes 6. minut ved stillingen 29-22 subsidiært 31-23 til hjemmeholdet, og da kampens
slutresultat blev 72-57 til hjemmeholdet, lagde Disciplinærudvalget til grund, at den begåede
dommerfejl ikke havde haft afgørende indflydelse på kampens udfald, og afviste derpå protesten.
II. Den første ankesag drejede sig om en anke af en afgørelse fra Turneringsudvalget om ikendelse af 2
spilledages karantæne til en spiller efter dennes diskvalifikation i en kamp i ¼-finalen i
Landspokalturneringen for herrer.
1. Af dommerindberetningerne fra 2. og 3. dommeren, der lå til grund for Turneringsudvalgets
afgørelse, fremgik det, at den senere diskvalificerede spiller ”smed et slag gennem luften”, der
ramte en modspiller i scoringsforsøg direkte i hovedet. Slaget betegnedes som voldsomt og hårdt,
udført med sving af armen på tværs af kroppen med halvknyttet hånd. Af 1.dommerens
indberetning fremgik det, at denne ikke havde set noget og derfor ikke kunne tilføje noget.
2. I Turneringsudvalgets kendelse idømtes den pågældende spiller 2 spilledages karantæne med
tilføjende uddybning ”voldsomt slag mod modspiller under scoringsforsøg”. I kendelsen anførtes
det, at denne var afsagt efter samråd med et medlem af DBBFs Dommerudvalg og i
overensstemmelse medgældende bestemmelser (Turneringsudvalgets retningslinjer opregnet i
”Strafudmåling for kampe i Landspokalen for seniorer samt Danmarksturneringen”), efter hvilke
vold inkl. skub og slag mod modspiller under spil giver karantæne minimum 1-3 kampe.
3. I ankeskrivelsen anerkendtes det korrekte i diskvalifikationen, men det anførtes, at karantænen
burde nedsættes til 1 spilledags karantæne, idet det af et videoklip (på You Tube) anførtes at
fremgå, at modspilleren, der modtog et slag under scoringsforsøg, kort før på sin vej gennem 3sekundsfeltet helt uprovokeret havde givet den senere diskvalificerede spiller såvel et skub som
løftet en albue mod dennes hoved, hvilket sidste efterfølgende i ankeskrivelsen betegnedes med
ordene ”en voldsom albue mod hovedet”. Dette fandtes i ankeskrivelsen at være en formildende
omstændighed.
4. Af videoklippet så Disciplinærudvalget det ikke klart fremgå, hvem der gav hvem et skub, ligesom
det ikke klart fremgik, hvorvidt den løftede albue var et forsøg på at holde balancen eller bevidst
løftet mod modspillerens hoved.
5. Til ankeskrivelsens påberåbelse af formildende omstændigheder ved den begåede diskvalificerende
fejl bemærkede Disciplinærudvalget, at den grad den diskvalificerende fejl kunne ses begrundet i
forudgående modtaget skub og albueløft, og som sådan kunne betragtes som værende en
formildende omstændighed, i samme grad kunne den diskvalificerende fejl også ses som en
hævnakt og dermed en skærpende omstændighed.

49

6. Idet Disciplinærudvalget lagde indberetningerne fra 2. og 3. dommer samt retningslinjerne for
karantænelængde (”Strafudmåling for kampe i Landspokalen for seniorer samt
Danmarksturneringen”) til grund, afvistes anken.
III. Den anden ankesag drejede sig om en afgørelse fra Turneringsudvalget om ikendelse af 1 spilledags
karantæne til en spiller efter dennes diskvalifikation i en semifinalekamp i Basketligaen.
1. Af 2.dommers indberetning fremgik det, at den diskvalificerede spiller tidligere i kampen havde fået
en teknisk fejl. I kampens slutfase med 4,16 sek. tilbage og efter en idømt 5. fejl til en medspiller
med efterfølgende idømmelse af en teknisk fejl til bænken som følge af medspillerens reaktion på
idømmelsen af den 5. fejl, henvendte spilleren ifølge dommerindberetningen sig ophidset til
dommeren med ord om, at dommerne snød, og at det ikke var fair. Spilleren fik at vide, at det var
nok, og en medspiller fik ham væk, men 6-8 sekunder efter i forbindelse med afvikling af straffekast
henvendte spilleren sig på ny og fortsatte, idet dommeren gik lidt væk og vendte ryg/side til, med
anklager om snyd, hvortil dommeren meddelte ham, at han ville blive smidt ud, hvis han ikke holdt
op, hvorefter spilleren gik tæt på dommeren og højlydt beskyldte dommerne for at stjæle kampen
fra hans hold og snyde dem. Herefter dømte dommeren en direkte diskvalificerende fejl.
2. I Turneringsudvalgets kendelse idømtes den pågældende spiller 1 spilledags karantæne med
tilføjende uddybning ”direkte diskvalifikation for brok”. I kendelsen anføres det, at denne var afsagt
efter samråd med et medlem af DBBFs Dommerudvalg og i henhold til gældende bestemmelser. – I
en uddybende skrivelse anførte Turneringsudvalget, at der ved afsigelsen af kendelsen var lagt
vægt på 2. dommers detaljerede beskrivelse af hændelsesforløbet, og at det i samarbejde med
Dommerudvalget blev vurderet, at den i hændelsesforløbet beskrevne handling var så grov, at en
diskvalificerende fejl fandtes at være i orden. Især var anklagen mod dommerne, at de snød,
alvorlig.
3. I ankeskrivelsen anførtes, at man ikke fandt, at kendelsen ”direkte diskvalifikation for brok” stod
mål med forseelsen. Endvidere anførtes, at den diskvalificerede spiller medgav at have sagt til
dommeren, at dommerne kostede hans hold kampen, men afviste at have talt grimt sprog, beskyldt
dommerne for at snyde eller været personlig over for 2. dommeren. Det blev medgivet, at spilleren
nok havde modtaget en advarsel, men det anførtes som en urimelig handling, at den skulle kunne
initiere en direkte diskvalificerende fejl uden forudgående teknisk fejl. I forbindelse hermed
henvistes til, at der i sæsonen ved flere lejligheder var blevet talt ualmindeligt groft og personligt til
dommerne, uden dette havde medført idømte fejl eller i øvrigt haft konsekvenser.
4. Ved gennemgang af sagens akter kunne Disciplinærudvalget konstatere, at ankeskrivelsens udsagn
om, at den diskvalificerede spiller ikke havde beskyldt dommerne for at lyve, var i
uoverensstemmelse med dommerindberetningen, mens udsagnet i ankeskrivelsen om, at den
diskvalificerede spiller nok havde modtaget en advarsel ikke var i ganske overensstemmelse med
dommerindberetningen, hvoraf det fremgik, at spilleren havde fået to advarsler.
5. Til ankeskrivelsens bemærkninger om, at der i sæsonen ved flere lejligheder er blevet talt
ualmindeligt groft og personligt til dommerne, bemærkede Disciplinærudvalget, at dette ikke sås
som nogen valid begrundelse for, at sådanne handlinger aldrig skulle kunne have konsekvenser,
herunder idømmelse af diskvalificerende fejl.
6. Med henvisning til IBLs definition §38.1.1 af en diskvalificerende fejl bemærkede
Disciplinærudvalget, at vurderingen og afgørelsen af, hvorvidt en given handling er en groft
usportslig handling og dermed en diskvalificerende fejl ligger hos idømmende dommer, og at
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idømmende dommers vurdering i dette tilfælde deltes af Turneringsudvalg og Dommerudvalg,
hvorefter Disciplinærudvalget lagde indberetningen fra 2.dommer til grund og afviste anken.
Af ovenstående sager blev den sidste anket til DBBFs Amatør- og Ordensudvalg. Amatør- og
Ordensudvalget fandt i sin kendelse ikke grundlag for at kritisere 2.dommerens vurdering af, at spillerens
udtalelser havde en sådan karakter, at han blev tildelt en diskvalificerende fejl, ligesom man også i
kendelsen anførte at være bekendt med DBBFs retningslinjer, hvorefter diskvalificerende fejl medfører
mindst 1 spilledags karantæne, og at disse retningslinjer som udgangspunkt bør følges, idet det dog findes
indeholdt i bestemmelsen i Turneringsreglementets § 15 stk.1, at der skal foretages en individuel vurdering,
hvorved konkrete forhold undtagelsesvis kan begrunde, at retningslinjerne fraviges. I sin afgørelse fandt
Amatør- og Ordensudvalget efter en samlet bedømmelse af de oplysninger, der forelå om den konkrete
episodes karakter, at en passende sanktion til den pågældende spiller var en advarsel for en periode på 1
år. Udvalget uddybede ikke, hvilke konkrete forhold i den foreliggende sag, der undtagelsesvis begrundede
en fravigelse fra Turneringsudvalgets retningslinjer for strafudmåling.
Som anført i skrivelsen fra ankende klub i ovennævnte sidste ankesag er der i sæsonens løb ved flere
lejligheder blevet talt ualmindeligt groft og personligt til dommerne, og allerede før Amatør- og
Ordensudvalgets afgørelse i denne diskvalifikationssag fandt Disciplinærudvalget, at der var behov for en
afklaring af forholdene omkring straf/karantæner m.m. for brok fra trænere og spillere. Dette behov er ikke
blevet mindre efter Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse.
Afslutningsvis skal Disciplinærudvalget gøre opmærksom på, at man gennem Turneringsudvalgets formand
har opfordret bestyrelsen til nedsættelse af et udvalg med den opgave at gennemgå DBBFs love og
reglementer med henblik på udredning af uklarheder og meningsløsheder foruden fejl af såvel sproglig,
grammatikalsk som indholdsmæssig karakter. Et sådant udredende arbejde har været påtrængende i flere
år. To medlemmer fra Disciplinærudvalget har tilkendegivet at ville deltage i et sådant arbejde
Medlemmerne af Disciplinærudvalget har også i år været: Gert Wulff, Dan Filrup, Thomas Ginnerup, John
Jensen og Hans H. Graversen.
Brabrand, den 15. maj 2016
På Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen
Formand
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Ad 5) Beretninger til status
Økonomiberetning for regnskabsåret 2015-16
Regnskabsresultatet for 2015-2016 blev et underskud på 341 t.kr mod et budgetteret overskud på 142 t.kr.
Resultatet er klart utilfredsstillende og afvigelsen er 483 t.kr. Resultatet er en markant forringelse fra sidste
års overskud på 101 t.kr. med 442 t.kr.
Regnskabsresultatet betyder, at bestyrelsen iværksætter og har iværksat initiativer som skal sikre
overholdelsen af budgetrammerne for udvalgene. Vi kommer ikke udenom, at der skal ske en strammere
styring og tættere opfølgning af bevillingerne til specielt landsholdene, men styring af økonomien gælder
faktisk på alle områder. Bestyrelsen har i sæsonen måtte sige farvel til sportschefen, direktøren er gået ned
i tid og dermed har vi kunnet ansætte en administrationsleder. Dette betyder bl.a., at en kommende
sportschef skal have godkendt alle udgifter inden igangsættelse. Endvidere har eliteudvalget måttet
nedlægge aktiviteter i det kommende år. Nogle af de administrative ændringer (som beskrevet i sidste års
beretning), vi bebudede sidste år ved budgetlægningen på indtægtssiden for ungdomslandsholdene, har
vist sig at bære frugt.
Årsagerne til budgetafvigelsen skal udelukkende findes på elitesiden. Eliteudvalget kom ud med et
underskud på 777 t.kr. og står således for mere end afvigelsen i det samlede DBBF regnskab. De
væsentligste årsager til den store afvigelse skyldes tre ting





En periodemæssig forskydning af tilskud fra DIF på 200 t.kr., hvor vi først modtager tilskuddet den
1. januar 2016 mod forudsat modtagelse ved regnskabsåret start.
Manglende indtægter på ungdomslandsholdene fra forrige sæson på 124 t.kr., hvor den tidligere
sportschef oplyste, at de skulle blive opkrævet i forbindelse med sommerens (2015)
arrangementer. Dette skete dog ikke.
Merudgifter til ungdomslandsholdene på i alt 384 t.kr. gældende generelt på alle holdene med
undtagelse af U14 Damer og U20 Herrer.

Det er indtægter fra TV-aftalen med TV2 Sport og tilskud fra FIBA som forventet, men der er flere indtægter
ved salg af SMART-basket, sponsorer og andet salg på ca. 100 t.kr.
Turneringen levede op til budgetlægningen og gav et overskud på 9 t.kr. Der blev sidste sommer lavet en
nedsættelse af turneringsgebyrerne mod at der kom en stigning i afgifterne. Omlægningen er neutral for
DBBF, men skulle betyde at de klubber som benytter sig af forbundets ”service” også er dem som betaler.
Skulle en sponsorindtægt tilgå forbundet vil bestyrelsen tage en beslutning om, hvor meget af indtægterne
skal hensættes til en ændring i aktiviteterne, og hvor meget der skal tilgå som overskud med henblik på at
styrke egenkapitalen.
På sidste års rigsdag besluttede man, at der skulle indføres økonomisk kontrol i Basketligaen. Vi nedsatte en
arbejdsgruppe til at udfærdige et reglement for økonomisk kontrol i Basketligaen. Udvalget lavede et
forslag til reglement sidst i 2015. Reglementet blev efterfølgende justeret og godkendt i både DBBF’s
bestyrelse og i Basketliga regi. Der er nedsat et økonomiudvalg jf. reglementet, som i denne tid arbejder
med at godkende klubbernes budgetter for den kommende sæson. Vi er meget spændt på resultatet af
Økonomiudvalgets arbejde, men forventningen er at vi kan undgå situationer, som kan skade dansk baskets
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omdømme i medierne. Ligeledes er det hensigten, at økonomiudvalget skal dele gode ideer til fælles gavn
for dansk basket.
Der er ved afslutningen på regnskabsåret 8 ansatte i sekretariatet. Administrationen har i løbet af året haft
studentermedhjælp og personer i løntilskud. Grunden hertil er at kontoret har rigeligt med arbejdsopgaver
og også med et ønske om at være behjælpelig med at få givet nogle personer en ny start i arbejdslivet.
Vores interne revision har været i aktion 2 gange i denne sæson og gennemgået bilag og andet materiale.
Jeg finder, at den interne revision udfører et arbejde, som er utrolig vigtigt. Den interne revision er sat i
verden for at forhindre svindel, og jeg er overbevist om, at deres arbejde giver en besparelse på den
eksterne revision. Mange tak igen i år til Karin Olsen og Carsten Boeck for indsatsen, vi er nogle som sætter
stor pris på jeres arbejde.
De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos sekretariatet i samarbejde med Danmarks IdrætsForbunds økonomiafdeling.
DIF besluttede på sit årsmøde den 30. april 2016 at ændre den økonomiske støtte til specialforbundene.
Støtten bliver fremover delt på 3 områder:
 Grundstøtte bestående af et grundtilskud, et aktivitetstilskud, støtte efter antal foreninger og
medlemmer.
 Strategisk støtte, hvor forbundene laver langsigter aftaler med DIF om støtte.
 Initiativstøtte, som er kortsigtede udviklingsprojekter.
DBBF har tiltro til, at det nye støttekoncept vil betyde et højere tilskud til basket, idet vi som forbund er
gode til at beskrive projekter med udviklingspotentiale. Alternativt at vi bevarer status quo i DIF-støtten.
Dette på trods af, at der generelt er en tendens til lavere tilskud til dansk idræt, grundet nedgang i støtten
fra Danske Spil.
Det kommende års budget er i balance med et overskud på ca. 26 t.kr. Bestyrelsen fastholder
intentionerne med at budgetlægge med en usikkerhed ved at indlægge en pulje til dækning af uforudsete
omkostninger på ca. 54 t.kr. svarende til ca. 0,5 % af omsætningen. Udgifterne til eliteområdet er beskåret
væsentlig i forhold til sidste års regnskab. Der er dog i stigning i udgifterne til herrerne jf. kvalifikationsspil
til EM. Turneringsgebyrerne vil blive justeret i forhold til den generelle pris og lønudvikling, der er i
Danmark. Bestyrelsen arbejder for at opnå et overskud i størrelsesorden 50-100 t.kr. i de kommende år,
således at vi langsomt men sikkert kan nå en egenkapital af tilfredsstillende størrelse. At bestyrelsen ikke
hæver overskuddets størrelse yderligere, skal ses ud fra det ønske om ikke at belaste klubbernes økonomi
med højere afgifter end de nuværende.

Silkeborg, den 22. maj 2016
Jørgen Kvist, økonomiansvarlig
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Eliteudvalget
Som ”nyt” Eliteudvalg tiltrådt, har det været vigtigt at sætte en dagsorden for EU´s arbejde, der er baseret
på de erfaringer vi/jeg igennem en årrække selv har haft som en del af elitemiljøet.
Dette kombineret med erfaringerne, gode som dårlige, som ligger i det EU som er bestående fra tidligere
perioder. Hovedfokus har været centreret omkring flg. områder:









At få skabt en struktur i EU, der giver bedre udnyttelse af EU´s ressourcer, og hvor
beslutningskompetencerne ligger hos de respektive medlemmer af EU, inden for de områder man
er ansvarlig for. Alle økonomiske beslutninger træffes i plenum.
At få indsigt i baggrunden for de økonomiske beslutninger som er truffet af blandt andet den
tidligere EU ledelse, herunder den opsagte sportschef.
At få skabt et program der matcher den økonomiske formåen – underforstået at der skal være
lighed imellem indtægter og omkostninger
At få skabt større engagement omkring vores (damer og herre)seniorlandshold. Hvis ikke vi sikrer
kontinuitet på landsholdene , og at de bedste spillere skal være til rådighed og dedikerede, er der
ingen grund til at haveseniorlandshold. Det kræver mere dialog/kommunikation, nærvær og
synlighed fra landsholdsledelsens side, og det er et område der skal evalueres og ageres på efter
sommerens aktiviteter.
At komme tættere på de lokale elitemiljøer. Dette kræver mere fokuserede indsatser, som blandt
andet skal effektueres igennem klart definerede ansvarsområder i EU og i den sportslige ledelse.
Bedre udnyttelse af EU´s ressourcer, beslutningskompetencer ligger hos de respektive medlemmer
af EU, inden for de områder man er ansvarlig for. Alle økonomiske beslutninger træffes i plenum.

Året har budt på en række økonomiske overraskelser, der gør at resultatet er helt og aldeles
utilfredsstillende. Der har blandt andet ikke været styr på regninger omkring fysisk hjælp til spillere på både
dame – og herresiden, og vi må konstatere at nogle af de aftaler der har været indgået, slet ikke har nogen
sammenhæng med de rammer der er til rådighed. Dette er der fremadrettet taget hånd om.
Heller ikke med henblik på ungdomssiden har der været fokus nok på indtægter og udgifter. Der er
budgetteret med større indtægter end reelt realiseret, og her er der ligeledes lavet et mere dybdegående
arbejde, der tilsikrer sammenhæng i økonomien.
Året der gik:
Herresiden(Jonas og Allan):
På herresiden er Jonas Buur dedikeret til sammen med undertegnede at kigge ind på hele
landsholdsstrukturen. Det involverer blandt andet kommunikation med klubber, trænere og spillere. Det
fungerer ikke tilfredsstillende som det er nu, og det skal der rettes op på. Et af midlerne er blandt andet
som nævnt, at vi uddelegerer ansvaret for området, så der er en indgang til arbejdet omkring
kommunikationen.
Den primære opgave er at få skabt et program, som alle føler de forstår meningen med, og dette kræver
tidlig involvering af klubber, trænere og spillere. Den opgave bliver fremover delt imellem EU og en
kommende sportschef, for hvem dette er et afgørende succeskriterium.
Vi vil efter sommerens runde evaluere ressourcebehov for forbrug, og ligeledes kigge ind på
kompetencebehov for et fremtidigt set up.
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Damesiden (Susie og Allan):
På damesiden har vi fået ny damelandstræner. En meget kvalificeret og ambitiøs finsk træner, nemlig den
tidligere Bakken Bears træner, Ville Tuominen, som assisteres af Turi Høgh og Jonas Sørensen. En trio som
denne sommer samler spillerne til 4 4-dagescamps i junimåned, for efterfølgende at drage til Kina i den
første halvdel af juli. Mulighederne for os denne sommer, er at konkurrere i Kina. Vi har et andet fokus for
de næste år, hvor vi ser vi frem mod at konkurrere i Europa/FIBA-regi og til NM. En stor del af de
landsholdsaktuelle kvinder er på College i USA, og vi ønsker fremadrettet at være i god og stabil dialog med
skolerne/trænerne/spillerne, så vi sikrer, at der tages højde for at spillerne kan spille landshold om
sommeren. Ligeledes har vi været i indledende dialog med Dameligaen omkring koordinering af den
hjemlige Dameliga-turnering og landsholdskalenderen, så de hjemlige landsholdspillere også kan afse tid og
kræfter til både klub- og landsholdsaktiviteter.
Ungdomssiden (Jacob, Jesper, Turi):
På ungdomssiden har vi fokuseret på at få styr på økonomien, herunder det nye opkrævningssystem
Billetto og på at kunne afvikle ungdomslandsholdssæsonen på højest mulige niveau. I skrivende stund er vi
tæt på sommerens mange turneringer, og vi ser frem til at se frugten af de dygtige og engagerede trænere
og spilleres arbejde. I forbindelse med NM i Helsinki afholder EU møder med trænere og medrejsende
forældre for at indsamle erfaringer og input til brug i det videre arbejde med at optimere programmet.
Det er udvalgets ambition at give landsholdskonceptet - den såkaldte røde tråd - et eftersyn. De første
skridt er allerede taget, idet vi sammen med talentchef Steen Guido har inviteret til workshop i Farum
Arena i forbindelse med Cph. Invitational. Ved denne lejlighed vil Rolandas Radvila give et
inspirationsoplæg om det litauiske talentudviklingsprogram, ligesom Rafa Monciova vil bidrage med sin
viden. Invitationer er sendt til en række udvalgte, kompetente basketballpersoner i landet, men alle der er
eller har været en del af dansk elitebasketball og/eller landsholdsprogrammet er velkomne.
Vi har også arbejdet på at styrke den fysiske udvikling af spillerne i ungdomslandsholdsprogrammet. Vi
forventer inden længe at kunne præsentere et helstøbt koncept, der både omfatter tests, opbyggende og
forebyggende træning samt behandlinger i forbindelse med samlinger og turneringer. Eliteudvalget og
talentchefen er i dialog med de primære ressourcepersoner i forbindelse med udvikling af konceptet.
Vi er endvidere godt i gang med søsætte et nyt talentudviklingsprojekt i samarbejde med DIF. Talentchefen
har beskrevet, hvordan seks nøje udvalgte, dygtige og ikke mindst ambitiøse talentudviklingsmiljøer
fremover vil kunne blive hjulpet og rådgivet af forbundets egne samt eksterne eksperter i et målrettet
forsøg på at gøre klubbernes arbejde med de næste generationer endnu bedre.

På vegne af Eliteudvalget.

Allan Foss
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Klubudviklingsudvalget
Udvalgets medlemmer
Klubudviklingsudvalget har bestået af følgende personer: Karin Olsen, Kasper Mølgaard og Mathias Bach.
Klubudviklingsudvalget er det udvalg, der prøver at samle trådene fra breddeudvalgene, dvs. børn- og
ungeudvalget og trænerudvalget. Vi prøver at have nogle fælles holdning til breddearbejdet i DBBF. Det er
også klubudviklingsudvalget, der holder trådene samlet i forhold til budgetter i bredden, således at de tre
udvalg kommer med et samlet udspil.
Klubudviklingsudvalget er også i stort omfang det udvalg, hvor udviklingskonsulenterne er dem, der udfører
arbejdet og derfor er det også disse projekter, der fylder i udvalget.
Det drejer sig om:
Samarbejde med Børnebasketfonden – SFO-basket.
I samarbejde med BørneBasketFonden, som arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på
børnene, har DBBF også i den forgangne sæson haft stort fokus på SFO-basket.
Dette gøres ved at give børn et bevægelsestilbud i skole eller SFO-tiden. Tilbuddet er gratis for børnene,
indebærer ikke forpligtelser for forældrene, og bygger på det grundprincip, at basketball kommer til
børnene i stedet for at børnene skal komme til basketball.
Selvfølgelig håber vi som forbund at dette på længere sigt kommer godt igen ved at nogle at de børn der
prøver basketball vil fortsætte med at spille, og når de kommer over SFO-alderen.
Derfor har meget af konsulenternes arbejde også været på dette område.
Implementering af SMART BASKET.
DBBF har sammen med DGI Basketball udviklet et aldersrelateret træningskoncept som er til gavn for de
trænere der arbejder med børn. Dette har resulteret i en bog. Bogen er et brugbart værktøj til Sjov og
Motiverende Aldersrelateret Træning i basketball for U8 - U14 spillere – deraf titlen SMART Basketball.
Denne bog er blevet til efter et fælles ønske fra DGI basketball og Danmarks Basketball Forbund, om at gøre
det lettere for vores træner at påtage sig den vigtige opgave, det er at træne et ungdomshold. I bogen
beskrives de mange problemstillinger, en træner skal forholde sig til. Alt fra forældrehåndtering og øvelser
til planlægning af den enkelte træning og sæson bliver forklaret på en grundig og forståelig måde.
SMART Basketball er en håndbog, der skal danne grundlag for udviklingen og fastholdelsen af vores unge
spillere ved at målrette træningen til det enkelte alderstrin. Samtidig skal materialet være med til at sikre
dansk basketballs fremtidige fundament af spillere gennem sjov og motiverende træning.
Projekt Nordjylland
Arbejdet med projekt Nordjylland er et 2 årigt projekt, som vi har ansat Magnus Kolind til at arbejde med.
Det overordnede mål er at, vi ønsker at lave en omfattende indsats i samarbejde med klubberne i
Nordjylland.
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Vi ønsker at støtte klubberne til at blive bedre til at rekrutterer medlemmer, og vi ønsker at klubberne
samarbejder om at rekrutterer de samme årgange. Vi ønsker at hæve niveauet af trænerne i Nordjylland,
ved at implementerer SMART BASKET konceptet.
Status fra Magnus på nuværende tidspunkt er:
Heroppe i det nordjyske går det godt og de involverede rundt om på skolerne og i klubberne synes, at det
er et rigtig godt tilbud. Dog er processen lidt lang ift. at få skolerne gjort opmærksom på projektet, grundet
planlægning af det nye skoleår.
Status er, at der er lavet aftaler med eller vist stor interesse fra 4 ud af 9 skoler. Samtidig er 5 ud af 10
klubber i Nordjylland meget interesseret i projektet, hvor 2 af dem allerede har sagt ja til at være en del af
projektet. Ved flere af de andre interesserede klubber, er det kun små detaljer, der mangler for, at
samarbejdet kan falde på plads.
Det er et projekt vi håber at kunne give flere tilbagemeldinger på næste år, når det er kommet lidt længere.
Welcome U.
I samarbejde med volleyball har vi søgt og fået nogle fondsmidler til dette projekt. Projektet går ud på at
"Welcome You” skal skabe nye og lettere indgange for de unge til klubberne, hvor de bliver en del af et
fællesskab, der rækker ud over studie- eller kollegiemiljøet. Det har stor betydning for de unges livskvalitet,
mentale sundhed, og evne til at håndtere de store faglige krav og pres, som et moderne ungeliv medfører.
Vi har sat os nogle meget ambitiøse mål i projektet. Vores kvantitative mål i de 25 måneder projektperiode
løber er at:











Komme i direkte kontakt med 25.000 unge studerende.
Etablere 5 nye partnerskaber med uddannelsesinstitutioner
Etablere 5 nye partnerskaber med elevorganisationer
Rekruttere og uddanne i alt 45 Welcome You klubber i volleyball og basketball, så de bliver klar til at
taget mod nye unge på de unges præmisser. Klubberne fordeler sig med 30 Welcome You klubber i
volleyball og 15 Welcome You klubber i basketball.
30 volleyballklubber og 15 basketballklubber kommer til at arbejde sammen mod det fælles mål.
Rekruttere og uddanne 150 volleyball og basketball Welcome You ambassadører.
At starte 45 nye Welcome You hold op i volleyball og basketball.
Gennemføre i alt 75 Welcome You events i minimum 20 byer med uddannelsesinstitutioner.
Være synlig på 50 uddannelsesinstitutioner.

Ud over dette har vi en række ikke så målbare mål, men som viser hvad vi også vil arbejde på nå gennem
projektet.
 Gennem partnerskabet i dette projekt at få skabt permanent samarbejdsrelation mellem Dansk
Volleyball Forbund og Dansk Basketball Forbund.
 Gennem de konkrete samarbejdsrelationer og mulige nye partnerskaber med uddannelsesinstitutioner
og elevorganisationer, at få et større viden og forståelse for hvordan vi bruge hinanden i andre
sammenhæng.

57

 Få viden og erfaring om unges behov og ønsker for hvordan fremtidens volleybal- og basketballklubber
skal se ud
 Få viden og erfaring på hvordan vi bedst muligt kommunikerer med de unge
 Løbende at få indsamlet og videreformidlet vores erfaringer med projektet til gavn for volleyball- og
basketballklubber, men i lige så høj grad til resten idrætsorganisationerne
Dette arbejde med Welcome You er i sin opstart, så det håber vi at kunne fortælle mere om næste år.
Arbejdet med klubberne
Vi har nogle gode konsulenter i DBBF, som har arbejdet med mange ting i det forløbne år. De har hjulpet
mange steder – både på klubniveau og på projektniveau.

1. maj 2016 – Susanne Fløe

Turneringsudvalget
Endnu en sæson er slut, og alle kampe i alle rækker er nu færdigspillet. Vi kan se tilbage på en sæson som
bestemt bød på udfordringer, men vi har fået afviklet de i omegnen af 6.500 kampe, der hører under DBBF
på en sæson.
Turneringsudvalget (TU) består af Flemming Hansen, Morten Pedersen og Peter Jensen i vest og af Jimmy
Jørgensen, Bjarne Bremholm og Thomas Frydendal i det østlige Danmark.
Turneringssystemet BASYS fungerer stadig glimrende. Vi hører meget sjældent om problemer, og systemet
er let tilgægeligt, og indeholder den information man har brug for. Turneringsledere, dommere m.v. har
deres eget login der nemt giver dem adgang til kampplaner, ændringsmuligheder, indberetninger m.v.
Systemet udregner og udbetaler automatisk kørsel m.v. for dommerne i samtlige rækker, og vi har fået
automatiseret hele processen med registrering af spillerlicenser og trænerlicenser. Hele proceduren
omkring tilmelding af hold m.v. kører nu også via systemet.
Håndteringen af den almindelige turnering er stadig det der fylder mest i TUs arbejde. Der er en
tidskrævende planlægningsfase omkring september og omkring juletid, som udføres af administrationen på
DBBFs kontor, efter at TU har udstukket retningslinierne. Specielt Kim Lippert og Rune Larsen gør en
kæmpe indsats i denne planlægningsfase.
Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. Horsens IC (Vest), BK Amager (Mini Øst) og
Farum/Birkerød (Øvrige Øst). Der skal lyde et stort tak til arrangørerne, som har gjort et kæmpe arbejde for
at få stævnerne til at blive en stor succes til glæde for alle involverede.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering, der for ungdom blev
afsluttet med et succesrigt finalestævne i Solrød Idrætscenter for andet år i træk, og for seniorer i Horsens.
Tak til klubberne for det store arbejde der blev lagt i disse store arrangementer. Turneringsudvalget ønsker
at skabe en form for kontinuitet, og har derfor besluttet at nogle af disse arrangementer kan ligge samme
sted i to års perioder, i stedet for tidligere hvor der er skiftet mellem øst og vest hvert år.
Ungdoms DM blev derfor igen i år spillet i Vibyhallerne, arrangeret af den lokale klub Viby. Her skal specielt
lyde en tak til de mange frivillige, der gav os et godt arrangement, og et stort tilykke til alle klubberne med
mesterskaberne.
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En del rækker (U19 og U17 for begge køn) blev afviklet som landsdækkende rækker. Jeg har indtryk af at
dette har været en stor succes hos deltagerne, og vi har haft masser af spændende og ikke mindst
udviklende kampe – specielt i de forskellige slutspil. Denne turneringsform vil helt sikkert fortsætte de
kommende år.
Gennem mange år har vi i forbindelse med afvikling af slutkampe, specielt i U14-rækkerne, haft forskellige
problemer i forbindelse med bl.a. udskiftningsreglerne. I netop denne alderskategori, har vi har en konflikt
mellem børnereglerne og spillernes niveau og udvikling, der – i hvert fald for de stærkeste hold – nogen
gange kunne være bedre tjent med mere ”normale” regler. Det er ligeledes et problem at det i visse
situationer har kunnet betale sig for en træner at sætte spillere af til nogle kampe, og dermed opnå en
fordel. Vi indførte forsøgsmæssigt før denne sæson nye regler med 5 perioder i U14-mesterrækkerne som
et forsøg. Jeg har stort set kun hørt positive kommentarer om denne ændring, så den forventer jeg bliver
permanent.
Næste skridt bliver at vi igen i næste sæson lemper en smule på reglerne i U14-mesterrækkerne, så det
bliver tilladt at lave fuldt hjælpeforsvar, traps og double-team. Noget som til stadighed har bragt sindene i
kog hos mange trænerne og tilskuere, primært fordi der har været stor uenighed om hvordan de
nuværende regler egentlig skulle tolkes. Jeg synes ærligt talt at det er dybt pinligt at opleve bl.a.
pokalfinaler for børn, hvor trænere, tilskuere og forældre går så meget op i det, at de råber og skriger og
sviner hinanden til over uenigheder om reglerne. Det er totalt misforstået, og det kan vi simplethen ikke
være bekendt overfor børnene!!
Divisionsrækkerne har igen kørt uden decideret nedrykning. Vi glæder os over at rækkerne ser ud til at
være gennemført på sportsligt godt niveau, og med entusiastisk deltagelse i de populære slutspil. Det ser
ud til at mange klubber har haft gavn af den annullerede nedrykning, og har kunnet koncentrere sig om at
bygge noget op, frem for at skulle bruge energi og økonomi på at sikre en forbliven i en bestemt række.
Omkring 1. division Herrer, har der været møder mellem klubberne i rækken. Der er på den ene side et
ønske fra klubberne om at rækken bliver billigere at deltage i, men på den anden side også et ønske om at
den ikke sportsligt forringes. DBBF har forsøgt at samle trådene, men må konstatere at det ser umuligt ud
at finde en løsning som alle kan nikke til. Nogle af klubberne er nu kommet med et forslag til et frivilligt sæt
regler for de klubber der ønsker at deltage. Dette skal behandles senere i dag.
I samarbejde med Dommerudvalget blev det besluttet at påsætte tre dommere mange af UDM-finalerne og
visse andre slutkampe i de forskellige rækker. Det er vores indtryk at kampene generelt afvikles på en langt
bedre måde med tre dommere, og der er nu fundet finansiering til at indføre tre dommere i alle kampe i 1.
division herrer fra den kommende sæson, hvor det er praktisk muligt med det nuværende antal aktive
dommere.
Der har også i år været koordination mellem turneringsplanlægningen og U-landsholdsaktiviteterne.
Landsholdssamlingerne ligger i faste terminer, hvor vi så forsøger at undgå at placere ungdomskampe i de
relvante kategorier. Nogle gange sker det dog at klubberne i planlægningsfasen selv har flyttet kampe til de
perioder der ellers var friholdt til landshold. Vi fortsætter dialogen med talentchef Steen Guido, så vi fortsat
kan forbedre dette område.
TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne, divisionerne og ligaerne. I rækker
under divisionerne er det TU-Vest, der behandler sager fra øst og omvendt. Divisioner og Ligaerne behandles af hele udvalget efter behov.
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Vi har også i år haft mange protester, indberetningssager og spørgsmål om fortolkninger af diverse love og
regler. Her vil jeg først og fremmest gerne rette en tak til specielt Rasmus Winkel og Rune Larsen fra
kontoret og Jesper Brixen fra Dommerudvalget, som har været værdifulde sparringspartnere i de ofte
komplicerede og tidskrævende sager.
Hele området omkring sagsbehandling ved diskvalifikationer, indberetningssager m.v. er noget der virkelig
er ressourcekrævende for både udvalgsmedlemmer og kontoret. Vi lavede reglerne om op til sidste sæson,
bl.a. sådan at man nu kan anke TU-beslutninger i alle tilfælde, og at man som klub lovfæstet skal kunne
sende input til en given sag. Alt dette er gjort for at øge retssikkerheden. Risikoen var naturligvis at antallet
af ankesager ville stige markant. Dette har dog indtil videre ikke været tilfældet.
Der har i år været en del opmærksomhed fra mange sider på et par disciplinærsager. Vi har haft en del
meget svære og komplicerede sager, hvor vi har været ude i krogene af vores regelsæt. Der er opstået en
række nye situationer, bl.a. på grund af øget medie- og TV-dækning, herunder trænere og dommeres
direkte opkobling med mikrofoner til live-sendingerne. Det har udfordret vores nuværende regelsæt, og
resulteret i kendelser der nok burde have været anderledes – men hvor reglerne har sat begrænsninger for
muligheden for at idømme karantæne i de pågældende situationer. Mange misforståelser er også opstået
fordi man ikke kender baggrunden for at sagerne er afgjort som de er.
De pågældende sager har sat stor fokus på området, og til min store glæde er der nu nedsat en
arbejdsgruppe bestående af meget kompetente mennesker, der skal forsøge at se på alle disse regler, og
måske få justeret og tilføjet nye regler om etik på og udenfor banen.
I forbindelse med debatten om dette emne skrev undertegnede et debatindlæg på diverse sociale medier.
Dette er vedlagt til orientering efter denne beretning.
Flere klubber har også bemærket den øgede frekvens af regninger fra DBBF på disciplinær-området. Vi har
indført lempeligere regler for afsoning af karantæner, men samtidig også afgifter for bl.a. sagsbehandling,
og så de meget omtalte afgifter for bl.a. tekniske fejl i de øverste rækker. Jeg vil gerne understrege at dette
ikke er lavet som et tiltag for at udsulte klubbernes økonomi og finansiere et hul i DBBF’s kasse, men at det
udelukkende er tænkt som en foranstaltning til at forsøge at forbedre spillere og træneres opførsel. Således
går pengene i denne pulje tilbage til klubberne i form af tilsvarende nedsat turneringsgebyr. Det er altså en
slags brugerbetaling. Dem der bruger disciplinærsystemet betaler, og dem som undgår sager slipper
billigere.
En anden problemstilling vi tidligere har brugt meget tid på er fastlæggelse af pokalkampe. Heldigvis kan
klubberne i langt de fleste tilfælde få fastlagt alle kampene uden problemer – og tak for det. Vi så en øget
tendens til at klubberne var uenige, og at DBBF må ind og mægle eller i yderste konsekvens direkte
fastsætte pokalkampe. Sidste år fik vi derfor indført mere klare regler for hvordan kampe skal fastsættes,
og det ser ud til at have virket efter hensigten.
Jeg vil også nævne området omkring dispensationer, som er et af de vanskeligste at administrere. Vi har en
række særregler, som giver mulighed for at spillere, hold og klubber kan få dispensation til diverse ting.
Bl.a. kan nævnes de lovfæstede: klassedispensation, skolelicens, 4. kvartals-regel m.v, men i nogle tilfælde
har vi også givet andre former for dispensationer. Det er meget vigtigt for TU at vi på den ene side ikke
forhindrer drenge og piger i at spille basket – specielt i de tyndt besatte områder - men heller ikke på den
anden side giver nogle klubber ulige fordele i forhold til f.eks. at vinde Final Four, DM m.v. Listen over alle
dispensationer kan til enhver tid findes på basket.dk.
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Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Der er desværre stadig nogle tilfælde hvor en klubs
placering i systemet, ikke lige passer med dens sportslige eller økonomiske formåen. Derfor ser vi stadig at
klubber f.eks. ikke ønsker at rykke op (eller ned) i forhold til den tilspillede placering. Det er
Turneringsudvalgets holdning at vi skal forsøge at skabe de bedste turneringer for alle deltagere, og derfor
vil vi forsat se at hold kan blive ekstraordinært indplaceret i rækkerne ud fra andre kriterier. Efter forrige
års ændring med fjernelse af nedrykning i alle divisionsrækker, har vi ligeledes ændres vores tolkning af
ekstraordinære indplaceringer, så disse nu kan ske i alle rækker med undtagelse af de to Ligaer.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer og turneringsformer.
Vi har sammen med B&U-udvalget nu i nogle sæsoner kørt Grand Prix Stævner for U10, U12, U14 og U16bredderækker i både Øst og Vest. Det har været en stor succes på mange områder, men vi må ærligt
indrømme at planlægningsarbejdet ikke har været særlig godt. Der bruges rigtigt mange timer på at
planlægge disse stævner, og det er en yderst kompliceret affære, hvor man skal forsøge at vægte holdenes
styrke op mod afstanden til kampene, haltider, klubstævner m.v. Samtidig er der problemer med rigtigt
mange afbud, nok mest fordi turneringsformen gør at muligheden for at planlægge for trænere og forældre
meget begrænset. Der har i maj været afholdt tre dialogmøder med klubberne rundt om i landet. Input og
idéer fra disse møder vil nu bliver taget med og forhåbentlig kan vi lave en model der virker meget bedre i
den kommende sæson. Grand Prix er en god turneringsfor for bredden, men det er stadig TU’s opfattelse
at der fortsat skal være et Mesterrække-tilbud i U14 og U16-rækkerne. I forbindelse med planlægningen af
GP-stævnerne, skal der lyde en stor tak til Anna-Katrine og Rune på kontoret, som har forsøgt at holde
nogenlunde orden i kaos gennem hele sæsonen.
Jeg vil som altid gerne bede om nogle kommentarer til alle nye og gamle initiativer, både positive og
negative, og dette gælder for alle andre aldersgrupper og alle rækker. Jeg også meget gerne opfordre
klubberne til at henvende sig til DBBF eller mig direkte, hvis de har problemer med turneringsformen der er
lavet i nogle rækker, eller hvis de har gode forslag til alternativer. Vi forsøger i høj grad at tilgodese
klubbernes ønsker i stort omfang, men desværre kan vi jo ikke kende til alle problemer, hvis de ikke
kommer op til overfladen.
Turneringsudvalget vil gerne takke klubber, spillere, trænere, dommere, officials og alle andre der har
medvirket til afvikling af DBBF’s turneringer i den forgangne sæson.

Thomas Frydendal - Formand for TU
Allerød - Maj 2016

Det i beretningen omtalte debatindlæg om disciplinærsager og karantæner følger herefter:

Mens vi venter på bollerne....
Af: Thomas Frydendal
Formand for Turneringsudvalget i DBBF m.v.
Med stor interesse har jeg læst Thomas Bildes blog-indlæg ”Find nu jeres testikler frem!” på TV2
Sports hjemmeside, og jeg vil bruge anledningen til at komme med et par kommentarer til de
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sidste måneders øgede debat og fokus på de sager og kendelser, der er kommet fra
Turneringsudvalget i Danmarks Basketball Forbund.
Turneringsudvalget er et organ nedsat af forbundet, og som bliver valgt af de deltagende klubber
på Rigsdagen. Udvalget har nogle arbejdsopgaver, som er beskrevet i DBBFs love, herunder at
skulle behandle diskvalifikations- og indberetningssager fra dommere og officals.
Nærmere regler omkring diskvalifikationer og saktionsmuligheder kan ses i
Turneringsreglementets §15, som er indsat nedenfor:

Sagen er derfor, at der i DBBF i dag ikke eksisterer love eller regelsæt, der giver forbundet
mulighed for at forfølge eller sanktionere spillere, trænere, klubber, tilskuere, TV-kommentatorer
m.v., så længe de ikke falder ind under reglerne ovenfor, og altså deltager direkte i en kamp under
DBBFs myndighed, og dermed kan indberettes af dommerne.
Så længe en spiller, træner, massør m.v. befinder sig udenfor dette område, så kan man principielt
sige og gøre hvad som helst, uden at det reelt er muligt for DBBF at sanktionere.
Det er helt klart ikke en optimal situation, specielt set i lyset af den kraftigt stigende fokus på
basketball i almindelighed og Basketligaen i særdeleshed.
Indførslen af TV-transmitterede kampe med trænere og dommere koblet op med mikrofoner,
samt den øgede mulighed for at dele enhver holdning, mening, billede, video m..v. på sociale
medier hvor ”hele verden” kan se og høre det gør, at rigtigt mange udtalelser og meninger som
tidligere kun kunne høres hvis der var musestille i hallen, eller hvis man gad logge ind på diverse
web-fora, nu pludselig vælter ud på live TV eller i nyhedsfeeden på Facebook, Twitter og lign.
Det giver os en ny problemstilling. Hvad gør vi når trænere og spillere, som i nogle af Thomas
Bildes eksempler, går over stregen i en situation, hvor de enten er udenfor kampsituationen
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(interviews, updates på sociale medier m.v., udtalelser på live-tv på vej i omklædningsrummet
m.v), eller hvis de er udenfor dommernes høre- eller synsvidde i kampen, og derfor ikke bliver
diskvalificeret eller indberettet?
De sager som Thomas Bilde omtaler i sit indlæg, er behandlet meget grundigt af
Turneringsudvalget. Vi har studeret lovene og praksis som den er, og ikke kunnet finde baggrund
for, at de pågældende personer skulle idømmes karantæne. Det er i den forbindelse vigtigt at
skelne mellem hvad der i foregår i kampsituationen, og hvad der sker udenfor kampsituationen.
I den sammenhæng skal det også nævnes at DBBF for nogle år siden valgte at ændre sine
retningslinier for automatisk diskvalifikation forårsaget af enten 2 tekniske fejl, eller af 2
usportslige fejl, til kun at give matchstraf (ingen karantæne). Denne ændrig af praksis skete for at
følge FIBAs love og praksis på samme område. I stedet indførte man en økonomisk konsekvens,
idet aller sager bliver pålagt en afgift/gebyr af varierende størrelse.
Dette kommer som en overraskelse for mange, når det nævnes, og denne uvidenhed bidrager
naturligvis også til, at meningmand føler, at trænere og spillere i dag straffes mildere end tidligere
– for ja, det er også sådan det er.
Hvis Turneringsudvalget havde handlet anderledes, så er det min vurdering, at vi ikke havde
overholdt DBBFs love og årelange retspraksis, og det må være en af de vigtigste opgaver for os
som dømmende instans inden for DBBF at gøre det!
Nuvel, nok med undskyldninger og forklaringer. Jeg er helt enig med Thomas Bilde i, at vi har en
situation der er uholdbar for vores allesammens elskede sport. Vi er nødt til at gøre noget!
DBBFs Bestyrelse prøvede for nogle år siden at formulere et lovforslag på Basketrigsdagen, der
lagde op til netop muligheden for at straffe personer, der offentligt stillede sporten i miskredit.
Dette forslag blev trukket tilbage, primært fordi der var usikkerhed om hvad ”miskredit” kunne
være, hvem der skulle afgøre sagerne, og hvad straffen skulle kunne være.
Regler om miskredit strandede altså på mistillid.
Siden da har der været en håndfuld sager, hvor DBBF har taget stilling til diverse udtalelser og
handlinger m.v., men hver gang har måttet konstatere, at det faldt udenfor gældende lovgivning.
Men hvad gør vi så?
Naturligvis foregår disse ting på alle niveauer i Dansk Basket, men fokus kommer helt klart til at
ligge på Basketligaen, da det er her vi har medieinteresse, TV-transmissioner m.v.
Jeg mener derfor at løsningen må være, at der bør indføres nogle etiske retningslinier i
Basketligaen. Ansvaret må ligge hos Basketligaens ledelse og hos klubberne, men naturligvis
deltager DBBF gerne i dette arbejde. Foranlediget af bl.a. de omtalte sager ved jeg, at Basketligaen
internt har drøftet emner omkring karantæner og afgifter.

63

Jeg ser frem til at DBBF og Basketligaen snarest kan holde et møde med dette vigtige punkt på
dagsordenen.
Som en sidste information kan det nævnes at DBBFs Turneringsudvalg i denne sæson indtil nu har
behandlet 39 diskvalifikationssager og 12 andre sager. Heraf er de 12 sager fra Basketligaen. De
fleste heldigvis helt uproblematiske.
Så når Thomas Bilde efterlyser Turneringsudvalgets testikler, så må vi bare konstarere at de lige nu muligvis
nok bare er gemt godt mellem regler og paragraffer, så de er svære at finde frem.

Med ønsket om en god afslutning på sæsonen, og en god sommer til alle,
Med venlig hilsen
Thomas Frydendal
Links m.v.:
Thomas Bildes blog:
http://sport.tv2.dk/basketball/2016-04-05-find-nu-jeres-testikler-frem
DBBFs Love og Reglementer:
http://www.basket.dk/DBBF-s-Love-og-reglementer
Præsentation af Turneringsudvalget:
http://www.basket.dk/Turneringsudvalg
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Ad 6) Beretning Herreliga og Dameliga
Beretning for Herreliga
Basketligaen kan se tilbage på en sæson med mange store succeser, stor udvikling, men også nogle
udfordringer der skal håndteres.
Turnering 2015-2016
Basketligaen bestod ved sæsonstart i af 8 klubber mod 10 året før og turneringen løb fra september 2015 –
start maj 2016.
På grund af de færre hold blev der i år afviklet en dobbelt turnering hvilket gav alt 112 kampe i grundspillet.
Derefter blev der spillet kvartfinaler, hvor vinderen af grundspillet dog sad over (bedst af fem), semifinaler
(bedst af 5) og finaler (bedst af 7). Der blev spillet 24 kampe i slutspillet før vinderen kunne findes.
Finalen var en gentagelse af sidste års møde mellem Horsens IC og Bakken Bears. Efter en fantastisk serie
vandt Horsens den afgørende kamp 7 i en tæt kamp foran et rekordstort publikum – bedre reklame for
sporten kan man ikke få. Bronzemedaljerne gik igen i år til Næstved der på hjemmeband slog Hørsholm i
endnu en velbesøgt kamp.
Tilskuere
Succesen på tilskuersiden forsætter og i år var endnu et rekord år, hvor ligaen steg med 16% fra 734 til 867
pr. kamp. Til sammenligning havde damehåndbold i år 1.137 pr. kamp.
Det er også værd at bemærke at Bakken Bears igen i år satte tilskuerrekord med det imponerende
arrangement i Boksen hvor hele 5.812 deltog.
Udfordringer
Ligaens største udfordring er at udviklingen er gået så hurtigt at presset nedefra er forsvundet. Baggrunden
med positiv vækst kan ingen være utilfredse med, men der forestår en stor opgave at sikre at alle
klubberne i BL forsat kan følge med udviklingen og at flere er klar til at kæmpe for at komme med i den
bedste række.
Priser
Årets træner blev Israel Martín Concepción, Bakken Bears
Årets spiller blev Brandon Rozzel, Svendborg Rabbits
Årets talent blev August Haas, SISU
Årets forsvarsspiller Michel Diouf, Bakken Bears
Årets dommer blev Jacob Hors
Den bedste spiller i finalerne blev Nimrod Hilliard fra Horsens.
Tv og andre medier
I år har Basketligaen er andet år på TV2, hvilket sporten har nydt godt af. Mange har skulle finde den nye
kanal, men seertallene har været støt stigende i løbet af sæsonen og værdien af at være på en af
hovedkanalerne kan ikke overvurderes.
Generelt set får ligaen en konstant stigende eksponering, og udviklingen ser ud til at forsætte.
Organisation
Ligaen har i denne sæson forsat processen for professionaliseringen i ligaen. I er Geof Kotila blevet ansat
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som organisationsudvikler. Han opgave er at hjælpe alle klubber med at styrke organisationen, men med
speciel fokus på de svagere klubber i BL og potentielle oprykkere.

Sæson 2016-2017
Det forventes at ligaen igen næste år vil bestå af 8 hold
Turneringen vil være den samme som i år med en dobbel turnering efterfulgt af kvart, semi og finaler.
Rasmus Winkel
Forretningsfører

Beretning for Dameliga
I ligaen var der syv deltagende hold.
Turneringsformen var justeret idet mellemspillet var fjernet. Grundspillet førte direkte til slutspil. Virkede
bedre og mere gennemskueligt.
Virum var tilbage, men Falcon/BMS trak sig fra Dameligaen. Derfor var antallet af hold uændret. Et 8.hold i
ligaen står højt på ønskelisten.
Fokus i ligaen var fortsat at få Dameligaen til at udvikle sig til at lave mere underholdende events og
hvordan man kan øge antallet af tilskuere til kampene. Tilskuertallet steg i sæsonen og der var rekordhøje
tilskuertal til nogle af slutspilskampene, med deraf følgende gode stemning.
Yderligere brugte ligaen ressourcer på at udvikle dommere ved at betale for evaluering/feed back af en
række kampe.
I det hele taget var samarbejdet med DL klubberne og dommerne i fokus. Det har givet en mere positiv
stemning på det område.
All Star arrangementet i Nørrebrohallen blev afviklet foran små 250 tilskuere og blev en kamp mellem
Dameligaens udenlandske spillere og et hold bestående af de bedste danske spillere.
2015/16 var også den anden sæson, hvor Dameligaen blev dømt tredommersystem. Det har udviklet sig
fortsat igennem de to første sæsoner.
Et valg mellem to-dommer og tre-dommer i Dameligaen er ikke længere til diskussion.
Dameligaen har fortsat med at uploade alle kampe på Youtube. Det er gået stort set upåklageligt.
Igen i år har sæsonen – ikke mindst - grundspil været præget af en bemærkelsesværdigt stor mængde
skader.
Sæsonen har også været meget velspillet med rigtig mange tætte kampe og et forrygende tæt slutspil.
Lidt hurtige facts:
Virum Go Dream vandt DM efter fem medrivende kampe mod Stevnsgade SuperWomen.
Stevnsgade blev pokalmestre
Årets spiller i DL: Olivia Applewhite. Årets Træner: Jesper Krone.
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Forventninger til næste sæson:
Formodes at være 7 hold. Store prioritering af markedsføring af ligaen.
Udvidelse af forretningsførerens rolle, ikke mindst mht markedsføring af hele ligaen.

Jesper Johansen
Forretningsfører
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Ad 7) Behandling af indkomne forslag
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 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. 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

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. 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.
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repræsenterer mere end én medlemsklub på
Basketrigsdagen, har vedkommende
repræsentant dog kun stemmeret på vegne af én
af de klubber, som repræsenteres.

- 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.

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 dagsordnen
således at det kan træde i kraft allerede til denne rigsdag.
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
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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 kunne 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.
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4. Lovforslag 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.
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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.

6. Lovforslag om ændring af Uddannelseserstatning fra 4 til 5 år
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
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.
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7. Lovforslag om ændring af boldstørrelse for U14 Damer
Forslagsstiller: BK Amager, BMS Herlev, Hørsholm og SISU.
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.
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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.
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9. Lovforslag om ændring af U19 Herrer Landsdækkende
Forslagsstiller: EBAA
Motivation: Det er økonomi der er den begrænsende faktor
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 tidsvarende med turneringsformen som anvendes. Se redaktionelle rettelser for Landsdækkende
ungdomsturneringer.

Forslag til Rigsdagsbeslutning: 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 være 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 restpraksis:
§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.
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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
Årgang(e)
Må benytte 2 spillere fra
4.kvartal
U16
2001-02
2000
U14
2003-04
2002
U12
2005-06
2004
U10
2007-08
2006
U8
2009-10
2008
Kommentar: Rettelse for at undgå misforståelse.
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
U22- og 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.

§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
U22- og 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.
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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.

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.
---------------------------------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
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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.
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,
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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.
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)
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DBBF´s Turneringsudvalg fastsætter rammerne for strukturen for grundspil og slutspil inden sæsonstart.
Kommentar: Rettelse sådan at der afvikles en turneringsform ift. antal deltagere.

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
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
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§ 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
Indhold
Kommentar
Ult. aug Opstartsmøde for den nye sæson
pri. sep
Nov
 Turneringsform og terminer for kommende
sæson
Med. feb
 Behandling af indkomne forslag til rigsdag og
justering af hvidbog
April
 Valg af ligarepræsentant/ligaudvalg
 Budget
Med. juni
 Godkendelse af regnskab
Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de som
afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne hvidbog eller til det gældende
arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet dette være påført
som punkt på dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen. Ændringer i
hvidbogen godkendes på rigsdagen, dog ikke ændringer i bilagene der følger reglerne for
beslutningsdokumentet.
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§ 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.
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.
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§ 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.
§ 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
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§ 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.
§ 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.
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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)
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
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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

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
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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2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i
Basketligaen og forord til dagens kamp. jf. afgiftsskema pkt. 9)
3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl, points og
andet interessant nævnes. jf. afgiftsskema pkt. 10)
5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer tilknyttet
statistikføringen. PC skal være forbundet med kablet internetlinje, eller være et lukket dedikeret netværk.
Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og
umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Basketligaen hurtigst
muligt pr. telefon og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf. afgiftsskema
pkt. 11)
6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter
opvarmning. jf. afgiftsskema pkt. 12)
7. Alle Basketligakampe optages af hjemmeholdet, der har ansvar for at udeholdet får adgang til at se
kampen hurtigst muligt og aldrig senere end 24 timer efter kampens afslutning. Undtaget herfra er tvkampe, der udleveres fra tv-samarbejdspartner. Hjemmeholdet er ansvarlige for at kampen distribueres via
det aftalte medie. I tilfælde af tekniske problemer løses disse straks ved fejlens opdagelse. Dommerne får
på sammen måde adgang til at se kampen jf. afgiftskema pkt. 13) Klubben kan til enhver tid vælge at give
kampen til de rigtige personer på et fysisk medie som f.eks. USB nøgle.
Ved slutspilskampe skal videoen dog være klubben tilgængelig senest 12 timer efter kampens afslutning.
Der udskrives afgift for hver gang følgende tidsintervaller overskrides 12/24/36/48 timer efter kampens
afslutning.
8. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Basketligaen har her mulighed for at kræve
logo påsyet eller påtrykt. jf. afgiftsskema pkt. 14)
9. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed for begge holds spillere samt
kampens dommere i tilfælde af pludseligt opståede skader på disse. jf. afgiftsskema pkt. 15)
10. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning, konkurrencer og
optræden i de første ti minutter. De sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved
ekstraordinære begivenheder kan dette afviges ved ansøgning til ligaudvalget.
11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Basketligaen. Afsendelse skal ske på
kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftsskema pkt. 16)
12. Kampens resultat indrapporteres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning (senest 2
timer). jf. afgiftskema pkt. 17)
13. Et kort kampreferat på dansk med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold e-mailes til basketligaen.
For kampe startet inden kl. 17 gøres det senest to timer efter kampens afslutning, For senere kampe skal de
være fremme senest kl. 08.00 næste dag jf. pkt. 18)
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.
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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
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.

10

Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først

89

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,-

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,-
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Markedsføring
20) Manglende foromtale på egen hjemmeside 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter
afslutning
1.000,21) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider

1.000,-

22) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide

2.000

23) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede.
Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis dette ikke er på plads
senest 2 uger efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på 1.000 kr.
1.000,24) Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt format med
navngivet fil. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives
100 kr. pr. spiller.
100,Tilskuere
25)
26)
27)
28)

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

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.
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.
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BL tjekker for billeder en gang om ugen og lægger op derefter
Øvrigt
34) Manglende organisatorisk udskilning af eliteafdeling

5.000 kr.
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Dameligaens Hvidbog
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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.
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
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§ 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
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)
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§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
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.
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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.
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:
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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

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

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
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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
Formand for Eliteudvalget
Allan Foss – Ikke på valg
Økonomiansvarlige
Jørgen Kvist – Ikke på valg

Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg
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
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
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Ad 12) Valg blandt bestyrelsens medlemmer af næstformand til bestyrelsen
Ad 13) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
Jette Jessen – villig til genvalg
Torsten Ørhøj – villig til genvalg
Jacob Bertram - villig til genvalg
Suppleant – vakant

Ad 14) Valg af Revisorer og suppleant for disse
DIF’ s fælles revisor aftale med 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

Ad 15) Evt.
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