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Ad 7) Behandling af indkomne forslag
1. Lovforslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen 1:40:20
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
For at sikre en bedre og mere åben demokratisk proces foreslår bestyrelsen at kandidater til bestyrelsen er
offentligt kendt af deltagerne i god tid inden rigsdagen.
Udvalgsmedlemmer kan forsat opstilles på dagen
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §12
Stk.2
…, dog kun indenfor organets kompetenceområde

Forslag (Understreget tilføjes)
Stk. 2
…, dog kun indenfor organets kompetenceområde
Litra a
Kandidater til bestyrelsen skal indsendes skriftligt
til sekretariatet senest 1 måned før, med en sides
motivation som medtages i rigsdagsmaterialet.
Kandidater kan ikke se hinandens motivationer før
offentliggørelsen

Kommentarer:
Michael H. Bloch (Miv): bestyrelsen ønsker mere gennemsigtighed og demokratisk process
Henrik Sandberg(Solrød), har bestyrelsen undersøgt ift. Foreningsloven?
Rasmus Winkel (RAW) – Dette undersøges, men samme model anvendes i DIF
Ove Pedersen (OP – Åbyhøj) – er det særligt demokratisk
Michael Piloz(Aarhus Bears) – enig med OP, man kan ikke se motivationen og hvad hvis der ikke er info om
nogen som trækker sig. RAW – der mangler en linje om, vakante pladser kan udfyldes på dagen og at
materialet i næste forslag skal udsendes bredt inden tilmeldingsfristen for rigsdagen.
Henrik Sandberg – Der mangler en demokratisk accept ift. folkeoplysningsloven.
Michael Andersen – omhandler forslaget kun nye eller også siddende. RAW – Mener det gælder alle
bestyrelsesmedlemmer.
Erik Strate(Aalborg) – Dette forslag forhindrer muligheden for et kup. Er modstander af at en siddende
bestyrelse har så lang tid til at forberede kandidater.
Jesper Olesen (lystrup) – Hvis bestyrelsen nedstemmes, hvad så, skal der indkaldes til ny rigsdag.
Rasmus Winkel - RAW – henviser til den manglende linje i forslaget.
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Jesper Nielsen(B&U) – intentionen var at være åben.
Ove Pedersen (Åbyhøj) – Sikkert udmærket intention, foreslår at trække og udarbejde et bedre til næste år.
Michael H. Bloch (Miv) – ønske om større transperens. Bestyrelsen trækker foreslaget, men foreslår alle at
komme med gode ideer til at skabe en mere transperens process uden at det er for omstændigt.
Afstemning: Forslaget er trukket

2. Lovforslag om større åbenhed 1:50:06
Forslagsstiller: Falcon og Bestyrelsen
Motivation: Denne ændring vil give en større gennemsigtighed, ved at give medlemmer en mulighed at
vurderer om der er vigtige emner på rigsdagen som der skal tage stilling til inden deadline for
tilmelding.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §12 stk.4
….

Forslag (Understreget tilføjes)

Dagsorden for mødet, det reviderede regnskab,
formandens skriftlige beretning og beretninger
fra udvalg, der er på valg, skal af bestyrelsen
udsendes senest en uge før mødets afholdelse.

Dagsorden for mødet, det reviderede regnskab,
formandens skriftlige beretning og beretninger
fra udvalg, der er på valg, skal af bestyrelsen
udsendes til rigsdagsdeltagerne senest en uge før
mødets afholdelse.

….
Dagsorden for mødet, skriftlige beretninger, og
lovforslag udsendes til alle medlemsklubber og
offentliggøres senest en uge før den i §11 stk. 10
fastsatte deadline for tilmelding.

Kommentarer:
Rasmus Winkel RAW – Forslaget er fremsendt af Falcon, bestyrelsen bifaldede og i samarbejde blev det
korrigeret.
Susanne Fløe(Åbyhøj) – ønsker at genopstillinger til udvalg og bestyrelse tilføjes.
Michael H. Bloch (Miv) – Der bør orienteres hvem som er på valg.
Henrik Sandberg (Solrød) – orienter om hvem som ikke ønsker at genopstille, for at få større åbenhed. Man
kan altid trække sig på et repræsentantskabsmøde.
Michael H. Bloch (Miv) – mener det er enten eller, forsamlingen skal oplyses om hvem som er på valg.
Afstemning : For: 48 mod: 2 - Vedtaget
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3. Lovforslag om suppleanter i udvalg 1:55:58
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen ønsker mulighed for at kunne knytte flere engagerede mennesker til udvalgenes
arbejde.

Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §20
DBBFs stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, består af en
formand og op til fem medlemmer. Udvalgets
formand og medlemmer vælges for to ad gangen.
Basketrigsdagen opfordres ved valg af medlemmer
til de stående udvalg tilstræbe, at udvalget får en
divers sammensætning, så det kan repræsentere
de mange interesser i sporten.

Forslag (Understreget tilføjes)
Love og reglementer §20
DBBFs stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, består af en
formand og op til fem medlemmer, samt op til to
suppleanter. Udvalgets formand og medlemmer
vælges for to ad gangen. Basketrigsdagen
opfordres ved valg af medlemmer til de stående
udvalg tilstræbe, at udvalget får en divers
sammensætning, så det kan repræsentere de
mange interesser i sporten.

Kommentarer:
Michael H. Bloch (Miv) – ønske om at udvalg kan suppleres flere ressourcer
Torsten Ørhøj(O&A): Bør der ikke stå hvor længe man er valgt som suppleant.
Rasmus Winkel (RAW) - det bør præciseres, men ligger implicit i udvalgets valgcyklus
Henrik Sandberg: Fint med 2 suppleanter, syntes de skal vælges 1 år ad gangen. For derved at snuse til
udvalgsarbejdet.
Michael H. Bloch (Miv) : Valghandlinger ville blive mere omstændige, men ikke et problem, man skal huske
man kan altid fratræde.
Ove Pedersen (OP-Åbyhøj) : normalen for suppleanter er 1 år ad gangen
Dirigent – Peter Damm: Suppleanter vælges for 2 år ad gangen
Afstemning: For: 50 Imod : 0 – Vedtaget
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4. Lovforslag om indførsels af standard kontrakt for trænere 2:01:15
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Standard kontrakter for spillere blev indført i 2013 og bestyrelsen mere at kunne konstatere en
langt større kvalitet og gennemsigtighed i de aftaler der bliver indgået mellem klubber og spillere.
En stor del af de personer der får løn for at arbejde med basketball idag er trænere, og det virker derfor
naturligt at der laves en tilsvarende standard for dem. Ofte ses det at en ligaspiller ansættes på en
trænerkontrakt, hvilket DBBF mener er uheldigt.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer §33
En standard kontrakt skal være tilgængelig på
forbundets hjemmeside. Denne kontrakt
udfærdiges
af DBBF efter dialog med de involverede parter.

Forslag (Understreget tilføjes)
En standard kontrakt for både spillere og trænere
skal være tilgængelig på forbundets hjemmeside.
Denne kontrakt udfærdiges
af DBBF efter dialog med de involverede parter.
Kontrakterne skal være tilgængelige på både dansk
og engelsk
Håndtering af kontrakter beskrives i et reglement

Kommentarer:
Michael Andersen (MA- Værløse): forslag kun for A-indkomst modtagere.
Michael H. Bloch (Miv): det gælder alle, men det giver god mening at lave flere løsninger.
Bjarne Bremholm(TU): Hvem laver reglementet?
Rasmus Winkel RAW: Bestyrelsen beslutter reglementer, men alle kan tage et reglement op på en rigsdag.
Afstemning: For : 50 stemmer - Imod: 0 - Vedtaget
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5. Lovforslag om indskrænkelse af §12 3:02:03
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: §12 er upræcist formuleret hvilket gjorde at et arrangement i efteråret blandt nogle klubber
medførte at en stor mængde kampe blev flyttet. Af hensynet til en større fokus på kvalitet i turneringen
foreslås reglen præciseret mere indskrænkende.
Nuværende regler (understregede fjernes)
TR §12
§ 12 Godkendelse af haller og flytning af kampe
i Danmarksturneringen
…….
Skal et hold afgive en eller flere spillere eller
træneren til landshold, eller andre DBBF
arrangementer, er det berettiget til at få
turneringskampe(n) udsat. …..

Forslag (Understreget tilføjes)
TR §12

…
Skal et hold afgive en eller flere spillere eller
træneren til landshold, er det berettiget til at få
turneringskampe(n) udsat…

Kommentarer:
TF – motiverede forslaget
Afstemning: For: 50 Imod: 0 - Vedtaget
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6. Lovforslag om banesikkerhed 3:03:56
Forslagsstiller: BMS
Motivation: BMS Herlev oplever, at der er stigende problemer med sikkerheden på både egne baner og i
en række andre haller, især når det handler om afvikling af Grand Prix-stævner.
Vi har desværre flere gange erfaret at både egne og andre holds spillere kommer til alvorligt til skade, fordi
sikkerheden pga. baneindretningen ikke er i orden i de haller, hvor kampene afvikles. Flere af skaderne har
medført risiko for varige men, herunder hjernerystelser. Vi føler, at sikkerhed må have en højere prioritet i
Basket-Danmark.
BMS Herlev er i samarbejde med kommunerne i færd med at få sikret egne haller, og det er et fokus der
bør gælde alle klubber i Danmark. Ingen af os ønsker, at spillere kommer alvorligt til skade pga. af forhold,
som vi burde kunne have forudset og afværget.
Vi stiller derfor forslag om følgende hovedregel for sikkerhed:

Forslag 1
Nuværende regler (understregede fjernes)
TR § 12
…
Sikkerhed
DBBF har ansvar for at arbejde for at kampene
afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Såfremt dommere, klubber eller enkeltpersoner
oplever forhold i hallerne der skønnes farlige, skal
de med det samme gøre forbundet opmærksom
herpå. Forbundet skal herefter foretage en konkret
vurdering i den enkelte sag, og orientere
hjemmebaneklubben om hvilke initiativer der evt.
skal iværksættes. Dette kan være alt fra en accept
af forholdene, en begrænsning i aldersgrupper der
kan bruge hallen, til direkte påbud om forbedring
af forholdene før der kan spilles flere kampe.

Forslag (Understreget tilføjes)

Alle baner til kampe skal enten have kurvene
udhængende mindst to meter fra bagvæggen eller
der skal være forsvarlig polstret til at kunne tage
fra ved fald/skub mod bagvæg. Hvis dette ikke er
tilfældet, kan banen ikke benyttes.
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Forslag 2
Herudover stiller vi forslag til ændring af regler om afvikling af Grandprix-turnering for U11 og U13, jfr.
DBBF´s Børneregler og DBBF’s ”Vejledning til afvikling af Grand Prix stævner”.
Reglerne lyder nu, at Mange U11 og U13-spillere har så meget fart i deres spil, at de ved at spille på
tværbane risikerer skader, også selv om hovedkravene til banens sikkerhed er opfyldt.
BMS Herlev foreslår derfor reglerne ændret, således at U11 og U13 GP pga. sikkerhedshensynet spilles i
runder med tre hold på stor bane.
Nuværende regler (understregede fjernes)
GP for årgangene op til og med U13 afvikles på 2
tværbaner.

Forslag (Understreget tilføjes)
U11 og U13 GP skal spilles på stor bane

Kommentarer:
Steen Jessen(BMS-forslagsstiller): BMS mener der skal være nogle standardiserede retningslinjer.
2 forslag. 1 til banens indretning, 2 U11 og U13 skal spille på stor bane.
Dirigent – Peter Damm : der er 2 forslag
Jesper Nielsen (B&U): Der er noget lovmæssigt om forslag 2, børneregler ligger under B&U-udvalget. Enige
om, at banerne skal være forsvarlige, allerede nu står der i reglerne. Forslaget vil have meget vidtgående
konsekvenser for afviklingen af turneringen, pga. de mange flere haltider som skal anvendes. Der mangler
nogle tal for hvormange skader der er kommet pga. tværbaner.
Rasmus Winkel (RAW): Afvejning mellem sikkerhed og antal kampe. Der findes en regel fra sidste år om, at
man skal henvende sig til forbundet og opfordrer klubberne til at henvende sig. Turneringsarbejdet som der
pt. foretages omfatter også sikkerhedsafstande og der vil komme nogle anbefalinger.
Danilo Jensen (NJBVU): Forståelse for forslaget, det handler om følelser og de haller som er i overskud er
ofte på lavt niveau, konsekvens vil ramme de små klubber i provinsen.
Peter Jensen (Lemvig, TU): GP kan ikke afvikles i Jylland, hvis det gennemføres.
Rene Jakobsen (Lemvig): Hvor er det godt, Lemvig bruger en privathal, kommunen vil ikke betale for
ændringen. Intentionen kan vi bakke op om.
Erik Strate (Aalborg): Kan jeg ringe til Turneringsudvalget og få forbedret hallen, imod da det vil begrænse
vores baner
Mads Bojsen(DGI/DBBF): vi får mange henvendelser, når i ved der bliver bygget nye haller kontakt os inden
hallen bygges.
Jesper Nielsen (JN): Det bør tilstræbes som det beskrives og være forsvarligt i U13 M spilles der på stor
bane.
Rasmus Winkel (RAW): DBBF skriver gerne en spids kommunikation hvis hallerne ikke opfylder reglerne
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Erik Strate (Aalborg): Jeg støtter intentionen, jeg savner en disp.mulighed.
Danilo Jensen (NJBUV): Tak for den hurtige respons når der søges disp. Hvor meget skal sikkerhed koste?
Sikkerhed kan blive for dyrt.
Henrik Sandberg (Solrød): Vi vil have svært ved at opfylde kravene til baner, ift. forslag 2 så støtter vi U13
GP spilles på stor bane. Vil Jesper Nielsen ikke anerkende at dette er den øverste myndighed.
Jesper Nielsen (JN): Selvfølgelig respekterer B&U rigsdagen, men syntes ikke reglementerne skal diskuteres
her i detaljer,
Ingrid Skovmose(BMS Herlev): Er vi de eneste som oplever skader og hvor mange henvendelser har der
været.
Jesper Brixen(DU): Vi får henvendelser vedr. godkendelse af nye baner, men ikke klager
Ingrid Skovmose (BMS Herlev): Vi havde flere spillere som er kommet til skade i GP-stævner.
Lisbeth Feldvoss(BKA): Syntes det er indgribende og der mangler et grundlag for hvem skal så afvikle de
mange GP-stævner. Intentionen er god.
Afstemning
Forslag 1: For: 4 Imod: ca.30 ikke stemt igennem – IKKE Vedtaget
Forslag 2: For: 2 Imod: IKKE vedtaget

7. Lovforslag om brug af video i afgørelser 3:25:30
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Indtil sæsonen 2017/18 angav FIBAs love, at man ikke kunne benytte video til afgørelse af
protestsager, men FIBA har ændret holdning, så man i FIBA regi nu kan anvende video i de situationer, hvor
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)
TR § 20
stk. 8
Ved behandling af en protest kan det relevante
udvalg benytte billeder, video mm i henhold til
FIBA regler og regulativer. For de aktuelle regler
henvises der til DBBFs dokument ”Tolkninger og
retspraksis i DBBF”

dommerne ville kunne have brugt IRS (Instant Replay System). Se lovene §46.12. Turneringsudvalget har
været brugt reglen én gang i den forgange sæson, men Disciplinærudvalget mente ikke, at den nye regel
kunne benyttes, når den ikke var skrevet direkte ind i DBBFs love.
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Kommentarer:
Jesper Brixen(DU): Motiverer det har aldrig stået i lovene. DBBF ønsker at følge FIBA´s love, som blev
ændret i 2017, som siger at hvilket som helst medie kan anvendes, såfremt det er et vallidt medie. Der skal
ikke henvises til retspraksis, men bare FIBA´s love, der vil udarbejdes et reglement.
Morten Andersen (MA-Værløse): Syntes det er ok forslag, men bør kun anvendes i Danmarksturneringen,
er nervøse for forældre som begynder at filme.
Michael Piloz MP(Bakken Bears): Vi går meget op i, at følge FIBA´s regler. Risikoen er, at der efterfølgende
kan ændre en kamp.
Jesper Brixen (JB): Protest skal nedlægges når det sker i kampen, ikke efter kampen.
Thomas Frydendal (TF): understøtter, at der vil ikke pga. protestreglerne en stigning i sager.
Erik Strate (Aalborg): Understøtter Værløse, i at det kun skal være i Seniorrækkerne, vi udsætter dommere i
GP, for forældre som vil reagere og påvirke.
Rasmus Thomsen (Vær): Forældre perspektivet er vigtigt.
Thomas Frydendal (TU): forældre kan ikke nedlægge protester.
Torsten Ørhøj (O&A): Er det vigtigere at kunne bruge video i U17 HL eller Serie 2 herrer.
Jens Jensen (Skovbakken): Er ikke så bekymret ift. forældre. Allerede i dag bliver mange kampe på lavt
niveau filmet.
Michael Andersen (Vær): bange for tendensen for at kunne nedlægge protest stiger.
Erik Strate (Aalborg): ved at give lov til at anvende video, vil rabiate forældre anvende dette. Er imod
forslaget.
Afstemning: Den sidste linje slettes(TF, TU) For: 12, ikke vedtaget
Alternativt forslag (Thomas Frydendal, TU): Gælder for Danmarksturneringen (inkl. senior
pokalturneringen): For: 38 forslaget vedtaget.

8. Lovforslag om takster ud af reglerne 3:40:50
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen mener der er uhensigtsmæssigt at have takster med beløb skrevet i reglerne og
foreslår derfor at fastsættelsen tages ud – ligesom det er sket på mange andre områder.
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Nuværende regler (understregede fjernes)
TR §31
…
Gebyret ved indbringelse af protest er kr. 1.000,.
Gebyret ved anke til disciplinærudvalget er kr.
1.000,-.
Gebyret ved anke til Amatør- og Ordensudvalget er
kr. 1.000,-.
TR §20
Stk. 6
Protestgebyr er 1.000 kr., som debiteres den
protesterende klubs konto, medmindre protesten
trækkes tilbage inden for 24 timer efter kampens
afslutning. - Protestgebyret tilbagebetales, hvis
protesten tages til følge.

Forslag (Understreget tilføjes)

Gebyr for protest, ankesager m.m. fastsættes af
bestyrelsen og skal fremgå af forbundets
hjemmeside

Stk. 6
Protestgebyret fastsættes af bestyrelsen og skal
fremgå af forbundets hjemmeside. Gebyret
debiteres den protesterende klubs konto,
medmindre protesten trækkes tilbage inden for 24
timer efter kampens afslutning. - Protestgebyret
tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.

Kommentarer:
Rasmus Winkel (RAW): Motiverer, få de faste tal ud af lovene, da disse kan justeres op og ned. Rigsdagen
kan til enhver tid tage en afgift op og sigen den kan være anderledes
Henrik Sandberg (Solrød): Går ikke ind for at takster kan justeres af forbundet.
Rasmus Winkel (RAW): Vi kan godt lade rigsdagen tage det ind. Takster tages op til ny gennemgang i
kommende sæson.
For: 37 for forslaget Vedtaget.

9. Lovforslag om permanentgørelse af dobbeltlicens og for andre end EU spillere 3:43:57
Forslagsstiller: BMS og Bestyrelsen
Motivation: BMS Herlev har i forbindelse med en konkret sag om dobbeltlicens for en ungdomsspiller med

ikke-EU statsborgerskab erfaret, at reglerne ikke giver mulighed for at kombinere ungdomsbasket hos os
med Liga-licens i en naboklub.
Vi foreslår derfor reglerne ændret, således at ungdomsspillere fra ikke-EU lande sidestilles med EU-spillere,
for så vidt disse ungdomsspillere i øvrigt må sidestilles med danske spillere, f.eks. hvis de er født og
opvokset i Danmark eller har boet i Danmark det meste af deres liv.
Vi havde en fin dialog med både forbund, TU og naboklubben om, at hensigten med reglerne ikke kan være
at forskelsbehandle denne trods alt lille gruppe spillere.
Den præcise formulering af regelændringen lægger vi trygt i hænderne på TU.
BMS
Bestyrelsen foreslår ligeledes at permanentgøre reglen
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Forslag 1
Nuværende regler (understregede fjernes)
TR §35
Stk.2.
Spilleren må højst være fyldt 22 år i det år
sæsonen starter.
Dog kan der gives dobbeltlicens til damespillere
uanset alder, hvis man er spilleberettiget i en
række med
licenskrav. Denne regel gælder frem til og med
sæson 2018-19
Kun EU-spillere kan opnå dobbeltlicens

Forslag (Understreget tilføjes)

Forslag 2
Nuværende regler (understregede fjernes)
TR §35
Dog kan der gives dobbeltlicens til damespillere
uanset alder, hvis man er spilleberettiget i en
række med
licenskrav. Denne regel gælder frem til og med
sæson 2018-19
Kun EU-spillere kan opnå dobbeltlicens.

Forslag (Understreget tilføjes)
Dog kan der gives dobbeltlicens til damespillere
uanset alder, hvis man er spilleberettiget i en
række med
licenskrav. Denne regel gælder frem til og med
sæson 2018-19
Kun EU-spillere og spillere omfattet af §30 stk. 2 b
kan opnå dobbeltlicens.

Kommentarer:
Steen Jessen(BMS Herlev): Motiverer, fjollet en spiller fra Montenegro ikke kan spille på dobbeltlicens, når
han er født og opvokset i DK.
Thomas Frydendal (TF): Forslag 2 vil bortfalde, da det blev vedtaget med en tidsbegrænsning.
Peter Glahn(SISU): Savner begrundelse for manglende aldersbegrænsning på damesiden.
Thomas Frydendal (TF): Fordi rigsdagen vedtog det i sin tid
Rene Jakobsen(Lemvig): Giv mulighed for at vi kan stille flere damehold specielt i Vest-DK.
Danilo Jensen (NJBUV): Kan vi få nogle tal på bordet. Hvor mange spillere taler vi om, er det kun 1 spiller?
Steen Jessen (BMS Herlev): Intet præcist, men det må være begrænset antal.
Michael Piloz MP(aarhus): EU-spillere er sidestillet med FIBA-Europe. Hvis det er en lønnet spiller kan der
ikke gøres forskel jf. regler om COTONOU-aftalen.
Thomas Frydendal TF: Lovene siger ”kun” EU-borgere
Jesper Nielsen(BU): Der må ikke indgå løn i aftalen.

13

Forslag 1: Dirigenten foreslår: Dvs. den linje der er understreget(tidsbegrænsningen) fjernes.
For: ca.40 vedtaget
Forslag 2: Dirigenten: Forslag at alle lande ligestilles med FIBA-Europe samt spillere omfattet §30, stk.2
For; 50 Vedtaget

10. Lovforslag om begrænsning af skolelicens 4:02:15
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
Tanken bag skolelicens var, at for spillere som var væk fra moderklubben under deres ophold på
talentskolen, at man kunne fastholde sin tilknytning til moderklub.
Der har været situationer hvor reglerne er blevet brugt til spillere som bestyrelsen ikke mener var
målgruppen for forslaget. Derfor foreslår bestyrelsen at indskrænke bestemmelsen
Nuværende regler (understregede fjernes)
TR §42
….
Skolelicens
Elever der er optaget på en af DBBF godkendt
talentudviklingsskole kan udover deres almindelige
klublicens også tildeles en skolelicens. Den
dobbelte licens betyder at man kan deltage på
både hjemklubbens hold og på skolens hold i
samme sæson. Det er dog aldrig muligt at deltage
på to forskellige hold i samme række i samme
sæson, jvf. princippet i TR§8.

Forslag (Understreget tilføjes)
….
Skolelicens
Elever der er optaget på en af DBBF godkendt
talentudviklingsskole kan udover deres almindelige
klublicens også tildeles en skolelicens. Den
dobbelte licens betyder at man kan deltage på
både hjemklubbens hold og på skolens hold i
samme sæson. Det er dog aldrig muligt at deltage
på to forskellige hold i samme række i samme
sæson, jvf. princippet i TR§8.
Spilleren må højst være fyldt 22 år i det år
sæsonen starter.
Kun EU-spillere og spillere omfattet af §30 stk. 2 b
kan opnå skolelicens.
Der kan opkræves afgift for skolelicens

Kommentarer:
Thomas Frydendal: Motiverer, og ændrer forslaget til ”FIBA-Europe og spillere omfattet…”
For: 50 Vedtaget.
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11. Lovforslag om begrænsning af kampe for ungdomsspillere 4:03:58
Forslagsstiller: Bestyrelsen og Dameligaen
Motivation: Forskning (Bl.a. Søren Østergaard) viser at teenagere er meget pressede på mange fronter, og
det ofte er grunden til det store frafald i idræt. En stor del af dette skyldes for stort pres på spillerne i
teenageårene.
I basket ser vi tendenser (specielt på pigesiden) at spillerne deltager kampe i to-tre forskellige rækker.
En af pointerne er at spillerne (og til dels klubberne) ikke selv siger nej og det derfor bør være noget man
ser på strukturelt.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)
Indsættes passende sted i lovtekst
En spiller må højst spille i to rækker i samme sæson,
uanset andre dispensationsmuligheder
Spilleren kan skifte én række inden 10. januar
En spiller må højst spille en turneringskamp pr. dag.

Kommentarer:
Rasmus Winkel motiverer, forskningen specielt piger i teenageårene er udsat for voldsom belastning.
Justeringsforslag at en spiller kun må spille i 2 årgange.
Jesper Nielsen JN(BU&U): De 15-16 årige er maks. Belastet og vi er med til at få pigerne til at vælge
idrætten fra.
Thomas Klit (Næstved): vi har spillere som spiller u17 og u15. De vil blive ramt er imod
Rene Jakobsen(Lemvig): Kan genkende problematikkerne, enig med intentionen, men vil fjerne det med 1
kamp pr.dag ændres til 2 kampe pr.dag eller evt. weekend.
Michael Andersen(Vær): Der står ikke noget om aldersbegrænsning og der skal præciceres at GP-stævne
tæller som 1 kamp.
Jens Jensen (Skovbakken): Der tales om piger, men gælder det for alle spillere også drenge? Dette
bekræftes af forslagsstiller.
Erik Strate(Aalborg): taler om NBA og USA, at der her er et maks.antal på 2 kampe pr.uge.
Maria Glahn (SISU): Det kan ikke lade sig gøre, hvis man kun kan spille 2 kampe på en uge.
Ove Pedersen(Aabyhøj): Der er situationer, hvor der kan være et behov. Enig med hensigten, men imod.
Peter Glahn (SISU): Vi kigger på de enkelte hold og ikke på de unge piger. Det handler om, at sikre at
pigerne spiller indtil de er 25.
Jens Jensen(Skovbakken): nogle enkelte spillere vil have godt af at kunne deltage på 3 hold.
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Jesper Nielsen(BU&U): Træneren presser spilleren, mener det skader mere end det gavner at spille på 3
hold.
Jens Jensen (Skovbakken): Vi laver udviklingsplaner og det vil give begrænsninger
Rasmus Winkel: Når vi sætter en begrænsning vil det påvirke nogen, Bakken har det mest professionelle
setup, men det er der ikke alle steder og det vil påvirke. Foreslår at man laver alternativt forslag hvor sidste
linje slettes.
Ove Pedersen: Hvor har vi undersøgelserne fra, ved vi dette?
Rasmus Winkel: Al forskning viser at overbelastning fysisk og tidsmæssigt får spillerne til at stoppe når
spilleren går fra 9.klasse til gymnasiet. Vi vil beskytte spillerne som forbund.
Rasmus (Vær): ros til bestyrelse og værløse bliver meget ramt af overbelastningen af spillere når de spiller
på for mange hold. Vi kan ikke fastholde og syntes det er et rigtigt godt forslag.
Michael Andersen (Vær): Vi har et klubsynspunkt, men mener også at U-landsholdstrænere vil syntes det er
en god ide.
Erik Strate (Aalborg, B&U): syntes også skal omfatte Børneregler.
Stefan Lillelund (Vær): Vi har for 2 år siden trukket landshold, pga. slidte spillere, det skete igen i år. Hvis
klubberne ikke tager ansvar hvem så?
Dirigent – Peter Damm : Ordet rækker ændres til aldersgrupper: For: 19 IKKE vedtaget
Forslag B: Ordet rækker ændres til aldersgrupper, sidste sætning slettes, For: 37 forslag vedtaget.

Forslaget vil ikke påvirke mange spillere, men beskytte nogle af de bedste og samtidigt sende et klart signal.
Regler skal understøttes af holdninger og vejledninger til klubberne.
Der skal laves Clinics for alle U17, U19 ligatrænere, inden sæsonen om belastning af spillere, og klubberne
skal have en sportslig ansvarlig for målgruppen. Det foreslås at dette i første omgang indføres som et
tilbud.
Se bilag for uddybende motivation

Bilag – Begrænsning af kampe for ungdomsspillere
Belastning af kvindelige basketballspillere
En af basketballs største udfordringer er den lille masse af kvindelige spillere mellem 19 og 30 år. Analyser
har vist at der er behov for en mere bevidst strategi for hvor mange krav der stilles til pigerne i forhold til
hvor de er i deres liv. I dette dokument beskriver Danmarks Basketball Forbund problemstillingerne og
kommer med anbefalinger til hvordan det sportslige setup omkring pigerne bør organiseres.
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Afgrænsning
Dette dokument forholder sig specifikt til piger, selvom forholdene for drengene for langt de fleste forhold
er identiske. Dette er gjort for at sikre at vi får de præcise nuancer der gør sig gældende for piger med.
Efterfølgende skal det vurderes om de samme initiativer er relevante at igangsætte for drengene.
Der fokuseres på spillere der har kvalitet til at være i bruttolandsholdstrupperne, da det er dem der vil
opleve den største belastning. Det er ekstremt vigtigt med flere motionsspillere hos pigerne, men der er
udfordringerne i mindre grad knyttet til den sportslige belastning og skal derfor analyseres separat.

Vidensindsamling
Søren Østergaard
Interviews med erfarne trænere
Team Danmark
DBBFs fagfolk
Spørgeskema til DL spillere

Segmentering
Vi har identificeret fire livsperioder hvor vi mener der sker markante ændringer i pigernes liv der i høj grad
påvirker deres basketball karriere. Derfor er de opdelt i følgende fire grupper:

15-17 år
17-19 år
19-24 år
25-30 år

Navn
Den pressede
teenager
Dameligatalentet

Mål
At overleve
udenfor banen
At overleve på
banen
Elitebasketballspilleren At blive så god
som muligt, vinde
Den rutinerede DL
Basket/Life
spiller
balance

Miljøet skal
Beskytte mig
Hjælpe mig
Være seriøst
Være seriøst, men
fleksibelt

Grupperne er baseret på skift i skole, familie osv. hvilket betyder at aldersgrænserne kun er vejledende.

De mange arenaer
Det er et faktum at spillerne har valgt basketball fra i et større omfang end tidligere – specielt i sen teenage
årene. Forskning viser at i langt de fleste tilfælde er det ikke fordi de ikke gerne vil spille basketball, men et
valg de bliver tvunget til at træffe fordi de ikke kan leve op til de mange krav de får i mange forskellige
arenaer – her bliver fritidsaktiviteter ofte taberen.
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Som sport bliver vi derfor nødt til at forstå og respektere spillerens samlede liv er i alle arenaer, og agere
derefter.
Det er os der skal tilpasse sporten til spillernes liv – ikke omvendt!
Her ses de væsentligste arenaer i spillernes liv
Skole
15-17 år
17-19 år
19-24 år
25-30 år

1+2 G
3+4 G
Videreg. Udd.
Job
Job

Studiejob
(timer)
5-15
5-20
10-20

Børn
Nej
Nej
Sjældent

Social
aktivitet
Ekstremt høj
Meget høj
Høj

0

Ofte

Aftagende

Kommentarer

Søren Østergaard har nedenfor lavet en analyse af de samlede krav til unge. Bemærk hvor stort skiftet er
fra folkeskolen til 1G!
Her ses den gennemsnitlige aktivitet for basketballspillere. Variationen vil selvfølgelig være stor, tabellen
skal tages med et vist forbehold.
Aktivitet pr uge i sæsonen
Kampe
Uhold

Kamp
DL
hold

Træning(t) Trænings(t) Morgen Anden
Uhold
DL hold
træning træning

1517
år

1-2

0-1

6-10

0-6

4

0-2

1719
år
1924
år
2530
år

1

0-1

3-10

4-6

4

0-2

Tidsforbrug
Kommentarer
(eks.
Tranport,
social akt.
Stævner,M.m)
12- 26 t
Internationale
stævner, USA
ture etc. fylder
også meget
13- 26 t

0

1

0

6

4

12 t

0

1

0

6

0-4

8-12 t
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Der er også forskel på hvordan belastningen i løbet af året ser ud for dem
Klub
Landshold
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

okt

Nov

dec

15-17 år
17-19 år
19-24 år
25-30 år

Konklusion
Pigerne mellem 15 og 19 gennemlever en meget voldsom periode hvor alt forandres. Fysisk og
følelsesmæssigt er de under pres, samtidigt med at de arenaer de er i, alle skruer op for forventningerne.
Det er i præcis samme periode at vi i basketball belaster de hårdest.
En beskriver det som ”Basketball Foi gras”
Som tidligere skrevet bliver pigerne næsten tvunget til at vælge basketball fra. Ikke fordi de har lyst, men
ganske enkelt fordi vi tvinger dem til at træffe valget.

Anbefalinger til belastning
Den korte opsummering er at pigerne mellem 15 og 19 skal bruge mindre tid på basketball end de gør i dag.
”Den vigtigste forudsætning for at nå et elitært niveau som 25 årig, er at man stadigvæk spiller basketball
når man er 25” citat af ???

15-17
år
17-19
år
19-24
år
25-30
år

Kampe Kamp
Uhold DL
hold
1

Træning(t) Trænings(t) Morgen Anden
Tids (eks.
Uhold
DL hold
træning træning Tranport, social,
Stævner,M.m)
3*1,5
4
0
12,5 t

1

3*1,5

4

0

12,5 t

1

4*1,5

0

6

14 t

1

2-4*1,5

0

2

7-10 t

Kommentarer
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12. Lovforslag om Propositioner for dameligaen 4:28:34
Forslagsstiller: Dameligaen

Nuværende regler
(understregede fjernes)
Propositioner for damer

Forslag (Understreget tilføjes)

Dameligaen
Dameligaen beslutter selv sin turneringsform indenfor de rammer sat i
disse propositioner.
Dameligaen består som udgangspunkt af otte klubber, dog kan ligaen selv
beslutte at udvide med op til 12 hold, såfremt der vurderes at være nok
interesserede hold med det nødvendige niveau.
Turneringsformatet beskrives i hvidbogen
Denne beslutning skal være taget og meldt ud senest 1. juni for den
efterfølgende sæson.
Ligaen er arrangør af grundspillet og slutspil.
Turneringsformen skal være besluttet og kommunikeret til forbund og
omverden senest d. 1. maj for den efterfølgende sæson.
Turneringen skal fastsættes i samarbejde med og godkendes af, DBBFs
turneringsudvalg for de forhold der vedrører resten af basketball. Dette er
f.eks. men ikke begrænset, til pokalterminer, internationale kampe
(landshold og klub), forbunds events.
Dameligaen kan ikke tage beslutninger der direkte påvirker resten af
DBBFs turnering uden accept af rigsdagen.
Op- og nedrykning
Kun sportslige resultater regulerer op og nedrykning til Dameligaen.
Ønsker et Dameligahold at rykke ud af Dameligaen efter grundspillet, skal
klubben informere om dette til DBBF, senest 24 timer efter grundspillets
afslutning. Holdet vil derefter blive indplaceret i 1. division for damer,
medmindre andet ønskes.
Ligaen er arrangør af grundspillet og playoffs.
Vinderen af 1. division damer har retten til oprykning, såfremt dette ikke
ønskes tilfalder retten nr. 2.
Er der er plads i Dameligaen, kan nr. 2 fra 1. division damer også rykke op.
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Potentielt oprykningsberettigede 1.divisions klubber skal senest 1. juni give
DBBF og Dameligaen bindende besked om man ønsker oprykning.
Listen med hvilke klubber der ønsker oprykning offentliggøres umiddelbart
herefter. Såfremt man meddeler at man ønsker at rykke op og
efterfølgende trækker sig vil dette modsvare en trækning af holdet fra
Dameligaen med deraf følgende sportslig og økonomisk konsekvens.
Motivation: Propositioner for dameligaen er gledet ud af lovene. Det foreslås at dameligaen – ligesom
Basketligaen – har mandat til selv at beslutte sin turnering uden rigsdagens godkendelse.

Kommentarer:
Rasmus Winkel: motiverer at DL er gledet ud af proportionerne, forslaget er samme som Basketligaen.
Torsten Ørhøj(O&A): teksten skal ensrettes så de er 100% ens.
For: 50 Vedtaget.

13. Lovforslag om U15 mesterrækker ud af Børneregler 4:30:00
Forslagsstiller: Falcon
Motivation: Vi foreslår at U15 mesterrække flyttes fra børne og ungdomsudvalget og lægges under
turneringsudvalget. Som det var tilfældet med den tidligere U16 række inden ændringen i
årgangsinddelingen
Begrundelse
Det er vores opfattelse at langt størstedelen af spillerne i disse rækker har mange års erfaring,
og som sådan er klar til at spille med almindelige regler. Ydermere er der også rigtigt mange
hold i disse rækker som spille i forskellige turneringer rundt omkring i Europa, hvor der også
spille med FIBA regler. Vi mener at de retningslinjer som B&U udvalget har udlagt hæmmer
spiller udviklingen. Her kan specielt de manglende udskiftninger nævnes.
Motivation: Bestyrelsen mener der er uhensigtsmæssigt at have takster med beløb skrevet i reglerne og
foreslår derfor at fastsættelsen tages ud – ligesom det er sket på mange andre områder.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

AFSNIT V: BØRNEREGLER
Stk1.
Børnereglerne gælder for alle DBBF´s rækker i U14U12-U10-U8-U6

Stk1.
Børnereglerne gælder for alle DBBF´s rækker i U13U11-U9-U7
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Kommentarer:
Jesper Nielsen (B&U): Ærgerligt Falcon ikke er tilstede, mener reglerne er med til at fremme udviklingen. Er
betænkelig ved at spille efter seniorreglerne. Nogle få klubber kan det være en fordel at spille efter
seniorregler. Om et år forventer B&U at lave ændringer for U15.
Erik Strate (Aalborg): Skal forslaget kun gælde U15 Mesterrækker eller også U15 GP. Selve forslag sat op
fejlagtigt.
Jens Jensen(Skovbakken) + Peter Glahn(SISU): begge enige med Jesper Nielsen U15 bør forblive i
børnereglerne.
Jesper Nielsen (JN): vi skal huske at hvis forslag påvirker andre love, at det skal med.
Ove Pedersen: Foreslår at forslaget kun skal berøre U15 Mesterrækker, som begynder at være elite.
Henrik Sandberg: U15 Pige trænerne har diskuteret det meget og alle trænere syntes U15 Mester tages ud
af børnereglerne. 10-spiller reglen støtter de store klubber, måske forbundet skal tænke på at 8 spillere på
pigesiden bør være målet.
Jens Jensen(Skovbakken): Uenig 10 spiller reglen er netop til at fremme mange spillere.
Jesper Nielsen : Børn er ikke elite og det vigtigste for børn er at få spilletid og ikke at vinde kampe.
Henrik Sandberg : JN du bør tænke over at elitebegrebet kommer af at DBBF har U15 landshold.
Dirigent – Peter Damm : Forslaget: Gælder alle DBBF´s rækker U15 og ned, undtagen U15 Mester.
For: 3 forslaget IKKE vedtaget.
Pause 4:41:30 – 5:03:05
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Ad 8) Godkendelse af Herreligaens & Dameligaens mandat.

Basketligaens Hvidbog 2019-2020 5:03:05
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”
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 1 - 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
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• 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

§ 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 30. september. 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.
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Følgende møder og mødepunkter skal som minimum afholdes
Dato
Ult. august - pri. septemb.
Medio-ultimo september
November
Februar
April

Indhold
Opstartsmøde for den nye sæson
Godkendelse af regnskab, repræsentantskabsmøde
Turneringsform og terminer for kommende sæson
Behandling af indkomne forslag til rigsdag og justering af hvidbog
Turnering kommende sæson, budget

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.
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•
•
•

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.

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.
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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.

§ 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.

§ 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.
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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.

§ 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.
Godkendt 44 stemmer. - VEDTAGET
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Hvidbog for Dameligaen 2018-2019 5:05:44
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.

30

§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.
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Alle afgifter der falder i Dameligaen pådømmes og administreres af Dameligarådet ved Dameligaens
forretningsfører.

§ 7 Dameligarådet
Dameligarådet er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver ligaklub, samt 1
repræsentant udpeget af DBBF. Rådets opgave er at forholde sig til de væsentlige problemstillinger for
ligaen. Den daglige drift varetages af forretningsføreren i samarbejde med ligaudvalget.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Dameligarådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs
forpligtelser og kan tegne klubben. Repræsentanten kan dermed træffe alle de nødvendige beslutninger på
møderne i forhold til Dameligaen. Hver klub skal udpege en substitut med samme viden og mandat.
Substitutten deltager i Dameligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.

Man kan kun udøve stemmeret i Dameligarådet ved personligt fremmøde.
Møderne afholdes efter en fast termin med minimum 5 møder om året.
Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse. Der tages
beslutningsreferat der offentliggøres på Dameligaens hjemmeside.
Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning på besluttede opgaver.
Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de ved
afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne Hvidbog eller til gældende
arbejdsdokumenter for Dameligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet skal dette
være påført som punkt på dagsordenen inden næste møde, og der kræves simpelt flertal for ændringen.
Ændringer i Hvidbogen godkendes på rigsdagen, dog ikke ændringer i bilagene, der følger reglerne for
beslutningsdokumentet.

§ 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
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Ligaudvalgets opgaver er at:

•
•
•

•
•
•
•
•

Sikre samarbejde i og udvikling af ligaen
Være løbende sparringspartner for forretningsføreren og andet personale
I samarbejde med forretningsføreren tage aktuelle driftsmæssige beslutninger. Eksempler på dette
kunne være
o Konflikter om kampflytninger
o Bødespørgsmål
o Klager over opførsel og lignende sager
o Budgetmæssige beslutninger
At forholde sig til alle andre sager, der vedrører den løbende turnering
Tage driftsmæssige beslutninger om den aktuelle og fremtidige sæsoner. Disse beslutninger træffes
ved at alle klubber bedes om at komme med en holdning på mail. Ud fra disse input træffer
ligaudvalget en beslutning.
Agere som arbejdsgiver for forretningsføreren
Arbejde med strategiske oplæg til ligarådet herunder opdatering af Hvidbog
Repræsentere Dameligaen i forhandlinger med andre parter som forbund, TV etc.

Ligaudvalget har ikke kompetence til selvstændigt at beslutte bøder eller andre sanktioner, der ikke er
beskrevet i Hvidbogen.
Ligaklubberne skal respektere ligaudvalgets beslutninger. Hvis der er tre klubber, der ønsker det, kan en
beslutning dog tages op på et ligamøde til afstemning eller diskussion.
Ligaudvalgets beslutninger skal straks videreformidles til ligarådet.
Et ligaudvalgsmedlem er kun inhabilt, hvis der er tale om en beslutning i en konflikt, der direkte vedrører
egen klub.
Ligaudvalgets medlemmer er forpligtet til at behandle informationer om andre klubber, der er opnået som
følge af arbejdet i udvalget, fortroligt og generelt arbejde med stor diskretion.

§ 9 Forretningsfører
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.
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§ 10 Tegningsforhold
Væsentlige budgetoverskridelser kan kun ske med Dameligarådets godkendelse. Aftaler skal underskrives
af hele ligaudvalget og forretningsføreren. Væsentlige beslutninger inden for budget kan kun ske med
ligaudvalgets godkendelse. Aftaler skal underskrives af to fra ligaudvalget og forretningsføreren.
Mindre beslutninger og aftaler inden for budget kan træffes og underskrives af forretningsføreren.

Budget skal godkendes af ligarådet efter indstilling fra ligaudvalg og forretningsfører.

Andre forhold
§ 11 Håndtering af indberetninger og protester
DBBFs disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Det tilstræbes at
kunne ske inden for 48 timer.

§ 12 Dommerne
Dameligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Ud over at dømme kampene skal
dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Dameligaen. Ligaen bidrager til at skabe et
miljø, så dommerne kan udvikle sig.
Dameligaen skal inddrages i Dommer Udvalgets (DUs) opstilling af krav til dommerne i Dameligaen, og
ligaen skal ligeledes have medindflydelse på udvælgelsen af dommerne.

§ 13 Markedsføring af Dameliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold
Det forudsættes, at Dameligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en
tilskuerkultur fremmes til fælles gavn.

§ 14 Forholdet til DBBF
Arbejdet i Dameligaen skal koordineres med DBBFs elitestrategi via dialog mellem dameligaklubberne og
eliteudvalget, og turneringen skal planlægges med hensyntagen til landsholdsterminerne.

§ 15 1. divisionerne
De 1. divisionsklubber, der har interesse for oprykning, inviteres til individuel rådgivning af
forretningsføreren mindst en gang årligt.
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Økonomi
§ 16 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere Dameligaens bøger,
bilag og formue.

§ 17 Revision
Revisionen varetages af revisorer godkendt af ligaudvalget. Det er en betingelse for at kunne vælges som
revisor eller revisorsuppleant at pågældende ikke har andre hverv i Dameligaens – eller DBBFs ledelse.
§ 18 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en Dameligaklub reguleres efter DBBFs Konkursreglement.
§ 19 Klubbernes økonomi
Klubberne i Dameligaen kan ikke skylde DBBF eller Dameligaen penge uden særlig aftale herom med hhv.
DBBF eller Dameligarådet, og det kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Dameligaen har mulighed for at
ekskludere klubber, der ikke lever op til dette, uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love jf.
afgiftsskema pkt. 29 og 30.
En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til Dameligaen.
For at kunne deltage i slutspillet skal al forfaldende gæld til Dameligaen og DBBF være afregnet. Forfalden
gæld er udeståender, hvis forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp.

§20 Ophævelse
Beslutning om Dameligaens ophævelse kan kun tages af Rigsdagen med mindst 4/5 af stemmerne.

Rykker en klub ned fra Dameligaen oppebærer klubben retten til den forholdsmæssige andel af
egenkapitalen pr. 1. juni i den aktuelle sæson. Ved trækning fra Dameligaen fortabes hele retten til
tilbagebetaling af egenkapital og evt. indbetalte turneringsgebyr.

Del 2 og 3 er til orientering og kan ændres af Dameligarådet uden godkendelse fra Rigsdagen

Kommentarer:
For: 44 for godkendt. - VEDTAGET
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Ad 9) Fastsættelse af Takster 5:07:20
Bestyrelsen anbefaler kontingent beløb på 1.000 kr.
Kommentarer:
Erik(Aalb): Kontingent bør følge medlemstal.
RAW: Det er en mulighed, der skal findes en model for dette.
Erik(aalb): Kan komme med et forslag næste år.
Danillo(NJBUV): Føler hans klub får fuld valuta.
44 for Godkendt - VEDTAGET

Ad 10) Valg til bestyrelsen 5:10:20

*I ulige år: Formand for turneringsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for
eliteudvalget og den økonomiansvarlige.

Formand for Turneringsudvalget
Thomas Frydendal – Villig til genvalg
Formand for klubudviklingsudvalget
Mortens Jespersen – Villig til genvalg
Formand for Eliteudvalget
Allan Foss – Villig til genvalg

Økonomiansvarlig
Jørgen Kvist – Villig til genvalg
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Alle Genvalgt med Akklamation

*I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget og
formand for børn- & ungeudvalget.

Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – Ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – Ikke på valg
Formand for trænerudvalget
Mads Young Christensen – Ikke på valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – Ikke på valg

Formand for herreligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Lennart Jensen

Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Cathrine Palm Jensen
Ændret til Inge Jessen, BMS Herlev.
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Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg 5:11:22
Jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. §20

Turneringsudvalget (på valg)
Thomas Frydendal - Villig til genvalg - Alle 4 menige medlemmer genvalgt
Flemming Hansen – Villig til genvalg
Peter Jensen – Villig til genvalg
Morten Pedersen Villig til genvalg
Bjarne Bremholm – Villig til genvalg
Ledig

Klubudviklingsudvalget (på valg)
Karin Olsen – Villig til genvalg - Alle 4 menige medlemmer genvalgt. Annon, DSIO som 5.udvalgsmedlem
Michael Rønne – Villig til genvalg
Morten H. Jespersen – Villig til genvalg
Susanne Fløe – Villig til genvalg
Claus Jensen – Villig til genvalg
Katrine Møller – IKKE Villig til genvalg

Eliteudvalget (på valg)
Allan Foss – Villig til genvalg - Alle 4 menige medlemmer genvalgt. Henning Seehausen, Virum som
5.udvalgsmedlem
Jacob Wienecke – Villig til genvalg
Turi Høgh – Villig til genvalg
Jesper Sørensen – Villig til genvalg
Susie Heede-Andersen – Villig til genvalg
Ledig

38

Dommer udvalget (ikke på valg)
René Christensen
Kim Døj
Per Schønwandt
Lars Skovhus
Brian Damgaard
Kim Malmros
Kommentar: SISU vil foreslå, Morten Thomsen suppleant.
Bestyrelsen kontakter ham.

Trænerudvalget (ikke på valg)
Mads Y. Christensen - Formand
Thomas Silfen
Louise Hartvig
Mogens Tygesen
Maria Madsen
Danilo Jatog Jensen
Sarah Gingold – Opstillet
Suppleant: Susanne Bay

Børn- og Ungeudvalget (ikke på valg)
Jesper Nielsen – Formand
Torben Bo Jensen
Erik Wold Strate
Simone May Agger
Rikke Meisner
Joakim Rønnest
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Ad 12) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
5:20:50
Jette Jessen – villig til genvalg
Torsten Ørhøj – villig til genvalg
Jacob Bertram - villig til genvalg
Suppleant: Lisbeth Feldvoss – Villig til genvalg
Alle genvalgt

Ad 13) Valg af Revisorer og suppleant for disse 5:21:23
DIF’ s fælles revisor aftale med Ernst & Young (EY)
Navnene på revisorerne, som alle er EY medarbejdere er:
Ulrik Madsen

Intern revision
Carsten Boeck – villig til genvalg
Karin Olsen - villig til genvalg
Alle genvalgt
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Ad 14) Evt. 05:21:50
Kommentarer:
Michal Piloz (Bakken): Hvis vi skærper materialet forbi Torsten Ørhøj og så kunne vi behandle ting
hurtigere. Foreslår gennemgang af tolkningsdokumentet, som skal ind i lovene. Syntes vi mangler
sammenhængskraft som forbund, liga, klubber. Vi skal investere mere i samarbejdet for at få bedre ligaer
og dermed også bedre landshold.
Rasmus Winkel : Tolkningsdokumentet er at sikre tolkninger henover tid er ens og der er en kompleksitet
og bagatelgrænse. Vi vil gennemgå dokumentet og det er offentligt tilgængeligt for at sikre at klubberne.
Karin Olsen (Svendborg): Opfordrer DBBF til at lave en turnering for børn med særlige behov. Tak til
administrationen.
Sona Camara (DBBF): Vi har et møde mandag omkring turneringstilbud for børn med særlige behov.
Erik Strate (Aalborg): Vil sikre sig at klubberne giver en gave til Lars Østergaard for at udvikle MVP APP.

Michael H. Bloch.: Tak til dirigent, gode drøftelser og god ro og orden
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