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Ordföranden har ordet
Ännu ett spännande år för Svensk
basket är till ända. Mycket av det vi gjort
de senaste åren har varit att parera de
ekonomiska problemen med viktiga
framtidssatsningar. Ett exempel på det är
arbetet med Handslaget.
Nu börjar effekterna av arbetet med
Handslaget att ge effekt. Runt om i
Sverige rapporteras om olika spännande
projekt som ger basketen möjlighet att nå
fler unga människor och att visa vad
basketsporten kan göra vid sidan av
basketplanen. Vi har mycket att tillföra
övriga samhället och vi ser att vår
kunskap är efterfrågad. Med den
investering som nu görs från våra
klubbar är jag övertygad om att basketen
kommer att växa påtagligt de närmsta
åren.
2004 har vi fortsatt arbetet med att få
ordning på de ekonomiska problemen
som vi ärvde från 90-talet och efter
Eurobasket. Vårt arbete har gett effekt
och vi kan konstatera att flera av de
osäkerheter som funnits nu kan avföras
eller hanteras inom rimlighetens gräns.
Det känns viktigt att vi nu också på det
ekonomiska området kan jobba oss uppåt
och nå en starkare ekonomi på sikt.
Jag har efter 3,5 år i förbundsstyrelsen
bestämt mig för att lämna uppdraget som
förbundsordförande. Det hänger främst
samman med att jag går till ett nytt jobb
som kommer att kräva mycket av min tid
och mitt engagemang. Jag är glad att
under dessa år fått förtroendet från
basketens medlemmar att leda förbundet

och är djupt övertygad om att basketen
är den sport som bär framtiden med sig.
Det har varit intressant att träffa alla
engagerade människor inom sporten och
vi har tillsammans kunnat göra bra saker
för att utveckla basketen. Eurobasket var
ett stort åtagande som Svensk basket
tog på sig för snart tio år sedan.
Ansvaret var stort och bitvis tungt för
alla inblandade. Men lika fullt var det en
viktig investering för att visa svensk
idrottspublik att basketen i Europa håller
standard i världsklass. Den ökning vi nu
ser av antalet aktiva utövare är ett bevis
på att det är viktigt att synas i de stora
idrottsarenorna i Sverige.
Svensk Basket går nu vidare utan mig
vid ordförandeklubban och jag hoppas få
njuta av basketens framgångar från
läktaren. Inte minst har jag många vänner
inom basketen runt om i landet som jag
kommer att hålla kontakt med och därmed
kunna följa basketens utveckling också
på det sättet.
Ett tufft omställningsarbete 2004 kommer
att ge en viktig grund för förnyelse och
utveckling kommande år.
Med vänliga hälsningar

Niklas Nordström
Förbundsordförande

Svenska Basketbollförbundet hälsar årets nya föreningar
välkomna!
Gävle-Dala BDF
Borlänge BK
Mellannorrlands BDF
Ljustadalens BF
Östersunds BBK
KFUM Basket Ö-vik
Norrbottens BDF
Haparanda SK Taktik
Skåne BDF
Helsingborgs UBF
Rörsjöstadens IF
Möllevången BBK
Hässleholms IF
Småland-Blekinge BDF
Gislaveds BBK

-4-

Stockholms BDF
Brunsvik BK
Gröndals BBK
Funday Basketball Club
Lappis BBK
Hornstull BBF
Filipinska Kultur o Fritidsförening
Fridhems BK
Somaliska Information & IF - Basket
Westra Sveriges BDF
Give’n Go BBK
Street-Ball League
Bagheera BK
Inti Kings BK
Östsvenska BDF
Valla IF Basket
Eskilstuna HIF

Förbundsstyrelsens berättelse
Förbundsstyrelsen har under räkenskapsåret 1/1-31/12 2004 genomfört 17
protokollförda möten. Dessa har
huvudsakligen genomförts på
förbundskansliet i Stockholm eller via
telefon för att hålla en låg kostnadsnivå.
Ett möte avhölls i Arvika under NM för
damer och då passade man på att
förutom föreningen träffa representanter
för Mellansvenska BDF:et. Delar av
personalen har deltagit på styrelsemöten
som föredragande när så behövts.
Det intensiva arbetet med ekonomin
börjar nu skörda frukter och styrelsen
kan konstatera att man har fullständig
kontroll på den ekonomiska situationen.
Uppdraget från förbundsmötet var
tydligt, dvs att man uppdrog åt styrelsen
att fortsätta effektivisera verksamheten,
söka besparingar och hitta nya intäktsmöjligheter. Förbundsstyrelsen fick
också i uppdrag att vidta åtgärder i
kontakter med regering och RF för att få
kompensation för det bristande statliga
stödet inför Eurobasket och de uppkomna merkostnaderna under tävlingen. I
uppdraget ingick också att ta initiativ till
att inom svensk idrott utveckla kompetensen när det gäller idrottsevenemang som
en del av turistnäringen. Konkret har
detta inneburit följande:
√ Förbundskansliet har under perioden
genomgått en större organisationsförändring. Fem anställda har sagts upp
och en nyrekrytering har gjorts. De
ekonomiska konsekvenserna av detta
får utslag först under kommande
verksamhetsår.
√ Styrelse och kansli har tydliggjort tre
prioriterade områden för sitt arbete:
Tävling, utbildning och landslag.
√ Ett nära samarbete är etablerat med
SISU Idrottsutbildarna, SOK och
framförallt RF för att hitta olika sätt att
stötta och utveckla de tre prioriterade
områdena. Företaget Join Us har
tillsammans med kansliet tagit fram ett
Partners- och Rättighetsprogram. Man
har också arbetat med försäljning av
detta, tyvärr utan resultat. Styrelsen
anser att ett nära samarbete med
Basketligan är en förutsättning för att
gemensamt kunna ”sälja” Svensk
Basket.
√ I november genomförde styrelsen och
kansliet ett marknadsseminarium i
syfte att skapa sig en gemensam bild
av nuläget.
√ Personella och ekonomiska resurser
har lagts på att utveckla den för
Idrotten gemensamma databasen
vilken på sikt underlättar hantering av
föreningsregister, spelar/ledar/
licensregister, resultatrapportering,
redovisning av LOK-stöd och hemsidor.

√ Kontakter har tagits med regering, RF
och FIBA både officiellt och informellt.
Ett tilläggsäskande för 2005 har även
gjorts till RF vilket inte givit resultat. En
viss ekonomisk kompensation har
endast kunnat erhållas från FIBA för
Eurobasket 2003.
√ En avslutning genomfördes i april med
de Lokala Organisationskommittéerna
från Luleå, Södertälje, Norrköping och
Borås för Eurobasket 2003.
√ Förbundet har genom påtryckning på
RF medverkat till att man igångsatt ett
målmedvetet arbete för att höja
kompetensen när det gäller internationella idrottsevenemang.
√ Förbundsstyrelsen har vid två tillfällen
i juni och december 2004 skickat ut ett
informationsbrev till alla röstberättigade BDF och föreningar där man
tydliggjort alla åtgärder som vidtagits.
Man har också informerat BDF vid
ytterligare tillfälle och samtidigt
efterfrågat uppgifter om bla
utbildningsplaner och årsmöten, allt i
syfte att stötta och hjälpa BDF:en.
Förbundsstyrelsen har vid ett flertal
tillfällen träffat representanter från
Föreningen Basketligan i syfte att bla
skriva ett nytt avtal då det gamla gick ut i
juni 2004. Ett nytt avtal är träffat för
perioden fram tom juni 2005. I avtalet
nämns bla att man ska arbeta för att
möjliggöra längre avtalsperioder och
även tillsätta en gemensam spelarutvecklingsgrupp. Samarbetet har tidvis
varit svårt att upprätthålla då föreningen
haft tre olika ordförande under kalenderåret.
I september genomfördes ett Basketforum i samband med EM-kvalmatchen
mot Kroatien på Hovet. Bla genomfördes
följande aktiviteter:
√ Möte mellan förbundsstyrelsen och
BDF-ordförande. 5 BDF var närvarande. Man var överens om att det
behövs regelbundna och täta kontakter mellan BDF:en och förbundet.
Många viktiga frågor diskuterades bla
Handslag, Idrottsgymnasier och
Utbildning.
√ Ett timeoutseminarium med en blandning av föreläsare för olika målgrupper. Trots en ganska intensiv
marknadsföring var antalet deltagare
få.
√ En tvådagarsutbildning riktad till Klubboch distriktsanställda med inriktning på
kommande tävlingssäsong men även
med inslag av exempelvis idrottsjuridik
genomfördes. En utvärdering visade
att utbildningen var mycket uppskattad
och föreslogs bli återkommande. 14
föreningar och fyra BDF deltog.
√ Möten med Handslagets referensgrupp.
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Förbundsstyrelsen kan med tillförsikt se
fram emot 2005 inte minst med beaktande av att man genomfört ett antal
nödvändiga administrativa åtgärder och
nu kan ägna sig mer åt verksamheten. En
verksamhet som ökar i omfång. Svensk

Basket växer och vi har i skrivande
stund fått fakta som visar att vi är på väg
mot en 5:e plats i storleksordning bland
alla SF vad avser LOK-stöd till våra
föreningar. Det ger oss energi till att
bemöta framtiden på ett positivt sätt.

Förbundsmötet 2004
Förbundsmötet genomfördes lördagen
den 27 mars 2004 på Nordic Sea Hotel i
Stockholm. Före det officiella förbundsmötet genomfördes ett seminarie med
temat ”Eurobasket – ett världsevent i
backspegeln”. Medverkande var bla
SOKs Generalsekreterare Gunilla
Lindberg, Globens eventansvarige
Patrick Tengwall, Stockholm Visitors
Boards Mats Hedström och Göran
Söderstam, Ess Event. Koordinator var
Lars Nordmalm.
Förbundsordförande Niklas Nordström
inledde mötet att hälsa alla välkomna och
då speciellt hedersordförande Bengt
Wallin och RFs representant Hans
Hellqvist. Röstlängden upptogs av 82
röster fördelat på 59 till BDF: en och 23
till elitserieföreningarna. Till mötesordförande valdes Hans Hellqvist. Hans
genomförde ett kort föredragning där
han belyste frågan om idrottens framtida
möjlighet att arrangera stora evenemang
när staten och regeringen inte går in med
någon form av ekonomiskt stöd. Han
informerade om att RF erhåller medel
från staten för att demokratiskt och
fysiskt fostra ungdomen. Dessa medel
fördelas dels till föreningar via särskilda
projekt och dels till specialförbunden.
Svenska Basketbollförbundet uppfyller
alla kriterier som Riksidrottsstyrelsen
fastställt då vi är jämställda, har en bra
ungdomsverksamhet samt är integrerade. Hans Hellkvist visade även
ökningen av medel som under de
senaste åren fördelas i SF-anslag i
relation till ökning av LOK-stöd till
föreningarna.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom
och flera mötesdeltagare liksom styrelseledamöter deltog i den efterföljande
diskussionen. Anders Carlberg påpekade
bland annat att han inte har någon
förståelse för att ledamöter avgår under
mandatperioden och inte tar sitt ansvar.
Förbundsmötet godkände Verksamhetsberättelsen liksom förvaltningsberättelsen och gav styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.
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Punkten verksamhetsinriktning inleddes
med att Niklas Nordström poängterade att
Förbundsmötets uppdrag är att mejsla ut
färdriktningen i det framtida arbetet.
Vidare föredrog Lars Nordmalm riktlinjer
för verksamhetsinriktningen med den
övergripande målsättningen att Svensk
Basket ska bli fler och bli bättre. Kent
Brodin informerade om arbetet med den
nya utbildningsmodellen för svensk
basket.

Jan Holmin informerade om pågående
utbildningsaktiviteter och påpekade
vikten av att hitta utbildningsansvarig
som kan förmedla kontakter mellan
förening och SISU-distrikt då de lokala
organisationerna idag inte har samma
geografiska sammansättning.
Eivind Möstl informerade om damlandslagens program och framtida
satsning.
Slutligen tydliggjorde Niklas att Förbundsstyrelsen arbetar med att skapa ett
konsekvent överskott för att kunna
betala skulderna till FIBA och RF samt
skapa ett eget kapital. Detta så att vi kan
genomföra den verksamhetsinriktning
och de verksamheter som förbundsmötet
beslutar om.
Flera talare från föreningar och BDF
påtalade vikten av dialog och arbete för
gemensamma mål.
Emil Sjörup från Skånes BDF gjorde även
ett medskick till mötet med uppmaningen
att avdramatisera skulden för Eurobasket
2003. Detta var ett bra evenemang. Vi
ska inte låta skulden förmörka himlen
utan gemensamt fokusera på framtiden.
Förbundsmötet antog den föreslagna
verksamhetsinriktningen samt gav
Förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta
effektivisera verksamheten, söka
besparingar och hitta nya intäktsmöjligheter. Man beslutade även att anta
Bengt Wallins förslag till uppdrag för
förbundsstyrelsen rörande Eurobasket,
se styrelsen berättelse.
Förbundsstyrelsen föreslog Förbundsmötet en ändring av årsavgiften för 2004
och 2005 enligt följande;
√ Förening 1000 kr samt en avgift
baserad på föreningens storlek och
dess elitverksamhet. Storleken
baseras på det vedertagna måttet på
verksamhet, statligt LOK-stöd.
Avgiften är 1 % av erhållet statligt
LOK-stöd föregående år.
Elitverksamhet = Basketliga 10 000 kr,
Damliga 5 000 kr, Basketettan Herr
5 000 kr, Basketettan Dam 3 000 kr.
√ Skol-IF 250 kr
√ Nybildad förening 500 kr
Efter flera inlägg beslutade man fastställa föreslagen årsavgift.
Förbundsmötet beslutade enhälligt att
välja Niklas Nordström, till förbundsord-

förande för en tid av ett år. Mötet
beslutade att fastställa antalet övriga
ledamöter till sex personer och därefter
invaldes följande personer för en tid av
två år: Kent Brodin, Anna Westin och Jan
Jacobsen. Thomas Persson invaldes för
en tid av ett år. Ett fyllnadsval på ett år
genomfördes och där invaldes Björn
Larsson. Till valberedning valdes Gunilla
Bernhardsson, Jan Andersson, Anders
Carlberg och Susanne Ekstedt.

Ordföranden avtackade de avgående
ledamöterna Anders Carlberg och Anki
Tedelius. Han riktade också ett varmt
tack till mötesordföranden Hans Hellquist
för ett mycket väl genomfört möte. Niklas
avslutade med att påtala vikten av att
blicka framåt.

Förtroendevalda och personal
Förbundsstyrelse
Niklas Nordström, Nacka, Ordförande
Anna Westin, Göteborg, Vice ordförande
Kent Brodin, Boden
Lennart Brunander, Sätila
Jan Jacobsen, Lidingö
Björn Larsson, Stockholm
Thomas Persson, Hällekis

Personal
Helénè Brywé, Tävlingsassistent, tom
040930
Jan Enjebo, Sportchef 50%
Förbundskapten Herrar 50%
Carina Forell, Landslags/utbildningssekr
50%, tom 041130
Jan Holmin, Utbildning
Per Källman, Utvecklingsansvarig
Lars Nordmalm, Projektledare
Eivind Möstl, Förbundskapten Damer
50%
Anders Petersson, Projektanställd
Handslag
Waldo Teppans, Tävlingschef
Lena Wallin Kantzy, Kanslichef
Åsa Wallin, Marknad/information

Övriga funktioner
Domarkoordinator
Tom 040630 Stockholms BDF
Claes Åhammar
From 040701 Upplands BDF
Ulf Öhrman
Domarekonomi
Smålands BDF, Jovan Skundric
Redovisning och löner
RF, Mattias Hurtig och Lena Lundin

Representation
FIBA Europe General Assembly Prag 1416 maj 2004
Lars Nordmalm, Lena Wallin-Kantzy
Nordiskt möte Bosön 9-10 jan 2004
Niklas Nordström, Jan Enjebo, Per
Källman, Lars Nordmalm, Lena WallinKantzy, Eivind Möstl
Nordiskt möte Köpenhamn 1-2 oktober
2004
Jan Enjebo, Lena Wallin-Kantzy

Riksidrottsforum Göteborg nov 2004
Anna Westin, Jan Enjebo, Per Källman,
Lena Wallin-Kantzy
SOKs årsmöte
Stockholm, April 2004
Niklas Nordström, Lena Wallin Kantzy
Arbetsgivaralliansens årsmöte
Stockholm, April 2004
Lena Wallin-Kantzy
Skånes BDFs 50-årsjubileum
Höllviken, Maj, 2004
Anna Westin
Waldo Teppans

Förtroendeuppdrag
HEDERSORDFÖRANDE
Arne Jansson
Bengt Wallin
Lars-Åke Nilsson
LEDAMOT I FIBA CENTRAL BOARD
Lena Wallin Kantzy
LEDAMOT I FIBA EUROPE STYRELSE
Lena Wallin Kantzy
VALBEREDNING
Gunilla Bernhardsson, ordförande
Jan Andersson
Anders Carlberg
Susanne Ekstedt
REVISORER
Björn Irle (ÖPCW), av Förbundsmötet
utsedd revisor
Ulf Järlebro, av RF utsedd revisor
DISCIPLINNÄMND
Gunnar Andersson, ordförande
Kjell Fahlgren
Anki Tedelius
Jonas Wallin
STADGEGRUPP
Christer Pallin
Robert Schön
Thomas Tjäder
TÄVLINGSUTSKOTT
Kent Brodin, Boden, Ordförande
Jan Andersson, Lund
Claes Tellman, Stockholm
Thomas Tjäder, Uppsala
Tomas Bergström, Stockholm tom okt
Kicki Johansson, Göteborg from okt
DOMARKOMMITTÉ
Ulf Öhrman
Jan Holmin
Mikael Jaldeby
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SKILJENÄMND
Björn Janson
Jan Jönzén
Thomas Tjäder
REFERENSGRUPP HANDSLAGET
Anna Westin, förbundsstyrelsen
Gunilla Bernhardsson, Göteborg
Frida Ersson, Nacka
Bengt Gustafsson, Eskilstuna
J-P Kostet, Luleå
Anders Petersson, Projektledare

Stipendier & Utmärkelser

U 20 HERRAR
Coacher: Mattias Kenttä och Peter Öqvist
U 18 DAMER
Coacher: Eivind Möstl, Peter Johansson
och Lars Johansson
U 18 HERRAR
Coacher: Christer Stjernborg och Samir
Brahimsson

FIBA hedersdomare from 28/5 2004
Nr 3392 Claes Åhammar
Nr 3388 Ulf Öhrman

U 16 DAMER
Coacher: Grigori Karamouzis och Jurgita
Kausaite

RF:s och SVENSKA SPELs
ELITIDROTTSSTIPENDIUM
Hanna Biernacka

U 16 HERRAR
Coacher: Per Källman, Stefan Pettersson
och Gökay Aküyz

ÅRETS MIKI HERKEL STIPENDIATER
Kallis Lloyd, Malbas
Fransisco Odada, KFUM Söder

U 15 DAMER
Coacher: Linda Löjdmark och Peter
Johansson

GUSTAV Vs 90-ÅRSFOND
Skånes Basketbollförbund 130.000:Utbildning samarbete med Balkan
BJ Bosna, Landskrona 40.000:Utbildningssamarbete med Bosnien
Helsingborg Basket 70.000:Utbildningssamarbete med Tjeckien
Helsingborg Basket 25.000:Utbildningssamarbete med Makedonien
Malbas Basket 25.000:Utbildning samarbete med Makedonien

U 15 HERRAR
Coacher: Jonas Karlsson och Dennis
Aulander

FOLKSAMS IDROTTSFOND
Skåne KFUM Kristianstad Basket
Utv basketskolor för att skapa stadsdelslag/skolområdeslag
Uppland KFUM Uppsala Basket
Temastyrda diskussioner om droger m m
för samtliga elever i åk 6.
PRINS BERTILS OCH PRINSESSAN
LILIANS IDROTTSSTIFTELSE
Kicki Johansson, Göteborg

Landslagsteam
DAMER SENIORER
Evind Möstl, Förbundskapten
Karin Laukkanen, assisterande coach
Joakim Larsson, fysioterapeut
Johan Olsson, manager
Kero Stine Nuland, sjukgymnast
Karin Sörenfors, sjukgymnast
Kristin Fjeldstad, sjukgymnast
HERRAR SENIORER
Jan Enjebo, Förbundskapten
Per Källman, ass coach
Jan Mikulowski, ass coach
Peter Svensson, sjukgymnast
Göran Ohlén, läkare
Atena Gerontidou, manager
Carina Forell, landslagskoordinator
HERRAR RULLSTOL
L-G Andersson, Förbundskapten
Ines Lopes och Kjell Tallén, assisterande
coach
Milja Vaitilo, fysioterapeut
Tommy Ohlsson, mekaniker
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U 20 DAMER
Coacher: Eivind Möstl, Peter Johansson
och Lars Johansson

LÄRARE RIKSGYMNASIER
Luleå
Bo Tano, Maria Modig,
Pat Ryan, Mikael Johansson
Sanda
Linda Löjdmark,
Dennis Aulander, Thomas Quaade
HÖGRE UTBILDNINGAR
RF/SISU/SOK ELITTRÄNARUTBILDNING
Åk 1 Torbjörn Gehrke, Linda Löjdmark,
Pat Ryan
Åk 2 Per Källman
IDROTTSHÖGSKOLANS TRÄNARLINJE/
Basket
Åk 1 Rickard Duncan, Jamel Kouba
Åk 2 Gökay Akyuz, Andreas Berndtsson,
Oskar Kotsalainen,
Stefan Pettersson, Francisco Pinto
FIBA EUROPE CLINIC FOR COMMISSIONERS
28-29 februari, Budapest
Örjan Engberg, Mikael Jaldeby
Claes Åhammar, Ulf Öhrman
Juni, Gran Canaria
Anders Olsson
FIBA EUROPE CLINIC FOR NATIONAL
INSTRUCTORS
Juni, Gran Canaria
Jan Holmin
FIBA EUROPE REFEREE CLINIC
Juni, Gran Canaria
Apostolos Kalpakas, Oscar Lefwerth,
Nikos Mpotitsis, Lahdo Sharro

Landslag
Inledning

verksamheten upp till äldsta ungdomslandslag U-20.

Under året har organisationen kring
landslagsverksamheten ändrats.
Tjänsten som sportchef (Jan Enjebo)
innebär ett totalansvar för verksamheten
från flick- och pojksidan, till seniorer
både damer och herrar. Utvecklingsansvarig (Per Källman) fungerar rent
praktiskt som ansvarig för region-

Verksamhet 2004

Ett antal landslagsledningsträffar har
genomförts under året, separat pojkarflickor, damer-herrar, men även gemensamma sådana.

Spelare

Ledare

Dagar

Landskamper

Seniorer

42

13

104

36

Ungdom

179

24

162

75

Region

480

24

96

Totalt

701

61

362

111

Herrar
Årets utmaning var att, åter igen, ta sig
an Ryssland för våra svenska basketherrar. Denna gång i kvalet till
EUROBASKET 2005, som går av stapeln
i Belgrad under september månad. I
samma grupp återfanns en annan stor
basketnation, Kroatien.
Alla som kan historien vet att dessa två
länder tillhör toppen av världens
basketländer sedan lång tid.
Uppgiften visade sig vara övermäktig
denna gång. Men även om det till slut
blev klara förluster var det stundtals bra
spel från vårt svenska landslag,
framförallt mot Ryssland hemma i
Solnahallen och även Kroatien borta.

Datum

Dagar

Projekt

30 apr-2 maj

3

Läger, Bosön

7 jun-9 jun

3

Läger, Bosön

10 jun-14 jun

5

Turnering, Slovakien

19 jul-20 jul

2

Läger, Bosön

Förberedelserna inför EM-kvalet bestod i
läger på Bosön samt ett matchande mot
14 olika nationer, se bifogad fakta.
Truppen bestod av sju st spelare som
var med i EUROBASKET 2003, i Sverige,
samt fem ”nya” spelare, - se bifogad
fakta.
Varje säsong brukar en eller ett par
spelare blomma ut och ta steget upp till
seniorlandslaget. Årets utropstecken var
Olivier Ilunga och Joakim Kjellbom. Bägge
representerar de två spelartyper som
garanterar en fortsatt utveckling av ett
svenskt seniorlandslag, position 1 och 5.

Landskamper mot

Antal

Slovakien, Tjeckien, Tyskland A2

3

Italien, Georgien, Ryssland

3

21 jul-25 jul

5

Turnering, Italien

28 jul-29 jul

2

Läger, Bosön

30 jul-31 jul

2

Matcher i Sverige

1 aug-3 aug

3

Läger, Bosön

4 aug-6 aug

3

Baltic Sea Basketball Cup Finland, Estland, Lettland

7 aug-11 aug

5

2
Finland

1

3

Läger i Litauen

Kina, Lettland, Litauen

3

25 aug-27 aug 3

Landskamper, Finland

Finland

2

28 aug-3 sep

7

Turnering, Turkiet

Turkiet, Israel, Slovenien

3

8 sep-11 sep

4

EM-kval

Ryssland-Sverige

1

12 sep-15 sep 4

EM-kval

Sverige-Kroatien

1

19 sep-22 sep 4

EM-kval

Sverige-Ryssland

1

23 sep-26 sep 4

EM-kval

Kroatien-Sverige

1

Totalt

24

Totalt

59
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Damer
Efter två säsonger utan formell tävlingsverksamhet på grund av omläggningen
av FIBA´s tävlingssystem, var det
äntligen dags för damlandslaget att börja
kvala mot EM 2007.Kvalgruppen består
av Estland, Luxemburg och Irland, där
gruppsegraren är direktkvalificerad till Agruppen. Målet var att skaffa ett så bra
utgångsläge som möjligt inför
returmatcherna nästa sommar. Målet
uppfylldes med råge efter vinster mot
Irland med 25p, Luxemburg 23p och
Estland 21p.

Truppen var samlad totalt 40 dagar
under sommaren och spelade 12
landskamper.

Datum

Landskamper mot

Dagar

Projekt

Den relativt orutinerade truppen bestod
av fem spelare från Damligan, fem
europaproffs och två collegespelare.
Med en medelålder på 26 år har det här
laget stora utvecklingsmöjligheter.
Trots att flera av spelarna har erfarenhet
både från college- och proffsspel, var
det två Damligaspelare (Agga Jablonska
och Maria Näsström), som var de mest
tongivande spelarna.
Antal

1 jul-4 jul

4

Läger, Bosön

6 aug-9 aug

4

Läger, Eskilstuna

9 aug-15 aug

7

NM, Arvika

Danmark, Island, Norge, Finland

4

19 aug-23 aug 5

Turnering, Italien

Italien, Kroatien, Bulgarien

3

2 sep-5 sep

4

Läger, Bosön/Finland

Finland

2

9 sep-12 sep

4

Läger, Bosön

15 sep-18 sep 4

EM-kval

Sverige - Irland

1

19 sep-22 sep 4

EM-kval

Luxemburg - Sverige

1

23 sep-26 sep 4

EM-kval

Sverige - Estland

1

Totalt

12

Totalt

40

Rullstol
Sverige missade kvalet till OS i Aten så
detta har blivit ett mellanår om än dock ett
viktigt sådant. Landslaget har haft
sammanlagt 20 st spelare på olika läger
och matchtillfällen under året för
förberedelser till nästa års EM i Paris.
I samarbete med Utvecklings Centrum i
Eskilstuna har tre st läger arrangerats
för U-lag, två ggr i Eskilstuna och 1 gång
på Bosön

Datum

Dagar

Projekt

Landskamper mot
Turkiet

3

Finland

2

Totalt

5

13 feb-15 feb

3

Läger, Malmö

8 apr-10 apr

3

Läger, Stockholm

1 maj-2 maj

2

Läger, Uddevalla

9 jul-11 jul

3

Läger, Bosön

3 sep-5 sep

3

Läger, Stockholm

22 okt-24 okt

3

Läger, Göteborg

5 nov-7 nov

3

Läger, Stockholm

Totalt

29

Ungdomslandslag
FIBA har under året lagt om sin tävlingsverksamhet för ungdomar. Framledes
kommer det spelas Europamästerskap
för Flickor och pojkar U16, 18, 20 varje
år, uppdelat i A & B grupper. 2004
startade man med U16. De äldre
ungdomslandslagen hade ett mellanår då
man inte hade kvalificerat sig till slutspel
enligt det gamla systemet. Pojkar U18
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Spelare: Dan Wallin, Mikael Persson,
Daniel Färnlund, Johny Sawme (GRBK),
Daniel Flensburg, Tobias Sandberg,
Thomas Larsson, Mikael Norlin (FIFH,
Malmö), Thomas Åkerberg, Mårten
Kierman, Mattias Karlsson (Linköping
HIF), Gunnar Berglund, Johny Åfeldt
(Nacka HI), Mathias Hackzell, Stefan
Wegeborn, Patrik Nylander, Lars
Spenger, Mattias Simonsson (Norrbacka), Hussein Haidari (Roma, Italien),
Peter Kohlström (Sassari, Italien)
Antal

deltog i Albert Schweitzer turneringen,
(en världsturnering) för första gången
på 19 år.

Flickor
U20 (85-87)
Har under året arbetat under namnet
Utvecklingslandslaget. VerksamhetEN
har varit starkt kopplad till U18 och
Damlandslaget med gemensamma läger
och ledare.

U18 (86-87)
Ett för framtiden intressant lag som
överlägset vann Nordiska Mästerskapen
i Solna i maj.
U16 (88)
Den intensiva satsning som startade
under fjolåret fortsatte i oförminskad
styrka. Laget hade ett stort antal läger
och landskamper innan man gav sig iväg
till B-EM slutspelet i Rakvere, Estland.
Tyvärr räckte inte satsningen fullt ut för
att avancera till A gruppen men laget
placerade sig på en klart godkänd 3:e
plats i gruppen. Man placerade sig som
tvåa i NM efter en knapp finalförlust mot
Island.
U15 (89)
Inledde verksamheten med att genomföra
en träningsvecka i Husqvarna i samarbete med Sanda Elit Centrum.

Pojkar
U20 (85-87)
Laget gick till final i NM där man förlorade
mot Island. Senare under sommaren tog
man den första svenska segern mot ett
pojklag från Tyskland på flera år.
U18 (86-87)
Efter intensivt lobbyarbete fick vi äntligen
chansen att deltaga i Albert Schweitzer
Turneringen (inofficiellt VM för juniorer).
Här fick vi möjlighet att spela mot flera
världslag och de svenska spelarna tog
denna möjlighet till utveckling på ett
mycket positivt sätt.
U16 (88)
Här har ett intensivt arbete lagts ner på
att leta efter spelare med för basket
speciella egenskaper. Det innebar att
man hade svårt att göra resultat i början
av landslagssäsongen men man kom
med stormsteg vart efter tiden gick.

Laget har letts bl. a av två Idrottshögskolestudenter vilket har gett
möjlighet att använda gruppen för
forskning. I B-EM-slutspelet i England
placerade man sig som 9:a.
U15 (89)
Laget har genomfört en träningsvecka i
Husqvarna, inklusive 2 matcher mot
Finland, i samarbete med Sanda Elit
Centrum.

Regionverksamheten
Varje region har genomfört fyra
sammandragningar per lag. SBBF:s
spelarutbildningsplan har implementerats
vid dessa tillfällen. Ett urval av 15
spelare i enlighet med direktiven från
”Mål & Syfte med Landslagsverksamheten” har kallats till Miki Herkel
Cup i Huskvarna.
Coacher
Norrland
Flickor Robert Sundling och Bengt
Axelsson
Pojkar Pat Ryan, Mikael Johansson och
David Leman
Svealand
Flickor Sara Rouhani och Petter
Andreasson
Pojkar Andreas Bergman och Rikard
Jaldemark
Stockholm
Flickor Erik Wännström, Rolf Hall och Jan
Isaksson
Pojkar Oskar Kotsalainen, Samir
Brahimsson, Francisco Pinto, Choukri
Khoutar, Aydin Alptürk och Mats Jansson
Götaland
Flickor Eva Lilja och Jannie Quaade
Pojkar Dennis Aulander och Pontus
Frivold

Resultat landskamper
Herrar
Slovakien - Sverige
Sverige - Tjeckien
Tyskland A2 - Sverige
Italien - Sverige
Georgien - Sverige
Sverige - Ryssland
Sverige - Finland
Lettland - Sverige
Finland - Sverige
Estland - Sverige
Kina - Sverige
Sverige - Lettland
Litauen - Sverige
Finland - Sverige
Finland - Sverige
Turkiet - Sverige
Slovenien - Sverige
Israel - Sverige
Ryssland - Sverige
Sverige - Kroatien
Sverige - Ryssland
Kroatien - Sverige

88 - 67
70 - 84
81 - 74
82 - 75
91 - 81
72 - 78
93 - 85
67 - 72
73 - 68
94 - 106
87 - 63
80 - 73
99 - 58
77 - 61
93 - 54
79 - 68
78 -72
73 - 64
97 - 64
69 - 86
81 - 92
75 - 61

Snittresultat

72 – 83

Damer
Sverige - Danmark
Sverige - Island
Sverige - Norge
Sverige - Finland
Sverige - Italien
Sverige - Kroatien
Sverige - Bulgarien
Sverige - Finland
Sverige - Finland
Sverige - Irland
Luxemburg - Sverige
Estland - Sverige

65 - 67
99 - 66
67 - 59
62 - 79
55 - 89
41 - 48
64 - 70
74 - 56
60 - 70
87 – 62
44 – 67
64 – 85

Snittresultat

80 – 57
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Utbildning
Inledning
Implementering och fortsatt framtagning
av en ny utbildningsmodell och utbildningsorganisation fortgår enligt Svensk
Baskets verksamhetsinriktning. Utbildningen är målinriktad och genomförs som
nivåanpassad behörighets- och
funktionsutbildning.
Arbete har startat med att skapa en
utbildningskommitté med syfte att öka
delaktigheten i utformningen av förbundets utbildningsverksamhet samt skapa
samsyn kring utbildningsverksamheten i ”
Basketsverige”.
En sportavdelning har organiserats på
förbundskansliet som ansvarar för bland
annat genomförande och implementering
av svensk baskets utbildningsprogram.

Tränarutbildning, clinics
Den 6-7 februari träffades en grupp
engagerade ”utbildningsmänniskor” från
hela landet, på Bosön, utanför Stockholm, för att diskutera och lägga upp
riktlinjer för den ”nya” utbildningen inom
Svensk Basket, främst gällande innehåll.
Utbildningsansvarig i styrelsen, Kent
Brodin, ledde detta möte. Kent har, sedan
tidigare, lagt ner ett omfattande arbete
kring en tänkt organisation och modell.
Resultatet efter helgen blev att grunden,
Grundkursen, samt toppen, Steg 3
Förbundstränare, fylldes med teman och
innehåll. Pilotutbildningarna på dessa två
nivåer hade som mål att starta under
säsongen 04/05.
Under våren inbjöds samtliga BDF till
utbildarutbildning för tränare och domare,
i Jönköping den 14-16 maj. Varje BDF
hade rätt att närvara med två personer,
domar- resp. tränarrepresentant. Dessa
individer har nu rätt, att enligt den nya
modellen, hålla grundkurser i svensk
baskets regi. Idén är att säkerställa
innehållet i utbildningen och att kunna
hålla en ”röd tråd”, oavsett var i landet
utbildningen sker.
Målet är att implementera utbildningsmodellen (Grundkurs - Steg 1 – Steg 2) i
samtliga distrikt under säsongen 05/06.
Steg 3 Förbundstränarutbildningen
tilldrog sig stort intresse. Inbjudan till
pilotkursen gick ut i november och kort
därefter hade ett 40-tal intresserade hört
av sig. 36 st inkom med en skriftlig
ansökan varvid 13 slutligen blev
antagna. Starten för utbildningen var
planerad till den 2 januari 2005 och skall
pågå under 18 månader.
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Under året genomfördes två olika
clinicprogram, helt resp. delvis i Svenska
Basketbollförbundets regi. Den första
under Miki Herkel Cup, Husqvarna i mitten
av maj, den andra i Vilnius, Litauen i

samband med att herrlandslaget spelade
landskamper mot Kina, Lettland och
Litauen den 8-10 augusti.

Skolverksamheten
Idrottshögskolans Tränarlinje/Basketboll

Basket Universitet
SBBF fick i samarbete med Mitthögskolan
och Jämtland Basket i uppdrag av RF att
starta ett pilotprojekt som underlättar för
lagbollspelare att kombinera studier och
elitidrott. Se även projekt.

Basketgymnasier
Vi delar in dem i tre olika nivåer.
1. Riksidrottsgymnasier
Av RF sanktionerad verksamhet. För
Basketboll finns denna verksamhet i
Husqvarna och Luleå.
2. Auktoriserade Basketbollgymnasier
Av SBBF sanktionerad verksamhet.
Under året har behovet av en tydlighet
av denna verksamhet belysts. Syftet är
att säkerställa kvalitén för alla inblandade. Två planeringsmöten har genomförts med involverade
föreningsrepresententer och ett utkast
på en kravspecifikation har framtagits.
3. Övriga Basketgymnasier
Verksamhet som inte uppfyller de krav
som SBBF fastställt.

Riksidrottsgymnasier (RIG)
Riksbasketgymnasiet i Huskvarna var
arrangör av det årliga RIG-RIG mötet den
20 januari där erfarenheter, samordning
och utveckling diskuteras.
Den 5-7 okt har i Riksidrottsförbundets
regi genomförts den årliga konferensen
på Bösön. Förutom SF deltog skolchef,
rektor och RIG-lärare från de båda
riksbasketgymnasierna. Under dessa
dagar genomfördes dessutom enligt SF
stående aktivitetsplan RIG-grupps- och
RIG-RIG möte.
I Riksidrottsförbundets regi har i
Huskvarna den 18-19 nov genomförts
utbildnings- och utvecklingsdagar för
RIG-gruppen inför verksamhetsbeskrivning och utvärdering. I denna
utbildning deltog rektor, kommunrepresentant samt lärare. Motsvarande
utbildning genomförs under feb 2005 i
Luleå.
Lärarna har deltagit i den årliga tränarenkäten som sker i RFs regi. Den är en
del av den utvärdering och förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs på
Riksbasketgymnasiet.

Basketklasser

Lärarna har under året erhållit
kompetensutbildning genom SF:s
försorg, bland annat går en lärare från
vardera gymnasiet Elittränarutbildningen
på Bosön.
Lärarna har under året haft uppdrag som
landslagscoacher samt tränare för
regionlagsverksamheten.

Runt om i landet engagerar sig våra
föreningar i skolverksamheten och på ett
flertal ställen växer det fram ”Basketklasser” alternativt Idrottsklasser med
Basketprofil. Denna verksamhet ska
belysas och ett underlag till kursplaner är
under framställan

Projekt
Handslaget
verkstäder skulle komma laddade till sina
föreningar för att där med full kraft
genomföra Handslaget.

Handslaget är en satsning där regeringen har för avsikt att låta Svensk Idrott
disponera 1 miljard SEK till barn – och
ungdomsverksamhet under en fyraårsperiod (2003-2007).

Handslagsresurserna var tänkta att
förstärka det vi redan är bra på men
även för att göra nya saker inom
prioriterade områden.

För att få del av dessa medel ska
insatser göras för att uppmuntra
Specialidrottsförbund och idrottsföreningar att öppna dörrar för fler, hålla
tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors
idrottande, kampen mot droger och
intensifiera samarbetet med skolan.

En styr - och referensgrupp med
geografisk spridning bildades för att på
central nivå kontinuerligt analysera
fortsättningen av projektet. Gruppen
består av; J-P Kostet, Luleå, Gunilla
Bernhardsson, Göteborg, Frida Erson,
Stockholm, Bengt Gustavsson, Eskilstuna
och Anna Westin, förbundsstyrelsen.
Anders Carlberg, Stockholm, medverkar
också vid speciella tillfällen.

Inom basketen jobbar vi sedan länge
inom dessa områden, vi har arbetat hårt
och medvetet med integration och 50 %
av våra aktiva är flickor och kvinnor.
Svensk Baskets satsning mot Handslaget

År 2 (1/7 2004-30/6 2005)

År 1 (1/1 2004- 30/6 2004)
Vi låg tidigt i startgroparna, samtidigt som
Riksidrottsstyrelsen tog sitt beslut i
december 2003 var vi klara med att
starta vårt projekt för år 1, men även på
längre sikt. En projektledare, Anders
Petterson, anställdes och vi valde att
fokusera på en stor central utbildningsträff som startskott för vårt handslagsarbete Träffen innehöll också en framtidsverkstad som genomfördes i samarbete
med SISU Till konferensen var alla
landets ungdomsföreningar inbjudna med
möjlighet att dela på startbidraget.
Villkoren för att föreningarna skulle äga
rätt att medverka och ta del av medel för
Handslaget år 1, var följande;
√ medverka vid utbildningsträffen 5-6
jan. 2004
√ upprätta en Handlingsplan för arbete
med Handslaget och påbörja utbildning
och aktiviteter i den egna föreningen
under våren 2004.
Målet med utbildningsträffen var att
föreningsrepresentanterna efter
genomförda föreläsningar och framtids-

Handslaget i siffror

I juni 2004 beslutade Riksidrottsförbundet
om fördelningen inför år 2. Dessa pengar
valde vi att fördela efter en modell
baserad på 2003 års LOK-stöd.
Intresset från våra föreningar har varit
stort och under år 2 har vi fått in 120
handlingsplaner, vilket motsvarar 80-90
% av de LOK -stödstimmar som redovisats från basketsporten. Arbetet med
Handslaget genomförs i både små och
stora föreningar, spridda över hela
landet.
I Stockholmsidrottens nätverk är vi tack
vare våra föreningars aktiva deltagande
och vår projektledares arbete med och
kopplar samman föreningar och skola.
Även i övriga landet är vi väl representerade på distriktsnivå. Goda exempel
finns i både Skåne och Norrbotten. Vår
projektledares olika besök runt om i
Sverige och de intensiva uppföljningarna
har varit mycket lyckade. Våra föreningar tar ett stort socialt ansvar och gör
att vi kan känna oss nöjda med det
arbete vi inom Svensk Basket gjort inom
Handslagsområdet.

Beviljat medel

Föreningar

År 1

1 174 000 kr

88

År 2

3 844 000 kr

124
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Basketuniversitet – en
modell för lagsporter
Svenska Basketbollförbundet var först
med att under 70-talet etablera
idrottsgymnasietanken och har sedan
dess haft två-tre riksidrottsgymnasier
där många elitspelare och ledare
fostrats. De senare åren har även ett
antal lokala och regionala varianter, inkl
friskolor skapats. Många av de elever
som lämnar den mycket kvalitetssäkrade
RIG-verksamheten upplever ett stort
glapp när man börjar på högskolan och
ska kombinera detta med elitidrott.

I april var det SM-slutspel för de fem
etablerade rullstolsbasketlagen. Två
damlag spelade en uppvisningsmatch,
Stockholmslaget och Malmö-Eskilstunalaget. Malmö-Eskilstunalaget vann med 8
poäng.
I maj var det ett träningsläger i Stockholm
på Rehab Station, Stockholms sporthall.
Det var få tjejer med på grund av
sjukdom och skador.

Basket är av tradition stark på alla våra
högskoleorter och vi har många elitspelare som studerar, inte minst flickor.
Många av dem har tyvärr lämnat landet
för att söka kombinationen basket-studier
i USA där satsningen är enorm på
skolidrott. Detta är givetvis ett stort
problem i talangutvecklingen. Många av
spelarna kan därför inte delta i
landslagsträning och spel och därmed
stagnerar de i sin internationella utveckling. Vi vill därför skapa förutsättningar
och möjligheter på hemmaplan. Vi har i
olika RF-sammanhang de senaste 15
åren försökt att driva på detta arbete.

I september var det träningsläger i
Göteborg. Det var första gången vi var
på västkusten. Lägret var mycket lyckat.
Några av Göteborgs Rullstolsbasket
Klubbens spelare var där och spelade
en träningsmatch mot tjejerna.

Svenska Basketbollförbundet driver
därför tillsammans med Jämtland Basket
ett projekt vars ambition är att skapa en
modell för ett ”Basketuniversitet” som
kan användas för andra SF och lärosäten. ”Basketuniversitet” ska underlätta
för enskilda studenter och ledare att
kombinera studier och träning på elitnivå.
Projektet ska utvärderas under våren
2006 och drivs idag delvis med RF-stöd.
Operativt ansvariga är Jan Enjebo, SBBF
och Peter Johansson, Jämtland Basket.
De har till sin hjälp en styrgrupp med
Thomas Persson och Alf Gunnmo från
resp styrelse.

I december var det träningsläger i
Stockholm. Då var vi i Rehab Station
Stockholms sporthall. Det var extra roligt
att fyra nya tjejer tillkommit, liksom en ny
ledare, Jonny Åfeldt. Han är villig att ta
på sig ledaransvar för damverksamheten
i Sverige.

Rullstolsbasket för
tjejer
Bakgrund
I ett decennium har rullstolsbasket för
tjejer hållit låg profil, men hösten 2002
startades verksamheten igen. Initiativet
togs av Malin Bernt och Helen Rönnegard som tillsammans med Annica Fornell
på Svenska Handikappidrottsförbundet
(SHIF) och Lena Wallin-Kantzy på
Svenska Basketbollförbundet (SBBF)
startade ett projekt. Under hösten 2002
och våren 2003 finansierades lägren
och turneringen av SBBF och tjejerna
själva. Projektet fick PLI-medel från och
med hösten 2003 för att utveckla
verksamheten tre år framåt.

Verksamhet 2004
I februari deltog två damlag i den stora
tävlingen för funktionshindrade, Malmö
Open. Lagen hette Stockholmslaget och
Malmö-Eskilstunalaget. Det senare kom till
final mot herrlaget Eskilstuna.
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I mars arrangerade Utvecklingscentrum
för handikappidrott ett träningsläger för
nybörjartjejer i rullstolsbasket.

I november var det en nybörjarturnering i
Eskilstuna. Fem lag deltog och damlaget
gick till final efter hårt motstånd från ett
Malmölag. Damlaget förlorade finalen,
men det var en mycket stor framgång att
ta sig till final. Tjejerna var mycket glada
och nöjda med både sitt spel och
platsen.

Totala antalet deltagare som har varit
verksamma 2004: 20 stycken
Ledare som har deltagit: Helen Rönnegard, Kicki Johansson, Malin Bernt,
Jonny Åfeldt.

Tävling
Inledning

IT-utvecklingen

Svenska basketbollförbundets Tävlingsutskott ansvarar för utveckling och
förvaltning av tävlingsverksamheten i
Sverige. Utskottet har haft 10 stycken
protokollförda telefonmöten samt tre
arbetsmöten. Dessutom har ett möte
genomförts med serieföreningarna och
ett representantskapsmöte har hållits i
november månad.

√ Statistik redovisning i förbundsserierna.

Två stycken träffar med tävlingsregionsansvariga har genomförts, där bl.
tävlingsfrågor, tidsplaner, utvecklingsfrågor samt utredningsuppdrag har
diskuterats.
Tävlingschefen har representerat på fem
stycken BDF-årsmöten för att bland
annat sprida information om förbundets
verksamhet.

Verksamhetsområden

√ Licenshantering i Klubben Online
startade ht 2004.
√ Utvecklingsarbete inleds om Liverapportering samt statistikredovisning.

Tävlingsbestämmelser
Reviderade under 2004. Förändring i
representationsbestämmelserna,
dubbellicensiering införd.

Tävlingsregionerna
De tolv BDF:en är indelade i sex tävlingsregioner;
√ Region Nord – Norrbottens BDF,
Västerbottens BDF.
√ Region Mellannorrland – Mellannorrlands BDF.

Tävlingsverksamheten består av följande
delverksamheter:

√ Region Öst – Stockholms BDF,
Upplands BDF.

√ Utveckling, planering och administration av Förbundsserier samt Ungdoms
SM, Junior SM, U20 SM.

√ Region Mellan – Östsvenska BDF,
Gävle/Dala BDF, Mellansvenska BDF,
Västmanlands BDF.

√ Utveckling och administration av
Tävlingsbestämmelser.

√ Region Väst – Westra Sveriges BDF.

√ Ledning och samordning av
Tävlingsregionernas arbete.
√ Administration av föreningsregistret
samt års- och anmälningsavgifter
√ Administration av laglicenser.
√ Administration av domarkostnadsjämningsystem.
√ Administration och utveckling av
försäkringssystemet inom Svensk
Basket.
√ Tillsättning av domare i Förbundsserierna.
Tävlingsutskottets uppdrag
√ Beslutande organ inom Tävlingsverksamheten
√ Uppföljning och utveckling av regelverket
√ Genomförande av representantskapet
√ Beslutande organ för nya basketligalag
√ Uppföljning av lag i Basketligan

√ Region Syd – Småland/Blekinge BDF,
Skåne BDF.
Tävlingsregionernas uppgift är att
administrera tävlingsverksamheten på
distriktsnivå, samt att möjliggöra en
decentralisering av verksamheten med
inriktning mot att genomförandet sker
regionalt.
Regionernas arbete har medfört en
effektivare administration av tävlingsverksamheten. Två gånger per säsong
sammanträder regionerna för att
utveckla och förbättra verksamheten.
Mötena hålls under september och
februari månad.

Rullstol
Fem lag deltar i SM-serien för herrar och
tävlar om titeln Svenska Mästare. Dessa
är FIFH Malmö, Göteborgs RBK, Linköping HIF, Nacka HI och Norrbacka HIF.
Serien spelas med sammandragningar
under totalt fem helger och avslutas med
en slutspelshelg där mästarna koras.
Svenska mästare 2004 blev Norrbacka
HIF. Under hösten 2004 ökades serien
med ytterligare ett lag, Eskilstuna HIF.

Utvecklingsarbete
Tävlingutskottets uppgift är att utveckla
verksamheten inom av
Representationskapets beslutade ramar.
Utvecklingsarbetet sker dels via ett nära
samarbete med serieföreningarna, dels
via ett kontinuerligt arbete med Tävlingsregionerna.
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Administration av spelaroch ledarlicenser
Möjlighet för licensering i Klubben online
infört. Utvecklingsarbetet fortsätter.
Klubben Online är det nya
internetbaserade vertyget för föreningarna. I verktyget får föreningen bl a en
hemsida, möjlighet att administrera
medlemsregistret, licensiering, resultat
och statistik.
LICENSER

2004

(2003)

SENIORER

5295

(4240)

JUNIORER

1710

(767)

Domarverksamheten
DOMARTILLSÄTTNING
Svenska Basketbollförbundet svarar för
nominering av domare i Basketligan
Herrar, Damligan, Basketettan Herrar
samt Damer samt Final Four i U 20 SM,
JSM och USM. Årligen utses en grupp på
ca 55 domare att ingå i Elitdomargruppen.
Denna säsong administrerades verksamheten genom avtal med Upplands BDF.
UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
En elitdomarclinic genomförs årligen före
säsongstart, där elitdomarkandidaterna
får genomföra fysiska tester och
regeltester. För genomförandet av
domarutbildningen har nio regionala
instruktörer utsetts vilka ansvarar för
varsin region.
Förbundsdomarutbildning arrangeras
årligen.
Domarövervakning sker av speciellt
utsedda och utbildade domarobservatörer. Särskild vikt läggs vid att
följa nykomlingar i elitdomargruppen.

Förbundsserierna med
Svenska Mästarna år 2004
Herrar – Basketligan
Plannja Basket (Norrköping Dolphins)
4-1 (94-91, 101-114, 103-77, 89-82,
113-109)
Spelare: Peter Bogner, Jim Enbom, Stefan
Hellgren, Håkan Larsson, Erik Lundmark,
Erik Metsävainio, John Pettersson,
Anders Rönndahl, Donatas
Sabaliauskas, Jonas Wernqvist, Donald
Williams, Brent Wright, Emil Zacconi.
Coacher: David Visscher, Mattias Kenttä.
Damer – Damligan
Solna Vikings (Brahe Basket)
3-0 (68-57, 70-63, 66-64)
Spelare: Tove Jarneland, Anna Hofström,
Cecilia Ferm, Anna Höglund, Marie
Molander, Azuka Nnamaka, Michaela
Livijn, Johanna Axelsson, Stina Pettersson, Caroline Svantesson, Danijela
Blagojevic, Nina Baresso, Linda Ståhlberg.
Coacher: Michael Westerholm, Rolf Hall.
Rullstol (Herrar)
Norrbacka HIF (Göteborgs RBK)
52-49
Spelare: Mattias Simonsson, Anders
Forslund, Stefan Wegeborn, Lars
Stenger, Mattias Hackzell, Per Byqvist,
Mohammed Safdari, Nicklas Rossi
Coacher: Lars-Gunnar Andersson
(spelande)
BasketEttan Herrar
Vinnare Final Four, S.D. Srbija

KOMMISSARIEVERKSAMHET

Allsvenskan Damer Norra

Förutom att fungera som ansvarig för
sekretariatsfunktionen har kommissarierna även använts för att:

KFUM Lidingö Basket

√ Besiktiga de hallar som används med
avseende på teknisk utrustning,
spelplanens utformning, reklam och
säkerhetsfrågor.

Växjö Queens

√ Kontrollera de olika arrangemangen.
Basketligan och serieföreningarna har
upprättat kravspecifikationer på
arrangemangen.
FIBA domare under säsongen
Apostolos Kalpakas, Lahdo Sharro,
Nicke Mpotitsis, Oscar Lefwerth

Allsvenskan Damer Södra

U20 SM
Herrar – Södertälje BBK
Damer – 08 Stockholm HR
Junior SM
Herrar – Södertälje BBK
Damer – Norrköping Dolphins
Ungdoms SM
Pojkar – 87: KFUM Söder
Flickor – 87: Solna Vikings
Pojkar – 88: Södertälje BBK
Flickor – 88: Solna Vikings
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska Basketbollförbundet får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01 —
2004-12-31. (Föregående verksamhetsår omfattade 18 månader.)
Årets resultat uppgick till 136 tkr
(föregående år – 3.382 tkr ). Den totala
omsättningen blev 13.497 tkr (19.619
tkr). SF-bidrag från Riksidrottsförbundet
har erhållits med 6.244 tkr, vilket innebär
en självfinansieringsgrad på 54 %.
Efter två tidigare verksamhetsår med
betydande förluster, i huvudsak orsakat
av Eurobasket 2003, har det gångna året
präglats av ett grundligt konsolideringsarbete. Basen har lagts för att inom ett
antal år återbetala Förbundets skulder
och därmed stärka balansräkningen.
Tyvärr har processen medfört att ett
antal duktiga och erfarna medarbetare
tvingats avsluta sin tjänst hos SBBF. En
ny bantad organisation genomför nu
kansliets löpande uppgifter.

Vid årets början kvarstod framförallt två
stora inte avslutade affärsavtal härrörande från Eurobasket. Mycket tid har
lagts ned på att hitta en för samtliga
inblandade parter acceptabel lösning.
Det är inte utan en viss tillfredställelse
som förbundet efter träffade uppgörelser nu kan lägga detta tunga arbete
bakom sig.
I likhet med föregående räkenskapsår
köper Förbundet redovisnings- och
löneadministrativa tjänster från Riksidrottsförbundet. Likaledes har den
resurskrävande hanteringen av domarkostnadsutjämningen fortsatt skötts av
Smålands BDF. Detta medför en väsentlig
ökning av kvalitén i ekonomihanteringen.
Styrelsen föreslår att årets resultat på
136 tkr överförs i ny räkning.

Förbundsstyrelsen i februari 2005

Förutom det arbete som lagts på att
omorganisera kansliet och dess uppdrag
har mycket tid avsatts för att lösa de
problem som kvarstod sedan
Eurobasket.
De propåer som framförts till Regering
och RF med anledning av Eurobasket
avseende någon form av bidrag/
kostnadstäckning för arrangemanget har
varit resultatlösa. Däremot har FIBA,
efter förhandlingar, visat stor förståelse
för de extraordinära problem som
uppstod både före och i samband med
mästerskapets genomförande. Härigenom har Förbundet fått ett inte oväsentligt ekonomiskt bidrag.

Statistik lokalt aktivitetsstöd (medlemsföreningar)

Sammankomster
Förändring
Placering bland SF

2000

2001

2002

2003

215 080

212 015

271 871

309 978

+ 1%

- 1%

+ 28%

+ 14%

9

10

8

8
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Resultaträkning (tkr)
Förbundets intäkter

Not

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

1

13 497

19 619

-600

-883

-7 118

-10 147

Förbundets kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

-5 400

-7 862

Av- och nedskrivningar

5

-37

-38

Jämförelsestörande post
Eurobasket

3

0

-3 840

-13 155

-22 770

342

-3 151

15

8

Räntekostnader och liknande resultatposter

-221

-239

Summa resultat från finansiella investeringar

-206

-231

Resultat efter finansiella poster

136

-3 382

Årets resultat

136

-3 382

Not

2004-12-31

2003-12-31

5

22

59

22

59

459

17

1 001
59

2 103
150

459

1 039

1 519

3 292

64

72

8

14

Summa omsättningstillgångar

2 050

3 395

Summa tillgångar

2 072

3 454

Summa förbundets kostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

Balansräkning (tkr)

4

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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6

Balansräkning (tkr)

2004-12-31

2003-12-31

-6 460

-3 078

136

-3 382

-6 324

-6 460

Checkräkningskredit

3 779

4 304

Övriga skulder

1 283

171

5 062

4 475

Leverantörsskulder

693

1 094

Övriga skulder

763

1 824

1 878

2 521

3 334

5 439

2 072

3 454

500

500

inga

Se not

Eget kapital

Not
7

Balanserat kapital
Årets resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

8

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser

9

Noter och kommentarer (tkr)
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Not 1
Förbundets intäkter

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

5 073

5 904

Övriga verksamhetsintäkter

633

750

Försäljning, sponsring, reklam, annonser

523

2 671

Externa bidrag RF

6 244

9 493

Övriga bidrag

1 024

801

13 497

19 619

Avgifter

Summa
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Not 2
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

0

0

Övriga anställda

3 464

5 231

Totala löner och ersättningar

3 464

5 231

Styrelse

Under året har inga ersättningar utgått till förbundets styrelse
Sociala kostnader (varav pensionskostnader 172)

Not 3
Jämförelsestörande poster Eurobasket

1 339

1 899

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

Intäkter
Biljettintäkter
Övriga intäkter
Försäljning, sponsring, reklam, annonser
Övriga bidrag
Summa intäkter

4 895
269
2 847
6 434
0

14 445

Kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Räntekostnader
Summa kostnader

0

-18 285

Resultat

0

-3 840

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

Räntor
Valutakursvinster

5
10

8
0

Summa

15

8

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

113
0
0

48
65
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

113

113

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

54
0
37

16
0
38

Utgående ackumulerade avskrivningar

91

54

Utgående restvärde enligt plan

22

59

Not 4
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 5
Inventarier
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-460
-14 810
-2 940
-75

Not 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Eurobasket
Upplupna licensavgifter
Upplupna årsavgifter
Övriga upplupna intäkter

198
0
244
0
17

18
400
584
37
0

Summa

459

1 039

Not 7
Eget kapital

Balanserat
kapital

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

-3 078
-3 382

-3 382
3 382
136
136

-6 460
0
136
-6 324

Ingående balans
Omföring årets resultat
Årets resultat
Utgående balans

-6 460

Not 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda anmälningsavgifter
Förutbetalda kursavgifter
Förutbetalt intäkter/upplupna kostnader Eurobasket
Förutbetalt bidrag Handslaget
Upplupna kostnader FIBA Europe
Upplupna kostnader Riksidrottsförbundet
Upplupna arvoden/kostnadsersättningar
Upplupna kostnader projekt Rullstolsbasket för alla
Upplupna kostnader Unga ledare
Upplupna räntekostnader
Övriga poster
Summa

2004-12-31

2003-12-31

481
255
422
153
0
254
0
0
69
160
17
47
20

546
320
241
0
170
332
122
277
159
0
120
28
206

1 878

2 521

Not 9
Ansvarsförbindelser
Det fanns 2003-12-31 pågående tvister där ekonomiskt utfall ej kunde bedömas.

Not 10
Medelantal anställda

Sverige
Totalt

2004-01-01
2004-12-31

2002-07-01
2003-12-31

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män
10
6
10
6
10
6
10
6

Sjukfrånvaro i procent för perioden 2004-01-01 — 2004-12-31
Total sjukfrånvaro
– varav långtidssjukfrånvaro

5,70%
97,52%

Förbundsstyrelsen i februari 2005
Niklas Nordström, ordförande
Kent Brodin

Lennart Brunander

Jan Jacobsen

Björn Larsson

Anna Westin

Thomas Persson
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i
Svenska Basketbollförbundet
Org nr 802000-2690

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska
Basketbollförbundet för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen
på grundval av vår revision. Detaljgranskning har utförts genom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers försorg.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 17 februari 2005
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Björn Irle

Ulf Järlebro

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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