Referat møde Børn- og Ungeudvalget
Vejen 12/8-18 kl. 10-12:30
Tilstede: Torben Bo Jensen, Klaus Hartig-Mikkelsen, Henrik Mikkelsen (DGI), Erik Strate og
Jesper Nielsen (fmd)
Fraværende: Jeffrey (landsholdstræning)
Referat: JN
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Indhold
Siden sidst og evt. tilpasning af dagsordenen
Tilpasset
Børnereglerne 17/18 – orientering, gennemgang og evt.
justeringer/tilføjelser til forståelsen
• Vi ønsker ikke at ændre mere på dem end højst nødvendigt – vi
ser gerne, at ændringer kun kommer højst hvert andet år og med
baggrund i erfaringer, hvad vi vil og hvad vi ved. Der kommer
selvfølgelig ændringer i forbindelse med årgangsændringerne fra
næste sæson
• Reglerne skal ikke lægges op på nettet før de er endeligt på plads.
• De regler vi har nu er så tæt på det vi gerne vil have med de
kompromisser vi er nødt til at lave i forhold til klubbernes ønsker,
turneringen og de praktiske forhold både på klub og regionalt.
• Vi oplever at reglerne fungerer bedre og bedre, men at der er
plads til forbedringer der hvor stævnerne bliver afviklet. Vi kan
helt klart blive bedre til at evaluere på reglerne og på måden vi
justerer (indsatsområde)
• Nu drejer det sig om at få dem til at fungere rigtigt godt ☺
• Vi vil gerne have, at børneregler indgår på ALLE dommerkurser og
clinics – som minimum på hvad der er af ændringer og en
gennemgang af ”skemaet”
• Vi ønsker også, at når klubberne afholder ungdomsstævner at de
som minimum sørger for, at dommere og trænere ved hvilke
regler der er gældende (DBBF-krav for at godkende stævnet)
Implementeringen af børnereglerne i turneringen og vores
uddannelser – er supervisere en vej frem? Eller kan vi gøre noget
bedre? Er vores dommere og vores uddannelser gode nok?
Behovet er der – problemet ligger i logistikken – det er forholdsvist
nemt i København og i Århus. Måske er supervision fint i de store
byer, men i de områder hvor der meget transport er det et problem
at skaffe supervisorer nok. Måske kan vi fokusere på nogle stævner
som fx Lystrup, Hørsholm minifestival, Amager Cup o. lign. og så sikre
os, at alle dommerne får en times orientering og gerne noget
supervision undervejs – og supervisionen skal ikke gå på signaler,

Evt. ansvar
JN
JN

JN

4
Referat
5
Referat

placering og samarbejde men på spilledelse i forhold til børnereglerne
(den pædagogiske indgang)
Budget – gennemgang og evt. konsekvenser, forslag til indsatser ud JN
fra budgettet
Gennemgået (se bilag)
DBBF´s strategiske spor – hvordan ser BU på det?
Alle
Spor 1: Medlemsvækst – såvel rekruttering (U8-12) som fastholdelse
(U16-18) – meget vigtigt og det vi har størst fokus på i vores arbejde.
Vores børneregler skal understøtte det her mest muligt og alt hvad
vi laver har et klart fokus på det her (dialogmøder fx)
•

Børnebasketfonden er en stor del af det i byområderne (inkl. de
udsatte områder) og de er en del af beslutningerne omkring GP,
børneregler og SMART. BU er jævnligt i dialog med BBF og vil
meget gerne have en repræsentant med til et eller flere af vores
møder. Overgangen fra BBF til klubberne er vigtig i forhold til at
udnytte den medlemstilgang som der kommer BBF. Klubberne
skal være klar til at ”overtage” – hvis ikke, giver det ikke en effekt
opad – det vil vi gerne have nogle beskrivelser af – gerne med
udgangspunkt i erfaringer og viden (fra andre end basketball)
• U8 turnering (INDSATSOMRÅDE) vi håber at det bliver en succes
☺
• SMART U8-14 skal fastholdes og implementeres (uddannelseuddannelse og uddannelse)
• SMART U16-20 skal udvikles og det skal/vil vi være en del af i
forhold til breddedelen – vigtigt med sammenhæng fra SMART 1
og børnereglerne (INDSATSOMRÅDE)
• Grand Prix – fastholdes og udvikles
• Piger – vi vil se mere grundigt på det (jf. Pkt. 6)
(INDSATSOMRÅDE)
• Turneringsformer for U16-18 for at fastholde – kan vi gøre mere
ved det og hvad skal der til (undersøge? afprøve?)
(INDSATSOMRÅDE)
• Bedre GP-stævner – fortsætte det vi gør nu
• Bedre implementering af børnereglerne ude i hallerne til kampe
og træninger (INDSATSOMRÅDE)
• Hvordan undgår vi at spillerne dropper ud efter efterskoleophold
eller bliver skadede? Skal vi have et tættere samarbejde med
efterskolerne (og evt. talentcentre/skoler)
Spor 2: Talentudvikling – et område, hvor vi gerne vil være mere på i
samarbejdet med de øvrige udvalg/aktører
•
•

SMART er en vigtig del af det
Kan vi som BU-udvalg søge en definering af, hvad vi mener er
talent og talentudvikling? Vi synes at det er vigtigt også for vigtigt

til at ”overlade” til eliten alene (også fordi det er et strategisk spor
for hele forbundet) - vi vil også have et bud på og indflydelse på
såvel definitioner som beslutningerne omkring talentarbejdet. I
vores optik er overgangen fra bredde til talent til elite og tilbage
igen flydende – udfordringen ligger vel nok mest i, den forskel
klubberne og forbundet/TEAM-DK har på hvad talentarbejde og
elite er for en størrelse . Børnereglerne er en særdeles vigtig
faktor i talentudviklingen. Erik vil gerne indgå i arbejdsgruppen
omkring ATK (SMART ”2.0”)
• Talentudvikling starter første gang en spiller træder ind i hallen og
vil spille basketball
Spor 3: Organisationsudvikling – overodnet set synes vi, at vi er godt
med på det spor og ikke skal lægge så meget mere arbejde i det
•
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Vi er godt fremme når det drejer sig om at skabe en kultur – fx ved
at afholde dialogmøder og være aktive på de sociale medier – det
skal vi fastholde
• På sigt, ville det være fantastisk med en italiensk model, hvor vi
selv genererer midler og selv kan disponere over dem ☺ eller
delvist i et eller andet omfang
• Samarbejdet med klubudviklingsudvalget omkring forældre ville
være et interessant område at gøre mere ud af
• Rekruttering af lederne/trænere er et massivt problem – skal vi
blive bedre til at stille krav til forældrene? Altså som en del af
klubbens kultur..
Pigebasket – hvad skal der til?
I første omgang vil vi sætte os ned og se på det arbejde og de
erfaringer vi har på baggrund af pigegruppens arbejde og
pigefestivalerne. Ud fra det vil vi arbejde på en form for
strategi/handleplan …
Gennemgang af resten af weekendens dagsorden – hvor vil vi
bidrage, sætte aftryk mm (ønsker, forventninger mm)
• Vi drøftede dagsordenen og giver hver især vores input ud fra det
Talentarbejde, talentudvikling og træning af børn generelt i DK,
rekruttering mm. Hvordan vil vi som BU gå ind i det her både i
forhold til børneregler, strategiske spor osv?
• Helt klart et område vi skal fokusere mere på
• En international clinic (fx i sammenhæng med CPH-I Farum?) med
fokus på ungdomsbasket ud fra et internationalt synspunkt (fx
Italien el . Spanien måske Tyskland)
BU’s opgaver det kommende år/fokusområder mm
• Børneregler – udarbejdelse af argumentationskatalog (JN laver
første udkast)
• SMART (ES)
• GP (JN)
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Pigebasket (TBJ)
Flytte fokus opad i U14-18 gruppen – vil vi det eller skal vi
fokusere på U14 og ned? (Alle)
Basketball for børn og unge i de ”tynde” områder (Alle)
Overgangen fra bredde til (ungdoms)elite/talent – hvad forstår vi
som BU-udvalg ved et talent og ved hvad talentarbejde er – og
hvad er elite egentlig for en størrelse? Vi tager selvfølgelig
udgangspunkt i TEAM-DK definitioner og vejledninger – om muligt
med vores eget tvist (Alle)
Generelt udadvendt aktivitet (sociale medier fx) (JN)

Eventuelt
Næste møde

Alle

Aftales inden vi tager hjem
Punkter til næste møde
Pigebasket
SMART U16-18
Talentarbejde
Mødet i Horsens
Børneregler, argumentationskatalog
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