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REFERAT
Evaluering, Næste sæson, Hvidbog og All Star kamp
Christian (SISU), Theis (BK Amager), Katrine (Hørsholm), Pernille
(Åbyhøj), Thea (Falcon) og Anders (forretningsfører)
Peter (Stevnsgade), Claus (Virum) og René (Lemvig)
Tirsdag d. 29. april 2014
Telefonmøde
18:00 – 19:00

Referat fra sidste møde (4. marts 2014)
•

Referatet blev godkendt

•

Theis påpegede at dommeraftalen meget snart skal på plads. Theis spurgte desuden indtil, om vi
har hørt tilbage fra Brian Damgaard angående de punkter, som han lovede at undersøge. Anders
følger op på det.

Evaluering af sæsonen
•

Turneringensstrukturen blev diskuteret. Theis nævnte at det har været problematisk for klubberne ,at
planlægge kampene i mellemspillet i forhold til de fastsatte terminer. Katrine påpegede at der med
den nuværende turneringsform ikke er nogen fordel ved at vinde grundspillet. Christian nævnte at
mellemspillet har gjort det mere interessant – der kan fortsat blive rykket rundt på placeringerne.
Mellemspil og slutspil får desuden flere tilskuerer i hallerne.

Samarbejde med Norge
•

Anders informerede om muligheden for at lave et samarbejde med Norge, hvor der laves en seperat
turneringe med deltagelse af de 8 DL-hold samt 2 unionshold fra Norge. Alle hold spiller mod
hinanden en gang – dog bruges den første indbyrdes kamp i DL også som resultat for kampene
mellem de danske hold. Således bliver det "kun" til 2 ekstra kampe for hvert af de danske hold, alt i
mens de norske hold får 8 kampe.
Alle kampe afvikles i Danmark og nordmændene dækker selv deres rejseudgifter. Det som DLholdene forpligter sig til er at afholde to hjemmekampe i løbet af sæsonen samt dække de udgifter,
som skulle være forbundet hermed (eksempelvis dommere).

•

Alle deltagere bakkede op omkring samarbejdet med Norge.

Næste sæson
•

Klubberne ønsker at gøre sæsonen længere, ligesom at det skal være muligt at spille to kampe i
samme weekend og afvikle kampe på hverdage.

•

Semifinaler skal spilles bedst af 5 kampe og kvartfinaler bedst af 3 kampe.

•

Theis laver udkast til turneringsstruktur med udgangspunkt i 8 hold.
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Hvidbog
•

Pernille havde en ændring til kåringen af Årets talent, således at en spiller kan kun blive valgt til
dette en gang. Alle bakkede op omkring dette.

•

Ellers blev Hvidbogen godkendt. Anders sender den endelige version til klubberne og DBBF.

All Star kamp
•

Alle var enige om at All Star kampen var forløbet godt.

•

Det blev diskuteret om der skal ændres i måden hvor på der udvælges spillere til kampen, således at
vi sikrer at alle de bedste spillere er med. Der endte med at være enighed om at bibeholde det
nuværende princip, eftersom det i den kommende sæson kun er 8 klubber i DL og det hermed giver
trænerne mulighed for at vælge 4 spillere efter helt eget valg.

•

Anders har haft snakket med pigegruppen og Rune fra DBBF om at placere Grand Prix stævner
før/efter All Star kampen, så vi får en masse ungdomsspillere i hallen.

•

Katrine foreslog at trænerne til All Star kampen vælges ud fra stillingen inden julepausen. Således at
holdene bliver trænet af træneren fra de hold, som på det tidspunkt ligger henholdsvis nr. 1 og nr. 2 i
ligaen. Alle bakkede op omkring det.

Rejserefusion 2012/13
•

De 5 østklubber som deltog i DL i sæsonen 2012/13 betalte hver 2475 kr for meget. Det blev
vedtaget af beløbet modregnes i turneringsgebyret for sæsonen 2014/15.

Eventuelt
•

Anders informerede om muligheden for at aktivere damespillere i forbindelse med SFO Basket
aktiviteterne rundt om i landet.

•

Anders stopper som forretningsfører ved udgangen af juli 2014. DBBF er blevet informeret.

•

Theis laver udkast til hvordan DL forholder sig i forhold til gambling.

NÆSTE MØDE:
TIRSDAG D. 3. JUNI KL. 18:00
TELEFONMØDE
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