Utvärdering Tävlingsverksamheten MellansvenskaBDF
Deltagande Föreningar Totalt 43 svar
Hammarö Basket, 15 Svar
KFUM Örebro, 12 Svar
Arvika Basket, 8 Svar
IFK Åmål ,1 Svar
Karlstad Suns Basketklubb 1 Svar
KFUM Sunne Basket 1 Svar
KFUM Gävle Basket 1 Svar
Kils Basket 2 Svar
Örebro Basketklubb 1 Svar
Örebro Multi Basketförening 1 Svar

Ej Svarat:
Ensköping bbk, KFUM Karlskoga, Kumla Basket, Nora Basket, Rockhammars IF Basket, Sjöängens IF
Basket, SK Sifhälla, Stora Mellösa-Åbyvikens IF

Har ni några övriga kommentarer ange de nedan
Tävlingsverksamheten är en komplex fråga med många parametrar där man måste angripa dem i rätt
ordning. Jag upplever att många föreningar och lag har ett strikt egoistiskt perspektiv på frågan som
snarare bidrar till att utveckla det egna laget framför att utveckla distriktet och basketen i stort. Här
behöver man förstå att vår idrott är liten och på flera orter död eller utdöende och vi har alla ett
ansvar för att vända trenden, annars kommer det vi upplever som problem med
tävlingsverksamheten i distriktet att eskalera än mer. I detta ingår då tex att spela matcher som
kanske inte för egen del alla gånger är perfekta och/eller att åka många mil för att möta lag som i sin
tur inte har möjlighet att spela i andra serier/distrikt.
Mkt bra enkät.
Att vi kan förlänga säsongen till sista maj, om det nu lättar på pandemin så vi får spela igen.
Heja!!!
Vi känns som ett döende distrikt tyvärr. Jag har hört ett rykte om att mellansvenska ska införlivas
med westra, stämmer det? Färre lag och flera lag som väljer att spela utanför distriktet. Jag tror vi
ska lägga krut på främst 3 saker. Dels tävling/matcher, som jag skrivit ovan. Måste få till mycket mer
matcher för ungdomar och få med en bra konkurrens (svårt såklart). Det andra tror jag är
ledarutveckling. Att gå SBBF utbildningar är givetvis bra men det räcker ju inte. Försöka identifiera
några ledare i varje förening som vill driva som kan bilda en arbetsgrupp som jobbar med att
kontinuerligt utveckla coacherna på hemmaplan. Gruppen har stöd i varandra hur och vad man ska
utveckla och sedan tar man med sig diskussioner och insikter hem. Det finns massa kompetens ute i
våra föreningsr. Hur tar vi tillvara på den brett? Det sista är att verkligen köra igång med 3x3 serie för
att bredda sporten.
Mer samverkan mellan klubbar. Läger för ungdomar i Msv. Hammarö, Örebro, Arvika o Karlstad har
många spelare tillsammans. Samverka mer. Gör som handbollen. Distriktsläger (en dag) ett par
gånger Per säsong med start från 13 år. Sedan tas ett distriktslag ut. Inga regionläger långt bort utan
allt i vårt distrikt. Varje klubb kan ansvara för en dag. Börja nu hösten 2021 med ungdomar födda 07
och 08. En dag med träningar för att samverka och bygga broar. Kul för mindre klubbar också.
Bra att ni inhämtar erfarenhet och synpunkter!
Bra initiativ att vara proaktiva
Ställ in resten av denna säsong
Vi uppskattar att ni har skickat ut en enkät.

Hur många matcher skulle ni vilja spela per säsong i en
serie i MellansvenskaBDF?
8, 10(4), 10-12(2), 10-14, 10-15, 12, 12-14, 14 + - 2 samt final four slutspel (herr senior), 14-16, 15(4),
15+, 16(2), 16+, 20(3)
1 match per vecka
c:a 20st jämnt fördelade under säsongen
25-30 matcher/säsong är idealet mindre för de yngsta lagen i seriespel (15-20)
c:a 20st jämnt fördelade under säsongen
Ca 16. Gärna i sammandragsform så man spelar två eller tre matcher en dag! Då med cup-tid. Dels
för att orka flera matcher och dels för att med kortare matcher blir det inte så stora skillnader i
poäng. Skräckexemplet är ju matchen Karlstad mot Sunne som slutade ca 150-0 för ett par år sedan.
Vårt distrikt har för stora skillnader mellan klubbar - kortare matcher jämnare ut detta lite. Då tror
jag vi behåller fler spelare.
Damer senior - åtminstone 10st. EB orange/lila - en gång i månaden är bra.
För barn ca 12. Vuxna ca 20
Många fler matcher, med bra konkurrens är en viktig nyckel till utveckling. Vad jag vet spelar
"topplagen" på ungdomssidan bort emot 50-60 matcher i Stockholm (iofs med ett par cuper också) .
Det är inte så realistiskt för oss kanske, men ett sikte på 30 matcher inkl cuper kanske? Det behövs
fler lag så man inte spelar mot samma lag 8 gånger. Vi behöver mycket fler matcher överlag. Egna
cuper på nära håll?
Något flermatcher på hösten än på våren. 8 höst. 6 vår
Sammandrag med två matcher vid varje tillfälle. Detta skulle minska resandet.
Så många so möjligt
Så många som möjligt, MEN också mot kvalificerat motstånd
Varannan helg från oktober till april

Spelar ni i någon annan serie än Mellansvenska? Om ja
varför?
Finns för få lag i mellansvenska. För att det är få lag i mellansvenska bdf, Ja, för att få bättre
motstånd Ja, för omväxlingen att möta olika lag, högre nivå på basket Ja. Behöver fler matcher helt
enkelt Ja, fler matcher, fler värdematcher, mellan erbjuder inte seriespel u17
Westra, Ja Westra. I samarbete m Arvika. Westra. För att komma upp i det antal matcher som
behövs för spelarnas utveckling och matcherna där har i vårt fall varit av högre klass.
Vi ska/skulle spela i Västra efter jul och varför är att F16 Mellan suger. Få lag och dåligt motstånd.
Har spelat i Stockholm tidigare och spelar i år i Östsvenska (men ej spelat någon match än).
Anledningen är att spelarna behöver ha en viss mängd matcher mot kvalificerat motstånd för att
utvecklas och det finns i nuläget inte i det egna distriktet. Vi kan även hitta reseavstånd som är
detsamma som i Mellansvenska och i många fall kortare där vi får mer varierande och utvecklande
matcher.
Div2 admin av Stockholm, Med herr i div 2 Stockholm. Finns inget i Msv
Stockholm. Detta för få jämnare bättre kvalitet på matcherna
Nej. Vi i senior hade en dialog med westra när serien i msv verkade bli 3 lag. Nu blev den totalt 5. För
få lag ändå och väldigt långa avstånd till ex Gävle.

Vilka utmaningar ser ni att vi har med framtida
seriespel?
För lite lag(klubbar)
Att det finns för dåligt med lag. Att vi tappar spelare i de yngre åldrarna. Att klubbar redan i EB
väljer att inte åka till de "yttersta" klubbarna då det är för långt. Att alla föreningar inte har
möjlighet att åka på serie/sammandrag av olika anledningar. Vi behöver stötta varandra i vårt
distrikt.
bra motstånd, få ihop spelare
Få klubbar som har åldershomogena lag
Avstånd
Att få tillräckligt med lag i serien
Att ha en bredd på spelare, avstånd.
För få lag, matcherna läggs alltför sent, domarbrist
Vi är får få lag i Mellansvenska och spelarnas utvecklingsnivå (och kanske tom ambition) är
varierande. Samtidigt har vi alla ett ansvar för att bidra till den totala utvecklingen. En mindre
utvecklande match för oss kan tex vara utvecklande för motståndarlaget. Ingen vinner dock på
matcher som vid upprepade tillfällen avviker > 25 poäng i differens. Jag tror på nivågruppering
framför åldersgruppering. Vi vet att vi i det korta perspektivet inte kan lösa både och då måste
man välja väg. Åldersgruppering är möjligt först då vi ser att antalet spelare och ledare växer i
distriktets föreningar och kanske tom först då antalet föreningar ökar i antal.
att det blir för många matcher och det blir utmattande för lagen
Mest om tiden kommer att räcka till för att spela klart serien beroende på beslut från Regeringen
gällande Covid-19 och dess rekommendationer
Antalet lag som är med i äldre serier blir för få
Stora avstånd gör att det blir påfrestande med för mkt matcher. Motståndet är också ojämnt.
Stora klubbar tycker inte det duger med matcher enbart i Msv.
Utmaningarna är dålig respons hos föräldrar beroende på att nästan alla är flyktingar där de har
en annan kultur vad gäller idrott för flickor
För få lag inom distriktet. Det måste finnas fler matcher för att få fler lag att vara kvar i seriespel.
De "bättre" lagen söker sig utanför distriktet. Satsa alla resurser på PF 12 och PF13 och se till att
det blir "många" lag som fortsätter från EBC till seriespel.
Allt färre lag. Lag som vill spela i westra/Stockholm för fler matcher och bättre motstånd. Att tänka
så är förståeligt men riskerar att slå ut basketen här på sikt. Vi behöver fler lag, större samverkan,
styrning och uppföljning kring utveckling av spelare för att alla föreningsr ska "hänga med" så vi
slipper byta förbund pga konkurrensbrist. Här behövs ett extra fokus på de minsta föreningarna
med kanske 1-2 personer som driver allt. Coachclinics i msv? Bjuda in utländska coacher eller
kanske en ligacoach? Fler föreningar. Förr fanns verksamheter i tex Kristinehamn, Kumla och
Karlskoga. Jobbar någon för att väcka liv på sådana platser?
Att få igång basketen igen i dem orter som ligger ”vilande”
Finns inga lag att möta för äldre. För barnen är skillnaderna mellan lag för stora och låg nivå.
Få tillräckligt med lag
Att det bli av
Resor
Få lag och bristande kvalitet
Just nu så är det omständigheterna kring corona pandemin då det spelas ingen match öht

Få lag, stor variation på kvaliteten. Planeringen och framförhållning kan bli bättre.
Avståndet
Flera lag
Tillgodose de olika behov som kan finnas hos ett åldershetrogent lag i liten förening, ett
åldershomogent lag i en stor förening, lag som behöver fler matcher på högre nivå mot jämnåriga.
Stor nivåskillnad.
Det finns för få lag i regionen, varierande kompetens i lagen, ojämna matcher, högt åldersspann i
lagen. Eftersom det är få lag så har man mött varandra sedan EBC och sedan när man börjar i
seriespel möter man samma spelare. Spelarna vill möta olika spelare och få nya intryck och
erfarenheter. Det är ganska tråkigt som spelare att under 6 års EBC och seriespel möta precis
samma spelare och lag, spelare vill ha omväxling och nya utmaningar
För få lag i mellansvenska
Geografiska
Lagbrist - Spelarbrist och domarbrist.
Att få fram fler lag.
Geografiska
Få ihop tillräckligt många spelare, och framför allt behålla dom i föreningen
Vi behöver öka antalet föreningar som har lag i seriespel. Det finns vilande föreningar som tidigare
har haft verksamhet.
organisation typ domartillsättning /status med mera.

Vad tänker ni ang sammandrag med flera matcher per
dag/ under en helg?
Bra
Det är trevligt! Och det gör det okej med en längre resväg. Uppskattat av barnen. Kanske extra bra
för oss med stora lag med många avbytare. Det ger alla mycket speltid om vi får många matcher.
dåligt
Tyckte det var svårt att köra 2 matcher på samma dag. Match 2 blev oftast lite seg. Men gärna
flera matcher på en helg
Mkt bra
Passar bra någon gång, inte ofta
Bra om det sker anpassning av matchtid
Mycket opassande, pågrund utav att man inte hinner vila
Det har vi redan testat och det fungerar inte
Bra! Vi är ett distrikt med långa avstånd och allt vi kan göra för att minimera resande är bra både
för alla inblandade som för miljön. Det frigör också tid för att kunna hitta andra matchutmaningar.
kan funka om det är kortare sträckor inte så långa resor. Även inte så många matcher på 1 dag
max 2
Låter som en mycket god idé.
Ok om de är under samma helg, inte samma dag
Utmärkt förslag. En gång i månaden för äldre lag. Cuptider. Möjliggör spel i andra serier också om
seriespelet i Msv inte är för ofta. Gärna två el tre kortare matcher Per lag denna dag.
Inte under en helg, mitt lag har inte föräldrar som kör utan måste hyra buss varje gång, och det blir
för dyrt med övernattande chaufför. Däremot två matcher under en dag är ok.
Två matcher med rejäl paus emellan har vi haft tidigare och det fungerar som planB
Passar bra för de allra minsta i EB. Dock inte för senior som jag representerar. Då går vi sönder helt
😊. Jag tror generellt så ska det siktas mot 1 match åt gången även för ungdom. Då blir matchen
"viktig" och man lägger mer krut där. Detta under förutsättning att det finns 10-12 lag i serien så
det inte går 4 veckor mellan matcherna. Om det blir serier med väldigt få lag - kan man inte spela 2
eller 3 säsonger i ett? Alltså brassa på med matcher och sedan köra om?
NEJ
Bra för barnen.
Det är en bra idé.
Bra
Nej
Varför inte..
Nödvändigt för att minska på antalet resor. Framförhållning är A och O för att undvika inställda
matcher.
För oss i Örebro med alla matcher i Värmland är det en bra idé.
Går bra om lagen kommer överens
I eb och u13-14 ja. Från u15 och uppåt nej.
Det är ok
Funkar om inte matcherna ligger för nära varandra ( vila)
Inte under nuvarande situation annars helt ok
Ställer oss posistiva till det
Helt okey om man åker bort en helg.
Inte under nuvarande situation annars helt ok
Kanon
För de allra yngsta kan det fungera, men för de äldre spelarna ser vi att det blir svårt att
genomföra flera matcher på en dag.

Inga sammandrag gällande herr senior, tycker vi, förutom final four som spelas under 1 dag
förslagsvis.

Skulle ni vilja ha en 3x3 serie? utveckla gärna svaret
Ja! Många årskullar är alldeles för få för att ha ett rent 5x5 lag. Vilket gör att åldersgrupper måste
slås ihop. Om vi även kan erbjuda 3x3 så breddar vi vår verksamhet och kan förhoppningsvis
behålla fler ungsomsspelare med möjligheten för dem att spela 3x3 måmga slutar. Vårt distrikt är
relativt litet och detta skulle ge en möjlighet att ha större och bredare serier. På det viset kanske
även vilande klubbar kan starta upp en verksamhet om de så bara har 4st som tillsammans kan
bilda ett 3x3 lag!
nej, det blir tråkigt att möta samma lag 3 gånger
Skulle kunna vara ett komplement till ordinarie serie för att få fler matcher.
Ja. För ungdomar. Mindre klubbar med få i varje generation skulle då ha en plattform att spela
med rena årskullar. Tex Hammarö har/hade tre p05. Vi kunde aldrig mäta oss m Örebrop05s
jättelag. Men kanske dessa tre ensamt (istället för att plocka in yngre) hade haft roligt att få spela
några 3x3-matcher mot jämnåriga.
Ja, låter som ett bra tillfälle för att utvecklas individuellt samt lära sig vikten sammarbetet mellan
lagkamraterna
Ja, det skulle vara bra för mindre klubbar och insteget skulle bli lättare för flera personer att
komma in i basketen.
Nej, jag vill spela riktig basket
Vinster gärna att de vanliga serierna fungerar först sedan får vi ta ställning till 3x3
Det är en god ide som också kan möjliggöra att fler lockas till eller stannar kvar inom vår idrott när
man tappar spelare i vissa årskullar.
jaa, det kommer hjälpa vår förening då vi inte är så många och det utvecklare våra spelares match
förståelse
Inte aktuellt för vår del på seniornivå.
Varför inte?
Jag har många spelare. Då måste vi göra två - tre lag, i och för sig en bra ide, eftersom nya spelare
kommer hela tiden, och det är roligare för de som tränat länge att spela för sig, och de nya för sig.
Men det är jobbigt med bara tre på plan.
Javisst. Börja med turneringar på försäsongen och skapa en serie efter det. Hur ser spelplanerna ut
- vilka kriterier och krv skall gälla? Kan alla möta dem? Vilken "utrustning" håller förbundet med?
Väldigt gärna! Mig veterligen driver inget förbund en riktig 3x3 serie? Msv kunde gå i bräschen
här! Skulle vara guld för mindre föreningar där man får slå ihop flera lag i olika åldrar för att ens ha
lag, vilket inte passar ungarna egentligen, och det blir inte på deras villkor fullt ut. Jag tror också
att detta är en potentiell guldgruva gällande nya spelare. 3x3 känns "enklare" att hoppa på än
"riktigt basketlag i seriespel". På hammarö har vi haft minst 100 hockeykillar typ 10-12 års åldern
som kört streetbasket ute. De vill köra sin hockey och kanske ser det som svårt att committa även
till "riktig basket". De vill spela sin grej. Tänk att kunna erbjuda dem en 3x3 serie? Perfekt!
NEJ
Ja. Framtiden. Lockar många - kul att kolla på också.
Vet inte
Inget behov
Nej
Varför inte, bra för barnens utveckling
Inga direkta synpunkter.
Ja visst, men inte istället för ”vanliga” matcher. Mer som ett komplement.
Som ett komplement ja men kanske mer som spel under en helg och inte serier. 5-5 serie som
grund tex okt-nov, Jan-mars. 3x3 sept, dec och april. Finns säkert andra upplägg som skull fungera
JA! Det skulle ge barnen mer speltid, och det skulle vara enklare att få ihop ett lag. En bil räcker, 1
vuxen och 4 barn.

Serie är inget krav men några helg-cuper (lör+sön) kan vara ok, i början och slutet av sommaren.
Helst ska spelare kunna ta sig till matchomgången på cykel/gång själva.
Ja absolut, det är ju på frammarsch nu och kräver inte så många spelare
Nej. Inte en serie men enstaka turneringar.
Nej aldrig
Ja skulle nog passa många lag
Vi är tveksamma till serie, men vi ställer oss positiva till en sommarturné/cup med 3x3. Det tror vi
skulle vara positivt för utvecklingen av basketen.

Vet du hur förutsättningarna i din förening ser att boka
halltider för match?
Bra
Det är inga problem i Åmål.
Ganska bra
ganska bra några veckodagar och de flesta helger
Ganska säker på att det finns tillräckligt med förutsättningar för det
Halltider är mycket bättre nu iom nybyggd hall avsedd för basket. Endast Futsal på helger så tider är
inget stort problem för Hammarö.
Hyfsat bra
Inte så bra
Ja, får vi reda på matcherna i tid så är det oftast inga problem. Det blir dock stora problem med
matchflytt
Ja, förutsättningarna är goda.
Ja, jag vet
Ja, vi har en egen hall så kväll och helg tider är våra (Hammarö). Nej (Sunne).
Ja, via kommunens digitala tjänst.
Ja. Alla lördagar är för vår klubb.
Ja. Bra
Ja. Lördagar i nybyggda Hammarhallen B är helt vikta för basket. Så även alla vardagskvällar.
Mkt goda
Nej
Okey, även om vi ligger lågt i rangordning i "vår" hall (Idrottshuset)
Relativt goda
Rätt bra tror jag
Svåra
Vi har bra dialog med kommunen och vi har inte några problem med halltider.
Vi har det ganska bra då vi delar inte hallen med några andra sporter

Vet du hur förutsättningarna i din förening ser att boka
Domare till match?
Nej
Borde vara fler domare än vad det är idag.
Bra
Det finns för få utbildade domare, det är svårt för oss att boka utbildare domare.
Det är inte hållbart läge i längden men vi har så vi klarar oss den här säsongen. Vi vill satsa på
domarutbildning internt men vill att det koordineras av domaransvarig inom distriktet (som inte hör
av sig...)
Det är svårare
Det är svårare, två av mina ordinarie domare studerar i Lund nu, så jag har en och en halv
(=outbildad) kvar
Det är svårare. Det blir nästan alltid samma domare som dömer.
Domare till ungdomsmatcher kan vara svårt eftersom de flesta spelar; själva
Dåliga då vi inte har så långa domare
Dåligt
helt okej svårt och hitta domare ibland
Ja
Ja, men vi har för få domare och jag ser heller inte att föreningen (eller distriktet) gör nödvändiga
insatser för att det ska bli fler domare. Man arbetar snarare reaktivt framför proaktivt.
Ja, vi har få domare men vi fixar till varje match
Ja. Bra
Nej
Relativt goda
Svårt det finns knappt domare i närheten
Sådär.
Sämre. Få egna domare och den domarutbildning som skulle getts i november blev inställd.
Tror inte det är nåt problem
Tuffare men vi har flera ungdomar som vill gå utbildning. Domararvodet är dock ohemult lågt.
Klasskamraterna dömer i hockey och får trippla plus domarkläder och reseersättning. Visst - hockeyn
är ENORM i Värmland men ändå.
Vet att det är en utmaning men att vi fortfarande löser domarfrågan.

Vi har en del domare i föreningen men det kan klart bli bättre.
Vi har en del domare, både erfarna och mindre erfarna. Dock är de inte så många så det blir ofta
samma personer som kör. Svårt att få nya att ställa upp.
Svårt och olämpligt gällande seniorserier. Bör skötas av en domartillsättare.

