Møde om:
Deltagere:
Undskyldt:
Dato:
Sted:
Tid:

REFERAT
Turnering, All Star kamp og udvikling af damebasket
Thea (Falcon), Katrine (Hørsholm), Ole John (SISU), Pernille
(Åbyhøj), René (Lemvig), Theis (Amager), Annemarie (Stevnsgade),
Claus (Virum), Jesper (Værløse), Anders (forretningsfører)
Lene (Horsens)
Tirsdag d. 5. november
Telefonmøde
18:00 – 19:40

Referat fra sidste møde (27. august 2013)
•

Referatet blev godkendt

•

Anders informerede om følgende:
o

Basketligaen har ingen krav til klubberne vedr. tilskueransvarlig, kun antallet af tilskuere.

o

Der arbejdes på at lave et fælles møde for BL og DL trænere og dommere i forbindelse med
pokalfinalerne d. 19. januar i Horsens. Alle trænere skal være forpligtet til at deltage.

o

Hvor mange læser indlæggene på DL's hjemmeside (tallene stammer fra september og
oktober 2013): Holdsiderne har 400-550 visninger, Boxscoren fra en kamp har 250-250
visninger og nyhedsindlæg har 200-400 visninger.
Anders tjekker op på, hvordan tallene er for BL' hjemmeside.

Regnskab 2012/13
•

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Turnering
•

Annemarie fortalte om Stevnsgades succes med "Friday Night" arrangementer.

•

Jesper påpegede at klubberne skal blive bedre til at dele gode idéer – hvordan sikrer vi at det bliver
gjort, så vi i fællesskab kan udvikle ligaen?

•

Deling af video fra kampene er et meget stort ønske fra trænerne. Henning fra Åbyhøj har lavet en
vejledning til, hvordan DL-kampene kan uploades til Google Drev. Henning informerede om dette og
er villig til at hjælpe alle med at komme i gang.
Alle opfordres til hurtigst muligt at få kigget på mulighederne for at dele deres videooptagelser!
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All Star kamp
•

Kampen blev fastlagt til søndag d. 9. februar 2014 med kampstart enten kl. 14 eller kl. 15 i
Bülowsvejshallen. Thea booker hallen.

•

Der var stor enighed om at der i sidste sæson blev brugt for mange penge på All Star kampen, det
blev derfor besluttet at fjerne måltiderne og spillerne skal selv medbringe deres egen klubs spilletøj.
Det ene hold skal medbringe deres udebanetøj og det andet hold deres hjemmebanetøj.
Til gengæld skal der indkøbes ens opvarmnings t-shirts / shooting shirts til spillerne og poloshirts til
trænerne.

•

Vi skal alle sammen hjælpe med at lave reklame for All Star kampen, så vi kan få skabt en stor event
for damebasket (i sidste sæson var der kun omkring 200 tilskuerere til kampen).

•

Det blev besluttet at ændre konceptet omkring kampen, således at der ikke længere spilles Øst mod
Vest. I stedet udvælges to trænere (Hrannar Holm og Thomas Johansen), som selv skal udtage
deres hold til kampen.
Udvælgelsen foregår på følgende måde:
o
o
o

Hvert hold skal bestå af 10 spillere – der må kun vælges 1 spiller fra hvert hold i ligaen.
Der skal vælges 4 guards, 4 forwards og 2 centere.
De 2 trænere vælger på skift 1 spiller til deres hold.

•

Anders tjekker med Jan Gjettermann om vi kan få lov til at føre live-statistik på kampen.

•

Anders tjekket med Mads fra DGI angående muligheden for at lave en pigecamp i forbindelse med
All Star kampen – og om der eventuelt er nogle økonomiske midler, som vil kunne bruges til sådan
en camp. Det i gangværende pigebasketprojekt kan måske "bruges" i denne sammenhæng.

Udvikling af damebasket
•

Det blev besluttet at tage kontakt til Aalborg og BMS angående mulig deltagelse i DL fra sæsonen
2014/15. René og Anders tager kontakt til de to klubber.
Hvidbogen skal opdateres, hvis vi ønsker at ændre i turneringsstrukturen – 12 hold og/eller fjernelse
af nedrykning.

•

De øvrige punkter blev udskudt til vores næste møde i Odense, da der var enighed om at det var
bedre at sidde fysisk sammen, når disse ting skulle diskuteres.

Eventuelt
•
•

Ole John klagede på vegne af SISU's trænerteam over manglende statistik i halvlegen i deres
udekamp mod Virum.
Ole John foreslog ændring af tidspunktet for præsentation af spillere inden kampstart, således at
præsentationen først starter på det angivne kamptidspunkt, ligesom det er tilfældet i BL.
Anders lovede at tjekke, hvorfor BL følger denne procedure, da det ikke er den, som normalt
anvendes i FIBA.

•

Anders mindede klubberne om at få udfyldt kampafviklingsskemaerne korrekt og med alle
oplysninger.
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