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Efter ett sommaruppehåll, återupptas nu
rapporteringen från Bli-flerprojektet. Till följd av en
intensiv start på hösten med Svensk Baskets stora
Tip Off (mer om den nedan), flög höstmånaderna
förbi så här presenteras en summering av både
september & oktober månad på en och samma
gång. Alldeles om hörnet väntar sedan info från
innevarande månad. 😊
Tip Off

När stora delar av Basket-Sverige (Förbundskansli,
Förbundsstyrelse, Förbundsserieföreningar,
Distriktsförbund och flertalet andra
basketföreningar) träffades, var givetvis även Bli
fler-projektet på plats. Dels genomfördes ett numera
traditionsenligt BDF-råd där inventering & planering
för framtiden genomfördes. Vidare träffades för
första gången distriktens nya Föreningsutvecklare i
en väldigt konstruktiv workshop som kan betraktas
startskottet på en otroligt spännande resa för vår
ambition att stärka föreningar på distriktsnivå. Därtill
deltog alla dessa distriktsrepresentanter givetvis i
många workshops med övriga Tip Off-deltagare där
bland annat Canada Basketballs fantastiska
utvecklingsresa tjänade som inspiration för alla.
Basketresan – en strategisk satsning

Tip Offen var inte bara ett startskott för de nya
Föreningsutvecklarna. Basketbollförbundets arbete
med den strategiska satsningen Basketresan
inleddes där. Med utgångspunkt från nya kunskaper
baserade på den kanadensiska modellen Long Term
Athlete Development (LTAD), inleds nu utvecklingen
av den svenska basketprocessen – från knatte till
senior och dörren är öppen för den som vill
engagerar sig i det arbetet.

SBBFs Tip Off på Runö
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SBBF Talks

Äntligen, äntligen, äntligen lanserades så det nya
konceptet SBBF Talks i oktober. Konceptet är en
digital mötesplats vars syfte är att dela inspirerande
exempel på strålande insatser från föreningar runt
om i landet. Förhoppningen är att ämnena skall
locka så många som möjligt oavsett profil på den
egna föreningen. Upplägget är enkelt – en gång i
månaden live-sänder vi under 30 min, mitt på
dagen, mitt i veckan. Inspirationspasset publiceras
sedan även i vår Youtube kanal där ni kan titta/dela
om och om igen. Vi är enormt stolta över våra
inspiratörer – såväl de lanserade som de som står
på tur! Givetvis välkomnar vi tips på ytterligare
inspiratörer från runtom i landet. Maila in tips till;
monica.soderberg@basket.se 😊
Kluster & samarbeten

Under året har vi i liten skala talat om och provat
idén med klustersamarbeten på olika håll i landet.
Det har varit samarbeten av geografisk karaktär i ett
specifikt område av ett distrikt, men även
samarbeten över distriktsgränserna och kluster där
en större och starkare förening tjänar som motor
även för små kringliggande föreningar i syfte att
gynna den lokala utvecklingen. Vi ser att detta är en
fördelaktig metod och spår att fler kluster kommer
att bildas till gagn för både stora och små föreningar
framöver. Detta är bara ett av flera verktyg som de
nya föreningsutvecklarna tillämpar i sitt
utvecklingsarbete på distriktsnivå.
Glad höst!
Monica Söderberg

Bli Fler-projektet SBBF
Projektledare Monica Söderberg
0708-800764
monica.soderberg@basket.se
Facebook; Blir Fler – Svensk Basket tillsammans mot målet

Omgång 1 & 2 - Inspiratörer i världsklass!!

