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Ordföranden har ordet
Ett samtal med
styrelseordförande, Jan
Jacobsen

svensk basket är att vi fått igång en
dialog mellan förbundet och ligaföreningarna.

- Vi strävar efter att höja kvaliteten på
svensk basket.

Ni skärpte kraven inför årets liga och
införde en ”böteslista”. Varför gjorde ni
det?

När Jan Jacobsen 2005 blev tillfrågad
om att bli ordförande frågade han vad
valberedningen ville att han skulle
leverera. De svarade: en ekonomisk
plan, fler mötesplatser och en förbättrad
dialog med basketligan. Utifrån dessa mål
har sedan verksamheten bedrivits. I år
har den ekonomiska smällen från EM
2003 sanerats och fler mötesplatser har
skapats i form av ledarforum och
konferenser mellan de olika distrikten. Så
har också ett gott samarbete mellan
förbundet och ligaföreningarna kommit
igång.

- Därför att vi ville höja kvaliteten på
arrangemangen. Det är ett måste för vår
publik att vi håller en bra nivå. Jag tycker
kvaliteten har höjts tack vare listan.

2007, vilket år för Svensk Basket. EMguld för herrlandslaget i rullstol, VMsilver för U19-tjejerna, Ledarforum och
Eurocup-deltagande för både 08
Stockholms damlag och Plannja Basket.
Vilken succé! Varför händer allt detta i
år?

- Under 2007 har vi fått igång
utbildningsverksamheten och satt upp
regler som säger att om man ska coacha
på elitnivå måste man ha genomgått steg
fyra-utbildningen.

- Jag tror det är resultatet av den
rådande positiva ”go ” som finns inom
svensk basket. Just att både 08 och
Plannja satsar internationellt är ett
nödvändigt steg mot att bli en basketnation att räkna med. Det är jättekul med
U19-tjejerna och det positiva är att det
finns flera kommande generationer som
också är väldigt duktiga och lovande.
- Rullstolslandslagets bedrift är ju helt
fantastisk. Ett bevis för deras fina insats
är som bekant både lagets och Ines
nominering i Idrottsgalan.
Vad tycker du har präglat Svensk
Basket år 2007?
- På herrsidan har Ligan och förbundet
kommit varandra mycket närmare och
fått en förståelse för respektive verksamhet. Jag tror att just det är ett väldigt
viktigt mål och steg som vi har nått . Sen
betyder naturligtvis U19-tjejernas VMsilver jättemycket - om vi nu kan rida
vidare på det här. Det blir viktigt att se till
att vi fortsätter att prestera bra resultat
eftersom det är först då som media
kommer att uppmärksamma oss, vilket
kommer att leda till att intresset för
sporten väcks. Det har tagits stora steg
i år.
Är det något du är extra stolt över?

Ett av lagen som spelade Eurocup var
08:s damlag, som genom sitt deltagande
bevisade att glappet mellan svensk
basket och internationell inte är så stort
som man kan tro. Jan Jacobsen menar
att det är jätteviktigt för svensk basket att
komma ut och spela i Europa, eftersom
det kommer att höja kvaliteten inom
svensk basket.

Jan Jacobsen menar att en gedigen
utbildning kommer att vara jätteviktigt i
framtiden. Det borgar för kvalitet.
- De länder som har lyckats bra har
väldigt högt utbildade coacher. I stora
delar av Europa har de till exempel
universitetsutbildade coacher, säger Jan
Jacobsen.
Certifieringen av basketgymnasier har
fortgått. Varför drog ni igång projektet?
- Vi måste höja kvaliteten på våra
skolor. Man ska inte kunna bedriva
basketundervisning i skolform utan att
kunna garantera en viss kvalitet. Vi tror
att det kommer att gagna sporten på sikt
att vi har ett antal skolor som är
certifierade eftersom det är bra med
konkurrens.
Hur ser du på ordförandeskapet
2007?
- Att vara ordförande innebär att leda
styrelsens arbete och se till att vi strävar
åt samma håll. Vi har haft en bra dialog
och högt i tak i styrelsen.
Ingen kan opponera sig mot att året
som har gått har varit ett extraordinärt år
för Svensk Basket. Det är med glädje
som vi blickar tillbaka på 2007. Slutligen
Jan, ge oss tre skäl att älska basket.
- Det är en oerhört underhållande och
ärlig idrott som är öppen för alla.

- Vi är flera människor som har jobbat
ihop, men det jag tycker är bra för
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Förbundsstyrelsens berättelse
Förbundsstyrelsen har under räkenskapsåret 1/1-31/12 2007 genomfört 8
protokollförda möten. Två av dessa har
varit telefonmöten och ett genomfördes i
Luleå i samband med ett EM-kval för
herrlandslaget. Resterande möten har
avhållits i Stockholm eller i anslutning till
kanslilokalerna i Idrottens Hus. Detta
underlättar medverkan av berörda
tjänstemän samt håller ned kostnaderna.
Styrelsen har ägnat en hel del tid åt den
ekonomiska uppföljningen men också
kunnat fokusera mer på verksamhetens
utveckling.
Ett arbete har startats på marknadssidan
i samarbete med Håkanson United.
Startsträckan är lång och det krävs
ordentligt med underlag innan man kan
skönja konkreta resultat.
SOK-projektet på damsidan har också
kommit igång och sommarens resultat på
damsidan gjorde att projektet fått en
ordenlig skjuts i starten.
En nystart gjordes av Svenska Basketligan där nu förbundet tagit över
ansvaret helt och hållet. Under våren
processades nya bestämmelser fram i
syfte att höja kvalitén på arrangemangen
och servicen gentemot media. En ny
hemsida har lanserats och ett antal
matcher kan följas live på webben. När
det gäller den sportsliga delen så ska
förhoppningsvis en längre säsong ge
bättre förutsättningar för träning och
elitinriktning.
Handslaget avslutades under året med
en utvärdering av de fyra åren via
enkäter och djupintervjuer med deltagande föreningar. På aktivitetssidan
genomfördes Ledarforum, för andra
gången, på Bosön den 28-29 april. Även
detta år var forumet fyllt till sista plats
under temat, ”Att utvecklas är kul”.
Idrottslyftet har nu tagit över där
Handslaget slutade och styrelsen
fortsätter satsningen på projektet. Vissa
principbeslut kring Idrottslyftet för det
kommande åren togs av styrelsen vid
mötet i Luleå den 25 augusti. Fördelningen görs utifrån de kriterier som RF
fastställt. Svenska Basketbollförbundet
arbetar inom följande områden:

förbundets elitplan. Under året har man
också fortsatt det lyckosamma arbetet
med att kvalitetssäkra lokala basketgymnasier. 2007 finns det 11 certifierade
gymnasier i landet.
Första helgen i februari genomfördes
BDF-konferensen i regi av Smålands
BBF. Distriktet passade samtidigt på att
fira sitt 50-årsjubileum med en trevlig
middag. Drygt 50 personer från hela
landet fanns på plats. Stor energi och
kraft lades från deltagarna på att gå
igenom Verksamhetsmanualen och lämna
förslag på revideringar. Dessa fastställdes senare av förbundsstyrelsen som
nu hoppas att manualen blir ett bra
verktyg för distriktsledarna. Konferensen
avslutades med ett seminarie om Det
Sociala Ledarskapet. Samtidigt arrangerades Damligans All Starmatch och
möten avhölls också med ordförande
och coacher i Damligan.
Styrelsen har i övrigt envetet fortsatt
kvalitetsarbetet med syfte att få en bättre
verksamhet för fler. Detta tydliggjordes
enligt följande handlingsplan inför 2007:

Landslag
√ Senior herr – delta i EM-kval för
kvalificering till EM 2007
√ Senior dam – delta i EM-kval för
kvalificering till EM 2007
√ Rullstol - delta i EM för kvalificering till
Paralympics 2008
√ Ungdom
- Genomföra planerad verksamhet
med ett visst antal lägerdagar,
landskamper
- Deltagande i VM (U19), EM för 6
landslag, NM för 4 landslag. Baltic Sea
Basketball Cup för 5 landslag
√ Genomföra en gemensam utbildning av
landslagsteam, pojkar och flickor.
√ Medverka till att det genomförs en
Distrikts och Regionverksamhet
√ Starta upp och genomföra SOK-projekt
dam
√ Utveckla en Elitplan enligt RF:s
intentioner
√ Utveckla ett system för kartläggning av
landslagsspelarnas fysiska nivå

√ Föreningslyftet
√ Föreningspaket

√ Implementera ”Sideline”, ett verktyg för
videoanalys

√ Speciella Projekt
√ Ledarforum

Utbildning

Basketbollsportens deltagande i skolverksamheten har av tradition alltid varit
stor. Nya möjligheter finns nu i och med
införande av friskolemodellen. Styrelsen
lade stora delar av sitt möte i Luleå till att
diskutera RIG-ens framtid och dess roll i

√ Fortsätta implementeringen av
utbildningsstrukturen och ta fram
utbildningsmaterial kopplat till denna
√ Genomföra metodikutbildningar för
tränar- och domarutbildare
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√ Fortsätta projektet - Kvalitetssäkringsprogram för Basketgymnasier
√ Utforma en Spelarutvecklingsplan
√ Starta SBBFs högsta utbildning för
tränare – Steg 4
√ Registrering av utbildningsmeriter i
Förbundet On Line
√ Utforma en gemensam Funktionärsoch sekretariatsutbildning

Tävling
√ Genomföra Ungdoms-SM som en
kvalitativ mästerskapstävling
√ Utveckla förbundsserierna avseende
matchadministration inkl Content
Management System
- korta matchreferat, bilder och klipp
kan läggas upp tillsammans med
resultat och statistiken för matchen.

√ Utbildning av domare i tredomarsystem

√ Säkerställa driften av resultat- och
statistiksystemet

√ Ta fram en basutbildning för föräldrar ”Utvecklingsarbete för föreningar och
föräldrar”

√ Utveckla det nationella serieträdet och
följa upp BDF-ens ansvar på tävlingssidan

√ Stärka regionansvarigas roll i respektive distrikt

√ Domarutveckling, skapa ett system för
domargranskning

√ Planera ”Allmän utbildningshelg” i
november

√ Vaccinera hela klubben mot Dopning

√ Stärka samarbetet med SISU

Alla aktiviteter är påbörjade och i de
flesta fall genomförda.

Årets nya föreningar hälsas välkomna!
Gävle-Dala BDF

Upplands BDF

KFUM-KFUK Ockelbo BK

Karlholms GOIF

Mellannorrlands BDF

Tierp BBK

Bergs IK

Westra Sveriges BDF

KBK Bosvedjan

BK Facklan

Solens IF

Henån All Star BK

Mellansvenska BDF

Kvarnby BBK

Forshaga Basket Klubb

Lysekil BBK

Norrbottens BDF

Mölndals Stad BK

BK Bergviken

Onsala Pirates BBK

Jokkmokk Skol IF

Ulricehamns BBK

Kiruna AIF

Ungdomsföreningen 415

Skånes BDF

Västerbottens BDF

BKS Malmö Viking

Storuman BBK

BKS Malmöiter

Västmanlands BDF

Dalhems Real Basket IF

Föreningen RIK Västerås

KFUK-KFUM:s Basketförening i Hörby

KFUK-KFUM Arboga

KFUM Ystad Basket

Östsvenska BDF

Småland-Blekinge BDF

Lärbro Skol IF

KFUK-KFUM:s BF i Karlshamn

Visby BBK

Stockholms BDF
För. Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
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Förbundsmötet 2007
Förbundsmötet genomfördes lördagen
den 24 mars på Scandic Continental i
Stockholm. Mötet inleddes med lunch.
Förbundsordförande Jan Jacobsen
inledde med att hälsa samtliga ledamöter
välkomna till Förbundsmötet 2007. Jan
Jacobsen kommenterade de senaste
dagarnas skriverier i tidningarna om att
domarna ”spelar” på matcher. Jan
klargjorde SBBFs inställning i frågan och
att man tar den på allvar genom ett antal
åtgärder.
Vice ordförande, Anna Westin delade ut
Förtjänsttecken i Guld till Gunnar Andersson, avgående ordförande i Disciplinnämnden.
Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen,
informerade om nuvarande stöd från RF
till SBBF och dess föreningar. Hans
berättade också att det idag inte finns
några tankar från regeringen att ändra
reglerna för ”Nya Handslaget” eller Lokak.
Därefter gick ordet tillbaka till Jan
Jacobsen. Röstlängden upptogs av
BDF:en – 51 röster, Rullstol-, Damligaoch Basketligaföreningarna – 12 röster,
totalt 63 röster.
Till mötesordförande valdes Hans
Hellquist, Riksidrottsstyrelsen (RS).
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen
gicks igenom. Ett inlägg gjordes av
förbundsordförande Jan Jacobsen:
”Vi har haft en Intäktsökning på ca 2
miljoner i år. Årets resultat uppgår till 1,8
miljoner. På de senaste två åren är det ett
överskott på 3,3 miljoner. Det egna
kapitalet, den ansamlade förlusten är nu 3
miljoner. ”
Lena Wallin-Kantzy inledde presentationen rörande Verksamhetsinriktningen
(handlings- och ekonomisk plan). Därefter
följde i tur och ordning Björn Larsson,
landslag, Thomas Persson – utbildning,
Kent Brodin – tävling och Anna Westin –
projekt.
Handlingsplanen kan sammanfattas enligt
följande:
Gemensamma utgångspunkter för
förbundskansliet:
√ att ständigt utveckla våra system och
strukturer så att de olika verksamheterna blir tillgängliga för alla dem som
behöver det i hela landet.
√ att få de olika verksamheternas region/
distriktsansvariga att samverka,
tillsammans med Basketutvecklare inom
”Vita Fläckar” projektet, kopplat till de
resurser som finns via SISU och ”Nya
Handslaget”.
Under presentationen besvarades ett
antal frågeställningar av vilka följande två

vb2007_ver_slut.p65

7

kan nämnas: Anders Carlberg hade ett
medskick där han vill att SBBF undersöker
möjligheten att ändra Lokak-bestämmelserna så att de gäller även på skoltid.
Mats Taraldsson påpekade vikten av att
få bort så kallade pappersföreningar som
behövs då föreningarna inte får ha Aoch B-lag. Han undrade också om inte
avsikten var att licensiera ungdomsspelare när de startar med verksamheten.
Lena Wallin Kantzy svarade att SBBF har
arbetat med att plocka bort alla föreningar
som inte är korrekta samt att TU har i
uppdrag att se över frågan.
Jan Jacobsen presenterade förbundets
ekonomiska plan. Han informerade också
om förbundsstyrelsens förslag av
årsavgift vilket innebär en sänkning av
den extra avgiften från 1 till 0,5% samt
elitavgiften med 50%. Detta kan ske tack
vare förbundets goda resultat samt för att
gottgöra de ökade kostnaderna för
Ligaföreningarna med tredomarsystemet.
Förslaget gäller from 2008.
Lena Wallin Kantzy presenterade de
åtgärder förbundsstyrelsen vidtagit efter
Skånes motion till förbundsmötet 2006.
√ Träff med RF:s jurister som bedömer att
det inte är gångbart att göra några
stadgejusteringar som innefattar kontroll
av straffregister för ungdomsledare
√ Träff med SISU:s ansvariga för ”Socialt
Ledarskap”
√ Genomfört seminarie på BDF-konferensen på temat ”Socialt Ledarskap”
√ Arbetar med implementering av frågorna i
kursplanerna på utbildningssidan
√ Seminarie på Ledarforum i april i
ämnesområdet
Inga motioner fanns, däremot hade
Westras BDF en motion till Representantskapet 2006 där man föreslog en
förändring av röstinnehavet på detsamma, från Tävlingsregioner till BDF.
Förbundsstyrelsen besvarade den enligt
följande:
”Vi avser att under det kommande året i
samarbete med BDF-rådet, dam- och
herrligaföreningarna och stadgekommittén
lyfta ett antal frågeställningar runt
Basketbollförbundets organisation och
struktur. En viktig del i detta är en översyn
av Representantskapets roll och röstfördelning.”
Förbundsmötet beslutade enhälligt att
omvälja Jan Jacobsen till ordförande.
Mötet fastställde antalet övriga ledamöter
till sex och följande personer invaldes för
en tid av två år: Thomas Persson, Björn
Larsson och Hans von Uthmann. Till
valberedning valdes, Gunilla Bernhardsson, Charlotte Elvstam, Kjell Karlgren och
Anders Öhrn.
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Förtroendevalda och personal
Förbundsstyrelse
Jan Jacobsen, Lidingö, Ordförande
Anna Westin, Göteborg, Vice ordförande
Kent Brodin, Boden
Lennart Brunander, Sätila
Björn Larsson, Stockholm
Thomas Persson, Hällekis/Stockholm
Hans von Uthmann, Stockholm
HEDERSORDFÖRANDE
Arne Jansson
Lars-Åke Nilsson
Bengt Wallin
VALBEREDNING
Gunilla Bernhardsson, ordförande
Charlotte Elvstam
Kjell Karlgren
Anders Öhrn

MEDICINSKA KOMMITTÉN
Mats Jansson, Ordförande
Peter Svensson
Lars Ekström
Jonas Lundmark
UTBILDNINGSUTSKOTT
Kent Brodin, Ordförande
Thomas Persson
Tommy Lundahl
Uno Lahti
Ulf Öhrman
Jan Holmin
Dan Wiorek
Marina Tillberg
Sanda BG
BG Luleå
REFERENSGRUPP HANDSLAGET
(tom juni)
Anna Westin, förbundsstyrelsen
Gunilla Eriksson
Bengt Gustafsson
J-P Kostet

SKILJENÄMND
Björn Janson
Jan Jönzén
Thomas Tjäder

REVISORER
Åsa Lundvall (Ernst & Young), av
Förbundsmötet utsedd auktoriserad
revisor
Lars-Christian Larsson, lekmannarevisor

STADGEKOMMITTE
Christer Pallin
Robert Schön
Thomas Tjäder
BDF RÅD
Lennart Brunander
Emil Sjörup
Kjell Karlgren
Stig Karlsson

LEDAMOT I FIBA EUROPE STYRELSE
Lena Wallin Kantzy

Representation

TÄVLINGSUTSKOTT
Kent Brodin, Ordförande
Jan Andersson
Kicki Johansson
Claes Tellman
Thomas Tjäder

FIBA Europe General Assembly.
Warzawa 10-12 maj
Kent Brodin
Lena Wallin-Kantzy
FIBA Europe Ungdomskonferens
Milano 10-12 okt
Gökay Akyüz

DISCIPLINNÄMND
Ann-Sofie Thelin, ordförande
Kjell Fahlgren
Petter Nilsson
Gunnar Andersson
Suppl: Jonas Wallin

Lottning Ungdoms EM
Venedig 2-3 feb
Per Källman
Nordiskt möte Oslo 10 okt
Lena Wallin-Kantzy
Per Källman

DOMARKOMMITTÉ
Ulf Öhrman
Örjan Engberg
Jan Holmin
Jovan Skundric

SOKs årsmöte
Stockholm, April
Hans von Uthmann
Lena Wallin Kantzy

LANDSLAGSUTSKOTT
Björn Larsson, Ordförande
Henrik Evers
Benny Johansson
Johanna Axelsson
Kjell Tallén
Susanne Rosengren

Riksidrottsmötet
Örebro 10-12 maj
Jan Jacobsen
Anna Westin
Per Källman
Gökay Akyüz
RF:s Elitidrottsråd
Lena Wallin Kantzy

Statistik lokalt aktivitetsstöd (medlemsföreningar)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sammankomster 212 015

271 871

309 978

332 787

332 801

327 961

- 1%

+ 28%

+ 14%

+7%

0%

-1%

10

8

8

6

6

6

Förändring
Placering bland SF

-8-

vb2007_ver_slut.p65

8

2008-02-14, 16:26

Stipendier & Utmärkelser

PROJEKT
Anne-Lee Mellström, Handslaget tom juni
Marc Platten, Idrottslyftet from aug
Lars Johansson, SOK-projekt

ÅRETS MIKI HERKEL STIPENDIATER
Binta Drammeh, BK Järva
Valiant Hed Thaqi, KFUM Söder

Övriga funktioner

JUPITERPRIS - BÄSTA FÖRSVAR
David Visscher och Pat Ryan,
Plannja Basket
Dennis Pihl, Luleå BBK

DOMARKOORDINATOR
Upplands BDF, Ulf Öhrman
DOMAREKONOMI
Smålands BDF, Jovan Skundric

NOMINERADE TILL IDROTTSGALAN
2007
Rullstolslandslaget,
Årets idrottare med funktionshinder
Inês Lopes, Årets ledare/tränare

REDOVISNING OCH LÖNER
RF, Fredrik Beckius och Ann Pehrsson
LANDSLAGSRESULTAT OCH HISTORIA
Karl-Egon Svensson

RF FÖRTJÄNSTTECKEN
Jan Ericsson, Oskarshamn
Har ägnat sitt liv åt basket på förenings-,
SDF-, och SF-nivå.
Oskarshamns BBK, Rödsle BK, Kolberga
IF, Smålands Basketförbund och
Svenska Basketbollförbundet.
Uppdrag under totalt 46 år.

Regionsansvariga utbildning
NORRA
Dennis Pihl, Jonas Berglund
MELLERSTA
Urban Persson, H-P Larsson
ÖSTRA
Örjan Engberg, Dan Wiorek

Högre utbildningar

SÖDRA
Christer Karlsson, Bo Olsson

RF/SISU/SOK ELITTRÄNARUTBILDNING
Åk 1: Inês Lopes, Lars Johansson,
Johan Lind och Jonas Fredriksson

Lärare Riksgymnasier

IDROTTSHÖGSKOLANS TRÄNARLINJE/
Basket
Åk 1 Senna Teis, Jonathan Haile och
Joni Isak

LULEÅ: Bo Tano, Maria Modig, Pat Ryan,
Mikael Johansson, Tommie Hansson
SANDA: Dennis Aulander, Peter Johansson, Fransisco Pinto

FIBA EUROPE CLINIC FOR NATIONAL
INSTRUCTORS
Juni, Gran Canaria
Jan Holmin

Övriga uppdrag inom FIBA
FIBA DOMARE
Daniel Berler
Joakim Forsberg
Åsa Johansson
Apostolos Kalpakas
Lars Klaar
Oscar Lefwerth
Lahdo Sharro

FIBA EUROPE EDUCATION CERTIFICATE
År 1 Gökay Akyüz och Sara Egerstad
IDROTTSLEDARPROGRAMMET
År 1: Gökay Akyüz

Personal

IWBF DOMARE
Tony Classon
Christofer Behre

GENERALSEKRETERARE
Lena Wallin Kantzy
KOORDINATOR
Leif Tormér

FIBA KOMMISSARIER
Örjan Engberg
Jan Holmin
Mikael Jaldeby
Anders Olsson
Ulf Öhrman

UTBILDNING
Gökay Akyüz, Utbildningsansvarig
LANDSLAG
Per Källman, Landslagsansvarig

U19 WORLD CHAMPIONSHIP WOMEN
Åsa Johansson

FÖRBUNDSKAPTENER
Kostas Flevarakis, Herrar
Milan Veverka, Damer
Inês Lopes, Förbundskapten Rullstol H

EUROBASKET MEN, DOMARE
Oscar Lefwerth

TÄVLING
Waldo Teppans, Tävlingsansvarig

EUROBASKET WOMEN, DOMARE
Lahdo Sharro

Statistik redovisade SISU-timmar
2003

2004

2005

2006

2007

Deltagare

17 535

19 804

12 835

11 312

10 335

Studietimmar

35 777

35 078

29 776

27 384

23 712

8

8

8

9

10

Placering

-9-
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LANDSLAGSTEAM

U 18 HERRAR

DAMER SENIORER
Milan Veverka, förbundskapten
Zdenek Josefik, assisterande coach
Stefan Pettersson, assisterande coach
Kero Stine Nuland, fysio
Jörgen Sandberg, fysio
Jonas Lundmark, läkare
Lars Ekström, läkare
Houman Ebrahimi, läkare
Emil Sjörup, team manager
HERRAR SENIORER
Kostas Flevarakis, förbundskapten
Christer Stjernborg, ass coach
Pär Mattsson, fysio
Peter Svensson, fysio
Göran Ohlén, läkare
Lars Ekström, läkare
Atena Gerontidou, team manager
Carina Forell, team manager

U 16 DAMER
Oskar Kotsalainen, coach
Benny Johansson, coach
Sara Egerstad, coach
Mats Jansson, fysio
Sanna Norén, fysio
U 16 HERRAR
Stefan Bergman, coach
Pontus Frivold, coach
Jan Johansson, coach
Sotiris Danos, fysio
Pauline Mann, fysio
Roger Snellman, fysio
U 15 DAMER

HERRAR RULLSTOL
Inês Lopes, förbundskapten
Nils Ander, assisterande coach
L-G Andersson, assisterande coach
Anette Palm, fysio
Marie Alm, fysio
Tommy Ohlsson, mekaniker
U 20 DAMER

Tommie Hansson, coach
Johan Lind, coach
Johan Wrent, coach
Jesper Oskarsson, fysio
Malin Larsson, fysio

Peter Johansson, coach
Ulrika Pielen, coach
Sandra Rieds-Sreström, fysio
U 15 HERRAR
David Leman, coach
Zlatan Hadziresic, coach
Malin Larsson, fysio

Lars Johansson, coach
Ronnie Christensen, coach
Jurgita Kausaite, coach
Ann Moa, fysio
Anna Lindroth, fysio

Regionslag

U 20 HERRAR

NORRA POJKAR
Tomas Rutström, Pontus Frivold och
David Lövgren

Jonte Karlsson, coach
Elias Agathangelidis, coach
Joaquim Linder, coach
Monika Lee, fysio
Richard Carnerud, fysio
U19 DAMER
Mikael Johansson, coach
Ronnie Christensen, coach
Ingela Capin, coach
Monika Lee, fysio
U 18 DAMER
Mikael Johansson, coach
Ingela Capin, coach
Axel Wallin, coach
Emad Karandish, fysio
Petra Eklund, fysio

NORRA FLICKOR
Andreas Aldrin, Carina Nilsson och
Jesper Gustavsson

MELLERSTA FLICKOR
Fredrik Säfström och Petter Andreasson
MELLERSTA POJKAR
Peter Borg, Anders Jonsson och
Andreas Wahlstedt
ÖSTRA FLICKOR
Tommy Johansson, Andreas Carlssonoch Charlotte Skarle
ÖSTRA POJKAR
Joakim Samuelsson, Andreas Berntsson
och Kristoffer Lundin
SÖDRA FLICKOR
Francisco Pinto, Mikael Nordqvist och
Åsa Axelsson
SÖDRA POJKAR
David Leman, Torbjörn Lyrström och
Stefan Timbus

Samtliga Landslag (inom parentes avser 2006)

- 10 -
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Antal spelade matcher
Antal vunna
Antal förlorade
Resultat
Snitt

10

181 (166)
102 (94)
79 (72)
12 099 - 11 691 (11 284 - 10 888)
66,8 - 64,6 (68,0 - 65,6)

56,4% (56,6%)
43,6 % (43,4%)
408 (396)
2,3 (2,4)

2008-02-14, 16:26

Landslag
Ines Lopes ledde
rullstolslandslaget till vårt första
EM-guld
- Det gäller att spränga gränser och
vara offensiv. Det kanske inte alltid går,
men varje gång man misslyckas har man
i alla fall vågat försöka.
Citatet är talande för Ines Lopes. Mer
engagerad och passionerad ledare får
man nog leta efter. Med sitt brinnande
engagemang och målmedvetenhet har
hon på bara två år skapat ett landslag av
världsklass. Inte nog med att de vann
EM-guld, de blev också nominerade på
idrottsgalan som årets idrottare med
funktionshinder. Motiveringen löd ”EMguld i Tyskland 2007. Laget besegrade
favoriterna Storbritannien i både
gruppspel och final.”
Sist men inte minst blev Ines nominerad till årets ledare.
Sverige vann brons i EM 2005 och kom
sexa i VM 2006 och i år vann ni EM-Guld.
Vad var det som gjorde att ni vann?
- Vi hade en starkare trupp med högre
lägsta nivå. Vi gjorde något så sällsynt
som att använda oss av tio spelare i
finalen . Dessutom har vi en spetskompetens med spelare som varit
utlandsproffs i flera år. Att vi sedan har
etablerat oss i ledarteamet och gått från
att vara fyra till fem stycken gör att vi har
bättre kompetens .
Hur kändes det efter finalmatchen?
- Det var en overklig känsla och
samtidigt en bekräftelse på att vi har
lyckats. Vi nådde vårt mål.
Dagen efter att Ines Lopes hade
besökt idrottsgalan där hon var nominerad till årets ledare blev hon utvald till

årets ledare av Göteborgsposten.
- Det kändes fantastiskt. Det kom som
en härlig chock. Jag har lagt ner mycket
tid, slit och jobb på detta, men att leda
teamet och killarna till våra gemensamma
mål, EM-guld och paralympics var ändå
det viktigaste.
Ines tycker framförallt att de hedersvärda nomineringarna är bra för
verksamheten och laget.
- Det är bra att människor får reda på
oss och vad som händer inom vår sport.
Särskilt för killarna i laget som sliter och
kämpar för detta.
Hur kommer det sig att du började
coacha rullstolslandslaget?
- Jag ville arbeta med idrott och
människor som har råkat ut för något och
sedan göra bra utav det och då hamnade jag på handikappidrott. Jag har
ingen som jag känner eller någon i min
familj som är funktionshindrad, utan jag
har sökt mig dit för att jag verkligen vill
jobba med det. Det är ett brinnande
intresse från min sida.
Vad tycker du utmärker en bra ledare?
- Alla har väl olika filosofier. I det här
sammanhanget är det viktigt att se
människan. Spelarna måste må bra både
på och utanför planen. Sen är det viktigt
att bygga ett lag och ha mål. I vårt fall var
det att vinna EM och sedan kvalificera
oss till paralympics.
Är det viktigt att ha mål?
- För oss har det varit det. Vi låter
spelarna sätta upp målsättningarna
själva. De är själva delaktiga i
målsättningarna. Jag tror man måste
sätta upp höga mål och våga vinna.
Sätter man höga mål når man långt.

Glädjeyra efter EM-guldet!
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Rullstol Herrar
2007-07-19
2007-07-20
2007-07-21
2007-07-22
2007-08-26
2007-08-27
2007-08-28
2007-08-29
2007-08-30
2007-08-31
2007-09-01

Tyskland - Sverige
Strasbourg, FRA
Sverige - Holland
Strasbourg, FRA
Frankrike - Sverige
Strasbourg, FRA
Holland - Sverige
Strasbourg, FRA
Bosnien - Sverige
Wetzlar, TYS (EM)
Sverige - Frankrike
Wetzlar, TYS (EM)
Tjeckien - Sverige
Wetzlar, TYS (EM)
Sverige - Spanien
Wetzlar, TYS (EM)
Sverige - StorbritannienWetzlar, TYS (EM)
Israel - Sverige
Wetzlar, TYS (EM)
Storbritannien - SverigeWetzlar, TYS (EM)

Antal landskamper
Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt
Resultat EM

11
7
4
667 - 655
60,6 - 59,5

63,6%
36,4%
12
1,1

67
47
59
52
63
61
55
58
62
59
66

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

-

37
58
48
56
70
53
79
65
58
73
76

18
5
33

Placerade sig som 1:a, kvalificerade till Paralympics

Vad utmärkte EM-laget?

De hade många bra skyttar. Jag var
aldrig säker på någonting, men när de
var tretton sekunder kvar la de ner bollen
och segern var säkrad, säger Peter
Kolhström

- Vi hade nyligen utvärdering med
spelarna och alla pratade om samma
saker. Sammanhållningen och glädjen av
att spela i laget, både utanför och på
planen. Rent spelarmässigt fanns det
många väldigt bra spelare. Sen har den
starka och engagerade ledningen gjort
att de känt sig trygga.

Ines Lopes fortsätter - Drömmen och
satsningen började med mig och Nisse
2005. Han har varit otrolig. Det betyder
mycket att Nisse har varit med och delat
denna dröm. Vi har byggt laget från
grunden med samma vision. Det har varit
ett långtsiktigt arbete sen 2005. Utan det
hade vi inte lyckats i år. Sen vill jag
framhålla sjukgymnasten, mekanikern
och alla andra runt laget. I ett lagbygge
är alla viktiga. Vi är ett lag med spelare
och ledare tillsammans. Det är vårt motto.

Peter Kolhström blev EM:s fjärde bästa
poänggörare. Tillsammans med Hussien
Haydar blev han även utvald till all-starlaget. Han vittnar om det som Ines Lopes
gång på gång återkommer till, nämligen
lagandan.
- Sammanhållningen var otrolig och
smittade av sig på banan. Alla kämpade
som sjutton. Det var inga problem att sitta
på bänken, säger Peter Kohlström.

EM-guldmedaljörer: Enoch Ablorh,
Joachim Gustavsson, Mathias Hackzell,
Lars-Erik Hallgren, Hussein Haidari, Peter
Kohlström, Niclas Larsson, Thomas
Larsson, Joakim Lindblom, Patrik
Nylander, Dan Wallin, Thomas Åkerberg.
Coacher/stab: Ines Lopes, Nils Ander,
Lars-Gunnar Andersson, Anette Palm,
Tommy Olsson.

Kände du någonsin att segern var
hotad i den sista matchen om guldet mot
England?
- I halvtid kände jag att den var i fara.

Herrar Seniorer
2007-07-14
2007-07-15
2007-07-17
2007-07-18
2007-07-26
2007-07-27
2007-07-28
2007-08-01
2007-08-02
2007-08-09
2007-08-17
2007-08-20
2007-08-25
2007-08-29
2007-08-31

Danmark - Sverige
Danmark - Sverige
Bulgarien - Sverige
Bulgarien - Sverige
Litauen U - Sverige
Litauen - Sverige
Litauen U - Sverige
Finland - Sverige
Finland - Sverige
Sverige - Estland
Makedonien - Sverige
Estland - Sverige
Sverige - Makedonien
Sverige - Danmark
Ungern - Sverige

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

7
8
1036 - 1055
69,1 - 70,3

Resultat EM

Hörsholmshallen, DEN
Herlevshallen, DEN
Pravets, BUL
Pravets, BUL
Kaunas, LIT
Kaunas, LIT
Kaunas, LIT
Tammerfors, FIN
Tammerfors, FIN
Fryshuset, Stockholm (EM)
Skopje, FYROM (EM)
Tallinn, EST (EM)
Pontushallen, Luleå (EM)
Menorca, ESP (RT)
Menorca, ESP (RT)
46,7%
53,3%
-19
-1,3

72 - 80
66 - 72
79 - 62
80 - 88
66 - 75
62 - 69
71 - 69
86 - 84
63 - 72
50 - 57
77 - 58
68 - 54
73 - 78
66 - 55
75 - 64

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

Nedflyttade till Division B

- 12 -
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15
11
59

Damer Seniorer
2007-07-13
2007-07-14
2007-07-15
2007-08-03
2007-08-04
2007-08-05
2007-08-10
2007-08-11
2007-08-13
2007-08-14
2007-08-15
2007-08-21
2007-08-22
2007-08-23
2007-08-29
2007-09-05
2007-09-08
2007-09-15
2007-09-20
2007-09-21

Polen - Sverige
Polen - Sverige
Polen - Sverige
Sverige - Lettland
Finland - Sverige
Sverige - Estland
Frankrike - Sverige
Frankrike - Sverige
Tjeckien - Sverige
Tjeckien - Sverige
Tjeckien - Sverige
Sverige - Belgien
Sverige - Belgien
Sverige - Belgien
Sverige - Ukraina
Slovakien - Sverige
Ukraina - Sverige
Sverige - Slovakien
Ungern - Sverige
Sverige - Slovenien
5
15
1190 - 1422
59,5 - 71,1

Wladislawowo, POL
Wladislawowo, POL
Wladislawowo, POL
Tallinn, EST (BSBC)
Tallinn, EST (BSBC)
Tallinn, EST (BSBC)
Alpe d’Huez, FRA
Alpe d’Huez, FRA
Brno, CZE
Brno, CZE
Brno, CZE
Åkeshovshallen, Bromma
Tibblehallen, Täby
Fyrishov, Uppsala
Södertälje (EM)
Poprad, SLO (EM)
Kiev, UKR (EM)
Gamliahallen, Umeå
Lanciano, ITA
Lanciano, ITA

69 - 52
66 - 60
77 - 68
54 - 86
81 - 64
74 - 55
72 - 74
85 - 57
86 - 51
70 - 52
75 - 50
44 - 67
76 - 78
78 - 71
72 - 63
73 - 64
61 - 47
55 - 76
64 - 49
49 - 47

25,0%
75,0%
-232
-11,6

17
10
64

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt
Placering BSBC

3

Resultat EM

Nedflyttade till Division B

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

Damer U19 - VM laget

Stående från vänster: Monika Lee, Ronnie Christensen, Hanna Johansson, Louice
Halvarsson, Jenny Lidgren, Danielle Hamilton-Carter, Frida Grahn, Malin Edlund, Ingela
Capin, Mikael Johansson. Knästående från vänster: Frida Eldebrink, Eva Hägg-Myntti, Frida
Aili, Agnes Nordström, Elin Eldebrink, Stephanie Yderström.

Damer U19
2007-07-26
2007-07-27
2007-07-28
2007-07-30
2007-07-31
2007-08-01
2007-08-03
2007-08-04
2007-08-05

Mali - Sverige
Sverige - Brasilien
Australien - Sverige
Sverige - Tjeckien
Serbien - Sverige
Sverige - Kanada
Slovakien - Sverige
Sverige - Serbien
Sverige - USA

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt
Resultat VM

vb2007_ver_slut.p65

6
3
649 - 618
72,1 - 68,7

Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,
Bratislava,

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

(VM)
(VM)
(VM)
(VM)
(VM)
(VM)
(VM)
(VM)
(VM)

70
76
68
78
61
70
65
85
57

66,7%
33,3%
31
3,4

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

12
4
17

-

94
67
72
64
49
49
68
75
99

Placerade sig som 2:a
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Varje år har laget deltagit i flera
turneringar, läger och sammankomster.
Landslagsansvarige Per Källman menar
att den kraftfulla och medvetna satsningen från förbundets sida bidrog till
den stora framgången i turneringen.
En av lagets spelare, Frida Aili, berättar
hur det var att spela i sommarens
succélag.
Ni vann match efter match under
turneringens gång. Tvivlade du någonsin
på att ni skulle ta er hela vägen till final?

Frida Aili.

U19-VM - Ett stort kliv framåt
för Svensk Basket
”Det var alltid vi, inte jag. Vi spelade
för att vinna matcher som ett lag.” Frida
Aili
När slutsignalen ljuder faller flera av
tjejerna i gråt. Salta tårar strömmar ned
för deras stolta kinder. Kanske är det för
att de precis har varit med om att skriva
svensk baskethistoria . Eller kom tårarna
av förlusten mot världens kanske bästa
basketnation, USA? Antagligen var
tårarna en kombination av en fantastisk
succé skapad av laget som hatade att
förlora.
- Vi har upplevt mycket saker tillsammans och känner varandra oerhört bra,
säger Frida Aili.
U19-VM var den stora finalen för det
gäng talangfulla tjejer som under flera år
ingått i den satsning som basketbollförbundet gör på ungdomslandslagen.

- 14 -
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- När vi väl var på plats hade vi inte en
tanke på att ta oss till final. Vi satte upp
nya mål efter hand som turneringen gick.
Det var när vi förlorade mot Australien
med bara några få poäng som vi förstod
att vi var riktigt bra. Det var häftigt att se
målen förändras allt eftersom. Plötsligt
var vi i kvartsfinal. Det var mäktigt och
helt fantastiskt.
Innan laget åkte ner till VM diskuterades en hel del inom laget hur bra de
andra spelarna kunde vara rent individuellt.
- Hur mycket bättre kunde de egentligen vara? De var ju ändå lika gamla som
oss. Vi trodde att de skulle vara hur bra
som helst säger Frida.
Blev ni förvånade över att ni var bra?
- Nej, inte överrumplade men det blev
ett uppvaknande att vi var lika bra.
Berätta om sammanhållningen i laget.
- Många av oss har spelat med
varandra i flera år. På somrarna har vi
varit på läger och turneringar. Där har vi
både spelat och umgåtts tätt inpå
varandra. Vi har gått igenom både medoch motgångar och knutit starka band

Efter slutsignalen i semifinalen mot Serbien.

14
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mellan varandra. Sen har våra coacher
gjort mycket för att skapa en bra
sammanhållning och stämning i laget. Allt
spelar in, coacher, individer och organisationen runt laget. Ett ihopplock av flera
faktorer har skapat laget.
Hur vill du beskriva din egen insats
under U19-VM?
- Jag har funderat ganska lite på min
egen insats. Kommer mest ihåg matcherna och motståndet. Det var alltid vi, inte
jag. Vi spelade för att vinna matcher som
ett lag.
Kommer du att sakna lagkänslan?
- Ja absolut, jag skulle vilja spela mer
med detta lag. Kanske blir det i seniorlandslaget om några år, när vi yngre tar
över, säger Frida med ett skratt.
Turneringen slutade med en silvermedalj. Ett resultat som är långt mer än bara
godkänt. Det rätta ordet är snarare
succé. Frida verkar dock fortfarande
tänka på förlusten i finalmatchen mot
USA.
- När vi nådde finalen var vi
utpumpade. Jag skulle vilja ha en ny
match mot USA där vi är helt fräscha.
Just då var vi alldeles för tagna av
stunden.
Är silvermedaljen det största som hänt
dig basketmässigt?
- Ja det är det. Det känns som att jag
inte varit med om det. Önskar att jag
kunde vara kvar i den stunden och njuta
lite.
Beskriv VM-turneringen med ett ord.
- Kämpaglöd
VM-silvermedaljörer: Frida Aili, Malin
Edlund, Elin Eldebrink, Frida Eldebrink,
Frida Grahn, Louice Halvarsson, Danielle
Hamilton-Carter, Eva Hägg-Myntti, Hanna
Johansson, Jenny Lidgren, Agnes
Nordström, Stephanie Yderström.
Coacher/stab: Mikael Johansson, Ronnie
Christensen, Ingela Capin, Monika Lee.

Lollo Halvarsson lite nervös.

Herrar U20
2007-06-01
2007-06-02
2007-06-03
2007-06-28
2007-06-29
2007-06-30
2007-07-06
2007-07-07
2007-07-09
2007-07-10
2007-07-11
2007-07-12
2007-07-15

Tyskland - Sverige
Tyskland - Sverige
Tyskland - Sverige
Finland - Sverige
Litauen - Sverige
Estland - Sverige
Sverige - Tjeckien
Österike - Sverige
Sverige - Tyskland
Montenegro - Sverige
Sverige - Vitryssland
Portugal - Sverige
Sverige - Belgien

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

5
8

Resultat EM

Placerade sig som 9:a i Division B (totalt 34 lag, 16 i A och 18 i B)

38,5%
61,5%
938 - 971
72,2 - 74,7

Berlin, GER
Berlin, GER
Berlin, GER
Helsingfors, FIN (BSBC)
Helsingfors, FIN (BSBC)
Helsingfors, FIN (BSBC)
Warsawa, POL (EM)
Warsawa, POL (EM)
Warsawa, POL (EM)
Warsawa, POL (EM)
Warsawa, POL (EM)
Warsawa, POL (EM)
Warsawa, POL (EM)

-33
-2,5

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

77
86
71
96
69
68
45
78
61
69
68
76
84

-

74
67
56
99
64
71
62
75
65
92
72
82
82

14
5
28
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Damer U20
2007-06-19
2007-06-27
2007-06-28
2007-07-14
2007-07-15
2007-07-17
2007-07-18
2007-07-20
2007-07-21
2007-07-22

Sverige - Hörsholm
Litauen - Sverige
Litauen - Sverige
Sverige - Rumänien
Polen - Sverige
Sverige - Montenegro
Irland - Sverige
Sverige - Portugal
Sverige - Rumänien
Polen - Sverige

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

7
3
598 - 527
59,8 - 52,7

Resultat EM

Ängelholm
Vilnius, LIT
Vilnius, LIT
Druskininkai, LIT (EM)
Druskininkai, LIT (EM)
Druskininkai, LIT (EM)
Druskininkai, LIT (EM)
Druskininkai, LIT (EM)
Druskininkai, LIT (EM)
Druskininkai, LIT (EM)

57 56 66 66 53 62 40 50 72 54 -

70,0%
30,0%
71
7,1

15
5
24

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

49
62
63
47
49
58
50
54
50
67

Placerade sig som 5:a i Division B (totalt 26 lag, 16 i A och 10 i B)

U16-landslaget hänger knappast
läpp över femte platsen i årets
Europamästerskap.
Landslagsåret för U16-tjejerna började
med ett första läger i Södertälje. Nästa
resa bar av till Baltic cup varifrån
spelarna fick åka hem med varsin
guldmedalj runt halsen. Efter ytterligare
ett läger på Bosön spelade de NM för att
sedan beta av ett antal träningsmatcher i
Sverige och Slovakien. Slutligen for
truppen till EM i Lettland där de spelade
åtta tuffa matcher.
Ledda av Oskar Kotsalainen, Benny
Johansson, Sara Egerstad, Mats

Jansson och Sanna Norén tog landslaget
färjan över till Lettland för att spela EM
27 juli till 5 augusti. En turnering som
resulterade i en rad positiva överraskningar för den unga samlingen tjejer.
Per Källman, landslagsansvarig, menar
att i stort var U16-landslagets deltagande
i EM en stor succé. Det första målet var
att de skulle stanna kvar i A-gruppen.
Faktum är att de är det mest framgångsrika EM-U16-landslag någonsin.
Vad tror du att de lär sig av sådan här
resa?
- De får spela basket på en helt annan
nivå än vad de är vana vid, vilket innebär

Damer U18
Damer U18
2007-01-03
2007-01-04
2007-01-05
2007-05-16
2007-05-17
2007-05-18
2007-05-19
2007-05-20
2007-06-07
2007-06-08
2007-06-09
2007-06-10
2007-06-17
2007-06-22
2007-06-24
2007-06-29
2007-06-30
2007-07-01
2007-07-03
2007-07-04
2007-07-05
2007-07-07
2007-07-08

Estland - Sverige
Lettland - Sverige
Finland - Sverige
Norge - Sverige
Sverige - Island
Sverige - Danmark
Finland - Sverige
Sverige - Finland
Vitryssland - Sverige
Sverige - Frankrike
Kroatien - Sverige
Sverige - Tjeckien
Sverige - Danmark
Slovenien - Sverige
Sverige - Montenegro
Polen - Sverige
Sverige - Serbien
Sverige - Vitryssland
Ukraina - Sverige
Sverige - Italien
Turkiet - Sverige
Slovakien - Sverige
Sverige - Turkiet

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

12
11
1488 - 1445
64,7 - 62,8

Resultat BSBC
Resultat NM
Resultat EM

Tallinn, EST
Tallinn, EST
Tallinn, EST
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Reze, FRA
Reze, FRA
Reze, FRA
Reze, FRA
Hörsholm, DEN
Konjice, SLO
Konjice, SLO
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)
Novi Sad, SCG (EM)

79 - 75
60 - 53
49 - 59
53 - 71
63 - 89
48 - 43
52 - 61
66 - 48
63 - 67
49 - 64
56 - 67
70 - 65
98 - 30
80 - 98
65 - 63
69 - 61
64 - 81
66 - 59
81 - 60
55 - 66
52 - 49
77 - 66
57 - 66

52,2%
47,8%
43
1,9

17
5
52

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

Placerade sig som 3:a
Placerade sig som 1:a
Placerade sig som 12 i Division A (totalt 31 lag, 16 i A och 19 i B)
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att de får en möjlighet att redan i unga år
jämföra sig med de bästa. En enorm
möjlighet. När de kommer hem och spelar
i Sverige har de en helt annan repertoar.
En av spelarna som deltog var
femtonåriga guarden och framtidshoppet, Cleo Forsman som Per Källman kallar
en gudabenådad lirare med härlig
tajming.
Hur var det att åka till Lettland och
spela EM?
- Det var jätteroligt eftersom det var så
bra stämning i laget och alla kom
överens. Det bästa var att vi hade roligt
tillsammans säger Cleo.
Vad har du lärt dig av att spela i
landslaget?

Landslagscoacherna får beröm av
Cleo därför att de kompletterade
varandra på ett bra sätt.
- Även om de ofta hade olika åsikter
hittade de en lösning, säger Cleo
Forsman
Vad tycker du om lagets insats i EM?
- Redan i första matchen blev det
förlängning mot Serbien. Ingen trodde att
vi skulle slå Vitryssland och Tjeckien. Vi
är nöjda och är inte alls besvikna över
femte platsen.
Cleo vittnar om ett lag med många bra
spelare som framförallt spelade som ett
lag. Hon är särkilt glad över att veta att
flera utav dem med all säkerhet kommer
att spela ihop i flera år framöver.

- Framförallt har jag fått spela mot tufft
internationellt motstånd. Utomlands är
spelet mer utvecklat och man blir bättre
av att spela mot bättre spelare.

Herrar U18
Herrar U18
2007-01-03
2007-01-04
2007-01-05
2007-05-16
2007-05-17
2007-05-18
2007-05-19
2007-05-20
2007-06-17
2007-06-19
2007-07-10
2007-07-11
2007-07-12
2007-07-13
2007-07-14
2007-07-15
2007-08-04
2007-08-05
2007-08-06
2007-08-07
2007-08-08
2007-08-09
2007-08-11
2007-08-12

Estland - Sverige
Lettland - Sverige
Finland - Sverige
Sverige - Norge
Danmark - Sverige
Finland - Sverige
Sverige - Island
Sverige - Finland
Sverige - Danmark
Danmark - Sverige
Estland - Sverige
Sverige - Estland
Estland - Sverige
Lettland - Sverige
Litauen - Sverige
Lettland - Sverige
Sverige - Finland
Holland - Sverige
Sverige - Armenien
Polen - Sverige
Belgien - Sverige
Sverige - Tjeckien
Sverige - Bosnien
Tjeckien - Sverige

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt
Resultat BSBC
Resultat NM
Resultat EM

17
7
1873 - 1614
78,0 - 67,3

Tallinn, EST
Tallinn, EST
Tallinn, EST
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Hörsholm, DEN
Ängelholm
Estland
Estland
Estland
Lettland
Lettland
Lettland
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)
Sofia, BUL (EM)

71 - 79
103 - 65
57 - 62
86 - 42
65 - 63
60 - 78
69 - 59
69 - 77
109 - 83
65 - 89
71 - 104
74 - 54
57 - 76
73 - 72
105 - 92
66 - 73
79 - 63
46 - 62
90 - 32
83 - 72
91 - 68
69 - 71
82 - 64
56 - 91

70,8%
29,2%
259
10,8

18
5
56

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

Placerade sig som 2:a
Placerade sig som 1:a
Placerade sig som 5:a i Division B (totalt 36 lag, 16 i A och 20 i B)
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Damer U16
2007-01-03
2007-01-04
2007-01-05
2007-05-17
2007-05-18
2007-05-18
2007-05-19
2007-05-20
2007-06-08
2007-06-09
2007-06-10
2007-06-21
2007-06-22
2007-06-23
2007-06-25
2007-06-27
2007-06-28
2007-06-29
2007-07-31
2007-08-01
2007-08-02
2007-08-04
2007-08-05

Estland - Sverige
Tallinn, EST
Lettland - Sverige
Tallinn, EST
Finland - Sverige
Tallinn, EST
Sverige - Norge
Solna, SWE (NM)
Finland - Sverige
Solna, SWE (NM)
Sverige - Island
Solna, SWE (NM)
Danmark - Sverige
Solna, SWE (NM)
Sverige - Danmark
Solna, SWE (NM)
Sverige - Litauen
Malmö (Baltic Youth Games)
Sverige - Lettland
Malmö (Baltic Youth Games)
Danmark - Sverige
Malmö (Baltic Youth Games)
Slovakien - Sverige
Rusamberok, SVK
Slovakien - Sverige
Rusamberok, SVK
Slovakien - Sverige
Rusamberok, SVK
Schweiz U20 - Sverige Rusamberok, SVK
Serbien - Sverige
Valmiera, LAT (EM)
Sverige - Litauen
Valmiera, LAT (EM)
Sverige - Polen
Valmiera, LAT (EM)
Sverige - Ungern
Valmiera, LAT (EM)
Tjeckien - Sverige
Valmiera, LAT (EM)
Vitryssland - Sverige Valmiera, LAT (EM)
Sverige - Lettland
Valmiera, LAT (EM)
Sverige - Ryssland
Valmiera, LAT (EM)

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

19
4
1420 - 1181
61,7 - 51,3

Resultat BSBC
Resultat NM
Resultat EM

82,6%
17,4%
239
10,4

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

59 - 74
47 - 57
45 - 65
90 - 32
67 - 73
70 - 29
58 - 71
68 - 70
52 - 48
50 - 48
61 - 70
36 - 56
57 - 66
49 - 50
57 - 51
54 - 50
57 - 47
63 - 55
47 - 53
59 - 65
48 - 60
55 - 47
60 - 55
17
5
59

Placerade sig som 1:a
Placerade sig som 2:a
Placerade sig som 5:a i Division A (totalt 30 lag, 16 i A och 14 i B).

Herrar Seniorer
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Stående från vänster: Kostas Flevarakis, Atena Gerontidou, Martin Ringström, Fredrik
Jönzén, Joakim Kjellbom, Christian Maråker, Oluoma Nnamaka, Peter Svensson, Carina
Forell, Christer Stjernborg. Knästående från vänster: Kenny Grant Jr, Mikael Lindquist, Jim
Nyström, Mats Levin, Serkan Inan, Olivie Ilunga, Alexander Wikner-Norberg.
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Herrar U16
2007-01-03
2007-01-04
2007-01-05
2007-05-16
2007-05-17
2007-05-18
2007-05-19
2007-05-20
2007-06-08
2007-06-09
2007-06-10
2007-07-07
2007-07-08
2007-07-10
2007-07-11
2007-07-12
2007-07-20
2007-07-21
2007-07-22
2007-07-23
2007-07-24
2007-07-26
2007-07-27
2007-07-28
2007-07-29

Estland - Sverige
Lettland - Sverige
Finland - Sverige
Finland - Sverige
Sverige - Island
Danmark - Sverige
Sverige - Norge
Island - Sverige
Sverige - Litauen
Sverige - Polen
Danmark - Sverige
Polen - Sverige
Polen - Sverige
Polen - Sverige
Litauen - Sverige
Litauen - Sverige
Sverige - Rumänien
Finland - Sverige
Norge - Sverige
Sverige - Montenegro
Tyskland - Sverige
Sverige - England
Bosnien - Sverige
Sverige - Polen
England - Sverige

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt
Resultat BSBC
Resultat NM
Resultat EM

13
12
1755 - 1715
70,2 - 68,6

Tallinn, EST
Tallinn, EST
Tallinn, EST
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Solna, SWE (NM)
Malmö (Baltic Youth Games)
Malmö (Baltic Youth Games)
Malmö (Baltic Youth Games)
Wöadyslawowo, POL
Wöadyslawowo, POL
Wöadyslawowo, POL
Vilnius, LIT
Vilnius, LIT
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)
Skopje, MKD (EM)

70 - 75
75 - 74
71 - 66
66 - 74
55 - 68
53 - 65
71 - 40
69 - 67
69 - 81
72 - 65
66 - 57
92 - 71
64 - 76
69 - 58
108 - 69
96 - 65
75 - 55
66 - 62
54 - 86
81 - 71
53 - 78
81 - 64
65 - 75
67 - 69
65 - 66

52,0%
48,0%
40
1,6

19
6
50

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

Placerade sig som 3:a
Placerade sig som 2:a
Placerade sig som 3:a i Division B (totalt 37 lag, 16 i A och 21 i B)

Herrar U15
2007-08-17
2007-08-18
2007-08-19

Sverige - Danmark
Sverige - Danmark
Sverige - Danmark

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

0
3
164 - 199
54,7 - 66,3

Huskvarna
Huskvarna
Huskvarna
0,0%
100,0%
-35
-11,7

51 - 52
62 - 81
51 - 66
Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

20
3
11

Damer U15
2007-08-01
2007-08-03
2007-08-17
2007-08-18
2007-08-19

Slovakien - Sverige
Slovakien -Sverige
Sverige - Danmark
Sverige - Danmark
Sverige - Danmark

Vunna
Förlorade
Resultat
Snitt

vb2007_ver_slut.p65

4
1
321 - 289
64,2 - 57,8

19

Bratislava, SLO
Bratislava, SLO
Huskvarna
Huskvarna
Huskvarna

59
57
60
68
55

80,0%
20,0%
32
6,4

20
3
19

Antal spelare
Antal ledare
Lägerdagar

-

61
77
56
71
46
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Utbildning
Certifiering av basketgymnasier

certifierat basketgymnasium.

-Jag är fortfarande inne i smekmånadsfasen och ser bara möjligheter och inga
problem, säger Henrik Gaddefors
teamchef på Uppsala Basketgymnasium

- Han har gjort ett mycket bra arbete. Vi
träffades vid ett flertal tillfällen och
utarbetade olika arbetsdokument. Vi fick
sedan lämna in rapporter som användes
för att strukturera upp verksamheten.
Genom att vi gick in och dokumenterade
den skapade vi en plan och kravbild av
vårt gymnasium.

I dag finns två riksidrottsgymnasier för
basket. Det ena ligger i Jönköping/
Huskvarna och heter Sanda Basketgymnasium och det andra ligger i Luleå
och heter Luleå Basketgymnasium. Till vår
sports glädje finns det också ett tjugotal
lokala basketgymnasier som kan vara
både kommunala och fristående
gymnasieskolor.
Under 2007 startade basketbollförbundet ett projekt där målet är att
kvalitetssäkra våra basketgymnasier.
Konkret går arbetet ut på att basketbollförbundet certifierar basketgymnasier
utifrån vissa kriterier.
Ni är ett av tre basketgymnasier som
har certifierat sig under 2007. De övriga
två är Malmö och Norrköping. Vad betyder
certifieringen för er?
- Jag tror att i det långa loppet kommer
det att betala sig eftersom vi är med och
påverkar basketen i en viss kvalitativ
riktning. Sen tror jag att vi inom
certifierade gymnasier kommer och kan
ha mer utbyte mellan andra certifierade
skolor. Kvalitetssäkring från svenska
basketbollförbundet där man sätter krav.
Exempelvis att spelaren skall uppnå
specifika fysiska mål. Certifieringen gör
att man säkrar söktrycket, attraktiviteten
och kvaliteten på skolan.
Certifieringsprocessen har drivits av
Johan Enbom. Arbetet fortskred genom att
det gjordes grundläggande genomgångar
av skolorna och dess verksamhet kopplat
till förutsättningarna till att bedriva ett
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Efter certifieringen träffas båda parter
en gång per halvår och utvärderar
verksamheten. Vid slutet av varje läsår
lämnas det in en verksamhetsberättelse.
Utvärdering och återkoppling är viktigt
menar Henrik Gaddefors.
Uppsala Basketgymnasium har idag 45
studenter som tränar mellan två och fem
pass i veckan beroende på nivå. Under
året som gått har de bland annat fått
lyssna på föreläsare och lära sig om
kosthållning, mental träning och taktik.
Har ni något samarbete med KFUM
Uppsala Basket?
- Vi samarbetar med deras herr- och
damverksamhet på elitnivå. Att knyta
kontakter med elitverksamhet är A och O
för oss. Sedan samverkar vi med både
elitcoacher och ungdomstränare,
eftersom det är viktigt att nyttja varandras
kompetenser.
Är det någon del av
certifieringsprocessen du tycker har varit
svår att uppfylla?
- Eftersom Uppsala är en studentstad
har det varit svårt att erbjuda bra
boendemöjligheter. Men i och med nästa
läsår har vi bättre möjligheter. Sedan
skulle vi vilja förbättra vårt samarbete med
elitlagen samt ha ett lag i division ett och
kunna bjuda på mellanmål två gånger om
dagen.

Steg 4, från vänster: Juha Ahokas, Lars Johansson, Tommie Hansson, Dennis Aulander,
Aydin Alptürk, Jan Enjebo, Jan Asp, Björn Hjalmarsson, Magnus Eriksson, Jim Thuresson
(Kursledare), Mattias Lundgren, Uno Lahti (lärare), Dennis Pihl, Peter Johansson.
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Behörighet
Upp till U12
U13 – U18
U19 – Div 2
USM
Regionlag
Basketettan
Ligan (herr och dam)
Landslag
Division 3 och lägre

Nivå

Införande

Grundkurs
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 3
Steg 3
Steg 4
Steg 4
BDF:s rekommendation

08/09
09/10
10/11
11/12
11/12
11/12
12/13
12/13
10/11

Vilket stöd har ni fått från förbundet?

Har det varit svårt att nå upp till de
krav förbundet har ställt?

- Helt klart ett jättebra stöd. Om man
har haft frågor har man alltid kunna ringa
Johan Enbom. Det har aldrig varit
problem.

- Nej, det tycker jag inte. Vi har inte
haft några problem att uppfylla dem.
Visst, det är tufft att alla som jobbar på
de certifierade basketgymnasierna
måste ha genomgått steg fyra-utbildningen, men genom detta står förbundet
bakom oss i utbildningen av våra
basketspelare. Här gör vi något som
andra inte gör.

Det kostar 5000 kronor i anmälningsavgift och ytterligare 5000 kronor för att
få certifikatet. Sedan tillkommer en
kostnad på 5000 kr vartannat år för att
behålla certifikatet.
Hur ser du på kostnaden? Är det för
mycket pengar?

Genom att basketbollförbundet
certifierar basketgymnasier hoppas
Henrik Gaddefors det att det ska spela
roll att vara ett certifierat basketgymnasium.

- Nej, det tycker jag inte. Utveckling
kostar och detta är ett bra sätt att
utveckla.

- Vi ska vara ett bra och kvalitativ val
där vi får mer resurser, har bättre
tränare än andra icke-certifierade skolor.
Våra elever ska få åka och titta och delta
i internationella sammanhang. Vi hoppas
att våra elever ska få en fördel av att
utbilda sig hos oss. Det ska vara en
högre klang och slå bättre att vara
certifierad

Varför är det en bra idé att certifiera
basketgymnasier?
- Jag tror att det är ett steg i rätt
riktning. Vi tänker alldeles för lite inom
svensk basket på när och hur vi ska
träna. Tror att detta är ett sätt för svensk
basket att finna en enad riktning.

Utbildningar 2007 (Regioner)Norra Mellersta
Grundkurs
Steg 1
Steg 2 Tränare
Steg 2 Domare
Steg 3 Tränare
Steg 3 Domare

10 (12)

13 (17)

Östra

25 (32)
16 (34)

Södra

Totalt

12 (15)
14 (13)

538 (428)
208(129)
60 (76)
30 (47)
25 (35)
10 (10)

Siffror inom parentes anger fakta från 2006.

Lars Lagerbäck var föreläsare på Steg 4 utbildningen, här tillsammans med kursledaren Jim
Thuresson och Lena Wallin-Kantzy.
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Steg fyra-utbildningen
- Utbildning är en av nycklarna till att
göra svensk basket bättre, säger Jan
Enjebo
Efter genomgången utbildning blir man
bland annat godkänd att träna och leda
ett lag på elitnivå samt agera mentor och
bedriva träningsverksamhet på
basketbollförbundets certifierade
basketgymnasier.
En av kursdeltagarna i årets steg
fyra-utbildning är före detta förbundskaptenen Jan Enjebo, som menar att det
framförallt har varit ett bra forum för att
samlas och diskutera basket. Ett av
målen för utbildningen är att finna en
gemensam svensk basketfilosofi som
skall bädda för att Sverige ska befästa
sig som en framgångsrik basketnation.
Berätta om utbildningsåret
- Vi är tolv ledare som varit coacher
och ledare i flera år och som nu har valt
att gå steg fyra-utbildningen. Det har
hittills varit en väldigt intressant grupp
med bra diskussioner om basket. Varje
samling har innehållit teori och i samband med landskamper även praktiska
uppgifter i form av exempelvis scouting
av andra nationers landslag.
Vilken är den största anledningen till
att du gick steg fyra-utbildningen?
- Jag gillar utbildning. När jag var
förbundskapten gick jag utbildning för
förbundskaptener. Jag ville gå den här
utbildningen för att jag ska kunna vara
med och göra svensk basket bättre. För
mig är det naturligt att utvecklas inom
basket eftersom det är en del av mitt liv.
Skulle jag inte jobba med basket skulle
jag sakna mycket och inte vara mig
själv.
En del av utbildningen går ut på att
skriva ned och utveckla sitt eget synsätt
på basket för att slutligen formulera ett
examensarbete innehållandes personliga visioner och filosofier om hur
basket på elitnivå skall bedrivas.
- Det har varit bra att få ned på
papper vad man tycker och tänker. Man
säger mycket saker, men det är bra att
kunna skriva ned sin egen filosofie,
säger Enbjebo
Har en rutinerad och meriterad
spelare som du verkligen nytta av
denna utbildning?
- Vi inom svensk basket måste ha en
gemensam plattform. Det är viktigt att vi
elittränare ligger på samma nivå. Vi inom

svensk basket pratar för lite basket med
varandra. Det är en bristvara.
Jan Enjebo passar även på att
berömma utbildningsansvarig Gokay
Akuyz som genom sin nyfikenhet och
sitt intresse för tekniska hjälpmedel har
funnit nya spännande utbildningsprogram och vägar för utbildning.
Ni har lyssnat på en rad föredragshållare under utbildningstiden. Något
särskilt minne?
- Jag minns Lars Lagerbäck och hans
syn på ledarskap. Han ger mycket
ansvar till spelarna och skapar ett
samförstånd inom laget. Spelarna ska
kunna ta ansvar på planen. Som coach
måste man samtidigt kunna ha en öppen
dialog med spelarna.
Kursen har behandlat ämnen som
ledarskap, coaching, talangutveckling
och träningslära. I utbildningen ingår
totalt sex sammankomster på så vitt
skilda ställen som Bosön och Bratislava.
Varför är vissa delar av utbildningen
förlagd utomlands?
- Det har varit viktigt att komma
utanför Sveriges gränser för att kunna
göra en omvärldsanalys och se vad
framgångsrika nationer gör. Vi har till
exempel varit på ”clinics” med coacher
från andra länder. Jag tror att man kan
lära sig mycket genom att lyssna på
andra coacher och se hur de tänker
och arbetar. Det finns många vägar
fram till ett mål och vi inom svensk
basket ska finna ett sätt hur vi vill gå
framåt mot målet.
Ett block handlar om talangutveckling.
Vad är din syn på talangutveckling?
- Talang har alla, fast på olika sätt.
Det viktiga är ta ansvar för sin talang
och förvalta den. SvenskBbasket måste
jobba mer med talangutveckling och
fånga upp drivna och talangfulla
spelare.
Ett av syftena med utbildningen är att
förstå helheten utifrån huvudgrupperna
spelet, spelaren och coachen. Vad
menar man med det?
- I basket är allt ett samspel. Det är en
lagidrott med individuella spelare och vi
måste lära oss att fostra individuella
spelare som fungerar inom ett lagspel,
säger Jan Enjebo
Den sista utbildningshelgen sker den
30 oktober till den 2 november i Stockholm vilket innebär att deltagarna
examineras och får sin elittränarlicens
om man klarat kursen.
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Projekt
Ledarforum
-Folk blir engagerade och inspirerade
av mötesplatser säger basketbollförbundets Leif Tomér.
Den 28-29 april möttes ledare från
hela landet på Bosön för att diskutera
ledarskap och utbyta erfarenheter.
Under två intensiva dagar fick de bland
annat lyssna på Karin Nyman och
Nicolas Lunabba från Malbas som driver
föreningsprojektet Helamalmö. En annan
spännande föreläsare var Björn
Pettersson författare till boken "Framgångsrikt ungdomsledarskap”.
Vi behöver fler mötesplatser.
Idéen till ledarforum väcktes utifrån
behovet av att skapa fler mötesplatser
för att träffas och diskutera svensk
basket samt bristen på ledare. Leif
Tomér menar att det finns många
missförstånd inom svensk basket och
tycker att engagerade människor inom
sporten behöver träffas för att kunna få
en förståelse för varandra och för de
olika situationerna som råder i de olika
föreningarna. Ett annat av ledarforums
syfte är att enas och sedan sprida
informationen ut i landet.

studerar på ledarskap- och idrottslinjen
på Bosön, menar att det är oerhört
viktigt för svensk basket att utbilda sina
unga ledare.
- Vi fick lyssna på en massa spännande föreläsningar av inte bara
basketfolk utan alltifrån landslagets
fystränare till ungdomstränare och
etablerade tränare. Vi lärde oss alltifrån
taktik till hur man kan bedriva fysträning
på ungdomsnivå.
Vad lärde du dig?
-Det jag lärde mig mest var att
ungdomar kanske inte förstår allting
direkt. Ibland måste man ta det lugnt och
inte börja för tidigt med fysträning och
komplicerade taktiska övningar. Sen
lärde jag mig väldigt mycket i form av
referenser från andra ledare. Vi
pratade och diskuterade med varandra.
Det var kul att få träffa andra ungdomsledare från hela landet och höra hur de
jobbar och tänker.
Sara tyckte att ett av dagarnas
starkaste ögonblick var när det diskuterades huruvida man ska göra "all-starlag” i klubbarna där man väljer ut de
bästa ungdomspelarna eller inte. Under
diskussionen framkom en rad olika
åsikter och funderingar på om det är bra
eller inte.

Vad betyder ledarforum för svensk
baskets framtid?

Vad tycker du själv om "all-star-lag"
klubbarna?

- Det betyder en hel del med tanke på
att vi måste få ut ett gemensamt
budskap om hur vi ska enas och hur vi
ska bedriva vår idrott. Genom
ledarforum kommer vi att höja nivån på
ledarna i våra klubbar runt om i landet.
Det är ju faktiskt där våra framtida
landslagsspelare ska fostras, säger
Leif Tomér.

- Det hela bottnar ju i olika synsätt på
hur man skall träna ungdomar. Jag
tycker att om man har en möjlighet att
"toppa" lagen måste man göra det. Ska
man få fram elitspelare måste man nog
toppa redan i unga åldrar.

Ledarforum stöttas av projektet
Handslaget vilket innebär att kostnaden
för att skicka ledare från klubbarna inte
är särskilt stor. En av deltagarna var 21
åriga Sara Gustavzon från Brahe
Basket som vid tillfället coachade ett
flicklag födda 1993. Sara som idag

- Jag tror att det är jätteviktigt att lära
våra ledare redan i unga år hur man
hanterar ledarskap. Svensk basket
måste bli bättre på att lära ut grunderna
och pedagogiken i ledarskap, säger
Sara Gustavzon.

Sara tycker att det är viktigt för
svensk basket att vi utbildar våra
ledare.

Ledarforum 2007.
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Idrottslyftet
- Alla föreningar behövs och det är
viktigt att motivera småföreningarna att
fortsätta, säger Stina Bylund.
2007 blev året då basketbollförbundet
satte ner foten och skapade tjänsten,
basketutvecklare. Svensk Basket skall
fortsätta att växa och öka i sin kvalitet.
Ett steg i den riktningen är införandet av
engagerade och kunniga basketutvecklare i distrikten.
Basketutvecklaren fungerar som en
personlig kontakt, informatör, inspiratör
och ambassadör i distriktet. En viktigt
uppgift för dem är att fungera som länkar
mellan SBBF, BDF och de lokala föreningarna. Prioritering för utvecklarna är att
starta nya föreningar samt stödja
befintliga föreningar inom distriktet utifrån
en centralt fastställd strategi.
De båda basketutvecklarna Sebastian
Sandberg-Forsgren från Västerbottens
BDF och Stina Bylund från Gävle-Dala
BDF är rörande överrens om att utbildning och stöd åt föreningarna kommer att
lyfta samtliga verksamheter i deras
distrikt och i Sverige.
- Jag började med att göra en
nulägesanalys av distriktet och kom fram
till att i mitt distrikt har vi sju föreningarna
varav tre inte är med i seriespel. Jag har
fått börja om från noll. Framförallt känner
jag att vi behöver göra mer reklam för
basketen. Ett av mina mål är att få in fler
folk på grundkurserna, säger basketutvecklaren Stina Bylund.
Stina Bylund är en evig optimist som
vägrar att tro något annat än att basketen återigen ska blomma i hennes
distrikt.

tiva mätsiffror jobbar han nu med att
försöka organisera upp basketen samt
sätta igång utbildningsprojekt för domare
och coacher.
Hur mycket kontakt har du med
basketföreningarna i distriktet?
- Jag försöker ha telefonkontakt med
alla föreningar minst en gång i veckan ,
de är totalt tolv stycken i mitt distrikt. Sen
besöker jag dem olika ofta beroende på
hur mycket stöd de behöver. Framförallt
handlar mitt arbete om att bygga upp
organisationen runt omkring, säger
Sebastian.
Basketutvecklarna har ett antal
strategier och arbetssätt som är
fastställda på central nivå att tillgå i
deras arbete. Sebastian tycker att de har
varit till stor hjälp särskilt i arbetet med
nulägesanalysen.
- Det känns som att basketen är på
väg med stora kliv framåt även om vi
skyndar långsamt, säger Sebastian
Sandberg.
Stina Bylund som tillträdde som
basketutvecklare hösten 2007 tänker
starta igång ett utbyte mellan klubbarna. I
mellandagarna arrangerade hon till
exempel en basketträff i Älvdalen, som
förr i tiden hade en stor basketförening.
- Jag bjöd in alla som är basketintresserade och delade sedan in lag. Allt
som allt blev vi 22 personer som spelade
och tränade basket mellan klockan elva
och fem en dag. För att inspirera visade
jag nya övningar och pratade om
ledarskap. Som avslutning fick de olika
lagen skriva ner hur de trodde att jag
skulle kunna få upp intresset för basket i
Dalarna.

- Jag pratar mycket med alla föreningar och det känns som att vi är på
gång igen. Bland annat försöker jag få in
fler föräldrar och bygga upp föreningarna från grunden för att skapa en bred
verksamhet.

En person som fått hjälp av basketutvecklarprojektet är Peder Westberg,
grundare och ordförande Gametime
BBK. Han menar att basketutvecklarens
uppdrag gällande att utveckla organisationen, ledarskap och struktur har betytt
mycket för hans förening.

Sebastian Sandberg-Forsgren menar
att Västerbotten ligger lite efter jämfört
med övriga Sverige. Efter att ha utfört
en nulägesanalys i syftet att få kvantita-

- Basketutvecklaren har varit till
ovärderlig hjälp , säger Peder Westberg.

Handslaget i siffror, SBBF

Beviljade medel

Föreningar

Snitt

År 1

1 174 000 kr

77

15 250 kr

År 2

3 844 000 kr

151

25 500 kr

År 3

5 900 000 kr

102

57 800 kr

År 4

7 950 000 kr

135

58 900 kr

Handslaget i siffror, beviljat medel, SBBF, DF, SISU
År 1
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5 215 330 kr

År 2

8 445 470 kr

År 3

13 201 882 kr

År 4

ca 15 641 460 kr

Totalsumma till Basketföreningar från SBBF, DF och Sisu 2004-2007: 42 500 000 kr
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Tävling
08´s Eurocupäventyr- Ingen
semester direkt
Förra årets SM-guld vinnare i Damligan, 08 Stockholm vågade ta klivit ut och
spela i Europacupen. Nina Bärlin och
coach Anders Härd ser tillbaka på
höstens absolut största höjdpunk.
Att delta i Europacupen är en kostsam
historia. För att underlätta spel beslutade
Svenska Basketbollförbundets styrelse
att dela ut prispengar till de segrande
lagen i Basket och Damligan. Dessutom
beslutades att de högst placerade lagen
2007 som deltar i Europacupspel 2007/
2008 skulle erhålla 200 000 kronor
vardera.
-Vi tycker det är bra att föreningarna
vill ha en sund ekonomi, säger förbundsordförande Jan Jacobsen, samtidigt som
vi hoppas att detta tillskott ska kunna
förverkliga det mål om internationellt
cupspel som flera av våra föreningar
har.
Nina, berätta om europacupäventyret?
- Alltså det var grymt kul. Skulle jag få
välja att spela sex matcher i Eurocup
eller 30 i Damligan skulle jag definitivt
välja Europacupen. Det var fantastiskt
roligt. Plötsligt blev basket väldigt kul
igen.
Spelschemat kom att bli hektiskt. De
spelade sex Europacupmatcher och sex
Damligamatcher på sex veckor Om det
var bortamatch i Eurocup var det
hemmamatch i Damligan och vise versa.
Tolv matcher på sex veckor, var det
tufft?
- Det är klart att det var jobbigt. Både
att resa och att spela så många matcher.
Dessutom är internationell basket
betydligt tuffare än den vi är vana vid i
Damligan.
Efter ha inlett de två första matcherna
med två knappa förluster slog de Parma
på hemmaplan. Hur kändes det?
- Det var såklart helt underbart. Vi
kände att vi kunde vinna alla matcher
efter första matchen som vi förlorade
med bara fem poäng. Mot Parma gick vi
in med en helt ny inställning vilket gjorde
att vi segrade.
Vad är det för skillnad att spela på
bortaplan?

- Spelar man mot spelare från WNBA
så var det väldigt svårt att få med sig
domsluten. Sen är det klart att det är
fantastiskt att spela inför stor publik. Vi
kunde inte höra ett ord för att det var så
högljutt i hallen. Folk stod och skrek och
var alldeles galna på bortamatcherna.
- Vi lärde oss att vi har en spelidé och
grund som håller på den här nivån. Man
märker skilllnaden på att vi inte har några
stjärnor. Men fysiskt och tempomässigt
klarar vi oss. Vi visste att vi saknar
erfarenhet, det gav mersmak.
Trots att de förlorade flera matcher
med färre än tio poäng gav de knappa
förlusterna mersmak. Nina Bärlin
drömmer om att spela i Europacupen
även nästa år.
- Det skulle vara svårt att motivera sig
att bara spela i Damligan nästa år.
Hoppas verkligen att klubben gör samma
satsning nästa år.
Anders Härd menar att möjligheten att
komma ut och spela Eurocup har varit
ovärderlig för laget och klubben.
Vad betyder det för er att få komma ut
och spela Europacupen?
- Det betyder allt egentligen och har
varit en otroligt viktig grej för 08 och för
vår framtida satsning. Det har höjt
motivation i hela laget. Det smartaste
beslut vi någonsin tagit faktiskt menar
Anders Härd.
Med facit i hand Nina. Vad gav det
laget att ni deltog i Europacupen?
- Det gav oss rutin och erfarenhet som
vi inte hade kunnat få på hemmaplan. Det
är en helt annan basket i Europacupen.
Vår intensitet var och blev mycket högre.
Framförallt för de yngre tjejerna i vårt lag
var det en jätteviktig erfarenhet. Det är
ett alternativ för unga spelare att stanna
kvar eftersom de då inte behöver flytta
utomlands för att få möta tufft internationellt motstånd.
Anders Härd menar att det egentligen
inte finns något att diskutera om när det
gäller att spela i Europacupen nästa år.
Satsningen på Eurocup är långsiktig och
det finns inga planer på att ändra på
målsättningen.
- Det finns inga hållbara argument för
att inte satsa på Europacupen nästa år ,
säger Anders Härd.
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Nygamla Borås - årets
nykomlingar i Svenska
Basketligan.
- Vi har fått mycket hjälp av Plannja,
Uppsala och Gothia. Man måste våga
fråga och göra sin hemläxa för att inte
uppfinna hjulet igen, säger Jonas
Larsson.
Antingen blickar man bara framåt och
blundar för sina misstag. Eller så gör man
som Borås Basket. Begrundar sina
misstag från tiden då de hette M7 Borås
och nysatsar. Gör om, gör bättre.
Spelande sportchefen Jonas Larsson
kom för två år sedan tillbaka till klubben
efter flera år som proffs i både Basketligan och Europa. Jonas började lägga
grunderna för att förverkliga drömmen
om att återigen spela i Basketligan. Det
digra arbetet med att ragga sponsorer,
göra ekonomiska kalkyler och framförallt
förankra ligaspelsplanerna i klubben
sattes igång för två år sedan.
Välkommen tillbaka i Ligan. Er första
säsong i ligan har hittills gått väldigt bra.
Har det gått över förväntan?
- Nej, det vill jag inte påstå. Vi har gjort
ett gediget arbete innan vi drog igång
denna satsning. Vi har en bra budget på
spelare. Vi är längre ned i tabellen än
vad vi borde vara. Laget är byggt på att
ge resultat direkt. För att det ska fungera
på den här nivån måste man vinna för att
kunna vara med, säger Jonas Larsson.
Hur har ni finansierat ligasatsningen?
- Genom att knyta närmare 200
sponsorer till oss. Vi gjorde klart med
dem och säkrade allt ekonomiskt innan vi
drog igång vår satsning.
Att Borås Baskets satsning har fallit
väl ut är allt annat en än slump. Jonas
Larsson återkommer gång på gång till hur
viktigt det är att säkra ekonomin och ha
en bra organisation.
- Vi har just kommit fram till att satsa
vidare. Vi har utvärderat en rad faktorer,
till exempel om det finns intresse från
både allmänheten och media. Det har
också varit viktigt att se huruvida det
finns människor inom organisationen som
vill jobba för det här och hur vår ekonomiska situation ser ut, säger Jonas
Larsson.
Ni talar ofta om era tre kärnvärden:
engagemang, framåtanda och glädje. Hur
uttrycker sig dessa värden i er verksamhet?
- Till att börja med är det viktigt att vi
står för kärnvärdena i laget och jag tror
att de flesta som har sett oss spela ser
att vi kan stå för det. Vi ska vara
förebilder och vi sätter det i praktiken i
våra sociala projekt. Vi jobbar mycket
med personlig utveckling och deltar i olika

integrationsprojekt. Bland annat går vi in i
en skolklass en gång i veckan och pratar
om livets svårigheter. Vi vill vara goda
förebilder för ungdomarna i Borås.
Fotboll och hockey är chanslösa jämfört
med basket när det gäller att integrera
invandrare.
Inför årets ligasäsong sattes det upp
en så kallad böteslista kopplad till
reglerna inom ligan. Om inte reglerna
efterföljs resulterar det i digra böter.
Ni har till dagens datum inte haft några
svårigheter att följa lagarna. Finns det
någon regel som har varit svår att hålla?
- Nej, det kan jag inte säga, men jag
tycker att listan borde byta namn till en
checklista eftersom man använder den
för att se till att man har gjort allt som
förväntas från förbundet. En böteslista
är bra för är det inte böter med så sköts
det inte på alla håll. Sen kan man
diskutera de olika nivåerna.
Matcharrangemang är en viktig del av
upplevelsen i Ligan. Hur arbetar ni kring
arrangemanget?
- Vi tycker att det är jätteviktigt. Vår
ambition är att ständigt förbättra oss. Till
exempel budgeterar vi för att ha råd att
göra matcharrangemang. Vi är helt
oberoende av publikintäkter, eftersom vi
har sytt ihop verksamheten utan
beräkning av dem.
Om du skulle ge något råd till föreningar som funderar över att ansöka till
ligan, vilket råd skulle du då ge?
- Undersök om det finns något intresse
i både klubben och i näringslivet. Det
gäller att jobba förnuftigt, minst ett eller
två år innan man satsar. Innan vi drog
igång Borås Basket besökte vi och drog
lärdom om vad andra framgångsrika
klubbar har gjort.
Vilken faktor tror du är den viktigaste
för att skapa ett stabilt ligalag?
-Helt klart en sund ekonomi. Vi är
extremt noga med ekonomin och vill inte
göra någon fadäs igen. Sedan tror jag att
det är viktigt att jobba långsiktigt och ligga
minst ett år före hela tiden.
Du är sportchef och samtidigt spelare i
Borås Basket. Hur ser du på framtiden
för laget?
- Jag kommer inte spela i alla tider. Jag
vet inte riktigt hur det blir i framtiden. Jag
tror på en ljus framtid för laget. Vi är det
enda laget i årets serie som är med från
början till slut. Vi har en stark lagkänsla.
Det viktiga är att bedöma spelare utifrån
ambition och vart man vill före talang.
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Förbundsserierna med Svenska Mästarna år 2007
Herrar – Basketligan

U20 SM Herrar

Plannja Basket

Plannja Basket

(08 Stockholm HR) 4-2 (87-69, 70-88, 9178, 90-73, 81-84, 66-65)

(Södertälje BBK) 84-75

Spelare: Serabilo Boucari, Fred Drains,
Jim Enbom, Joakim Eriksson, Jonas
Jerebko, Gustaf Josefsson, Håkan
Larsson, Andrew Mitchell, Mats Olsson,
John Rosendahl, Robin Ryan, Carlos
Wheeler
Coacher: David Visscher, Patrick Ryan

Plannja Basket: Dino Bajrektarevic, Filip
Claesson, Jesper Helmersson, David
Hult, Jonas Jerebko, John Kostet, Anton
Lindström, Gustav Nyström, Christopher
Ryan, Robin Ryan, Fredrik Åkerblom, Joel
Öberg.
Cocher: Pat Ryan, Eduardo Carrazana
U20 SM Damer

Damer – Damligan

Södertälje BBK

08 Stockholm HR

(Solna Vikings) 76-64

(Luleå Basket) 3-0 (69-62, 70-59, 70-57)
Spelare: Nina Bärlin, Emelie Ekberg, Malin
Gernandt, Erin Grant, Jahsmine Hamilton,
Agga Jablonska, Emma Joneby, Madeleine Lindqvist, Jasmina Pacariz,
Giovanna Perrone, Krista Rappahahn,
Martina Stålvandt, Jennie Thingwall
Coacher: Anders Härd, Erik Wännström

Södertälje: Tilde Ahlin, Emma Corelli, Ida
Corelli, Elin Eldebrink, Frida Eldebrink,
Cleopatra Forsman, Emma Gunnarsson,
Louise Halvarsson, Sandra Hedlund,
Emma Skarle, Stefanie Yderström, Fia
Åström.
Coacher: Stefan Pettersson, Lotta Enjebo
U18 SM Herrar

Rullstol (Herrar)

BG Luleå

Norrbacka HIF

(Täby Basket) 88-60

(Nacka HI) 50-38
Spelare: Lars-Gunnar Andersson, Per
Byqvist, Sebastian Forsén, Anders
Forslund, Mattias Hackzell, Svante
Johansson, Nicklas Larsson, Patrik
Nylander, Niklas Rossi, Per Uhlén, Stefan
Wegeborn
Coach: Lars-Gunnar Andersson

BG Luleå: Mikael Byggman, Anton Helbro,
David Hult, Robin Johansson, Simon
Jonasson, Fredrik Karlsson, Joel Nordin,
Gustav Nyström, Christopher Ryan,
Adam Rönnqvist, Oskar Svensson,
Gustav Wikström.
Coacher: Mikael Johansson, Tommie
Hansson

Basketettan Herrar Final Four

U18 SM Damer

Semifinaler

Sanda BBK

Borås Marbo - Örebro Basket 76-81
Luleå Steelers - Tälje Basket 62-74

(Södertälje BBK) 83-78

Match om 3:e plats
Borås Marbo - Luleå Steelers

93-83

Final
Tälje Basket - Örebro Basket

89-79

Sanda: Ajur Bilibani, Stina Ekberg, Helen
Findley, Lucille Fredriksson, Beata
Gullberg, Ida Gustafsson, Maria Gültekin,
Maja Ilestrand, Frida Jern-Brun, Hanna
Johansson, Julia Nilsson, Linn Stenman,
Kristina Tadic.
Coacher: Peter Johansson, Eva Lilja

Basketettan Damer Norra
KFUM Järfälla
Basketettan Damer Södra
Högsbo Basket

Disciplinärenden i Förbundsserien
Ärenden

03-04
7

04-05
5

05-06
3

06-07
2

01-02
267
443
865
300

02-03
260
449
884
316

03-04
336
526
456
369

04-05
325
801
1 720
408

Publiksiffror Damligan
Siffrorna anger snitt
Grundserien
Slutspelet (inkl. finaler)
Finalserien
Totalt (samtliga matcher)
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05-06
297
490
1325
370
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06-07
326
563
1186
445
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U16 SM Herrar

U15 SM Herrar

Norrköping UBF

KFUM Uppsala

(Täby Basket) 57-52

(Luleå Steelers) 77-65

NUBF: Marcus Dimell, Alexander Fall, Erik
Fall, Axel Hassel, David Jansson, Joakim
Johansson, Jonathan Jakolini, Simon
Karlsson, Johan Mild, Hammadi Neffati,
Daniel Ström, Daniel Svernell, Magnus
Wiberg.
Coacher: Johan Lind, Ingmar Mild, Damir
Sepulveda

KFUM Uppsala Basket: Rasmus Dahlberg, Oskar Edström, Markus Eriksson,
Viktor Gaddefors, Johan HallingströmSundqvist, Albin Hoh, Martin Johansson,
Peter Jonsson, Rasmus Karlsson,
Christian Nielsen, Sebastian Norman,
Jonathan Person, Martin Taxén.
Coacher: Ola Bertilsson, Anders
Jonsson, Tobias Frohm

U16 SM Damer
U15 SM Damer

Södertälje BBK

BK Järva

(KFUM Söder) 76-59

(Södertälje BBK) 70-65
Södertälje BBK: Clara Ehn, Jennie Eklund,
Frida Fogdemark, Cleopatra Forsman,
Salome Kabengano, Viktoria Karlsson,
Carolina Kindstrand, Jennifer Kücükkaya,
Evelina Lannebjer, Therese Lindqvist,
Nadia Lundin, Mikaela Mouritsen, Malin
Sättermon.
Coacher: Benny Johansson, Ranko
Stokic, Cecilia Ehn

Järva Devils: Magda Amanuel, Binta
Drammeh, Sabrina Davut, Helen Gebriel,
Hayaat Ibrahim, Haben Kidane, Simona
Neguse, Gabriella Papp-Ottem, Sara
Tahir, Yodit Yousef, Cetareh Zargar.
Coacher: Isse Isaksson, Maria Clarke,
Magnus Falk

Ungdoms SM
Final Four, finalspelet för klasserna
U15 och U16, spelades på Lidingö med
Stockholms Basketbollförbund som
arrangör tillsammans med KFUM Lidingö
Basket under helgen 14-15 april.

uppskattade och det bjöd på spännande
och underhållande spel.
Stort tack till finalarrangörerna och alla
föreningar som arrangerade de olika
omgångarna innan finalspelet.

Final Six, som är motsvarigheten för
klasserna U18 och U20 spelades i Nacka
med Stockholms Basketbollförbund som
arrangör tillsammans med Skuru IK.

Totalt spelades 297 matcher före
finalspelet och dessa arrangerades av
deltagande föreningar med sitt BDF som
hjälp för domartillsättning.

Båda arrangemangen var mycket

SM för Ungdom antal lag
16 0
14 1
14 0

12 7

12 5

2 0 0 5- 2 0 0 6

2006-2007

12 0
10 0

96
87

80
60
40
20
0
2003-2004

2004-2005

2 0 0 7- 2 0 0 8

Publiksiffror Ligan
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Siffrorna anger snitt

05-06

06-07

Grundserien
Slutspelet (inkl. finaler)
Finalserien
Totalt (samtliga matcher)

1091
1538
2261
1314

999
1626
2426
1312
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska Basketbollförbundet får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2007 01 01 – 2007 12 31.
Den totala omsättningen uppgick till KSEK 18 678 (KSEK 16 508). SF-bidrag från Riksidrottsförbundet har erhållits med KSEK 8 245 (KSEK 7 007), vilket innebär en
självfinansieringsgrad på 56% (58%).
Det budgeterade resultatet för verksamhetsåret 2007 uppgick till cirka KSEK 1 000.
På grund av det under hösten ökade bidraget från RF kom årets resultat att väsentligt
överskrida det budgeterade. Årets resultat blev således KSEK 2 053 (KSEK 1 824).
I likhet med de senaste åren har en väl balanserad budget tillsammans med en hårt
kontrollerad ekonomistyrning resulterat i mycket fina överskott. De tre senaste årens
ackumulativa överskott uppgår således till KSEK 5 359, vilket innebär att det sedan
Eurobasket 2003 stora underskottet, numera är mer än hanterbart. Av de ansamlade
förlusterna om KSEK 6 324, återstår per 31 december 2007, KSEK 965.
Återställandet av det egna kapitalet har således gått betydligt snabbare än vad styrelsen
för fyra år sedan planerade samtidigt som förbundets löpande verksamhet kunnat
bedrivas på en kvalitativt god nivå.
Under det gångna året har samtliga förbundets prioriterade områden: tävling, utbildning
och landslag fått utökade ekonomiska resurser.
Balansomslutningen, påverkad av årets vinst, ökade med KSEK 1 848 och uppgick till
KSEK 3 487.
På tillgångssidan ökade de kortfristiga fordringarna med KSEK 1 217 och de likvida
tillgångarna med KSEK 690. På skuldsidan balanserar i princip hela ökningen mot eget
kapital som minskade med årets vinst om KSEK 2 053.
Tack vare den för förbundet under senare år goda ekonomiska utvecklingen kommer
under det innevarande året ytterligare ekonomiska resurser att tillföras verksamheten.
Detta samtidigt som det är styrelsens ambition att det kvarvarande underskottet, under
rådande omständigheter, kommer att vara åtgärdat vid utgången av året.
I likhet med tidigare räkenskapsår köper förbundet redovisnings- och löneadministrativa
tjänster från Riksidrottsförbundet. Likaledes har den resurskrävande hanteringen av
domarkostnadsutjämningen fortsatt skötts av Smålands BDF.

Förbundets intäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Antal anställda

2007

2006

2005

(18 mån)
2004

2002/2003

18 678
2 053
3 487
6,5

16 508
1 824
1 639
6

14 436
1 482
600
6

13 497
136
2 072
10

19 619
-3 382
3 454
10

Styrelsen föreslår att årets resultat på 2 052 749 kr överförs i ny räkning.
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Förbundsstyrelsen i februari 2008
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Resultaträkning (KSEK)
Not

2007

2006

1

18 678

16 508

2
3
5

-836
-10 140
-5 629
-48
-16 653

-815
-8 959
-4 821
-33
-14 628

2 025

1 880

56
-28
28

14
-70
-56

Resultat efter finansiella poster

2 053

1 824

Årets resultat

2 053

1 824

Förbundets intäkter
Förbundets kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Summa förbundets kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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Balansräkning (KSEK)
Not

2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

28
28

46
46

241

272

344
8
1 440
1 792

136
7
432
575

31

41

Kassa och bank

1 395

705

Summa omsättningstillgångar

3 459

1 593

Summa tillgångar

3 487

1 639

5

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Kortfristiga placeringar

Not

2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

7

Ansamlad förlust
Årets resultat

-3 018
2 053

-4 842
1 824

-965

-3 018

186
186

358
358

683
1 031
2 552
4 266

721
599
2 979
4 299

3 487

1 639

inga
inga

inga
inga

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

8

- 31 -

vb2007_ver_slut.p65

31

2008-02-14, 16:26

Noter och kommentarer (KSEK)

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella föreningar. Resultaträkningens uppställning är anpassad till
förbundets verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter
redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av årsavgifter intäktsförs när de faktureras. Intäkter i form av gåvor och
testamentsmedel intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.
Intäkter i form av bidrag intäktsförs när bindande beslut finns från bidragsgivaren. Om
ett bidrag avser en bestämd tidsperiod, periodiseras bidraget över denna period.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de efter individuell bedömning beräknas
inflyta.
Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
I resultaträkningen belastas verksamhetsresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka
beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda
ekonomiska livslängd. Avskrivningstiden på datorer har ändrats från 3 till nuvarande 2 år.

Not 1 Förbundets intäkter

2007

2006

Avgifter, (varav Ledarforum 2006 KSEK 494)

6 970

6 537

465

410

Försäljning, sponsring, reklam, annonser

1 209

1 127

Externa bidrag RF

8 245

7 007

Övriga bidrag

1 789

1 427

18 678

16 508

2007

2006

51

43

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2007

2006

Övriga verksamhetsintäkter

Summa

Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar
Revisionsarvode

Löner och andra ersättningar
Styrelse

0

0

Övriga anställda

3 509

2 951

Totala löner och ersättningar

3 509

2 951

Sociala kostnader

1 192

974

219

199

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2007

2006

Varav pensionskostnader

Räntor
Valutakursvinster
Summa

56

3

0

11

56

14

- 32 -

vb2007_ver_slut.p65

32

2008-02-14, 16:26

Not 5 Inventarier

2007-12-31

2006-12-31

Ingående anskaffningsvärde

211

172

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30
241

39
211

Ingående avskrivningar

-165

-132

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-48
-213

-33
-165

28

46

Not 6 Förutbetalda kostn och upplupna intäkter 2007-12-31

2006-12-31

Bokfört värde

Förutbetalda kostnader

504

Upplupna licensavgifter

889

73

Övriga upplupna intäkter

47

112

1 440

432

Summa

247

Not 7 Eget kapital

Ansamlad
förlust

Årets Tot ansamlad
resultat
förlust

Ingående balans

-4 842

1 824

Omföring årets resultat

1 824

-1 824

0

2 053

2 053

2 053

-965

Not 8 Upplupna kostn och förutbetalda intäkter 2007-12-31

2006-12-31

Årets resultat
Utgående balans

-3 018

Förutbetalda anmälningsavgifter
Förutbetalt bidrag Handslaget
Upplupna personalrelaterade kostnader
Bidrag Europaspel

-3 018

186

550

0

586

682

509

400

400

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 284

934

Summa

2 552

2 979

Not 9 Medelantal anställda 2007
Antal anställda

Varav män

2006
Antal anställda

Varav män

Sverige

6,5

4,5

6

4

Totalt

6,5

4,5

6

4

Förbundsstyrelsen i februari 2008

Jan Jacobsen, ordförande

Kent Brodin

Lennart Brunander

Björn Larsson

Thomas Persson

Hans von Uthmann

Anna Westin
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Svenska Basketbollförbundet
Org nr 802000-2690
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska
Basketbollförbundet för räkenskapsåret 2007. Förbundets årsredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 29-34. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig
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. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med
förbundets stadgar. Jag anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar.
Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 13 februari 2008

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor
Av Svenska Basketbollförbundet utsedd revisor
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Näst sista sidan
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Omslag
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