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Sommaren kan vi lägga till handlingarna nu och
istället gläds vi åt att det äntligen är en ny
basketsäsong i antågande. Juli månad blev
vilomånad för projektet, men i augusti var vi alltså
igång igen. För många innebär denna tid en intensiv
period med träningsuppstart, upptaktsmöten för
coacher, försäsongsturneringar, rekryteringsinsatser
på såväl coach- som spelarfronten osv. Bli flerprojektet ägnade stor uppmärksamhet åt
förberedelserna inför SBBFs satsning på en
gemensam Tip off för flera av våra forum &
konferenser. När vi nu har lagt även den till
handlingarna kan vi konstatera att det var en himla
bra tip off med många spännande möten och
givande dialoger. Som pricken över i fick alla
deltagare på Tip offen även se vårt herrlandslag ta
sig an de finska lejonen i en sista
träningslandskamp innan EM-kvalet.
Basketdistrikten jobbar med varandra mot målet

På SBBFs tip off arbetade alltså Bli fler-projektet
med BDF-rådet, där styrelsemedlemmar från
distrikten deltog, och med BDF-kansliträffen, som
består av distriktsförbundspersonalen I arbetet som
genomfördes landade vi i att föreningsutveckling
och verksamhetsstöd är den främst prioriterade
frågan för oss i vår strävan mot målet att bli den
lagbollssport som ökar mer 2020. Tillväxt och
föreningsutveckling blir därmed vårt främsta
arbetsområde. Samarbetsviljan är stor och många
olika tips utbyttes mellan deltagarna. Konkreta
målsättningar för varje distrikt återstår att formulera
och fastställa, men vi talade mycket om hur vi
uppnår tillväxt och vilka utmaningar vi står inför. Att
basket syns mer, att vi kan sprida basket utanför
våra egna kretsar, att vi har idoler, att vi paketerar
basketen bättre, att vi lyfter fram alla goda exempel
(såsom tex integrationsbasket), var en del av de
många tankar som kom upp. Förhoppningen är att
detta arbete skall ge synbara och positiva resultat
framöver.

Deltagare på SBBFs tip off utanför Espoo Arena där vi
hejade fram herrlandslaget i matchen mot Finland.
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Landslagens EM-kval

Mot bakgrund av distriktens arbete med hur vi når
tillväxt är det ju högst relevant att vi tillsammans
lyfter fram de stundande EM-kvalmatcherna som
våra landslag skall spela i september och
november. Herrarnas EM-kval inleds med en
bortamatch i Bosnien 3/9. Därpå följer två
hemmamatcher – 7/9 i Uppsala mot Ryssland och
14/9 i Stockholm mot Bosnien. Slutligen åker de till
Ryssland för den sista kvalmatchen 17/9. Damerna
inledde sitt EM-kval redan under förra hösten, men
har en match kvar att spela i kvalgruppen och den
spelas i Luleå 23/11. Dessa matcher kommer att bli
fantastiska att se live, men det är ändå glädjande att
de även kommer att TV-sändas! Här har vi alla
chanser att hjälpa till att sprida basketen till en
bredare skara – att synas på tv och att lyfta fram
våra landslagsspelare och ge våra basketungdomar
idoler som kan vara den morot som behövs för att
komma vidare i sin egen basketutveckling.
Dialog med och i distrikten

Bli fler-projektet handlar i mångt och mycket om
dialog och att sprida bra idéer och lösningar mellan
distrikten. Därför är just respons och input från
verksamheten ute i landet väldigt värdefull. Skriv
gärna hit och ventilera era tankar, tipsa eller fråga.
Bästa tillfälle till dialog är förstås när vi ses på en träff
någonstans, men ett annat bra ställe är annars i
Facebookgruppen ”Bli fler – tillsammans mot målet”.
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Den svenska publiken (knappt 300 av drygt 7000 i
hallen) kämpade tappert för att höras och stöttade
herrarna med den äran vilket sedan laget tackade för.

