Jönköping 2014-08-26
Till:
Alla BDF.
Föreningar med lag i förbundets serier.

UTBILDNING AV FÖRBUNDSFUNKTIONÄRER.
Den 30 juni 2012 upphörde behörigheten för samtliga förbundsfunktionärer som utbildats
under perioden fram till detta datum och anledningen är att SBBF strävar efter att vara i fas
med de regeländringar som FIBA genomför med, som regel, fyraårsintervaller.
SBBF har från och med säsongen 2012/13 använt sig av ett nytt matchprotokoll av liknande
slag som det FIBA använder.
Allt tidigare utbildningsmaterial kring sekretariatsfunktionen utgår och ersätts med nytt
utbildningsmaterial, uppdaterat som gäller från och med säsongen 2014/15, och som bygger
på de förändringar i reglerna, matchprotokollet samt de nya rekommendationer för
funktionärer som FIBA publicerat.
De personer som vill tjänstgöra som förbundsfunktionär vid matcher arrangerade av SBBF,
förbundsserierna inklusive USM och RM, måste genomgå utbildning samt avlägga godkända
prov för att erhålla behörighet som förbundsfunktionär.
Utbildningen delas i två delar där ena delen är riktad mot tidtagningen, matchtidtagningen
respektive 24-sekunderstidtagningen, samt skrivandet, sekreterare respektive assisterande
sekreterare, och prov kommer således att göras för den del som kursdeltagaren önska r
genomföra.
Behörigheten som förbundsfunktionär efter godkända prov gäller fram till och med 30 juni
2016 och därefter måste nya prov avläggas för behållande av behörigheten.
Instruktörer vid utbildningarna är följande från Luleå i norr till Malmö i söder vilka även
ansvarar för proven och att provresultaten meddelas SBBF:
Thomas Nahlin, Luleå
Ricard Lundberg, Gammelstad
Ulf Öhrman, Ås
Kenth Bärlin, Kista
Pär Svensson, Sundbyberg
Oscar Lefwerth, Stockholm
Ivars Jaunzems, Huddinge
Lars Klaar, Gusselby
Lars Göran Claesson, Örebro
Marie Jerhammar, Norrköping
Jovan Skundric, Huskvarna
Jan Holmin, Ulricehamn
Bo Olsson, Malmö

För föreningar som ej deltar i Svenska BBF:s seriespel krävs ej förbundsfunktionärslegitimation, dock har varje BDF rätt att sätta upp sina krav gällande utbildningsnivå för
sekretariatspersonalen.
Om BDF önskar genomföra sekretariatsutbildningar kan utbildningsmaterialet användas och
utbildare kan vara ovannämnda instruktörer eller godkända förbundsfunktionärer.
Utbildningen kan även ske internt inom föreningen i lärgruppsform med ovannämnt
utbildningsmaterial.
Notera att eventuella utbildningar/godkännanden av sekretariatsfunktionärer internt i förening
och/eller BDF inte ger rätt att erhålla förbundsfunktionärslegitimation utan då måste
förbundsfunktionärsutbildning genomföras med prov enligt ovan.
ANMÄLAN TILL UTBILDNING
Alla utbildningar för förbundsfunktionärer administreras av Jovan Skundric, SmålandBlekinge BDF, som tar emot anmälningar från föreningar och/eller BDF.
För anmälan gäller följande:
1 Anmälan sker via e-post basket@smalandsidrotten.se.
Ingen blankett utan enbart via ett e-postmeddelande som besvaras vid mottagande.
2 Namn och kontaktuppgifter på föreningens och/eller BDF:s anmälare.
3 Ange förslag på datum och plats för utbildningen.
4 Namn och fullständigt personnummer på alla kursdeltagare.
5 Maximalt antal kursdeltagare är 15 personer.
När anmälan är gjord sker kontakt med instruktör som ska genomföra utbildningen för
fastställande av kurstillfälle vilket sedan meddelas via kallelse, som även kommer att anges på
SBBF:s hemsida, till berörd förening och/eller berört BDF.
Ekonomiska förutsättningar för utbildningen:
1 Förening och/eller BDF faktureras kurskostnad på 5 000 kronor vilket inkluderar
ersättning till kursinstruktör samt kursadministration.
2 Kostnader för lokal och eventuella måltider står förening och/eller BDF för.
3 Förening och/eller BDF köper in kursmaterialet till kursdeltagarna i god tid innan
utbildningstillfället vilket också blir ett tillfälle till förberedelse inför
utbildningstillfället.
Alla bör undersöka med SISU Idrottsutbildarna för eventuell hjälp med kurskostnader om
förberedelser inför kurserna sker via lärgrupp.
Notera att kursdeltagare vid utbildningen inte är godkända förbundsfunktionärer förrän prov
är avklarade och kursavgiften är betald.
Godkända förbundsfunktionärer namnges på SBBF:s hemsida.

