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Rigsdagsreferat

AD 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Gransøe, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at Rigsdagen formelt var indkaldt med 6 dages for kort varsel. I disse tilfælde er
det dirigentens opgave at vurdere om forsamlingen er beslutningsdygtig. Dirigenten mente ikke at den
senere indkaldelse havde væsentlig betydning for mødet, fordi at DBBF har et meget langt varsel i forhold
til mange større firmaer. Dette blev underbygget af det fine fremmøde, og dirigent erklærede derfor
Rigsdagen beslutningsdygtig.
Rigsdagen blev derfor blive gennemført som planlagt.
Dirigenten spurgte og der var nogen kommentarer til ovenstående og konstaterede at dette ikke var
tilfældet.

Ad 2) Formandens beretning
”Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning der blev knyttet enkelte bemærkninger til
denne.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer
budget.
Regnskab
Jørgen Kvist fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

Budget
Jørgen Kvist fremlagde budgettet for 2018/19.
Budgettet er udelukkende et orienteringspunkt.

AD 4) Beretninger fra udvalg på til godkendelse
Beretning fra Børne- og ungeudvalget.
Jesper Nielsen: Der foreligger en skriftlig beretning som der blev henvist til samt suppleret med enkelte
bemærkninger.
Beregningen blev godkendt.
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Trænerudvalget:
Mads Young Christensen henviste til den skriftlige beretning og suppleret med mærkninger.
Beregningen blev godkendt

Dommerudvalget
Jesper Brixen henviste til den skriftlige beretning og supplerede med enkelte bemærkninger.
Beretningen blev godkendt.

Diciplinærudvalget
Ingen sager i 2018/19
Beretningen blev godkendt.

AD 5) Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Økonomiudvalget:
Jørgen Kvist: Der blev henvist til den skriftlige beretning, det fremlagte og godkendte regnskab og det
fremlagte budget. Beregningen blev suppleret med enkelte bemærkninger specielt omkring forbundets
egenkapital.
Beretningen blev godkendt.

Eliteudvalget
Allan Foss henviste til den skriftlige beregning og supplerede med enkelte bemærkninger.

Klubudviklingsudvalget
Morten H. Jespersen henviste til skriftlige beretning og supplerede med enkelte bemærkninger.

Turneringsudvalget
Thomas Frydendal henviste til skriftlige beretning og supplerede med enkelte bemærkninger.

AD 6) Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Lennart Jensen henviste til den skriftlige beretning men oplyste, at et hold var droppet ud af pro B således
at det bliver gennemført med 5 hold og 4 hold i pro B. Der var positive meldinger fra pipelineklubber
således at der var håb om 12 klubber i overskuelig fremtid. Her ud over var der ikke yderligere
kommentarer omkring Basketligaen.
Beretningen fra Herreligaen blev godkendt.
Der var ingen repræsentant for dameligaen.
Beretningen fra Dameligaen blev godkendt.
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AD 7) Behandling af indkomne forslag.
1. Lovforslag om ændring af håndtering af ændringsforslag på Rigsdagen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det er en god og demokratisk tradition at der er mulighed for at komme med forbedringer
til lovforslagene på rigsdagen, men vi oplever for ofte at ændringerne bliver så komplicerede at
debatten bliver umulig og ingen kan overskue konsekvenserne. Når deltagerne ikke ved hvad der
stemmes om forsvinder den demokratiske proces. Det foreslås derfor at indføre regler der begrænser
kompleksiteten, men uden at forhindre den gode og frie debat der er på rigsdagen.
Bestyrelsen har diskuteret dette en del og har forholdt sig meget til balancen mellem effektivitet og de
demokratiske principper. Dette forslag er bestyrelsens bedste kompromis, men ønsker at høre
forsamlingens synspunkter.
For at dette kan få anvendelse på denne rigsdag foreslås dette behandlet som det første lovforslag og
gældende fra umiddelbart efter en evt. vedtagelse.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)
Love og reglementer §13
Stk.4 Håndtering af komplicerede forslag og
ændringsforslag
Der kan stilles ændringsforslag under lovbehandlingen
såfremt det:

a) Er simpelt
b) Er direkte relateret til forslaget
c) Ikke har uforudsete eller meget komplekse
potentielle konsekvenser for andre regler
d) Er konsekvenserne af ændringen er
overskuelige for Rigsdagen
Hvis Dirigenten og bestyrelsen vurderer at et indsendt
forslag eller efterfølgende ændringsforslag gør forslaget
uoverskueligt, kan de bede rigsdagen stemme om det
foreliggende grundlag er klart nok til at det kan sættes
til afstemning

Forslaget blev vedtaget
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2. Lovforslag om bestyrelsens mandat
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der er to punkter som dirigenten som en fast tradition altid beder om mandat til af
rigsdagen. For at spare tid foreslås det at de bliver en fast del af reglerne.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)
Love og reglementer §16
Stk.4
Bestyrelsen har mandat til at foretage
redaktionelle og konsekvensændringer i lovene
efter rigsdagen.
Bestyrelsen har mandat til løbende at fylde udvalg
op med kvalificerede kandidater

Forslaget hører retteligt til under §13 stk. 5 og med den korrektion, blev forslaget vedtaget.

3. Lovforslag om proces for valg af Næstformand
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Sidste år blev det besluttet at bestyrelsen selv udpeger næstformanden, men der mangler
er en klar og åben proces for hvordan næstformanden vælges.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §16

Forslag (Understreget tilføjes)

Stk.4
Bestyrelsen vælger næstformand blandt
bestyrelsens egne medlemmer på første
bestyrelsesmøde efter rigsdagen

Stk.4
Bestyrelsen vælger næstformand blandt
bestyrelsens egne medlemmer på første
bestyrelsesmøde efter rigsdagen
Alle bestyrelsesmedlemmer kan indstille kandidater
inden mødet. Indstillingen skal sendes skriftligt til
hele bestyrelsen senest 14 dage inden mødet.
Såfremt der er flere kandidater afholdes der
hemmelig afstemning på mødet. Administrationen
står for afvikling og optælling af stemmer.

Forslaget blev vedtaget.

6

4. Lovforslag om de stående udvalg
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen ønsker at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdet i bestyrelsen og
udvalgene. Bestyrelsen mener ikke det er formålstjenligt at man skal være medlem af en forening for at
deltage i udvalgsarbejdet. Oftest er det netop hos tidligere aktive man kan finde personer der har tid,
motivation og kompetence til at bidrage.

Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer § 20
Stk.1
DBBFs stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, består af en
formand og op til fem medlemmer. Udvalgets
formand og medlemmer vælges for to år ad
gangen. Basketrigsdagen skal ved valg af
medlemmer til de stående udvalg tilstræbe, at
udvalget får en sådan geografisk sammensætning,
at udvalget sikres et optimalt arbejde i hele
Danmark.
…
Stk. 4
Enhver, som er medlem af en klub under DBBF, kan
på Basketrigsdagen lade sig vælge som medlem af
et stående udvalg. Medlemsklubber kan på
Basketrigsdagen opstille kandidater fra deres klub
ved fremlæggelse af fuldmagt fra den/de
pågældende kandidat(er).

Forslag (Understreget tilføjes)
Love og reglementer §20
Stk.1
DBBFs stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, består af en
formand og op til fem medlemmer. Udvalgets
formand og medlemmer vælges for to år ad
gangen. Basketrigsdagen opfordres ved valg af
medlemmer til de stående udvalg tilstræbe, at
udvalget får en divers sammensætning, udvalget så
det kan repræsentere de mange interesser i
sporten
…
Stk. 4
Enhver, kan på Basketrigsdagen lade sig vælge som
medlem af et stående udvalg. Medlemsklubber,
bestyrelse og udvalg kan på Basketrigsdagen
opstille kandidater ved fremlæggelse af fuldmagt
fra den/de pågældende kandidat(er).

Stk. 5
Det er formanden for det enkelte udvalg, der er
ansvarlig for, at alle udvalgets medlemmer bliver
inddraget i udvalgets arbejde og at udvalget
gennem sit arbejde er med til at styrke og udvikle
DBBF.

Stk. 5
Det er formanden for det enkelte udvalg, der er
ansvarlig for, at alle udvalgets medlemmer bliver
inddraget i udvalgets arbejde og at udvalget
gennem sit arbejde er med til at styrke og udvikle
DBBF. Formanden har ansvar for at alle
udvalgsmedlemmer er orienteret og inddraget i
bestyrelsens arbejde, og har kendskab og ejerskab
for forbundets strategi.
Bestyrelsen er ansvarlig for forretningsorden for
udvalg i DBBF, og det er udvalgsformændenes
opgave at sikre at udvalgsmedlemmerne er
bekendt med den og at den følges.

Stk. 6
De stående udvalg udøver deres virksomhed under
ansvar overfor bestyrelsen og er budgetansvarlige
indenfor udvalgenes egne arbejdsområder. Ved
overskridelse af budget kan DBBFs bestyrelse
fratage et udvalg dets budgetansvar.

Stk. 6
Udvalgenes primære opgave er at bidrage til
implementering af den af bestyrelsen foretagne
strategi. De stående udvalg udøver deres
virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen og er
budgetansvarlige indenfor udvalgenes egne
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arbejdsområder. Ved overskridelse af budget kan
DBBF’s bestyrelse fratage et udvalg dets
budgetansvar.

Bilag: 4,1

Forretningsorden for udvalg i DBBF
Denne forretningsorden sætter rammerne for hvordan udvalg i DBBF agerer internt og i forhold til
bestyrelse og administration. Det er udvalgsformandens ansvar at sikre at udvalget er bekendt med disse
retningslinjer og at de følges. Ændringer til nedenstående besluttes af bestyrelsen

Udvalgsmøder











Der skal afholdes mindst et fysisk møde om året
Ved sæsonstart skal alle møder som udgangspunkt planlægges. Udvalg skal melde
mødedatoer for året ind til administrationen før 15.9 således at disse kan lægges i den
offentlige kalender.
Der skal som udgangspunkt være en repræsentant fra administrationen tilstede ved alle
møder.
Dagsorden inklusiv beslutningsoplæg skal være udsendt mindst en uge før mødet.
Dagsorden skal så vidt muligt lægges på nettet således at andre kan komme med input til
mødet.
Der opfordres til at benytte videomøder af hensyn til frekvens, omkostninger og
udvalgsmedlemmernes tid
Der tages referat hvoraf følgende som minimum skal fremgå
o Tid, deltagere og dagsorden
o Alle væsentlige beslutninger
o Besluttede opgaver med ansvarlig og deadline
o Hovedpointerne for beslutninger og fra væsentlige diskussioner
o Referatet skal sendes til administrationen indenfor en uge til offentliggørelse på
nettet og rundsending til administration og bestyrelse og udvalg
Beslutninger træffes som udgangspunkt i fællesskab, men ellers ved afstemning. Ved
stemmelighed er udvalgsformandens stemme afgørende.

Opgavefordeling
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For hvert udvalg skal der ligge en oversigt over opgaver om hvem i udvalget der er
ansvarlig for den enkelte opgave.
Udvalgsmedlemmer skal være synlige på nettet med kontaktinfo, og helst også billede

Økonomi
Generelt



Udvalget er ansvarlig for brug af midler og overholdelse af budget. Dette sker i tæt
samarbejde med administrationen.



Udvalget har som udgangspunkt fuld beslutningsret indenfor den af bestyrelsen givne
budgetramme under nedenstående betingelser. Dog har bestyrelsen altid mandat til at
diktere en given prioritering såfremt den skønner det er nødvendigt.
o Aktiviteterne skal tydeligt underbygge forbundets vedtagne strategi
o Økonomiske beslutninger der vedrører personaleforhold skal træffes sammen med
direktøren der har personaleansvar
o Ændring i arbejdsmæssig nomering skal godkendes i bestyrelsen
o Ved ændring af økonomi til tværgående projekter skal dette besluttes i fællesskab
med andre relevante udvalg.
o Udvalget skal respektere økonomiske forpligtigelser for DBBF





Udvalgsformanden modtager månedligt økonomital fra administrationen
Budgettet for DBBF indeholder en 4 års periode, budgetåret og 3 overslagsår.
Når budgettet er vedtaget skal budgettet som udgangspunkt overholdes og afvigelser i
negativ retning skal altid godkendes af bestyrelsen (direktøren og den økonomiansvarlige)
inden yderligere udgifter afholdes indenfor området.
Budgetbeløb kan overføres til kommende år, hvis der laves et aktiv valg af det respektive
udvalg om at skubbe en aktivitet til den næste sæson. Der kan ikke overføres beløb til år 2.
Budgettet for det kommende år tilrettelægges ud fra 1. overslagsår. Hvilket betyder at man
som udgangspunkt i de respektive udvalg har dette beløb til rådighed for det kommende
budget.
De enkelte udvalg bør lægge en to års plan for aktiviteter således at der kan fremlægges et
to års budget.
Budgetterne bliver normalt pris og lønreguleret efter KL’s indeks.
Lønbudgetterne fastlægges af direktøren i samarbejde med den økonomiansvarlige.
Administrationen indsamler budgetønskerne for de respektive udvalg og fremlægger et råt
budgetudkast overfor den økonomiansvarlige.
Ændringer i aktiviteter skal beskrives på særskilt budgetark, således at bestyrelsen kan få
mulighed for at justere, hvis ændringerne ikke er i overensstemmelse med DBBF’s
strategiplan.
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Ønsker udover budgettet skal registreres på særskilt budgetark, således at bestyrelsen har
mulighed for at prioritere de enkelte budgetønsker.
Hvis eller når budgetterne for de enkelte udvalg udviser et større udgiftsniveau eller der er
indtægter til skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvordan budgettet kan hænge
sammen.
Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt altid at have 1 % af den samlede omsætning som et
beløb til uforudsete udgifter. Dette beløb må kun bruges efter aftale med enten
formanden, den økonomiansvarlige eller bestyrelsen.
Budgetudkastet fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før et bestyrelsesmøde, således
at der er tid til at sætte sig ind i budgettets detaljer, hvis dette skulle ønskes.
Bestyrelsen skal have forelagt budgettet til en foreløbig godkendelse inden budgetåret
starter.
Når regnskabet afsluttes, skal resultatet sammenholdes med det foreløbige budget,
hvorfor bestyrelsen drøfter om regnskabet giver anledning til ændringer i budgettet.
Budgettet skal udvise et overskud der gør det realistisk at oparbejde en egenkapital på ca.
1 mio. kr.

Tidslinje:
Oktober
November
December
Januar
Februar
April
Maj
Juni

Eliteudvalget drøfter budget.
Eliteudvalget indsender ønsker og ændringer til budgettet til
administrationen.
Eliteudvalget får en foreløbig og overordnet godkendelse til budgettet
vedr. landholdsudgifterne.
Budgettet drøftes i de respektive udvalg
Ønsker om ændringer i budgettet indsendes til administrationen
Foreløbig godkendelse i bestyrelsen.
Endelig vedtagelse i bestyrelsen.
Drøftelse på rigsdag

Eliteudvalget





Eliteudvalget har en særskilt problemstilling i forhold til budgettet, da DBBF skal indlevere
tilmelding til landholdskampe allerede i nov/dec.
Eliteudvalget følger den generelle procedure for budgetlægningen, det sker blot et par
måneder tidligere end for de øvrige udvalg.
Fremskrivning af løn og priser sker først i forbindelse med fastsættelse af fremskrivningen
for de øvrige områder. Årsag hertil er at KL’s fremskrivningsprocent ændrer sig i februar
måned.
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Det foreløbige og overordnede budget for eliteudvalget skal godkendes af formanden,
eliteudvalgsformanden og den økonomiansvarlige.

Valg til udvalg/bestyrelse
Valg til bestyrelsen




Det primære ansvar for at finde egnede bestyrelseskandidater ligger hos
bestyrelsesformanden.
Såfremt en udvalgsformand går af bør formanden gøre følgende
o Tale med de eksisterende medlemmer af udvalget for at få deres ideer til en ny
udvalgsformand og evt. afdække om nogen ønsker at stille op
o Tale med bestyrelsen om behov for posten og potentielle kandidater
o Hvis bestyrelsen kan blive enige om at opstille en kandidat skal
bestyrelsesformanden orientere udvalget om dette for at undersøge om det kunne
give anledning til at nogle i udvalget trækker sig.
o Opfordre relevante kandidater til at opstille

Valg til udvalg






Ansvaret for at finde egnede udvalgsmedlemmer ligger hos udvalgsformanden.
Udvalgsformanden bør rådføre sig med bestyrelsen i forhold til nye kandidater. Hvis
formanden også er på valg, bør bestyrelsens kandidat blive hjulpet til at finde evt.
nødvendige udvalgsmedlemmer.
Kompetence og engagement vurderes vigtigere en geografisk fordeling

Procedure for ansættelser i DBBF
Formålet med dette dokument er at beskrive en proces der sikrer at det politiske led inddrages således at
viden og input kan komme med i processen, samtidigt med at det er administrativt håndterbart og
respekterer det mandat som de ansatte ledere har.

Personale ansvar
DBBFs direktør har det fulde personaleansvar. Dette indebærer at det er direktørens opgave og
kompetence at træffe beslutninger om ansættelser og afskedigelser. Denne ret kan videredelegeres til
f.eks. en sportschef for eliteområdet.
Politisk ansvar
Ligger udelukkende hos udvalg/udvalgsformænd og bestyrelsen. Politikernes primære rolle er at udstikke
rammerne for forbundets administrative struktur, inden for hvilken direktøren arbejder.
Budget
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Budget for personalelønninger og normeringer besluttes af bestyrelsen på baggrund af oplæg fra de
relevante udvalg og direktøren.
Organisering af personale
Det er som udgangspunkt direktørens opgave at sammensætte stillingsprofiler der på bedst mulig måde
kan løse de opgaver der følger af de af bestyrelsens udstukne mål. Enhver omorganisering inden for et
fastlagt udvalgsbudget der berører et eller flere udvalg skal indgående drøftes med udvalgsformanden
inden beslutning træffes. I det omfang der er muligt gives resten af bestyrelsen mulighed for at komme
med input til disse overvejelser. Såfremt det vurderes at det af tidsmæssige eller personalemæssige årsager
ikke er formålstjenligt at inddrage hele bestyrelsen, informeres denne om sagen umiddelbart efter.
Opsigelse af personale som følge af personalemæssige årsager foretages af direktøren efter samråd med
formand og den relevante udvalgsformænd. Bestyrelsen orienteres på efterfølgende bestyrelsesmøde om
årsagerne hertil.
Hvis der er tale om omorganiseringer der medfører ændringer af budgetrammerne for udvalgene skal som
minimum formanden og den økonomiansvarlig inddrages, men helst hele bestyrelsen.
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Ansættelser
Bestyrelsen orienteres om opslag med mulighed for kommentering
Ved ansættelser fremsendes de sidste 10 kandidater til bestyrelsen så bestyrelsesmedlemmer kan bidrage
med konkret viden om kandidaterne.

Intern beslutningsprocedure omkring ændringer i Grand Prix turneringen
På baggrund af bestyrelsens overvejelser og den generelle fokus der er på Grand Prix turneringen foreslås
indført følgende procedure for ændringer i Grand Prix formaterne. Ændringerne skal sikre at alle relevante
parter er hørt og at der sikres sammenhæng mellem forbundets holdninger og handlinger.
Der skelnes mellem grundlæggende ændringer og løbende driftsjusteringer

Grundlæggende ændringer
Op og nedrykning mellem aldersgrupper
Blanding af køn
Grundlæggende geografiske opdelinger
Spilleregler
Samlet antal af stævner/kampe
Dispensationsprincipper
Slutspil

Driftsmæssige justeringer
Rangering af hold
Opdeling af puljer
Mindre geografisk justeringer
Terminer
Dispensationer

Kan kun ændres imellem sæsonerne og skal være endeligt
besluttet senest 1.8.
Skal være undersøgt via et spørgeskema til klubberne
Følgende skal være involveret i beslutningen: TU, EU, TRU, B&U
og administration. Der skal afholdes min. Et møde hvor en
repræsentant fra hver gruppe er tilstede og hvor der foreligger et
konkret beslutningsforslag. Ved uenighed træffes beslutning ved
afstemning.

Kan justeres løbende

Kan besluttes af TU og
administration

Det blev præciseret, at bilag 4.1 er til orientering og ikke noget der skal stemmes om.
Forslaget blev vedtaget.
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5. Lovforslag om fjernelse af krav om klubmedlemsskab for bestyrelse og udvalg
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: I dag er reglen at man skal være medlem af en klub for at være i DBBF’s udvalg. Dette
mener vi bør fjernes da mange af dem der kan bidrage i forbundet ofte er dem der ikke længere er
aktive i en klub, og forbundet netop gerne vil undgå at fjerne gode ressourcer fra de eksisterende
klubber. Derudover forhindrer det i at finde eksterne kompetencer hvis dette blev vurderet
nødvendigt.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §20
Stk. 4
Enhver, som er medlem af en klub under DBBF,
kan på Basketrigsdagen lade sig vælge som
medlem af et stående udvalg. Medlemsklubber
kan på Basketrigsdagen opstille kandidater fra
deres klub ved fremlæggelse af fuldmagt fra
den/de pågældende kandidat(er).

Forslag (Understreget tilføjes)

Dirigenten oplyste, at lovforslag 5 udgår. Det er ikke trukket tilbage, men det er indeholdt i
lovforslag 4 som lige er vedtaget.

6. Lovforslag om turneringspause for klubber med spillere på senior landshold.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen ønsker at hjælpe de klubber der stiller spillere til rådighed for landsholdene
mest muligt, for at sikre godt samarbejde og dermed de stærkest mulige landshold.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §28
DBBFs repræsentative hold udtages af de
respektive landsholdstrænere, der ansættes af
bestyrelsen.

Forslag (Understreget tilføjes)

DBBFs repræsentative hold udtages af de
respektive landsholdstrænere, der ansættes af
bestyrelsen.
Klubber der har spiller(e) der deltager i
landsholdsaktiviteter har ret til to fulde hviledage
inden en liga eller pokalkamp

Det blev præciseret, at der i teksten for forslaget skal indsættes ordet senior foran
landholdsaktiviteter, således at teksten bliver følgende: Klubber der har spiller(e) der deltager i
senior landsholdsaktiviteter har ret til to fulde hviledage inden en liga eller pokalkamp.

Forslaget blev herefter vedtaget.
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7 Lovforslag om forslag til ny model og prissætning for uddannelseserstatning.
Forslagsstiller: Værløse Basketball Klub
Motivation: Det er omstændeligt og særlig udfordrende for mindre klubber at efterleve reglerne og
mulighederne vedr. uddannelseserstatning, da dette kræver en del registreringsarbejde, hvilket belaster
både klubber og forbund. Derfor foreslås en simplificering, og at man øger refusionsdelen, således at den i
højere grad afspejler det store arbejde der ligger til grund for en moderklubs fokus på talentudvikling.
En spiller der har spillet i en ikke-ligaklub siden denne fyldte 14 år (beregnet fra 1/1), vil med det fremsatte
forslag i bedste fald kunne oparbejde max. 6 sæsoners uddannelseserstatning (svarende til 21.600,- kr. for
en herre, og 10.800,- kr. for en dame).
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

AFSNIT III: UDDANNELSESERSTATNING
§ 39
Stk.1
Klubber kan registrere deres ungdomsspillere hos DBBF
fra deres 1. sæson som U16-spillere til og med U19.
Spillerne kan registreres indtil de overgår til senior. En
spiller kan derfor maksimalt registreres i fem sæsoner.
Stk.2.
Registreringen foregår via skema der er tilgængeligt på
forbundets hjemmeside hvor de relevante
ungdomsspillere fra pågældende årgang anføres med
navn og fødselsdato. DBBF opkræver et
registreringsgebyr pr. modtaget registreringsskema.
Spillerne kan registreres ved indsendelse af skema fra
1.september til 1.december hvert år. Spilleren kan kun
registreres en gang pr. sæson og registreringen gælder
for hele sæsonen.
Stk.3
Såfremt en registreret spiller skrives i protokollen for et
ligahold til en ligakamp eller pokalkamp er
moderklubberne berettiget til uddannelses erstatning
svarende til de år spilleren har været i moderklubberne.
Såfremt spilleren har været
i flere klubber deles beløbet i forhold til antallet af
sæsoner spilleren har været i hver klub.
Stk. 4.
Uddannelsesafgiften er ved reglens indførelse 2.000 kr.
pr. sæson for herrer og 1.000 kr. pr. sæson for damer,
men fastsættes løbende af bestyrelsen.
Stk.5
Såfremt moderklubberne er berettiget til
uddannelseserstatning skal denne skriftligt kontakte
DBBF og den klub hvor spilleren spiller inden 6 mdr.
efter spillerens første ligakamp og gøre krav på beløbet.
DBBF skal derefter verificere kravet og spillerens nye
klub skal derefter overføre det skyldige beløb indenfor
tre uger med kopi til DBBF.
Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en ligakamp i

ERSTATTES MED FØLGENDE:
AFSNIT III: UDDANNELSESERSTATNING
§ 39
Stk.1
Klubber der kan påvise dokumentation for en udøvers
medlemskab er berettiget til uddannelseserstatning
svarende til antallet af måneder for hvilket man kan
dokumentere medlemskab, såfremt udøveren skrives i
protokollen for et ligahold til en ligakamp.
Stk.2.
Uddannelseserstatningen godtgøres fra den sæson
udøveren fylder 14 år. Såfremt spilleren har været i flere
klubber, deles beløbet i forhold til antallet af måneder
spilleren har været i hver klub.
Stk.3.
Uddannelsesafgiften er 300 kr. pr. måned for herrer og
150 kr. pr. måned for damer.
Stk. 4.
Såfremt moderklubberne er berettiget til
uddannelseserstatning skal denne skriftligt kontakte
DBBF og den klub hvor spilleren spiller inden 6 mdr.
efter spillerens første ligakamp og gøre krav på beløbet.
DBBF skal derefter verificere kravet og spillerens nye
klub skal derefter overføre det skyldige beløb inden for
tre uger med kopi til DBBF.
Stk. 5.
Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en ligakamp i
spillerens fem første seniorsæsoner bortfalder alle
rettigheder til uddannelseserstatning for moderklubben.

Stk. 6.
Såfremt en spiller flytter til en ligaklub som
ungdomsspiller, vil moderklubberne stadigvæk være
berettiget til uddannelseserstatning såfremt spilleren
senere spiller på klubbens ligahold.
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spillerens fem første seniorsæsoner bortfalder alle
rettigheder til uddannelseserstatning for moderklubben.
Såfremt en spiller flytter til en ligaklub som
ungdomsspiller, vil moderklubberne stadigvæk være
berettiget til uddannelseserstatning såfremt spilleren
senere spiller på klubbens ligahold.
Stk.6
Ved beregning af tilskud tages der udgangspunkt i
spillerens fysiske alder og ikke hvilken række han har
spillet i.
Stk.7 Ved tvivlstilfælde påhviler det altid
moderklubberne at dokumentere eventuelle krav.

Stk.7.
Ved beregning af tilskud tages der udgangspunkt i
spillerens fysiske alder og ikke hvilken række han har
spillet i.
Stk.8
Ved tvivlstilfælde påhviler det altid moderklubberne at
dokumentere eventuelle krav.

Det er omstændeligt og særlig udfordrende for mindre klubber at efterleve reglerne og mulighederne vedr.
uddannelseserstatning, da dette kræver en del registreringsarbejde, hvilket belaster både klubber og
forbund. Derfor foreslås en simplificering, og at man øger refusionsdelen, således at den i højere grad
afspejler det store arbejde der ligger til grund for en moderklubs fokus på talentudvikling.
En spiller der har spillet i en ikke-ligaklub siden denne fyldte 14 år (beregnet fra 1/1), vil med det fremsatte
forslag i bedste fald kunne oparbejde max. 6 sæsoners uddannelseserstatning (svarende til 21.600,- kr. for
en herre, og 10.800,- kr. for en dame).

Forslaget blev efter debat opdelt i 3 punkter der hver for sig blev sendt til afstemning.
1. Punkt: Skal der ændres i registreringsformen ?
2. Punkt: Skal aldersgrænsen sættes fra 16 år til 14 år ? – Dette punkt udgår.
3. Punkt: Skal beløbsstørrelsen ændres.
Afstemning om punkt 1: Forslaget er ikke vedtaget.
Afstemning om punkt 3: Forslaget blev frafaldet.
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8. Lovforslag om licensdispensation for landsholdsspillere.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Som følge af de nye landsholdsvinduer har der været rejst en problematik fra klubberne om
landsholdsspillere der bliver skadet efter licensdeadline. Bestyrelsen finder bekymringen reel og ønsker
at gøre samarbejdet omkring landsholdsspillere så godt som muligt.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglement §30 stk.6
Stk.6 Dispensation
En spiller kan opnå licens efter 10.januar, mod
fremvisning af dokumentation for deltagelse på
et af den pågældende klubs øvrige holds kampe
i samme sæson. Dog skal dokumentation påvise
deltagelse i kamp inden 1.december i
indeværende sæson.

Forslag (Understreget tilføjes)
Stk.6 Dispensation
En spiller kan opnå licens efter 10.januar, mod fremvisning af
dokumentation for deltagelse på et af den pågældende klubs
øvrige holds kampe i samme sæson. Dog skal dokumentation
påvise deltagelse i kamp inden 1.december i indeværende
sæson.
Pkt.2 Skadede landsholdsspillere
Såfremt en seniorspiller fra en række med licens bliver skadet i
forbindelse med landsholdsaktiviteter efter at fristen for
ansøgning af licens er overskredet, gives klubben dispensation til
at få licens til en erstatningsspiller under følgende betingelser:
Skaden er opstået i forbindelse med landsholdssamling
og/eller landskamp
Landsholdets fysiske stab skal underskrive en erklæring på at
spilleren ikke vil kunne spille i mindst 21 dage.
Den skadede spiller vil have karantæne i 21 dage og kan ikke
skifte til en anden dansk klub for den resterende del af
sæsonen
Erstatningsspilleren kan ikke hentes i en anden BL-klub
Den skadede spiller og erstatningsspilleren må ikke være
skrevet i protokollen for den samme kamp for den
resterende del af sæsonen.

Forslaget blev vedtaget

9. Lovforslag om spillerlicensudstedelse.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
I dag er der ingen regler for hvornår på dagen spillerlicenser udstedes. Dette betyder at de principielt
kan udstedes lige op til kampstart. Administrationen forstår hvor meget dette betyder for klubberne og
gør altid det yderste for at få licenser klar, men det har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser.
En af formålene med licens er at klubberne ved hvem der er ved at skifte til hvilken klub og kan
forberede sig på dette. Som situationen er i dag kan en licens udstedes helt op til kampstart, hvilket
giver stor usikkerhed. Om spilleren får licens afhænger kan komme til at afhænge af om der er en

17

medarbejder der har tid og kan udstede licensen om aftenen/weekend – dette giver en stor grad af
tilfældighed overfor hvem der kan få licens, og en fordel til dem der har personalets privatnummer eller
andre kontakter i forbundet. Dette virker både udemokratisk og skaber derudover et uheldigt og
unødvendigt pres på medarbejderne.

Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglment §30

Forslag (Understreget tilføjes)
Stk 9. tidspunkt for udstedelse
Licenser kan kun udstedes på hverdage indtil kl. 17,
og kun såfremt korrekt dokumentation til
licensudstedelse, inkl. letter of clearance,
opholdstilladelse m.m. er forbundet i hænde inden
kl.12. Dog kan materiale indsendes til kl. 23.59 på
den sidste dag for licensansøgninger.

Forslaget blev vedtaget

10. Lovforslag om ændring af Danmarksturneringen.
Propositioner for Herrer og Damer, behandles som 1 lovforslag, da forslag vedrører begge køn.
Forslagsstiller: Turneringsudvalget + Bestyrelsen.
Motivation: Tilpasse Danmarksturneringen ift. medlemstal, udvikling af seniorhold og andre landes
strukturer på næstbedste og tredjebedste niveau. Forslaget har været fremsendt alle ligaklubber,
1.divisionsklubber, 2.divisionsklubber og 3.divisions herrerklubber, med mulighed for at afgive en
holdningserklæring inden rigsdagen.
Dette forslag følger flertallet af klubbernes tilbagemeldinger.

3. PROPOSITIONER FOR HERRER
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

1. division herrer
1. division herrer omfatter:
- det bedst placerede oprykningsberettigede hold
fra 2. division herrer vest i forrige sæson
- det bedst placerede oprykningsberettigede hold
fra 2. division herrer øst i forrige sæson
- de resterende hold fra 1. division herrer fra
forrige sæson, samt evt. nedrykkere fra
Basketligaen.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter from og antal runder.

1.division for herrer
Omfatter op til 3 puljer, 1 pulje vest for Storebælt
og 2 puljer øst for Storebælt, bestående op til 7
hold i hver pulje.
DBBF´s turneringsudvalg fastsætter form og antal
runder, samt afviklingen af et landsdækkende
slutspil.
Der skal sammensættes en struktur som stiler mod
18-20 kampe, alle hold skal have
overensstemmende antal ude-/hjemmekampe.
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Rækken afvikles på følgende måde:
Turneringsmodel med et grundspil hvor alle spiller
ude/hjemme mod hinanden efterfulgt af playoffs.
Playoffs
1-8 er kvalificeret til at deltage.
Disse skal melde sig til slutspillet senest fredag
inden tredjesidste spillerunde.
Omkostningerne fordeles via turneringsgebyret.
Holdene seedes 1-8,2-7,3-6,4-5. I semifinalerne
spiller vinderen af 1-8 mod vinderen af 4-5 og
vinderes af 2-7 spiller mod vinderen af 3-6. Såfremt
der deltager mindre end otte hold sidder de bedst
seedede hold over i kvartfinalerne, og evt.
semifinaler.
Kvart-, semi- og finaler afvikles bedst á tre kampe.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe. Klubberne kan
bytte hjemmebane såfremt dette er godkendt af
DBBF.
Vinderen af 1.division Playoffs er berettiget til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2
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. I
Basket1er-rådet sidder en repræsentant for alle de
klubber som har tilsluttet sig Basket1eren i det
respektive turneringsår. Beslutninger i Basket1errådet træffes ved simpelt flertal. Basket1eren
samarbejder med Basketligaen inden for de
forhold hvor dette er givende.
Udover Basket1er-rådet nedsættes der et råd for
udviklingen af 1.div. herrer. Rådet skal bestå af
1.div. klubberne, repræsentanter fra DBBF, de
meste ambitiøse 2.div. klubber, samt ligaen.
Opgaven er at forholde sig til udviklingen af 1.div.
og herunder alle de forslag der er stillet angående
dette på rigsdagen. 1.div. klubberne har mødepligt.

Turneringsudvalget kan planlægge turneringen
med kampe på tværs af puljerne, regionalt.

Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

2. division herrer vest

2.division for herrer vest

2. division herrer vest omfatter:
- de/det hold, der vælger at rykke ned fra 1.

Omfatter op til 6 puljer, op til 2 puljer vest for
Storebælt og op til 4 puljer øst for Storebælt,

Rækken består af:

-

Nr.1 fra hver pulje i 2.Division herrer i
forrige sæson.
Evt. nedrykkere fra Basketligaen.
De resterende hold fra 1.Division fra
forrige sæson.
Nr.7 rykker ned.

Såfremt ovenstående medfører flere end 7
hold(pga. nedrykning fra Basketligaen), kan
Turneringsudvalget sammensætte en struktur med
flere hold. Ita. mere end 7 hold vil efterfølgende
sæson anvendes til at regulere antal af hold ned til
7 hold, dvs. puljer kan overstige 7 hold, men ved
sæsonstart kendes antallet af nedrykkere ved
sæsonafslutning.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret.
Vinderen af slutspillet er berettiget til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2
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division herrer fra forrige sæson (geografisk
placeret i vest)
- nr. 1 og 2 i Playoff for 3. division herrer vest i
forrige sæson
- de resterende hold fra 2.division for herrer vest
fra forrige
Vinderen af 2. division Vest Playoffs er berettiget til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes, tilfalder
retten nr. 2.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter form og antal runder, samt slutspil
inden sæsonstart.
Vinderen af slutspillet 2.Division for Herrer Vest er
berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes
tilfalder retten til nr.2

2. division herrer øst
2. division herrer øst omfatter:
- de/det hold, der vælger at rykke ned fra 1.
division herrer i forrige sæson (geografisk placeret
øst)
- nr. 1 og 2 i Playoff for 3. division herrer øst i
forrige sæson
- de resterende hold fra 2.division for herrer vest
fra forrige
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret, samt slutspil inden sæsonstart.
Vinderen af slutspillet 2.Division for Herrer Øst er
berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes
tilfalder retten til nr.2
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter form og antal runder, samt slutspil
inden sæsonstart.

bestående af op til 6 hold i hver pulje.
DBBF´s turneringsudvalg fastsætter form og antal
runder, samt afviklingen af et regionalt slutspil.
Der skal sammensættes en struktur som stiler mod
16-18 kampe, alle hold skal have
overensstemmende antal ude-/hjemmekampe.
Turneringsudvalget kan planlægge turneringen
med kampe på tværs af puljerne, regionalt.
Rækken består af:

-

Nr.1 fra hver pulje i 3.Division herrer i
forrige sæson.
Evt. nedrykkere fra 1.Division.
De resterende hold fra 2.Division fra
forrige sæson.
Nr.6 rykker ned.

Såfremt ovenstående medfører flere end 6 hold
(pga. nedrykning fra 1.Division og/eller
Basketligaen), kan Turneringsudvalget
sammensætte en struktur med flere hold. Ita.
mere end 6 hold vil efterfølgende sæson anvendes
til at regulere antal af hold ned til 6 hold, dvs.
puljer kan overstige 6 hold, men ved sæsonstart
kendes antallet af nedrykkere ved sæsonafslutning.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret.
Vinderen af en pulje er berettiget til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

4.PROPOSITIONER FOR DAMER
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

1.division damer vest

1.division for damer
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1.division damer vest omfatter:
- de/det hold fra Dameligaen i forrige sæson
(geografisk placeret vest), der ikke godkendes til
Dameligaen i nuværende sæson
- Nr.1 og 2 i slutspillet i 2. division damer vest i
forrige sæson.
- de resterende hold fra 1. division damer vest i
forrige sæson.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter form og antal runder, samt slutspil
inden sæsonstart.
Vinderen af slutspillet i 1.division er berettiget til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret.

1. division damer øst
1. division øst omfatter:
- de/det hold fra Dameligaen i forrige sæson
(geografisk placeret øst), der ikke godkendes til
Dameligaen i nuværende sæson
- Nr.1 og 2 i slutspillet i 2. division damer øst i
forrige sæson
- de resterende hold fra 1. division damer øst i
forrige sæson, startende med de bedst placerede,
indtil rækken omfatter op til 12 hold.
Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter form og antal runder, samt slutspil
inden sæsonstart.
Vinderen af slutspillet i 1.division er berettiget til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder
retten nr.2
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret.

Omfatter op til 3 puljer, 1 pulje vest for Storebælt
og 2 puljer øst for Storebælt, bestående op til 6
hold i hver pulje.
DBBF´s turneringsudvalg fastsætter form og antal
runder, samt afviklingen af et landsdækkende
slutspil.
Der skal sammensættes en struktur som stiler mod
16-18 kampe, alle hold skal have
overensstemmende antal ude-/hjemmekampe.
Turneringsudvalget kan planlægge turneringen
med kampe på tværs af puljerne, regionalt.
Rækken består af:
- Nr.1 fra hver pulje i 2.Division Damer i
forrige sæson.
- Evt. nedrykkere fra Dameligaen
- De resterende hold fra 2.Division fra
forrige sæson.
- Nr.6 rykker ned.
Såfremt ovenstående medfører flere end 6
hold(pga. nedrykning fra Dameligaen), kan
Turneringsudvalget sammensætte en struktur med
flere hold. Ita. mere end 6 hold vil efterfølgende
sæson anvendes til at regulere antal af hold ned til
6 hold, dvs. puljer kan overstige 6 hold, men ved
sæsonstart kendes antallet af nedrykkere ved
sæsonafslutning.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via
turneringsgebyret.
Vinderen af slutspillet er berettiget til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2

Der blev fra salen gjort opmærksom på, at der var en trykfejl i forslaget vedr. damer. I teksten
blev det teksten under dette punkt rettet til: ”De resterende hold fra 1. division fra forrige
sæson”
Forslaget blev herefter vedtaget.
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11. Oplæg om turneringsstruktur (Dameligaen)
Forslagsstiller:
•

Hvidbog skal ikke opfattes som krav men hensigter
•

Klubber bliver inviteret med og bliver hørt om hvad deres ambitionsniveau er

•

Hensigten er, at hvidbogen overholdes, men det accepteres at ikke alt overholdes

•

Der skal laves en udviklingsplan for de klubber der fra start ikke overholder krav

•

Minimumskrav er dommerbord og video – video kan efterfølgende bruges til stat

•

Tre dommere til alle kampe

•

Ingen midtugekampe over bæltet, med mindre klubberne gerne vil.

Turnering:
Turnering starter ca. medio oktober og slutspil færdigspilles i løbet af maj
Ved 6 eller 7 hold i ligaen:
3 runder i et grundspil.
Et mellemspil med to puljer, hvor der spilles ude og hjemme og
hvor der tages hhv. 2, 1 og 0 point med grundspillet.
Semifinaler med top to fra hver pulje, efterfulgt af en finale
(alle bedst af 5).
Ved 8 eller 9 hold i ligaen:
2 runder i et grundspil.
Et mellemspil med to puljer, hvor der spilles ude og hjemme og
hvor der tages hhv. 2, 1 og 0 point med grundspillet
Semifinaler med top to fra hver pulje, efterfulgt af en finale (alle bedst af 5)
Ved ulige antal hold, vælger det højest placerede hold i grundspillet hvilken pulje de vil deltage i.

Hold i ligaen, Pt.
Klubber der har tilkendegivet,
at opfylder alle ”krav”

Klubber med begrænset
”krav” -opfyldelse.

* Hørsholm

* Lemvig

* SISU

* Værløse

* Stevnsgade

* Aabyhøj

Aabyhøj er placeret i højre kolonne af grafiske og visuelle årsager – de har endnu ikke besluttet hvilket
koncept de vil deltage med.
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Økonomi:
Som udgangspunkt koster det ca. 70.000 kr. at deltage i Dameligaen, hvilket er gennemsnitsprisen ved seks
klubber i ligaen. Dette beløb vil falde desto flere klubber der deltager
Ligaen er villig til at se på evt. måder at reducere beløbet for den enkelte klub. Det kunne evt. være et
nedslag i kontingentet til ligaen for at hjælpe klubben til at få fodfæste i ligaen. Dette skal følges op med en
fremsigtet udviklingsaftale med klubben.
Endvidere foreslår ligaen, at klubber ved rejser over bæltet evt. spiller to kampe i én weekend. Dette skal
planlægges med ligaens turneringsansvarlige
Det blev foreslået, at give Dameligaen mandat til at bestemme deres eget turneringsformat for den
kommende sæson.

Forslaget blev vedtaget med ovenstående formulering.

12. Lovforslag om ny pokalturneringsformat.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Motivation, analyse og argumentation er beskrevet i bilaget ”analyse af pokalturneringen”.

Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

§ 1 Generelle bestemmelser

§1 Generelle bestemmelser
DBBF udskriver to pokalturneringer; landspokalen
og divisionspokalen
DBBF fastsætter turneringsgebyret
En klub kan have flere hold med i
pokalturneringerne, men de enkelte spillere er låst
på det hold, hvor de spiller første kamp i
pokalturneringen. En spiller må dog gerne spille for
flere hold i den samme pokalturnering hvis
reglerne om klubskifte er overholdt.
Alliancehold kan deltage på ovenstående vilkår

DBBF kan hvert år udskrive en landspokalturnering
for senior damer og herrer.
DBBF fastsætter turneringsgebyret.
DBBFs bestyrelse bemyndiges til at udforme
detailbestemmelser om kluballiancer i
landspokalturneringen.

§ 2 Deltagere
Alle foreninger under DBBF kan tilmelde et dameog et herrehold.
En spiller må gerne spille for flere i den samme
pokalturnering hvis reglerne om klubskifte er
overholdt.

§2 deltagere
Alle hold undtagen hold fra den bedste række for
herrer og damer kan tilmeldes Divisionspokalerne
for henh. herrer og damer.
Klubbernes sekundahold kan tilmelde sig
divisionspokalenerne.
Landspokalen består af holdene fra den bedste
række samt vinderne af divisionspokalen
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Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1.
seniorhold spiller i den bedste herre eller
damerække, medmindre disse skriftligt melder fra.
Dette skal ske senest 14 dage før lodtrækning til
første runde finder sted.

Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1.
seniorhold spiller i den bedste herre eller
damerække, medmindre disse skriftligt melder fra.
Dette skal ske senest 14 dage før lodtrækning til
første runde finder sted.

§ 3 Turneringsregler

§ 3 Turneringsregler

Turneringen er en cupturnering.
Der spilles efter:
a. De internationale spilleregler.
b. DBBFs turneringsreglement.
c. DBBFs licensordning.
- Spillere som deltager for klubber deltagende i
Basketligaen, Dameligaen, 1.Division Herrer,
2.Division Herrer og 1.Division Damer, skal have
gyldig spillelicens jf. §30 i det fælles
turneringsreglement.
- Spillere som deltager for klubber deltagende i
ikke licenskrævende rækker, skal have gyldig
spillelicens jf.§42 i det fælles turneringsreglement.

Turneringen er en cupturnering.
Der spilles efter:
a. De internationale spilleregler.
b. DBBFs turneringsreglement.
c. DBBFs licensordning.
- Spillere som deltager for klubber deltagende i
Basketligaen, Dameligaen, 1.Division Herrer og
1.Division Damer, skal have gyldig spillelicens jf.
§30 i det fælles turneringsreglement.
- Andre spillere skal være spilleberettiget jf. TR
§42.

Der spilles om en pokal i hver turnering.
Der spilles om en pokal i hver turnering samt en
præmie til hver af de enkelte spillere på det
vindende hold.

§ 4 Turneringsledelse
Pokalturneringerne ledes af turneringsudvalget,
der fastsætter terminer for rundernes afvikling og
foretager lodtrækning for hver runde.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen.

§ 5 Holdgruppering
De indledende runder til og med 1/16-finalerne
spilles i en øst- og en vestgruppe (grænse
Storebælt) med fri lodtrækning.
Til 1/8-finalerne kvalificerer sig 16 hold fordelt i de
2 grupper i forhold til antallet af tilmeldte hold dog mindst 2 hold fra hver gruppe.
Ligaholdene træder ind i de respektive 2 grupper
senest i 1/16-finalerne, øvrige divisionshold senest
i 1/32-finalerne.
Til og med 1/2-finalerne har lavest rangerende
hold ret til at spille på hjemmebane.

§ 4 Turneringsledelse
Turneringerne ledes af turneringsudvalget, der
fastsætter terminer for rundernes afvikling og
foretager lodtrækning for hver runde.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen.
§ 5 Holdgruppering
Lavest rangerede hold har altid hjemmebane, dog
med undtagelse af landspokalfinalen der
fastsættes af DBBF.
Divisionspokalen
Afvikles som for øst og vest. Såfremt
turneringsudvalget skønner det relevant kan disse
opdeles yderligere i nord/syd indtil semifinalerne.
Finalerne afvikles på en af klubbernes
hjemmebane (afgøres ved lodtrækning)
Landspokalen
Består af klubber fra de øverste rækker samt
vinderne af divisionspokalfinaler øst og vest.
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Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1.
seniorhold spiller i den bedste herre eller
damerække.
§ 6 Lodtrækning

§ 6 1/8-, 1/4- og 1/2-finaler
Der foretages fri lodtrækning.

Der skal altid være trukket lod for de to kommende
runder. Lodtrækning skal om muligt foretages via
tv eller livestream.
Divisionspokalen
Der foretages fri lodtrækning.
Landspokalen
I første runde seedes holdene fra de øverste
rækker efter deres sejrskvotient pr. 1.12. Vinderne
af divisionspokalturneringerne indtræder ligeledes
i første runde i Landspokalturneringen, og møder
de to lavest seedede hold fra den bedste række.
Modstanderne i disse to kampe findes ved
lodtrækning.
Såfremt der er behov for at afvikle flere kampe i
første runde medtages de nederst seedede hold.
Der trækkes lod til disse kampe.
For øvrige runder er der fri lodtrækning

§ 7 udgået

§ 7 udgået
§ 8 udgået

§ 8 udgået
§ 9 Afvikling af indledende kampe

DBBF fastsætter terminer for afvikling af de
enkelte spillerunder. Hjemmeholdet er ansvarlig
for at finde et egnet spilletidspunkt i en godkendt

§ 9 Afvikling af indledende kampe
Hvis klubberne ikke har fastsat tid og sted for
kampene senest 7 dage før terminsfristen, kan
Turneringsudvalget suverænt fastsætte kampens
spillested og –tidspunkt. Dette kan indebære, at
kampen flyttes til udeholdets hjemmebane,
neutral bane, eller at holdene skal spille 2 dage i
træk.
DBBF kan pålægge klubberne en afgift i dette
tilfælde.
Divisionspokalene
DBBF fastsætter terminer for afvikling af de
enkelte spillerunder. Hjemmeholdet er ansvarlig
for at finde et egnet spilletidspunkt i en godkendt
hal, under hensyntagen til holdenes øvrige
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hal, under hensyntagen til holdenes øvrige
kampprogram. Med mindre at klubberne bliver
enige om tidligere afvikling, skal kampene
fastsættes lørdag til fredag op til den pågældende
terminsdato. Holdene har normalt krav på mindst
1 hviledag både før og efter en pokalkamp.

kampprogram. Med mindre at klubberne bliver
enige om tidligere afvikling, skal kampene
fastsættes lørdag til fredag op til den pågældende
terminsdato. Holdene har krav på mindst 1
hviledag både før og efter en pokalkamp.
Landspokalen
Som for Divisionspokalerne, dog er terminerne her
som udgangspunkt fredag til søndag

For hold der deltager i FIBA´s turneringer, skal der
tages yderligere hensyn i tilfælde af lange rejser til
udekampe. Spilletidspunkt skal indsendes til DBBF
og modstanderklub senest 7 dage inden afvikling af
kampen.

For hold der deltager i FIBA´s turneringer, skal der
tages yderligere hensyn i tilfælde af lange rejser til
udekampe. Spilletidspunkt skal indsendes til DBBF
og modstanderklub senest 7 dage inden afvikling af
kampen.

Hvis klubberne ikke har fastsat tid og sted for
kampene senest 7 dage før terminsfristen, kan
Turneringsudvalget suverænt fastsætte kampens
spillested og –tidspunkt.
Dette kan indebære, at kampen flyttes til
udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller at
holdene skal spille 2 dage i træk.
DBBF kan pålægge klubberne en afgift i dette
tilfælde.
Stk.2.
…

§ 10

Hjemmeholdets forpligtigelser

…

§ 11

Stk.2.
…
§ 10 Hjemmeholdets forpligtigelser
…
§ 11 Dommerpåsætning
…

Dommerpåsætning

…

§ 12

Kommissær

DBBF kan fra og med 1/8-finalerne påsætte
kommissærer.

§ 12 Kommissær
Landspokalen
DBBF kan fra og med 1/8-finalerne påsætte
kommissærer.
Divisionspokalen
DBBF kan fra og med 1/2-finalerne påsætte
kommissærer.

§ 13 Afvikling af Finalekampe

§ 13

Afvikling af Finalekampe

Landspokalen
…
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a. …

Divisionspokalen
Klubben er ansvarlig for afvikling af finalekampene
og skal sammen med DBBF stå for det praktiske
arrangement.
a. hjemmeholdet fastsætter tid og
spillested i samarbejde med DBBF.
b. DBBFs dommerudvalg påsætter
dommere og kommissærer.
c. Hjemmeholdet er ansvarlig for
resultatformidlingen
§ 14 Økonomi

§ 14

Økonomi
I indledende kampe, hvor der opkræves entre,
tilfalder entreindtægterne hjemmeholdet.
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter. Dog
godtgør hjemmeholdet i 1/8, 1/4 og 1/2-finalerne
rejseudgifter til udeholdet fra dettes hjemmebane
til spillestedet og retur med 150 % af statens på
dagen gældende høje kilometertakst på baggrund
af Kort & Matrikelstyrelsens vejlængdetabeller (via
Storebælt).
Desuden er hjemmeholdet forpligtet til at stille 75
billetter frit til rådighed for udeholdet. Antallet skal
meddeles hjemmeholdet mindst 8 dage før
kampens afvikling.

I alle kampe undtagen landspokalfinalen, tilfalder
evt. entreindtægter hjemmeholdet.
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter.

Hjemmeholdet er forpligtet til at stille 75 billetter
frit til rådighed for udeholdet. Mindst 8 dage før
kampens afvikling skal udeholdet meddele,
hvorvidt samtlige 75 billetter ønskes

…
…

§ 15

Fordeling af indtægter
I finalerne gælder følgende:
..

§ 16

Bandereklamer

§ 15 Fordeling af indtægter
I landspokalfinalerne gælder følgende:
…
§ 16 Bandereklamer
..

…

Subsidiært forslag
I tilfælde af ovenstående ikke vedtages, stilles følgende subsidiære forslag af Bestyrelse i samarbejde med
Værløse basketballklub. Motivationen er den samme som beskrevet til forslaget ovenfor.
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Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglement Afsnit 12
§ 13
Økonomi
...
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter. Dog
godtgør hjemmeholdet i 1/8, 1/4 og 1/2-finalerne
rejseudgifter til udeholdet fra dettes hjemmebane
til spillestedet og retur med 150 % af statens på
dagen gældende høje kilometertakst på baggrund
af Kort & Matrikelstyrelsens vejlængdetabeller (via
Storebælt).

Forslag (Understreget tilføjes)

§ 13

Økonomi

Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter.
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12,1 Bilag:

Ny turneringsform for pokalturneringen
Metode
Problemstillingen er analyseret ud fra spørgeskema fra sidste år, interviews med en række eksperter og
samtaler med klubber og turneringsansvarlige. Den foreslåede model er præsenteret for klubberne i et
spørgeskema og dette input er brugt til det endelige lovforslag.

Problemstilling
Som det kan ses af denne tabel har udviklingen været meget negativ for pokalturneringen over de seneste
år. Turneringen har udviklet sig til næsten at være en ren eliteturnering Hvis man fjerner ligaholdene er vi
nede på 18 herrehold og 7 damehold der deltager i hele dk. Tendensen er næsten helt ens for hhv. herrer,
damer og ungdom.
I første omgang har vi valgt at se hvad der kan gøres for seniorrækkerne, men når vi har gjort os erfaringer
der skal der også gøres noget ved ungdomspokalen.
Pokalturne
ringsdeltag
else

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

Herrer
senior

65

69

57

41

41

40

31

29

26

BL hold

10

10

10

10

10

10

10

8

8

Uden BL

55

59

47

31

31

30

21

21

18

Damer
senior

31

32

24

17

17

15

13

14

14

DL Hold

8

8

8

8

8

10

7

7

7

Uden DL

23

24

16

9

9

5

6

7

7

Ungdom

203

185

168

170

161

137

142

144

110

Det svarer til en deltagelse på 26% af breddeholdene (Kvinder 32% og 24% for mænd).
I det følgende vil der fokuseres på antallet af ikke ligahold og hvad der kan gøres for at hæve dette.
I samme periode er det samlede antal af senior turneringshold gået fra 289 til 222. Der er altså en markant
større frafald i pokalturneringen i forhold til resten af turneringen, så forklaringen kan ikke findes her.
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”Vi møder alligevel bare et ligahold”
En stor del af holdene har ikke gidet melde sig til fordi de ikke har en forventning om at komme langt. Jo
færre hold der melder sig til jo større er chancen for at de får ret. Det er en ond spiral der kun kan brydes
ved at øge massen.
Nogle få synes det er fedt at måle sig med de bedste, men det er netop nogle af dem der stadigvæk melder
sig til pokalturneringen.

Det er for dyrt
For de mindre klubber har det været dyrt at deltage – specielt hvis man kun forventer at få en kamp. der
bør derfor gøres alt hvad man kan for at gøre det billigere.
Hvis turneringen skal få liv igen skal vi altså have ændret på følgende forhold:








Større kritisk masse
Færre omkostninger
Lettere planlægning
Give klubberne en tro på at de ikke ryger ud med det samme
Gøre det mere prestigefyldt at deltage i pokalturneringen
Fjerne fornemmelsen af pokalturneringen som en eliteturnering

Løsningsforslag til spørgeskema
1. Det foreslås at indføre en divisionspokal hvor ligahold ikke er med. Vinderne går videre til
landspokalen hvor ligaholdene indgår.
2. Der åbnes der op for at alle seniorhold i klubberne kan tilmelde sig pokalturneringen
3. Rejserefusion fjernes
4. Handicap på 5 point pr. division indføres i divisionspokalen

Den nye pokalturnering
I den nye pokalturnering vil der være en pokal både for vinderne af landspokalen og for dem der vinder
Divisionspokalen.
DivisionsPokalen er for alle ikke-ligahold og afvikles i efteråret, Øst-Vest opdelt, (og Nord / Syd opdelt i
starten, hvis der er hold nok i Vest), med finaler (også opdelt Øst-Vest). Man er sikret minimal rejsetid og
man har større chancer for at vinde pokal/prestige.
Der vil være en vinder i både øst og vest. Finalerne spilles hos den klub der trak hjemmebanen. Der skal
være en ambition om at gøre noget ekstraordinært ud af finalerne. DBBF skal være til stede, der skal være
en eventmanual og nogle forventninger til arrangøren. Sejrsceremoni osv.
Landspokalen består af alle ligaklubber plus de to vindere af divisionspokalen for hhv. øst og vest.
Der vil være seedning i første runde baseret på stillingen i Basketligaen (winning percentage). Hvilket vil
give relevante kampe i første rund og gøre at de bedre placerede hold på forhånd ved de sidder over i 1.
runde. Fra 2. runde er der fri lodtrækning.
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DivisionsPokalen

LigaPokalen

1. division og ned
Opdelt i ØST-VEST

Ligahold (tvungen deltagelse)
samt de 2 vindere fra
DivisionsPokalen, Øst-Vest

Finalearrangement

Pokal
Finalen

Afvikles som hidtil, men flyttes
til senere på sæsonen for at give
plads til terminerne

Turneringstruktur

For at mindske transporttid og
omkostninger opdeles der i regioner.
Der tænkes at det giver mening at
opdele Jylland i Nord/syd i de første
runder, men det og hvornår
regionerne slås sammen afhænger af
en konkret vurdering baseret på
mængden af tilmeldte hold og kan
derfor variere.

31

Terminer
En af udfordringerne ved den nye model er at den kræver betydeligt flere terminer.
Tidligere model
Landspokalturnering

pokalfinale

Ny model
Divisions
1/32 pokalturnering
1/16
1/8
1/4
1/2
Finaler
Landspokalturnering

1/1 pokalfinale

Antal terminer

6

1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
1/1
1/8
1/4
1/2
1/1
10

For at få plads til fire terminer mere skal der justeres på nogle forhold som kan ses i forslag til terminsplan

Div pokal
1/32
1/16
1/8
1/4
1/2

Dage
mellem
kampe

Kommentarer

Ville være bedre hvis de startede 15/9

8-sep
30-sep
18-okt
08-nov
01-dec

22
18
21
23

1/1
landspokal

22-dec

Kunne flyttes til mellem jul og nytår. Hvad med
21 udlændinge i 1.div?

1/8

07-jan

1/4
1/2

14-jan
04-feb

1/1

25-feb

Alt. Kunne denne flyttes til mellem jul og nytår.
Denne vil p.t. kun inkludere to ligahold
Kort frist her for a give mere tid til markedsføre
7 semifinalerne
21
Slut februar ligger der typisk et landsholdsvindue
der skal tages hensyn til. Dette kan flyttes sig lidt.
21

Slutspillet for
ligaerne starter ult
marts, og ult feb.
vurderes derfor at
være det seneste
tidspunkt finalen
kan spilles.
I dag spiller
ligaklubberne
mellem Jul og
Nytår.
For at lette
planlægningen for
klubberne foreslås
det at der fremover
trækkes to runder
frem ad gangen,
således at de ved at
de skal møde

vinderes at xx mod yy.

Lavere turneringsgebyr
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Et vigtigt parameter er at holde omkostningerne nede for klubberne. En af delene er turneringsgebyret.
Dette er allerede sænket, men det lader til mange klubber ikke er klar over det.
Hvor en breddeklub tidligere betalte 1.300 kr. betaler de nu 450. Hvis man samtidigt har en forventning om
flere kampe kan dette ikke være en hindring.

Fjernelse af rejserefusion
Reglerne er at det lavest rangerede hold har hjemmebane, men da der samtidigt udbetales rejserefusion til
udeholdet betyder det at det laveste hold får en pæn omkostning.
Fjernelse af rejserefusionen vil derfor gøre det mere attraktivt for de lavererangerede hold.

Dommeromkostninger
Da dommerne kommer forskellige steder fra ved klubberne ikke hvor meget de skal betale før bagefter. For
at gøre det simpelt bør der opkræves en fast pris for dommere pr. kamp. Evt. overskud/underskud opsuges
af DBBF.

Alle hold kan deltage
En nem og hurtig måde at øge massen på og som dermed kan bryde den onde spiral er at tillade klubbens
sekundahold tilmelde sig turneringen. Med de lave omkostninger og uden ligahold, bør det være relevant
for en del hold. Dette vil hæve antallet af mulige hold fra fra 103 til 196 (herrer 75->142, damer 28->54).
Eneste overvejelse i denne sammenhæng er at undgå at spillere deltager for flere hold. Dette vil dog blot
kræve en regel om at spilleren bliver låst til det første hold han/hun spiller for.

Handicapsystem
For at skabe endnu mere spænding om resultatet foreslås det at indføre den Belgiske model med handicap
i forhold til niveau.
For hvert niveau forskel får det dårligste hold 5 points forspring, dog maksimalt 15 point. Det vil sige at hvis
3DH møder et 1DH herrehold vil de være foran med 10 point fra kampstart.

Lettere planlægning
Ud over at trække en runde ekstra frem er planlægningen af pokalkampene blevet langt lettere da
hjemmeholdet kan diktere kamptidspunktet ud fra objektive kriterier. Det lader dog til at mange klubber
stadigvæk ikke er klar over dette.
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Konklusioner og endeligt forslag
De tre største udfordringer for klubberne var som ventet
22 Det er for dyrt
18 Vi bliver alligevel bare slået ud hurtigt
11 Vi vil ikke køre for langt

28%
23%
14%

Spørgeskemaet viste overordnet en stor opbakning til modellen.
49 respondenter (netto) indikerede at de ville deltage oftere i denne turneringsform
52 respondenter angav at deres 2.hold vil måske eller helt sikkert deltage i denne turneringsform
Der er derfor en klar indikation af at modellen vil kunne øge antallet af hold i turneringen og dermed måske
bryde den onde spiral.

75% mente at ideen om pointhandicap var en dårlig eller mindre dårlig. Denne del er derfor taget ud af
forslaget.

Bilag 1 Spørgsmål til spørgeskema
DBBF har desværre i nogle år måtte konstatere at der er en faldende tilslutning til pokalturneringen, og har
arbejder derfor for at genrejse turneringen så det bliver en fast del af langt flere klubbers basketaktivitet.
Hvis du vil bruge 5 min. på at hjælpe os med at gøre det bedre ved at svare på dette skema vil vi være
meget taknemmelige.

Navn
Funktion
Klub
Række herrer
Række Damer

Spm 1. Deltager I i pokalturneringen?
Kvinder (hvert år, en gang imellem, aldrig)
Mænd (hvert år, en gang imellem, aldrig)
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Spm 2. Hvis I ikke deltager hvert år, ranger venligst nedenstående








Vi spiller kampe nok
Det er for dyrt
Det er for besværligt at planlægge
Vi vil ikke at køre langt
Vi bliver alligevel bare slået ud hurtigt
Der er ikke noget at spille om

Besvares for både Kvinder og Mænd
Felt til yderligere kommentarer

DBBF overvejer at indføre en divisionspokal i øst og i vest uden ligahold, men hvor 2.hold kan deltage.
Vinderne af hhv. øst og vest vil så indtræde i landspokalen og spille mod ligaholdene. Samtidigt sænkes
omkostningerne ved deltagelse betragtelig.
Spm.3. Ville denne model ændre jeres deltagelse i pokalturneringen?
Vi ville deltaget:
Kvinder (oftere, uændret, sjældnere)
Mænd (oftere, uændret, sjældnere)
Felt til yderligere kommentarer

Spm.4. Ville jeres sekundahold deltage i sådan turnering?
Kvinder (ved ikke, måske, helt sikkert)
Mænd (ved ikke, måske, helt sikkert)
Felt til yderligere kommentarer

Spm.5. handicapsystem
DBBF overvejer at indføre et handicapsystem i divisionspokalen der giver 5 point forspring for hver rækkes
forskel, så et 3.div. Herrehold vil starte kampen foran 10-0 mod et 1.divisionsherrehold
Hvad synes du om sådan en ide?
Felt til yderligere kommentarer
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Spm.6 Ville det være et problem for jer at spille en ev.t finale i divisionspokalen mellem Jul og nytår
Ja, nej, måske
Begrund gerne
Felt til yderligere kommentarer

Generelle input
DBBF vil være glad for ethvert andet input der kan hjælpe os til at lave den bedst mulige turnering.
Felt til yderligere kommentarer

Bilag 2 Svar spørgeskema
Respondenter 130
Besvarende klubber 67
Antal
65
46
27
21
20
16
15
5
4
2
1
1
1
1
225

Funktion
Træner
Spiller
Formand
Bestyrelsesmedlem
Turneringsleder
Holdleder
Dommer
Frivillig
Kasserer
Direktør
Ungdomschef
SportsligLeder
Sportschef
Elitechef

Hvilken række spiller jeres 1hold?
39
37
24
20
4
4
128
28
24
52

2. Division herrer
Øvrig herrerække
1. Division damer
1. Division herrer
2. Division damer
Øvrig damerække
Basketligaen
Dameligaen

I det efterfølgende er 27 respondenter der kun var BL/DL trukket ud da fokus er på breddeklubbernes
holdning. Tallene i det efterfølgende baserer sig derfor på 103 respondenter.
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18 Vi bliver alligevel bare slået ud hurtigt
11 Vi vil ikke køre for langt
22 Det er for dyrt
7
3
1
1
1
1
1

1
1

Det er for besværligt at planlægge
Vi spiller kampe nok i forvejen
Det er holdets beslutning om de vil deltage eller ej så det er ofte forskellige årsager til det.
i ved ikke hvilke hold vi har før midt sep.
Vi deltager som regel i pokalturneringen men omVi bliver ved i fremtiden er usikkert da administrationen
diskuterer om det er en unødvendig udgift.
AGF fravælger pokalturneringen pga. økonomi men anser dog tilmeldingsgebyret til pokalturneringen som
dyrt.
Bliver man inviteret i Serie 2?
De kørselsregler der ligger i at hjemmeholdet skal betale for udeholdets kørselsudgifterne er helt hen i
skoven! Hvorfor skal vi betale 5000 kr. For at få afholdt en kamp af denne grund er vi kun med engang
imellem.
Der er ikke noget at spille om

Det afhænger ofte af hvor mange spillere vi er når vi skal melde os til. Hvis man kunne rykke
1 tilmeldingsdatoen til august så tror jeg atVi ville melde os til hvert år.
1 Det erfor usikkert hvorvidt vi kan stille hold eller ej
1 Må ikke da vi er samme klub som Bears
1
1
1
1

Pt. er klubben uden et decideret elite seniorhold og det er sparsomt med spillere til kampe.
Spiller i motionist basket rækken . Hvor de fleste hold har unge på 25år ?
Spiller materiale ikke godt nok
Tilmeldingen er tidlig
Vi anser ikke tilmeldingsgebyret som decideret dyrt, men vi fravælger alligevel pokalturneringen pga.
1 økonomi.
Vi haf ikke haft turneringshold på seniorsiden et par år. Ellers synes vi at det er sjovt at prøve at få nogle
1 gode på besøg. At vi "de næste par år" får nogle store nederlag er en del af det sjove..
1 Vi vil deltage igen hvis vi er på den første division(vi var på den 2 og det nuværende år er vi i den 1)
78 Første fire står for 58 af 78 svar

Deltagelse herrer
damer
I alt
Oftere
42
19
uændret
50
34
sjældnere
7
5

Ville jeres 2. hold
deltage?
Helt sikkert
måske
nej
ved ikke

damer

61
84
12

herrer
6
25
5
17

16
36
7
23

NB Bemærk at dette er respondenter – ikke klubber. Antallet af hold er derfor lavere end antal svar.
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Handicap

Dårlig

God

Meget god

Mindre god

Da forslag 12 og 13 var to forskellig løsninger til samme udfordring blev Rigsdagen bedt om at
lave en vejledende afstemning om hvilket af forslagene man syntes bedst om. Det forslag der fik
flest stemmer skulle så efterfølgende sættes til afstemning og det andet ville udgå.
Afstemningen forløb således: Antal stemmer på forslag 12: 33
Antal stemmer på forslag 13: 17
Forslag 12 blev herefter sat til afstemning.
Forslaget blev vedtaget.

13. Lovforslag om ny struktur for Landspokalturneringen for senior herrer og damer.
Forslagsstiller: Værløse Basketball Klub
For at skabe øget opmærksomhed og opbakning til landspokalturneringen for senior herrer og damer, foreslår Værløse
Basketball Klub et helt nyt format.
Eksemplet herunder er med udgangspunkt i herrer, men gælder i alle forhold også tilsvarende for damer.
Der foretages en seedning af samtlige hold, og disse indplaceres i en tabel (som den man kender fra det amerikanske
college slutspil). Seedningen foregår på følgende måde:
Alle 1. hold rangeres efter deres placering i den regulære sæson, i den forgange sæson. Med vinder af Basketligaen
øverst og lavest rangerede 1. hold nederst.
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For de at divisionerne der er opdelt i øst og vest, og/eller har flere puljer i samme række, tælles placeringen på
baggrund af antal point (på tværs af puljer), herefter måldifference +/-, og efterfølgende lodtrækning ved
måldifferencelighed (indbyrdes opgør anvendes ikke).
Holdene opdeles jf. ovenstående rangeret efter placering i henholdsvis øst og vest Danmark:
VEST
1. Bakken Bears
2. Horsens IC
3. Svendborg Rabbits
4. Randers Cimbria
5. EBAA
6. BMI Boodhounds
7. SBBC 2015
8. Aalborg Vikings
9. Åbyhøj (34 point)
10. Hjørring (24 point, +212)
11. Viby (24 point, +182)
12. Odense (20 point)
13. AGF (12 point, -225)
14. Haderselv (8 point, -659)
15. AUS (6 point, -125)
16. VLI (24 point)
17. Vejle (20 point, +154)
18. Lemvig (14 point, -141)
19. Hjortshøj-Egå (10 point, +24)
20. De studerenes idræt i Odense (10 point, -114)
21. Bjerringbro (8 point, -59)
22. Vejen (4 point)
ØST
1. Hørsholm 76ers
2. Team Fog Næstved
3. SISU
4. Stevnsgade SuperMen
5. Wolfpack
6. Værløse
7. BK Amager
8. Virum BK
9. Birkerød
10. Falcon (24 point, +352)
11. Hvidovre (22 point)
12. CBS Sport (16 point)
13. Høbas (14 point)
14. Brønshøj (12 point, +91)
15. USG (12 point, +25)
16. Alba (12 point, -23)
17. Holbæk (8 point, -27)
18. Jonstrup (8 point, -94)
19. Solrød (6 point, )
20. DTU (4 point)
21. Glostrup (20 point, -35)
22. Roskilde (18 point)
23. Cph Cannons (16 point)
24. Greve (14 point, +21)
25. Herlev (14 point, -38)
26. Slagelse (12 point)
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27. Gladsaxe (8 point, -5)
28. Broernes (8 point, -58)
29. Espergærde (6 point)
30. Baltic (-6 point)
Hold i serier der ikke er medtaget i denne oversigt, er naturligvis inviteret til også at deltage.
Der oprettes 4 Landspokals-grupper, som seedes på baggrund af deres placering – opdelt med 2 grupper i øst og 2
grupper i vest. I ovenstående eksempel er der samlet set 52 deltagende hold.
• Lavest rangerede hold har hjemmebanen. Finalen undtaget – da denne afvikles som et DBBF event.
• Der spilles bedst af én kamp i alle kampe.
• Ligahold indtræder såfremt det kan lad sig gøre først i 2. runde (evt. 3. runde – afhængigt af antallet af tilmeldte
hold).
• Pris for deltagelse i Landspokalturneringen relaterer sig til antallet af runder man deltager i.
• Udeholdet kan ikke ansøge om rejserefusion for rejseomkostninger hos hjemmebaneklub.
Således vil Landspokalturneringen kunne se således ud:

ØST:

40

VEST:

BEMÆRK: Forslaget indeholder to variationer af afvikling (fra 1/4 finaler) af Landspokalturneringen – dette skal besluttes
på Rigsdagen:
- Én hvor Landspokalfinalen består af vinder fra vest mod vinder fra øst.
- Én hvor man ved 1/4 finalerne trækker lod blandt de tilbageværende hold, om den videre fordeling af hold i tabellen.
Her nedbrydes så vest/øst referencen.

Forslaget 13 blev jf ovenstående ikke sat til afstemning.

14. Lovforslag om Lovforslag om justering af udvalgenes reglementer
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Snitfladen mellem udvalgene ønskes gjort skarpere. Priserne lægges ned i udvalgene – det
forventes der vil være mindst en pris pr. udvalg i løbet af et par år.
Til næste rigsdag vil udvalgenes reglementer ensrettes yderligere
Udvalgenes strategiske målsætninger for perioden er vedlagt som bilag.

41

Nuværende regler (understregede
fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

9. Reglementer for stående udvalg
Udvalgene a – i, inkl. er
underlagt bestemmelserne i
DBBFs love, §9 nr.4 og § 20

Udvalgene afspejler hovedområderne i klubberne og skal
være videnscenter og udviklende på det gældende området.
For hvert udvalg er den primære snitflade til klubberne, intern
fokus i DBBF samt væsentligste samarbejdsflader med andre
udvalg defineret.
Børne og Unge udvalget (B&U)





Klub: Hjælpe med gode ungdomsmiljøer og
rekruttering
DBBF: Samarbejde med børnebasketfonden.
Internt Samarbejde: Samarbejde med TU om
Grand Prix, TRU om ungdomstrænerudvikling

Dommerudvalget (DU)





Klub: Hjælpe klubberne dem med udvikling af
deres egne dommere.
DBBF: Hjælpe dommere med internationale
ambitioner
Internt Samarbejde: Børn og unge, samt TU om
Grand Prix afvikling og regler.

Eliteudvalget (EU)





Klub: Sparre med klubber om talentudvikling og
elitemiljøer.
DBBF: Drive landshold
Internt Samarbejde: TU om organisering af de
bedste rækker, TRU om trænerudvikling

Klubudviklingsudvalget (KU)





Klub: Hjælpe klubbernes bestyrelse med at
udvikle sig selv og deres klubstrategi.
DBBF: Hjælpeværtøjer til klubberne
Internt Samarbejde: alle udvalg der
repræsenterer et område i en klub

Trænerudvalget (TRU)





Klub: Hjælpe klubberne dem med udvikling af
deres egne trænere og trænermiljøer.
DBBF: Hjælpe trænere med internationale
ambitioner, udvikling af licens og uddannelse
Internt Samarbejde: EU om landstrænere, KU om
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træningsmiljøer, B&U om ungdomstræning

Turneringsudvalget (TU)



Klub: Gøre livet så let for turneringslederne som



Børne- og ungeudvalget
.
Udvalgets arbejdsopgaver er,
…
Dommerudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
…
Eliteudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,

muligt, og give medlemmerne gode relevant
kampe
DBBF: Optimere forretningsgange omkring
turneringsplanlægning og afvikling
Internt Samarbejde: TU skal sikre inddragelse af
input fra alle relevante udvalg når turneringen
skal udvikles og optimeres

Børne- og ungeudvalget
.
Udvalgets ansvarsområder er,
…
Dommerudvalget
Udvalgets ansvarsområder er,
…
Eliteudvalget
Udvalgets ansvarsområder er,
…
Klubudviklingsudvalget

Udvalgets ansvarsområder er,

Formål
At sikre en positiv udvikling af både kvaliteten og antallet
af danske basketball klubber gennem politisk fokus og
målrettede projekter. Udvalgets fornemmeste opgave er
at arbejde for at klubberne har de bedste
forudsætninger for at være kompetente og ambitiøse
med hensyn til udvikling af egen klub. Udvalget skal
udvikle en ordning, der gennem en incitamentstruktur
understøtter klubbernes arbejde med klubudvikling fra ét
udviklingstrin til det næste.
Arbejdsområder

…
Klubudviklingsudvalget

Klubudvikling
Klubudvikling skal udvikles på alle parametre, så alle
klubber har mulighed for at dygtigøre sig uanset
ambitioner og niveau. Klubudvikling skal afspejle de
tendenser, der er i vores samfund og være nemt
tilgængeligt for både nye og eksisterende
basketballklubber. Klubudviklingsudvalgets fokus skal
især være på bestyrelses- og lederniveau.
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Kommunikation
Klubudviklingsudvalget skal udbrede kendskabet til de
mange initiativer, som udvalget tilbyder klubberne.
Klubudviklingsudvalget skal arbejde med at
kommunikere på alle de platforme som giver mening,
herunder DBBF’s hjemmeside og facebookside samt til
tværgående møder, seminarer og konferencer.
Netværk
De sociale (fysiske) netværk er vigtige for motivationen
til at ville udvikle sig som klub. Udvalget skal gennem
tværgående aktiviteter og kommunikation motivere til
dette. Dette skal ske i tæt samarbejde med klubberne
og andre relevante partnere
Udvalgets arbejdsopgaver er,











Tage initiativ til fælles møder mellem udvalgene
Være tovholder på udvikling af og opfølgning på
den overordnede breddestrategi
At have indsigt i de enkelte udvalgs strategier og
sikre at de understøtter den samlede
breddestrategi
At beslutte overordnede strategiske målsætninger
for udvikling af klubberne
At koordinere samarbejde mellem konsulenterne og
udvalgene.
At prioritere konsulenternes opgaver i samarbejde
med direktøren
At have det overordnede ansvar for
breddebudgettet.
At deltage i debatter med DIF om
konsulentordninger, breddeprojekter etc.

DBBFS KLUBLEDERPRIS
§ 1 DBBFs klublederpris er en evigt vandrende præmie inden
for Danmarks Basketball Forbund, stiftet af forbundets
bestyrelse den 19. april 2004.
§ 2 DBBFs klublederpris uddeles af DBBFs
klubudviklingsudvalget hvert år til en person, der som
klubleder har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.
§ 3 Alle klubber under DBBF kan indstille forslag om en
kandidat. Sådanne forslag skal være sekretariatet i hænde
senest 1. april.
§ 4 Klublederprisen overrækkes ved en relevant begivenhed
med en motivering for, hvorfor vedkommende hædres.
Samtidig modtager den pågældende en erindringspræmie til
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ejendom.
§ 5 Klublederprisen afleveres af indehaveren inden 1. april i
året efter modtagelsen.
§ 6 På klublederprisen indgraveres modtagerens navn og
årstallet for uddelingen til den pågældende.
Tilsvarende indgravering foretages på erindringspræmien.
§ 8 Pokalen overrækkes første gang på DBBFs ordinære
Basketrigsdag den 12. juni 2004.
§ 9 I tilfælde af DBBFs opløsning overgår pokalen til
Danmarks Idræts-Forbunds administration.
Trænerudvalget
Trænerudvalget

Udvalgets ansvarsområder er,
…

Udvalgets arbejdsopgaver er,
…

Årets Ungdomstræner.
Årets ungdomstræner er en ny pris som trænerudvalget
sammen med DGI basket ønsker at uddele til en træner der
gør markant forskel i ungdomsbasket miljøet. Nedenstående
en de kriterier som prisen tager sit udgangspunkt i, og er
nogle af de kvaliteter man ønsker skal være tilstede hos
kandidater.

-

Fokus på udvikling (gerne gennem SMART
BASKET)

-

Forstår vigtigheden af rekruttering og fastholdelse.

-

Er god til at inkluderer og differentiere, så alle får en
god oplevelse.

-

Har fokus på uddannelse og erfaringsudveksling.
Deler sin viden og erfaring med andre trænere.

-

Er engagerede og fagligt dygtige

-

Kontinuitet – at de er der gennem længere tid!

-

At de kan og vil snakke om andet end Basketball –
og at de selv indleder snakken! Træneren ser den
hele spiller.

-

At de udfordrer og giver spillerne ansvar!

Prisen vil blive uddelt første gang i sæson 2017/18
Alle klubber, enkeltpersoner og udvalg i DBBF og DGI Basket
kan indstille kandidater til prisen. Kandidater skal indstilles
inden 1. marts.
DGI basket og Trænerudvalget i DBBF vil udpege vinderen
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men vil først blive præsenteret med en kandidatliste som
bliver lavet af breddechefen i DBBF, sportschefen i DBBF,
den uddannelsesansvarlige i DBBF, samt en repræsentant
fra DGI Basket.

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget

Udvalgets ansvarsområder er,
…

Udvalgets arbejdsopgaver er,
…
Ligaudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at sikre en målrettet udvikling
af de turneringshold, der
deltager i ligaen med henblik på
en national og international
profilering af danske
basketligahold,
- at sikre, at ”Dameligaen”
fungerer og afvikles under
hensyntagen til vedtagne
Hvidbog for damer”,
- at sikre, at ”Basketligaen”
fungerer og afvikles under
hensyntagen til vedtagne
”Hvidbog 2003-06”.

Forslaget blev vedtaget
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15. Ændring af statutter for priser
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen ønsker at forbundets priser bliver forankret i udvalgene og gøres mere relevante i
miljøet.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglement Afsnit 12
12 Statutter for DBBFs lederpokal

Forslag (Understreget tilføjes)
12. DBBF´s priser
DBBF har en række priser der uddeles hvert år for at
anerkende det store frivillige arbejde der udføres i
forbundet.
Udvalget for det enkelte område er ansvarlig for
identificering af mulige prismodtagere og overrækkelse
af prisen. Bestyrelsen skal høres om mulige kandidater
og godkende prismodtagerne.
Overrækkelsen skal som udgangspunkt ske på samme
tid hvert år ved en relevant begivenhed i det miljø
prismodtageren arbejder i.
Statutterne for prisen ligger under det relevante
udvalgs kommissorium.
Der uddeles følgende priser i DBBF
1.
2.
3.
4.
5.

DBBFs lederpokal (Bestyrelsen)
DBBFs klublederpokal (klubudviklingsudvalget)
Axel Poulsens Lederpokal (bestyrelse)
Årets Ungdomstræner (Trænerudvalget)
Årets Klub (Klubudviklingsudvalget)

12.1 Statutter for DBBFs lederpokal
§1
DBBFs lederpokal er en evigt
…..

§1
DBBFs lederpokal er en evigt
…..

13 Statutter for DBBFs klublederpokal

14 Statutter for AXEL POULSENS LEDERPOKAL

12.2 Statutter for AXEL POULSENS LEDERPOKAL

§1
DBBFs klublederpris er 1…..

§1
DBBFs klublederpris er 1…..

Forslaget blev vedtaget
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16. Nedlæggelse af Birgitte Melbye Fonden.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Efter Birgitte Melbyes ønske er pengene fra fonden blevet investeret i Børnebasketfondens
arbejde, og denne skal derfor nedlægges.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglement Afsnit 15

15. Statutter for ”Birgitte Melbye Fonden”
Stiftet maj 2008
Fonden er stiftet af Birgitte Melbye i forbindelse med hendes afsked som
generalsekretær for Danmarks Basketball Forbund.
Fonden er ikke tilmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men alene en særskilt
afdeling under Danmarks Basketball Forbund (DBBF).
Fondens bestyrelses sammensætning er selvvalgt, dvs. bestyrelsens
sammensætning kan kun ændres efter medlemmernes eget ønske eller ved
dødsfald.
Fondens bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, således:
Formand: Stifter og tidligere generalsekretær for DBBF Birgitte Melbye
I Birgitte Melbyes fravær indtræder Sten Krüger Poulsen. I tilfælde af begge
disses frafald udpeger DBBF’s bestyrelse en ny formand.
Øvrige medlemmer:
Den til enhver tid valgte formand for DBBF.
Den til enhver tid ansatte direktør/generalsekretær for DBBF.
Tidligere formand for DBBF Sten Krüger Poulsen 64

Forslag (Understreget
tilføjes)
1.

Revisor
Revisor: Den til enhver tid valgte revisor for DBBF, pt. KPMG
Fondens formål og andre bestemmelser:
Birgitte Melbye fondens formål er at yde økonomisk støtte til videreuddannelse
for en ung kvindelig leder, træner eller dommer på forbundsplan.
DBBF afsætter årligt med 5.000 kr. til fondsmidlerne.
Uddeling
Bestyrelsen indkalder efter eget initiativ ansøgninger. Desuden kan bestyrelsen
på eget initiativ uddele en portion til en kandidat, som opfylder betingelserne.
Der skal ikke nødvendigvis uddeles af midlerne hvert år, hvis egnede emner eller
ansøgninger ikke foreligger.
Senior-Pokalfinalerne forsøges være ramme om uddelingen.
Fondens konto - råderet
Fondens midler anbringes på en særskilt konto med lang opsigelse til højeste
aftale rente. Fonden har særskilt regnskab, som skal foreligge sammen med
DBBFs regnskab i forbindelse med den årlige Basketrigsdag.
Fonden’s eller DBBF’s ophør
I tilfælde af DBBFs ophør tilfalder kontoens saldo Danmarks Idræts-Forbund, hvor
beløbet skal anvendes i samme ånd, som Fonden er oprettet til.
Fonden kan nedlægges såfremt midlerne er opbrugt og dette er sket ifølge
fundatsen.
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Forslaget blev vedtaget.

Prisuddeling:
Michael Bloch overrakte følgende priser:
Axel Poulsen prisen: Amalie Bonde
Klublederprisen: Danilo Jensen
DBBFs lederpokal: Thomas Bilde

17. DBBF tolkning og retspraksis 17-18.

(Til orienteringspunkter – ikke til beslutning)
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
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.
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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.
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 den
offentlige 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 Clearance. Ved ophold kortere end 3 måneder og gyldigt ophold uden arbejds/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)
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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)

§43
Der skal anvendes min.10 spillere i kvartfinaler, semifinaler og finaler i Pokalturneringen, i Final Four, samt
Ungdoms DM for årgangene U14 og yngre. 17-10-2017 RLA

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
Turneringsudvalget fastsætter regler og rammer for slutspil. Disse offentliggøres inden turneringsstart 2905-2017 RLA

2. division herrer Vest
Turneringsudvalget fastsætter regler og rammer for slutspil. Disse offentliggøres inden turneringsstart. 2905-2017 RLA

4. 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
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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 anvendes til udmåling af straffe i disciplinærsager.
- kan video benyttes til at optage disciplinærsager, som dommerne ikke har indberettet.
- kan video benyttes i protestsager i henhold til FIBA Regulations, dvs. til bedømmelse af situationer, hvor
dommerne i en kamp kunne have benyttet IRS jvf. Basketball Lovene §46.12 – RLA/RAW 17-10-2017

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 reklamebander 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.
Weekend og helligdage:
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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

18. Reglement for trænerlicensordning i Danmarks Basketball Forbund

(Til orientering - ikke beslutning)
1. Formål
2. Licens
3. Merit
4. Administration og økonomi
5. Definitioner
6. Ikrafttræden
7. Kontrol og sanktioner
8. Særlige situationer
9. Ved tvivlsspørgsmål
10. Kontakt

11. Bilag
1. Formål
 Trænerlicensordningen har til formål at udvikle danske basketballtrænere på alle
niveauer.
 Trænerlicensordningen skal medvirke til at fremme og forbedre mulighederne for den
enkelte træner for at udvikle sig og holde sig ajour med den nyeste viden.
 Trænerlicensordningen skal medvirke til at skabe netværk på tværs af trænere,
klubber og regioner.
 Trænerlicensordningen har endvidere til formål, at kunne målrette den viden og dele
de informationer vi gerne vil have spredt i DBBF.
2. Licens
 For at træneren kan få licens skal denne registreres i DBBF’s database via klubportalen.
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Første gang træneren registreres i trænerdatabasen tildeles han automatisk en sæsons
licens.
 Licensen fornys for to år ad gangen ved at deltage i et DBBF godkendt kursus eller clinic.
3. Merit
- Der gives ingen merit på baggrund af tidligere beståede kurser eller erfaring.
4. Administration og økonomi
- Ordningen administreres af DBBF´s kontor i samarbejde med trænerudvalget.
Licensen er gratis.
5. Definitioner:
Licensstatusser






Licensen kan have flere statusser:
Udløbet – trænerens licens er udløbet, og skal fornys ved kursusdeltagelse
Passiv – træneren har gyldig licens, men er ikke tilknyttet et hold
Aktiv – træneren har en gyldig licens og er tilknyttet et hold

6. Kontrol og sanktioner
 Træneren og assistent træneren skal have en aktiv licens for at træne hold i de
licenskrævende rækker, og træneren og assistent træneren skal være tilknyttet det
specifikke hold han/hun træner.


Dommerne skal inden kampstart gøre trænerne opmærksom på, at de skal skrive en aktiv
trænerlicens i protokollen. Det er Ikke dommernes ansvar, at tjekke om trænerlicensen er
gyldig eller aktiv. Det foregår via basket.dk/Kampe/resultatindberetning/foreninger.



Trænerne skal skrive deres licensnummer i protokollen ved siden af deres navn.



Hvis træneren ikke er i besiddelse af en aktiv trænerlicens. Skal dommeren indberette
træneren til DBBF. DBBF vil efterfølgende tage kontakt til træneren og klubben og i
samarbejde, udarbejde en aftale for erhvervelse af trænerlicens for den respektive træner.



Så længe der foreligger en af alle parter godkendt aftale på erhvervelse af trænerlicens for
den pågældende træner, har denne dispensation indtil trænerlicensen er erhvervet. I det
tilfælde at en aftale om erhvervelse af trænerlicens misligholdes af træner eller klub, er
træneren udelukket fra at kunne fungere som træner for holdet.



Fortsætter en træneren med at træne et hold man ikke er licensberettiget til, efter at man
af DBBF er blevet udelukket fra dette, sanktioneres dette med en bøde på 1000,- kr. for
hvert forhold hvor DBBF’s udelukkelse ignoreres.

7. Akut sygdom hos træneren
 Hvis træneren er blevet syg, har anføreren mulighed for at stå i protokollen som
spillende træner, uden at have trænerlicens. I ungdomskampe har en holdansvarlig
mulighed for at blive skrevet i protokollen som træner, ved akut sygdom. Disse
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tilfælde skal indberettes af dommerne til DBBF. Dette må ikke forekomme mere end
tre gange for samme hold i løbet af en sæson.

8. Ved tvivlsspørgsmål
Det er Trænerudvalget under DBBF der afgør spørgsmål om meritgivende kurser og
tvivlsspørgsmål vedr. Trænerlicens, samt opdateringer af dette reglement.

9. Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende trænerlicensen, så kontakt sekretariatet i DBBF
på info@basket.dk eller tlf: 43262420

Bilag
Bilag 1 – § 7 Coachens pligter og rettigheder Basketball love 2012
7.1
Mindst 20 minutter før kampens planlagte starttidspunkt skal begge coaches eller deres
repræsentanter give protokolføreren en liste med navne og numre på de holddeltagere,
som har ret til at spille i kampen, samt navne på anføreren, coachen og assisterende
coach. Alle holddeltagere, hvis navne er opført i protokollen, har ret til at spille, selv hvis de
ankommer efter kampens start.
7.2
Mindst 10 minutter før kampens programsatte starttidspunkt skal hver coach bekræfte protokollen med
hensyn til hans holddeltageres navne og numre samt navne på coaches ved at underskrive protokollen.
Samtidigt skal begge coaches angive deres trænerlicensnummer ud for deres navn i protokollen, samt de
fem (5) startende spillere.
Coachen for hold A skal gøre dette først.
7.3
Holdbænkpersonerne er de eneste personer, der må sidde på deres holds udskiftningsbænk, og som må
opholde sig i holdets bænkområde.
7.4
Coachen og den assisterende coach må henvende sig til dommerbordet under kampen for at få statistiske
oplysninger, men kun når bolden bliver død, og kampuret er stoppet.
7.5
Enten coachen eller den assisterende coach har lov til at forblive stående under
kampen, men kun en af dem på ethvert givet tidspunkt. De må henvende sig verbalt til
spillerne under kampen, så længe de forbliver inden for deres holds bænkområde. Den
assisterende coach må ikke henvende sig til dommerne.
7.6
Har holdet en assisterende coach, skal hans navn noteres i protokollen før kampens
start (hans underskrift er ikke nødvendig). Han overtager alle coachens pligter og
rettigheder, hvis coachen, uanset af hvilken grund, er forhindret i at fortsætte.
7.7
Når anføreren forlader banen, skal coachen underrette en dommer om nummeret på
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den spiller, der fungerer som anfører på banen.
7.8
Anføreren skal fungere som coach, hvis der ikke er en coach, eller hvis coachen er ude
af stand til at fortsætte, og der ingen assisterende coach er anført i protokollen (eller
sidstnævnte ikke kan fortsætte). Hvis anføreren må forlade banen, kan han fortsætte som
coach. Hvis han forlader banen på grund af en diskvalificerende fejl, eller hvis han er
forhindret i at fungere som coach på grund af tilskadekomst, kan hans afløser erstatte ham
som coach.
7.9
Coachen skal udpege en straffekastskytte i alle de tilfælde, hvor straffekastskytten ikke
er bestemt af disse love.

19. Redaktionelle ændringer

(Til orientering - ikke beslutning)
19. Redaktionelle ændringer (Til orientering - ikke beslutning)
§42 stk.2 Fælles Turneringsreglement
Oprindelig tekst
Klubskifte for spillere fra et lavere rangerende
hold til et divisions/mesterrækkehold tillades
med 21 dages karantæne indtil 10.januar.
Klubskifte mellem andre hold i øvrige
turneringer tillades i hele sæsonen med 21
dages karantæne.

Ny tekst
Klubskifte tillades i hele sæsonen med 21 dages
karantæne, dog med undtagelse af ungdomsspillere i
mesterrækker, der kan foretages klubskifte indtil
10.januar, stadig med 21 dages karantæne.
Klubskifte for spillere fra et lavere rangerende hold til et
divisions/mesterrækkehold tillades med 21 dages
karantæne indtil 10.januar.

Ad 8) Godkendelse af Herreligaens og Dameligaens mandat
Herreligaens Hvidbog 2018-19
Basketligaens Hvidbog 2018-19
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 Basketliga der tilbyder unik national sportsunderholdning”
Mission
”Vi leverer intens kvalitetsunderholdning”
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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 Idrætsforbunds 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/mediepartnere
 Udvikle ligaen kommercielt
 Samarbejde med kommercielle partnere
 Samarbejde med DBBF og andre interessenter
§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er forretningsførerens kontor.
§ 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. 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.
§ 7 Ligaens enheder
Ligaens opgaver varetages af:
1. Repræsentantskabet/Ligarådet
2. Bestyrelsen (LB)
3. Revisoren
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§ 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 20. juni. Forslag, der ønskes behandlet, skal være LB i hænde senest 3 uger før ligaens
repræsentantskabsmøde. Mødestedet fastsættes af LB.
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§ 9 Repræsentantskabsmøde
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 ligabestyrelse
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
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, der 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.
Ved afstemning i Basketligarådet har klubberne i Pro A to stemmer hver, mens klubberne i Pro B har en
stemme hver. DBBFs repræsentanter har hver en stemme.
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
Ult. august - pri. septemb.
November
Februar
April
Medio juni

Indhold
Opstartsmøde for den nye sæson
Turneringsform og terminer for kommende sæson
Behandling af indkomne forslag til rigsdag og justering af hvidbog
Turnering kommende sæson, budget
Godkendelse af regnskab, repræsentantskabsmøde
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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, 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.
§ 12 Ligabestyrelsen
Ligabestyrelsen (Herefter LB) består af formand og to menige medlemmer der vælges af repræsentanterne
i basketligarådet.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges hvert år på repræsentskabsmødet 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.
Først vælges formanden, der tillige sidder i DBBFs bestyrelse, jf. DBBFs love og reglementer § 9 litra f.
Efterfølgende stemmes der om de to resterende medlemmer.
Valgene er personlige, og såfremt et ligabestyrelsesmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt
medlem på det førstkommende ligarådsmøde.
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 ligarådsmøde til afstemning, eller diskussion. LBs beslutninger skal videreformidles til
ligarådet umiddelbart.
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Habilitet
Et medlem af LB 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.
§ 13 Forretningsfører
BL kan vælge at ansætte 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
kompetenceområder. Ligesom den definerer forretningsførerens målsætninger om fokusområder.
§14 Tegningsforhold
Væsentlige budgetoverskridelser kan kun ske med ligarådets godkendelse. Aftaler skal underskrives af hele
ligabestyrelse og forretningsføreren.
Væsentlige beslutninger indenfor budget kan kun ske med LBs godkendelse. Aftaler kan underskrives af to
medlemmer af LB og forretningsføreren.
Mindre beslutninger og aftaler indenfor budget kan træffes og underskrives af forretningsføreren. Budget
skal godkendes af ligarådet efter indstilling fra LB og forretningsfører.
ANDRE FORHOLD
§15 Håndtering af indberetninger og protester
DBBFs disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette tilstræbes at
kunne ske indenfor max 48 timer.
§16 Code of Conduct
BL har mulighed for at sanktionere klubber og dets spillere, trænere og ledere bøder såfremt disse handler i
strid med reglerne i ”Code of Conduct”.
§17 Dobbeltlicens
Klubberne i Basketligaens Pro A har mulighed for at benytte spillere, der har dobbeltlicens for en klub i Pro
B. Hver klub i Pro A kan maksimalt have fem spillere med dobbeltlicens. I slutspillet kan en spiller – uanset
dobbeltlicens – kun spille for én klub. Pro A-klubberne med dobbeltlicens-spillere skal senest 24 timer efter
sidste kamp i grundspillet er startet give besked til Basketligaen om hvilken af klubberne
dobbentlicensspillerne spiller slutspil for.
Denne regel gælder i første omgang kun indtil 30/6 2019, og skal inden da vedtages på et
Basketligarådsmøde for at være gældende for kommende sæsoner.
§ 18 TV- og reklamerettigheder
TV-rettighederne tilhører DBBF i henhold til forbundets love. Alle andre rettigheder omkring BL tilhører BL
og fordelingen forhandles i samarbejde med DBBF. BL har krav på logoplads på spilletøj samt to bander i
standardmål tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse.
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§ 19 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 løbende kan udvikle sig.
§ 20 Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.
Det forventes, at Basketligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en tilskuerkultur
fremmes til fælles gavn.
§ 21 Forholdet til DBBF
Der bør være dialog med DBBF omkring udvikling af elitespillere og -trænere. BL bør føre til en øget
træningsmængde og -kvalitet. DBBF og klubberne må tage stilling til, hvorledes fordeling af træning mellem
landshold og klubtræning skal foregå.
§ 22 1. division
De 1. divisionsklubber der har interesse for oprykning inviteres til individuel rådgivning af
forretningsføreren mindst en gang årligt.
ØKONOMI
§ 23 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere ligaens bøger, bilag
og formue.
§ 24 Revision
Revisionen varetages af revisorer valgt på repræsentantskabsmødet. Det er en betingelse for at kunne
vælges som revisor eller revisorsuppleant, at pågældende ikke har andre hverv i ligaens eller i DBBFs
ledelse.
§ 25 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en ligaklub reguleres i DBBFs konkursreglement.
§ 26 Klubbernes økonomi
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)
En skattesag med afgift kan medføre udelukkelse fra BL.
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.
§ 27 Ophævelse
Beslutning om Basketligaens ophævelse kan kun tages af rigsdagen med 4/5 af stemmerne.
Hvis et hold trækker sig fra ligaen efter afslutningen på grundspillet i året for turneringens start fortabes
hele retten til evt. indbetalt turneringsgebyr.
Opløses ligaen, tilfalder dets ejendele de sidst deltagende klubber.
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§ 28 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.

Herreligaens hvidbog blev godkendt

Dameligaens Hvidbog 2018-19
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
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.
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§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.
§ 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 1/10 + 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.
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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.
§ 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.
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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
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.
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§ 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.
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
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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.
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 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.
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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 opgørelse 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.
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.
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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.
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.
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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.
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 præsenteres 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 en person. Kortene giver adgang til samtlige kampe i Dameligaens
grundspil og slutspil. Kortene uddeles til klubberne inden første runde af grundspillet.

Dameligaens hvidbog blev godkendt
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Ad 9) Fastsættelse af Takster
Bestyrelsen anbefaler kontingent beløb på 1.000 kr.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 10) Valg til bestyrelsen
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget og formand
for børn- & ungeudvalget.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – Villig til genvalg
Genvalgt
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – Villig til genvalg
Genvalgt
Formand for trænerudvalget
Mads Young Christensen – Villig til genvalg
Genvalgt
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – Villig til genvalg
Genvalgt
Formand for herreligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Lennart Jensen – ikke på valg
Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ole John Nielsen – Genopstiller ikke. Catharina Palm Jensen foreslås opstillet.
Catharina Palm Jensen blev valgt.
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Ulige år vælges:
Formand for Turneringsudvalget
Thomas Frydendal – Ikke på valg
Formand for klubudviklingsudvalget
Mortens Jespersen – Ikke på valg
Formand for Eliteudvalget
Allan Foss – Ikke på valg
Økonomiansvarlige
Jørgen Kvist – Ikke på valg

Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg
Jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. §20
Dommerudvalget (på valg)
René Christensen – Villig til genvalg
Kim Døj – Villig til genvalg
Per Schønwandt – Villig til genvalg
Lars Skovhus – Villig til genvalg
Brian Damgaard - Villig til genvalg
Ønsker at opstille: Kim Malmros
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:
René Christensen
Kim Døj
Lars Skovhus
Brian Damgaard
Kim Malmros

Trænerudvalget (på valg)
Thomas Silfen – Villig til genvalg
Louise Hartvig – Villig til genvalg
Mogens Tygesen – Villig til genvalg
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Maria Madsen – Villig til valg – kandidatur blev bekræftet på mødet.
Vakant
Alle 4 kandidater blev valgt.
Børn- og Ungeudvalget (på valg)
Torben Bo Jensen – Villig til genvalg
Klaus Hartig-Mikkelsen – Villig til genvalg
Erik Wold Strate – Villig til genvalg
Simone May Agger – Villig til genvalg
Vakant
På mødet:
Rikke Meisner ønsker at opstille til udvalget
Joakim Rønnest ønsker at opstille til udvalget
Danilo ønsker at opstille (se nedenfor)
Annon ønsker at opstille

Danilo ønskede at trække sit kandidatur og i stedet indgå i trænerudvalget i stedet. Danilo trak sit
kandidatur og bliver inviteret til at indgå i trænerudvalget.
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:
Torben Bo
Erik Strate
Simone May Agger
Rikke Meisner
Joakim Rønnest
Turneringsudvalget (ikke på valg)
Flemming Hansen
Jimmy Jørgensen
Peter Jensen
Morten Pedersen
Bjarne Bremholm
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Klubudviklingsudvalget (ikke på valg)
Karin Olsen
Michael Rønne
Vakant
Vakant
Vakant
Eliteudvalget (ikke på valg)
Per Mikkelsen (fejl) Der burde have stået Susie Heede.
Jacob Wienecke
Jonas Buur – genopstiller ikke, vakant.
Jesper Sørensen
Turi Høgh

Basketligaudvalg (valgt på forhånd af BL klubberne)
Michael Piloz
Andreas Larsen
Dameligaudvalg (med forbehold for ændringer)
Hørsholm: John Norlin
Stevnsgade: Peter Kjøller
Virum: Claus Braunstein
Sisu: Bettina Balling
Amager: Theis Olsen
Lemvig: Peter Jensen
ÅIF: Jane Deleuran

Ad 12) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
Jette Jessen – villig til genvalg
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Torsten Ørhøj – villig til genvalg
Jacob Bertram - villig til genvalg
Suppleant – Lisbeth Feldvoss
Hele udvalget blev genvalgt

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:
Ulrik Madsen
Genvalgt
Intern revision
Carsten Boeck – villig til genvalg
Karin Olsen - villig til genvalg
Begge blev genvalgt

Ad 14) Evt.
Trænerlicenser blev drøftet.
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