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Säsongen har äntligen kommit igång! Det innebar
förstås bråda tider för många under september
månad, inte minst alla som sliter med
licensregistreringar, tränar rekryteringar,
hallbokningar etc. Under september spelade även
vårt herrlandslag 2 landskamper i EM-kvalet på
hemmaplan. Vilken fröjd det var att närvara på dessa
matcher och uppleva stämningen, stötta laget och
lida med dem över de knappa förlusterna. Jag är full
av beundran över landslagstruppens insatser.
Besök i Basketdistrikten –samarbete för framgång

Under den gångna månaden har flera distrikt ordnat
föreningsträffar. På Småland-Blekinges BDF var
såväl uppslutningen som engagemanget stort.
Detsamma kan sägas om tip offen som Norra
Svealands BDF, tillsammans med sina fyra
Idrottsförbund, anordnade i och med Sveriges
landskamp mot Ryssland i Uppsala. Westra
arrangerade även de en välbesökt föreningsträff där
distriktets framtida utveckling analyserades &
planerades i en mkt givande workshop. Som ett
resultat av vårt arbete på tip offen i Finland vet jag
också att flera distrikt nu planerar för föreningsbesök i
sina distrikt. Dessa insatser är alla mycket glädjande
att följa eftersom föreningsutveckling och
verksamhetsstöd är vårt fokus. Distriktsförbundens
kanslipersonal har även hunnit med att träffas i
Stockholm under ett par dagar för att bearbeta
gemensamma frågeställningar och dela erfarenheter
mellan distrikten. Slutligen har riktigt bra diskussioner
förts med Skåne BDFs utvecklingssamordnare. För
varje möte som genomför tar vi steg i rätt riktning då
samarbete är kritisk framgångsfaktor för oss.

Deltagare på Norra Svealands tip off i Uppsala innan vi
hejade fram herrlandslaget i matchen mot Ryssland.
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Sida 2

En ny fas i projektet

Sedan projektets inledning i våras, har fokus främst
varit på inventering, kartläggning, utvärdering och
dialog. Många goda diskussioner har förts och det
är en fantastisk ynnest att få se och höra så många
bevis på äkta engagemang i hela Basketsverige.
Det ger gott hopp inför nästa fas då vi skall bli lite
mer operativa och tillsammans ta nya & viktiga steg
mot vårt mål. Förväntningarna är höga, men då vi
nu skapat en samsyn om var vi behöver lägga vårt
fokus och då viljan finns att samarbeta för att bygga
på varandras goda initiativ, är det följt möjligt att
lyckas. Under återstoden av hösten och under
vintern, kommer aktiviteter att genomföras som
ibland är nationella och ibland regionala. Alla syftar
dock till att vi skall bli fler.
Vi och dem

I alla insatser vi gör, oavsett nivå och omfattning, bör
vara ett bidrag för Svensk Basket. Svensk Basket
kan bara växa genom samarbete. Vår största
utmaning är inte konkurrensen mellan klubbarna. Vi
måste börja hävda oss mot de övriga sporterna och
andra intressen i samhället. Därför bör vi hjälpas åt
utanför planen och endast fajtas på planen. För Bli
fler-projektet är ”Vi” alla som på något sätt är
engagerade i Svensk Basket, vare sig det är på
förenings-, distrikts- eller förbundsnivå, och ”Dem”
alla som (ännu) inte upptäckt basket. Därmed måste
vi TILLSAMMANS rikta energin FRAMÅT för Svensk
Baskets UTVECKLING.
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24 st engagerade föreningar i Westra BDF träffades i
Lerum och pratade utveckling, etik & moral.

