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Tävling
Ungdom
Inför säsongen 2019-2020 föreslås inte några förändringar avseende åldersklasserna.
För spelåret 2019-2020 föreslås därmed följande klasser
U20 födda 00
U19 födda 01-02
U17 födda 03-04
U15 födda 05
U14 födda 06
U13 födda 07
Seriespelets struktur med nivåindelning och omlottning inför våren förändras inte.
U20-serierna spelas regionalt i sammandragsform med möjlighet för lag från närliggande
distrikt, Skånes BDF, Småland-Blekinges BDF, Östsvenska BDF och Mellansvenska BDF att
delta.
Även i åldersklasserna U13-U19 kan lag från granndistrikt delta, då det i flera distrikt är svårt
att få ihop lag till seriespel.
När spelprogrammet planeras tas hänsyn till resväg för dessa lag, exempelvis genom att de
spelar två matcher på en dag/helg.
WBDF vill också uppmana distriktets lag att acceptera spel på bortaplan när de möter lag
från våra granndistrikt.
Spalding Basketshop Cup (Final Four), är säsongsavslutning för ungdomsserierna.
Turneringen genomförs sedan 2016 som ett samarrangemang med en arrangerande
förening och sponsorn Spalding Basketshop.
2016-2018 har BK Marbo genomfört högkvalitativa arrangemang, som har lyft Spalding
Basketshop Cups status, och vi ser fram emot samma positiva upplevelse i Kinna och Skene
våren 2019.
Sportsligt gäller att 1:an-3:an i vårens seriespel är direktkvalificerade och om den 4:e platsen
spelas ett begränsat kvalspel.
För att undvika toppningar och fokusera på att samma spelare som deltar i seriespelet också
skall spela slutspelet är enbart spelare som har deltagit i minst en fjärdedel av vårens
seriematcher kvalificerade för deltagande i Spalding Basketshop Cup.
Dispens behöver sökas för U11 (09) och U12 (08)-spelare som skall delta i U13-serien.
För föreningar som saknar U13-lag kan dispens ges för spel i U14.
Kravet för att en förening skall få spela med U11 och/eller U12-spelare i U13-serien är att
föreningen även deltar i Easy Basket.
Det är tillåtet att delta med U13-spelare i Easy Basket under förutsättning att detta tydligt
anges vid anmälan.
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De Lokala Tävlingsbestämmelserna möjliggör för föreningar med flera lag i samma
åldersklass, men på olika nivåer, att fritt disponera spelarna inom lagen, med undantag för
de spelare som deltar i en högre åldersklass.
De sistnämnda kan enbart spela i det starkaste laget av de som deltar i samma åldersklass.
Det nuvarande systemet med ettårsdispenser, innebärande två ettårs överåriga per match
under förutsättning att dessa inte spelar i sin egen åldersklass eller äldre åldersklass, och
möjlighet att söka ytterligare dispenser föreslås finnas kvar även 2019-2020.
Möjlighet finns att återta givna dispenser om dessa missbrukas, genom att äldre spelare
spelas orimligt mycket med syftet att vinna matcher.
Problemet med ojämna matcher, och då specifikt när coacher inte tar sitt ansvar att
uppträda sportsligt utan istället försöker maximera vinsten genom att exempelvis spela
pressande försvar uppstår alltmer sällan, vilket är positivt.
Inför säsongen 2017-2018 återinfördes bestämmelsen att lag som leder med 20 poäng eller
mer inte får spela försvar på främre planhalvan.
Utöver ovan nämnda undantag från Svenska Basketbollförbundets Tävlingsbestämmelser
föreslås inte några fler regleringar, utan det är föreningarna som genom ett bra
Värdegrundsarbete och fokusering på Fair Play utbildar sina ledare, spelare samt föräldrar
och därigenom skapar en positiv matchmiljö.
Senior
WBDF arrangerar distriktsserierna Division 2 och Division 3.
Säsongen 2019-2020 skall Division 2 Herrar innehålla 12 lag, Division 2 Damer 8 lag och
Division 3-serierna kan som lägsta tävlingsserier innehålla obegränsat antal lag.
Därmed kan Division 3 vid stort antal lag delas upp i flera grupper.
Grundprincipen är dock att serierna spelas höst-vår som dubbelserier.
Undantaget är Division 2 Damer som föreslås spelas som en trippelserie.
Division 3 Damer återuppstod 2015-2016 för första gången på flera år och förhoppningsvis
finns det underlag för denna serienivå även framöver, då det är svårt för föreningar som har
ambitionen att starta upp nya damlag att gå in direkt i Division 2.
Uppflyttning/nedflyttning och kvalspel mellan Division 2 och Division 3 regleras av de Lokala
Tävlingsbestämmelserna, Tävlingsmötets beslut och Serieinbjudan.
En viktiguppgift för WBDF och föreningarna är att höja seniorseriernas status.
Säsongen 2018-2019 har WBDF jobbat mycket med sociala medier, vilket har upplevts som
lyckat.
Nu gäller det att ta nästa steg, genom att utveckla marknadsföring och matcharrangemang.
Hur detta skall göras blir en fråga för vårens Tävlingsmöte.
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De Division 2-lag som har ambitionen att avancera till Basketettan påbörjar ett eventuellt
förkval parallellt med seriespelet under våren, och spelar ett eventuellt kval efter seriens
avslutande.
Westra Sveriges BDF, Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF har tillsammans två platser i
kvalspelet till Basketettan.
Om fler än två lag från Götaland anmäler sig till kvalspelet måste ett förkval genomföras.
För att få delta i kvalspelet måste en komplett anmälan till Förbundsserierna göras till
Svenska Basketbollförbundet innan förkvalet inleds.
Inför säsongen 2019-2020 har Borås Basket och Högsbo Basket gjort anmälan till Basketettan
Damer.
Distriktsmästerskap
Senior-DM spelas sedan två år tillbaka åter som en försäsongsturnering i september.
En nyhet säsongen 2018-2019 var att finalerna spelades i början av november.
Turneringen har under många år lockat relativt få lag.
WBDF föreslår därför att Senior-DM inför säsongen 2019-2020 skall ingå som en del av
anmälan till seriespelet för herrarnas Division 2-Division 5 och för damernas Division 2Division 3.
Serieanmälan innebär att laget automatiskt deltar i Senior-DM, om inte laget väljer att avstå.
Klassindelningen föreslås bli
Herrar Div 2-3
Herrar Div 4-5
Damer
Turneringen kommer att genomföras med gruppspel, utslagsmatcher och placeringsmatcher
under september och med slutspel i november, dit fyra lag från varje klass kvalificerar sig.
Det nuvarande handikappsystemet föreslås tas bort, istället kommer de deltagande lagen att
i gruppindelningen seedas för att skapa värdematcher.
Antalet matcher under en period på tre veckor i september blir 3-5/lag och under slutspelet i
november 2/lag.
Motion
Motionsseriespel kommer 2019-2020 att erbjudas i Division 4 Herrar och Division 5 Herrar
samt Division 4 Damer.
De senaste åren är det enbart herrarnas serier kunnat genomföras, men förhoppningen finns
om en motionsserie även på damsidan.
Det är fri anmälan till motionsserierna, och för herrarna kommer de anmälda lagen att
seedas i Division 4 och Division 5 utifrån resultat säsongen 2018-2019.
Det kommer i samband med anmälan finnas möjlighet att önska nivå.
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I framförallt Division 4 Herrar har spelnivån och ambitionen hos de deltagande lagen ökat de
senaste åren, vilket har ställt höga krav på den domare som dömt dessa matcher.
WBDF föreslår därför att Division 4 Herrar från och med säsongen 2019-2020 skall dömas
med två domare nominerade av WBDF.
Matcharrangemang
En översyn/besiktning av hallarnas utrustning genomförs inför varje säsongsstart.
Hallar där matcher inte kan genomföras på ett sportsliga rättvist sätt på grund av brister i
utrustningen godkänns inte för matchspel.
Vid allvarliga brister har tävlingsansvariga möjlighet att avbryta alternativt ej starta matchen.
Krav för att en hall skall vara godkänd för matchspel
Synlig resultattavla (för spelare, ledare, domare, funktionärer och publik)
Synlig matchklocka (för spelare, ledare, domare, funktionärer och publik)
Reglementsenlig 24/14-anläggning
Korrekt planlinjering (utan risk för förväxling med gamla/andra linjer)
Korrekta och säkra korgar (inklusive upphängningsanordning)
Kravet på att föreningarna tillsätter utbildade och kompetenta matchfunktionärer och
klubbdomare följs upp genom matchrapporter och matchprotokollgranskning.
Utbildningskravet på matchfunktionärer är att minst två skall vara godkända på lägst
Distriktsfunktionärsnivå.
I U13 och U14 finns möjligheten att genomföra matcherna med bara två, godkända,
matchfunktionärer.
I dessa fall utgår 24/14-tidtagaren och det är då domarnas uppgift att bedöma maskning.
Rutinerna runt matchläggning, matchändringar, resultatrapportering och redovisning av
matchprotokoll samt laglicenslistor fungerar mycket bra, vilket inte minst syns i att de
administrativa avgifterna minskat kraftigt det senaste året.
Föreningsmanualen är skapad för att underlätta för respektive matcharrangör. Denna
uppdateras inför varje kommande säsong och finns att ladda ner på WBDF:s hemsida.
Domare
Domarkommittén bedriver sin verksamhet utifrån basketsportens värdegrund och strävar
efter att förbättra kunskaperna och känslan för basketregler samt etik och moral bland
domarna.
I syfte att utveckla domarna genomförs domargranskning i distriktets tävlingsmatcher
fortlöpande av Domarkommitténs medlemmar.
WBDF:s Domartillsättare är även ansvarig för nominering av domare till RM och USM när
någon av distriktets föreningar är arrangör.
5

Antalet aktiva Distriktsdomare måste ökas främst genom att fler Klubbdomare får bra
handledning och uppmuntran av sin förening, som även förmedlar domaren till WBDF:s
Distriktsdomaraspirantgrupp.
Genom att komma med i gruppen får Klubbdomaren möjlighet att nomineras av WBDF till
matcher i distriktet, förutom uppdragen som Klubbdomare.
En nyckelperson i varje förening är den Klubbdomaransvarige, som ansvarar för rekrytering
och utbildning av föreningens Klubbdomare samt har nära kontakt med Domarkommittén
om vilka Klubbdomare som har kunskaper och ambition att ta nästa steg, till
Distriktsdomaraspirantgruppen.
Det är bristen på Distriktsdomare som har tvingat fram en temporär lösning där klubbarna
förväntas ställa upp med Klubbdomare i de yngre ungdomsklasserna.
Klubbdomarrollen är ibland komplicerad då dessa domare dömer matcher med lag från den
egna föreningen som ena part.
Därutöver är det mycket viktigt att unga spelare och dess ledare redan från början får hjälp i
sin utveckling av utbildade domare.
Ett annat problem är föreningar som löser brist på Klubbdomare genom att använda
Distriktsdomare på uppdrag som skall utföras av Klubbdomarna, en lösning som inte skapar
den nödvändiga nyrekryteringen av domare.
Följande utbildningsnivåer gäller domare säsongen 2019-2020
Matchledare A ger behörighet att döma Easy Basket U10-U12.
Matchledare B alternativt Grundkurs ger behörighet att döma Easy Basket U10-U12 och som
andredomare i U13-U14.
Nivå 1/Steg 1 Domare ger behörighet att bland annat döma i U13-U17.
För att få ingå i Distriktsdomaraspirantgruppen gäller Nivå 1/Steg 1 Domarutbildning.
För att få ingå i Distriktsdomargruppen gäller Nivå 2/Steg 2 Domarutbildning.
De tidigare Klubbdomarcertifieringarna är borttagna, och istället gäller samma grundkrav för
alla domare som skall döma i WBDF:s serier, deltagande på en av WBDF arrangerad
Försäsongsclinic.
WBDF föreslår för 2019-2020…
…att alla matcher i U17-U20, Division 2-4 Herrar samt Division 2-3 Damer skall dömas av två
Distriktsdomare/Distriktsdomaraspiranter eller högre, vilka nomineras av WBDF.
…att alla matcher i Division 5 Herrar och Division 4 Damer skall dömas av en Distriktsdomare
eller högre, vilken nomineras av WBDF.
…att U13-U15 skall dömas av två Klubbdomare, nomierade av respektive hemmaförening.
…att de föreningar som saknar Klubbdomare till U13-U15 skall erbjudas hjälp via
Distriktsdomaraspirantgruppenen, vilka nomineras av WBDF efter begäran från respektive
hemmaförening.
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För att uppnå ovan och även ta höjd för Distriktsdomare som slutar döma samt nuvarande
medlemmar i Distriktsdomaraspirantgruppen som ansluter Distriktsdomargruppen behöver
Distriktsdomaraspirantgruppen innehålla 20 nya domare säsongen 2019-2020.
WBDF:s långsiktiga målsättning är att fler serier skall dömas av Distriktsdomare och
Distriktsdomaraspiranter, ett arbete som måste göras i samverkan med föreningarna.
För att diskutera möjligheterna att ta steg mot detta mål inför 2020-2021 kommer WBDF att
bjuda in föreningarna under oktober 2019.
Domaradministration
WBDF ansvarar för nomineringen av alla domare förutom Klubbdomarna till seniorserier,
motionsserier och ungdomsserier.
Därutöver sköter WBDF administrationen av samtliga domares räkningar inklusive kontroll,
förskottsdebitering till föreningar, utbetalningar till domare och olika typer av redovisningar
till föreningarna avsedda att användas i bokföring och vid redovisning gentemot
Skattemyndigheten.
Tidigare sköttes dessa uppgifter helt av föreningarna, vilket är naturligt då det är
föreningarna som är arbetsgivare.
Den sistnämnda delen kräver en stor del av WBDF:s resurser.
Då många föreningar inte har administrativ kapacitet för domaradministration ser WBDF inte
några möjligheter att i dagsläget lyfta över ansvaret till föreningarna.
Däremot tar WBDF ut en avgift baserad på antalet nomineringar för respektive förening.

Easy Basket
Easy Basket, där lag från hela distriktet träffas under en dag per månad och spelar i
sammandragsform, kommer att fortsätta 2019-2020 med tre sammandrag på hösten och
fyra på våren.
Arrangemangen är en samverkan mellan WBDF och respektive arrangörsförening.
WBDF ansvarar för inbjudningar, hantering av anmälningar/urdragningar och spelprogram,
arrangörsföreningen ansvarar för arrangemanget i respektive hall.
Easy Basket spelas i tre klasser, EB Blå (U10), EB Orange (U11) och EB Lila (U12).
Det finns en stor frihet för föreningarna att låta lag flyta mellan klasserna, för att hitta rätt
nivå utifrån spelarnas individuella utveckling.
Sedan 2015 har antalet lag i Easy Basket ökat kraftigt i och med att fler föreningar startat
Basketskolor, och hösten 2018 deltog i snitt 80-90 lag per månad.
Detta har givit ett positivt problem, att antalet lag är för många i förhållande till vad många
arrangemang klarar av.
Det finns även många föreningar som inte arrangerar då de inte kan ta hand om det stora
antal matcher som idag spelas på ett sammandrag.
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För att utveckla arrangemangen och ge rimliga matchtider och möjligheter till aktiviteter,
exempelvis kortare instruktiva träningspass, mellan matcherna så föreslår WBDF att EBsammandragen 2019-2020 delas upp så att färre lag spelas i varje sammandrag, men att det
spelas flera sammandrag parallellt i distriktet.
Hur detta praktiskt skall ske beslutas på Tävlingsmötet i april.

3x3
Målsättningen att från och med hösten 2018 regelbundet arrangera 3x3-turneringar i
distriktet lyckades inte, då intresset från föreningarna att arrangera inte fanns.
Tanken är fortfarande ett upplägg liknande Easy Basket med ett arrangemang per månad,
även under sommarmånaderna, och spelhelger för 3x3-turneringar finns utlagt i
tävlingsplaneringen.
WBDF:s roll är att koordinera och utbilda arrangörsföreningarna, och hjälpa till med det
administrativa runt denna nya spelform, bland annat bildandet av nya föreningar och frågor
om hur licensiering och försäkringar skall lösas.

Utveckling
Föreningsutveckling
Föreningarna är basketens viktigaste aktör och deras utveckling står i centrum.
Sedan 2014 har samtliga föreningar med ungdomsverksamhet erbjudits möjligheten till
samverkan och processledning av WBDF och SISU Idrottsutbildarna, med målsättning att
utveckla bland annat föreningens Vision, Mål, Styrdokument, Värdegrund och Organisation.
Arbetet med Föreningsutveckling är en kontinuerlig process för alla föreningar där WBDF i
samverkan med SISU Idrottsutbildarna ger stöd och råd.
Under året görs ett flertal föreningsbesök på styrelsemöten och ledarträffar för att stötta
föreningarna.
Framtidskonferenserna i januari 2015 satte fokus på Rekrytering med en mängd olika idéer
som nu är permanenta delar i WBDF:s verksamhet:
Gemensam marknadsföring av distriktets Basketskolor
Stöd vid arrangemang av Skolturneringar för årskurserna 4 och 5
Distriktsdomaraspirantgruppen (tidigare Klubbdomarprojektet)
Med en numera stabil grund i Rekrytering är utmaningen att utveckla verksamheten med
ledorden Behålla och Utveckla så att fler spelare, ledare och föräldrar stannar kvar längre
och att de som slutar spela aktivt stannar kvar inom vår idrott i andra roller.
Behålla och Utveckla-perspektivet genomsyrar därför all verksamhet inom WBDF och är det
perspektiv som alltid är viktigast.
WBDF arbetar efter en processplan som inleds med att en Föreningsanalys görs internt, och
denna leder till en prioriteringsordning av föreningarna.
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Distriktets Föreningsutvecklare arbetar därefter utåtriktat mot föreningarna för att skapa
medvetenhet om föreningens nuläge och tillsammans med föreningen sätta mål och
handlingsplaner i ett processinriktat utvecklingsarbete, som görs i nära samarbete med SISU.
Totalt pågår 10-15 parallella föreningsutvecklingsprocesser.
Målsättningar för Föreningsutvecklaren 2019 är…
… att samtliga, drygt 30, föreningar som bedriver ungdomsverksamhet har fått besök av FU
… att minst 20 parallella utvecklingsprocesser pågår i distriktet
… att samtliga ungdomsföreningar har en Värdegrund vilken genomsyrar verksamheten
… att samtliga ungdomsföreningar leds av en styrelse och har en valberedning
… att antalet lag i Easy Basket ökar med 10% under 2019
… att antalet lag i ungdomsserierna ökar med 5% under 2019
… att samtliga ungdomsföreningar har en ledarrekryteringsstrategi kopplad till utbildning
… att samtliga ungdomsföreningar har en verksam Klubbdomaransvarig
En prioriterad fråga är Värdegrundsarbetet inom WBDF och i föreningarna.
Denna fråga har varit tema för Ordförandekonferenserna 2018 och är mycket viktig för hela
distriktet då vi regelbundet ser praktiska exempel i våra matchhallar på att
värdegrundsfrågorna inte tas med tillräckligt stort allvar.
WBDF kommer för att stimulera föreningarnas Värdegrundsarbete introducera WBDF Fair
Play under våren 2019.
WBDF Fair Play innebär att en förening som har en Värdegrund och som genomsyrar
föreningens dagliga verksamhet uppmärksammas genom roll-ups med ledord för WBDF Fair
Play.
Ordförandekonferenserna är mycket viktiga forum för utveckling och samverkan som WBDF
fortsatt kommer att prioritera 2019-2020.
Vid den senaste konferensen framkom ett stort antal förslag på innehåll för kommande
konferenser, och utifrån dessa kommer WBDF:s styrelse att ta upplägg och innehåll inför det
kommande verksamhetsåret.
Ledarutveckling
Ledarna är en nyckelgrupp inom idrotten och föreningarna får allt svårare att rekrytera och
utbilda nya ledare.
För att stimulera nyrekryterade och mera erfarna ledare kommer WBDF erbjuder WBDF ett
antal praktiskt inriktade utbildningar.
Bli En Bättre Coach, där mer erfarna ledare erbjuds möjligheten att kombinera
handledarledda träffar med föreläsningar av erfarna coacher och studiebesök i samband
med matcher på olika nivåer.
Deltagande i Bli En Bättre Coach är kostnadsfritt, men förutsätter mycket hög närvaro och
att deltagaren prioriterar utbildningen.
Easy Basket-clinics som genomförs inom ramen för EB-arrangemangen, innehållande
exempel på nivåanpassade övningar kopplade till den aktuella åldern.
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Föreläsningar och praktiskt deltagande vid U13-läger och Girls Camp.
Förhoppningen, och målet, är att alla tränare med deltagande spelare på dessa läger skall
följa med sina spelare till en aktivitet där ledarna kommer att mötas av både föreläsningar
och möjlighet att se vilka moment och övningar som spelarna utför, allt detta för att i sin
hemmahall kunna fortsätta utveckla sina spelare.
Spelarutveckling Distriktslag
Distriktslagsturneringen, DLT, genomförs våren 2018 för sista gången.
Orsaken är att Svenska Basketbollförbundets Regionverksamhet från och med 2018-2019
kommer att omfatta tre åldersklasser, U14-U16, och därmed faller den största åldersklassen,
U16, ifrån Distriktslagsverksamheten.
WBDF kommer fortsatt erbjuda Distriktslagsverksamhet för U17-U18 med deltagande i
andra turneringar, en verksamhet som kommer att vara koncentrerad till vårsäsongen.
Spelarutveckling Regionverksamhet
Under 2017-2018 hade WBDF pilotverksamhet för U13-läger, i form av endagsläger som
under säsongen skall genomfördes vid två tillfällen, på två olika orter per tillfälle.
Erfarenheterna och gensvaret var mycket positivt och WBDF ser här en möjlighet att bidra
till många spelares och ledares utveckling i övergången från Easy Basket till ungdomsbasket
och som förberedelse inför Region Syds verksamhet som påbörjas för U14.
Att verksamheten bedrivs inom distriktet men benämns Regionverksamhet beror på att vi
vill visa på den koppling som finns mot Region Syds verksamhet som bland annat innebär att
tränings- och annat innehåll på Regionläger U13 styrs av Regionsverksamheten, som även
ansvarar för tränarrekrytering och utbildning.
Detta ger en kvalitetssäkring och koppling till Region U14.
Upplägget blir fortsatt endagarsläger, under 2019-2020 tre helger, där minst två läger på
olika orter i distriktet kommer att erbjudas per helg.
Dessa helger kommer det inte att spelas några matcher i åldersklasserna U13 och U14.
Målsättningen är att alla U13-spelare i distriktet skall medverka på Regionläger U13 och att
även deras tränare är med och tar del av all kunskap som ges på dessa läger.
Spelarutveckling Girls Camp
I januari 2019 erbjöds WBDF möjligheten att stötta ett av FIBA finansierat projekt, kallat Girls
Camp, som riktade sig till kvinnliga spelare, huvudsakligen U13-14, och ledare, och som
genomförde en pilot i Kollahallen, Kungsbacka.
Campen innehöll både praktiska och teoretiska moment med fokus på tjejer och tjejers
villkor, och omdömen efteråt var mycket goda.
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Medverkande föreningar från distriktet var Onsala Pirates, Kungsbacka Basket och Kvarnby
Basket, med totalt drygt 50 spelare.
Projektet planerades och genomfördes av personal från Svenska Basketbollförbundet, med
stor hjälp från de medverkande föreningarnas kvinnliga ledare.
WBDF kommer att satsa på Girls Camp säsongen 2019-2020, självklart med förhoppningen
om FIBA:s och SBBF:s medverkan, men i egen regi om detta inte är möjligt.
Spelarutveckling Basketgymnasier
I distriktet finns läsåret 2019-2020 tre gymnasieskolor med certifierade basketinriktningar.
Sven Ericssongymnasiet i Borås, samverkan mellan Borås Stad och KFUM Borås Basket som
har Nationell Idrotts Utbildning, NIU.
Marks Gymnasieskola har både NIU, samverkan mellan Marks kommun och BK Marbo samt
Riksidrottsgymnasium, RIG, där det sistnämnda har SBBF som huvudman.
WBDF driver i samverkan med Göteborgs Stad och Katrinelunds Elitidrottsgymnasium en
NIU-utbildning.
Antalet utbildningsplatser är maximerat till 40 och våren 2019 går 32 elever på utbildningen.
Ledarstaben består våren 2019 av Eldar Ciric, chefstränare, Araz Perwizie, basketinstruktör
och Reda Larbi, fystränare.
Målsättningen med både NIU och RIG är att utveckla spelarna individuellt med utgångspunkt
i Spelarutvecklingsplanen och Skolverkets kursplaner.
För att kvalitetssäkra alla utbildningar genomför SBBF regelbundna kontroller och kallar
årligen landets samtliga NIU och RIG till avstämningsmöten.
Läsåret 2019-2020 har NIU på Katrinelunds Elitidrottsgymnasium för första gången en
basketelev som spelar Rullstolsbasket. Detta är en positiv utmaning både för den aktuella
eleven och skolans instruktörer, och det finns en målsättning att utveckla denna inriktning i
samverkan med Göteborgs RBK.
Spelarutveckling Jr NBA
Turneringen som riktar sig till U13-U14, spelas som en lovturnering på novemberlovet och
sportlovet, med mixade lag där alla spelare skall spela lika mycket de tre första perioderna.
De deltagande lagen antar identiteten av ett NBA-lag och spelar även i detta lags dräkter.
Turneringen avslutas med ett slutspel där de bästa lagen från Westra möter sina
motsvarigheter från Skåne.
Turneringen arrangeras, med hjälp av lokala förbund, av NBA på många ställen i hela
världen, och NBA medverkar även med en officiell representant och en f d NBA-spelare vid
slutspelet.
Idag omfattar WBDF:s Jr NBA 15 lag som spelar en conferens med centrum i Göteborg.
WBDF vill inför 2019-2020 genom att starta en conferens i Sjuhärad utöka turneringen så att
distriktet fyller samtliga 30 NBA-lags tröjor.
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Utbildning
Med införandet av det nya utbildningssystemet hösten 2018 förändrades strukturen för
utbildningar.
Den största förändringen blev att den integrering av tränare och domare som funnits på
Grundkurs och Steg 1 nu togs bort, vilket betyder att tränare respektive domare från och
med hösten 2018 utbildas separat.
Administrationen av samtliga utbildningar, inledningsvis med ett undantag, har flyttats från
distrikten till Svenska Basketbollförbundet.
Den enda utbildning där distrikten fortfarande har ansvaret är Distriktsfunktionärskursen.
Kursinstruktörer utnämns, utbildas och tilldelas kurser av SBBF.
Förutom att utbildningarna byter namn så kommer de att både moderniseras
innehållsmässigt och digitaliseras, det sistnämnda innebärande att varje individ som går
kursen genom en digital plattform ansvarar för sin egen utbildningsplanering.
Digitaliseringen innebär även att en del kursmoment, framförallt ren kunskapsinhämtning
och redovisningar/rapporter skall göras digitalt av kursdeltagaren i den takt som
kursdeltagaren själv väljer.
Sammanhållande kursdelar blir fysiska träffar med fokus på praktiska moment där de
kursdeltagare som nått till en specifik punkt i utbildningen medverkar.
Behörighet uppnådd genom de gamla utbildningarna överförs till de nya, exempelvis
jämställs Steg 1 med Nivå 1 för respektive Tränare och Domare.
Grundkurs har ingen motsvarighet i det nya utbildningssystemet, utan motsvaras av de tre
kurserna Introduktion Utbildningstränare, Matchledare A och Matchledare B.
WBDF:s roll är att genom Föreningsutvecklaren informera föreningarna och vid behov under
föreningsutvecklingsprocessen bidra till att upprätta en utbildningsplanering.
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Sammanfattning av förändringar och prioriterade aktiviteter 2019-2020
Tävling
Höja statusen på seniorserierna för att göra serierna mer attraktiva och mediala.
Utveckla Senior-DM.
Höja statusen på Division 4 Herrar Motion.
Rekrytera och utbilda nya Distriktsdomare genom Klubbdomaransvariga och
Distriktsdomaraspirantgruppen.
Easy Basket
Dela upp EB-sammandragen och därmed skapa mindre, men bättre, arrangemang.
Fler arrangörsföreningar.
Kvalitetshöjning av EB-arrangemangen.
3x3
Starta upp 3x3 enligt samma modell som Easy Basket.
Utveckling
Tydlig strategi och målstyrning för föreningsutvecklingsarbetet.
Tillsammans med föreningarna arbeta med Värdegrundsfrågor och Fair Play.
Utveckla Ordförandekonferenserna.
Stimulera Ledarutveckling genom Bli En Bättre Coach, Easy Basket-clinics, U13-clinics, och
Girls Camp.
Stimulera Spelarutveckling genom Distriktslag, U13-läger och Girls Camp.
Utveckla pedagogiken på Basketgymnasiet för att möta Rullstolsbaskets behov.
Utöka Jr NBA genom satsning i Sjuhärad.
Utbildning
Stödja föreningarna genom information och stöd vid utbildningsplanering.
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