DBBF, BørneBasketFonden og DGI

Kurser, Stævner,
Camps, Skolebasket og
SFO Basket 2019/20
www.dgi.dk/basketball
og www.basket.dk
webhenvisning - også med
bold

I denne håndbog finder du alt det, du skal vide som leder, træner, spiller og forældre
med interesse for basketball.
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Danmarks Basketball Forbund (DBBF) og DGI Basketball har arbejdet tæt sammen
siden 2009 og i flere år også tæt sammen med BørneBasketFonden (BBF).
Det giver, udover endnu flere tilbud til vores foreninger, også et tæt og meget
frugtbart samarbejde med skoler og SFO´er.
Vi samarbejder omkring basketball i skolen og SFO´en, kurser, camps og
minifestivaler, ligesom vi i fællesskab sætter fokus på klubkontakten med
netværksmøder, klubbesøg samt bla. flere piger i basket.
Sammen arbejder vi også på at gøre uddannelserne og materialerne helt opdaterede
og relevante for både ledere, trænere og dommere.
NYT-NYT: Familiebasket er leg, bold, bevægelse og eventyr for børn (ca. 3-6 år) og
voksne og som er målrettet børnehavebørn og deres forældre. Se mere på s. 12
Vi samarbejder også omkring at sikre din klubs fremtid. Trænger din klub til at blive
skarpere inden for et eller flere områder, kræver det en professionel sparringspartner
og rådgiver på sidelinjen. Tag fat i DGI Basketball eller DBBF og læs mere om
klubudviklingsforløb på www.bevægdigforlivet.dk/foreningsudvikling
Vi hører meget gerne fra alle Jer i klubberne, og er altid klar til at kigge på
gode idéer til nye samarbejdsområder og aktiviteter.
Henrik Mikkelsen, formand for DGI basketball:
"Det går rigtig godt i dansk basket. I en tid, hvor det kan være svært at få medlemmer
til boldspil, er der endnu engang fremgang i medlemstallet i dansk basket. Det kan vi
i basketball bla. på grund af det eksemplariske samarbejde, der er mellem BBF,
DBBF, DGI Basketball og ikke mindst de mange basketballklubber. SFO basket er en
succes og er stærkt medvirkende til den fremgang, der er i dansk basketball.
Samtidig har vi rigtig mange på trænerkurser, så der er dygtige trænere klar til at
tage imod de nye medlemmer"
Michael Bloch, formand for Danmarks Basketball Forbund:
”DBBF og DGI Basketball har siden 2009 haft et godt og frugtbart samarbejde, ikke
mindst omkring uddannelse af trænere og dommere - samt arbejdet med at støtte og
udvikle de mindre og breddeorienterede klubber. Samarbejdet med BBF har også
været med til at få meget mere basketball ud i skolerne, og samtidig oplever vi
endnu engang en flot stigning i antallet af medlemmer under 12 år. Det gode
samarbejde, og den stærke og prioriterede indsats for netop denne målgruppe, har
foreløbigt haft flotte resultater, og det forventer vi fortsætter i de kommende år”
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Uddannelse i dansk basketball
Den grundlæggende træner- og dommeruddannelse udbydes i samarbejde med
DBBF og DGI Basketball. De videregående kurser udbydes alene af DBBF og DIF.
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På følgende sider kan du læse om indholdet af kurserne, og de aktuelle kurser, der
udbydes lige nu, findes altid på www.dgi.dk/basketball under ”kurser”.
Træneruddannelsen:
Den grundlæggende træneruddannelse i basketball starter med et SMART Basket 1 Ny som træner 1. Det næste er SMART Basket 2 - Ny som træner 2. Dernæst kommer
Børne/ungdomstræner eller Talent/elitetræne og derudover er der A-træner. Andre
kurser som Diplomtræner og ITA udbydes af DBBF.
Kontakt William Bond på 20845615 eller wbo@basket.dk for yderligere oplysninger.
Derudover kan du læse om trænerkurserne Nanobasket, Familiebasket og Fitnessbasket i denne håndbog.
Alle kurserne er licensberettigende jf. DBBF´s regler om trænerlicens.
B-trænerlicens = Børne & Bredde Licens. B-licensen er for dig, der træner hold, der
spiller i GP, eller A/B rækker på ungdomsniveau.
T-trænerlicens = Talent licens. T-licensen er for dig, der træner et mesterrækkehold,
et hold i 3. division og op til Basket/Dameligaen, eller ungdomslandshold.
M-licens = Motionist licens. (Alle kurser giver en M-licens eller registrering hos DBBF
giver M-licens). M-licensen er for dig, der træner eller er holdleder for et motionist
hold, der spiller i en senior række lavere end 3. div.
Se uddannelseshuset på næste side og læs mere om alle kurserne på
www.basket.dk/Uddannelse
Dommeruddannelsen:
Det første kursus er et dommerbordskursus (Trin 0), der ikke er obligatorisk, men kan
være en rigtig god idé for unge spillere eller forældre, der skal fungere som frivillige
ved dommerborde i forbindelse med afvikling af kampe.
Børnedommerkurset – Trin 1 – giver mulighed for at dømme kampe i U13 og ned.
Klubdommerkurset – Trin 2 – giver mulighed for at dømme kampe fra U15 og op.
Forbundsdommerkurset – Trin 3 – giver mulighed for at dømme som neutral dommer i
DBBF dommerpåsatte kampe i ungdomsmesterrækker, øvrige rækker og lavere
divisioner.
Husk også at der i de fleste kommuner ydes tilskud til uddannelse af instruktører og
ledere. Check din kommunes hjemmeside.
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SMART-basket 1 – Ny som træner 1 (6 timer)
kurset til dig som skal på dit første trænerkursus
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Fokus på trænerens basale opgaver og pligter.
Er du ny børne-og ungdomstræner? Er du klar til at lære mere om, hvordan det er
være en træner? Så er SMART-basket 1 (Ny som træner 1) lige noget for dig!
Smart-basket er DGI´s og DBBF´s aldersrelaterede træningskoncept. SMART står for
Sjovt, Motiverende, Aldersrelateret Træningskoncept.
Kurset vil have en kort teoretisk gennemgang efterfulgt af masser af praktik i hallen,
hvor SMART-Basket's principperne er i centrum.
Målgruppe:
Et kursus for nye børne- og ungdomstrænere
Minimumsalder for deltagelse er 14 år
Formål:
Du får et grundlæggende forståelse for trænerens opgaver og pligter
Indblik i basale forskelle ift. at træne henholdsvis U7, U9, U11 og U13
Viden om hvilke elementer der bør indgå i den basale træning
Indsigt i hvordan træningen skal tilpasses for de enkelte målgrupper
Når kurset er gennemført, kan du planlægge og gennemføre en basketballtræning
for spillere i alderen U7, U9, U11 og U13.
Alle deltagere vil bl.a. modtage en SMART-basket bog med en masse øvelser, der er
lige til at tage med i hallen og bruge i træningerne efterfølgende.
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens, og henvender sig til
trænere, der skal have en B-Trænerlicens (Børne & Bredde Licens) og M-Trænerlicens
(Motionist Licens).
Klubben sørger for:
Undervisningslokale med tavle og pc-projektor
Haltid (2-5 timer)
Forplejning af undervisere og deltagere (refunderes efterfølgende)
Børnespillere/ungdomsspillere som bruges som kaniner til kurset
Pris: 925 kr. (inkl. SMART Basket bog, Børneregler og træner T-shirt) for medlemmer
af DBBF og DGI.

SMART-basket 2 – Ny som træner 2 (6 timer)
kurset til dig som allerede har været på SMART-basket 1 kurset
Uddybende fokus på trænerens basale opgaver og pligter.
Dette er lige kurset for dig, hvis du har været træner i 1-2 år og gennemført SMARTbasket 1 uddannelsen.
Målgruppe:
Et kursus for dig, der har være børne- og ungdomstræner 1-2 år
Minimumsalder for deltagelse er 14 år
Har gennemført SMART-basket 1 uddannelsen
Formål:
Giver dig en uddybende forståelse for basketball-trænerens grundlæggende
opgaver og pligter
Kurset bygger videre på den viden, du har erhvervet i forbindelse med SMARTbasket 1 og introducerer dig for nye vidensområder i forhold til aldersrelateret
træning
Vi bygger videre på din grundlæggende forståelse for, hvilke elementer der bør
indgå i basketball-træningen, ligesom du bliver endnu skarpere i at tilpasse din
træning for aldersgrupperne fra U15 til U19
Grundmodulet har en varighed af 6 timer. Derudover skal du have DBBF-godkendte
tillægsmoduler/clinics med i alt 6 timers varighed for at færdiggøre SMART-basket 2.
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens, og henvender sig til
trænere der skal have en B-Trænerlicens (Børne & Bredde Licens) og/eller MTrænerlicens (Motionist Licens).
Klubben sørger for:
Undervisningslokale pc-projektor
Forplejning af underviser og deltagere (refunderes efterfølgende)
Haltid (2-5 timer)
Børnespillere/ungdomsspillere som bruges som kaniner til kurset
Pris: 725 kr. (inkl. Børneregler og træner T-shirt) for medlemmer af DBBF og DGI.
Tilvalg: SMART-bogen 200 kr.
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Børne/ungdomstræner eller Talent/elitetræner
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På DBBF og DGI’s tredje trin i træneruddannelsen skal du tage et aktivt valg hvilken
retning du vil specialisere dig i, enten Børne/Ungdom eller Talent/Elite.
Børn/ungdoms specialiseringen henvender sig til trænere, der træner Grand Prix hold
og breddehold i A/B rækker og lign., imens Talent/Elite specialiseringen henvender
sig til trænere, der træner mesterrække, landsdækkende og seniorhold i 3. division
og opad.
Indhold for kurset:
Kurset består af en fælles del, der er ens for alle og en specialiseret del som du
vælger ved tilmelding. Mod et tilkøb kan du deltage på begge specialiseringer.

Fælles del

Børn/Ungdom Talent/Elite

* Velkomst og intro
* Fysisk og mental
træning - teori
* Fundamentals del 1 –
teori
-* Fundamentals del 1 –
praktisk i hallen
* Fundamentals del 2 –
teori
* Fundamentals del 2 –
praktisk i hallen

* Hvordan træner jeg
mit U9, U11, U13, U15
hold
* Lege og sjove ting til
træning – teori
* Lege og sjove ting til
træning – praktisk i
hallen
* Træningsplanlægning
og sæsonplanlægning
* Gode træningsøvelser – heriblandt
jeres egne – teori
* Gode træningsøvelser – praktisk i hallen

* Hvordan træner jeg mit elite
ungdomshold?
* Screeninger – på bold og væk fra
bold
* Gennemgang af 3 systemer – teori
* Systemtræning af 3 systemer –
praktisk i hallen
* Træningsplanlægning og
sæsonplanlægning
* Advanced fundamentals – teori
* Advanced fundamentals – praktisk i
hallen

Materialer der følger med i kurset:
DBBF & DGI trænertrøje og Whiteboard
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens, og imens begge
specialiseringer giver en M-Trænerlicens, så giver hver sin specialisering ved hhv. en
B-Trænerlicens (Børn/ungdom) og en T-Trænerlicens (Talent/Elite).
Klubben sørger for:
Undervisningslokale med tavle og pc-projektor og haltid (Mindst 4 timer pr. døgn)
Forplejning af undervisere og deltagere (refunderes efterfølgende)
Børnespillere/ungdomsspillere som bruges som kaniner til kurset
Dette gælder alle de praktiske sessioner på 4 timer pr. dag. Værtsklubben honoreres.
Pris: 2125 kr. (inkl. T-shirt) for medlemmer af DBBF og DGI. Ved tilkøb af begge
specialiseringer koster uddannelsen 2625 kr.

A-træner (48 timer)
DBBF’s højeste selvstændige uddannelse er A-træner uddannelsen og i denne
uddannelse stifter du bekendtskab med mange forskellige aspekter af
basketballspillet som:
Fysiologien i basketball
Træningsplanlægning
Mentaltræning
Individuel spillerudvikling
Skadesforebyggende træning og styrketræning
Talentudvikling
Coachen som teamleder
Udvikling af relationer på teamet
Kampanalyse
Individuel sparring med instruktørerne
Opbygning:
A-træneren er bygget op over 3 større moduler, hvortil det sidste modul typisk tager
udgangspunkt i en ungdomslandsholdsturnering.
På uddannelsen vil der være en større generel del og en mindre del, hvor du kan
fortsætte din specialisering inden for enten Talent/Elite eller Børn/Ungdom.
OBS: A-træneruddannelsen er det første niveau, hvor skriftlige opgaver skal
udarbejdes af kursisten.
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens, og imens begge
specialiseringer giver en M-Trænerlicens, så giver hver sin specialisering ved hhv. en
B-Trænerlicens (Børn/ungdom) og en T-Trænerlicens (Talent/Elite).
Pris oplyses ved oprettelse af kurset.
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Fitness-basket
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Fitness-basket er en fed træningsform, der har fokus på fysisk træning, og kan fx
henvende sig til en ny målgruppe i basketklubberne, nemlig alle dem der ønsker
at holde sig i god form på en fleksibel, sjov og udfordrende måde. Fitness-basket
kombinerer fysisk træning med høj intensitet, lette boldøvelser, masser af sved på
panden og smil på læben. Fitness-basket kræver ikke forhåndskendskab til basket
og er derfor et oplagt tilbud til fx de travle forældre der evt. kan træne samtidig med,
at deres børn træner på banen ved siden af. Kan også give inspiration til den fysiske
træning for de hold, der gerne vil gøre mere ud af den slags træning.
Målgruppe:
Alle der har lyst til at starte Fitness-basket i klubberne
Kurset indeholder:
Praktisk undervisning i øvelser til Fitness-basket
Udlevering af hæfte med teori og praktiske øvelser om Ftness-basket
Kurset varer 3 timer.
Klubben sørger for:
Hal/gymnastiksal med mulighed for at spille musik
Pris efter aftale med DGI Basketball.
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens og giver en MTrænerlicens (Motionist Licens).

Nanobasket
Med et Nanobasket kursus kan trænerne være med til at tiltrække de 3-6 årige børn
til basketballklubberne.
Nanobasket lægger vægt på leg, motorik og sjove boldøvelser for de allermindste
og høj grad af forældreinddragelse.
Aldersinddelingen er vejledende, og hvis klubben ønsker det, kan yngre børn
inkluderes på Nanobasketholdene.
Målgruppe:
Alle der har lyst til at træne og lege med de små. Der kræves intet større
forhåndskendskab til basketball for at deltage i dette kursus, hvilket gør det
oplagt for forældre til de 3-6 årige
Kurset indeholder:
Teori om børns motoriske udvikling
Pædagogik, trænerrollen og forældreinddragelse
Praktisk introduktion til mange sjove øvelser og lege for Nanospillerne
Udlevering af hæfte med teori og praktiske eksempler på opbygning af
Nanoforløb
Kurset varer 3 timer.
Klubben sørger for:
Hal/gymnastiksal med mulighed for at spille musik
Pris efter aftale med DGI Basketball.
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens og giver en BTrænerlicens (Børn/ungdom)
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Familibasket
Familiebasket – leg, bold, bevægelse og eventyr for børn og voksne.
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Familiebasket er målrettet børnehavebørn og deres forældre. Alderen er ca. 3-6 år –
men kurset vil også give fed inspiration til at træne lidt større børn.
Familiebasket er kendetegnet ved, at vi inddrager forældrene, så de bliver en aktiv
del af træningen.
Det er sjovt for børnene og forældrene – der oplever god kvalitetstid sammen – og
endda får motioneret.
Kurset vil indeholde en kort teoretisk introduktion til begrebet Familiebasket, lidt om
grundøvelserne og hele idéen bag Familiebasket.
Samt introduktion til Øvelsesmanualen, hvordan den er bygget op, og hvordan den
skal læses, hvordan øvelserne kan justeres efter behov, niveau, alder osv.
Derefter vil der være en masse praktiske øvelser i hallen med en masse glade børn
og deres forældre. Der gennemgås en ”historie” (til Familiebasket kan man fx komme
en tur til Afrika).
Undervejs stopper underviserne op og inddrager kursisterne i overvejelser om valg af
øvelser, og kursisterne vil også blive inddraget i udførelsen af øvelserne.
Afslutningsvis afrundes med en snak om, hvordan man kan bygge en hel sæson op
omkring grundøvelserne og fortællingerne, og kursisterne involveres i, hvordan
Familiebasket bedst kan implementeres i deres klub.
Kurset er trænerlicensgivende, jf. DBBF´s regler om trænerlicens, og giver BTrænerlicens (Børne & Bredde Licens) og/eller M-Trænerlicens (Motionist Licens).
Pris: 800 kr. (inkl. materialer og forplejning) for medlemmer af DBBF og DGI.

Dommerbord - Trin 0
Formålet med dommerbordskurset er at give elementære færdigheder for kursisten
fx. forældre således, at disse kan deltage i afviklingen af en basketballkamp.
Kursisten modtager værktøjer og informationer om det grundlag, der skal anvendes,
for at man kan komme i gang med dommerbordsgerningen.
Færdighederne udgør grundlaget for at kunne fungere som dommerbordsofficial og
omfatter fundamentalt regelkendskab og kendskab til signaler i relation til
dommerbordsgerningen.
Officialkurset er en generel introduktion til dommerbordets opgaver og arbejde.
Målgruppe:
Kursus for alle ledere, trænere og spillere samt forældre, der kan have en funktion
som dommerbordsofficials i klubben
Kurset indeholder:
Generelt om arbejdsområder for officials
Protokolførerens arbejdsområde
Tidtagerens arbejdsområde
24-sekundstidtagerens arbejdsområde
Fundamentalt regelkendskab
Dommerens signaler
Kurset varer 3 timer.
Klubber sørger for:
Undervisningslokale med komplet dommerbord
Pris efter aftale med DGI Basketball
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Børnedommer - Trin 1
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Børnedommer kurset (Trin 1) er et begynderkursus i love og dommerteknik i teori og
praksis med hovedvægten lagt på praktik. Med kurset kan du dømme
træningskampe og kampe i lokale rækker på U9-U13 niveau.
Kursets indhold tager udgangspunkt i DBBF´s børneregler. Alle deltagere får en
dommerfløjte.
Målgruppe:
Alle ledere, trænere og spillere som kan have en dommerfunktion i klubben
Minimumsalder for deltagelse er 14 år
Kurset indeholder:
Hvad er en god basketball dommer?
Regler for U9-U13
Kampafvikling U9-U13
Pædagogik og konflikthåndtering
Dommerteknik
Praktik
Kurset varer 5 timer (excl. Pauser).
Klubben sørger for:
Undervisningslokale med tavle og pc-projektor
Haltid, 2 timer
Børnespillere/ungdomsspillere, som kan bruges som kaniner til kurset
Forplejning til underviser og deltagere (refunderes efterfølgende)
Pris: 700 kr. (inkl. dommer T-shirt, dommerfløjte og børneregler) for medlemmer af DGI
og DBBF.

Klubdommer - Trin 2
Med Klubdommer kurset (Trin 2) får du yderligere kendskab til regler og
dommerteknik. Du lærer at anvende regelbøger og andre dommerrelaterede
materialer. Med et klubdommer kursus kan du dømme U15-U19 samt seniorkampe i
lavere rækker.
Målgruppe:
Børnedommere og erfarne spillere med et godt kendskab til reglerne, der har lyst
til at udvikle deres dommerfærdigheder og kompetencer
En forudsætning for at deltage på Klubdommer kurset er, at du har bestået dit
Børnedommer kursus - Trin 1
Minimumsalder for deltagelse er 15 år
Kurset indeholder:
Udvidet kendskab til regler
Udvidet kendskab til dommerteknik
Fejl og forseelser
Kampafvikling U15 til og med senior bredde
Praktisk dommergerning med fokus på dommermechanics
Kurset varer 5 timer (excl. Pauser).
Klubben sørger for:
Haltid, 2 timer og undervisningslokale med tavle og pc-projektor
Forplejning til underviser og deltagere (refunderes efterfølgende)
Ungdomsspillere, som kan bruges som kaniner til kurset
Pris: 700 kr. (inkl. dommer T-shirt og børneregler) for medlemmer af DGI og DBBF.
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Forbundsdommer - Trin 3
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Med Forbundsdommerkurset (Trin 3) får du mulighed for at skærpe dine kompetencer
som dommer. Udover de teoretiske færdigheder er der fokus på at dømme kampe
med løbende feedback på dine dommergerninger. Efter bestået praktikforløb er du i
stand til at virke som neutral dommer i DBBF’s ungdomsmesterrækker, øvrige rækker
og lavere divisioner. Det er et krav fra DBBF, at klubber der har hold, som kræver
dommerpåsætning, også skal også stille med mindst 1 aktiv Trin 3 dommer, der
dømmer mindst 4 kampe i sæsonen for DBBF.
Målgruppe:
Det er en forudsætning, at du har bestået et Klubdommer kursus - Trin 2
Minimumsalder for deltagelse er 16 år
Kurset indeholder:
Fokus på udvidet dommermechanics
Forseelser 1 & 2
Den gode dommer
Større fokus på praktik
Kurset varer 3 timer i teori og afholdes på en hverdagsaften og en hel dag med
et stævne/kamp praktikforløb. Kursisten bedømmes ud fra minimum 2 praktiske
kampe. Kurset er bestået, når kursisten har gennemført både teoridelen og praktikforløbet. Ved udeblivelse må kursisten tage kurset om.
Som noget særligt udbydes Forbundsdommerkurset 1-2 gange årligt og placeres i
forbindelse med et stævne således, at kursisten har mulighed for at dømme kampe
lige umiddelbart efter teorien.
Klubben sørger for:
Hal med dommerborde
Undervisningslokale med tavle og pc-projekter
Forplejning af underviser og deltagere (refunderes efterfølgende)
Tilmelding:
Dommertrøje størrelse opgives ved tilmelding til kurset og udleveres i forbindelse
med praktikkampene.
Pris efter aftale med både DGI Basketball og DBBF.

Stævner
Det er sjovt at afholde stævner og skabe gode rammer for basketball, men man
bruger ofte meget tid på praktiske detaljer omkring kommunikation, tilmelding og
betaling til stævnet.
Dette er blot nogle af de ting, som DGI Basketball kan hjælpe med.
HUSK at der skal søges tilladelse til afholdelse af stævner ved DBBF i god tid ved
at sende en mail til info@basket.dk
Klubben sørger for:
At lave budget
Invitation laves i samarbejde med DGI Basketball
Hal - evt. flere haller
Stævneprogram
Dommerpåsættelse
Praktisk afvikling af stævnet
DGI Basketball sørger for:
Information til alle klubber om stævnet
Online tilmelding og betaling
Evt. bestilling af medaljer
DGI Basketball har mulighed for at yde økonomisk støtte til udvikling af stævner
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Camps
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Hvordan får man klaret al besværet med tilmeldinger, betaling, tøj og
bolde uden at bruge oceaner af tid på det?
I samarbejde med DGI bliver det meget lettere at afholde camps.
Klubben sørger for:
At lave budget
Invitation laves i samarbejde med DGI Basketball
Hal og evt. andre lokaler
Coaches (mindst 1 coach pr. 10 deltagere)
Program og deltagerbrev for campen
Praktisk afvikling af campen
Forplejning af coaches og eventuelt også deltagerne
Børneattester på samtlige coaches
DGI Basketball sørger for:
Online tilmelding og betaling
Udsendelse af deltagerbreve
Evt. T-shirt og bolde - hvis dette er aftalt på forhånd
Evt. andet merchandise efter aftale
Tilskud efter aftale med DGI Basketball

BørneBasketFonden
BørneBasketFonden er en almennyttig fond, som har til formål, at skabe
bevægelsesaktiviteter for børn gennem basketball. Vi arbejder for at flytte den
organiserede idræt tættere på børnene ved at give børn, der ikke tidligere har været
aktive i den organiserede idræt, et gratis ugentligt bevægelsestilbud i skole eller
SFO-tiden. Vi driver og faciliterer projekter i samarbejde med foreninger, institutioner,
skoler, interesseorganisationer, fonde og virksomheder, fordi vi tror på, at vi i
fællesskab kan skabe de bedste og mest tilgængelige tilbud til alle de børn, som
gerne vil bevæge sig.
BørneBasketFonden er i tæt samarbejde med DGI Basketball og DBBF, både hvad
angår konceptudvikling og strategi, men også omkring udviklingen af det
bevægelsesfaglige indhold i vores skole og SFO forløb.
BørneBasketFonden driver både ugentlige Skole- og SFO-Basket aktiviteter, men vi
arrangerer også stævner, events og temadage for de deltagende skoler og
institutioner, samt camps i skoleferierne. Vores primære målgruppe er børn i alderen
fra 6 - 12 år, men vi laver også aktiviteter for børn i de ældre klasser.
I 2018 var der 5.119 børn under 12 år, der spillede basketball i en basketballklub i
Danmark. Men den store succes og interesse, som BørneBasketFondens
aktivitetstilbud oplever i hele landet, peger på, at dette tal ville være langt højere,
hvis der var flere klubber, der tilbød træning for børn.
Derfor har BørneBasketFonden udviklet et klubopstarts-koncept.
Klubopstarts-projektet går ud på at etablere børnebasketballklubber i områder, hvor
der mangler klubber til børn, der gerne vil gå til basketball. Klubberne drives i første
omgang af BørneBasketFonden, men skal på sigt enten blive bæredygtige ved lokalt
engagement eller ved at blive en ’satellitklub’ til en nærliggende eksisterende
basketballklub.
Vi har i øjeblikket aktiviteter i mere end 15 forskellige kommuner fordelt over hele
landet. I løbet af det sidste år har omkring 10.000 forskellige børn været involveret i
vores aktiviteter, vi har afholdt et hav af camps og startet 12 nye Børnebasketklubber.
Læs meget mere om vores arbejde og vores organisation på
www.børnebasketfonden.dk
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Basketball i SFO'en
Et samarbejde mellem SFO, den lokale basketballklub og BørneBasketFonden.
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Basketball 1 time om ugen i SFO´en med motiverede og uddannede trænere
Sjov, motiverende og aldersrelateret træning med fokus på leg, der ikke
forudsætter kendskab til basketball
Inkluderende koncept hvor alle børn kan være med
Bolde i høj kvalitet og undervisningsmaterialer er inkluderet - og bliver på SFO´en
efter forløbet
Inspiration og kompetenceudvikling af SFO´ens medarbejdere
Mindst 6 ugers forløb – gerne længere
Lokalt samarbejde med foreningslivet
Pris og indhold:
Prisen varierer efter forløbenes længde.
1 basketballtræner pr. 20 børn pr. medarbejder
20 bolde i høj kvalitet (værdi 3.000 kr.) OBS: Forvent leveringstid på boldene
Evt. flere bolde ved indgåelse af flere forløb
Undervisningsmaterialer (en instruktionsbog og en dvd med øvelser)
Uddannede trænere med stor erfaring og ekspertise i målgruppen
Veltilrettelagt undervisning der inkluderer alle børn
Samarbejde med lokalområdets foreningsliv
Muligheder for yderligere samarbejde:
Forløbene kan justeres og gøres længerevarende, udvides til flere timer eller
gentages årligt
Tilkøb af alderssvarende basketballkurve (”ribbekurve”) til favorabel pris
Afsluttende stævne på SFO´en eller i lokalområdet (pris efter aftale)

Basketball i SFO´en (fortsat)
SFO´ens opgaver
Finansiere forløbene
Oplyse forældre og børn om tilbuddet
Stille faciliteter til rådighed (fx gymnastiksal, skolegård eller andet)
Medarbejderne har det pædagogiske ansvar
Medarbejderne deltager aktivt i timerne
Medarbejderne motiverer børnene til at være med
Underskrive en kvittering på modtagelse af bolde og undervisningsmaterialer
Evt. være medunderskriver på ansøgninger til pulje og fonde
BørneBasketFondens opgaver
Levere basketballundervisning i høj kvalitet
Koordinere forløbet med ledere, medarbejdere og basketballtrænere
Planlægge, gennemføre og justere indholdet efter de lokale forhold
Levere bolde og undervisningsmaterialer
Deltage i møder med SFO´en, kommunen og den lokale klub
Evt. hjælpe med at søge tilskud i puljer og fonde
Basketballklubbens opgaver
Hvis muligt, have uddannede kvalificerede trænere til skoleforløbene (ellers
kommer BørneBasketFonden med egne trænere)
Uddele informationsmaterialer til børnene, så de kan spille basketball i klubben,
hvis de får lyst til mere basketball
Deltage i koordineringsmøder med BørneBasketFonden, skolen og evt.
kommunen
Medfinansiere BørneBasketFondens udgifter til forløbet
Være klar til at tage imod de mange nye basketballglade børn i deres klub!
Kontakt os:
Tag fat i BørneBasketFonden og hør nærmere om din SFO´s mulighed for at få
basketball i SFO´en
Sjælland og Øerne:
Mads Bojsen – mad@basket.dk – tlf: 5141 6150
Jens Laulund – jens@bornebasketfonden.dk - tlf: 3142 0266
Fyn:
William Bond - wbo@basket.dk - tlf: 2084 5615
Jylland:
Anton Elsner – anton@bornebasketfonden.dk – tlf: 3027 5528
Jens Laulund – jens@bornebasketfonden.dk - tlf: 3142 0266
Læs mere om BørneBasketFondens arbejde med basketball i skoler, SFO´er og
basketball Camps på www.bornebasketfonden.dk
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“

"Det er sjovere at
spille basketball,
end jeg forventede.
De andre hjalp mig,
hvis der var noget,
jeg ikke var god til"
Citat: Ida, 10 år Ny Hollænderskolen,
Frederiksberg C

Fakta
BørneBasketFonden har lavet skoleforløb i ca. 445 skoleklasser
sidste skoleår, og dermed spillet basket med ca. 10.000 børn

Basketball i skolen
Et samarbejde mellem skole, den lokale basketballklub og BørneBasketFonden.
Kvalitet i idrætsundervisningen med et 6-ugers forløb i idrætstimerne
Leg og bevægelse i den understøttende undervisning
Primært for indskolingen (0.-3. klasse) - kan også udføres med mellemtrinet og
udskolingen
Sjov, motiverende og aldersrelateret idrætsundervisning
Bolde i høj kvalitet og undervisningsmaterialer er inkluderet - og bliver på skolen
efter forløbet
Inspiration og kompetenceudvikling af skolens lærere
Lokalt samarbejde med foreningslivet
Pris og indhold:
Et 6 ugers forløb koster 3.000 kr. og indeholder følgende:
1 uddannet basketballtræner pr. klasse, som har stor erfaring og ekspertise i
målgruppen
25 bolde i høj kvalitet (værdi 3.725 kr.) OBS: Forvent leveringstid på boldene
Undervisningsmaterialer (en instruktionsbog og en dvd med øvelser)
Veltilrettelagt undervisning der inkluderer alle elever i forløbet
Fokus på opfyldelse af videns- og færdighedsmål i boldbasis
Samarbejde med lokalområdets foreningsliv (”den åbne skole”)
Muligheder for yderligere samarbejde:
Forløbene kan justeres, gøres længerevarende og kan gentages fx årligt
Tilkøb af alderssvarende basketballkurve (”ribbekurve”) til favorabel pris
Afsluttende stævne på skolen eller i lokalområdet (pris efter aftale)
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Basketball i Skolen (fortsat)
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Skolens opgaver:
Finansiere forløbene:
Udlevere de relevante klassers skemaer til BørneBasketFonden
Oplyse skolens idrætslærere om tilbuddet
Stille faciliteter til rådighed (fx gymnastiksal)
Lærerne har det pædagogiske ansvar og deltager aktivt i timerne
Underskrive en kvittering på modtagelse af bolde og undervisningsmaterialer
Evt. være medunderskriver på ansøgninger til pulje og fonde
BørneBasketFondens opgaver:
Levere basketballundervisning af høj kvalitet
Koordinering af forløbet sammen med lærerne
Planlægge, gennemføre og justere indholdet efter de lokale forhold
Leverer bolde og undervisningsmaterialer
Deltage i møder med skolen, kommunen og den lokale klub
Evt. hjælpe med at søge tilskud i puljer og fonde
Basketballklubbens opgaver:
Hvis muligt, levere uddannede, kvalificerede trænere til skoleforløbene
Uddele informationsmaterialer til eleverne, så de kan fortsætte med at spille
basketball efter skoletid
Deltage i koordineringsmøder med BørneBasketFonden, skolen og evt.
kommunen
Medfinansiere BørneBasketFondens udgifter til forløbet
Være klar til at tage imod de mange nye basketballglade børn i deres klub!
Kontakt os:
Sjælland og Øerne:
Mads Bojsen – mad@basket.dk – tlf: 5141 6150
Jens Laulund – jens@bornebasketfonden.dk - tlf: 3142 0266
Fyn:
William Bond - wbo@basket.dk - tlf: 2084 5615
Jylland:
Anton Elsner – anton@bornebasketfonden.dk – tlf: 3027 5528
Jens Laulund – jens@bornebasketfonden.dk - tlf: 3142 0266
Læs mere om BørneBasketFondens arbejde med basketball i skoler, SFO´er og
basketball Camps på www.bornebasketfonden.dk
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DGI Basketball
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DGI Basketball er en del af DGI, som er hovedorganisation for mere end 5.000 lokale
medlemsforeninger, der tæller over 1,5 millioner idrætsudøvere på landsplan.
DGI Basketball har 14.548 medlemmer fordelt på 144 klubber.
DGI Basketball er organiseret med en idrætsledelse med Henrik Mikkelsen som
formand og to medlemmer, som er Jannie Vium og Kasper Mølgaard samt to
medarbejdere placeret i henholdsvis Århus og København.
Herudover er der netværk for klubberne fordelt i hele landet, hvor der afholdes
temaaftener samt møder om planlægning af turnering, stævner, camps og kurser.
Netværkene afholdes i et samarbejde mellem DGI Basketball og DBBF.
DGI Basketball lægger stor vægt på at være aktive medspillere i forhold til klubberne
og understøtte klubbernes aktiviteter og behov.
Det gør vi ved at holde jævnlig kontakt til klubberne med nyhedsbreve
samt møder og arrangementer, ligesom vi meget gerne vil besøge klubberne på
deres hjemmebane og få en dialog omkring, hvordan vi bedst samarbejder.
Vi har også masser af tilbud indenfor klubudvikling og ledelse.
Vi glæder os til at høre fra jer!

Medarbejder øst
Mads Bojsen
mads.bojsen@dgi.dk
5141 6150

Medarbejder vest
Lene Jørgensen
lene.joergensen@dgi.dk
2213 8180

Danmarks Basketball Forbund
Danmarks Basketball Forbund er et af specialforbundene under Danmarks
Idrætsforbund.
DBBF har 14.276 medlemmer fordelt på 119 basketballklubber.
DIF tæller mere end 1,9 millioner aktive.
DBBF har 2 kontorer med i alt 11 medarbejdere:
I Idrættens Hus Vest i Århus arbejder 2 medarbejdere: Anton Elsner
(udviklingskonsulent) og Thomas Johansen (breddechef).
I Idrættens Hus i Brøndby arbejder DBBF direktør Rasmus Winkel samt bla.
medarbejdere: Mette Kugelberg Madsen (administrativ medarbejder), Sona Camara
(turneringsansvarlig) Mads Olesen (kommunikation), Rune Ressel Larsen
(sportskoordinator), Mads Bojsen (udviklingskonsulent), Jens Døssing
(elitekoordinator), Thomas Rendal (merchandiseansvarlig) og Steen Guido
(sportschef).
I Odense arbejder William Bond (uddannelses ansvarlig).
Formand for DBBF er Michael Bloch, og DBBFs bestyrelse består herudover af
personer der varetager økonomi, turnering, klubudvikling, elite, dommere, børn og
unge, uddannelse, trænere og liga.
DBBF ser det som en af sine fornemmeste opgaver, at servicere klubberne gennem
en konstruktiv dialog og er glad for at kunne assistere klubberne endnu bedre i
samarbejde med DGI Basketball.
Kontakt:
info@basket.dk
Øst: 4326 2420
Vest: 3118 6793
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Kontakt:
DBBF
info@basket.dk
Øst: 4326 2420
Vest: 3118 6793

DGI Basketball
Øst: Mads Bojsen, 5141 6150
mads.bojsen@dgi.dk
Vest: Lene Jørgensen, 2213 8180
lene.joergensen@dgi.dk

www.dgi.dk/basketball og www.basket.dk

