Dagsorden BU-møde, Horsens 28.01.2017
1 Siden sidst, status på projekter (minifestivaler 17, børnebasketfondens arbejde, pigebasket mm)
og evt. tilretning af dagsordenen
2. pigebasket – nyt punkt
2 Grand Prix turneringen Oplæg: De største udfordringer ligger dels i det logistiske med at få
klubberne til at melde tider ind tids nok (blevet bedre i år), men også i afbud i sidste øjeblik – samt
dommerniveauet, der er meget forskelligt. I de klubber hvor man satser på at uddanne og
supervisere sine dommere går det langt bedre end i de klubber, hvor man mere eller mindre sætter
tilfældige dommere på. Der er også store forskelle på, hvor godt dommere og enkelte trænere (samt
forældre!) kender børnereglerne. Hvad kan vi gøre for at forbedre oplevelsen af GP?
3 Børnereglerne – skal vi justere yderligere fra næste sæson?
4 Stævneaktiviteter for U8
5 Opsamling fra turen til Italien: hvad vil vi inddrage af deres koncepter og tilgang til træning og
konkurrence for børn? Skal samarbejdet fortsætte og evt. udvides – skal vi have eliten med indover?
Trænerudvalget og uddannelse?
6 Budget for 2017/18
7 Minifestival – se referatet fra sidste møde
8 Dialogmøder – hvor, hvor mange, hvilket emne?
9 Eventuelt – bl.a pigebasket
Referat af mødet d. 28.1.2017
Tilstede: Jesper Nielsen, Klaus Hartig-Mikkelsen, Simone May Agger, Erik Wold Strate, Mads Bojsen
Afbud: Torben Bo (G-2003 træning)
1. Kort orientering – bl.a. at Hørsholm Minibasketfestival 2.4. 2017
Dagsorden pkt. 2. indført pigebasket.
2. Pigebasket – Simone orientererede lidt om status for arbejdet.
Rapporten der er udarbejdet fra Jylland, Simone beretter lidt om sit arbejde med at få flere piger i
basketball.
Skal DBBF satse målrettet og prioriteret for at få flere piger i basket?
Ja – men stadig er udfordringen langt hen ad vejen, hvordan får vi de gode tiltag helt ud i
foreningerne
BørneBasketFondens aktiviteter rekrutterer flere piger (U12)

Vi er enige om i B&U at der bør satses på piger – og at vedholde at det bør DBBF også afsætte
midler til (udover de midler der er afsat til pigebasketfestivalerne) målrettet rekruttering og
fastholdelse af piger i basket.
Simone bliver fast invitereret til B&U´s møder
Netværksmøde i Århus – bl.a. om pigebasketfestival d. 7. februar.
Pigebasketfestivaler arrangeres både i øst og vest i løbet af foråret.
Hvad gør vi nu? Hvordan får vi det bredt videre ud?
B&U-udvalget vil gerne i dialog med Dameliga-rådet – B&U ønsker at Dameligaen tager et ansvar
for at styrke rekrutteringen af piger til dansk basket.
Pigerne skal på dagsorden til dialogmøderne
3. Grand Prix turneringen – se kommentarer fra notatet, fra spørgsmål til de strategiske spor
4. Børnereglerne bliver ikke justeret i 2017/2018 – dog bedre visuel udformning (nye foldere m.m.)
Jesper Nielsen laver en ny udgave – af de samme regler – i løbet af foråret 2017
5. Stævneaktiviteter U8
Det skal vi!
I løbet af foråret vil der blive afholdt nogle ”prøve-stævner” med den italienske model, fx 3 vs. 3 i
U8 – halv bane i en time, U6 2 vs. 2. halv bane.
Alle spiller (”lang bænk” – mindst 6 spillere) i BK Amager – Torben Bo ansvarlig
Kan klubberne få/købe billige medaljer gennem DBBF?
Børnebasket København arrangerer ligeledes et stævne med de samme regler
Vi evaluerer – og trækker erfaringer – best practices – og har en målsætning om at indføre U8 GP
med ”italiensk-inspirerede” rammer fra sæson 2017/2018
Minimum 5 stævner både i øst og vest
6. Opsamling fra Italiensturen
B&U/DBBF ønsker fortsat tæt samarbejde med italienerne
B&U ønsker generelt at have et bredt udkig til internationale samarbejdspartnere
7. Budget 2017/2018
- Ønske om fastholdelse af midler til minifestivaller
- Ønske om fastholdelse af midler til pigebasketfestivaler
- Nyt budgetønske om Ungdomsbasketfestival
- Nyt budgetønske om at støtte arbejdet for flere piger i basket
- Ønske om mere internationalt samarbejde
- Ønske om flere fysiske møder i udvalget (Skype dur ikke)
8.

Minifestivaller
Ønske om større gennemslagskraft af børnereglerne i Hørsholm Minibasketfestival
Vigtigt at det er tydeligt at det er børnereglerne der dømmes efter – og udvikles dommere til.
Støtten fastholdes for festivalerne i år (7.000 i Øst; 8.000 Vest) – men justeres formodentlig i
retning af andre aktiviteter for kommende sæsoner.

9. Dialogmøder i april/maj
Måske i Vejen, Ålborg og Københavnsområdet
Emner: Ny strategi, piger, GP for de små, trænerdialog m.m.
10. Næste møde – Møde i Amager i forbindelse med U6 og U8-stævne i Amager (Torben Bo melder ud)

