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Siden sidst
Vi snakkede lidt frem og tilbage – det vigtigste med mødet i dag, var at sætte en retning
for resten af året og de kommende møder
2
Børnereglerne og Grand Prix
Vi er efterhånden der, hvor børnereglerne ikke skal ændres væsentligt – de skal justeres
og evt. lempes på nogle områder. Under alle omstændigheder skal de nye ændringer,
samt reglerne for U14 mester, evalueres. Grand Prix turneringen skal på samme måde
evalueres, men dette foregår i samarbejde med bestyrelsen og de øvrige udvalg. Vi er ved
at lave et skema med oversigt over reglerne med formål, fordele og ulemper.
3
Italiens-turen i oktober
• Vi var enige om, at turen var en succes på mange måder – både socialt og fagligt
• Skal vi forsøge fx i næste sæson at implementere Italiens-måden at spille om at vinde
perioder på – vi kunne gøre det frem til jul og så enten fortsætte eller gå tilbage til det
gamle? Starte i U8-U10 i første omgang og så med tiden rulle det ud så vi efter to år
har det i U12 også.
• Inspireret af det vi så for U6-8, skulle vi forsøge at lave en turneringskoncept for de
yngste U6 og U8 på 1,2 eller 3 timer? Målet kunne være at få lavet nogle pilotarrangementer i Værløse, Falcon og Amager (som minimum)?
• Returbesøget i februar: vi kunne godt tænke os, at de fik en set en (god) dansk U6/8
træning fx i Amager og et U12 GP stævne (ikke mester) – herudover kunne det måske
være interessant for dem at høre noget om det danske skolesystem og, at idrætsfaget i
Danmark nu er et prøvefag med teoretisk indhold, samt noget om den danske
foreningsmodel og fx slutte af med, at fortælle om børnebasketfonden
4
Indsatsområder og DBBF-strategi
Strategien
• Vi gennemgik kort strategien og så lidt på hvor vi i BU kan understøtte den
• Anvende erfaringen fra Italiens turneringsstruktur til at øge medlemstilgangen – vi er
også overbeviste om, at vores børneregler kombineret med lidt simplere
scoringsmodeller (Italien) er et vigtigt parameter i forhold til rekruttering og
fastholdelse – det vi gør er det bedst tænkelige for børn
• Talentudvikling – hvor kan vi støtte/fremme det?
Minifestivalen i Hørsholm er for fokuseret på at udvikle dommerne i Hørsholm – der skal
være plads til andre, ligesom de ikke spiller med børneregler – det skal de, hvis de skal
have støtte fra os. På sigt bør støtten sættes ned, måske fjernes
Næste skridt må være også at få set mere på U14-U18 segmentet – særlig i forhold til
fastholdelse, få flere trænere og ledere
Pigeprojektet? Fx Teenbasket med særlige stævneformer og arrangementer? 4-4 eller 3-3
stævner?
Der er ventelister i nogle (få) klubber .. hvad kan vi gøre ved det? Er reglen om at have to
hold i samme række som lukkede hold et problem?
Eliten – kan eliten bruge os i BU til noget?
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Vi kunne godt tænke os, at FIBA fik lavet en oversigt over de forskellige børneregler man
måtte have i de forskellige lande
Mødet i Horsens
Jesper er muligvis forhindret fredag aften – i så tilfælde tager Torben punktet om arbejdet
i BU
Drøftelser på baggrund af snakke i haller og på Facebook
• Vi skal gøre opmærksom på dels DBBF´s overordnede strategi om flere medlemmer og
satsning på børnebasket – i den sammenhæng er såvel børneregler som Grand Prix
vigtige faktorer. SMARTbasket er ligeledes grundlæggende i forhold til holdninger til
børneidræt, træning af børn og konkurrence for børn (og unge).
• Hvad ser vi herudover af tendenser, både basketmæssigt herhjemme og i udlandet,
men også samfundsmæssigt?
Eventuelt
Ikke noget

Referent Jesper Nielsen

