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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 eliteudvalget.

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 af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.

13)

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

14)

Eventuelt.
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Klubstemmefordeling 2017
Klubnavn
AGF
Alba
AMBAS
Attila
AUS
B 70 Basket
B 71 Holstebro
Ballerup Basketball Klub
Baltic Basket
BC Ellas
Bjerringbro
BK Amager
BK Ballerup Wizards
BMI Bloodhounds
BMS-Herlev
Brabrand IF
Broernes BK
Brædstrup Rednecks
Brønderslev BK 70
Brønshøj
Børnebasket København
Børnebasket Odense
CBS Sport
Copenhagen Cannons
Copenhagen International School
Dark Horses
DSIO (Odense)
DTU Basketball
Egedal Basketball Klub
Esbjerg BK
Espergærde BK
EVN Basketball
Falbas
Falcon
Filipino Association of Denmark
Fredensborg BK
Fredericia BK
Gl. Hellerup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Greve
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hadsund BK
Hals BBC
Harlev Basket
Herlev Basket
Herning GF

Stemmer 2017
2
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
3
0
2
3
1
1
0
1
2
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
3
0
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Hold 2017
10
9
1
3
8
2
4
0
4
1
2
32
0
11
25
1
4
0
4
13
0
0
5
2
6
0
1
6
4
1
6
4
2
32
0
2
2
0
10
13
6
4
5
1
1
5
2
1
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Hinnerup Basket
HI-Skanderborg
Hjemly Basketball Klub
Hjortshøj-Egå IF
Hjørring Basket
Holbæk BK
Horne Efterskole - Horne Basket
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
Ishøj Flamme
JIF. Hakoah
Jonstrup BK
Juridisk Basketball Klub
Jyllinge/Gundsømagle
Kalundborg Basketballl Klub
Kolding BK
Køge BK
Køge Bugt
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lyngby BC
Lystrup IF
Nordjysk Basket Union - Vendsyssel
Nordsjælland Basketball
Ny Næstved Unge (NNU)
Næstved BK
Odder IGF
Odense BK FIF
Pandrup Sea Lions
Randers Cimbria
Ringkøbing Basketball Klub
Ringsted Rats
Roskilde BK
Ry BK
SBBC 2015
SISU
Skanderborg Real
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken Bears
Skødstrup Sportsforening
Slagelse BK
Solrød BK
SOR-Basket
Spirillen
Stenhus Basketball Klub
Stevnsgade BK
Svendborg BK

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

2
2
3
5
3
10
2
14
17
2
34
1
1
10
1
0
0
3
1
10
0
7
1
6
0
4
0
16
0
11
1
5
1
2
7
2
2
38
0
2
11
20
0
6
8
0
2
2
26
8
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Sæby
SØS Idrætsefterskole
Thisted Basketball Forening
TMG (Testrup Mårslet)
Tønder BK
Tåstrup GF
USG BK
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viby 2.0
Viby IF
Virum
Virum 09ers
VLI
Vrå/Børglum IF
Værebro
Værløse BK
ØGB Silkeborg
Aabenraa Hedgehogs
Åbyhøj IF
Aalborg Basket 2005
Aalborg BK
Ålestrup
Aarhus Bears
123

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

4
1
1
2
0
3
6
7
4
2
0
13
23
0
2
1
2
26
0
0
17
3
15
4
3

138

703

Stemmetildeling
0 stemmer: Ingen hold gennemført
1 stemme: 1-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold gennemført
3 stemmer: 17 eller flere gennemført

Lukkede klubber
Frederikshavn BBC
Danske Bank
Gedved IF
Gudrun Basketball
Hareskov
Horsens BC
IK Vest
Jyderup BK
Jægerspris
Støvring IF
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Ad 2) Formandsberetning 2016/2017
Det er en rigtig dejlig sæson at kigge tilbage på.
Det ser ud til at vi for alvor har knækket koden til hvad der kan få vores medlemstal til at stige, så i denne
sæson er vi steget med 1500 medlemmer og vi er blandt de 5 forbund i Danmark der er vokset mest.
Vi er steget i alle segmenter og hvad der er særlig glædeligt er at vi i U12 piger i København er steget med
30 %.
Det arbejde der laves ude i klubber og i BørneBasketFonden med skoleforløb og etablering af klubber, gør
en markant forskel. 10.000 skolebørn havde sidste år en basketballbold i hånden og BørneBasketFonden
var med i finaleopløbet om Danskernes Idrætspris.
Dette arbejde vil blive endnu større i næste sæson og udbredelsen i hele Danmark udvikler sig også rigtig
godt.
I løbet af næste sæson vil vi overgå til et nyt støttesystem i DIF, så vi bliver støttet i forhold til en strategisk
samarbejdsaftale mellem DIF og DBBF som skal løbe i 4 år.
Vores aftale vil have fokus på følgende 4 strategiske spor :
Spor 1 - Medlemsvækst
Vi vil hæve antallet af børn og unge medlemmer via fokuseret rekruttering og efterfølgende fastholdelse
Spor 2 - Talentudvikling
Vi vil skabe bedre talentmiljøer i klubberne
Spor 3 - Organisationsudvikling
Vi vil være en moderne, mangfoldig, kompetent og åben organisation
Spor 4 -Udsatte boligområder
Vi ønsker at skabe mere foreningsaktivitet i udsatte boligområder igennem Basketball
I vil høre meget mere om disse spor i løbet af næste sæson.
På elite området er der sket en del forandringer og Steen Guido er blevet sportschef og Jens Døssing er
blevet ansat som Elitekoordinator
Der er blevet ansat en ny landsholdstræner for herrerne som hedder Erez Bittman, der er flere som
allerede kender da han tidligere har været træner for BF Copenhagen.
Både damernes og herrernes turneringsfrom har ændret sig, så landsholdene fremover skal spille i vinduer i
løbet af sæsonen. For damerne giver det udfordringer med at vi ikke kan disponerer over de spillere der er
på college i USA, så vi er ikke endeligt afklaret med hvilke planer der skal lægges for damerne.
I denne sæson sluttede vores herrer rigtig flot af med en sejr over Tyskland i en meget spændende kamp.
Det giver gode forhåbninger for fremtiden, så vi ser frem til næste sæsons EM kval kampe.
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I skrivende stund er vores aftale med TV ikke afklaret, desværre har seertallene ikke været så gode som vi
havde håbet og det indgår som en væsentlig del af vurderingerne for fremtiden.
Vi er ved at få skabt en rigtig god tradition og dynamik omkring pokalfinalerne, hvor vi udover kampene, nu
også samles flere hundrede mennesker i løbet af weekenden, nogle uddanner sig, nogen træner, andre
arbejder i grupper for på forskellig vis at udvikle vores sport.
I år holder vi Rigsdag her i Odense samtidig med 3 x 3 og NBA skole finaler, måske kan vi også udvikle dette
til et godt samlingssted/weekend med masser af aktiviteter på tværs af klubber, landsdele mm.
På kontoret er vi rigtig glade for samarbejdet der er mellem de politiske udvalg, bestyrelse og
administration, samt den store gruppe af frivillige omkring forbundet og landshold mm. Et godt samarbejde
på tværs af de forskellige grupper og at vi holder et langsigtet fokus, har afgørende betydning for at vil
flytter os yderligere i fremtiden.
Der er på flere fronter blevet arbejdet med vores værdier og den generelle opførelse vi har overfor
hinanden. Ligaen har fx besluttet et Code of Conduct, som giver retningslinjer for hvad man synes er
acceptabel og uacceptabel opførelse på og udenfor banen.
Samme typer af tanker er ved at blive indarbejdet i vores børneregler og vores træner- og
ledelsesuddannelser.
Det er vigtigt for både dem der allerede er i vores sport, men også for de nye, at det er en god oplevelse at
være i vores miljø, uanset om man er spiller, træner, dommer, frivillig leder eller forældre. Det forpligter os
alle til at, opfører sig med respekt overfor andre også selv om man ikke er enig i nogle beslutninger om
strategi, en dommerkendelse eller hvad det måtte være.
Så vær overfor andre som du ønsker andre er overfor dig, det vil gøre det endnu sjovere at være med i
vores basket miljø i fremtiden.

God sommer 😉
På vegne af DBBF, Michael Honoré Bloch
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Diverse resultater 2016- 2017
Turnering
DM Finaler 2017
Herrer
Guld
Sølv
Bronze

Bakken Bears
Horsens IC
Svendborg Rabbits

Damer
Guld
Sølv
Bronze

Virum GO DREAM
Hørsholm 79ers
BK Amager

DM Finaler Ungdom 2017
U14 Drenge
U14 Piger
U16 Herrer
U16 Damer
U17 Herrer
U17 Damer
U19 Herrer
U19 Damer
U22 Herrer

SISU – Horsens IC
BMS Herlev – Aabyhøj IF
BMS Herlev – Horsens IC
BMS Herlev – Aabyhøj IF
BMS Herlev – Hørsholm BK
Aabyhøj IF – BMS Herlev
BMS Herlev – EBAA
Hørsholm BK – Værløse BK
Hvidovre – Stevnsgade

56 - 51
88 - 18
76 - 79
56 - 66
BMS Herlev vandt serien 2-1
Afgjort efter færdiggørelse af dokument
EBAA vandt serien 1-2
Hørsholm vandt serien 2-1
82 - 121

LP - Seniorer 2017
Herrer
Damer

Horsens IC – Team FOG Næstved
Lemvig Basket – Virum GO DREAM

80 - 81
69 - 58

LP - Ungdom 2017
U14 Drenge
U14 Piger
U16 Herrer
U16 Damer
U17 Herrer
U17 Damer
U19 Herrer
U19 Damer
U22 Herrer

Horsens IC – SISU 2003
Aabyhøj IF –BMS Herlev
Horsens IC – BMS Herlev
Aabyhøj IF – BMS Herlev
EVN Basket – BMS Herlev
Aabyhøj IF – Værløse BK
EBAA – BMS Herlev
Hørsholm - Værløse
ALBA – Virum Vipers

32 - 57
36 - 85
76 - 72
54 - 48
65 - 69
67 - 53
78 - 69
41 - 62
69 - 95
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Landshold
U15 Damer
Dato
05.08.16
06.08.16
07.08.16

Turnering
NSDBC
NSDBC
NSDBC

Kamp
Danmark - Holland
Tyskland - Danmark
Danmark - Sverige

Resultat
71-51
69-40
46-57

Turnering
NSDBC
NSDBC
NSDBC

Kamp
Danmark - Holland
Tyskland - Danmark
Danmark - Sverige

Resultat
47-94
85-32
57-61

Dato
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16

Turnering
NM
NM
NM
NM
NM

Kamp
Danmark - Island
Sverige - Danmark
Danmark - Finland
Danmark - Norge
Estland - Danmark

Resultat
58-55
56-49
51-81
65-39
62-75

05.08.16
06.08.16
07.08.16
09.08.16
10.08.16
12.08.16
13.08.16
14.08.16

EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B

Danmark – Luxembourg
Danmark - Ukraine
Danmark - Island
Danmark - Grækenland
Danmark - Albanien
Danmark - Slovenien
Danmark - Bulgarien
Danmark - Makedonien

48-60
32-48
66-46
53-45
66-41
49-58
53-59
48-52

Dato
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16

Turnering
NM
NM
NM
NM
NM

Kamp
Danmark - Island
Sverige - Danmark
Danmark - Finland
Danmark - Norge
Estland - Danmark

Resultat
79-51
71-57
59-72
82-49
71-68

11.08.16
12.08.16
13.08.16
15.08.16

EM-B
EM-B
EM-B
EM-B

Hviderusland - Danmark
Danmark - Portugal
Rusland - Danmark
Danmark - Holland

71-42
38-61
94-75
53-69

U15 herrer
Dato
05.08.16
06.08.16
07.08.16
U16 Damer

U16 Herrer

10

16.08.16
18.08.16
19.08.16
20.08.16

EM-B
EM-B
EM-B (17-20)
EM-B (19)

Danmark - Luxembourg
Danmark - Skotland
Danmark - Bulgarien
Danmark - Irland

73-67
77-58
80-87
81-71

Dato
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16

Turnering
NM
NM
NM
NM
NM

Kamp
Danmark - Island
Sverige - Danmark
Danmark - Finland
Danmark - Norge
Estland - Danmark

Resultat
39-62
62-35
46-80
60-31
52-57

23.07.16
24.07.16
25.07.16
26.07.16
29.07.16
30.07.16
31.07.16

EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B (9-16)
EM-B (13-16)
EM-B (13)

Danmark - Albanien
Ukraine - Danmark
Danmark - Hviderusland
Polen - Danmark
Finland - Danmark
Danmark - Bulgarien
Danmark - Ukraine

95-31
60-35
63-92
72-46
79-41
59-43
56-70

Dato
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16

Turnering
NM
NM
NM
NM
NM

Kamp
Danmark - Island
Sverige - Danmark
Danmark - Finland
Danmark - Norge
Estland - Danmark

Resultat
61-76
80-57
72-75
88-62
81-74

29.07.16
30.07.16
31.07.16
02.08.16
03.08.16
05.08.16
06.08.16
07.08.16

EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B
EM-B (9-16)
EM-B (13-16)
EM-B (15)

Danmark - Tjekkiet
Estland - Danmark
Island - Danmark
Danmark - Holland
Luxembourg - Danmark
Georgien - Danmark
Portugal - Danmark
Makedonien - Danmark

53-66
64-67
73-68
59-53
52-83
63-60
65-46
85-61

U18 Damer

U18 herrer

11

Damelandsholdet
I 2016 deltog Damelandsholdet i ATLAS International Women’s Basketball Tournament i Kina, hvor holdet
spillede 3 turneringer på 15 dage mod Kina, Polen og et udvalgt Kinesisk regionshold.
1. turnering
Danmark - Kina
Danmark – Polen
Danmark - Regionshold
2. turnering
Danmark - Kina
Danmark - Polen
Danmark - Regionshold
3. turnering
Danmark - Kina
Danmark - Polen
Danmark - Regionshold

Resultat
59-99
Tabte med 17
67-44
Resultat
58-75
57-74
76-74
Resultat
53-79
55-73
60-84

Herrelandsholdet
Dato
31.08.16
03.09.16
07.09.16
10.09.16
14.09.16
17.09.16

Turnering
EM-kval
EM-kval
EM-kval
EM-kval
EM-kval
EM-kval

Kamp
Tyskland - Danmark
Danmark - Holland
Østrig - Danmark
Danmark - Tyskland
Holland - Danmark
Danmark - Østrig

Resultat
101-74
72-90
86-66
106-102 (3OT)
98-88 (OT)
86-72
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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:

2013
2014
2015
2016 diff. 15-16 diff. % 15-16
0-12 år
piger
1.039 1.066 1.152 1.447
295
25,61
0-12 år
drenge
1.948 2.432 2.677 3.009
332
12,40
0-12 år
total
2.987 3.498 3.829 4.456
627
16,38
13-18 år piger
915
787
763
804
41
5,37
13-18 år drenge
2.295 2.421 2.391 2.678
287
12,00
13-18 år total
3.210 3.208 3.154 3.482
328
10,40
19-24 år piger
430
469
390
418
28
7,18
19-24 år drenge
1.193 1.104 1.127 1.126
-1
-0,09
19-24 år total
1.623 1.573 1.517 1.544
27
1,78
25-59 år piger
752
768
760
903
143
18,82
25-59 år drenge
2.141 2.117 2.032 2.328
296
14,57
25-59 år total
2.893 2.885 2.792 3.231
439
15,72
60+ år
piger
17
11
33
45
12
36,36
60+ år
drenge
76
92
103
128
25
24,27
60+ år
total
93
103
136
173
37
27,21
Samlet total piger
3.153 3.101 3.098 3.617
519
16,75
Samlet total drenge 7.670 8.177 8.330 9.269
939
11,27
samlet total i alt
10.823 11.278 11.428 12.886
1.458
12,93

dif % 1316
39,3
54,5
49,2
-12,1
16,7
8,5
-2,8
-5,6
-4,9
20,1
8,7
11,7
164,7
68,4
86,0
14,7
20,8
19,1

Oversigt over kønsfordelingen af medlemmer:
2013 %del
2014 %del
0-12 år
piger
1.039 32,95 1.066 34,38
0-12 år
drenge
1.948 25,40 2.432 29,74
0-12 år
total
2.987 27,60 3.498 31,02
13-18 år piger
915 29,02
787 25,38
13-18 år drenge
2.295 29,92 2.421 29,61
13-18 år total
3.210 29,66 3.208 28,44
19-24 år piger
430 13,64
469 15,12
19-24 år drenge
1.193 15,55 1.104 13,50
19-24 år total
1.623 15,00 1.573 13,95
25-59 år piger
752 23,85
768 24,77
25-59 år drenge
2.141 27,91 2.117 25,89
25-59 år total
2.893 26,73 2.885 25,58
60+ år
piger
17
0,54
11
0,35
60+ år
drenge
76
0,99
92
1,13
60+ år
total
93
0,86
103
0,91
Samlet total piger
3.153 29,13 3.101 27,50
Samlet total drenge 7.670 70,87 8.177 72,50
samlet total i alt
10.823
11.278

2015 %del
1.152
2.677
3.829
763
2.391
3.154
390
1.127
1.517
760
2.032
2.792
33
103
136
3.098
8.330
11.428

37,19
32,14
33,51
24,63
28,70
27,60
12,59
13,53
13,27
24,53
24,39
24,43
1,07
1,24
1,19
27,11
72,89

2016 %del
1.447
40,01
3.009
32,46
4.456
34,58
804
22,23
2.678
28,89
3.482
27,02
418
11,56
1.126
12,15
1.544
11,98
903
24,97
2.328
25,12
3.231
25,07
45
1,24
128
1,38
173
1,34
3.617
28,07
9.269
71,93
12.886
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Oversigt over medlemstal for øst og vest

alder
køn
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

2016
vest
293
839
1132
227
1086
1313
117
491
608
179
760
939
14
61
75
830
3237
4067

øst
1154
2170
3324
577
1592
2169
301
635
936
724
1568
2292
31
67
98
2787
6032
8819

% fordeling 2016
vest %
øst %
20,25
79,75
27,88
72,12
25,40
74,60
28,23
71,77
40,55
59,45
37,71
62,29
27,99
72,01
43,61
56,39
39,38
60,62
19,82
80,18
32,65
67,35
29,06
70,94
31,11
68,89
47,66
52,34
43,35
56,65
22,95
77,05
34,92
65,08
31,56
68,44

Geografisk overblik over medlemsudvikling

Hovedstaden
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

2014
663
1363
2026
503
953
1456
265
400
665
544
1121
1665
7
43
50
1982
3880
5862

2015
766
1509
2275
458
1002
1460
269
479
748
524
1148
1672
26
53
79
2043
4191
6234

2016 udv. % 15-16
1013
32,2
1813
20,1
2826
24,2
476
3,9
1118
11,6
1594
9,2
263
-2,2
493
2,9
756
1,1
693
32,3
1387
20,8
2080
24,4
31
19,2
60
13,2
91
15,2
2476
21,2
4871
16,2
7347
17,9

Midtjylland
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

2014
187
495
682
102
526
628
104
358
462
98
483
581
0
29
29
491
1891
2382

2015
174
544
718
125
475
600
69
295
364
127
415
542
6
32
38
501
1761
2262

2016 udv. % 15-16
209
20,1
526
-3,3
735
2,4
125
0,0
594
25,1
719
19,8
81
17,4
258
-12,5
339
-6,9
116
-8,7
444
7,0
560
3,3
1
-83,3
25
-21,9
26
-31,6
532
6,2
1847
4,9
2379
5,2
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Sjælland
2014 2015 2016 udv. % 15-16
0-12 år
piger
134 145 141
-2,8
0-12 år
drenge 255 333 357
7,2
0-12 år
total
389 478 498
4,2
13-18 år
piger
92 69 101
46,4
13-18 år
drenge 405 368 474
28,8
13-18 år
total
497 437 575
31,6
19-24 år
piger
37 12 38
216,7
19-24 år
drenge 125 126 142
12,7
19-24 år
total
162 138 180
30,4
25-59 år
piger
56 31 31
0,0
25-59 år
drenge 219 179 181
1,1
25-59 år
total
275 210 212
1,0
60+ år
piger
3
0
0
60+ år
drenge
8
8
7
-12,5
60+ år
total
11
8
7
-12,5
Samlet total piger
322 257 311
21,0
Samlet total drenge 1012 1014 1161
14,5
samlet total i alt
1334 1271 1472
15,8

Syddanmark
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

2014
52
189
241
50
372
422
33
114
147
40
178
218
1
10
11
176
863
1039

2015
44
202
246
65
382
447
24
143
167
38
169
207
1
6
7
172
902
1074

2016 udv. % 15-16
61
38,6
213
5,4
274
11,4
56
-13,8
317
-17,0
373
-16,6
23
-4,2
149
4,2
172
3,0
39
2,6
211
24,9
250
20,8
3
200,0
15
150,0
18
157,1
182
5,8
905
0,3
1087
1,2

Nordjylland
2014 2015 2016 udv. % 15-16
0-12 år
piger
30 23 23
0,0
0-12 år
drenge
130 89 100
12,4
0-12 år
total
160 112 123
9,8
13-18 år piger
40 46 46
0,0
13-18 år drenge
165 164 175
6,7
13-18 år total
205 210 221
5,2
19-24 år piger
30 16 13
-18,8
19-24 år drenge
108 84 84
0,0
19-24 år total
138 100 97
-3,0
25-59 år piger
25 40 24
-40,0
25-59 år drenge
116 121 105
-13,2
25-59 år total
141 161 129
-19,9
60+ år
piger
0
0 10
60+ år
drenge
2
4 21
425,0
60+ år
total
2
4 31
675,0
Samlet total piger
125 125 116
-7,2
Samlet total drenge 521 462 485
5,0
samlet total i alt
646 587 601
2,4
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Geografisk fordeling 2016

8%
11%

Hovedstaden
Midtjylland

5%

Nordjylland

57%
19%

Sjælland
Syddanmark
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Ad 3) Årsrapport
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Intern regnskab
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

Budget 2016-2017
-

Regnskab 2016-2017

Afvigelse

2.800.000
220.000
116.000
600.000
100.000
3.836.000

-2.841.800
-217.250
-116.000
-546.440
-130.795
-3.852.285

553.110
478.950
400.000
54.000
30.000
54.101
1.570.161

898.015
489.083
375.000
21.303
10.426
71.204
4.000
1.934.030

2.265.839

-1.918.255

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

65.000
60.000
15.000
2.000
7.000
149.000

104.344
39.879
18.387
2.496
806
165.911

12999 Bestyrelse total

149.000

165.911

80.000
80.000

-201.554
-296.322
-497.876

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

936.000
274.004
118.115
1.328.119

1.114.004
291.042
260.209
1.665.255

29999 Bredde total

1.248.119

1.167.379

30.000
80.000
110.000

-34.300
-122.150
-156.450

Dommer udgifter
32000 Organisation og administration Dommere
32100 Clinics
32200 Bedømmelser
32300 Dommerudvikling
32800 andre udgifter dommere
32899 Dommer udgifter i alt

225.420
54.116
30.000
40.000
30.000
379.536

166.490
37.624
13.908
81.177
40.195
339.393

32999 Dommer total

269.536

182.943

Administration omkostninger
2100 Personale
2200 Kontordrift
2300 sponsoromkostninger
2400 bredde konsulent rejseudgifter
2500 Finansielle omkostninger
2800 andre udgifter
2900 Afskrivning driftsmidler
2899 Administration omkostninger ialt
2999 Administration total

Bredde indtægter
21200 Projekter
21800 Andre indtægter
21999 Bredde indtægter i alt

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

-

-

-

41.800
-2.750
-53.560
30.795
16.285
-344.905
-10.133
25.000
32.697
19.574
-17.103
-4.000
-363.869
-347.584
-39.344
20.121
-3.387
-496
6.194
-16.911
-16.911
121.554
296.322
417.876
-178.004
-17.038
-142.094
-337.136
80.740
4.300
42.150
46.450
58.930
16.492
16.092
-41.177
-10.195
40.143
86.593
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Elite & Landshold indtægter
41140 U14 Herrer
41141 U14 Damer
41150 U15 Herrer
41151 U15 Damer
41160 U16 Herrer
41161 U16 Damer
41180 U18 Herrer
41181 U18 Damer
41300 Senior herrer
41700 Stævner i DK
41800 Andre indtægter
41899 Elite & Landshold indtægter i alt

120.000
65.000
70.000
70.000
125.000
125.000
110.000
120.000
150.000
505.000
1.460.000

-111.103
-65.668
-111.500
-88.465
-138.679
-131.818
-134.421
-134.888
-239.203
-166.813
-407.908
-1.830.466

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
42300 Senior Herrer
42301 Senior Damer
42600 DIF udviklingsprojekt
42700 Stævner i DK
42800 Andre udgifter
42899 Elite & Landshold omkostninger i alt

724.000
14.500
20.700
66.600
66.600
228.600
228.600
229.200
229.200
1.250.000
185.000
100.000
30.000
3.464.000

606.414
193.287
18.547
1.933
99.663
66.030
223.636
235.235
217.554
232.367
1.403.143
208.103
116.916
134.485
4.027
3.761.341

42999 Elite & Landshold i alt

2.004.000

1.930.875

40.000
65.000
65.000
170.000

-18.289
-51.750
-960
-76.050
-147.049

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

180.000
21.000
100.000
20.000
321.000

176.195
15.291
77.451
12.540
281.476

52999 Kurser & Uddannelse i alt

151.000

134.427

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

-

-

-8.897
668
41.500
18.465
13.679
6.818
24.421
14.888
89.203
166.813
-97.092
370.466
117.586
-193.287
-4.047
18.767
-33.063
570
4.964
-6.635
11.646
-3.167
-153.143
-23.103
-16.916
-134.485
25.973
-297.341
73.125
-21.711
-13.250
960
11.050
-22.951
3.805
5.709
22.549
7.460
39.524
16.573
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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

-

Turnering udgifter
62000 Organisation og administration Turnering (dommerafbudspåsætter)
62100 DM turnering Herre
62150 DM turnering Damer
62200 Divisioner senior
62300 Øvrige rækker senior
62400 Pokalturnering senior
62500 Ungdomsmesterskaber
62600 Ungdom
62650 Grand Prix
62700 Streetbasket
62750 bøder og gebyrer udgifter
62800 andre udgifter
62899 Turnering udgifter i alt
62999 Turnering total

-

Trænere udgifter
72000 Organisation og administration
72100 Projekter
72999 Trænere udgifter i alt

79999 RESULTAT

-

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

-555.963
-707.440
-178.000
-1.903.065
-354.240
-93.929
-94.759
-1.222.583
-539.511
-231.091
-142.075
-6.022.656

896.009
740.000
195.000
900.000
40.000
185.000
150.000
440.000
80.000
30.600
3.656.609

836.668
868.644
198.938
1.000.682
23.182
300.515
181.711
364.384
57.706
112.350
20.796
3.965.577

1.706.531

-2.057.079

8.000
62.000
70.000

14.108
38.530
52.638

80.715

-341.160

25.963
7.440
18.000
116.853
42.107
-13.172
61.711
259.832
60.615
78.091
2.075
659.516
59.341
-128.644
-3.938
-100.682
16.818
-115.515
-31.711
75.616
22.294
-112.350
9.804
-308.968
350.548
-6.108
23.470
17.362
260.445
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Budget

Budget 2017 - 2018
Budget
Regnskab
2016-2017 2016 - 2017

Budget
2017-2018

Administration
Ind
01101
Ind
01100
Ind
01105
Ind
01110
Ind
01200
Ind
01210
Ind
01300
Ind
01400
Ind
01800
Total Ind 01900
Ud
02100
Ud
02100
Ud
02200
Ud
02300
Ud
02400
Ud
02500

Strategisk tilskud DIF
Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
Forventet forhøjelse af nuværende tilskud (ny ord)
DIF breddetilskud - Løn
klubkontingenter
klublicenser
sponsorindtægter
Tv-indtægter
Andre indtægter
Indtægter administration
Personale Lønninger
Møde, adm. og andre personaleudgifter
Kontordrift
sponsoromkostninger
Bredde konsulent rejseudgifter
Finansielle omkostninger

Ud

02800

Andre udgifter

Ud

02900

Afskrivning af driftsmidler

Total Ud 02900

Udgifter administration

Total administration
02950
Nettoresultat administration

-2.800.000

-2.841.800

-220.000
-116.000
0
-600.000
0
-100.000
-3.836.000
553.110

-217.250
-116.000

-1.014.000
-1.894.667
-150.000
-144.833
-120.000

-546.440

-300.000

-130.795
-3.852.285
963.015

478.950
400.000
0
30.000

489.083
375.000
21.303
10.426

-100.000
-3.723.500
3.880.500
45.000
490.000
200.000
22.000
20.000

54.101

71.203

50.000

4.000

4.000

1.516.161

1.934.030

4.711.500

-2.319.839

-1.918.256

988.000

Bestyrelse
Ud

12000

Bestyrelsesaktiviteter

65.000

104.344

80.000

Ud

12100

Basketrigsdag

60.000

39.879

60.000

Internationalt samarbejde
Andre møder og samarbejdsaktiviteter
andre udgifter

15.000
2.000
7.000
149.000
149.000

18.387
2.496
806
165.911
165.911

20.000
5.000
7.000
172.000
172.000

Ind
21200
Ind
21800
Total Ind 21900

Projekter
Andre indtægter
Indtægter bredde

-80.000
0
-80.000

-201.554
-296.322
-497.876

-117.100
-296.000
-413.100

Ud
22000
Ud
22400
Ud
Ud
Ud
02400
Ud
22200
Ud
22500
Ud
22700
Total Ud 22900
Total Bredde
22950

Møde, adm. og andre personaleudgifter
Børnebasketfonden
(B&U Møder & projekter) se ny opdeling
(KU møder & projekter) se ny opdeling
Bredde konsulent rejseudgifter
Projekter - FIBA ansøgte midler til BBF
Børne- og unge udvalget
Klubudvilingsudvalget
Udgifter bredde
Nettoresultat bredde

1.023.115
203.004
57.000
45.000
54.000

1.114.004
260.209
0
0
0
291.042

1.382.119
1.302.119

1.665.255
1.167.379

0
221.496
0
0
0
247.000
70.000
48.000
586.496
173.396

Ud
12200
Ud
12300
Ud
12800
Total Ud 12900
Total Bestyrelse
12950

Bredde
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Dommere
Ind
31100
Ind
31200
Ind
31300
Ind
31400
Ind
31800
Total Ind 31900
Ud
32000
Ud
32100
Ud
32200
Ud
32300
Ud
32800
Total Ud 32900
Total Dommere
32950

Dommerlicenser
Dommergebyrer
Clinics
Bedømmelser
Andre indtægter
Indtægter Dommere
Møde, adm. og andre personaleudgifter
Clinics
Bedømmelser
Dommerudvikling
andre udgifter dommere
Udgifter dommere
Nettoresultat dommere

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

-34.300

-35.000

-122.150
-156.450
166.490
37.624
13.908
81.177
40.195
339.393
182.943

-120.000
-155.000
5.000
50.000
30.000
55.000
30.000
170.000
15.000

-120.000
-65.000

-111.103
-65.668

-70.000
-70.000
-125.000
-125.000
-110.000
-120.000
-150.000

-111.500
-88.465
-138.679
-131.818
-134.421
-134.888
-239.203

Elite & landshold
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind

41140
41141
41412
41150
41151
41160
41161
41180
41181
41300
41400
41500

Ind
41800
Total Ind 41900
Ud
42000
Ud
42100
Ud
42140
Ud
42141
Ud
42142
Ud
42150
Ud
42151
Ud
42160
Ud
42161
Ud
42180
Ud
42181
Ud
42300
Ud
42301
Ud
42500
Ud
42600
Ud
Ud
42800
Total Ud 42900
Total Elite
42950

U14 Herrer
U14 Damer
G04 - Herre og damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
Senior herrer
Team Danmark
Arrangementer i DK
Talentarbejde
Stratetilskud DIF
Andre indtægter
Indtægter elite
Møde, adm. og andre personaleudgifter
Landshold generelt
U14 Herrer
U14 Damer
G04 - Herre og damer
U15 Herrer
U15 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
Senior Herrer
Senior Damer
Talentarbejde
DIF talentprojekt
Arrangementer i DK
Andre udgifter
Udgifter elite
Nettoresultat elite

-166.813

-505.000
-1.460.000
724.000
50.000
30.000
25.000

-100.000
-407.908
-1.830.465
606.414
193.287
18.547
1.933

55.000
55.000
240.000
240.000
240.000
240.000
1.250.000
185.000

99.663
66.030
223.636
235.235
217.554
232.367
1.403.143
208.103

100.000

116.916
134.485
4.027
3.761.341
1.930.876

30.000
3.464.000
2.004.000

-165.000
-120.000
-110.000
-125.000
-125.000
-115.000
-115.000
-230.000
0
-174.150
0
-200.000
-205.000
-1.684.150
30.000
50.000

43.000
64.028
64.028
260.000
260.000
235.000
230.000
1.450.000
200.000
0
100.000
158.150
30.000
3.174.206
1.490.056
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Kurser og uddannelse
Ind
51100
Dommer kurser
Ind
51200
Træner kurser
Ind
51400
Andre kurser
Ind
51800
Andre Indtægter
Total Ind 51900
Indtægter kurser
Ud
52000
Møde, adm. og andre personaleudgifter
Ud
52100
Dommer kurser
Ud
52200
Træner kurser
Ud
52300
Leder kurser
Ud
52400
Andre kurser
Ud
52800
andre udgifter
Total Ud 52900
Udgifter kurser
Total Kurser
52950
og uddannelse
Nettoresultat kurser

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

-18.289
-51.750
-960
-76.050
-147.049
176.195
15.291
77.451

-28.300
-51.000
-1.000
-75.000
-155.300
5.000
19.600
80.000

12.540
281.476
134.427

15.000
119.600
-35.700

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
Indtægter turnering
Møde, adm. og andre personaleudgifter
DM turnering Herre
DM turnering Damer
Divisioner senior
Øvrige rækker senior
Pokalturnering senior
Ungdomsmesterskaber
Øvrige rækker ungdom
Grand Prix
Streetbasket / returnering af bøder
Andre udgifter
Udgifter turnering
Nettoresultat turnering

-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
80.000

-555.963
-707.440
-178.000
-1.903.065
-354.240
-93.929
-94.759
-1.222.583
-539.511
-231.091
-142.075
-6.022.656
836.668
868.644
198.938
1.000.682
23.182
300.515
181.711
364.384
57.706
112.350
20.796
3.965.577
-2.057.079

-500.000
-760.000
-180.000
-1.910.000
-365.000
-95.000
-100.000
-1.250.000
-560.000
-240.000
-145.000
-6.105.000
15.000
810.000
215.000
1.000.000
40.000
255.000
180.000
400.000
90.000
112.000
40.000
3.157.000
-2.948.000

Ind
72000
Total Ind 71900
Indtægter trænere
Ud
72000
Møde, adm. og andre personaleudgifter
Ud
72100
ATK - samarb med Elite og DGI
Ud
Markedsføringkampagne nyt trænerhus
Ud
Udvikling af nye trænermoduler
Ud
Udvikling trænerlicenssystem
Total Ud 72900
Udgifter trænere
Total Trænere
72950
Nettoresultat trænere
Resultat før budgetusik k erhed
Budgetusikkerhed

0
0
10.000
60.000

14.108
38.530

70.000
70.000
(80.715)
54.692

52.638
52.638
(341.160)
0

0
0
8.000
25.000
5.000
10.000
30.000
78.000
78.000
(67.248)
60.844

-26.023

-341.160

-6.404

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
Ud
62650
Ud
62700
Ud
62800
Total Ud 62900
Total Turnering
62950

30.600
3.656.609
-1.706.531

Trænere

Resultat

0,5%
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Intern Revisionsrapport 2017
De interne revisorer har i årets løb kikket nærmere på DBBF’s generelle bogføring, udeståender med
klubberne, dommerafregninger og vi har specielt kikket på budgetterne.
Den interne revision har i årets løb stikprøvevis kontrolleret dommerbilagene i basketligaen og dameligaen,
og er løbende blevet orienteret om kontorets korrespondance med dommerne i de tilfælde, hvor der har
været problemer med hovedsagelig samkørsel.
Vi synes, det er blevet meget bedre, men der er stadig en del dommere som ikke får ok fra kontoret, før der
ikke køres sammen. Dette medfører at begge dommeres kørsel bliver sat til 0 km. Dommerne bliver spurgt
om, hvem der har ”glemt” at nulstille kilometerne i systemet. Udbetaling finder først sted, når dommerne
har svaret fyldestgørende på dette, og revisionen har accepteret det.
Revisionen har kikket på DBBF’s bogføring, på følgende områder:
Debitorer:
Revisionen har fulgt debitorlisten gennem året, og har noteret sig, at det i efteråret så ud til at færre
klubber skyldte penge til forbundet. Det er meget bekymrende, at trods månedlig gennemgang og rykkere
til klubberne, skyldes der ved udgangen af marts 2017 i omegnen af kr. 350.000. 4 klubber har en gæld på
mere end kr. 200.000, heraf 2 klubber fra Basketligaen, dette er uacceptabelt.
Kreditor- og finansbilag:
Bilag er blevet gennemgået flere gange. Revisionen har pointeret, at originalbilag skal vedlægges f.eks.
kørselsafregninger. Endvidere skal der være en korrekt godkendelse af direktøren eller Glenn Michelsen.
Desværre har dette forhold ikke været overholdt i alle tilfælde.
Budgetter:
Vi har haft stor fokus på forbrug i forhold til budget i regnskabet, og kan med glæde konstatere, at der nu
fra forbundets side er sket store forbedringer. Regnskabet udviser en meget positiv tendens, som den
sidste måneds bogføring ikke bør kunne ændre på. Der forventes et overskud på ca. 175.000.
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 16. april 2017
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Ad 4) Beretninger til godkendelse
Økonomiberetning for regnskabsåret 2016-17
Regnskabsresultatet for 2016-2017 blev et overskud på 341 t.kr mod et budgetteret overskud på 26 t.kr.
(inkl. pulje til uforudsete omkostninger på 55 t.kr.). Det økonomiske resultat er klart tilfredsstillende og det
bedste i 5 år. Der er en positiv afvigelse på 315 t.kr. (260 t.kr.) i forhold til budgettet. Resultatet er en
markant ændring fra sidste års underskud på 341 t.kr. med 682 t.kr.
Egenkapitalen er ved regnskabsårets afslutning på 610 t.kr. Beløbet er i underkanten af det ønskede fra
bestyrelsens side. En solid og fornuftig egenkapital bør efter bestyrelsens opfattelse være på ca. 10 % af
indtægterne. Dette betyder, at DBBF bør have en egenkapital i omegnen af 1.000 t.kr. En egenkapital af
denne størrelse vil sikre dels at ekstern finansiering ikke bliver nødvendig og dels at bestyrelsen kan
finansiere investeringer i aktiviteter som ad åre vil blive tilbagebetalt uden at skulle hæve klubbernes
indbetaling til DBBF.
Revisionen har ingen væsentlig kritiske bemærkninger til DBBF’s regnskab for 2016/2017.
Der er ved afslutningen på regnskabsåret 11 ansatte i administrationen plus at vi er medfinansierende på 2
personer som er ansat i henholdsvis BørneBasketFonden og DGI. Administrationen har endvidere i løbet af
året haft ansat studentermedhjælper.
Administrationen har haft tæt og løbende kontakt til debitorer i løbet af sæsonen. Lige nu er vores
debitormasse lavere end set længe. Men på trods af den tætte og løbende kontakt er der stadig et par
klubber, som ikke har vist evnen til at indbetale forfalden gæld til DBBF. Dette finder bestyrelsen klart
uacceptabelt. Det er utilfredsstillende, at administrationen skal bruge tid på disse tiltag i stedet for at bruge
tid på basketball-orienterede aktiviteter.
Regnskabsresultatet viser, at de af bestyrelsen iværksatte initiativer på baggrund af sidste års underskud
har betydet at budgetrammerne for udvalgene er overholdt. Endvidere at omorganiseringen i
administrationen har haft en positiv effekt på DBBF’s økonomiske situation.
De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos administrationen i samarbejde med Danmarks IdrætsForbunds økonomiafdeling.
Den interne revision består af Karin Olsen og Carsten Beck. De har igen i år foretaget undersøgelse af
forretningsgange og kontrol af bilag. Jeg synes, at den energi som vores interne revision har udført igennem
flere år har betydet, at fejlene bliver mindre og mindre. Men der er stadig plads til forbedringer og jeg
håber at begge vil fortsætte. Jeg er stadig overbevist om, at den interne revisions aktiviteter har betydning
for den indsats, som den eksterne revision skal levere. Endnu engang stor tak til Karin Olsen og Carsten
Boeck for indsatsen.
På rigsdagen i 2015 besluttede vi, at der skulle indføres økonomisk kontrol i Basketligaen. Der blev
udfærdiget et reglement, som blev godkendt i både DBBF’s bestyrelse og i Basketligaens regi. Det første år
var udset til et prøveår, hvor reglerne ikke skulle overholdes, men forsøgsvis prøves af. Dette med henblik
på, at få basketliga klubberne til at nå i mål til år 2. Jeg havde forventning om, at klubberne ville levere
materiale til Økonomiudvalget ud fra de forudsætninger, som var godkendt. Økonomiudvalget har
modtaget materiale fra klubberne af blandet kvalitet og alle klubber har indsendt materiale. Men når
økonomiudvalget bad om yderligere materiale i forhold til reglementet, så ville nogle klubber ikke aflevere
bl.a. med begrundelse i at der var en ekstra arbejdsopgave og reglerne kan alligevel omgås. Dette til stor
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ærgrelse for både økonomiudvalget og bestyrelsen. For meningen med reglementet er og var, at undgå
situationer som kan skade dansk baskets omdømme i medierne ved f.eks. konkursbegæring. Ligeledes var
det hensigten, at økonomiudvalget skulle dele gode ideer til fælles gavn for dansk basket ud fra de
informationer, som materialet kunne give, uden at det skulle gå ud over enkelte klubber. Bestyrelsen må
desværre konstatere, at basketliga-klubberne ikke ville leve op til deres eget vedtagne reglement og lige nu
afventer bestyrelsen et udspil til en ny aftale, som kan træde i stedet for det tidligere reglement.
DIF besluttede på sit årsmøde den 30. april 2016 at ændre den økonomiske støtte til specialforbundene.
Støtten bliver fra 2018 delt op på 3 områder: Grundstøtte, strategisk støtte og initiativstøtte.
DBBF’s bestyrelse og administrationen har i dette år arbejdet en del med få lavet strategiske spor til DIF,
således at vores støtte kan blive på niveau eller højere end den nuværende støtte. Vi høster dog ikke større
økonomiske støtte fra dag 1 af, da der er indgået en aftale forbundene imellem, at man er sikret mindst 90
% af den hidtidige støtte i 2018 og 2019. Dette betyder, at en eventuel stigning i støttens størrelse vil være
begrænset i disse år.
Heldigvis har Folketingets partier i januar med et bredt flertal aftalt, at der skal laves en ny fordeling af
midlerne til den frivillige idræt. Dette betyder at DIF vil modtage flere penge end de sidste par år. Loven
forventes vedtaget med virkning fra 1. januar 2018 og vil indeholde en sikring mod udsving i overskuddet
fra Danske Spils lotterier, dermed forsvinder en usikkerhed om beløbets størrelse hvert år.
Det kommende års budget er i balance med et overskud på ca. 6 t.kr. Bestyrelsen fastholder intentionerne
med at budgetlægge med en usikkerhed ved at indlægge en pulje til dækning af uforudsete omkostninger
på ca. 60 t.kr. svarende til ca. 0,5 % af omsætningen. Budgettet er delt op på en anden måde end tidligere,
hvilket betyder, at regnskab 2016/17 ikke umiddelbart kan sammenlignes med budgettet. Vi har valgt at
budgettere lønudgifterne centralt på administration, i stedet for at have lønudgifterne spredt ud over alle
aktivitetskonti. Turneringsgebyrerne vil blive justeret i forhold til den generelle pris og lønudvikling i
Danmark. Bestyrelsen arbejder for at opnå et overskud i størrelsesorden 50-100 t.kr. inkl. puljen til
uforudsete omkostninger i fremtiden, således at vi indenfor en 5-årig periode kan nå en egenkapital af
tilfredsstillende størrelse. Bestyrelsen ønsker ikke at lave et større overskud, idet vi finder at penge i vores
verden bør investeres i basketball-orienterede aktiviteter og ikke som passive penge i DBBF’s regnskab.
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.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke administrationen for god støtte gennem året og for altid at være hurtig og
præcis i forhold til de ønsker og spørgsmål, som jeg har stillet.

Silkeborg, den 29. maj 2017
Jørgen Kvist, økonomiansvarlig

43

Eliteudvalget
Eliteudvalget kan se tilbage på et år med stor aktivitet på alle fronter og flere væsentlige ændringer, som vil
blive berørt i denne beretning.
EU består af følgende personer, som løfter og beslutter i fællesskab. Udvalgets medlemmer har et ekstra
øje på hver sit hovedområde:

-

Allan Foss, formand (DIF, Team Danmark, interesseorganisationer, overordnet ansvar,
herrelandshold)
Susie Heede (Dameligaen, damelandsholdet)
Jacob Wienecke (U-landshold, talentarbejde, økonomi/budget)
Jonas Buur (Basketligaen)
Jesper Sørensen (U-landshold, talentarbejde)
Turi Høgh (talentarbejde, talentskoler)

Overordnet set fra sæsonen 16/17 kan fremhæves følgende punkter:












Der har fra udvalgets side været stort fokus på at slutte regnskabsåret med et positivt
økonomisk resultat på eliteområdet. Der har været ført en stram økonomistyring på både
indtægts- og udgiftssiden, og det har været et punkt på alle EU-møder i årets løb.
Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkes at frembringe et samlet positivt resultat. EU
vil fremadrettet være endnu tættere på arbejdet med økonomien for at optimere arbejdet
med såvel budgetter som regnskab.
Eliteudvalget ansatte i februar måned Steen Guido som sportschef, og efterfølgende
tiltrådte Jens Døssing som elitekoordinator.
EU har påbegyndt et tættere samarbejde med Trænerudvalget omkring trænerudvikling,
herunder indhold i træneruddannelserne for elite- og talenttrænerne. Udviklingen af en ny
ATK for 13-19 årige vil blive et fælles projekt i de kommende par år.
En række klubber har været inviteret til netværksmøder og er blevet tilbudt analyse af
deres talentmiljø gennem et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF. Ekstern konsulent
Nicklas Pyrdol vil præsentere dette arbejde lørdag den 17. juni under CPH Invitational i
Farum Arena.
Herre- og damelandsholdet har begge spillet landskampe i sommeren 2016. Herrerne
missede sit erklærede mål om kvalifikation til EM i ’17 men skabte et historisk resultat mod
Tyskland. Damerne var under ny ledelse en tur i Kina og spille landskampe.

Året der gik
Herresiden:
Herrelandsholdet kæmpede om EM slutrundedeltagelse i løbet af sommeren 2016. Selvom der var positive
tendenser på flere parametre, så mislykkedes kvalifikationen til EuroBasket 2017, og Eliteudvalget har efter
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evaluering i efteråret, valgt at skifte ud i ledelsen omkring holdet. Vi har netop i maj måned budt vores nye
herrelandstræner. Det har været vigtigt for EU i den proces, at det blev en træner, der både kan tilføre
holdet det, der skal til for at komme hele vejen til EM, og samtidig bidrage bredt til udviklingen af dansk
basketball, og bl.a. derfor deltog Trænerudvalgets formand i arbejdet. Det endte med at blive israelske Erez
Bittman, der for flere er et kendt ansigt, da han stod i spidsen for BFC for en del år siden.
Eksempler fra andre lande og andre idrætsforbund viser, at kontinuitet over en årrække er afgørende for at
opnå succes. Herrelandsholdet bygger videre på de opnåede erfaringer fra sidste kvalifikationsrunde og
stræber nu efter kvalifikation til EuroBasket 2021.
Et par afgørende områder for arbejdet med herrelandsholdet i de kommende år:





Herrelandsholdet er en stor økonomisk post, og det er afgørende at få skabt et program
der matcher den økonomiske formåen – underforstået at der skal være lighed imellem
indtægter og omkostninger. Samtidig vil øget finansiering/eksterne indtægter være et
fokuspunkt.
Kommunikationen med og involveringen af de danske klubber, trænere og spillere omkring
aktiviteterne er et vigtigt punkt. Her skal vi konstant forbedre os.

Damesiden:
Damelandsholdet var med den nyansatte damelandstræner, Ville Tuominen, en tur i Kina i sommeren 2016.
Der har i løbet af sæsonen været arbejdet på at skaffe ressourcer til fremtidig EM-deltagelse, og i
mellemtiden har FIBA indført sit nye kvalifikationssystem, hvor kampene spilles i november og februar,
hvilket umuliggør deltagelse af spillere, som er på college i USA. Vi har vurderet, at den kritiske masse af
landsholdsaktuelle spillere i Dameligaen og europæisk basket – dvs. spillere som vil være i stand til at spille
i disse EM-kval terminer – pt. ikke er stor nok til deltagelse. Samtidig oplever både vi og klubberne et
stigende frafald af spillere i overgangen fra ungdom til senior. Det har vi de sidste 4-5 år mærket særligt på
vores U18-damelandshold.
Ud fra ovennævnte betragtninger vil EU arbejde på at skabe et mere solidt grundlag for damesiden end
tidligere. Dette kommer til at tage tid, og EU har i den forbindelse i fællesskab med landstræner Ville
Tuominen valgt, at vi skal på jagt efter en ny person til at stå i spidsen for dansk damebasket i lidt bredere
forstand. Stillingen er slået op og arbejdet med at finde den rette person er i gang.
Dette bliver vigtigt for os i de kommende år:




Øget finansiering/eksterne indtægter skal nødvendigvis være et fokuspunkt, hvis EMdeltagelse skal være realistisk.
Udvikling af en fælles strategi på damesiden på tværs af forbund, klubber, Dameliga, mf.
for at knække koden til, hvordan vi bedst muligt understøtter fastholdelse af spillere i
overgangen fra ungdom til senior, fra college tilbage til Danmark/Europa, osv.
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Ungdomssiden:
U16 og U18 landsholdene deltog i NM og EM i sommeren 2016. Alle 4 hold kunne konstatere, at der skal
ses på forberedelsen frem mod særligt EM, hvor vi spiller færre træningskampe end mange af vores
modstandere. U15 landsholdene deltog i de 2 årlige turneringer: CPH Invitational i Farum Arena og NSDBC i
Aalborg.
De internationale erfaringer, som spillerne og trænerne hvert år henter hjem – og den værdi som et EM for
ungdom kan skabe i en spillers udvikling – skal vi i fremtiden være bedre til at få delt, og ét af tiltagene er
en årlig obligatorisk coaches clinic for trænere i de landsdækkende U17 og U19 turneringer. Den blev
afholdt i september 2016, og den afholdes i år den 16. september 2017.
Vi er desuden i gang med at få set på vores kommunikation på området – både udadtil og internt til spillere,
forældre, trænere, mf og dette vil få en opgradering i den kommende sæson.
Derudover skal vi sikre en bedre sammenhæng med den aktivitet, der foregår i klubberne. Flere spillere
mødte op med overbelastningsskader til forårets træninger, og en håndfuld spillere blev ikke meldt klar til
EM-deltagelse.
Vi har i mange år konkluderet, at vores U-landsholdsspillere generelt ikke kan stå distancen rent fysisk, når
vi spiller landskampe. I sæsonen igangsatte vi nogle tiltag, som med tiden skal få os op på internationalt
niveau på dette parameter:







U-landsholdsspillerne har gennemgået fysisk testning i oktober og april, og såvel udførelse
af testdagene som opsamling af resultater i en database vil fremadrettet være forankret
hos Stenhus Test- og Videnscenter.
Skadesbehandlingen er sat i struktur af Karen Kotila, Simon Brockhusen og Christian
Weinold, som er overordnet ansvarlige for de behandlere, som er tilknyttet hvert
landshold. Fremadrettet vil spillere skulle ’godkendes’ inden de må træne eller spille med
U-landsholdene. Vi registrerer alle skader, og spillerne vil få vejledning med sig tilbage til
klubberne.
Nikolaj Koefoed og Steffen Raun yder en indsats omkring den fysiske træningsdel, og vi er i
dialog med Line Hovgaard Hansen om sparring på dette område.

Efter flere forsøg på at implementere en rød tråd i U-landsholdenes spillestil, har vi i denne sæson under
kyndig vejledning af spanske Rafa Monclova (ligatræner fra Hørsholm 79ers) fået ensartet stilen på vores
U15 landshold. Idéen er at udrulle stilen over de kommende 2-3 sæsoner, sådan at når årgang 2002 er U18
landsholdsspillere, så er den røde tråd fuldt implementeret på alle U-landshold.
Det næste område at tage fat på vil være det sportspsykologiske og en arbejdsgruppe vil blive nedsat for at
få defineret indsatserne her.
På vegne af Eliteudvalget, Allan Foss
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Klubudviklingsudvalget
Udvalgets medlemmer
Klubudviklingsudvalget har bestået af følgende personer: Karin Olsen, Morten Jensen, Morten Jespersen,
Kasper Mølgaard og Thomas Johansen.
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.
I det forløbne år har vi bl.a. haft følgende fokus:
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.
Dette projekt har også kørt i denne periode – og med stor succes. I stort omfang er dette selvkørende, men
en af de ting, som Børnebasketfonden har taget op er:
Nystartede klubber
Børnebasketfonden har stået for oprettelse af klubber, hvor der har været behov.
Fra Børnebasketfondens hjemmeside oplyses følgende:
Børnebasket København er den første klub der blev stiftet (februar 2015) – og har indtil videre 150
betalende medlemmer i de 6 afdelinger på Vesterbro, Amager Fælled, City, Nordvest, Østerbro og
Værebro.
På Fyn er Børnebasket Odense startet i august 2016. De har nu 4 afdelinger rundt omkring i Odense Rosengård Raccons, Tamp Tigers, Hunderup Hippos og HCA Hornets.
Børnebasket Aarhus er i rivende udvikling og starter børnebaskethold op henover foråret. Følg med på
deres Facebook for yderligere information.

Derudover vil BørneBasketFonden medvirke til at der skabes nye klubber bl.a. også i Aalborg i de
kommende år.
Andre nye klubber.
Der har i år været interesse for at starte nye klubber op flere steder i landet. Bl.a. er der 4 nye steder på
Djursland som har vist interesse, og som vi har holdt møde med. Der har været 2 nye henvendelser fra Fyn
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om muligheden for at starte klub op. Det er jo positivt og vi kan jo håbe at det kan ses i antallet af klubber
de næste par år.
Klub 500
I mange år har de største klubber haft omkring 500 medlemmer, men i år har flere klubber sprængt den
barriere, og det vil også være en prioritet at støtte andre klubber til at skabe en vækst, så vi kan få endnu
flere klubber over 500 medlemmer. Det er en del af vores strategi aftale med DIF ”Større og stærkere
foreninger”.
Ved at have disse store klubber kan disse fungere som fyrtårne for mange andre klubber og være med til at
skabe grobund for hele basketlivet i Danmark.
Fremtiden – tendenser
Der er stor opmærksom på bevægelse fra både DIF og DGI. Dette medfører bl.a. at vi arbejder med:
Bevæg dig for livet
Udvalget har afsat ressourcer til "Bevæg dig for livet"-forløb. Se evt. mere på:
http://www.bevaegdigforlivet.dk/
Welcome U.
DBBF indgik i et samarbejdsprojekt med Dansk Volleyforbund (DVBF) kaldet ”Welcome U”, der har til
henblik at promovere basketball som sport til studerende i aldersgruppen 18-25 år.
Welcome U-processen har været kørt på den måde, at udvalgte klubber har skullet stille med en
ungegruppe, der via arbejdsmøder har skabt Welcome U-politikker i klubberne, samt planlagt events med
henblik på at rekruttere nye medlemmer.
Der har været afholdt succesfulde events i både Esbjerg Basketball Klub og i Odense Basketball Klub, hvor
Welcome U ”ånden” har været tilstede. Dertil har Welcome U-processen været forsøgt afviklet i både AUS
og Holbæk Basketball Klub, men her har diverse udfordringer ført til at vi har måttet stoppe samarbejdet.
I efteråret 2017 satses der på, at få Welcome U-processen kørt af stablen i USG, Broernes, DSIO, Brønshøj
Basketball samt genganger klubberne Odense Basketball og Esbjerg Basketball Klub.
Studerende er en attraktiv målgruppe for rigtig mange klubber, især i byerne med
uddannelsesinstitutioner, idet de ofte bidrager med god stemning til klubberne og også kan tiltænkes
yderligere roller i klubber som trænere, frivillig osv.
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.
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.
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Status fra Magnus er:
I Projekt Aalborg har vi indgået et samarbejde med Aalborg Kommune og foreningsplaymaker, Sanne
Fremlev, som har hjulpet mig med at komme igennem ude på skolerne. Det har været en stor succes, hvor
vi har fået forløb op og køre på 5 nye skoler. Ydermere kører der også forløb på en anden Aalborg skole,
hvilket vil sige, at der i alt kører 10 forløb fordelt på 6 skoler, hvor der samlet aktiveres 243 børn her i
foråret.
I Projekt Nordjylland har vi fået rigtig godt i gang i Hjørring (8 forløb) og Nordjysk Basket Union Vendsyssel
(4 skoler). 2 Hjørring skoler, har kørt forløb her i foråret, og det har det været en kæmpe succes, hvor der i
alt er blevet aktiveret 197 børn! Efterfølgende har de to skoler også haft en turnering mod hinanden, som
Hjørring Basket selv stablede på benene, hvor de var 200 børn!
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.
2. maj 2017 – 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 ikke mindre end knap 6.800 kampe i DBBF regi i
denne 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 tilgængeligt, 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
DBBF’s kontor, efter at TU har udstukket retningslinjerne. Specielt Kim Lippert og Rune Larsen gør en
kæmpe indsats i denne planlægningsfase. Den store satsning på Grand Prix-turnering giver en del mere
arbejde til Administrationen i løbet af sæsonen.

Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. Skovbakken Bears (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 Århus (Skovbakken Bears), og for seniorer i Horsens. Tak til
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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 efter to år i Vest, i år spillet i Øst, hvor den nybyggede Gentoftehal lagde baner til
finalerne. Her skal lyde en tak til de mange frivillige, der gav os et godt arrangement, og et stort tillykke til
alle klubberne med mesterskaberne.
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 med fyldte haller og fantastisk stemning – specielt i de forskellige slutspil. Denne
turneringsform vil helt sikkert fortsætte de kommende år.
På Rigsdagen i år, er der forslag om ændring af aldersgrænser. Turneringsudvalget har som sådan ikke
nogen holdning for eller imod, men hvis ændringen gennemføres, skal vi have vores Final Four og Ungdoms
DM form op til overvejelse, da der snart ikke vil være flere rækker tilbage at spille decideret UDM i.
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. Efter nu to år med disse regler, kan vi konstatere at det er en bragende succes.
Næste skridt var at lempe en smule mere på reglerne i U14-mesterrækkerne, så det bliver tilladt at lave
fuldt hjælpeforsvar, traps og double-team. Noget som til stadighed bragte sindene i kog hos mange
trænerne og tilskuere, primært fordi der har været stor uenighed om hvordan de tidligere regler egentlig
skulle tolkes. Det var 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. Heldigvis
lader det til at de nye regelændringer har virket. Vi har ikke oplevet problemer i årets U14-slutkampe.
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 vi oplevet en slags deling af rækken i to. En del af klubberne er gået
sammen om at lave frivillige regler og aftaler for afvikling af kampene, mens resten af klubberne er fortsat
som hidtil, primært fordi man ikke har haft ressourcer til de mange ting omkring kampene. Jeg frygter at
rækken kan risikere at blive noget mindre i den kommende sæson, da flere klubber har valgt at lade deres
hold rykke frivilligt ned i 2. division. Massen af hold der ønsker at spille i 2. DH er til gengæld stor, så vi
håber at dette på sigt kan medvirke til igen at kunne fylde 1. DH op igen.
I samarbejde med DommerUdvalget blev det besluttet i år at påsætte tre dommere i U19 Dame- og
Herrefinalerne om UDM. Det er vores indtryk at kampene generelt afvikles på en langt bedre måde med tre
dommere. Alle kampe i 1. division herrer er ligeledes påsat med 3 dommere i år.
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
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relevante 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 Sportschef Steen Guido og den
nyansatte elitekoordinator Jens Døssing, 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.
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 var sidste år en del opmærksomhed fra mange sider på et par disciplinærsager, specielt i Basketligaen.
Dette har været medvirkende årsag til at Basketligaen selv har taget initiativ til at nedsætte et ”Code of
Conduct”-udvalg, som – uafhængigt af DBBF’s Disciplinærsystem – kan udstede karantæner til spiller,
trænere, personale og dommere i Basketligaen. Udvalget har også indført et karantænesystem ved for
mange tekniske fejl, og der er åbnet mulighed for at tage sager op, som ikke er indberettet af dommere.
Det kan f.eks. være udtalelser på diverse medier, eller hændelser som dommerne ikke har set. Udvalget har
behandlet flere sager i løbet af sæsonen.
Også i rækkerne uden for Basketligaen, har vi haft sager hvor klubber f.eks. har indsendt video fra kampe,
der viser forskellige disciplinære situationer som ikke er observeret af dommere. Vi har sendt en af disse
sager til behandling i Amatør- og Ordensudvalget, men her blev det afvist at give karantæne uden at
spilleren var diskvalificeret i kampen. Vi har derfor forslået en ændring af reglerne til denne Rigsdag.
Ligeledes er der - i samarbejde med Disciplinærudvalget – taget initiativ til en gennemgribende
gennemgang og revision af lovenes opbygning og indhold, efter mange år med tilføjelser, rettelser med
varierende kvalitet.
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. Til information bliver der returneret i alt ca. 112.000 kr. til klubberne i den kommende sæson.
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.
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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.
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, og
planlægningsarbejdet er forbedret en del. 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 igen været afholdt 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 endnu bedre i den kommende sæson.
Grand Prix er en god turneringsform for bredden, men det er stadig TU’s opfattelse at der fortsat også skal
være et Mesterrække-tilbud. I forbindelse med planlægningen af GP-stævnerne, skal der lyde en stor tak til
Nikita, Anna-Katrine og Rune på kontoret, som har forsøgt at holde nogenlunde styr på de knap 3000 GPkampe igennem 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 2017
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Ad 5) Beretninger til status
Børne- og Ungeudvalget
Årets gang
Det har på mange måder været både et stille og et meget aktivt år for udvalget. Mødemæssigt har der ikke
været større aktivitet end sædvanligt, men vi har haft rigtigt meget at skulle drøfte og tage stilling til – især
her op mod Rigsdagen med forslag om ændring af aldersgrænser, dialogmøder og deraf nødvendige
overvejelser omkring såvel børneregler som turneringsformer.
Det går fremad for børnebasketball i Danmark i øjeblikket – det skyldes i høj grad Børnebasketfondens og
DBBF´s samlede satsning på at rekruttere gennem skoleaktiviteter, men også, at vores børneregler og
Grand Prix turnering er medvirkende til at skabe et godt miljø for træning og konkurrence for børn. Et
område, hvor vi i forhold til mange andre idrætter og lande er langt fremme.
Børnereglerne er et af udvalgets vigtigste områder, da de både indirekte og direkte, har en stor betydning
for den tilgang vi har til basketball for børn og unge. Vores regler er sammen med SMARTbasketball en af
de områder hvor vi udmærker os.
Besøg i og fra Italien
To af årets højdepunkter var deltagelsen i studieturen til Italien, hvor tre af udvalgets medlemmer deltog.
En meget inspirerende tur, der både bekræftede os i den tilgang vi har til træning og konkurrence for børn,
men også åbnede op for nogle muligheder i forhold til at ændre lidt på nogle områder både i regler og
turnering. De mulige ændringer der kommer og måtte komme som evt. følge af beslutninger på årets
Rigsdag vil der blive orienteret om inden eller på Rigsdagen. Det andet højdepunkt var genvisitten fra vores
italienske venner i februar, hvor der blev tid til at udveksle synspunkter og fortælle om hvordan dansk
basketball fungerer. Værløse var så venlige at være vært for os ved deres lørdags-ungdoms-træninger og
havde fået arrangeret et par træningskampe for U12 og U14. Italienerne var meget begejstrede over
spillernes tekniske niveau og vores måde at være sammen med børnene på. Besøget sluttede af med en
meget velbesøgt clinic på Frederiksberg – tak til Falcon for at stille lokaler og spillere til rådighed. Vi
arbejder hårdt på at fortsætte arbejdet med Italien omkring børnebasket og særligt i forhold til vores
træneruddannelser.
Mini- og pigefestivaler
Vi har i år afholdt både minifestivaler og pigefestivaler både øst og vest. Arrangementer som har sit
udspring i udvalget, men i praksis er tilrettelagt i samarbejde med DGI og lokale klubber. En særlig tak til
Mads Bojsen for at koordinere og holde fast i trådene.
Lidt tal på de fire arrangementer: Pigebasket-festivalen øst i Nørrebrohallen havde 133 deltagende piger,
heraf 26 der ikke går til basketball. Pigefestivalen i Viby havde 60 deltagere, heraf 5 der ikke går til
basketball. Minibasket-festivalen i Viby blev afviklet i oktober og havde omkring 270 deltagende spillere.
Minibasket-festivalen i øst, som afholdes i Hørsholm, vil i år slå rekord med 99 hold og mere end 1000
deltagere.
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Internationalt
Udvalget var repræsenteret på FIBAs nyligt afholdte MINI Convention i Frankfurt i midten af maj måned.
Man kan læse om den tur på forbundets hjemmeside.
Dialogmøder
Igen i år gentog vi, i samarbejde med turneringsudvalget, den gode oplevelse med dialogmøder såvel øst og
vest (Farum og Vejen). Møderne var velbesøgte, om end vi gerne så at flere klubber var repræsenteret.
Emnerne var til dels lidt om studieturen til Italien, drøftelse af børnereglerne og årgange, samt evaluering
omkring Grand-prix turneringen. Dialogmøderne giver såvel klubber som forbund mulighed for at udveksle
meninger og holdninger og det bliver der så sandelig også gjort 
Fokusområder
Udvalget holder stadigvæk det lange lys på i forhold til vores strategi om flere medlemmer. Derfor er det
vigtigt, at vi til stadighed holder fast i, at udvikling og proces, er noget af det vigtigste når vi træner og
konkurrerer med børn – resultater betyder mindre for børnene/spillerne end det at være en del af et hold,
at blive dygtig til noget og først og fremmest have det sjovt. Det er også det der er baggrunden for vores
SMART-basket koncept, vores børneregler og for Grand Prix turneringen. Vi prøver så vidt muligt at lægge
os tæt op af den nyeste forskning og viden og de anbefalinger der er fra blandt andet Team-Danmark
omkring aldersbaseret træning og konkurrence – det betyder også, at vi er forpligtet til løbende at vurdere,
om det vi gør er det bedst mulige i forhold til de mål vi har, de rammer vi sætter op og den måde vi
uddanner trænere og dommere på. Vi er i øjeblikket ved at udarbejde et argumentationskatalog omkring
vores børneregler som forhåbentlig skulle give et langt bedre overblik og forståelse for hvorfor vi vælger at
gøre som vi gør.
I de næste to år vil hovedfokus for os være, at optimere ungdomsturneringerne, forenkle og forbedre
børnereglerne, så der er så optimal en balance mellem udvikling og konkurrence som muligt. Herudover er
vi nødt til at se på hvordan vi får flere piger i dansk basketball og ikke mindst, hvordan vi kan holde på dem
vi har. Segmentet fra U14 til U16 er et område vi skal fokusere mere på i takt med, at de flere nye spillere vi
har fået i U12 gruppen rykker opad – her vil vores turneringsformer måske være afgørende for
fastholdelsen. Måske er der brug for alternativer til det nuværende eller i det mindste sikre, at
turneringerne kører så optimalt som muligt. Vi har i øjeblikket et godt samarbejde, nok det bedste
nogensinde, på tværs af udvalgene når det gælder om, at holde den røde tråd i det vi gør for såvel bredde
som elite (talentudviklingen) og det skal fastholdes.

På udvalgets vegne, Jesper Nielsen fmd.
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Trænerudvalget
Formålet for trænerudvalget er at sikre udvikling i både antal og kvalitet af trænere i Danmark gennem
politisk fokus og målrettede projekter.
I trænerudvalget tror vi på, at kompetente trænere er en afgørende forudsætning for at få flere til at spille
basketball, fastholde spillere og hæve spillernes niveau.
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

Det nuværende trænerudvalg har været i gang siden 2014. Samarbejdet fungerer upåklageligt, og
engagementet og ambitionerne er stadig store. Den brede sammensætning af udvalgets medlemmer giver
et godt fundament til gode drøftelser og forskellige perspektiver på områder udvalget arbejder med. Det
gælder både i forhold til børn- og unge, talent og elite drøftelserne såvel som øst/vest forhold.
I udvalget bestræber vi os på at samarbejde på tværs med de andre udvalg. For eksempel har vi i denne
sæson haft et tæt samarbejde med Børn- og ungevalget i forbindelse med samarbejdet med det Italienske
forbund.
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.
Efter at SMART basket bogen blev udgivet for et par år siden, har vi arbejdet med at få konceptet
implementeret ude i hallerne. Husk at bogen kan hentes på forbundets hjemmeside:
http://www.basket.dk/SMART
Når det kommer til at implementere SMART basket, er vi ikke i mål. Vi er kommet langt, men der er stadig
lang vej endnu. Derfor har implementering af SMART basket også helt naturligt trænerudvalgets fortsatte
fokus.
Team Danmark har i denne sæson udgivet en nu version af ATK (Aldersrelateret træningskoncept). Fokus er
fortsat på talentudvikling, men nu med en lidt bredere vinkel, som bl.a. sætter fokus på
talentudviklingsmiljøer, effekten af konkurrence og overgangen fra ungdom til senior.
ATK ligger til grund for SMART basket, og derfor er det også oplagt, at vi med afsæt i den nyeste forskning
arbejder videre med SMART basket for aldersgruppen 14-20. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med
Eliteudvalget og sportschefen.
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Et nyt uddannelseshus
Træneruddannelse er et helt afgørende element i arbejdet med at styrke kvaliteten blandt trænere.
Som der blev redegjort for på sidste års rigsdag, var trænerudvalget i fuld gang med skabe en helt ny
uddannelsesstruktur. Den er nu vedtaget i DBBFs bestyrelse, og ser således ud.

I trænerudvalget er vi meget glade og stolte over det nye uddannelseshus, og der skal lyde en særlig tak til
Thomas Silfen for hans store arbejde med netop dette vigtige projekt.
Med det nye uddannelseshus bliver der ændret fundamentalt på det tidligere uddannelsesparadigme. Den
nye struktur er modulbaseret og mere fleksibel, og giver i højere grad mulighed for at den enkelte træner
kan målrette sin uddannelse efter behov og ønsker.
I trænerudvalgets optik er det ikke mindre krævende at være en dygtig børne- ungetræner end elitetræner.
Det kræver bare nogle andre kompetencer. Det afspejler den nye uddannelsesstruktur, og derfor er det
muligt at uddanne sig på højt niveau både inden for talent- og elite såvel som børn- og unge.
Vi arbejdet stadig på uddannelseshuset, og flere moduler mangler fortsat at blive udviklet og beskrevet.
Planen er, at disse moduler bliver udviklet i løbet af den kommende sæson.
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Samarbejde med Italiensk forbund
Efter anbefaling fra FIBA har trænerudvalget sammen med Børne- og ungeudvalget i denne sæson
etableret et samarbejde med det Italienske forbund, som er særlig dygtige inden for børne- og ungebasket.
Det har bl.a. betydet, at 16 deltagere, hvoraf 9 var SMART basket instruktører i efteråret var på en uges
studietur til Rom for at lade sig inspirere af Maurizio Cremonini og hans dygtige trænere.
Maurizio og hans team gæstede Danmark i februar, og udover en lang række inspirerende møder blev der
også afholdt en coach clinic i Falcon med mere end 60 deltagere.
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 markant. I 2014 var der
i alt 235, som tog en træneruddannelse. I 2016 var tallet 552. 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. Vi er nu kommet så langt, så alle børn- og ungdomstrænere
også skal have licens.

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 som nævnt til sidste rigsdag mener vi i trænerudvalget, at tiden 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.
Dette arbejde vil vi tage fat på i den kommende sæson, og det vil naturligvis ske med udgangspunkt i det
nye uddannelseshus.
På grund af arbejde og familieforøgelse har Simon Hamborg helt forståeligt valgt at træde ud af
trænerudvalget for denne gang. På vegne af udvalget vil jeg gerne takke Simon for samarbejdet og hans
store indsats i trænerudvalget de seneste to sæsoner.
Mads Young Christensen, formand trænerudvalget.

57

Dommer udvalget
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: Brian Damgaard, René Christensen, Lars
Skovhus og Per Schønwandt. Brian indtrådte i DommerUdvalget 1. januar i stedet for Carsten Vestermark,
der ikke ønskede at fortsætte.
Der har været afholdt 6 DU møder i denne sæson. Af disse har 4 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 administration om opgaver relateret til dommerne
- Samarbejde med Dommerforeningen om opgaver relateret til dommerne
3. 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 i år 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.
FIBA har også søsat et nyt dommerudviklingsprojekt, Small Countries Officiating Development, som også
dansk basketball deltager i. Formålet med projektet er dels at rekruttere og fastholde næste generation af
dommere, dels at højne niveauet for de dommere, vi allerede har.
Vi er blevet tildelt en særdeles dygtig FIBA instruktør, Miodrag Licina (Mica), der kommer fra Serbien. Mica
har allerede assisteret os ved at holde indlæg på årets midtvejsclinic for BL- og DL-dommere. Endvidere har
Mica afholdt et kursus for danske dommerudviklere. Det er tanken, at der skal satses mere på at få
uddannet vores instruktører bedre, så de bedre er i stand til at hjælpe med at løfte dommernes niveau.
Vi skal også have uddannet vores dommerbordsofficials bedre, hvilket Mica har påpeget efter at have set
mange danske BL-kampe.
4. Turneringerne
Dommermæssigt set er turneringerne er blevet afviklet tilfredsstillende, men der er stadig lidt
skønhedspletter i form af manglende dommere til nogle kampe.

58

Antallet af diskvalifikationer er i denne sæson er på samme niveau som i sidste sæson, men desværre har
der været 3 alvorlige sager, der har resulteret i lange karantæner.
Antallet af diskvalifikationer pga. 2 tekniske fejl er desværre steget lidt efter et fald sidste år. Klubberne
opfordres til at gøre en indsats for at få deres spillere og trænere til at opføre sig bedre.
5. 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 2 af de meste erfarne instruktører (Johnny Jacobs og Davorin Nakic) udsendt af FIBA.
Desværre deltog kun få BL-dommere.
I forbindelse med pokalfinalerne i Horsens blev der i januar blev der afholdt en midtvejsclinic for
ligadommere, hvor FIBA instruktøren Mica holdt indlæg.
I foråret har der været afholdt trin4 dommerkursus, så til næste sæson vil man kunne møde en del nye
divisionsdommere i hallerne.
6. Uddannelse af ”bredde”-dommerne
Som led i DBBFs strategi for de kommende år started DommerUdvalget sidste år med at flytte resourcer fra
eliten til bredden. Det er fortsat i år, og det har bla. betydet, at antallet af breddekampe, der har haft besøg
af en dommerudvikler, er øget ganske betydeligt. Endvidere har vi afholdt 2 trin3 kurser i løbet af sæsonen.
Vi håber, at uddannelse af dommerudviklere kan forstærke indsatsen på breddeniveauet i de kommende
år.
7. Videobedømmelser
DommerUdvalget og Rune Ressel Larsen (som den største drivkraft) har sammen formidlet en aftale med
FIBA og FIBA instruktør Miodrag Licina, således at sidstnævnte har foretaget omkring 30
videobedømmelser af BL-kampe. Disse bedømmelser har været meget grundige og har givet BL-dommerne
særdeles værdifulde tilbagemeldinger. Det er DommerUdvalgets indtryk, at de fleste af de bedømte
dommere, har haft stort udbytte, og at det har højnet deres generelle niveau. Det er DommerUdvalgets
håb, at BL fortsat ønsker at sponsere ordningen.
8. Danske dommere i internationalt lys
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige internationale opgaver.
Ved sommerens FIBA ungdoms-EM turneringer har Jonas Bille og Rune Ressel Larsen være dommere
I løbet af efteråret og vinteren har Rune Ressel Larsen dømt 13 Eurobasket- og EuroCupkampe samt
EM.kvalifikationskampe. Jesper Brixen blev udnævnt som Technical Delegate i Basketball Champions
League og virket som sådan i 5 BCL kampe. Geert Sørensen er hjemvendt fra det nordlige og har virket som
kommissær i 5 Eurobasket- og EuroCupkampe.
Endvidere har danske dommere dømt internationale kampe som f.eks. NM for ungdom, Scania Cup og
SkoleVM, og Pembe Bahadir har deltaget i FIBA Europes camp for U15 piger i Slovenien.
9. DU NEWS
DommerUdvalget udsender nyhedsbrevet DU NEWS. Af flere årsager er der desværre kun udkommet et
enkelt nummer i denne sæson.
10. Økonomi
DBBFs økonomi er desværre ikke så god, og det sætter en begrænsning på de udviklingsaktiviteter, som
Dommer-Udvalget gerne vil lave.
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11. 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.
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 dommerne, der har gjort en særdeles stor indsats for at få
afviklet de utroligt mange kampe.
Virum, maj 2017
Jesper Brixen
Formand

Disciplinærudvalget
DBBFs Disciplinærudvalg har i sæsonen 2016-17 haft 4 sager til behandling, nemlig to ankesager af
Turneringsudvalgsafgørelser om karantæne efter kampe i henholdsvis 3. division herrer vest og
Basketligaen og 2 protestsager fra henholdsvis Basketligaen og 1. division herrer.
I.

Den første ankesag drejede sig om en anke af en afgørelse fra Turneringsudvalget (TU) om ikendelse af
karantæne til en spiller i 3. division herrer vest indtil 13/5 2017 svarende til resten af sæsonen og til 10
spilledage. Til grund for kendelsen angav TU lå diskvalifikation efter ikendelse af 2 tekniske fejl samt
groft usportslig optræden efter diskvalifikationen, trusler mod dommerne og overtrædelse af
bestemmelsen i Internationale Basketballlove (IBL) § 38.2.2, ifølge hvilken en spiller efter diskvalifikation
skal gå til omklædningsrummet og blive der resten af kampen, subsidiært forlade bygningen. Som
skærpende omstændighed anførte TU adskillige lignende sager fra seneste sæsoner.
1. I ankeskrivelsen anførtes med underforstået henvisning til siden ”Strafudmåling” på DBBFs
hjemmeside, at strafudmålingen ifølge reglerne var 1-3 kampes karantæne. Desuden anførtes, at
kendelser fra sidste sæson ikke burde tages i betragtning, og der forelå også her en underforstået
henvisning til siden ”Strafudmåling”, hvor det hedder, at straffen ”i gentagelsestilfælde i samme
sæson som minimum fordobles”.
2. Adspurgt af Disciplinærudvalget oplyste TU om 5 lignende sager de sidste 5 år med den pågældende
spiller. Desuden oplyste TU, at meningen med formuleringen ’samme sæson’ i ”Strafudmåling” var at
tydeliggøre, at straffen som minimum bliver fordoblet, dersom man allerede i samme sæson har
gjort noget tilsvarende. Desuden oplystes det at være TUs mangeårige praksis, at man – uanset der i
”Strafudmåling” ikke henvises til tidligere sæsoner – i sager som den foreliggende så på spillerens
samlede historik uden dog nødvendigvis at give en straffordobling. – Til uddybning af
karantænelængden anførte TU, at man var nået frem til den således: diskvalifikation for 2 tekniske
fejl (1 dag p.g.a. gentagelse), usportslig optræden efter diskvalifikation (2 dage), trusler mod
dommerne (3 dage), overtrædelse af IBL § 38.2.2 (1 dag) samt gentagelsesaspektet (3 dage), i alt 10
kampdages karantæne.
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3. Adspurgt om yderligere uddybning af opregningen af karantænedage oplyste TU, at man normalt gav
en advarsel efter diskvalifikation som følge af 2 tekniske fejl, men at det i det foreliggende tilfælde
med en spiller med den foreliggende historik ikke ville give mening kun at give en advarsel, hvorfor
der blev opregnet 1 spilledags karantæne herfor.
4. Til ankeskrivelsens to påstande med henvisning til ”Strafudmåling” bemærkede Disciplinærudvalget
til den første (at strafudmålingen ifølge reglerne var 1-3 kampes karantæne), at
Turneringsreglementets (TR) bestemmelse i § 15 sidste punktum: ”En liste over forseelser og
strafferamme skal være offentlig tilgængelig” er opfyldt ved dokumentet ”Strafudmåling”, som er
offentlig tilgængelig på DBBFs hjemmeside. Listens indhold og opregninger er ikke vedtaget af
Basketrigsdagen og er alene, som det også fremgår af dokumentet, at betragte som retningslinier for
karantænelængde udgivet af TU. – Til ankeskrivelsens anden påstand (at kendelser fra tidligere
sæsoner ikke burde tages i betragtning) anførte Disciplinærudvalget, at passussen ”I
gentagelsestilfælde i samme sæson ---” alene angiver, hvad der allerede i samme sæson kan ses som
skærpende omstændighed og medføre fordobling, og ikke på nogen måde udelukker, at forseelser
fra tidligere sæsoner kan tages i betragtning som skærpende omstændighed ved strafudmålingen.
5. Til TUs opregning af karantænelængden anførte Disciplinærudvalget, at overtrædelserne af love og
regler i den foreliggende sag ikke kunne deles op i enkeltovertrædelser med hver sin sanktion,
hvorefter sanktionerne blev adderet til en samlet sanktion i form af en karantæneudmåling.
Disciplinærudvalget anførte som sin opfattelse, at overtrædelserne i den foreliggende sag af IBL §
38.2.2 samt den truende adfærd og dårlige opførsel over for dommerne var at betragte som en og
samme overtrædelse medførende en og samme sanktion.
6. Med henvisning til opregningen af sanktionsmuligheder i TR § 15 stk.1 afsnit 4 og bemærkningen i
samme stykkes afsnit 5 om dommerindberetninger og tidligere diskvalifikationer som
vurderingsgrundlag for karantænetildeling afsagde Disciplinærudvalget den kendelse, at den
pågældende spiller var at karantæneidømme til og med 25. februar 2017 svarende til 7 kampdages
karantæne.
II.

Den anden ankesag drejede sig om en anke af en afgørelse fra Turneringsudvalget om ikendelse af 1
spilledags karantæne til en træner i Basketligaen. Til grund for kendelsen anførte TU diskvalifikation
efter gentagen brok til kampens dommere.
1. Af dommerindberetningerne fremgik det, at den pågældende træner henvendte sig til
førstedommeren vedrørende en kendelse, han ikke var enig med denne om. Inden dommeren nåede
at svare, blev træneren ophidset og råbte højt, hvorfor dommeren idømte ham en teknisk fejl,
hvorefter træneren syntes at falde til ro og gå væk, men trådte så pludselig nærmere og begyndte på
omkring 1 meters afstand at råbe højt og fægte stadig mere aggressivt med armene, ekstremt
ophidset ifølge dommerindberetningen. Førstedommeren forsøgte kort at bede træneren at stoppe,
men uden held, hvorefter førstedommeren idømte en diskvalificerende fejl. Herefter vedblev
træneren højtråbende at udtrykke sin utilfredshed; førstedommeren bad to gange træneren forlade
hallen, hvilket denne efter et stykke tid gjorde.
2. I ankeskrivelsen anførtes primært, at sanktionen for diskvalifikationen ikke stod mål med forseelsen,
som derfor alene burde medføre en advarsel. Man anførte videre, at man ikke fandt, at den sidste
fejl burde have været diskvalificerende, men man var klar over, at reglerne (ved fortsat brok efter
idømt teknisk fejl) var blevet skærpet, og at der efter denne skærpelse skulle idømmes en
diskvalificerende fejl i situationer som den foreliggende uanset grovheden af fejlen, og derfor fandt
man, at der i det foreliggende tilfælde mere var tale om en automatisk tildelt diskvalificerende fejl
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3.

4.

5.

6.

7.
III.

end om en individuelt bedømt situation. Fremdeles henvistes i ankeskrivelsen til TR § 15, hvor det af
stk. 4 fremgår, at karantæne som følge af diskvalifikation er den alvorligste sanktion ud af 4 mulige,
og under hensyntagen til trænerens ”pletfri straffeattest” i forhold til DBBFs love og reglementer
gjordes gældende, at træneren i stedet for karantæne burde tildeles en irettesættelse eller en
advarsel. Endelig henvistes der afslutningsvis i ankeskrivelsen til to sager fra Basketligaen i foråret
2016, hvor der fandt diskvalifikation af trænere sted efter brok uden at dette medførte idømmelse af
karantæner, på hvilken baggrund man anførte, at det var vigtigt, at trænere og spillere blev
behandlet ens, så der kunne skabes en linie for, hvad der er acceptabel og langt fra acceptabel
adfærd; man medgav, at den begåede forseelse ikke var acceptabel, men man fandt ikke, at der i den
foreliggende sag var tale om en groft usportslig handling.
På forespørgsel oplyste TU, at gældende retningslinie for strafudmåling indtil 2014 var, at enhver
diskvalifikation gav karantæne, men dette var blevet ændret for at være i overensstemmelse med IBL
§ 36.3.5, således at den gældende retningslinie herefter var, at to tekniske fejl medførte matchstraf i
form af diskvalifikation, men ingen efterfølgende karantæne, i modsætning til en direkte
diskvalificerende fejl, der gav karantæne. – Den diskvalifikation af en ligatræner i foråret 2016, der i
ankeskrivelsen henvistes til under påberåbelse af, at den ikke medførte karantæne, blev på forårets
dommerclinic 2016 af en FIBA dommerinstruktør taget op som eksempel på en dommerfejl, idet det
er FIBAs opfattelse, at man skal idømme en diskvalificerende fejl (i stedet for endnu en teknisk fejl),
hvis en træner/spiller efter idømt teknisk fejl fortsætter sit brokkeri i samme dødboldsperiode. Dette
førte forud for sæsonen 2016-17 til ændrede retningslinier fra Dommerudvalget i overensstemmelse
hermed.
Til ankeskrivelsens henvisning til automatikken i ikendelsen af diskvalifikationen bemærkede
Disciplinærudvalget, at en sådan ikke udelukkede ikke en individuel vurdering ved
sanktionsbeslutningen, og TU oplyste at have vurderet, at der i den foreliggende sag ikke fandtes at
være konkrete forhold, der kunne begrunde en fravigelse fra reglerne.
Til ankeskrivelsens henvisninger til en ”pletfri straffeattest” i relation til DBBFs love og regler
bemærkede Disciplinærudvalget, at dette ikke i sig selv nødvendigvis var en formildende
omstændighed, hvorimod en ”plettet straffeattest” ville være at betragte som en skærpende
omstændighed.
Til ankeskrivelsens påstand, at der i det foreliggende tilfælde ikke var tale om en groft usportslig
handling (og der derfor ikke burde idømmes karantæne, men alene en irettesættelse eller advarsel)
henviste Disciplinærudvalget til IBL § 38.1.1, der definerer en diskvalificerende fejl således: ”En
diskvalificerende fejl er enhver groft usportslig handling af en spiller eller af en holdbænkperson”. Da
der ifølge retningslinierne udsendt før sæsonen 2016-17 fra Dommerudvalget på foranledning af
udmeldinger fra FIBA altid skal idømmes en diskvalificerende fejl, hvis en træner/spiller efter idømt
teknisk fejl fortsætter sit brokkeri, er den handling, der fører til diskvalifikation i forbindelse med og
forlængelse af en idømt teknisk fejl, pr. definition ifølge IBL altid en groft usportslig handling.
Herefter afviste Disciplinærudvalget anken.

Den første protestsag drejede sig om en protest over et ikke igangsat skudur i en kamp i Basketligaen.
1. I protestskrivelsen anførtes, at dommerbordet med 1.34 minut kamptid tilbage ved to hinanden
følgende spilsekvenser glemte at igangsætte skuduret, hvor modstanderholdet i den første
spilsekvens uden igangsat skudur scorede til 85-83, hvilket anførtes at have afgørende betydning for
afslutningen af kampen.
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2. Den anden spilsekvens, hvor skuduret ifølge protestskrivelsen ikke blev igangsat, var det efter første
sekvens følgende angreb, som ifølge førstedommerindberetningen imidlertid slet ikke kom i gang, da
dommerne fløjtede og stoppede spillet for at konferere.
3. Disciplinærudvalget undersøgte indledningsvis regelgrundlaget og praksis for dommerhåndtering af
skudurproblemer og fastslog, at det af regelgrundlaget i IBL (§ 44.27 og § 47,3) og af
dommerudvalgets udtalelse om praksis for dommerhåndtering af skudurproblemer fremgik, at det er
dommerne, der under hensyntagen til, at ingen af holdene får fordele eller ulemper derved, skønner
og afgør, om og i givet fald hvornår spillet skal afbrydes.
4. I sin afgørelse lagde Disciplinærudvalget til grund
 at skuduret efter en scoring af protesterende hold til 83-82 fejlagtigt ikke blev sat i gang
 da dommerne blev opmærksomme herpå, var en spiller fra modstanderholdet ved at afvikle et 3pointsskud, hvorfor man ikke afbrød kampen, da dette ville medføre en ulempe for
modstanderholdet
 efter skudafviklingen, der førte til scoring, afbrød dommerne spillet og konfererede om den
forløbne tid, hvor skuduret ikke havde været igangsat
 dommerne var enige om, at der var forløbet omkring 20 sekunder, og godkendte derfor scoringen.
og afviste herefter protesten.
IV.

Den anden protestsag drejede sig om en protest over en påstået manglende noteret scoring.
1. I protestskrivelsen blev det gjort gældende, at protokolføreren, da der manglede 4.17 minutter af
kampen, havde glemt at notere 2 points, således at stillingen ikke skulle være 83-78, men 83-80 til
modstanderholdet. I den supplerende protestskrivelse henvistes yderligere til medsendte videoklip
fra kampen.
2. Bortset fra dommerbrug af eventuelt forud for kampen af førstedommeren godkendt ”Instant Replay
System-IRS”, der kan bruges af dommerne til at afgøre tvivlstilfælde i specifikke situationer (jfr. IBL §
46.12), kan video, film, billeder eller andet udstyr efter kampen jfr. IBL Afsnit C 4 ikke bruges til at
afgøre disciplinærsager. Videoklip kunne således ikke indgå i behandlingen af den foreliggende
protest.
3. Der forelå en dommerindberetning af dommerbordet, hvoraf det fremgik, at dommerne flere gange
måtte undervise protokolføreren i, hvordan en seniorprotokol udfyldes, minuttal ved fejl og time-out
m.v. Efter en protokolgennemgang i en time-out måtte protokolføreren indskærpes at sætte ring om
3-poihntsscoringer, men protokollen vurderedes i øvrigt ført korrekt, ligesom det vurderedes at
protokolføreren ville kunne udføre sin opgave tilfredsstillende. – I sidste periodes 4. minut scorede
protesterende holds # 9 på to straffekast, der fejlagtigt på scoringstavlen blev ført hos
modstanderholdet, men i protokollen korrekt var ført til protesterende holds # 9 til stillingen 83-74 til
modstanderholdet.
4. Af protokollen fremgik det, at protesterende holds # 13 og # 9 i sidste periodes 5. og 6. minut hver
scorede 2 points til stillingen 83-78.
5. Med 4.17 minut tilbage af kampen gjorde protesterende hold gældende, at # 9 havde scoret to gange
siden sine straffekast i periodens 4. minut.
6. Alle ved dommerbordet fastholdt, at alle scoringer var noteret i protokollen.
7. Af dommerindberetningerne fremgik det, at ingen af dommerne kunne huske, at protesterende
holds # 9 skulle have scoret mere end en gang siden sine straffekast, hvorfor protokollens
fremvisende fastholdtes.
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8. Af protokollen fremgik det, at der efter de to straffekast af # 9 i sidste periodes 4. minut var sprunget
en linie over i protokolføringen. Førstedommeren bemærkede i sin indberetning, at der her måske
skulle have været noteret en scoring, og sammenholdt med indberetningen af dommerbordsofficials
mangelfulde kvalifikationer anførte førstedommeren det som sandsynligt, at protokolføreren havde
skullet notere en scoring på linien, men ikke fået det gjort.
9. Disciplinærudvalget drøftede på ovenstående baggrund derefter, hvilken betydning de to forskellige
dommertilkendegivelser skulle tillægges
 Førstedommerbemærkningen til den oversprungne linie
 Ingen af dommerne kunne huske to scoringer af # 9 inden for de 2 minutter, der var mellem
straffekastene og nedlæggelsen af protesten
Disciplinærudvalget var delt i sagen, idet 2 medlemmer mest ville vægte
førstedommerbemærkningen om den oversprungne linie i protokollen, mens to medlemmer mest
ville vægte dommernes hukommelse. – Med den fungerende formands stemme som udslagsgivende
blev vægten lagt på dommernes hukommelse, og protesten blev afvist.
Medlemmerne af Disciplinærudvalget har også i år været: Gert Wulff, Dan Filrup, Thomas Ginnerup, John
Jensen og Hans H. Graversen.
Brabrand, den 1. maj 2017
På Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen, formand
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Ad 6) Beretning Herreliga og Dameliga
Beretning for Herreligaen
Basketligaen kan se tilbage på en sæson med mange store succeser, stor udvikling, men også nogle
udfordringer der skal håndteres.
Turnering 2016-2017
Basketligaen bestod igen i år af 8 klubber og turneringen løb fra september 2015 – start maj 2016.
Turneringen var en dobbelt turnering hvilket gav alt 112 kampe i grundspillet. Derefter blev der spillet
kvartfinaler, bedst af fem), semifinaler (bedst af 5) og finaler (bedst af 7). Der blev spillet 27 kampe i
slutspillet før vinderen kunne findes.
Finalen var en gentagelse af de sidste to års møde mellem Horsens IC og Bakken Bears. Efter en serie med
mange højdepunkter vandt Bakken på hjemmebane i kamp 5. Bronzemedaljerne gik igen i år til Svendborg
der på hjemmebane slog sæsonens positive overraskelse SISU.
Tilskuere
For første gang i en del år er der en tilbagegang i tilskuertallet fra 867 til 764. Primære årsgaer til dette er
Bakkens EC eventyr der har givet så mange kampe at det har været svær at fylde hallerne, at Bakken i
boksen ikke blev afviklet i år og at turneringsprogrammet generelt har været meget presset. Tallet er dog
stadigvæk det anden højeste nogensinde, og der er en forventning om fremgang igen næste år.
Udfordringer
Ligaens arbejder forsat for en bredere liga og det er glædeligt at Wolfpack er med i BL næste år.
Priser
Årets træner blev Jim Jabir, SISU
Årets spiller blev Devaugh Akoon-Pursel, Bakken Bears
Årets talent blev Asbjørn Midtgaard, Hørsholm 79ers
Årets forsvarsspiller blev Jyles Smith, Hørsholm 79ers
Årets dommer blev Jacob Hors
Den bedste spiller i finalerne blev Devaugh Akoon-Pursell, Bakken Bears.
Tv og andre medier
Ligaen går nu ind i tredje og sidste sæson i den nuværende aftale med TV2. Samarbejdet har været
upåklageligt, men seeertallene er desværre ikke hvor både TV2 og ligaen ønsker dem. Dette vil være
hovedfokus for den kommende sæson.
Generelt set får ligaen en konstant stigende eksponering, og udviklingen ser ud til at forsætte.
Organisation
Ligaen er i gang med at evaluere det mest optimale organisatoriske setup i forhold til de kommende
udfordringer og vil tage beslutninger om dette i løbet af sommeren.
Sæson 2017-2018
Det forventes at ligaen næste år vil bestå af 9 hold.
Turneringen vil være en tripple turnering efterfulgt af kvart, Semi og finaler.
Rasmus Winkel, Forretningsfører
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Beretning for Dameligaen
I min første sæson som forretningsfører har jeg set rigtigt mange damekampe. Og jeg kan med stolthed i
hjertet sige, at sæsonen har haft mange tætte og spændende kampe, med et forrygende slutspil garneret
med fem højintense og medrivende finalekampe. Og ikke at forglemme en bronzekamp, hvor begge hold
gik efter sejren og føringerne svingede frem og tilbage mellem de to hold.
Der var i år syv hold med i ligaen. To fra Jylland: Lemvig og Aabyhøj, samt fem hold fra Sjælland: Hørsholm,
Virum Go Dream, SISU, Stevnsgade og BK Amager.
Sæsonen startede med et helt klart ønske for forretningsførerens virke: at sammen med Dameligaen og
dansk basket i øvrigt, at arbejde på at få et ottende hold til ligaen. Målt på det, har året ikke været en
succes. Godt nok indtræder Værløse i ligaen, men da Aabyhøj har valgt at trække sig for en kort periode, er
ligaen tilbage til status quo, med syv hold. Nu desværre kun ét i Jylland. Det er ærgerligt, at landets
næststørste by ikke kan mønstre et hold, og det bliver et mål for næste sæson, at arbejde på at Aarhus igen
kommer på damelandkortet.
Et andet mål for sæsonen har været at fået konsolideret ligaen. Og hvad betyder så det? Jeg opfatter det
som, at ligaen skal være veldrevet samt at de opgaver som klubberne har ifm kampe bliver udført med
rimelig automatik. Dette synes jeg at vi har været succesfulde omkring. Kampene er blevet afviklet på et
højt niveau. Statistik-tagningen kører, med få bump, pænt og afrapportering til HQ flyder næsten af sig selv
og vores youtube-kanal får rimeligt hurtigt videoer uploadet. Så det er meget tilfredsstillende.
Og det med vigtigheden af statistikken har jeg oplevet på nært hold, da Hørsholms amerikanske spillers
mor var meget hurtig til at tage kontakt til mig, første gang live-stats ikke fungerede. Det bliver brugt, også
internationalt.
Skal jeg trække et udviklingsmål frem, så kan jeg fornemme, at antallet af frivillige i klubberne godt kunne
være bedre. De dameligarepræsentanter jeg kommunikerer med arbejder rigtigt meget, ligesom alle de
uundværlige frivillige der knokler til alle kampene. Men, hvis ligaen skal udvikle sig til få endnu flere folk i
hallerne, evt. via nogle events, kræver det flere frivillige. Dette er et faktum i mange sportsgrene i Danmark,
men ikke desto mindre, er det formentlig vejen frem.
For Dameligaen har et godt produkt. Det kunne vi også se i slutspillet, hvor blandt andet den femte og
sidste finalekamp blev overværet af over 800 tilskuere som satte en fantastisk kulisse i Virumhallen. God og
intens stemning. Jeg glæder mig allerede til næste års afslutning, hvor jeg håber, at samme stemning vil
ramme slutspillet og det er jeg sikker på det gør.
Igen i år har vi har tre dommere på hver kamp, hvilket har fungeret fint. Der har været røster ude omkring,
at det til tider har været svært at være klar over linjen fra kamp til kamp, hvilket har frustreret spillere og
coaches. Det har der været dialog omkring med dommerudvalget hvor vi i fællesskab har adresseret
behovet, hvilket vi naturligvis bliver ved med i den kommende sæson, hvor vi forsøger, at lave nogle
samlinger dels af dommerne, men også dommerne og coaches. Jeg håber, at alle kommer til at bakke op
omkring disse unikke muligheder for at få en dialog dommere og coaches imellem.
Ole John Nielsen har været Dameligaens repræsentant i DBBFs bestyrelse og dette ønsker Dameligaen, at
Ole John fortsætter med, hvilket vi håber på at basketrigsdagen tager ad notam.
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Status på året:
Virum Go Dream genvinder danmarksmesterskabet
Hørsholm bliver nr. 2
BK Amager bliver nr. 3
Lemvig bliver pokalmestre
Årets spiller tildeles BK Amagers Catharina Palm Jensen.
Årets coach tildeles BK Amagers Sam Tarmago.
Årets dommer tildeles Mads Bonde for anden gang i træk.
Sportslige hilsner
Robert Rømer, Forretningsfører Dameligaen
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Ad 7) Behandling af indkomne forslag
1. Lovforslag om ændring af medlemsforeningers forpligtelser.
Forslagsstiller: Thomas Frydendahl
Motivation:
Bestyrelsen ønsker at ændre vilkår for visse adgangskort, idet der bl.a. kan opstå problemer ved udsolgte
kampe. For at skabe fleksibilitet i forhold til forhold for den enkelte sæson foreslås dette lagt ud til
Såfremt forslaget vedtages er det bestyrelsens intention at beslutte følgende tekst, som lægges op på et
relevant sted på hjemmesiden:
Vedr. DBBF adgangskort:
DBBF udsteder to slags adgangskort:

Medlemmer af DIFs Bestyrelse og Appeludvalg, samt DBBFs Bestyrelse og stående udvalg:
VIP kort: Giver adgang til alle kampe for kortholder + 1 ledsager.
Ved kampe hvor arrangøren forventer udsolgt, skal kortholder reservere plads ved henvendelse til
arrangøren, senest 3 dage før kampen
Øvrige:
DBBF kort: Giver adgang til alle kampe for kortholder
bestyrelsens beslutning.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND,
§ 6 Medlemsforeningers forpligtelser
8) at give medlemmer af DIFs bestyrelse og
appeludvalg, samt DBBFs bestyrelse og stående
udvalg samt andre med DBBFs legitimationskort
forsynede personer adgang til at overvære alle
kampe.

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND,
§ 6 Medlemsforeningers forpligtelser
8) At give medlemmer af DIFs bestyrelse og
appeludvalg, samt DBBFs bestyrelse og stående
udvalg og andre DBBFs legitimationskortforsynede personer adgang til at overvære alle
kampe, under de vilkår som Bestyrelsen
fastsætter.
Arrangøren kan afvise kortet i indgangen, ved
kampe hvor der er udsolgt

……
9) at sikre kontaktinfo er korrekt opdateret i
DBBF´s database. Såfremt klubben ikke
modtager information som følge af ukorrekte
oplysninger er dette foreningens ansvar.

9) At sikre kontaktinfo er korrekt opdateret i
DBBF´s database. Såfremt klubben ikke
modtager information som følge af ukorrekte
oplysninger, er dette foreningens ansvar.
….
.
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2. Lovforslag om ændring af deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen mener, at det vil være gavnligt for forbundet at motivere flere kvinder til at
deltage i ledelsen af sporten. Andre forslag ville kunne risikere at begrænse antallet af deltagere, men
bestyrelsen håber at dette kan få flere til at være med.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Basketrigsdagen
§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende
stemmeret:

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Basketrigsdagen
§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende
stemmeret:

- Hver repræsenteret medlemsklub …

- Hver repræsenteret medlemsklub …

- Hvert af bestyrelsens medlemmer har én
stemme.

- Hvert af bestyrelsens medlemmer har én
stemme.

- Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen,
trænerforeningen og dommerforeningen, har hver
én stemme.

- Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen,
trænerforeningen og dommerforeningen, har hver
én stemme.

- Samme person kan som følge af flere …

- Samme person kan som følge af flere …

- Ingen person kan uanset stemmeforhold have
mere end to stemmer på rigsdagen.

- Klubber der deltager med samme antal
repræsentanter som de har stemmer har ret til én
ekstra deltager med stemmeret, såfremt denne er
af andet køn end mand.

3. Lovforslag om ændring af rækker, hvortil der kræves licens
Forslagsstiller: DTU basketball
Motivation:
Da mange af de studerende vi får op fra eksempelvis Syd- og østeuropæiske lande, ikke får hvad der svarer
til en SU med fra deres hjemland, og enten ikke har tid til et arbejde ved siden af deres studie eller ikke har
en arbejdstilladelse, ønsker vi at holde kontingentet på et så lavt niveau som muligt, så kontingentets pris
ikke er en hindring for at kunne spille basketball. Desuden har vi ikke råd til dyre LOC, hvilket vi også går ud
fra er en problemstilling ved andre klubber rundt om i landet.
Vi ønsker i den forbindelse derfor kun, at der opkræves licens for de to øverste rækker. Dette opfylder FIBAs
krav om registrering af spillere i de to øverste rækker.
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Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Basketrigsdagen
§12 Forretningsorden for rigsdagen stk 3
Spillerlicenser
Gældende for Basketligaen, Dameligaen, 1.Division
for Herrer, 2.Division for Herrer og 1.Division for
Damer.

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Basketrigsdagen
§12 Forretningsorden for rigsdagen stk 3
Spillerlicenser
Gældende for Basketligaen, Dameligaen, 1.Division
for Herrer og 1.Division for Damer.

4. Lovforslag om ændring af at kunne agere på sager der er i modstrid med regler eller
forbundets værdier.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen ønsker mulighed for at kunne agere på sager der er i modstrid med regler eller
forbundets værdier, uanset hvordan oplysninger om sagen er kommet til forbundet. Basketligaen har
vedtaget Code of Conduct hvilket bestyrelsen bakker op om, men der kan også være sager uden for BL hvor
det er nødvendigt at have mandat til at agere.
1. Love for Danmarks Basketball Forbund - § 19 Bestyrelsens bemyndigelse
Forslag:
Såfremt Bestyrelsen eller dens udvalg bliver gjort opmærksom på hændelser der ikke er blevet indberettet
af kampens dommere, kan DBBF på eget initiativ indlede en disciplinærsag indenfor forbundets love
såfremt det vurderes nødvendigt.
Alle implicerede parter straks orienteres om at en sag er indledt.
Begge implicerede klubber og evt. enkeltpersoner skal høres med præcis angivelse af udvalgets indledende
vurdering af sagen og gives mulighed for at kommentere herpå.
DBBF skal være orientereret om sagen senest 14 dage efter hændelsen, da sagen herefter vil være
forældet.
Indsættes passende sted i lovteksten
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5. Lovforslag om ændring af brug af video til sagsbehandling
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: For at undgå forvirring omkring brug af video, ønsker bestyrelsen at slå fast at dette kan bruges
om bevismateriale på præcis samme måde som alt andet kan.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Andre bestemmelser
§ 31 Behandling af sager og ankemuligheder
Turneringsudvalget behandler
diskvalifikationssager …

1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Andre bestemmelser
§ 31 Behandling af sager og ankemuligheder
Turneringsudvalget behandler
diskvalifikationssager …
Stk. 2.
Video må anvendes i enhver sagsbehandling på lige
fod med udtalelser, dommerindberetninger med
mere. Hvordan videoen er blevet fremlagt den
behandlende instans er uden betydning. Det er
muligt på eget initiativ, at inddrage videomateriale
i sagsbehandlingen hvis det skønnes at kunne give
en mere korrekt afgørelse.

6. Lovforslag om ændring af aldersgrænser
Forslagsstiller: Værløse, Falcon, Skovbakken Bears, BMS Herlev, Gladsaxe, Børnebasket København,
Børnebasket Odense, SISU, Birkerød, Stevnsgade, Aalborg, Vejen, AGF, Værebro og Harlev.
Motivation Bestyrelse: Oprindeligt har DBBF´s bestyrelse lavet samme forslag, dog gældende fra sæson
2018/19. Baseret på baggrund af den ændring som blev foretaget da U17- og U19- aldersgrænserne blev
vedtaget for 3 år siden er dette en naturlig forsættelse.
Motivation klubber:
U9: Argument: Hvis man inddelte i U8 ville man kun få den ældste årgang, da der er bred enighed om at U7
spillere (med meget få undtagelser) er for små til at spille kampe, så derfor giver det mening at spille U9, da
man nu får en turnering for de mindste over 2 årgange.
U11: Argument: Det giver fin mening at kombinere U10 og U11 spillere, da de for begges årgangs
vedkommende har brug for at spille på lav kurv.
U13: Argument: Dette løser problematikken med U12 spillere, som burde spille på høj kurv, da deres
tekniske udvikling på nogle punkter bliver ”holdt tilbage”, fordi de er for store til lav kurv. Samtidig kan
stort set alle U12 spillere inkl. nybegyndere spille til høj kurv uden problemer, specielt når der spilles med
bold størrelse 5, hvilket tilgodeser fysisk mindre spillere.
U15: Argument: Det giver fin mening at kombinere U14 og U15 spillere. Dette er første gang der spilles
med større bolde (str. 6), hvilket også betyder at skiftet med kurvehøjde og boldstørrelse ikke længere
kommer samtidigt.
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U17: Argument: Ved at ændre fra U16 til en 2-årig U17 årgang, så skifter man ikke årgang samtidig med, at
man skifter fra folkeskole til gymnasium/efterskole/ungdomsuddannelse, hvilket gør processen langt
mindre sårbar for mange klubber, da man nu vil have en U16 årgang til at understøtte det evt. frafald man
måtte have i forbindelse med skiftet af ungdomsuddannelse. Det er traditionelt her at vi i dansk basket har
det procentvis største frafald og mange hold er meget sårbare ift. eksempelvis skifte til efterskoler, hvilket
efterlader halve hold, der så efterfælgende falder fra hinanden. Denne måde at inddele årgange på, burde
gøre holdene mindre sårbare overfor netop denne proces, fordi man vil hav en ”større” yngste årgang.
Nuværende regler(understregede fjernes)
Fælles turneringsreglement
§ 4 Aldersgrænser
 Oldboys/oldgirls er spillere der er fyldt 30 år i det
kalenderår turneringen begynder.
 */** U22 er spillere som er fyldt 18 år, men ikke
er fyldt 21 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder. U22 hold kan anvende op til
2 spillere som er for gamle og som ikke har spillet i
hhv. Basketliga eller Dameliga, i indeværende
sæson
 * U19 er spillere som er fyldt 16 år, men ikke er
fyldt 18 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
 * U17 er spillere som er fyldt 14 år, men ikke er
fyldt 16 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
 U16 er spillere, der er fyldt 13 år, men ikke er
fyldt 15 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
 U14 er spillere, der er fyldt 11 år, men ikke er
fyldt 13 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
 U12 er spillere, der er fyldt 9 år, men ikke er fyldt
11 år inden 1.januar i det kalender år turneringen
begynder.
 U10 er spillere, der er fyldt 7 år, men ikke er fyldt
9 år inden 1.januar i det kalender år turneringen
begynder.
 U8 er spillere, der er fyldt 5 år, men ikke er fyldt 7
år inden 1.januar i det kalender år turneringen
begynder.
 U6 er spillere, der ikke er fyldt 5 år inden 1.januar
i det kalender år turneringen begynder.

Forslag (understregede tilføjes)
Fælles turneringsreglement
§ 4 Aldersgrænser
 Oldboys/oldgirls er spillere der er fyldt 30 år i det
kalenderår turneringen begynder.
 */** U22 er spillere som er fyldt 18 år, men ikke
er fyldt 21 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder. U22 hold kan anvende op til
2 spillere som er for gamle og som ikke har spillet i
hhv. Basketliga eller Dameliga, i indeværende
sæson
 * U19 er spillere som er fyldt 16 år, men ikke er
fyldt 18 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
 * U17 er spillere som er fyldt 14 år, men ikke er
fyldt 16 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
 U15 er spillere, der er fyldt 12 år, men ikke er
fyldt 14 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
 U13 er spillere, der er fyldt 10 år, men ikke er
fyldt 12 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
 U11 er spillere, der er fyldt 9 år, men ikke er fyldt
10 år inden 1.januar i det kalender år turneringen
begynder.
 U9 er spillere, der er fyldt 6 år, men ikke er fyldt 8
år inden 1.januar i det kalender år turneringen
begynder.
 U7 er spillere, der er fyldt 4 år, men ikke er fyldt 6
år inden 1.januar i det kalender år turneringen
begynder.
 U5 er spillere, der ikke er fyldt 4 år inden 1.januar
i det kalender år turneringen begynder.

*Vil også blive udbudt som landsdækkende
*Vil også blive udbudt som landsdækkende
turneringer
turneringer
**Mulighed for at benytte 2 ældre spillere(ikke
**Mulighed for at benytte 2 ældre spillere(ikke
ligaspillere)
ligaspillere)
Bestyrelsen: Bakker op om forslaget, såfremt der er et generelt ønske om indførelse allerede fra næste
sæson.
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7. Lovforslag om ændring af 4. kvartalsreglen.
Forslagsstiller: Skovbakken Bears
Motivation:
Reglen er en god regel for de sent udviklede spillere, som ikke fysisk kan følge med sin egen årgang. For
mange spillere giver det god mening at ”få et år mere”, men i de rækker, hvor der spilles om noget bliver
reglen også benyttet til at tage dominerende kvartalsspillere med.
Derfor mener vi, at hvis man er dygtig nok til at spille sig på et hold i en landsdækkende række eller
mesterrække som kvartalsspiller, kan man også spille sig på et hold i sin egen årgang.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT AFSNIT I:
GENERELLE BESTEMMELSER § 4, Aldersgrænser
”4. kvartals regel”
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 ”kvartalsspiller” 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.

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT AFSNIT I:
GENERELLE BESTEMMELSER § 4, Aldersgrænser
”4. kvartals regel”
I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og med
U19 med undtagelse af pokalturnering,
landsdækkende - og mesterrækker, kan der
benyttes op til 2 spillere pr. kamp som er et kvartal
for gamle. 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.
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8. Lovforslag om ændring af dispensationsreglerne.
Forslagsstiller: Skovbakken Bears
Motivation:
At have nogle helt klare regler på området for dispensationer uden "gummiparagraffer”.
At følge tankegangen fra forslaget om ingen kvartalsspillere i pokalturneringen og DM-spillet.
At give dispensationsspillere ret til samme deltagelse i de to turneringer.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT AFSNIT I:
GENERELLE BESTEMMELSER § 6 Individuel
dispensation for aldersgrænser

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT AFSNIT I:
GENERELLE BESTEMMELSER § 6 Individuel
dispensation for aldersgrænser

§ 6 Individuel dispensation for aldersgrænser Det
er muligt at få dispensation:
A. Hvis man ikke har hold i nærmeste øvre
aldersgruppe a. Kræver individuel vurdering b.
Kræver medlemskab i hele foregående sæson c.
Dokumentation skal forefindes.
B. Hvis spillerne går i Klasse/skole sammen a. Dette
gælder kun hold omfattet af børnereglerne b.
Dokumentation kræves i alle tilfælde
C. Øvrige dispensationsmuligheder a. Kræver
begrundelse og dokumentation

§ 6 Individuel dispensation for aldersgrænser Det
er muligt at få dispensation:
A. Hvis man ikke har hold i nærmeste øvre
aldersgruppe a. Kræver individuel vurdering b.
Kræver medlemskab i hele foregående sæson c.
Dokumentation skal forefindes.
B. Hvis spillerne går i Klasse/skole sammen a. Dette
gælder kun hold omfattet af børnereglerne b.
Dokumentation kræves i alle tilfælde
C. Øvrige dispensationsmuligheder a. Kræver
begrundelse og dokumentation

Med dispensation kan man normalt ikke:
- kvalificere sig til at spille i landsdækkende rækker
- Pokalturnering: A: Nej B: Ja C: individuel
vurdering

Med dispensation kan man normalt ikke:
- kvalificere sig til at spille i landsdækkende rækker
- Pokalturnering: A: Nej B: Ja C: Nej
- Final 4/Slutspil til DM: A: Nej B: Ja C: Nej

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.

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.

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

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
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inden for samme sæson og dermed have mulighed
for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end U19-spillere kan søge
dispensation.
Alle spillere fra U14 til og med 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.

inden for samme sæson og dermed have mulighed
for deltagelse i kampen om Danmarksmesterskabet
i TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end U19-spillere kan søge
dispensation.
Alle spillere fra U14 til og med U17 må spille på et
hold i egen aldersklasse og herfra spille på et hold i
højere aldersklasse med ret til at rykke tilbage

9. Lovforslag om ændring af Licensregler, Afsnit 1 – Gældende bestemmelser § 6
Forslagsstiller: AGF Basket
Motivation:
Talentfulde spillere i de store klubber får ofte ekstra udfordring og sparring ved at spille opad på klubbens
ældre elitehold.
Denne mulighed har talentfulde spillere i små klubber ikke nødvendigvis, og vil derfor have en naturlig
trang til at skifte klub for at få denne nødvendige udfordring.
Forslaget sikrer at sådanne spillere kan vælge at blive i deres moderklub og spille på "sit hold", men
alligevel få ekstra sparring i en ældre aldersgruppe i en nabo-klub.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT AFSNIT I:
GENERELLE BESTEMMELSER § 6, Individuel
dispensation for aldersgrænser
U19-spillere kan uden dispensation deltage på
klubbens U22-hold OG seniorhold i samme klub
inden for samme sæson og dermed have mulighed
for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end U19-spillere kan søge
dispensation. Alle spillere fra U14 til og med 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

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT AFSNIT I:
GENERELLE BESTEMMELSER § 6, Individuel
dispensation for aldersgrænser
U19-spillere kan uden dispensation deltage på
klubbens U22-hold OG seniorhold i samme klub
inden for samme sæson og dermed have mulighed
for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end U19-spillere kan søge
dispensation. Alle spillere fra U14 til og med 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
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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.

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.
Turneringsudvalget kan give dispensation til en
spiller, der er spilleberettiget i én anden klub for en
række i en ældre ungdoms-aldersklasse. Dette er
under forudsætning af, at moderklubben ikke selv
har et hold tilmeldt i denne række. Spilleren skal
registreres. Spilleren kan spille i pokalturneringen i
den ældre aldersklasse for den pågældende klub,
men udelukkes for deltagelse i pokalturneringen i
den ældre aldersklasse for moderklubben.

10. Lovforslag om ændring af sikkerhed i haller
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: DBBF modtog et forslag der desværre var ugyldigt indsendt, men bestyrelsen er enig i intentionen,
og har derfor valgt at fremsætte et justeret forslag for at skabe større sikkerhed for spillerne i hallerne.
Forslag:
Skal indsættes i den rigtige bestemmelse
Sikkerhed
DBBF har ansvar for at arbejde for at kampene afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Såfremt
dommere, klubber eller enkeltpersoner oplever forhold i hallerne der skønnes farlige, skal de med det
samme gøre forbundet opmærksom herpå. Forbundet skal herefter foretage en konkret vurdering i den
enkelte sag, og orientere hjemmebaneklubben om hvilke initiativer der evt. skal iværksættes. Dette kan
være alt fra en accept af forholdene, en begrænsning i aldersgrupper der kan bruge hallen, til direkte påbud
om forbedring af forholdene før der kan spilles flere kampe.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT
AFSNIT I: GENERELLE BESTEMMELSER
§ 13 Hjemmeholdets forpligtigelser

2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT
AFSNIT I: GENERELLE BESTEMMELSER
§ 13 Hjemmeholdets forpligtigelser

Det påhviler førstnævnte hold i turneringsplanen:

Det påhviler førstnævnte hold i turneringsplanen:

a) At sørge for, at banen er i orden, og at rekvisitter
og teknisk udstyr er til stede og i
overensstemmelse med de gældende
bestemmelser herfor.

a) At sørge for, at banen er i orden, og er i
overensstemmelse med de gældende
bestemmelser herfor.

b) At meddele, hvem der er stedlig turneringsleder.

b) At sørge for, at rekvisitter og teknisk udstyr er til
stede og er i overensstemmelse med de gældende
bestemmelser herfor.
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c) At opkræve entre ved alle
danmarksturneringskampe af alle, der ikke direkte
er impliceret i arrangementet.
d) At anvise holdenes udskiftningsledere og spillere deres pladser under kampen,
e) At sørge for dommerbord med tilhørende
pladser til dommerbordsofficials og udeholdets
eventuelle kontrollant ved bordet.
f) At stille med 3 dommerbordsofficials i de
divisioner, der ledes af DBBF. Alle officials skal
være til stede på deres pladser i hallen senest 20
minutter før kampens fastsatte begyndelsespunkt,
At skifte trøjer, hvis de 2 holds dragt efter
førstedommerens skøn anses for vanskelige at
skelne fra hverandre. Førstnævnte hold
(hjemmehold) skal bære trøjer i lys farve og
udeholdet trøjer i mørk farve. Hvis begge hold er
enige kan dette dog fraviges.
g) Straks efter kampen at indrapportere resultat
m.v. efter retningslinjer fastsat af DBBF. Opbevare
protokollen i 30 dage efter sæsonens afslutning og
fremsende kopi af denne på DBBF´s forlangende.

c) At meddele, hvem der er stedlig turneringsleder.
d) At opkræve entre ved alle
danmarksturneringskampe fra alle, der ikke direkte
er impliceret i arrangementet.
e) At anvise holdenes udskiftningsledere og spillere deres pladser under kampen.
f) At sørge for dommerbord med tilhørende
pladser til dommerbordsofficials og udeholdets
eventuelle kontrollant ved bordet.
g) At stille med 3 dommerbordsofficials i de
divisioner, der ledes af DBBF. Alle officials skal
være til stede på deres pladser i hallen senest 20
minutter før kampens fastsatte begyndelsespunkt.
h) At skifte trøjer, hvis de 2 holds dragt efter
førstedommerens skøn anses for vanskelige at
skelne fra hverandre. Førstnævnte hold
(hjemmehold) skal bære trøjer i lys farve og
udeholdet trøjer i mørk farve. Hvis begge hold er
enige kan dette dog fraviges.
i) Straks efter kampen at indrapportere resultat
m.v. efter retningslinjer fastsat af DBBF. Opbevare
protokollen i 30 dage efter sæsonens afslutning og
fremsende kopi af denne på DBBF´s forlangende.

11. Lovforslag om Homegrown i BL
2. Fælles turneringsreglement - Afsnit 2: Licensordning - § 30, stk. 2.
Ændringsforslaget gælder som udgangspunkt kun Basketligaen.
Motivation:
Reglerne siger at klubberne i Basketligaen må stille et ubegrænset antal danskere, EU-spillere og Cotonouspillere og maksimalt tre spillere fra lande, der ikke er i EU (defineret som FIBA Europes medlemslande)
samt Cotonou (meget groft sagt Mellemamerika og Afrika).
Der er altså begrænsning på antallet af ”spillere med pas fra USA”, men ikke på antallet af ”spillere med pas
fra Trinidad”.
Status på udlænding (ikke-danske spillere) i trupperne i klubberne i Basketligaen (pr. marts 2017). *
Næstved 7
Svendborg 7
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Bears 7 (dog max 6 på banen ad gangen da 4 har US pas, så en af dem ikke kan udtages)
Randers 6
Horsens 6
Stevnsgade 5
SISU 4
Hørsholm 2
(*) med forbehold for spillere, der er stoppet.
Reglerne i andre lande er med tiden blevet mindre fokuseret på hvor mange EU og ikke EU-spillere, der er
og mere fokuseret på hvor mange spillere, der er ”home grown”.
Det samme gælder reglerne i andre sportsgrene, fx fodbold.
Eksempler fra andre lande, som vi måske kan sammenligne os med:
Finland: Formelt set ingen begrænsninger, men gentleman-agreement om at klubberne maksimalt har 4
spillere, der ikke er home grown. Som home grown tæller spillere, der har spillet ungdomsbasketball i
Finland eller har finsk pas.
Tyskland: Minimum seks spillere med tysk pas i tilfælde af roster på 12 spillere. Minimum fem spillere med
tysk pas i tilfælde af roster på 11 spillere. Minimum fire spillere med tysk pas i tilfælde af roster på 10
spillere.
Sverige: Hvis et hold stiller med 11 eller 12 spillere, skal seks være ”home grown”. Hvis et hold stiller med
10 spillere, skal fem være home grown. Maksimalt 3 kan være ikke-EU.
Tjekkiet: Maksimalt 6 ikke-tjekkiske spillere kan være i rosteren.
Letland: Maksimalt 6 ikke-lettiske spillere kan være i rosteren.
Belgien: Maksimalt 6 ikke-home grown spillere kan være i rosteren.
Begrundelse for forslaget:

a) Det foreslås at der stilles krav til et antal danske spillere for at optimere udviklingen af de
danske talentmiljøer, for at sikre, at de bedste danske spillere får en platform til både
udvikling og profilering – til gavn for dansk basketball.
Hensigten er altså at spillere, der er opvokset i den danske basketball-skole får særstatus – der
skelnes her ikke mellem danskere og ikke-danskere.

Dette skal gerne på sigt kunne smitte af på landsholdsarbejdet, hvis flere danske spillere får
chancen for at spille i Basketligaen.
b) Det foreslås endvidere, at der ikke skal være forskel på om en (ikke-home grown)
udenlandsk spiller er fra Spanien, Senegal eller USA. Det vil betyde at kvaliteten på spillere
hæves (fordi der ikke længere skal ledes efter udlændinge med en eller anden form for
pas). For den samme lønramme, kan der generelt fås betydeligt bedre spillere, hvis der ikke
er restriktioner på passet i forhold til hvis der kun kan ledes efter fx europæiske spillere.
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Forslaget vil bl.a medføre, at danske klubber vil være mere konkurrencedygtige i de
europæiske turneringer. Hvis vi som klub kigger på vores modstandere i
kvalifikationsturneringen til Champions League (Estland) samt modstanderne i
gruppespillet (Tyrkiet, Frankrig, Grækenland, Tjekkiet, Tyskland, Israel, Slovenien), så er de
danske det mest restriktive regler (i forhold til at hente spillere frit). I de øvrige ligaer kan
klubberne hente mellem 6 og 12 ikke-hjemlige spillere (i en roster på 12).
Samlet set vil forslaget medføre en stigning i kvaliteten på de udenlandske spillere (fordi der er færre
restriktioner). Samtidig vil der være sikret et vist antal danske spillere i trupperne.
Som det ses vil det nærmest være kosmetisk justering i de klubber, som reelt vil blive berørt af maksimalt
at måtte stille seks ikke-home grown spillere i truppen. Til gengæld vil kvaliteten på 1-3 af udlændingene
kunne stige.
Perspektivering af reglerne:
På sigt kan kravene til antallet af home grown spillere justeres efter ønske.
Øvrige rækker (mest oplagt Dameligaen) kan også indarbejdes helt eller delvist i forslaget.
Forslag:
A:
I basketligaen er der følgende krav til ”homegrown” spillere.
Hvis et hold stiller med 12 spillere, skal de 6 være home grown
Hvis et hold stiller med 11 spillere, skal de 5 være home grown
Hvis et hold stiller med 10 spillere, skal de 4 være home grown
Definitionen af home grown:
Spillere, der har spillet ungdomsbasketball (til og med U19) i Danmark eller har dansk pas. Det bevises at en
spiller har spillet ungdomsbasketball ved at fremsende en protokol (jf andre regler i licenssystemet).
B:
Der ikke skelnes mellem ikke-home grown spilleres nationalitet (altså i praksis hvilket pas man har, så
længe man ikke er dansker eller har spillet ungdoms-basketball i Danmark).
NB. skal konsekvensrettes de relevante steder i turneringsreglementet
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Notat til 11. Lovforslag om Homegrown i BL
Reglerne om homegrown har ikke været prøvet ved EU domstolene og derfor har vi ikke en endegyldig klar
linje vi kan forholde os til. Kommissionen har dog udtalt sig om området af flere omgange og det er nok de
færreste organisationer der vil have held med at udfordre deres synspunkter ved domstolen, så derfor vil
det være klogt at forholde sig til dem.

EU anerkender talentudvikling som et legitimt hensyn der kan begrunde en hvis indskrænkning i
arbejdskraftens frie bevægelighed. Der skal dog være proportionalitet mellem begrænsningen og den
effekt man mener at kunne opnå. Kommissionen har anerkendt homegrown modellen som et brugbart
system til at sikre talentudvikling, men de er begyndt at stille spørgsmålstegn ved om man opnår den
ønskede effekt og om proportionaliteten derfor ryger. Indtil videre har de dog accepteret det, men de vil
undersøge det nærmere de kommende år.
I Spansk basketball bad kommisionen forbundet om at ændre reglen til 30%
homegrown. http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/mapping-analysis-specificitysport_en.pdf s.16 og 18.
DIFs anbefaling er at forbundene godt kan indføre homegrown regler, men at man ikke bør gå for langt hvis
man skal være indenfor kommissionens anbefalinger. Hvis reglen var at 11 ud af 12 skulle være homegrown
ville det f.eks. være for indgribende i deres øjne. Se punkt 2.3 i vedhæftede dokument.
Derimod er det et 100 % sikkert fastslået ved domstolene at det er i direkte modstrid med EU retten at
diskriminere på nationalitet. Det med gult markerede fra Bakkens forslag bør derfor fjernes
Definitionen af home grown:
Spillere, der har spillet ungdomsbasketball (til og med U19) i Danmark eller har dansk pas. Det bevises at en
spiller har spillet ungdomsbasketball ved at fremsende en protokol (jf andre regler i licenssystemet).
Når alt dette er sagt er der ikke noget der beviseligt er ulovligt om homegrown reglen før domstolen har
afsagt en dom, og DBBF vil aldrig kunne dømmes for en tolkning som man har et rimeligt argument for. En
retssag i EU tager rigtigt mange år, så hvis man ville ønske at have endnu strammere regler kunne man
have dem indtil en evt. dom om mange år. Hvis den siger noget andet skal man så selvfølgelig justere til,
men man vil ikke blive idømt bøder eller andre sanktioner. Dette er uden holdningtagen til det moralske
spørgsmål i at vedtage regler imod DIFs og kommissionens anbefalinger. Danmark er så lille et marked at
det er usandsynligt at kommissionen ville rejse en sag på baggrund af det vi gør herhjemme.
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12. Lovforslag om ændring af propositioner BL
Forslagsstiller: Basketligaen
Motivation:
Som systemet er i dag beslutter BL allerede i efteråret hvordan næste års turnering skal være og går i gang
med at planlægge i løbet af foråret. Turneringen skal godkendes i juni af rigsdagen og principielt kan den
blive fuldstændigt ændret hvilket er en uholdbar situation for BL. BL mener at det er rimeligt at ligaen selv
kan bestemme de dele af sin turneringsform der ikke berører klubber eller andre udenfor BL.
Forslag
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

3. PROPOSITIONER FOR HERRER
Basketligaen
Der er 10 hold i BasketLigaen. Der tages stilling til
formen hvert år af Basketligaen og fremvises på
Basketrigsdagen til godkendelse.

3. PROPOSITIONER FOR HERRER
Basketligaen
Basketligaen beslutter selv sin turneringsform
indenfor de rammer sat i disse propositioner.

Grundspil
Der spilles et grundspil hvor alle hold møder
hinanden tre gange. De 8 bedst placerede
kvalificerer sig til kvartfinalerne (1-8, 2-7,3-6,4-5).
Medaljespil
Kvartfinaler afvikles bedst á fem kampe. Bedst
placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.
Semifinaler afvikles bedst á fem kampe. Vinderen
af 1-8 spiller mod vinderen af 4-5 og vinderen af 27 spiller mod vinderen af 3-6. Bedst placerede i
grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst placerede
i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem taberne
af semifinalerne. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt dette er
godkendt af ligaen og DBBF.

Op- og nedrykning

Basketligaen består som udgangspunkt af 10
klubber, dog kan ligaen selv beslutte at udvide med
op til 12 hold, såfremt der vurderes at være nok
interesserede hold med det nødvendige niveau.
Denne beslutning skal være taget og meldt ud
senest 1.4 for den efterfølgende sæson.

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs og
nedrykningsspil.

Turneringsformen skal være besluttet og
kommunikeret til forbund og omverden senest d.
1.4
Turneringen skal fastsættes i samarbejde med og
godkendes af, DBBFs turneringsudvalg for de
forhold der vedrører resten af basketball. Dette er
f.eks. men ikke begrænset, til pokalterminer,
internationale kampe (landshold og klub), forbunds
events
Basketligaen kan ikke tage beslutninger der direkte
påvirker resten af DBBFs turnering uden accept af
rigsdagen.
Op- og nedrykning
Kun de sportslige resultater gælder i forhold til opog nedrykning mellem 1. division og BasketLigaen.
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Ønsker et Basketligahold at rykke ud af
Basketligaen efter grundspillet, skal klubben
informere om dette til DBBF, senest 24 timer efter
grundspillets afslutning. Holdet vil derefter blive
indplaceret i 1.division for herrer, medmindre
andet ønskes. Såfremt en klub rykker ud, er der
intet nedrykningsspil

Ønsker et Basketligahold at rykke ud af
Basketligaen efter grundspillet, skal klubben
informere om dette til DBBF, senest 24 timer efter
grundspillets afslutning. Holdet vil derefter blive
indplaceret i 1.division for herrer, medmindre
andet ønskes. Såfremt en klub rykker ud, er der
intet nedrykningsspil.

Nedrykningsspil
De sidste to hold i ligaen spiller et nedrykningsspil,
bedst á fem kampe. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud
af ligaen, og erstattes med vinderen af 1.division.

Nedrykning
Der er kun nedrykning såfremt ligaen er fuldt besat
af hold, der ønsker at forsætte og et hold fra 1.div.
samtidigt ønsker at rykke op.

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil

Vinderen af 1.Division Herrer har retten til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2. Er der er plads i Basketligaen, kan nr.2
fra 1.Division Herrer også rykke op.
Potentielt oprykningsberettigede 1.divisions
klubber skal senest 1.april give DBBF og
Basketligaen bindende besked om man ønsker
oprykning, uanset om oprykning er afklaret på
dette tidspunkt. Listen med hvilke klubber der
ønsker oprykning offentliggøres umiddelbart
herefter. Såfremt man meddeler at man ønsker at
rykke op og efterfølgende trækker sig vil dette
modsvare en trækning af holdet fra Basketligaen
med deraf følgende sportslig og økonomisk
konsekvens.

Såfremt der er nedrykning spiller de sidste to hold i
ligaen et nedrykningsspil, bedst af fem kampe.
Bedst placerede hold i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe. Taberen af
nedrykningskampene rykker direkte ud af ligaen,
og erstattes med vinderen fra 1.division.
Vinderen fra 1.Division Herrer har retten til
oprykning. Såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2. Er der plads i Basketligaen, kan nr.2 fra
1.Division Herrer også rykke op.
Potentielt oprykningsberettigede fra 1.divisionsklubber skal senest 1.april give DBBF og
Basketligaen bindende besked, om man ønsker
oprykning. Dette skal ske uanset om oprykning er
afklaret på dette tidspunkt. Listen med hvilke
klubber, der ønsker oprykning offentliggøres
umiddelbart herefter. Såfremt man meddeler, at
man ønsker at rykke op og efterfølgende trækker
sig, vil dette modsvare en trækning af holdet fra
Basketligaen med deraf følgende sportslig og
økonomisk konsekvens.

Såfremt ingen hold rykker op til Basketligaen, vil
der ikke være nedrykning fra ligaen.
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13. Lovforslag om ændring af propositioner for 1.div. Herrer
3. Propositioner for herrer – Propositioner for 1.div. Herrer
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation:
Ifølge lovteksten skal rigsdagen på rigsdagen 2017 forholde sig til om Basket1eren skal forsætte:
Nuværende tekst
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.
Basket1eren gælder i sæson 16/17 som en prøveordning. Rigsdagen skal i 2017 forholde sig til om den skal
forsætte.

14. Lovforslag om ændring af økonomi i Landspokalturneringen Seniorer.
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
Motivation:
Reglen er fra tidligere, hvor klubberne selv organiserede dommere og udbetalte omkostninger i hallerne. I
dag påsættes og afregnes alle dommere via DBBF til disse kampe.
Klubberne vil stadig blive afregnet solidarisk som i dag i indledende runder. Omkostningerne vil blive fordelt
ift., hvor langt klubben er nået i pokalturneringen.
Såfremt forslaget vedtages, vil samme model som i ungdomspokalturneringen vil blive anvendt, hvilket vil
medføre, at startgebyret for pokalturneringen for seniorer blive nedsat ift. sparede omkostninger. Til
gengæld vil de variable omkostninger stige for de klubber, som når langt i turneringen.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

5.Propositioner for Landspokalturneringen for
seniorer §14 Økonomi afsnit 3

5.Propositioner for Landspokalturneringen for
seniorer §14 Økonomi afsnit 3

DBBF udbetaler samtlige honorarer, rejseudgifter
og diæter til dommerne jf. DBBF´s gældende
takster. Disse udgifter debiteres efterfølgende de
deltagende klubbers konto hos DBBF.
Fra 1/8-finalen dækker DBBF udgifterne

DBBF udbetaler samtlige honorarer, rejseudgifter
og diæter til dommerne jf. DBBF´s gældende
takster. Disse udgifter debiteres efterfølgende de
deltagende klubbers konto hos DBBF.
DBBF dækker udgifterne i finalerne
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Ad 8) Godkendelse af Herreligaens og Dameligaens mandat
Herreligaens Hvidbog 2017-18
Basketligaens Hvidbog 2017-18
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 (herefter BL). 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 fan-kultur
Samarbejde med TV-partnere
Udvikle ligaen kommercielt
Samarbejde med kommercielle partnere
Samarbejde med DBBF og andre interessenter

§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er direktørens/forretningsførerens kontor.
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§ 4 Turneringsgebyr
Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt
flertal efter indstilling fra LB 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
BL er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er den øverste instans. Rigsdagen godkender
årligt BLs 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/Ligarådet
3. Bestyrelsen (LB)
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 LB med mindst 1 måneds varsel til
afholdelse senest 15.maj og mindst tre uger før DBBFs Basketrigsdag. Forslag, der ønskes behandlet, skal
være LB i hænde senest 3 uger før ligaens repræsentantskabsmøde. Mødestedet fastsættes af LB.
§9
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er følgende:
1. Valg af dirigent
2. LB aflægger beretning
3. LB 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 LB
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
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.
§ 10 Ekstraordinært møde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes af LB og skal indkaldes på skriftlig anmodning
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af 1/3 af ligaens klubber repræsenteret på sidste ordinære repræsentantskabsmøde med opgivelse af
forhandlingsemne.
Indkaldelse sker med 14 dages varsel. Mødestedet bestemmes af LB
§ 11 Repræsentantskabet/Basketligarådet
Repræsentantskabet kaldes i daglig tale 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 LB.
Hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og kan dermed
træffe de nødvendige beslutninger på møderne i forhold til BL. 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
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

Kommentar

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.
§ 12 Ligaudvalget (bestyrelsen)
LB (bestyrelsen) (Herefter LB) består af formand, næstformand og økonomiansvarlig der vælges af
repræsentanterne i basketligarådet.
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Bestyrelsesmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde ved simpel 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 BL 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.
Bestyrelsens 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 LB 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
LB har ikke kompetence til selvstændigt at beslutte bøder, eller andre sanktioner der ikke er beskrevet i
hvidbogen.
LB har mandat til at diktere fastsættelse af kampe såfremt dette skønnes bydende nødvendigt for ligaen.
Ligaklubberne skal respektere LBs 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
LBs 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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§ 13 Forretningsfører
BL hyrer en forretningsfører der har ansvar for at drive og udvikle ligaen, herunder at lede evt. yderligere
personale. LB er ansvarligt for udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse med ansvar og kompetence områder.
Ligesom den definerer forretningsførerens målsætninger om fokusområder.
§14 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 LBs godkendelse. Aftaler kan underskrives af to
fra LB 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
§15 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.
§ 16 TV- og reklamerettigheder
TV-rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring BLBL tilhører BL og fordelingen forhandles i samarbejde med DBBF. BL 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 BL ret til logo på medhjælperes
trøjer.
§ 17 Dommerne
BL ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Udover at dømme kampene, skal
dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i BL. Ligaen bidrager til at skabe et miljø så
dommerne løbene kan udvikle sig.
§ 18 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.
§ 19 Forholdet til DBBF
Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. BL må føre til en øget træningsmængde. DBBF og
klubberne må tage stilling hvorledes fordeling af træning mellem landshold og klubtræning skal foregå.
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§ 20 1. division
De 1. divisionsklubber der har interesse for oprykning inviteres til individuel rådgivning af
forretningsføreren mindst en gang årligt.
ØKONOMI
§ 21 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere ligaens bøger, bilag
og formue.
§ 22 Revision
Revisionen varetages af revisorer godkendt af LB. Det er en betingelse for at kunne vælges som revisor eller
revisorsuppleant, at pågældende ikke har andre hverv i ligaens eller i DBBFs ledelse.
§ 23 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en ligaklub reguleres i DBBFs konkursreglement
§ 24 Klubbernes økonomi
1. Klubberne i BL kan ikke skylde DBBF eller BL penge uden særlig aftale herom med hhv. DBBF eller
Basketligarådet, og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. BL 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, BL.
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.
§ 25 Ophævelse
Beslutning om forenings ophævelse kan kun tages af rigsdagen med 4/5 af stemmerne
Rykker en klub ned fra BL 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.
§ 26 Sanktioner
Ligarådet i BL er berettiget til selv at vedtage sanktioner over deltagere i BL som f.eks. Bøder,
taberdømmelse ved kampe, udelukkelse m.m. Ligarådet fastsætter selv ankemuligheder for afgørelserne.
Ligarådet kan beslutte at uddele beslutningskompetence til ligabestyrelsen eller administration.
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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 BL.
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.

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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d. Krav til kampafvikling i øvrigt
2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i 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 BL 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. BL 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 LB.
11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra BL. 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 BL. 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
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Der skal være underlægningsmusik under introduktionen af hjemmeholdet.

Derudover skal mindst tre af nedenstående krav skal være opfyldt jf. pkt. 19)
 Hold starter uden for hallen
 Lys slukkes og der er følgespot på spillerne
 Lysshow, lasere, stroboskoplys etc.10
 Fyrværkeri, røg eller lignende
 Spillerne løber ind med børn i hænderne
 Tunnel af cheerleaders /dansere
15. BL weekendkampe starter som udgangspunkt lørdage eller søndage mellem kl. 14.00 og 16.00, mens
midt ugekampene spilles starter mellem 18 og 20.00. Alle klubber skal have mulighed for at spille mindst
på det ene af de to tidspunkter. TV-kampe eller tilskuerfremmende foranstaltninger kan afvige herfra. Østvest kampe må som hovedregel senest ligge kl.17 i weekend og 19 i hverdage.
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
g. 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.

10

Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først
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Såfremt billetterne ikke er bestilt og betalt mindst 2 dage inden kampen, bortfalder udeholdets ret til
billetterne.
h. Fælles forpligtigelser
Klubber i BL indgår automatisk i de fælles aftaler og forpligtigelser der er lavet af ligaen på vegne af
klubberne. Oprykkere forventes at tilpasse forholdene herefter, men ligaen kan vælge at respektere
eksisterende aftaler indtil deres udløb.
TV
Alle klubber er forpligtigede af fælles TV-aftaler og til at gøre alt for at sikre et godt samarbejde med TV.
Også hvis det f.eks. indebærer at sikre en TV kamp hos en anden ligaklub.
Slutspilskampe skal planlægges på de terminer angivet af TV. Hvis man ikke har hallen må man enten spille
på udebane (uden ret til at få en anden hjemmekamp i stedet), eller spille på en neutral bane. Hvis dette
ikke accepteres tabes kampen 20-0. Kampe kan lægges uden for terminerne efter godkendelse fra TV, eller
hvis de generelt har sagt at de ikke vil vise fra hallen.
Ligabestyrelsen kan diktere en kampflytning hvis dette er nødvendigt for at kunne få en kamp på
TV. Kampflytningen skal varsles med mindst 7 dage inden spilletidspunkt. LB kan om nødvendigt diktere
flytning af andre kampe hvis flytningen af TV-kampen gør at turneringen ellers ikke kan følge de beskrevne
regler.
LB skal forsøge at løse problemstillingerne med respekt for klubbernes udfordringer, men dårligt
kampprogram, fraværende personale, haltider, manglende frivillige, planlagte arrangementer m.m. er ikke
argumenter der kan forhindre ovenstående.
Ligasponsorat
Alle klubber er forpligtigede til at levere aftale ydelser til BL sponsorer.
Nuværende rettighedsfladers som BL disponerer over er:
- Al BL grafik i hallerne; herunder kæmpebanner, roll ups, dommerbordsdug, plademærker etc.
-

TV fladen
Hjemmeside
Dommertrøjer
Meet and greet med spillere. Max tre gange pr. sæson pr. spiller. Trænings og kampprogram skal
respekteres
1 timeout pr. kamp
Signering af bolde og trøjer (BL dækker omkostning og organiser underskrivning)
10 ViP billetter pr. kamp (betalt af BL)
50 billetter pr. kamp. Ved forventet udsolgte kamp max 20, betalt af BL og bestilt min. 7 dage før.
Logo på trøje 8 * 8 cm
Grøft ved begge baglinjer

Såfremt BL ikke gør brug af disse flader inden 1.7 for den kommende sæson, er klubberne berettigede til at
sælge dem til anden side, men kun som et årige forpligtigelser.
Der indgås ikke aftaler med sponsorer om brug af eksponeringselementerne uden klubbernes forudgående
accept.
Turneringsform
I sæsonen 17-18 spilles følgende turnering

94

BL
BL består af op til 12 hold såfremt der vurderes at være nok interesserede hold med det nødvendige
niveau. Denne beslutning skal være taget og udmeldt senest 1.3 for den efterfølgende sæson.
Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs, nedrykningsspil
Grundspil
Der spilles et grundspil hvor alle hold møder hinanden tre gange.
De 8 bedst placerede kvalificerer sig til kvartfinalerne (1-8, 2-7,3-6,4-5).
Medaljespil
Kvartfinaler afvikles bedst á fem kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige
kampe.
Semifinaler afvikles bedst á fem kampe. Vinderen af 1-8 spiller mod vinderen af 4-5 og vinderen af 2-7
spiller mod vinderen af 3-6. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold i grundspillet har
hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt dette er godkendt af ligaen.
Op- og nedrykning
Ønsker et Basketligahold at rykke ud af BL efter grundspillet, skal klubben informere om dette til DBBF,
senest 24 timer efter grundspillets afslutning. Holdet vil derefter blive indplaceret i 1.division for herrer,
medmindre andet ønskes. Såfremt en klub rykker ud, er der intet nedrykningsspil
Der er kun nedrykning såfremt at ligaen er fuldt besat af hold der ønsker at forsætte og et hold fra 1.div.
samtidigt ønsker at rykke op.
Såfremt der er nedrykning spiller de sidste to hold i ligaen spiller et nedrykningsspil, bedst á fem kampe.
Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud af ligaen, og erstattes med vinderen af 1.division.
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,-
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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 BL

1.000,-

19) Mangelfuld spillerintroduktion

500,-

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

1.000,-

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

2.000

23) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede.
Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis dette ikke er på plads
senest 2 uger efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på 1.000 kr.
1.000,-
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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) Kampe med mindre end 230 tilskuere udover 1

0,-

26) TV kampe med under 500 tilskuere

5.000,-

27) Stigning under sæsonmål

0.-

28) Slutspilskampe (undtaget nedrykningsspil) med under 500 tilskuere

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 100 kr.
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
Hvidbog for Dameligaen 2017
Dameligaen har til formål at skabe en platform for udvikling af den bedste damerække. Ligaens primære
fokus er på udvikling af al der sker omkring banen. Det vil sige faciliteter, underholdning produktudvikling
og tilskuere. Vi mener, at det er den bedste måde at skabe en positiv udvikling for damebasket i Danmark.
Vision
Vi vil være en profileret dameliga der tilbyder national sportsunderholdning
Mission
Vi vil levere kvalitetsunderholdning
Klubberne betragter sig selv som kollegaer og samarbejdspartnere uden for banen, med en fælles opgave
at udvikle sporten. Det gøres igennem et konstruktivt samarbejde, ærlighed og åbenhed omkring alle
forhold i ligaen
Hvidbogen opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne
2016-17 og 2017-18. Klubberne i Dameligaen forpligter sig til at følge de beskrevne vilkår og aftaler.
Del 1: Dameligaen og dens opgaver
§ 1 Navn
Ligaens navn er Dameligaen. Ligaen er Danmarks Basketball-Forbunds øverste række i
Danmarksturneringen for damer. Ligaen kan uden varsel skifte navn efter beslutning fra ligarådet. Ligaen er
undergivet DBBFs love og reglementer samt Danmarks Idrætsforbunds love og reglementer og beslutninger
truffet i henhold hertil.
§2 Formål
Ligaens formål er at virke for dameelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love. Ligaens
opgaver er blandt andet at:










Sikre drift af turneringen
Udvikle ligaen kommercielt
Arbejde på at markedsføre ligaen
Rådgive og vejlede klubberne
Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter
Skabe den bedst mulige fankultur
Søge at skaffe TV partnere
Samarbejde med kommercielle partnere
Samarbejde med DBBF og andre interessenter

§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er forretningsførerens kontor.
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§ 4 Turneringsgebyr
Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt
flertal efter indstilling fra ligaudvalget og forretningsføreren. I fordelingen af udgifterne tages der hensyn til
den geografiske spredning af holdene.
Betalingen til Dameligaen opkræves i to rater 15/9 + 1/2. Falder betaling for sent opkræves et ekstra beløb
på 500 kr.
§ 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
Dameligaen er underlagt Danmarks Basketball Forbunds Rigsdag, der er den øverste myndighed. Rigsdagen
godkender Dameligaens Hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson jf. DBBFs love og
reglementer § 12 stk. 5 pkt. 8. Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og
Hvidbogens bilag, der ikke skal godkendes på Rigsdagen.
Alle afgifter der falder i Dameligaen pådømmes og administreres af Dameligarådet ved Dameligaens
forretningsfører.
§ 7 Dameligarådet
Dameligarådet er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver ligaklub, samt 1
repræsentant udpeget af DBBF. Rådets opgave er at forholde sig til de væsentlige problemstillinger for
ligaen. Den daglige drift varetages af forretningsføreren i samarbejde med ligaudvalget.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Dameligarådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs
forpligtelser og kan tegne klubben. Repræsentanten kan dermed træffe alle de nødvendige beslutninger på
møderne i forhold til Dameligaen. Hver klub skal udpege en substitut med samme viden og mandat.
Substitutten deltager i Dameligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.
Man kan kun udøve stemmeret i Dameligarådet ved personligt fremmøde.
Møderne afholdes efter en fast termin med minimum 5 møder om året.
Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse. Der tages
beslutningsreferat der offentliggøres på Dameligaens hjemmeside.
Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning på besluttede opgaver.
Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de ved
afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne Hvidbog eller til gældende
arbejdsdokumenter for Dameligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet skal 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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§ 8 Ligaudvalget
Udvalget består af tre repræsentanter fra Dameligarådet.
Udvalgsmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde blandt de opstillede. Man skal
have siddet som ligarepræsentant mindst en sæson for at være kvalificeret til udvalget, dog er medlemmer
med mere anciennitet klart at foretrække.
Fra Dameligaen udpeges en repræsentant der indgår i DBBFs bestyrelse jf. DBBFs love og reglementer § 9
litra f.
Der stemmes om de tre medlemmer af ligaudvalget.
Valget er personligt og såfremt et ligaudvalgsmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt medlem
på det førstkommende Dameligamøde.
Ligaudvalgets opgaver 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 en 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 Dameligaen i forhandlinger med andre parter som forbund, TV etc.

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 et ligamøde til afstemning eller diskussion.
Ligaudvalgets beslutninger skal straks videreformidles til ligarådet.
Et ligaudvalgsmedlem er kun inhabilt, hvis der er tale om en beslutning i en konflikt, der direkte vedrører
egen klub.

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.
§ 9 Forretningsfører
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DBBF fungerer som forretningsfører og har ansvaret for at drive og udvikle ligaen, herunder at lede evt.
yderligere personale. Ligaudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse med ansvars- og
kompetenceområder. Ligaudvalget definerer forretningsførerens målsætninger om fokusområder.
Jobbeskrivelsen evalueres hvert år på Ligarådets sidste møde før sommerferien eller efter behov.
Udgifter til forretningsføreren dækkes af Dameligaen.
De løbende opgaver omkring afviklingen af Dameligaen varetages i samarbejde mellem DBBF og
Dameligarådet. Opgavefordelingen mellem Dameligaen og DBBF for en sæson aftales senest i maj måned
forud for en sæson. Samtidig aftales de økonomiske vilkår mellem Dameligaen og DBBF.
§ 10 Tegningsforhold
Væsentlige budgetoverskridelser kan kun ske med Dameligarådets godkendelse. Aftaler skal underskrives
af hele ligaudvalget og forretningsføreren. Væsentlige beslutninger inden for budget kan kun ske med
ligaudvalgets godkendelse. Aftaler skal underskrives af to fra ligaudvalget og forretningsføreren.
Mindre beslutninger og aftaler inden for budget kan træffes og underskrives af forretningsføreren.
Budget skal godkendes af ligarådet efter indstilling fra ligaudvalg og forretningsfører.
Andre forhold
§ 11 Håndtering af indberetninger og protester
DBBFs disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Det tilstræbes at
kunne ske inden for 48 timer.
§ 12 Dommerne
Dameligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Ud over at dømme kampene skal
dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Dameligaen. Ligaen bidrager til at skabe et
miljø, så dommerne kan udvikle sig.
Dameligaen skal inddrages i Dommer Udvalgets (Dus) opstilling af krav til dommerne i Dameligaen, og
ligaen skal ligeledes have medindflydelse på udvælgelsen af dommerne.
§ 13 Markedsføring af Dameliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold
Det forudsættes, at Dameligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en
tilskuerkultur fremmes til fælles gavn.
§ 14 Forholdet til DBBF
Arbejdet i Dameligaen skal koordineres med DBBFs elitestrategi via dialog mellem dameligaklubberne og
eliteudvalget, og turneringen skal planlægges med hensyntagen til landsholdsterminerne.

§ 15 1. divisionerne
De 1. divisionsklubber, der har interesse for oprykning, inviteres til individuel rådgivning af
forretningsføreren mindst en gang årligt.
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Økonomi
§ 16 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere Dameligaens bøger,
bilag og formue.
§ 17 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 Dameligaens – eller DBBFs ledelse.
§ 18 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en Dameligaklub reguleres efter DBBFs Konkursreglement.
§ 19 Klubbernes økonomi
Klubberne i Dameligaen kan ikke skylde DBBF eller Dameligaen penge uden særlig aftale herom med hhv.
DBBF eller Dameligarådet, og det kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Dameligaen 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.
En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til Dameligaen.
For at kunne deltage i slutspillet skal al forfaldende gæld til Dameligaen og DBBF være afregnet. Forfalden
gæld er udeståender, hvis forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp.
§20 Ophævelse
Beslutning om Dameligaens ophævelse kan kun tages af Rigsdagen med mindst 4/5 af stemmerne.
Rykker en klub ned fra Dameligaen oppebærer klubben retten til den forholdsmæssige andel af
egenkapitalen pr. 1. juni i den aktuelle sæson. Ved trækning fra Dameligaen fortabes hele retten til
tilbagebetaling af egenkapital og evt. indbetalte turneringsgebyr.
Del 2 og 3 er til orientering og kan ændres af Dameligarådet uden godkendelse fra Rigsdagen
Del 2: Klubberne og deres opgaver
Generelt
Klubberne er en del af Dameligaen, 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.
Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten over,
om klubberne har levet op til kravene i Dameligaen. Det bør max. tage 10 min. umiddelbart efter kampen,
hvor personen ligeledes udleverer et kampevalueringsskema til de to holds trænere. Skemaet giver
trænerne mulighed for at evaluere kampens afvikling (ris og ros). Klubberne kan indsende skemaet senest 4
dage efter kampen til forretningsføreren med kopi til modstanderholdet.
Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af, at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er dispensation
fra kravet. Afgifterne er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Dameligaen.
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Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillere forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.
Krav til klubberne
1. Der SKAL være gennemsigtige plader på banen. Der SKAL endvidere være 24-sekunders ure over
pladerne eller i hjørnerne.
2. Klubberne SKAL senest en uge før efter første spillerunde have indsendt holdbillede samt billede af
hver enkelt spiller i truppen til forretningsføreren (eller anden udpeget person).
3. Klubberne skal på skift efter aftalt rækkefølge indsende preview for den kommende rundes kampe.
Preview SKAL være indsendt til forretningsføreren (eller anden udpeget person) senest to dage før
første kamp i runden.
4. Der SKAL stilles et afmærket eller aflåseligt omklædningsrum til rådighed for dommerne og hvert hold.
5. Banen SKAL være klar til kamp mindst 30 minutter før kampstart – det vil sige eventuelle
bandereklamer opsat og minimum 6 ens bolde (identisk med kampbolden) til brug for opvarmning (3
bolde til hvert hold).
6. Dommerbord + tilhørende statistik skal være klar senest 30 minutter før kampstart.
7. Der skal være speaker til kampene. Denne skal agere fair gennem kampen.
8. Der SKAL i hallen være person(er) til aftørring af banen for sved.
9. Alle hold i Dameligaen kan spille med trøjenumrene 00, 0 – 99.
10. Hvert hold SKAL stille med minimum 8 spillere til hver kamp.
11. Spillerne SKAL bære ens opvarmningstrøjer under den fælles opvarmning.
12. Alle kampe i Dameligaen SKAL optages på video, som senest 24 timer efter kampens afslutning SKAL
være tilgængelig på internettet.
13. Hvis der spilles flere Dameligakampe samtidig skal der laves resultatservice i hallerne.
14. Der SKAL tages statistik ved hjælp af det officielle statistikprogram. Der SKAL være minimum 2
personer, der klarer denne opgave – og kampen skal i forhold til statistik være ”lukket ned” straks
efter kampens afslutning. Klubberne har pligt til at deltage i planlagte statistikkurser – som blandt
andet afholdes i forbindelse med en fælles opstarts Clinic inden sæsonstart.
15. Efter hver kamp SKAL kampafviklingsskemaet indsendes til forretningsføreren.
16. Hjemmeholdet har ansvaret for at stille en person til rådighed, der sammen med dommerne udfylder
skemaet.
17. Hjemmeklubben SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt et kampreferat til forretningsføreren
(eller anden udpeget person). Hvis muligt medsendes billeder fra kampen.
18. Alle klubberne skal mindst én gang i løbet af sæsonen arrangere et arrangement for piger af mindst en
hel dags varighed.
Dameligaen kan ved sæsonopstart fritage en klub fra et eller flere krav i en kortere periode eller for hele
sæsonen. Dette sker ved at den pågældende klub indsender en dispensationsansøgning til Dameligaen
senest 8 dage før det første Dameligarådsmøde i sæsonen.
Som nævnt indsendes kampafviklingsskema til forretningsføreren efter hver kamp. 2 gange pr. sæson
udsendes en opgørelser over tilskuertal til klubberne.
Der udarbejdes et evalueringsskema, som trænerne senest 4 dage efter en kamp kan indsende med
bemærkninger (positive/negative) til kampens afvikling. Herunder kvalitet af video, speaker, statistik,
dommere m.v. Skemaet sendes til modstanderholdet samt til forretningsføreren.
Mindst 2 gange pr. sæson modtager klubberne oversigt over indsamlede bemærkninger fra
forretningsføreren.
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Overholder klubberne ikke ovenstående krav gives en advarsel for den første forseelse i en sæson og
herefter opkræves en bøde på 500 kr. for hver gang kravene ikke efterleves.
Del 3 Afgifter m.v.
1. Mangler ved banen f.eks. gennemsigtige plader eller 24 sek. ure afgift 500 kr.
2. Manglende rettidige billeder af hold eller spillere. Holdbillede afgift 500 kr. Spillerbilleder afgift 100 kr.
pr billede. Efter 2 uger tilskrives yderligere afgift 500 kr. i afgift pr. manglende billede.
3. Manglende rettidigt preview afgift 500 kr.
4. Manglende tildeling af omklædningsrum afgift 500 kr.
5. Manglende tilgængelig bane afgift 500 kr.
6. Manglende eller forsinket dommerbord afgift 500 kr.
7. Manglende speaker afgift 500 kr.
8. Manglende personale til aftørring afgift 500 kr.
9. Mangelfulde spilletrøjer afgift 500 kr.
10. Mangelfuldt antal spillere afgift 500 kr.
11. Mangelfulde opvarmningstrøjer afgift 500 kr.
12. Manglende videomateriale afgift 500 kr.
13. Manglende statistik afgift 500 kr.
14. Manglende afviklingsskema afgift 500 kr.
15. Manglende eller for sent kampreferat afgift 500 kr.

Opfordringer til klubberne i Dameligaen
Ud over kravene opfordres klubberne til at opfylde følgende til udvikling af Dameligaen:
1. Det anbefales, at klubberne nedsætter en egen Dameligabestyrelse/-udvalg, der i egen klub i særlig
grad har fokus på netop holdet i Dameligaen.
2. Hjemmeholdene skal opfordres til at have en fysioterapeut eller læge i hallen, som er til rådighed for
begge hold i tilfælde af skader.
3. Klubberne opfordres til at lave en plan for markedsføring af hjemmekampe.
4. Der vælges forud for sæsonen et antal fokuskampe, hvor klubben har særlig fokus på kampafviklingen
i form af tilskuere, speak, konkurrencer, omtale m.v.
5. Foromtale på egen hjemmeside af næste hjemmekamp – og meget gerne fremsendelse af denne til
Dameligaens hjemmeside.
6. Tilsvarende anbefales det, at klubberne udarbejder et kampprogram.
7. Klubberne opfordres til at afvikle konkurrencer og anden underholdning for tilskuerne i løbet af
kampene.
8. Klubberne opfordres til at sørge for, at der er en kiosk eller bod, hvor der sælges drikkevarer m.v.
9. For at skabe stemning under kampen må der spilles musik i pauserne samt under spil – så længe
bolden er på det angribende holds egen banehalvdel. Så snart bolden krydser midterlinjen skal
musikken stoppes.
10. Det anbefales, at klubberne i Dameligaen udarbejder og gennemfører en handlingsplan for egne
talenter (fra minimum junior og op).
11. Det anbefales i særlig grad, at klubberne i Dameligaen arbejder målrettet på rekruttering og
fastholdelse af pige-/damespillere.
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Turneringsstruktur
Dameligaen afvikles med et grundspil og et slutspil. Strukturen for grundspil og slutspil tilpasses antallet af
deltagende hold.
Kampe i weekender afvikles med starttid tidligst kl. 13.00 og senest kl. 17.00. Weekendkampe kan placeres
om fredagen efter aftale mellem klubberne. Kampe mellem hold fra øst/vest dog med start tidligst kl.
13.30. Kampe på hverdage (tirsdag-torsdag) afvikles medkampstart tidligst kl. 19.00 og senest kl. 20.00.
Andre tidspunkter kun efter aftale mellem klubberne.
I sidste runde af grundspillet samt i sidste runde af et eventuelt mellemspil afvikles kampene med samme
starttidspunkt.
Udvikling
For at opnå udvikling i Dameligaen og for pige-/damebasket generelt i Danmark afvikles følgende aktiviteter
i samarbejde med DBBF:
1. Strategimøde med repræsentanter fra klubberne i Dameligaen og DBBF. Her sættes fokus på aktuelle
problemstillinger, og der fastlægges en fælles plan for det videre arbejde med Dameligaen og pige/damebasket generelt. Mødet afholdes hvert år i forbindelse med et møde i Dameligarådet.
2. Temamøde for alle klubber i DBBF samt relevante udvalgsmedlemmer fra DBBF med fokus på pige/damebasket. Mødet afholdes i lige år i samarbejde med DBBF i sammenhæng med andet møde eller
arrangement for klubberne.
3. Udviklingsmøde for samtlige trænere i Dameligaen og repræsentanter fra DBBF. Mødet afholdes i hvert
år i sammenhæng med pokalfinale eller All-Star kamp.
4. Dommerudviklingsmøde med repræsentanter fra klubberne i Dameligaen.
5. Dameligadommerne og DBBF. Mødet afholdes hvert år i forbindelse med dommernes opstartsclinic.
6. Eliteudviklingsmøde med repræsentanter fra klubberne i begge ligaer, landsholdene og DBBF. Afholdes
i lige år i forbindelse med andet møde eller arrangement for klubberne.
7. Dialogmøde mellem repræsentanter fra klubberne i Dameligaen, 1. Division Damer og DBBF. Mødet
afholdes hvert år i forbindelse med pokalfinale eller All-Star kamp.
Kåringer m.v.
Dameligaen uddeler hvert år følgende priser:
 Årets spiller (spillerne fra alle klubber tildeler en spiller 5, 3 og 1 point – dog kan man ikke stemme på
en fra egen klub).
 Årets talent (igen er det 5, 3 og 1 point til årets talent – der maksimalt må være fyldt 20 år). Samme
spiller må ikke vinde titlen som Årets talent mere end en gang. Også her må der ikke stemmes på en
spiller fra egen klub.
 Årets Coach (head coach’en fra klubberne i Dameligaen afgiver én stemme hver på Årets Coach).
 Årets dommer (på samme måde tildeler spillerne 5, 3 og 1 point til den dommer, som de mener hen
over sæsonen har ydet den bedste præstation – konsekvens, dialog, fair….).
 Årets spiller i finaleserien – final mvp. Forretningsføreren står for at udpege den spiller i finaleserien,
der har udmærket sig.
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Herudover kåres grundspillets hold (fem spillere) på baggrund af afstemninger mellem trænerne.
Efter grundspillets afslutning modtager alle trænere en mail fra forretningsføreren, hvor de bliver bedt om
at vælge grundspillets hold. Trænerne skal sende deres valg inden semifinalerne starter, således at holdet
kan præsenteres i under semi- eller finalerunden, alt efter hvad der passer bedst ifm. antallet af spillere.
Hver træner vælger fem spillere: 2 guards, 2 forwards og 1 center. Trænerne må max. vælge 2 spillere fra
eget hold. De 5 spillere, der får flest stemmer (2 guards, 2 forwards og 1 center) udgør grundspillets hold.
Ved stemmelighed gælder følgende 2 regler:
1. Stemmer fra egen træner gælder kun 50%.
2. Hvis der stadig er stemmelighed beslutter forretningsføreren egenhændigt, hvem der udgør holdet.
Holdene bliver præsenteret med billeder på Dameligaens hjemmeside og på Facebook, samt ved en kamp i
slutspillet, hvor de fem spillere præsenteret og får overrakt en lille erkendelighed inden kampstart.
Administrationen af afstemningerne under og efter sæsonen varetages af
Forretningsføreren.
Andet
Hver klub tildeles 30 sæsonkort til 2 personer. Kortene giver adgang til samtlige kampe i Dameligaens
grundspil og slutspil. Kortene uddeles til klubberne inden første runde af grundspillet.
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DBBF Tolkninger og Retspraksis 2017-18
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 refererer til DBBF’s
regler er der følgelig ingen karantæne. – RLA 190515
Karantæner gælder kun for DBBF’s turneringer, med mindre udenlandske turneringer/stævner har andre
bestemmelser, som direkte refererer til spillerens status i hjemlandet.
Såfremt længden af en karantæne omfatter mere end 3 spilledage, gælder karantænen også i udlandet.
RLA 290517
§15
Klubber kan ikke flytte kampe for at opnå en opsættende virkning ift. en idømt karantæne. Karantænen
omfatter den/de kampe, som var fastsat, da diskvalifikationen/indberetningen fandt sted.
Eks.1 – En spiller idømmes karantæne, og kampe(n), hvor karantænen skulle afsones, udsættes så de(n)
først til afvikles senere. Tolkning – Spilleren har karantæne i den/de kampe, som oprindeligt lå indenfor
karantæneperioden.
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Eks.2 – En spiller idømmes karantæne og der flyttes/fastsættes efterfølgende kampe, der nu bliver afviklet
indenfor karantæneperioden. Tolkning: Efterfølgende flyttede kampe ind i karantæneperioden, vil også
være omfattet af den tidsbegrænsede karantæne, og spilleren kan derfor ikke deltage i dem. – RLA 230517
§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
§ 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. Offentlig instans som behandler disse.
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 Clerance. Ved ophold kortere end 3 måneder og gyldigt ophold uden arbejds-
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/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
§30 Stk.2A
EU-lande tolkes som alle medlemslande fra FIBA-europe. Der kan søges dispensation for statsløse. –
vedtaget på rigsdag 2016 RLA
§35
Spillere med dobbeltlicens (§35) er generelt undtaget fra reglerne om op/nedrykning i §10, og kan således
bl.a. deltage i første kamp for både Liga- og 1.div.hold (22-09-2011)
§42
En spiller fra en klub der ikke kræver licens, kan skifte klub gennem hele sæsonen til en klub der ikke er
omfattet af licensreglerne. Dette gælder også hold i samme rækken. Men der udløses karantæne på 21 dage.
(06-01-2010)
Skolelicens
Det er en forudsætning at man er indregistreret som almindelig elev på den skole man har skolelicens for.
Skolelicensen bortfalder hvis man stopper på den pågældende skole. (23-08-2010)
3. Propositioner for Herrer
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og 18.00
10.09.2014 RLA
2. division herrer Øst
Såfremt et hold blandt nr.1-4 ikke ønsker deltagelse i playoffs, gives retten til deltagelse videre til lavere
placerede hold som ønsker deltagelse. 15-10-2013 RLA
Turneringsudvalget fastsætter regler og rammer for slutspil. Disse offentliggøres inden turneringsstart
29-05-2017 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. 15-10-2013 RLA
Turneringsudvalget fastsætter regler og rammer for slutspil. Disse offentliggøres inden turneringsstart
29-05-2017 RLA
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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

Andre forhold
Indplacering af hold i turneringen
Som udgangspunkt følges proportionerne for de enkelte turneringer, når det skal fastlægges hvilke hold der
rykker op og ned i de forskellige rækker.
Imidlertid kan der opstå situationer hvor hold ønsker at blive indplaceret i en højere eller lavere række i
forhold til den de sportsligt er kvalificeret til.
Dette kan f.eks. skyldes kraftig til- eller afgang af spillere el. lign.
I disse situationer behandler TU ansøgningerne, og hvis ønskerne vurderes at kunne opfyldes uden at det
går ud over andre sportsligt kvalificerede hold, så kan TU godkende forespørgslerne. I forbindelse med
disse ekstraordinære indplaceringer kan der blive behov for eventuelle kvalifikationskampe om ledige
pladser. Tid og sted for sådanne kampe fastsættes af TU.
Et hold kan aldrig indplaceres ekstraordinært i ligaerne.- RLA 16-06-2015
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.
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Weekend
Weekend defineres som perioden fra lørdag kl.00.01 til søndag kl. 23.59
Afstand til tilskuere (22-06-15 RLA)
I de haller hvor der er reklamebander opstillet på baglinen (krav: minimum 2 meter fra banen), der kan
tilskuerpladser placeres bag disse.
Er der ingen reklamerbander opstillet, skal tilskuerne være mindst 5 meter fra banen.
Forholdsregler ved udbrud af sygdomsepidemi.
Disse forholdsregler finder kun anvendelse, når myndighederne har meddelt, at der er tale om en
sygdomsepidemi.
For at kunne få flyttet en kamp som følge af sygdomsepidemi, skal mindst 6 af holdets stamspillere være
ramt af sygdommen. En stamspiller er en spiller, der har spillet hovedparten af kampene for holdet.
På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets
Administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og
orienterer modparten.
Week-end og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og
dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke møder
frem til kamptidspunktet.
Dokumentation:
For at kunne få flyttet en kamp som følge af ovenstående, skal sygdommen dokumenteres i form af
underskrevet lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen påhviler klubben.
Lægeerklæringen skal være forbundet i hænde senest 72 timer efter spilletidspunktet.
Kan der ikke skaffes lægeerklæring eller er erklæringen ikke forbundet i hænde inden for
tidsfristen, erklæres kampen for tabt.
Klubberne skal inden 10 dage meddele forbundet nyt aftalt spilletidspunkt.
Alders definition
En senior er alle spillere der er for gammel til at spille i U19 rækken.18-06-14 RLA

Dokumentet opdateres løbende, se basket.dk
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Ad 9) Fastsættelse af Takster
Bestyrelsen anbefaler kontingent beløb på 1.000 kr.

Ad 10) Valg til bestyrelsen
I ulige år: Formand for turneringsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget
og den økonomiansvarlige.
Formand for Turneringsudvalget
Thomas Frydendal – Villig til genvalg
Formand for klubudviklingsudvalget
Susanne Fløe – Ikke villig til genvalg
Formand for Eliteudvalget
Allan Foss – Villig til genvalg
Økonomiansvarlige
Jørgen Kvist – Villig til genvalg
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget og formand
for børn- & ungeudvalget.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – Ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – Ikke på valg
Formand for trænerudvalget
Mads Young Christensen – Ikke på valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – Ikke på valg
Formand for herreligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Lennart Jensen
Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ole John Nielsen

Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg
Jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. §20
Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen – Villig til genvalg
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Jimmy Jørgensen – Villig til genvalg
Peter Jensen – Villig til genvalg
Morten Pedersen – Villig til genvalg
Bjarne Bremholm – Villig til genvalg
Klubudviklingsudvalget (på valg)
Karin Olsen – Villig til genvalg
Morten Jensen – Villig til genvalg
Morten Jespersen – Villig til genvalg
Kasper Mølgaard – Villig til genvalg
Susanne Fløe – Villig til genvalg som medlem
Eliteudvalget (på valg)
Jacob Wienecke – Villig til genvalg
Jonas Buur – Villig til genvalg
Jesper Sørensen – Villig til genvalg
Turi Høgh – Villig til genvalg
Susie Heede-Andersen – Villig til genvalg

Dommer udvalget (ikke på valg)
Kim Døj
René Christensen
Brian Damgaard
Per Schønwandt
Lars Skovhus
Trænerudvalget (ikke på valg)
Thomas Silfen
Louise Hartvig
Mogens Thygesen
Simon Hamborg – Stopper (Maria Madsen stiller op til udvalget)
Vakant
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Børn- og Ungeudvalget (ikke på valg)
Torben Bo Jensen
Jesper Fasterholt
Klaus Hartig-Mikkelsen
Erik Wold Strate
Vakant

Ad 12) 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 – Lisbeth Feldvoss stiller op

Ad 13) 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 14) Evt.
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