B&U d. 28.1.2017 – de strategiske spor
Arbejdsspørgsmål til Børne- og Ungeudvalg.
1. Indsatser for 13-18 årige
- Sikre de bedst mulige rammer, trænere, fysiske faciliteter, godt organiserede klubber, højt
kommunikationsniveau.
- Hvad har børnene der kommer fra BBF med fra BBF-klubberne, ønske om at involvere BBF også
i 13-18 års gruppen. Ønske om den røde tråd.
- Hvad kan vi som Forbund gøre for at påvirke klubberne i den daglige drift?
- Kan BBF følge børnene/trænerne eller andre med op?
- Sammenhæng mellem de træningsøvelser der benyttes i skoleforløbene og klubtræningen
- Grand Prix turneringen skal køre så optimalt som muligt
- Behov for en SMART-basket (lo-fi version) for ungdom (U14-U18)
- Generelt er basketball dog gode sammenlignet med fx andre boldspil, og har en større andel af
13-18 årige, set ift. det samlede medlemstal.
- Udfordring at det hurtigt bliver sort/hvidt – enten er man på ungdomslandsholdet og træner 56 gange om ugen – ellers spiller man slet ikke (der mangler en ”2. holdskultur”)
- Alle unge vil gerne udvikle sig (”Mestring”) – mål; ift. fx sociale mål, konkrete mål (fx venstre
hånds lay-up) osv.
- Dygtige trænere og gode fællesskab.
- OK med færre ugentlige træninger, bare kvaliteten er god (ses fx også i NBA youth guideline)
- Guideline/organisering af overgangen fra Børnebasketklub til andre klubber. Hvordan gøres
dette bedst? Vigtigt at vi ikke mister dem (mangler lidt erfaring på området)
- GP-turneringsform for de 13-18 årige (færre spillere pr. hold, simplere regler, færre stævner ..)
(eksempelvis Nordstævne-modellen)
- Hvad med dem der ikke er talenter? Hvad gør vi for at de ikke stopper …
- Ungsenior-stævner, uformelle, bredde-rækker også ungdom (fx 15-17 årige) – gerne med
sociale arrangementer
- Ungdomsbasketfestivalen sæson 2018?
2. Grand Prix turneringen
- Den største udfordring er helt klar logistikken.
- For mange afbud, for sen besked, for dårlig indplacering af hold
- Et ønske om mere og bedre præcis ranking.
- Kompromis mellem ønske om planlægning – og præcis ranking. Ønske om minimum 3 planlagte
terminer ud i fremtiden.
- Muligvis arbejde nogle af de italienske tendenser – fx at man kan vinde perioden i st. f.
resultater
- Vigtigt at arbejde med at alle får spilletid (halvdelen af kampen)
- Den dynamiske ranking fungerer ikke/fungerer dårligt
- B&U forslår: Der bør være en fast procedure fra DBBF, hver mandag efter GP er der en der KUN
arbejder med at gennemgå alle resultaterne, laver et udkast til næste termin, sender det ud til
en ”lokal ekspertgruppe” (fx med specifik viden om piger U14 øst) – kort tilbagemeldingsfrist
med evt. justeringer, og så afsted ud til klubberne

-

Ønske om at klubberne selv kan melde ind med ønsker om rækkeplacering (”vi vil gerne prøve
kræfter med U16 A..”)
Forudsigeligheden med faste terminer er det vigtigste
Prioriteringen skal være: 1) Dato 2) Tidsrum 3) Sted 4) hvem modstanderne er … - specielt pkt.
1 og 2 er supervigtigt at melde tidligt og klart ud om i god tid!
Udmeldingen om næste termin bør foreligge senest 3 uger før
B&U indstiller til at der i det yngste rækker spilles flere perioder, færre minutter, og mindre
resultat (lidt á la Italien)
B&U ønsker at afprøve nogle af ændringer i stævneform – fx U8
B&U skal være opmærksomme på at ændringer skal implementeres balanceret og ikke
”trækkes ned over” klubberne.
Behov for at B&U til stadighed bliver langt, langt dygtigere til at forklare ”Basketdanmark”
HVORFOR vi gør som vi gør
Muligvis behov for at skabe en mission/vision for Børne- og Ungeudvalget – fx vi arbejder på, at
flere børn spiller basketball i Danmark

3. Træneren
- Alle spillere der spiller basket bør have en licens, for at kunne følge dem, for at kunne hjælpe
klubberne med at administrere, og for at undgå snyd fx med alder (bl.a. spørge til erfaringerne
fra Norge og andre forbund i DK) – (frygten er at det ikke må være yderligere en administrativ
en byrde)
- Ønske om at vi har en meget bedre træneruddannelse – især på breddeområdet, ”verdens
bedste børnetræner”
- B&U anbefaler at alle klubber uddanner alle U16 med børnedommer og SMART-basket kursus
- Trænerforeningen genoplives – gøre det attraktivt at være med (fx med en lille smule økonomi
og/eller tøj)
- Evt. ”bare” træner-netværk på facebook, fx alders- og kønsinddelt, ”Minitræner i Danmark” –
med fx anbefalinger til øvelser, videndeling .. ”Ungdomstræner i Danmark” .. Vi har besluttet at
oprette en facebook-gruppe! Erik opretter og administrerer – åben for alle, fordomsfri og
moderator på den gode tone.
- Licens? B&U er spændte på trænerudvalgets udmelding omkring differentierede licenser og vil
bakke op om det, især hvis der bliver fokus på børne- og ungdoms (bredde) trænere!
4. SMART
- Lidt forskel på hvad klubberne forventer af kurserne – og det vi som DBBF forventes at levere
på kurserne.
- Ønske om tættere dialog med Trænerudvalget
- Behov for U16-U18 materiale, hvem har den opgave? B&U vil gerne være involveret
- Bedre kommunikation af de mange øvelser der ligger på youtube og DGI Trænerguiden m.m.
- Ønske om at implementere nogle af de italienske hovedpointer – spilforståelse og spacing
- Måske re-lancere teknik-mærke tankegangen – med nye, skarpe øvelser
5. Talentudvikling
- Måske re-lancere teknik-mærke tankegangen – med nye, skarpe øvelser – også i forhold til
talentudviklingen.

6. Mangfoldighed
- Anbefaler klubberne, skabeloner, ”sådan får du flere kvinder i din klub”, DBBF er meget
”maskulint kodet”, vi rekrutterer dem der ligner os ..
- Opkvalificering af kvinder
- projekt, ” Vi kvinder kan, vi vil, vi tør” (både træner, leder og dommer)
Generelt ift. de strategiske spor:
B&U ønsker at DBBF laver nogle kolonner ud fra de strategiske spor, hvor de enkelte udvalgs arbejds- og
ansvarsopgaver er beskrevet.
B&U vil gerne re-lancere DBBF´s teknikmærke, med nye inspirerende øvelser der både spiller ind i
områderne ”medlemsvækst, trænerudvikling, SMART, talentudvikling”

