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Ad 7 a) Behandling af indkomne forslag til ændring af lovene
1. Lovforslag om ensretning af datoer for udmeldelse fra DBBF 2:52:25
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det er inkonsistent, at udmelding sker til en 1. april, kontingentopkrævning sker for et
regnskabsår og at regnskabsåret er 1/5 til 30/4.
Bestyrelsen foreslår at datoen i § 4 ændres til 30. april, så udmelding sker i forbindelse med udløb af
kontingentperioden.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

Forbundets love og reglementer
§4
…. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til
en 1. april ved skriftlig meddelelse til DBBF´s
sekretariat.

§4
…. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til
30. april ved skriftlig meddelelse til DBBF´s
sekretariat.

Kommentarer:

Rasmus Winkel (RAW): Teknikalitet. Det blev foreslået at regnskabsår og datoudmeldelse skulle følge
hinanden.
Afstemning: For – 54 Imod 0 : Vedtaget

2. Lovforslag om etablering af 3x3 udvalg 2:55:23
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: 3x3 er for alvor ved at etablere sig som en international sport, og også herhjemme stiger
aktiviteten. DBBF mener derfor at det nu er på tide officielt at etablere 3x3 som en del af dansk basket, ved
at oprette et udvalg for området.
FIBA stiller desuden krav om at alle forbund har et 3x3 udvalg og en strategi for området.

Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

Forbundets love og reglementer
§9
Forbundets anliggender varetages af:
1) …
4) De stående udvalg, som er:

§9
Forbundets anliggender varetages af:
1) …
4) De stående udvalg, som er:

Dommerudvalget
…
§12 stk.5
Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde er
følgende:
…
Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for
dommerudvalget, formand for trænerudvalget,
formand for børne- og ungeudvalget
…
Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9,
nr. 4, litra a-g og § 20, stk. 3, således:
I lige år: Medlemmer af henholdsvis
dommerudvalget, trænerudvalget og børne- og
ungeudvalget
9. Reglementer for stående udvalg
……………….

Dommerudvalget
….
3x3 udvalget
Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde er
følgende:
…
Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for
dommerudvalget, formand for trænerudvalget,
formand for børne- og ungeudvalget, formand for
3x3 udvalget
…
Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9,
nr. 4, litra a-g og § 20, stk. 3, således:
I lige år: Medlemmer af henholdsvis
dommerudvalget, trænerudvalget og børne- og
ungeudvalget 3x3 udvalget
9. Reglementer for stående udvalg
……….
3x3 udvalget (3x3)
Klub: hjælpe med etablering af 3x3 aktiviteter i
klubberne
DBBF: Samarbejde med andre aktører i miljøet
Internt: Samarbejde på tværs af udvalgene om
træner og klubudvikling, dommere og elite
f) 3x3 udvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at udvikle 3x3 miljøet i Danmark og udarbejde
kort- og langsigtede planer herfor

- at arbejde tæt sammen med de andre udvalg om
alle aspekter af 3x3 såsom dommere, trænere,
landshold, klubudvikling, turnering etc.
- at sikre godt og nært samarbejde med aktører
indenfor 3x3
- at udarbejde og indstille budget 3x3 området
- at samarbejde med administrationen om
opfølgning af budget

Kommentarer:

Michael Bloch (Formand): Et budget forudsætter at man er et udvalg. Desuden stiller FIBA krav til at man
har 3x3 og vi mener også at miljøet er til det. Samtidig bliver der en plads i bestyrelsen til formanden.
John Norlin (Hørsholm): Er der afsat penge til udvalget i det nuværende budget?
Michael Bloch (Formand): Ja.
Afstemning: For – 54 Imod 0 : Vedtaget

3. Lovforslag om møde og taleret for udvalg 2:57:30
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: Bestyrelsen ønsker at alle kan bidrage til den bedst muligt kvalificerede debat på rigsdagen.

§ 11
Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og
taleret:
- klubrepræsentanter
- medlemmer af DBBF´s bestyrelse
- formanden for amatør- og ordensudvalget
- medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 4
- formanden for de udvalg, der er nedsat efter
§ 17, stk. 1

§ 11
Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
- klubrepræsentanter
- medlemmer af DBBF´s bestyrelse
- medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 3-4
og udvalg nedsat efter § 17, stk. 1
-

Kommentarer:

Michael Bloch (Formand): I bestyrelsen blev vi enige om at 3,4 og 5 i princippet handler om det samme.
Dels at gøre det mere præcist ift. møde og taleret. Dertil vil vi også gøre det muligt at stemme uden at have
turneringshold tilmeldt og derved gøre demokratiet mere åbent.
Jesper Brixen (Dommerudvalg): Der står vist ingen steder at vores interne revisorer må komme her. Skulle
vi ikke tage det med?
Jesper Nielsen (B&U): Paragraf 11 styk 3 siger at de i forvejen har den ret.
Afstemning: For – 51 ud af 54 - Vedtaget

4. Lovforslag om taleret for medarbejdere på rigsdagen 3:00:24
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
På sidste års rigsdag blev det foreslået at formalisere medarbejderes taleret på rigsdagen. Bestyrelsen er
enig i at forsamlingen bør kunne bruge den ekspertise medarbejderne sidder ind med, det er dog vigtigt at
de formår at holde sig så objektive som muligt i debatten. Det bør være dirigenten og direktørens opgave at
sikre dette.

Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

Love og reglementer § 11
§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage
med maksimalt tre repræsentanter, som skal være
medlem af den klub, de repræsenterer.

§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage
med maksimalt tre repræsentanter, som skal være
medlem af den klub, de repræsenterer.

Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
- ….

Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
- ….
- Ansatte på forbundskontoret. Disse kan som
udgangspunkt svare på spørgsmål, og svarene
skal være faktuelle, neutrale og indenfor
medarbejderens resortområde

Kommentarer:

Afstemning: For – 52 ud af 54 - Vedtaget

5. Lovforslag om stemmeret for klubber uden turneringshold 3:00:50
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:

DBBF ønsker flere klubber, mere åbenhed og direkte demokrati. Derfor bør det være muligt for nye
foreninger at være en del af fællesskabet på rigsdagen, uanset om de har nået at melde et hold til
turneringen eller ej. Frygten for at kunne oprette nye proforma foreninger og dermed ”kuppe” en
rigsdag vurderes at være teoretisk, da den nye proces med dobbeltgodkendelse af DIF og DBBF samt
de øgede krav gør det praktisk umuligt.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

Love og reglementer § 11
Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har
følgende stemmeret:
- Hver repræsenteret medlemsklub med mindst
et aktivt hold i sæsonen har én stemme.

Kommentarer:

Afstemning: For – 43 ud af 54 - Vedtaget

6. Lovforslag om væsentlige ændringer i turneringen 3:01:28
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: DBBF arbejder hårdt for at skabe en mere retlinet og velfungerende turnering. Det kræver
langsigtet planlægning, analyser masser af kommunikation med alle de berørte. Alle større ændringer er
komplekse og skal forberedes grundigt hvis vi skal undgå ekstra arbejde og frustration hos klubber,
turneringsledere, trænere og spillere. Det kan have uoverskuelige konsekvenser hvis større
turneringsændringer bliver besluttet lige før sommerferien til implementering lige efter. Selvom der kan
være et ønske om at ændre forhold, bør der som udgangspunkt altid gå en sæson før der sker så alle er
forberedt på det. Samme praksis bruges i næste alle større forbund med turneringsaktivitet.
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)
Love og reglementer §13 stk.6 (ny)
Væsentlige turneringsændringer kan først træde i
kraft ved turneringsstart et år efter vedtagelse på
rigsdagen.
Følgende betragtes som væsentlige ændringer:

•
•
•
•

Kommentarer:

Ændringer i op/nedrykning, antal hold
eller formater for
Danmarksturneringen.
Strukturelle ændringer af DBBF’s
turneringer
Ændring af årgange
Spillelicenser

Thomas Frydendal (TU): Bestyrelsen har arbejdet med væsentlige turneringsændringer der kræver
langsittet planlægning. Det kan have ret uoverskuelige konsekvenser for turneringsplanlægningen. Derfor
foreslår vi at det vedtages at væsentlige turneringsændringer først kan træde i kraft et år efter rigsdagen i

den efterfølgende sæson. Det er eksempelvis ændringer i op- og nedrykning, ændringer af årgange osv.
som det står i forslaget.
Michael Andersen (Værløse) Gælder det også basketligaen? For de har en vis selvbestemmelse ift.
turneringsplanlægning
Thomas Frydendal (TU) Umiddelbart som du siger har BL meget selvbestemmelse.
Michael Piloz (Aarhus Bears): Reglerne foreskriver lige nu at basketligaen skal melde ud senest 1. April
hvilken turnering man kører efter.
John Norlin (Hørsholm): Nu skal vi senere stemme omkring dameligaen og forbundet skal indgå en ny aftale
omkring hvordan vi afvikler dameligaen. Det går vi ud fra at det gælder fra næste sæson allerede og ikke
2022/2023. Så vi må have samme frihedsgrad som basketligaen.
Thomas Frydendal (TU): Det vi bestemmer nu gør sig først gældende til den tid ja.
Mette Foldgaard (BK Amager): Med en ustabil dameliga kan vi godt binde os meget ved dette. Måske er det
ikke fleksibelt nok når vi gerne vil gøre en ekstra indsats?
Rasmus Winkel (RAW): Ligaerne har stadigvæk stor selvbestemmelsesret, men der hvor der er væsentlig
indflydelse er når det omhandler op- og nedrykning af andre klubber. Så længe det er inden for ligaen selv,
så er det ikke omfattet af det her.
Afstemning: For – 49 ud af 54 - Vedtaget

7. Lovforslag om fjerne krav om Sponsor og TV udvalg 3:06:05
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: I praksis bruges dette udvalg ikke
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

§ 17 Underudvalg
Bestyrelsen nedsætter mindst følgende udvalg til
varetagelse af særlige opgaver:
a) Disciplinærudvalg
b) Sponsor- og Tv-udvalg

Kommentarer:
Michael Bloch (Formand): Det er et levn fra historien og ikke den måde arbejdet foregår i dag.
Afstemning: For – 52 ud af 54 - Vedtaget

8. Lovforslag om fjernelse af økonomisk kontrol 3:06:41
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
Som et forsøg for at sikre solid økonomisk styring af kommerciel basketball i Danmark indførte bestyrelsen i
tæt samarbejde med ligaen reglementet for økonomisk kontrol. På trods af at ligaen selv var med til at
udarbejde reglementet og stemte for forslaget, måtte bestyrelsen konstatere at klubberne ikke ønskede at
følge reglementet. Reglementet fik derfor aldrig effekt, og bestyrelsen foreslår det derfor fjernet.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Love og reglementer § 34

Forslag
(Understreget
tilføjes)

Økonomisk kontrol af Basketligaen

udgået

Stk.1. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med Basketligaen regler for økonomisk
kontrol af klubberne i Basketligaen i et reglement. Dette reglement skal være
offentligt tilgængeligt.
Stk.2
Reglementet kan ændres inden den 1. februar for den efterfølgende sæson. Alle
ændringer skal offentliggøres og kommunikeres direkte til Basketligaklubberne
og 1DH
Stk.3
I tvivlstilfælde skal bestyrelsen beslutte hvordan reglerne skal fortolkes. Denne
beslutning skal offentliggøres.
Stk.4
Den præcise formulering af reglerne er op til løbende vurdering og tilpasning i
samarbejde mellem DBBF’s bestyrelse og basketligaen, men følgende centrale
punkter skal være en del af indholdet
Kontraktgodkendelse jf. TR §30 stk.7
Indsendelse af regnskab jf. TR §30 stk.8
Godkendelse af budgetter til den efterfølgende sæson. For sæson 15-16 skal
klubberne indsende budgetter, men uden godkendelse. Først når budgettet
er indsendt kan kontraktspillernes licens aktiveres.
Der skal være følgende krav til budgetterne
Løn til spillere og trænere må højst udgøre en vis del i forhold til
omsætningen eller anden relevant målestok.
Budgettet skal være realistisk. Hvis det vurderes til at være
urealistisk, gives der kun tilladelse til at tegne spillerkontrakter i
forhold til hvad der vurderes realistisk. Hvis der så senere kan
dokumenteres yderligere indtægter, kan der tegnes yderligere
kontrakter i forhold til disse
Krav til likvid egenkapital for at give klubberne noget at stå imod
med. Dette kan f.eks. være en % af omsætningen. Hvis en klub ikke
har høj nok egenkapital skal der budgetteres med et overskud så en
passende egenkapital kan opbygges over et par sæsoner. Andre

alternativer som bindende garantier fra ejerkredse og lignende kan
også overvejes.
Stk.5 Økonomiudvalg
Litra a
Godkendelse af budgetter foretages af et økonomiudvalg bestående af følgende
personer:
DBBF´s økonomiansvarlige, eller anden person udpeget af DBBF´s bestyrelse
En repræsentant valgt af ligaklubberne
BLs forretningsfører
DBBF´s direktør
En person med faglig økonomisk baggrund valgt af DBBF og Liga i fællesskab
Derudover udpeger hhv. liga og DBBF en suppleant til deres poster
Litra b
De valgte personers habilitet i forhold til ligaklubberne må ikke kunne anfægtes i
afgørelserne. Såfremt der er den mindste tvivl om habilitetsproblemer kan
udvalget beslutte at personen trække sig fra behandling af den pågældende sag.
Litra c
Udvalget har fuldt mandat til at bede om yderligere oplysninger hvis dette
skønnes nødvendigt.
Litra d
Medlemmerne er faste medlemmer i udvalget, kan kun i tilfælde af
habilitetsproblemer eller manglende indsats blive bedt om at forlade udvalget.
Evt. problemer kan frembringes af både ligaklubber og DBBF´s bestyrelse.
Såfremt der er uenighed om dette træffes beslutning ved simpel afstemning
blandt ligarepræsentanterne og DBBF´s bestyrelsesmedlemmer.
§ 6 ikrafttrædelse
Reglementet skal træde i kraft for sæsonen 2016-17, dog med plads til en
længere implementeringsperiode for nogle af elementerne såfremt Basketligaen
og DBBF’s bestyrelse er enige om dette. Første version af reglementet skal være
færdigt pr. 1.2.2016.
TR §30
Stk.8 Tilladelse til at have kontraktspillere
Denne bestemmelse gælder udelukkende for Basketligaklubber.
Før at en kontraktspiller kan få licens for en klub for den pågældende sæson skal
klubben have indsendt det senest tilgængelige regnskab.
Bestyrelse og liga skal arbejde for at regnskaberne i fremtiden følger sæsonen og
er omfattet af en regnskabsinstruks defineret af Basketligaen og DBBF.
Regnskabsinstruksen skal være offentlig tilgængelig
DBBF skal behandle alle informationerne om kontrakterne og økonomiforhold
strengt fortroligt. Kun formanden, den økonomiansvarlige, direktøren samt
medarbejdere der arbejder, med kontrakterne må have adgang til
dokumenterne, og de er alle underlagt tavshedspligt.
DBBF er berettiget til at bede om uddybende information om regnskabet hvis det
vurderes nødvendigt for at få fyldestgørende information.

Udgået

Kommentarer:
Jørgen Kvist (Bestyrelsen): Loven fjernes da den ikke fungerede.
Afstemning: For – 47 ud af 54 - Vedtaget

9. Lovforslag om ændring af frist for allianceansøgninger 3:07:33
Forslagsstiller: Turneringsudvalget.
Motivation:
Ændre fristen til at følge dato for turneringstilmeldingen, fremfor 1.juni, som for alle andre hold. Derved er
det ens for alle rækker og denne praksis har været anvendt i flere tilfælde. Da klubber ikke forholder sig til
1.Juni som fristen, men tilmeldingsfristen for den pågældende række de ønsker at lave en alliance i.

Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

Turneringsreglement § 9
… fremgå af aftalen. Allianceaftaler skal være
indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb.

… fremgå af aftalen. Allianceaftaler skal være
indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Frist for tilmelding af et alliancehold i divisionerne
er dog 1. juni.

Kommentarer:

Thomas Frydendal (TU): Det er også et spørgsmål om at tilpasse lovene til det der sker i den virkelige
verden. Allianceaftaler har skullet søges inden 1. Juni, men da tunreingstilmelding i væsentlig grad er efter
1. Juni så foreslår vi at det bare skal være ved tilmeldingens udløb så de har en chance for at lave
allianceaftaler samtidig med at de vil tilmelde hold.
Afstemning: For – 52 ud af 54 - Vedtaget

10. Lovforslag om ændring af tidsfrist for kampflytninger 3:08:30
Forslagsstiller: Turneringsudvalget.
Motivation:

Med overgang til bedre IT, er denne lovgivning forældet og den opdateres ift. nuværende praksis, hvor
Turneringsudvalget fastsætter reglerne. Bl.a. håndhæves denne ikke i ligaerne.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglement
§12 Godkendelse af haller og flytninger af kampe i
Danmarks turneringen

Forslag (Understreget tilføjes)

…

...

Ansøgning om forandring af spilledag, tid og sted
må foreligge på DBBF´s kontor med kopi tilsendt til
den anden klub mindst 10 dage før kampen iflg.
turneringsskemaet skal spilles.

Turneringsudvalget fastsætter regler for
kampflytninger.

Kommentarer:

Thomas Frydendal (TU): Her har virkeligheden også overhalet regler. Indtil nu har der været en regel om at
kampflytninger skulle ske ved 10 dages varsel. Den nye IT gør mange ting meget lettere og mulighederne
meget større. Klubberne kan i højere grad selv flytte kampe uden indvirkning for forbundet. Derfor vil vi
gerne have 10 dages reglen ud af loven.
Henrik Sandberg (Solrød): Bliver gebyret også nedsat når forbundet nu ikke har særlig meget arbejde ved
det?
Thomas Frydendal (TU): Det tror jeg faktisk vi har snakket om.
John Norlin (Hørsholm): Får vi ikke lov til at kende de lempelige regler?
Thomas Frydendal (TU): Det er fordi de ikke er klar endnu.
John Norlin (Hørsholm): Kan det give anledning til noget svup?
Michael Andersen (Værløse): Turneringsudvalget fastsætter reglerne. Bør man ikke som minimum inden
hver sæson melde ud hvilke regler gælder? Det står der nemlig ikke i forslaget. Man kan i princippet ændre
det hver måned i løbet af sæsonen. Bør der ikke stå at turneringsudvalget kan fastslå reglerne for
kampflytning inden sæsonstart?
Thomas Frydendal (TU): Det vil jeg gerne støtte op om. Det skrives til referatet så vi følger op på det
administrativt hvis rigsdagen siger OK for det.
Michael Andersen (Værløse): Eller ved at tilføje ”Ved turneringstilmelding”

Afstemning for forslag hvor der tilføjes ”Ved turningstilmelding” i det oprindelige forslag : For – 52 ud af
54 - Vedtaget

11. Lovforslag om justering af licensregler for pokalturneringen 3:12:15
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: Denne regel blev besluttet for at forsøge at udligne de sportslige forhold i pokalturneringen.
Med den nye pokalturnering vurderes dette mindre relevant, da der nu kun er ganske få kampe hvor hold
med forskellige licensregler møder hinanden, og I de tilfælde bør der være en reel sportslig styrkeprøve.
Bemærk at de lavest rangerede hold, ved forslaget vil være berettiget til at bruge flere udlændinge til
pokalkampene end i deres normale turnering hvis man ønsker det. Ved at begrænse de øverste holds
mulighed for at spille med fuldt hold, er der også en risiko for at de bruger en spiller ved en fejl da de ikke
har været opmærksomme på reglen, og dermed få uønskede skrivebordsafgørelser.

Nuværende regler (understregede fjernes)
Turneringsreglement § 37
I Landspokalturneringen gælder reglerne for
det lavest rangerede hold. Det vil sige at
såfremt et ligahold møder et 1.divisionshold, er
det reglerne for 1.division der gælder.

Forslag (Understreget tilføjes)

I pokalturneringen gælder reglerne for det højest
rangerede hold. Det vil sige at såfremt et ligahold
møder et 1.divisionshold, er det reglerne for
ligaen der gælder.

Kommentarer:

Thomas Frydendal (TU): Vi har jo tidligere haft en regel hvor pokalturneringen tidligere var en stor
turneringen hvor alle kunne møde alle. Nu går divisionspokalen over til den gammeldags pokalturnering.
Tidligere har det været sådan at reglerne for det lavestrangerende hold gjaldte, hvilket bl.a. indbefattede
regler ift. udlændinge, spiller licens osv..
Christian Vinther (Falcon): Jeg synes man fjerner den sportslige berettigelse og det der er det sjove ved
pokalturneringen fordi man udligner de forskelle der er i begrænset omfang.
Rasmus Winkel (RAW): To faktuelle ting jeg gerne vil nævne i dette forslag. Det øverstrangerende hold kan
risikere en skrivebordsafgørelse hvis de ikke er opmærksomme på reglen på trods af at det er deres eget
ansvar. Og så vil det kun være 4 kampe det drejer sig om. Det vil kun gælde i kampen imellem vinderen af
divisionspokalen og bunden af basketligaen.
Christian Vinther (Falcon): Det er dog stadig det der gør det sjovt. Jeg mener ikke at skrivebordsafgørelser
kan bruges som argument.
Afstemning: For – 36 ud af 54 - Vedtaget

12. Lovforslag om akademilicens 3:15:57
Forslagsstiller: Bakken Bears
Motivation: Man må have tillid til at officielle talentakademier er dygtige og fornuftige nok til at
administrere dette forslag i dagligdagen. Som det er pt. med den traditionelle 1-klubsregel, der selvfølgelig
grunder i den danske foreningskultur osv, er der en del udfordringer med skolelicenser, dobbeltlicenser,
dispensationer etc på kryds og tværs, hvilket gør det vanskeligt at gennemskue. Med en akademilicens vil
der være overblik tilgængeligt for alle - evt gennem google docs dokument, website eller dropbox, eller
noget helt andet. Vigtigt i forhold til talentudviklingen, at der ikke findes så mange begrænsninger som der
er pt.
Konkret eksempel fra i år: Jermaine Webb (landsholdsspiller 2003) spiller U17 for Skovbakken og U19 for EBAA
på en skolelicens. I løbet af året sker den en udvikling, der gør at det kunne have været relevant at lade ham
spille minutter for EBAA ProB, dette er med de nuværende regler ikke muligt.
I praksis er det meget få spillere dette kommer til at berøre - akademierne er dygtige nok til ikke at ville udnytte
dette. For akademierne er det intet incitament til at misbruge denne regel, da det dybest set er fuldstændig
uinteressant hvem der vinder en given A-række etc.
Eneste scenarie hvor akademilicensen vil kunne bruges nedad er på samme måde som skolelicenser bruges i
dag. Den afgørende forskel er ensartethed og overskuelighed.

Nuværende regler
(understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

TR §38 - Akademilicenser
Kun spillere fra DBBF godkendt akademi kan opnå akademilicens.
Oprettes evt. via klubportal som normale (senior) licenser.
Har man akademilicens kan man spille for akademiets hold samt alle
samarbejdsklubbers hold. Dog gælder almindelige regler for klubskifte
mellem hold i samme række - 21 dages karantæne etc (eks. spillere kan
ikke spille 1. Div for SISU og så efterfølgende frit spille for 1. Div. i
Hørsholm) Akademiet er forpligtet til at udfylde opdateret oversigt,
hvor de enkelte spillere er tilknyttet (forestiller mig ikke at DBBF
nuværende datasystem til licenser kan klare dette) samt føre oversigt
over spillede kampe/minutter.
Licensnummer, Fulde navn, tilhørsforhold -U15, U17, U19, Senior (ingen
begrænsninger på tilhørsforhold pokal),
- evt andre licenser/dispensationer kan fortsat søges. Dobbeltlicens
mellem Liga og lavere rækker fortsætter uændret for normale klubber.
Dobbeltlicens mellem ProA og ProB fortsætter, skolelicenser bruges når
elever er på efterskole eller tilsvarende.

Kommentarer:

Michael Piloz (Aarhus Bears): Bagrunden er, at vi har oplevet mange gange at det handler om at kende de
love og reglementer vi spiller efter og at man skal kunne finde smuthullerne. Det her er vores forslag til at
gøre op med det. Det skal være med til at spilleren kan matches på det mest passende niveau.
Afstemning: For – 42 ud af 54 - Vedtaget

13. Lovforslag om indførsels af retspraksis i lovene 3:18:08
Formalisering af tolkninger i retspraksisdokumentet
DBBF nedfælder løbende tolkninger af reglementerne i retspraksisdokumentet, som er tilgængeligt på
hjemmesiden. Dette gøres for at skabe større konsistens og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. På
seneste rigsdag blev der opfordret til at dette blev gennemgået for om nogle af tolkningerne var så vigtige
at de burde blive en del af reglementerne. Retspraksis er gennemgået og følgende bestemmelser foreslås
indført i reglementet.
Der foreslå stemt om ændringer samlet da det er etableret praksis.

Det fælles turneringsreglement
§2
Tolkning
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen, 1.division herrer og
damer, 2.division herrer samt landsdækkende ungdomsrækker(U17+U19).
Motivation
Bør være med da den er helt grundlæggende for reglementerne

§4
Seniorer er spillere som er fyldt 21 år inden 1.januar i det kalenderår som turneringen begynder.

§9
Tolkning
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere allianceaftaler i en
række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må ikke lave en separat aftale med klub y
og en med klub z i samme række.

En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "U16 Herrer Mester", og ikke kun de forskellige
puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i U16 Mester og en i U16 H Pokal - man kan
kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
Motivation
Fordi man ville tage fejl, hvis man kun læser lovene

§10
Tolkning
Sætningen ”Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til et lavere rangerende hold” skal
tolkes således, at "3 kampe tilbage" gælder hele sæsonen (dvs. slutspil incl.), men man kan kun medregne
de kampe man på det pågældende tidspunkt er sikker på at skulle spille.
Undtaget er spillere på hold i BL, DL, 1. division herrer og damer samt 2. division herrer, som er anført i
protokollen, men ikke får spilletid. Får disse ikke spilletid, bindes de ikke af kampen og kan derved frit rykke
ned på et lavere rangeret hold, uanset hvor mange kampen holdet, hvori spilleren stod opført i protokollen
på, har tilbage.
Motivation
Som klub skal man ikke læse lovene og være i tvivl eller handle forkert, men i god tro. Her skal tolkningen
ind i lovene, så ingen bliver fanget fordi de har læst lovene, men ikke kendt til tolkningsdokumentet

§30
Tolkning
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er ikke begrænsende
for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker dækket af FIBA’s regler om Letter Of
Clearance behandles derimod efter de almindelige klubskifteregler (13-09-2010)

§30 stk. 2A
EU-lande tolkes som alle medlemslande fra FIBA-Europe. Der kan søges dispensation for statsløse.
motivation
Vedtaget på rigsdagen og bør derfor være i direkte i lovene

§35
Tolkning

Spillere med dobbeltlicens kan, i lighed med andre spillere, med 21 dages karantæne (som ved normalt
klubskifte), ændre hvilket hold spilleren repræsenterer i pokalturneringen. 01-02-2018 RLA
Motivation
Central regel for dobbeltlicens spillere

§43
Tolkning
Der skal anvendes min.10 spillere i kvartfinaler, semifinaler og finaler i Pokalturneringen, i Final Four, samt
Ungdoms DM for årgangene U14 og yngre. 17-10-2017 RLA
Motivation
Der er ofte usikkerhed om denne regel

Kommentarer:

Rasmus Winkel (RAW): Dette forslag kommer direkte ud af en opfordring fra sidste rigsdag. Forbundet har
retspraksis hvor man forsøger at dokumentere de tolkninger der bliver lavet. Dette er for at forsøge at
skabe en ensartethed i denne behandling uanset udskiftning af udvalgs medlemmer osv.
Det har vi brugt noget tid på at gennemgå og der var disse 8 steder hvor det gav meningen at tolkningen i
stedet indgik i lovene.
Afstemning: For – 52 ud af 54 - Vedtaget

14. Lovforslag om oprykning til basketligaen 3:21:00
Forslagsstiller: basketligaen
Motivation: Da oprykningsreglerne til basketligaen blev nedskrevet, var udgangspunktet at der var 1.
division, men i dag er der flere puljer. For at undgå usikkerhed ønsker BL reglerne præciseret, da reglerne
kan tolkes som at kun slutspillets nummer 1 og måske 2 kan rykke op. Basketligaen mangler hold, og kunne
derfor godt tænke sig lidt mere fleksibilitet i tolkningen som beskrevet nedenfor.
Nuværende regler (understregede fjernes)
Propositioner basketligaen

Forslag (Understreget tilføjes)
Nr. 1 og 2 fra hver pulje er kvalificeret til
oprykning. Såfremt der er for mange hold, der vil
rykke op, så er det slutspillets placeringer, der
afgør hvem der må rykke op.

Kommentarer:

Lennart (BL): Vi vil gerne have større fleksibilitet i mulighederne for at rykke op fra 1. division til ligaen.
Deraf forslaget.
Afstemning: For – 52 ud af 54 - Vedtaget

15. Lovforslag om nyt pokalturneringsformat 3:22:20
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation:
Den for et par år siden indførte divisionspokalturnering må betragtes som en stor succes, men samme
succes har medført nogle udfordringer. Antallet af hold og terminer giver problemer med at afvikle
turneringen på en tilfredsstillende måde. Divisionsdeltagerne har meget korte terminsfrister, hvilket giver
dem problemer med afviklingen. Ligaholdene (specielt BL) er utilfredse med at pokalfinalerne bliver spillet
senere og senere, hvilket gør at de komme for tæt på slutspillet. Ligaen ønsker optimalt at man kunne spille
pokalfinaler inden jul, så man får spredt højdepunkterne ud over sæsonen. Derudover vil de gerne have
bedre tid inden semi og finale, så man kan markedsføre kampene bedre.
Med det tilmeldte antal hold (der kun må forventes at stige) og de sammenpressede terminsplaner (med
flere FIBA vinduer) er ovenstående umuligt at imødekomme i den nuværende model.
Der foreslås derfor en justeret model hvor turneringen strækker sig over to sæsoner. På denne måde kan
der gives luft til at terminerne i både landspokal og divisionspokal. Samtidigt vil det efterkomme
ligaklubbernes ønske om at have en vigtig begivenhed i efteråret.
Modellen vil når den er implementeret se således ud:

Ulempen er at det holder der vinder DP finalen muligvis vil have ændringer i holdet til når man deltager
efter sommeren i LP 1/8. Problemet kan formindskes ved at evt. at spille DP 1/1 efter sommerferien.
Det foreslås at Divisionspokalvinderen vinder retten til at deltage i LP efter sommerferien, men ikke er
tvunget til det.

Såfremt holdet rykker op, vil andre DP hold ikke komme med i LP i stedet.
Det foreslås at der spilles LP finaler omkring d.11/12 december.
Implementering
Da turneringen vil strække sig over to sæsoner vil det være nødvendigt at afvikle en LP finale i marts 2021
(gammel turnering) og en igen i december 21 (ny turnering).
For at undgå at DP holdene skal spille to turneringer samme sæson, foreslås det ligeledes at
divisionspokalturneringen allerede fra sæson 20/21 spiller efter den nye model med kvalifikation til LP i
21/22.

Rigsdagen bedes om at give bestyrelsen mandat til at formulere reglerne omkring turneringsændringen
såfremt forslaget godkendes.

Kommentarer:

Rasmus Winkel (RAW): Vi har som i ved haft stor succes med den nye pokalturnering, men der har også
være udfordringer og ønsker. Qua at der er blevet flere hold og flere terminer og samtidig indførsel af FIBA
vinduer har presset terminsplanen, særligt i efteråret.
Det har også medført at pokalturneringens pokalfinale er blevet afviklet senere og senere, hvilket
ligaklubberne ikke synes er optimalt.
Dette er et muligt løsningsforslag der deler turneringen op i to sæsoner. Divisionspokalen i den ene sæson
hvor vinderen så deltager i landspokalen i sæsonen efter. Ulempen er at holdet ikke er præcist det samme.
Omvendt giver det mere luft i terminerne og en mulighed for at afvikle pokalfinalen meget tidligere end det
nuværende.
Vi håber med dette forslag at turneringsudvalget bliver givet et mandat til at kunne formulere de regler der
så skal til.
Rene (Lemvig Basket): Jeg synes der er forskel på damer og herrer i det her. På damesiden er det ikke nær
så mange runder der skal afvikles. Kunne man forestille sig at de afvikles forskelligt? Det er en lidt flad
pokalturnering at afslutte, som man så skal gå og vente meget længe på.
Kunne man forestille sig et hold som blev slået ud af divisions turneringen men rykker op i dameligaen,
træder man så ind i en pokalturnering som man egentlig er blevet slået ud af?
Og hvad så med spillere som kun må spille for et hold i en pokalturnering? Hvordan vil man håndtere at de
kan komme til at spille for flere forskellige hold?
Rasmus Winkel (RAW): Det er blevet drøftet mht. op/nedrykning. De her er de overordnet retningslinjer og
man ville kunne justere på ting, men umiddelbart var tanken at ja, så kan du godt kan ryge ud og være med
i næste sæson skulle du rykke op.
Terminerne er ikke lovbestemte og nogen man hele tiden justerer til.

Hvis du foretager et almindeligt klubskifte i løbet af sæsonen så er du spilleberettiget i pokalen for det hold
du er spilleberettiget for i Danmarksturneringen. Så principielt set kan man allerede se det ske nu.
Rene (Lemvig Basket): Hvis man har et skrøbeligt damehold, så kan man risikere at holdet ikke er der
sæsonen efter. Hvem overtager så den plads? Eller er det en tom plads.
Rasmus Winkel (RAW): Tanken er at det er til et tilbud til vinderen af divisionspokalen og at det bliver en
tom plads hvis det bliver afslået.
John Norlin (Hørsholm): Behøver både dame- og herrepokalen foregå efter den samme plan når der ikke er
de samme ønsker?
Peter Damm (Dirigent): Der er vel stadig en interesse i at afvikle dame og herrefinale på samme tidspunkt.
Men er det så kvalifikationen op til der ønskes forskel på?
Rene (Lemvig Basket): Jeg havde forestillet mig at man startede dameturneringen således at den også
sluttede i samme sæson men samtidig blev afviklet med herrefinalen.
Rasmus Winkel (RAW): Jeg kan have svært ved at se at det rent terminsmæssigt kan lade sig gøre men
måske kan det.
Mette Foldgaard (BK Amager): Kunne man tænke at divisionspokalen for herre kunne afvikles samtidig med
pokalfinalen for damer og derved ville herrefinalen være et selvstændigt arrangement.
Rasmus Winkel (RAW): Det har været drøftet i mange scenarier om dame- og herrefinalen skulle spille
adskilt. Det har været overvejende enighed om at fortsat afvikle det sammen for damebasket’s skyld.
Rene (Lemvig Basket): Hvis man gør forskel på damer og herre tror jeg godt at det kan lade sig gøre at
damefinalen godt kan nå finalen samme sæson.
Peter Damm (Dirigent): Inputtet er modtaget og jeg vil anbefale at bestyrelsen tager en forskellig tilgang til
afviklingen af dame- og herre turneringen op til finalen, mens man samtidig bibeholder finalerne sammen.
Og der kan indgåes dialog med dameligaen og divisionerne.
Afstemning: For – 27 ud af 54 - Faldet

16. Lovforslag om pokalturnering uden seedning 3:37:40
Forslagsstiller: Basketligaen
Nuværende regler (understregede fjernes)
Propositioner for landspokalturneringen
§ 6 Lodtrækning
…

Forslag (Understreget tilføjes)

Landspokalen
I første runde seedes holdene fra de øverste
rækker efter deres sejrskvotient pr. 1.12.
Vinderne af divisionspokalturneringerne

Landspokalen

§ 6 Lodtrækning
…

indtræder ligeledes i første runde i
Landspokalturneringen, og møder
de to lavest seedede hold fra den bedste
række. Modstanderne i disse to kampe findes
ved lodtrækning.
Såfremt der er behov for at afvikle flere kampe
i første runde medtages de nederst seedede
hold.
Der trækkes lod til disse kampe.
For øvrige runder er der fri lodtrækning

Vinderne af divisionspokalturneringerne
indtræder ligeledes i første runde i
Landspokalturneringen,

Der er fri lodtrækning i alle runder i
landspokalturneringen
Et divisionspokalvinder hold vil altid have
hjemmebane indtil en evt. finale kamp
For alle øvrige deltagere er det ved simpel
lodtrækning om hvem der har hjemmebane fordel.

Kommentarer:

Troels Mortensen (Svendborg Basketball Club): Vi vil gerne ud af det med seedninger. BMS Herlev Wolfpack
havde gjort det godt og mødte et pro-a hold forholdsvis tidligt. Derfor mener vi at der skal trækkes lod. I
1/8-dels finalerne sidder der 4 hold over. Der er kun seedning i tilfælde af at et 1. divisionshold eller 2.
divisionshold har hjemmebane hele vejen igennem.
Morten (Viby Basketball): Noget af det spændende ved landspokalturneringen er at man som mindre klub
får lov at prøve sig af mod de bedste.
Troels Mortensen (Svendborg Basketball Club): Men man kunne da forestille sig, at hvis man som mindre
hold sad over i første runde, så kunne man løbe ind i en endnu større og bedre modstander og lave et
endnu federe event.
Michael Piloz (Aarhus Bears): Jeg kan godt forstå forslag og det kunne godt give mening ift. Fri lodtrækning,
men jeg kunne godt ønske mig at man kunne seede hvem der sad over i første runde. Derfor vil jeg foreslå
et ændringsforslag hvor man seeder hvem der sidder over i første runde.
Troels Mortensen (Svendborg Basketball Club): Jeg synes vi skal køre det igennem som forslaget er stillet.
Peter Damm (Dirigent): Vi stemmer om forslaget som det foreligger nu.
Afstemning: For – 17 ud af 52 – Faldet
Afstemning om ændringsforslag hvor: Samme forslag, men hvor eventuelle oversiddere følger reglerne
som de er i dag. Holdene med de højeste sejrskoefficenter på lodtræknings tidspunktet i grundspillet
sidder over.
Afstemning om ændringsforslag: For – 32 ud af 52 – Vedtaget

17. Lovforslag om øvrige turneringer 3:46:24
Forslagsstiller: Turneringsudvalget.
Motivation:
Forslaget stilles for at opdatere lovene ift. hvordan turneringerne i praksis afvikles. DBBF har i årevis ikke
kunnet efterleve nedenstående. Med de foreslåede justeringer, vil lovene følge nuværende afvikling.

Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

Propositioner for øvrige turneringer

§ 1 Udbudte rækker

Der udbydes seniorturneringer på række- og
serieniveau, med mulighed for underliggende
puljer.

§1 Udbudte rækker
Der udbydes seniorturneringer på række- og
serieniveau, med mulighed for underliggende
puljer.

En række/serie består som udgangspunkt af op til
10 hold. Hvis der tilmeldes flere hold, kan rækken
deles i flere puljer.

En række/serie består som udgangspunkt af
minimum 5 hold. Hvis der tilmeldes flere hold, kan
rækken deles i flere puljer.

- Rækker spilles som turneringer med
op/nedrykning.
- Serier gennemføres som tilmeldings-turneringer
uden op/nedrykning.

- Rækker spilles som turneringer med
op/nedrykning.

Rækker og serier kan udbydes for hver halvsæson.

Rækker og serier kan udbydes for hver halvsæson.

§ 2 Regler for op og nedrykning

§2 Regler for op og nedrykning
Turneringsudvalget fastsætter inden turneringstart
regler for op- og nedrykning samt slutspil.

Efter sæsonafslutning rykker de 2 øverst placerede
hold op til nærmeste højere række, såfremt der
findes en sådan. De to nederst placerede hold
rykker ligeledes ned i den nærmeste lavere række,
såfremt der findes en sådan.

2. Division Damer
Slutspil
De 4 bedst placerede hold kvalificerer sig til
slutspil (1-4, 2-3).

Klubben skal indsende tilmelding skriftligt til DBBF
senest kl.12 dagen før den tredjesidste runde.
Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber.

Semifinaler og finaler spilles bedst af 3 kampe,
vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i finalen.
Bedstplacerede hold i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Såfremt der er to puljer, spilles semifinalerne
således, at nr. 1 fra pulje 1 spiller mod nr. 2 fra
pulje 2 og nr. 1 fra pulje 2 spiller mod nr. 2 fra pulje
1. Vinderne mødes i finalen og hvis nr. 1 fra pulje 1
møder nr. 1 fra pulje 2 eller nr. 2 fra pulje 1 møder
nr. 2 fra pulje 2 er det koefficienten, der
bestemmer hvem der har hjemmebanefordel i
ulige kampe.

Nr. 1 og 2 i 2.division (Slutspil) er berettiget til
oprykning.
Omkostningerne til slutspil fordeles via
turneringsgebyret
3.Division Herrer
De 4 bedst placerede hold kvalificerer sig til slutspil
(1-4, 2-3).
Klubben skal indsende tilmelding skriftligt til DBBF
senest kl.12 dagen før den tredjesidste runde.
Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber
Semifinaler og finaler spilles bedst af 3 kampe,
vinderen af 1-4 og 2-3 mødes i finalen.
Bedstplacerede hold i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe. Såfremt der er to
puljer, spilles semifinalerne således, at nr. 1 fra
pulje 1 spiller mod nr. 2 fra pulje 2 og nr. 1 fra
pulje 2 spiller mod nr. 2 fra pulje 1. Vinderne
mødes i finalen og hvis nr. 1 fra pulje 1 møder nr. 1
fra pulje 2 eller nr. 2 fra pulje 1 møder nr. 2 fra
pulje 2 er det koefficienten, der bestemmer hvem
der har hjemmebanefordel i ulige kampe.

Nr. 1 og 2 i 3.division (Slutspil) er berettiget til
oprykning.
Omkostningerne til slutspil fordeles via
turneringsgebyret

Afstemning: For – 48 ud af 52 – Vedtaget

18. Lovforslag justering af statut for Axel Poulsen prisen 3:47:49
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Nuværende regler (understregede fjernes)

Forslag (Understreget tilføjes)

DBBFs priser
12.2 Statutter for Axel Poulsens lederpokal
§2
Axel Poulsens lederpokal uddeles af Danmarks
Basketball Forbunds bestyrelse hvert år til en
person, der som leder indenfor dansk basket, og i
særlig grad i østdanmark, har ydet en særlig
fortjenstfuld indsats.

§2
Axel Poulsens lederpokal uddeles af Danmarks
Basketball Forbunds bestyrelse hvert år til en
person, der som leder indenfor dansk basket, og i
særlig grad har arbejdet i Axel Poulsens ånd.

….
§7
Til sikkerhed for erindringspræmie og
indgraveringer blev der henlagt et beløb indsamlet
af distriktsforbundets (KBBF) klubber til formålet.
Af beløbet henstår efter tildelingen i 2005 fortsat
kr. 5.000,00.
Motivation:
Axel Poulsen prisen blev stiftet i det tidligere KBBF. Efter nedlæggelse af regionerne overtoges uddelingen
af prisen af DBBF. Bestyrelsen har overvejet signalværdien i at der uddeles en pris til én specifik region, og
finder det et uheldigt signal. Da fonden er opbrugt foreslås den økonomiske del også fjernet.

Afstemning: For – 47 ud af 52 – Vedtaget

Ad 7 b) Behandling af indkomne forslag til rigsdagsbeslutninger 3:48:58
1. Mandat til ændring af turneringsform i Dameligaen
Set i lyset af den kritiske situation med elitebasketball på kvindesiden ønsker Dameligaen at undersøge
muligheder for andre turneringsformer og modeller for de øverste rækker.
Hvis dette skal implementeres i sæsonen 21-22 er det nødvendigt at få en ny model på plads inden
1.2.2021.
Dameligaen beder derfor rigsdagen om at give bemyndigelse til at turneringsudvalget i samarbejde med
dameligaen og 1.division kan beslutte nye modeller for de øverste to rækker i dansk damebasket. Modellen
skal være besluttet og kommunikeret inden 1.2.2021

Kommentarer:

Rasmus Winkel (RAW): En konsekvens af at hele dameliga og damebasket er presset. De vil gerne have
mulighed for i samarbejde med turneringsudvalg og første division klubberne at se på at kunne lave en
justerede turneringsmodel til den kommende sæson. Hvis det skal give menign skal man beslutte det
omkring jul/starten af Januar. Og de skal havde mandat af rigsdagen til dette.
John Norlin (Hørsholm): Skal det være færdigt inden nytår? Hvis det skal godkendes på næste års rigsdag,
så har vi vel lidt længere frist?
Rasmus Winkel (RAW): Det der bare er vigtigt er, at alle klubberne ved hvad de skal spille om.
Afstemning: For – 49 ud af 52 – Vedtaget

Ad 8) Godkendelse af Herreligaens & Dameligaens mandat. 4:10:15
Basketligaens Hvidbog

Basketligaens Hvidbog 2020-21
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 I - BASKETLIGAEN OG DENS OPGAVER
§ 1 Navn
Foreningens navn er Basketligaen (herefter BL). Ligaen er Danmarks Basketball Forbunds øverste række i
Danmarksturneringen for herrer. Ligaen kan uden varsel skifte navn efter beslutning fra ligarådet. Ligaen er
undergivet DBBFs love og reglementer og Danmarks Idrætsforbunds love og reglementer og beslutninger
truffet i henhold hertil.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for herreelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love.
Ligaens opgaver er blandt andet at:
• Sikre drift af turneringen
• Arbejde på at markedsføre ligaen
• Rådgive og vejlede klubberne
• Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter
• Skabe den bedst mulige fan-kultur
• Samarbejde med TV-partnere/mediepartnere
• Udvikle ligaen kommercielt
• Samarbejde med kommercielle partnere
• Samarbejde med DBBF og andre interessenter
§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er forretningsførerens kontor.
§ 4 Turneringsgebyr
Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt
flertal efter indstilling fra LB og forretningsføreren.
§ 5 Love og reglementer
Ligaens klubber skal følge DBBFs love og reglementer og alle beslutninger truffet i henhold hertil, med
mindre der i hvidbogen er beskrevet præcise undtagelser til disse regler.
§ 6 Hvidbog og mandat
BL er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag, der er den øverste instans. Rigsdagen godkender
årligt BLs hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBFs love og reglementer §12 stk.5
pkt. 8. Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og hvidbogens bilag, der
ikke skal godkendes på rigsdagen.
§ 7 Ligaens enheder
Ligaens opgaver varetages af:
1. Repræsentantskabet/Ligarådet
2. Bestyrelsen (LB)
3. Revisoren
§ 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.
§ 9 Repræsentantskabsmøde
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er følgende:
1. Valg af dirigent
2. LB aflægger beretning
3. LB forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag
5. Bestemmelse af turneringsgebyr til ligaen
6. Valg af ligabestyrelse
7. Valg af en suppleant til LB
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
På repræsentantskabsmødet er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kræves ved ændringer af love og
reglementer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmetal afgives derfor. Ved
personvalg er dog relativt flertal afgørende.
§ 10 Ekstraordinært møde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes af LB og skal indkaldes på skriftlig anmodning
af 1/3 af ligaens klubber repræsenteret på sidste ordinære repræsentantskabsmøde med opgivelse af
forhandlingsemne. Indkaldelse sker med 14 dages varsel. Mødestedet bestemmes af LB.
§ 11 Repræsentantskabet/Basketligarådet
Repræsentantskabet kaldes i daglig tale basketligarådet og er ligaens øverste myndighed og består af en
repræsentant valgt fra hver ligaklub, samt op til tre repræsentanter udpeget af DBBF. Rådet kan ansætte
personale til at styre den daglige drift, der varetages af forretningsføreren i samarbejde med LB.
Hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og kan dermed
træffe de nødvendige beslutninger på møderne i forhold til BL. Hver klub skal udpege en substitut med
samme viden og mandat, der deltager i Basketligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale
repræsentant.
Ved afstemning i Basketligarådet har klubberne i Pro A to stemmer hver, mens klubberne i Pro B har en
stemme hver. DBBFs repræsentanter har hver en stemme.
Man kan kun udøve stemmeret i ligarådet ved personligt fremmøde. Møderne afholdes efter en fast termin
med et minimum af fire møder om året. Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før
mødets afholdelse. Der tages beslutningsreferat, der offentliggøres på ligaens hjemmeside.
Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning på besluttede opgaver.
Følgende møder og mødepunkter skal som minimum afholdes
Dato
Ult. august - pri. septemb.
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.
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.
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.

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.

DEL 2 – KLUBBERNE OG DERES OPGAVER
Del 2 og 3 er til orientering, men kan ændres af ligarådet uden godkendelse fra rigsdagen.
Klubberne er en del af ligaen og dem der leverer produktet. Klubberne er indbyrdes afhængige af hvor godt
et produkt de hver især skaber. Derfor har klubberne besluttet en række standarder der sikrer et ensartet
produkt hos alle klubber.
Basketligaens klubber er delt i Pro A og Pro B efter klubbernes egen ansøgning. Såfremt tre eller færre
klubber søger om deltagelse i enten Pro A eller Pro B vil Basketligaen blive afviklet efter en normal
turnering uden opdeling mellem Pro A og Pro B. Der kan maksimalt være seks hold i Pro A og maksimalt
seks hold i Pro B. Hvis mere end 6 klubber tilmelder sig Pro A, vil de/det dårligst placerede hold i den
foregående sæson blive placeret i Pro B, dog således, at det bedste hold i Pro B rykker op i Pro A og
erstatter det dårligst placerede hold i Pro B. Rangering vil ske efter slutspilsresultater – hvis to hold ryger ud
i samme stadie af turneringen (fx kvartfinalerne), vil grundspilsplaceringen være afgørende (dvs. man bliver
ikke højere placeret af at have vundet en kvartfinalekamp mere end et andet hold).
Klubber, der deltager i Pro B, tager dialog med ligaens ledelse forretningsfører ang. dispensation for krav
samt udviklingsplan, så kravene kan opfyldes.
Krav til deltagelse
Klubberne skal senest 1. april skriftligt bekræfte deres interesse i at deltage i Basketligaen Pro A eller Pro B.
Ved bekræftelse forpligtes klubberne til at betale første rate af turneringsgebyret. Første rate udgør kr.
25.000 (for Pro A-klubber) og kr. 15.000 (for Pro B-klubber inkl. oprykkere). Hvis en klub ikke kvalificerer sig
til deltagelse (fx ved nedrykning) tilbagebetales beløbet. Hvis en klub senere end 1. april fortryder sin
deltagelse i Basketligaen, vil pengene ikke blive tilbagebetalt.
Ved bekræftelse på deltagelse bekræfter klubben også at den følger Basketligaens regler, inkl. Code of
Conduct, samt vedtagne fællesaftaler.
Generelt
Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten over
om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de krav, hvor der er angivet afgiftstørrelser). Dette bør max.
tage 10 minutter og skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen.
Ved tv-kampe/streaming stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet, og der arbejdes
efter den af tv i forvejen udsendte produktionsplan, som er afstemt med klubberne.
Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af, at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet
dispensation for kravet. Afgiftssatsen er defineret i et tillæg, og afgifter afregnes med BL.
Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.
a. Organisation
1. Eliten skal være udskilt i en selvstændig forening eller - selskab med selvstændigt regnskab. Jf.
afgiftsskema pkt. 29
2. Klubberne skal deltage i Basketligaseminarer og -møder med det indbudte antal personer.
b. Krav til holdene

1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere. (jf. afgiftsskema pkt. 1)
2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere (jf. afgiftsskema pkt. 2)
3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. (jf. afgiftsskema pkt. 3)
4. Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips. (jf. afgiftsskema pkt. 5)
c. Krav til arenaen
Der er følgende krav til hallerne med forskellige konsekvenser
1. Ufravigeligt 2. Bøde 5000 kr. 3. Bøde 500 kr.
#

Grundspil/ Kvartfinaler

Semifinaler

Finaler

1 Siddepladser1
2 Samlet kapacitet2
Lys (lux)

500
700
6-800

600
900
800-1200

700
1200
800-1200

Banen og det sportslige
3 Gennemsigtige plader
4 24 sek. 3
5 Fuldt malede felter og cirkler
14 Farvet grøft på mindst 20 cm
15 Ingen andre streger på banen 4
16 LED lys i pladen

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Forhold for gæster
7 Reserverede pladser til journalister
8 Presseansvarlig
9 Kiosk5
10 Aflåseligt omkl.rum til hold og domm.
11 Arena klar før kampstart 6
13 Acceptable produktionsforhold til TV9

Ja
Nej
Ja
Ja
30 min. 7
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
45 min8
1z

Ja
Ja
Ja
Ja
60 min.
Ja

Hallen

Noter:
1 Både faste pladser, flytbare tribuner og stole. En række baglinje 50 pladser, en sidelinje 100 pladser
2 Ståpladser må maks tælles i tre rækker
3 Enten over pladerne eller i alle fire hjørner
4 Alternativt tapes alle andre streger over til tv kampe. Håndboldstreger behøver ikke overtapning
5 Skal være åben senest 30 min inden kampstart og til kampens afslutning, men helst fra det tidpunkt hvor
publikum tillades i hallen
6 Bandereklamer opstillet, døre og kiosk åbne, musik og ingen boldspil
7 Banen skal dog være tilgængelig for spillerne min. 45 min før
8 Dog undtaget hvis der er DL kampe inden
9 Defineres i samarbejde med tv partner. Skal være afklaret ved sæsonstart

d. Krav til kampafvikling i øvrigt
1. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i og
forord til dagens kamp. jf. afgiftsskema pkt. 9)
2. Der er fair speakning af kampene, og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl, points og
andet relevant nævnes. jf. afgiftsskema pkt. 10)
3. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer tilknyttet
statistikføringen. PC skal være forbundet med kablet internetlinje, eller være et lukket dedikeret netværk.
Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og
umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes BL hurtigst muligt pr.
telefon, og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf. afgiftsskema pkt. 11)
4. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter
opvarmning. jf. afgiftsskema pkt. 12)
5. Alle Basketligakampe optages af hjemmeholdet, der har ansvar for at udeholdet får adgang til at se
kampen hurtigst muligt og aldrig senere end 24 timer efter kampens afslutning. Undtaget herfra er
tvkampe, der udleveres fra tv-samarbejdspartner. Hjemmeholdet er ansvarlige for at kampen distribueres
via det aftalte medie. I tilfælde af tekniske problemer løses disse straks ved fejlens opdagelse. Dommerne
får på samme måde adgang til at se kampen jf. afgiftskema pkt. 13) Klubben kan til enhver tid vælge at give
kampen til de rigtige personer på et fysisk medie som f.eks. USB nøgle.
Ved slutspilskampe skal videoen dog være klubben tilgængelig senest 12 timer efter kampens afslutning.
Der udskrives afgift for hver gang følgende tidsintervaller overskrides 12/24/36/48 timer efter kampens
afslutning.
6. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. BL har her mulighed for at kræve logo påsyet
eller påtrykt. jf. afgiftsskema pkt. 14)
7. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed for begge holds spillere samt
kampens dommere i tilfælde af pludseligt opståede skader på disse. jf. afgiftsskema pkt. 15)
8. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning, konkurrencer og optræden
i de første ti minutter. De sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved ekstraordinære
begivenheder kan dette afviges ved ansøgning til LB.
9. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra BL. Afsendelse skal ske på kampdagen. Der
kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftsskema pkt. 16)
10. Kampens resultat indrapporteres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning (senest 2
timer). jf. afgiftskema pkt. 17)
11. Et kort kampreferat på dansk med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold e-mailes til BL. For kampe
startet inden kl. 17 gøres det senest to timer efter kampens afslutning, For senere kampe skal de være
fremme senest kl. 08.00 næste dag jf. pkt. 18)
12. Klubberne skal sørge for en introduktion af spillerne inden kampen. Jf. afgiftsskema pkt.19)
Standard præsentation (obligatorisk)

•

Spillerne introduceres individuelt af speaker, mens de løber ind og stiller op inde på banen

•
•
•
•
•
•
•

Der skal være underlægningsmusik under introduktionen af hjemmeholdet. Derudover skal
mindst tre af nedenstående krav skal være opfyldt jf. pkt. 19)
Hold starter uden for hallen
Lys slukkes og der er følgespot på spillerne
Lysshow, lasere, stroboskoplys etc. (Bevægeligt lys der skaber stemning. Fx storskærme
skal godkendes først)
Fyrværkeri, røg eller lignende
Spillerne løber ind med børn i hænderne
Tunnel af cheerleaders /dansere

13. BL weekendkampe starter som udgangspunkt lørdage eller søndage mellem kl. 14.00 og 16.00, mens
midt ugekampene spilles starter mellem 18 og 20.00. Alle klubber skal have mulighed for at spille mindst på
det ene af de to tidspunkter. TV-kampe eller tilskuerfremmende foranstaltninger kan afvige herfra. Østvest
kampe må som hovedregel senest ligge kl.17 i weekend og 19 i hverdage.
e. Markedsføring
1. Alle klubber er forpligtede til at fremsende holdbillede samt billeder af alle spillere og trænere efter
nærmere retningslinjer besluttet af Basketligaen.
f. Tilskuere
1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 500 tilskuere. jf. afgiftsskema pkt. 26)
2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson ud fra
et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt. 27)
3. Der skal være mindst 230 tilskuere til hver kamp ud over 1 jf. afgiftskema pkt. 25)
4. Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 VIP- kort til 2 personer til uddeling i hver
klub. Derudover udsteder DBBF et antal kort med adgang til alle kampe. Sæsonkortene gælder ikke til
slutspillet.
g. Billetter til udekampe
Udeholdets fans er altid berettiget til et antal siddende billetter svarende mindst 10% af det registrerede
antal siddepladser. Sæderne skal være reserveret i et sammenhængende område nær banen og med
fornuftigt udsyn. Ved tv-kampe skal de som udgangspunkt være placeret, så de kan ses fra hovedkameraet.
Biletterne skal bestilles og evt. betales centralt fra udeholdets ligaadministration.
De første 50 billetter er gratis, undtagen semi og finaler. Hjemmeholdet kan ikke kræve betaling for
biletter, hvis der uddeles fribilletter til kampen. Der må kun opkræves billetpriser svarende til , hvad
billetterne ellers er udbudt til.
Såfremt billetterne ikke er bestilt og betalt mindst 2 dage inden kampen, bortfalder udeholdets ret til
billetterne.

h. Fælles forpligtigelser
Klubber i BL indgår automatisk i de fælles aftaler og forpligtigelser, der er lavet af ligaen på vegne af
klubberne. Oprykkere forventes at tilpasse forholdene herefter, men ligaen kan vælge at respektere
eksisterende aftaler indtil deres udløb.

TV
Alle klubber er forpligtigede af fælles tv- og medieaftaler og til at gøre alt for at sikre et godt samarbejde
med tv/medier. Også hvis det f.eks. indebærer at sikre en tv- kamp hos en anden ligaklub.
Slutspilskampe skal planlægges på de terminer angivet af tv. Hvis man ikke har hallen, må man enten spille
på udebane (uden ret til at få en anden hjemmekamp i stedet), eller spille på en neutral bane. Hvis dette
ikke accepteres tabes kampen 20-0. Kampe kan lægges uden for terminerne efter godkendelse fra tv, eller
hvis de generelt har sagt, at de ikke vil vise fra hallen.
Ligabestyrelsen kan diktere en kampflytning, hvis dette er nødvendigt for at kunne få en kamp på tv.
Kampflytningen skal varsles med mindst 7 dage inden spilletidspunkt. LB kan om nødvendigt diktere
flytning af andre kampe, hvis flytningen af tv-kampen gør at turneringen ellers ikke kan følge de beskrevne
regler.
LB skal forsøge at løse problemstillingerne med respekt for klubbernes udfordringer, men dårligt
kampprogram, fraværende personale, haltider, manglende frivillige, planlagte arrangementer m.m. er ikke
argumenter, der kan forhindre ovenstående.
Ligasponsorat
Alle klubber er forpligtigede til at levere aftale ydelser til BL sponsorer.
Nuværende rettighedsfladers som BL disponerer over er:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Såfremt BL ikke gør brug af disse flader inden 1.7 for den kommende sæson, er klubberne berettigede til at
sælge dem til anden side, men kun som etårige forpligtigelser.

Der indgås ikke aftaler med sponsorer om brug af eksponeringselementerne uden klubbernes forudgående
accept.
Turneringsform
Basketligaen (BL)
BL består af op til 12 hold, såfremt der vurderes at være nok interesserede hold med det nødvendige
niveau. Denne beslutning skal være taget og udmeldt senest 1.3 for den efterfølgende sæson. Ligaen er
arrangør af grundspillet, playoffs og evt. nedrykningsspil.
I sæsonen 2020-21 spilles følgende turnering:
Grundspil
Basketligaen består af 10 hold. Holdene er efter eget valg delt i to grupper, Pro A og Pro B, der hver består
af fem hold.
I grundspillet møder alle 10 hold hinanden ude og hjemme. Ydermere spiller holdene i Pro A mod hinanden
ude og hjemme, mens holdene i Pro B spiller mod hinanden én gang (hjemme eller ude).
Dermed spiller holdene i Pro A 26 kampe, mens Pro B-klubberne spilles 22 kampe.
Playoffs
I slutspillet deltager de fem hold fra Pro A og de tre bedst placerede hold i Pro B.
Kvartfinalerne afvikles således:
a) # 1 i Pro A - # 3 i Pro B
b) # 2 i Pro A - # 2 i Pro B
c) # 3 i Pro A - # 1 i Pro B
d) # 4 i Pro A - # 5 i Pro A
Kvartfinalerne spilles bedst af fem kampe. Førstnævnte hold har hjemmebanefordel i kamp 1, 3 og evt. 5.
Semifinalerne afvikles således;
Vinder kamp a) – vinder kamp d)
Vinder kamp b) – vinder kamp c)
Semifinalerne spilles bedst af fem kampe. Det i grundspillet bedst placerede hold (hold fra Pro A rangeres
før hold fra Pro B) har hjemmebanefordel i kamp 1, 3 og evt. 5.
Finalerne afvikles således:
Vinderen af semifinalerne spiller finaler bedst af syv kampe. Det i grundspillet bedstplacerede hold (hold fra
Pro A rangeres før hold fra Pro B) har hjemmebane fordel i kamp 1, 3, evt. 5 og evt. 7.
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold i grundspillet
(hold fra Pro A rangeres før hold fra Pro B) har hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane, såfremt dette er godkendt af ligaen.
Op- og nedrykning
Ønsker et Basketligahold at rykke ud af BL efter grundspillet, skal klubben informere om dette til BL og
DBBF, senest 24 timer efter grundspillets afslutning. Holdet vil derefter blive indplaceret i 1.division for
herrer, medmindre andet aftales med DBBF. Såfremt en klub ønsker at rykke ud, placeres dette nederst,
indgår ikke i slutspil og vil tage den nederste plads i BL mht. nedrykning.

Der er kun nedrykning såfremt at ligaen er fuldt besat af hold (12 hold), der ønsker at forsætte, og et hold
fra 1.div. samtidigt ønsker at rykke op.
Såfremt der er nedrykning, spiller de sidste to hold i ligaen spiller et nedrykningsspil, bedst á fem kampe.
Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebanefordel i kamp 1, 3 og evt. 5.
Taberen af nedrykningskampene rykker ud af ligaen, og erstattes med vinderen af 1.division.

DEL 3 Afgifter
Afgifter 2019/20 (Afgifter kan ikke fjernes eller sænkes i løbet af sæsonen)
1) Registrerede licensspillere under 12 ved sæsonstart. pr. spiller 5.000,2) Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp undtaget) 1.000,3) Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer 1.000,4) Cheftræneren skal være iført jakkesæt 500,- (kan ændres til pænt casual tøj, no shorts,sweats,t-shirts)
5) Manglende fremmøde til kamp (med undtagelse af force majeur) 50.000,6) 30 min før kampstart er reklamer opstillet og banen klar til opvarmning 1.000,7) Manglende speakning eller direkte unfair sådan 1.000,8) Manglende efterlevelse af krav til statistik 1.000,9) Manglende kvalificerede svaberpersonale 500,10) Manglende video til modstanderhold 1.000,- (Fanseat sender ikke live video)
11) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling 1.000,12) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede. Såfremt
man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis dette ikke er på plads senest 2 uger
efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på 1.000 kr.
13) For sent indbetalte rater for beløb over 2.000 kr. (overskridelse pr. uge) 500,14) Klubberne skal indbetale et depositum på 25.000 kr. inden 1.jun for den efterfølgende sæson (frist
ændret fra 1. maj til 1. juni så det bedre passer med regnskabsåret. Beløbet tilbagebetales ikke hvis en klub
senere trækker sig fra spil i BL)
15) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber dømt i kampene derefter
indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke indbetales inden for seks uger efter fristen vil klubben blive
ekskluderet fra ligaen.

16) Spillerbilleder Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes personbillede af hver
spiller i korrekt format med navngivet fil. Afgift pr. manglende spiller. 100 kr.

Kommentarer:
Afstemning: For – 48 ud af 51 - Vedtaget

Dameligaens Hvidbog 2020-2021

Hvidbog for Dameligaen 2020-2021
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.

§2 Formål
Ligaens formål er at virke for dameelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love. Ligaens
opgaver er blandt andet at:
•

Sikre drift af turneringen

•

Udvikle ligaen kommercielt

•

Arbejde på at markedsføre ligaen

•

Rådgive og vejlede klubberne

•

Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter

•

Skabe den bedst mulige fankultur

•

Søge at skaffe TV partnere

•

Samarbejde med kommercielle partnere

•

Samarbejde med DBBF og andre interessenter

§ 3 Hjemsted
Ligaens hjemsted er forretningsførerens kontor.

§ 4 Turneringsgebyr
Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt
flertal efter indstilling fra ligaudvalget og forretningsføreren. I fordelingen af udgifterne tages der hensyn til
den geografiske spredning af holdene.

Betalingen til Dameligaen opkræves i to rater 1/10 + 1/2. Falder betaling for sent opkræves et ekstra beløb
på 500 kr.

§ 5 Love og reglementer
Ligaens klubber skal følge DBBFs love og reglementer og alle beslutninger truffet i henhold hertil, med
mindre der i Hvidbogen er beskrevet præcise undtagelser til disse regler.

§ 6 Hvidbog og mandat
Dameligaen er underlagt Danmarks Basketball Forbunds Rigsdag, der er den øverste myndighed. Rigsdagen
godkender Dameligaens Hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson jf. DBBFs love og
reglementer § 12 stk. 5 pkt. 8. Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og
Hvidbogens bilag, der ikke skal godkendes på Rigsdagen.

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

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

Man kan kun udøve stemmeret i Dameligarådet ved personligt fremmøde. Møderne afholdes efter en fast
termin med minimum 5 møder om året.
Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse. Der tages
beslutningsreferat der offentliggøres på Dameligaens hjemmeside.

Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning på besluttede opgaver.

Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de ved
afstemninger med simpelt flertal.

Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne Hvidbog eller til gældende
arbejdsdokumenter for Dameligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet skal dette
være påført som punkt på dagsordenen inden næste møde, og der kræves simpelt flertal for ændringen.
Ændringer i Hvidbogen godkendes på rigsdagen, dog ikke ændringer i bilagene, der følger reglerne for
beslutningsdokumentet.

§ 8 Ligaudvalget
Udvalget består af tre repræsentanter fra Dameligarådet.
Udvalgsmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde blandt de opstillede. Man skal
have siddet som ligarepræsentant mindst en sæson for at være kvalificeret til udvalget, dog er medlemmer
med mere anciennitet klart at foretrække.

Fra Dameligaen udpeges en repræsentant der indgår i DBBFs bestyrelse jf. DBBFs love og reglementer § 9
litra f.

Der stemmes om de tre medlemmer af ligaudvalget.

Valget er personligt og såfremt et ligaudvalgsmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt medlem
på det førstkommende Dameligamøde.

Ligaudvalgets opgaver er at:















Sikre samarbejde i og udvikling af ligaen
Være løbende sparringspartner for forretningsføreren og andet personale
I samarbejde med forretningsføreren tage aktuelle driftsmæssige beslutninger.
Eksempler på dette kunne være
Konflikter om kampflytninger
Bødespørgsmål
Klager over opførsel og lignende sager
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.

§ 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.

Økonomi

§ 16 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere Dameligaens bøger,
bilag og formue.

§ 17 Revision
Revisionen varetages af revisorer godkendt af ligaudvalget. Det er en betingelse for at kunne vælges som
revisor eller revisorsuppleant at pågældende ikke har andre hverv i Dameligaens – eller DBBFs ledelse.

§ 18 Konkurser
Konsekvenserne af en evt. konkurs af en Dameligaklub reguleres efter DBBFs Konkursreglement.

§ 19 Klubbernes økonomi
Klubberne i Dameligaen kan ikke skylde DBBF eller Dameligaen penge uden særlig aftale herom med hhv.
DBBF eller Dameligarådet, og det kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Dameligaen har mulighed for at
ekskludere klubber, der ikke lever op til dette, uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love jf.
afgiftsskema pkt. 29 og 30.

En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til Dameligaen.

For at kunne deltage i slutspillet skal al forfaldende gæld til Dameligaen og DBBF være afregnet. Forfalden
gæld er udeståender, hvis forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp.

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

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

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

Del 2: Klubberne og deres opgaver

Generelt
Klubberne er en del af Dameligaen, og dem der leverer produktet. Klubberne er indbyrdes afhængige af,
hvor godt et produkt de hver især skaber. Derfor har klubberne besluttet en række standarder, der sikrer et
ensartet produkt hos alle klubber.

Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten over,
om klubberne har levet op til kravene i Dameligaen. Det bør max. tage 10 min. umiddelbart efter kampen,
hvor personen ligeledes udleverer et kampevalueringsskema til de to holds trænere. Skemaet giver
trænerne mulighed for at evaluere kampens afvikling (ris og ros). Klubberne kan indsende skemaet senest 4
dage efter kampen til forretningsføreren med kopi til modstanderholdet.

Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af, at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er dispensation
fra kravet. Afgifterne er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Dameligaen.

Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillere forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.

Krav til klubberne

1.

Der SKAL være gennemsigtige plader på banen. Der SKAL endvidere være 24-sekunders ure
over pladerne eller i hjørnerne.

2.

Klubberne SKAL senest en uge før første spillerunde have indsendt holdbillede samt billede
af hver enkelt spiller i truppen til forretningsføreren (eller anden udpeget person).

3.

Klubberne SKAL på skift efter aftalt rækkefølge indsende preview for den kommende rundes
kampe. Preview SKAL være indsendt til forretningsføreren (eller anden udpeget person)
senest to dage før første kamp i runden.

4.

Der SKAL stilles et afmærket eller aflåseligt omklædningsrum til rådighed for dommerne og
hvert hold.

5.

Banen SKAL være klar til kamp mindst 30 minutter før kampstart – det vil sige eventuelle
bandereklamer opsat og minimum 6 ens bolde (identisk med kampbolden) til brug for
opvarmning (3 bolde til hvert hold).

6.

Dommerbord + tilhørende statistik SKAL være klar senest 30 minutter før kampstart.

7.

Der SKAL være speaker til kampene. Denne skal agere fair gennem kampen.

8.

Der SKAL i hallen være person(er) til aftørring af banen for sved.

9.

Alle hold i Dameligaen kan spille med trøjenumrene 00, 0 – 99.

10.

Hvert hold SKAL stille med minimum 8 spillere til hver kamp.

11.

Spillerne SKAL bære ens opvarmningstrøjer under den fælles opvarmning.

12.

Alle kampe i Dameligaen SKAL optages på video, som senest 24 timer efter kampens
afslutning SKAL være tilgængelig på internettet.

13.

Hvis der spilles flere Dameligakampe samtidig SKAL der laves resultatservice i hallerne.

14.

Der SKAL tages statistik ved hjælp af det officielle statistikprogram. Der SKAL være minimum
2 personer, der klarer denne opgave – og kampen skal i forhold til statistik være ”lukket ned”
straks efter kampens afslutning. Klubberne har pligt til at deltage i planlagte statistikkurser –
som blandt andet afholdes i forbindelse med en fælles opstarts Clinic inden sæsonstart.

15.

Efter hver kamp SKAL kampafviklingsskemaet indsendes til forretningsføreren.

16.

Hjemmeholdet har ansvaret for at stille en person til rådighed, der sammen med dommerne
udfylder skemaet.

17.

Hjemmeklubben SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt et kampreferat til
forretningsføreren (eller anden udpeget person). Hvis muligt medsendes billeder fra
kampen.

18.

Alle klubberne SKAL mindst én gang i løbet af sæsonen arrangere et arrangement for piger af
mindst en hel dags varighed.

Dameligaen kan ved sæsonopstart fritage en klub fra et eller flere krav i en kortere periode eller for hele
sæsonen. Dette sker ved at den pågældende klub indsender en dispensationsansøgning til Dameligaen
senest 8 dage før det første Dameligarådsmøde i sæsonen.

Som nævnt indsendes kampafviklingsskema til forretningsføreren efter hver kamp. 2 gange pr. sæson
udsendes en opgørelse over tilskuertal til klubberne.

Der udarbejdes et evalueringsskema, som trænerne senest 4 dage efter en kamp kan indsende med
bemærkninger (positive/negative) til kampens afvikling. Herunder kvalitet af video, speaker, statistik,
dommere m.v.
Skemaet sendes til modstanderholdet samt til forretningsføreren.

Mindst 2 gange pr. sæson modtager klubberne oversigt over indsamlede bemærkninger fra
forretningsføreren.

Overholder klubberne ikke ovenstående krav gives en advarsel for den første forseelse i en sæson og
herefter opkræves en bøde på 500 kr. for hver gang kravene ikke efterleves.

Del 3 Afgifter m.v.

1.

Mangler ved banen f.eks. gennemsigtige plader eller 24 sek. ure afgift 500 kr.

2.

Manglende rettidige billeder af hold eller spillere. Holdbillede afgift 500 kr. Spillerbilleder
afgift 100 kr. pr billede. Efter 2 uger tilskrives yderligere afgift 500 kr. i afgift pr. manglende
billede.

3.

Manglende rettidigt preview afgift 500 kr.

4.

Manglende tildeling af omklædningsrum afgift 500 kr.

5.

Manglende tilgængelig bane afgift 500 kr.

6.

Manglende eller forsinket dommerbord afgift 500 kr.

7.

Manglende speaker afgift 500 kr.

8.

Manglende personale til aftørring afgift 500 kr.

9.

Mangelfulde spilletrøjer afgift 500 kr.

10.

Mangelfuldt antal spillere afgift 500 kr.

11.

Mangelfulde opvarmningstrøjer afgift 500 kr.

12.

Manglende videomateriale afgift 500 kr.

13.

Manglende statistik afgift 500 kr.

14.

Manglende afviklingsskema afgift 500 kr.

15.

Manglende eller for sent kampreferat afgift 500 kr.

Opfordringer til klubberne i Dameligaen
Ud over kravene opfordres klubberne til at opfylde følgende til udvikling af Dameligaen:

1.

Det anbefales, at klubberne nedsætter en egen Dameligabestyrelse/- udvalg, der i egen klub i
særlig grad har fokus på netop holdet i Dameligaen.

2.

Hjemmeholdene skal opfordres til at have en fysioterapeut eller læge i hallen, som er til
rådighed for begge hold i tilfælde af skader.

3.

Klubberne opfordres til at lave en plan for markedsføring af hjemmekampe.

4.

Der vælges forud for sæsonen et antal fokuskampe, hvor klubben har særlig fokus på
kampafviklingen i form af tilskuere, speak, konkurrencer, omtale m.v.

5.

Foromtale på egen hjemmeside af næste hjemmekamp – og meget gerne fremsendelse af
denne til Dameligaens hjemmeside.

6.

Tilsvarende anbefales det, at klubberne udarbejder et kampprogram.

7.

Klubberne opfordres til at afvikle konkurrencer og anden underholdning for tilskuerne i løbet
af kampene.

8.

Klubberne opfordres til at sørge for, at der er en kiosk eller bod, hvor der sælges drikkevarer
m.v.

9.

For at skabe stemning under kampen må der spilles musik i pauserne samt under spil – så
længe bolden er på det angribende holds egen banehalvdel. Så snart bolden krydser
midterlinjen skal musikken stoppes.

10.

Det anbefales, at klubberne i Dameligaen udarbejder og gennemfører en handlingsplan for
egne talenter (fra minimum junior og op).

11.

Det anbefales i særlig grad, at klubberne i Dameligaen arbejder målrettet på rekruttering og
fastholdelse af pige-/damespillere.

Turneringsstruktur
Dameligaen afvikles med et grundspil og et slutspil. Strukturen for grundspil og slutspil tilpasses antallet af
deltagende hold.

Kampe i weekender afvikles med starttid tidligst kl. 13.00 og senest kl. 17.00. Weekendkampe kan placeres
om fredagen efter aftale mellem klubberne.
Kampe mellem hold fra øst/vest dog med start tidligst kl. 13.30. Kampe på hverdage (tirsdag-torsdag)
afvikles medkampstart tidligst kl. 19.00 og senest kl. 20.00. Andre tidspunkter kun efter aftale mellem
klubberne.

I sidste runde af grundspillet samt i sidste runde af et eventuelt mellemspil afvikles kampene med samme
starttidspunkt.

Udvikling

For at opnå udvikling i Dameligaen og for pige-/damebasket generelt i Danmark afvikles følgende aktiviteter
i samarbejde med DBBF:

1.

Strategimøde med repræsentanter fra klubberne i Dameligaen og DBBF. Her sættes fokus på
aktuelle problemstillinger, og der fastlægges en fælles plan for det videre arbejde med
Dameligaen og pige-/damebasket generelt. Mødet afholdes hvert år i forbindelse med et
møde i Dameligarådet.

2.

Temamøde for alle klubber i DBBF samt relevante udvalgsmedlemmer fra DBBF med fokus
på pige-/damebasket. Mødet afholdes i lige år i samarbejde med DBBF i sammenhæng med
andet møde eller arrangement for klubberne.

3.

Udviklingsmøde for samtlige trænere i Dameligaen og repræsentanter fra DBBF. Mødet
afholdes i hvert år i sammenhæng med pokalfinale eller All- Star kamp.

4.

Dommerudviklingsmøde med repræsentanter fra klubberne i Dameligaen.

5.

Dameligadommerne og DBBF. Mødet afholdes hvert år i forbindelse med dommernes
opstartsclinic.

6.

Eliteudviklingsmøde med repræsentanter fra klubberne i begge ligaer, landsholdene og
DBBF. Afholdes i lige år i forbindelse med andet møde eller arrangement for klubberne.

7.

Dialogmøde mellem repræsentanter fra klubberne i Dameligaen, 1. Division Damer og DBBF.
Mødet afholdes hvert år i forbindelse med pokalfinale eller All-Star kamp.

Kåringer m.v.
Dameligaen uddeler hvert år følgende priser:

 Årets spiller (spillerne fra alle klubber tildeler en spiller 5, 3 og 1 point – dog kan man ikke
stemme på en fra egen klub).
 Årets talent (igen er det 5, 3 og 1 point til årets talent – der maksimalt må være fyldt 20 år).
Samme spiller må ikke vinde titlen som Årets talent mere end en gang. Også her må der
ikke stemmes på en spiller fra egen klub.
 Årets Coach (head coach’en fra klubberne i Dameligaen afgiver én stemme hver på Årets
Coach).
 Årets dommer (på samme måde tildeler spillerne 5, 3 og 1 point til den dommer, som de
mener hen over sæsonen har ydet den bedste præstation – konsekvens, dialog, fair….).
 Årets spiller i finaleserien – final mvp. Forretningsføreren står for at udpege den spiller i
finaleserien, der har udmærket sig.

Herudover kåres grundspillets hold (fem spillere) på baggrund af afstemninger mellem trænerne.

Efter grundspillets afslutning modtager alle trænere en mail fra forretningsføreren, hvor de bliver bedt om
at vælge grundspillets hold. Trænerne skal sende deres valg inden semifinalerne starter, således at holdet
kan præsenteres i under semi- eller finalerunden, alt efter hvad der passer bedst ifm. antallet af spillere.

Hver træner vælger fem spillere: 2 guards, 2 forwards og 1 center. Trænerne må max. vælge 2 spillere fra
eget hold. De 5 spillere, der får flest stemmer (2 guards, 2 forwards og 1 center) udgør grundspillets hold.
Ved stemmelighed gælder følgende 2 regler:

1.

Stemmer fra egen træner gælder kun 50%.

2.

Hvis der stadig er stemmelighed, beslutter forretningsføreren egenhændigt, hvem der udgør
holdet.

Holdene bliver præsenteret med billeder på Dameligaens hjemmeside og på Facebook, samt ved en kamp i
slutspillet, hvor de fem spillere præsenteres og får overrakt en lille erkendelighed inden kampstart.

Administrationen af afstemningerne under og efter sæsonen varetages af forretningsføreren.

Andet
Hver klub tildeles 30 sæsonkort til en person. Kortene giver adgang til samtlige kampe i Dameligaens
grundspil og slutspil. Kortene uddeles til klubberne inden første runde af grundspillet.

Afstemning: For – 49 ud af 51 - Vedtaget

Ad 9) Fastsættelse af Takster 4:11:51
Bestyrelsen anbefaler kontingentbeløb på 1.000 kr.
Afstemning: For – 47 ud af 51 - Vedtaget

Ad 10) Valg til bestyrelsen 4:12:40
*I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget og formand
for børn- & ungeudvalget.

Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – (Genopstiller) – Genvalgt uden valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – (Genopstiller) – Morten Thomsen valgt efter kampvalg
Formand for trænerudvalget
Mads Young Christensen – (Genopstiller) – Genvalgt uden valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – (Genopstiller) – Genvalgt uden valg
Formand for 3x3-udvalget
Marius Hansen – (Nyt udvalg hvor formanden vælges i lige år og får en plads i bestyrelsen)
– Valgt som formand af 3x3 udvalget og dermed medlem i bestyrelsen
*I ulige år: Formand for turneringsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget
og den økonomiansvarlige.

Formand for Turneringsudvalget
Thomas Frydendal – Ikke på valg
Formand for klubudviklingsudvalget
Mortens Jespersen – Ikke på valg
Formand for Eliteudvalget
Allan Foss – (Ønsker at udtræde) – Da formanden også har valgt at udtræde peger eliteudvalget på Henning
Seehausen som næstformand og han træder derfor også ind i formandsrollen i fraværet af en formand
Økonomiansvarlig
Jørgen Kvist – Ikke på valg

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

Formand for Dameligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Afventer beslutning i Dameligaen

Ad 11) Valg af medlemmer til de stående valg 4:46:33
Dommerudvalget (På valg)
René Christensen - (Genopstiller)
Kim Døj - (Genopstiller)
Per Schønwandt - (Genopstiller)
Lars Skovhus - (Genopstiller)
Brian Damgaard - (Genopstiller)
Kim Malmros - (Genopstiller)
Jakob Hors – (Opstiller)
Tom Jakobsen (Opstiller)
Thorbjørn Milling – (Opstiller)
Jonas Bille – (Opstiller)
Esperance Lwso – (Opstiller)

Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt til dommerudvalget:
Kim Malmros (Menigt medlem)
Jakob Hors (Menigt medlem)
Esperance Lwso (Menigt medlem)
Renè Christensen (Menigt medlem)
Thorbjørn Milling (Menigt medlem)
Jonas Bille (Suppleant)
Tom Jakobsen (Suppleant)

Trænerudvalget (På valg)
Thomas Silfen - (Genopstiller)
Louise Hartvig - (Genopstiller)
Mogens Tygesen - (Genopstiller)
Danilo Jalog Jensen - (Genopstiller)
Sarah Gingold - (Genopstiller)
Susanne Bay - (Genopstiller)
Maria Madsen - (Genopstiller ikke)
Anders Katholm – (Stiller op som medlem)
Aftalt på rigsdagen at udvalget konstituerer sig selv med fordelingen af rollerne som menige medlemmer
og suppleanter

Børn- og Ungeudvalget (På valg)
Torben Bo Jensen – (Genopstiller)
Rikke Meisner – (Genopstiller)
Joakim Rønnest – (Genopstiller)
Erik Vold Strate – (Genopstiller ikke)
Peter Dreyer – (Stiller op)
Suppleant –
Suppleant –
De opstillede og genopstillede medlemmer vælges alle. Der er stadigvæk en åben plads, samt to
suppleantposter.

3x3 udvalget (Stiftelse og på valg)
Mikkel Selmar (Opstiller som menigt medlem)
Anna Seilund (Opstiller som menigt medlem)
Frencesca Edwards (Opstiller som menigt medlem)
Jens-Erik Therkelsen (Opstiller som menigt medlem)
Mathias Hoffenberg (Opstiller som menigt medlem)
Victor Flyckt (Opstiller som suppleant)

Steffen Mogensen (Opstiller som suppleant)
De opstillede bliver alle sammen valgt ind i de roller de stillede op.

Turneringsudvalget (ikke på valg)
Flemming Hansen
Peter Jensen
Morten Pedersen
Bjarne Bremholm
Annon Østergaard
Suppleant –
Suppleant -

Klubudviklingsudvalget (Ikke på valg)
Karin Olsen
Claus Jensen
Michael Rønne
Ledig
Ledig
Suppleant –
Suppleant -

Eliteudvalget (ikke på valg)
Jacob Wienecke - (Ønsker at udtræde)
Turi Høgh
Jesper Sørensen
Susie Heede-Andersen
Ledig
Suppleant –

Suppleant –

Da eliteudvalget ikke er på valg, så kan bestyrelsen vælge at supplere op med medlemmer såfremt det
mangler. Bestyrelsen vælger at supplere op med nedenstående mennesker og eliteudvalget konstituerer
selv fordelingen imellem menige medlemsposter og suppleanter:
Pernille Dalgaard
Jakob Hjorth
Ole John Nielsen

Ad 12) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
5:37:01
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 5:39:43
DIF’ s fælles revisor aftale med Ernst & Young (EY)
Navnene på revisorerne, som alle er EY medarbejdere er:
Ulrik Madsen
Revisor genvalgt

Intern revision
Carsten Boeck – villig til genvalg
Karin Olsen - villig til genvalg
Begge revisorer genvalgt
* Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at lovene foreskriver at man ikke både kan sidde i et udvalg
og være intern revisor. Dette har været tilfældet med Karin Olsen igennem længere tid.

Bestyrelsen fremsætter ved samme tilfælde, om rigsdagen vil godkende om denne praksis må fortsætte
så længe Karin både er repræsentant i klubudviklingsudvalget intern revisor. Denne undtagelse fra
lovene gælder kun så længe det omhandler specifikt Karin Olsen.
Rigsdagen vedtager dette.

