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Äntligen sommar och sol. För många innebär juni
en välbehövlig paus från basketen, men på många
håll är även denna månad en minst lika intensiv
period med DLT, Miki Herkel Cup, lag- och
klubbavslutningar, basketdagkollo,
sommarträningar, planering av läger och inte minst
landslagsuppdrag. Inte konstigt att denna månad
gick så fort. Det stämmer verkligen med uttrycket att
tiden går fort när man har roligt.
Tip off Finland 26-28 augusti

Parallellt med att dialoger kring insatser och nya
initiativ förs med distrikten som en del av
uppföljningen av verksamhetsplanerna, pågår
planeringen av SBBFs tip off i augusti som bäst. Bli
fler-projektet är involverat i arbetet med dels BDFrådet, ett forum för distriktens ordförande, och dels
BDF-kansliträffen, där distriktsförbundspersonalen
träffas. Dessa grupper kommer att jobba med
identifierade fokusfrågor som är viktiga att arbeta
igenom för att vi skall kunna utveckla basketen i
våra distrikt. För BDF-rådet rör det sig om primärt
strategiska frågor som; Var vill vi växa? Hur
identifierar vi ”rätt” kommun? Var är det mest
optimalt att lägga våra resurser? Var finns
potentialen? Rådet ska också titta på hur BDFlojaliteten ser ut idag och vad som krävs för att
motivera lag att satsa och delta i de lokala
tävlingsserierna istället för andra BDF? Detta leder
också vidare till frågan om hur vi optimerar
verksamheten i landet? Hur gagnar de nuvarande
distriktsgränserna svensk basketutveckling (Jfr
regionverksamheten)?

SBBFs tip off blir en kombination av utbildning,
konferens, olika forum och herrlandslagets match mot
Finland
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På distriktskansliträffen kommer fokus ligga på
operativa frågor som rekrytering och utbildning av
tränare/ledare/föräldrar/funktionärer &och
förtroendevalda i föreningarna.
Hur attrahera fler ideella? Hur kan vi göra det lättare
att vara ledare? De kommer även att ägna tid åt att
resonera kring nystartade föreningar och vilket stöd
BDF:et kan ge idag och hur man bäst kopplar på
SISU direkt. Slutligen tar vi en titt på frågor kopplat
till ekonomi och hur väl införstådda föreningarna är
med möjligheterna och effekten av SISU, LOKAK &
IOL? Hur kan varje BDF bäst stötta sina föreningar i
att tex öka sina SISU-timmar och registrering av
LOKAK & IOL?
Förhoppningen är att detta arbete skall ge synbara
och positiva resultat den kommande säsongen.
På besöket i Umeå, Björkarnas stad, fördes givande
samtal med representanter för Västerbottens BDF

Dialog med och i distrikten

Västerbottens BDF välkomnade projektet till ett
möte nu i juni där flera intressanta och givande
diskussioner fördes. Nyköping Basket ser ut att
kunna knyta ett par skolor till sig i ett nytt
samarbete. Avesta, Nora, Sala och Tierp är orter
som dykt upp på radarn och där hoppas vi att en
satsning skall ge resultat. Skåne kommer att
förstärka sin organisation med en utvecklingssamordnare och Stockholm med en projektledare
inom spontanbasket & 3x3 – båda är mycket
spännande initiativ som skall bli kul att följa!
Glad sommar!
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