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Ordföranden har ordet
Ja, även detta år har ju varit hårt drabbat av pandemin, under våren försvann alla matcher och även
till viss del möjligheterna att träna.
Det blev alltså inget slutspel våren 2021 för alla våra ungdomslag, men det finns goda förhoppningar
om att vi kan träffas igen i Kinna i maj 2022.
När detta skrivs har restriktionerna släppts helt och vi är kanske på väg tillbaka till den tillvaro vi hade
innan pandemin med matcher och träningar som naturliga träffpunkter.
Under hösten har vi spelat matcher, många har blivit flyttade vilket har inneburit massor med jobb
både för kansliet och er ute i föreningarna, men vi har lyckats nå målet att hålla igång seriespelet.
Ni har alla gjort och gör ett fantastiskt bra jobb och jag hoppas att alla de matcher som inte kunnat
spelats kommer att kunna avverkas innan säsongen är slut.
Det har även funnits positiva saker.
Med hjälp av den digitala tekniken har vi genomfört möten med föreningarna och därmed har träffar
och samtal kunnat genomföras på ett alternativt sätt.
Vi har åter startat upp utbildningar i egen regi, även om det varit i mindre grupper och på ett nytt
sätt med delat upplägg - egna studier och praktik.
Nu kan vi åter köra för fullt och vi siktar på att fortsätta med utbildningshelger i januari, maj/juni,
september och november.
Som ett bra komplement arrangeras många grundläggande utbildningar lokalt ute hos föreningarna.
En riktad satsning är på gång gällande rekrytering och utbildning av domare.
Vårt distrikt växer, fler lag och fler matcher, vilket gör att vi måste utbilda nya domare.
En annan aspekt är att fler och fler domare från distriktet dömer matcher i Förbundsserierna, ett gott
betyg till vår domarutbildning men detta får som konsekvens att vi så inte ser dessa domare i våra
egna hallar så ofta.
Det kanske mest positiva är att vi VÄXER.
Fler och fler vill spela basket och trycket är så hårt att flera klubbar inte kan ta emot alla intresserade
utan tvingas upprätta kölistor.
Huvudsakligen beror detta på hallbrist, och där jobbar Westra tillsammans med de andra idrotterna
för att påverka tjänstepersoner och politiker till en mera offensiv politik.
I många sammanhang prioriteras fritid, oavsett om det handlar om idrott eller andra aktiviteter, ner
vid planeringen av vårt samhälle.
Vi klarar även i år Svensk Baskets mål i Strategi 2025 att vi skall växa med 5% per år, en jämförelse
mellan hösten 2020 och hösten 2021 visar på en ökning av antalet licensierade spelare med 10%!!
Vi når troligen också målet med att vi skall få fler att spela längre, i och med att antalet lag i
seniorseriespelet växer.
Under hösten återupptar vi Regionserien i samarbete med Skånes BDF och Småland-Blekinges BDF,
en pilotserie som vi ställas in hösten 2020.
Denna ger våra lag i U15 möjligheten att spela matcher mot nya motståndare.

Verksamhetsberättelse 2021

3

Positivt är också att se att vi ser fler och fler lag från distriktet i Förbundsserierna och vi önskar er alla
lycka till.
Förhoppningen är att fler lag och föreningar från distriktet tar klivet upp och tävlar på nationell
toppnivå, som ett första steg genom att delta i Ungdoms-SM.
Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett fantastiskt jobb, och alldeles särskilt med de extra utmaningar
som varit de senaste åren!!
Jag hoppas att ni orkar fortsätta i samma takt så att vi tillsammans för tredje året i rad kan vara det
mest växande distriktet i landet.
Håkan Wettersten
Ordförande
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Tävling
Seniorer
Seriestrukturen på seniorsidan är Division 2 och Division 3 för både herrar och damer.
Därmed kan distriktet erbjuda olika nivåer i seriespelet, vilket ger en bra möjlighet för nya lag att
börja på rätt nivå i Division 3.
Antalet deltagande lag är stabilt, säsongen 2021-22 deltar 41 lag (2020-2021 37 lag) i distriktets
seniorserier.
Det finns dock oroande signaler på damsidan där antalet ungdomslag i de äldre flickklasserna
minskar, och därmed kan det bli problem med återväxten i flera klubbar.
Seriespelet genomförs som dubbelserier eller trippelserier höst-vår.
De lag från distriktet som spelar i förbundsserierna säsongen 2021-2022 är
Basketligan Dam: Borås Basket, Högsbo Basket och Mark Basket
Basketligan Herr: Borås Basket
Basketettan Dam: Marbo Basket, Onsala Pirates och RIG Mark
Superettan Herr: Högsbo Basket och RIG Mark
Basketettan Herr: Högsbo Basket
Basketligan Rullstol: Göteborgs RBK
Verksamheten har under 2021 präglats av Covid-19-pandemin.
Vårens seriespel avbröts och serierna slutfördes inte.
Höstens seriespel har kunnat genomföras med anpassningar till restriktionerna och med många
flyttade matcher.
Förhoppningen är att säsongen 2021-2022 skall kunna avslutas med komplett antal matcher och
fullständiga tabeller.

Motion
I distriktet finns två motionsserier på herrsidan, Division 4 och Division 5, med fri anmälan till bägge
serierna.
Intresset för deltagande är stabilt, och säsongen 2021-2022 deltar 17 lag (2020-2021 14 lag).
Vårens seriespel avbröts och serierna slutfördes inte.
Höstens seriespel har kunnat genomföras med anpassningar till restriktionerna och med många
flyttade matcher.
Förhoppningen är att säsongen 2021-2022 skall kunna avslutas med komplett antal matcher och
fullständiga tabeller.

Ungdom
Antalet ungdomslag som spelar i WBDF:s ungdomsserier ökade fortsatt under 2021 till 188 (164) lag,
fördelat på 106 (112) pojklag och 76 (58) flicklag, framförallt glädjande siffror att antalet flicklag ökar
kraftigt.
Flera års bra verksamhet med Easy Basket visar sig i ungdomsseriespelet där antalet lag stadigt ökar.
Den stora utmaningen ligger i att behålla spelarna längre, då minskningen av antalet seriespelande
lag är tydlig i de äldre åldersklasserna.
Inför hösten infördes en ny serie, U13 Förberedande, tänkt för att underlätta övergången från Easy
Basket till ungdomsseriespelet, och detta har visat sig vara mycket lyckat, många lag har valt att börja
i denna serie för att inför våren 2022 gå över till den ordinarie U13-serien.
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Vårens seriespel avbröts och serierna slutfördes inte.
Höstens seriespel har kunnat genomföras med anpassningar till restriktionerna och med många
flyttade matcher.
Förhoppningen är att säsongen 2021-2022 skall kunna avslutas med komplett antal matcher,
fullständiga tabeller och slutspel i maj.

Easy Basket
Easy Basket är en etablerad verksamhetsform i distriktet och spelas i tre olika åldersklasser med
namnen EB Lila (U12), EB Orange (U11) och EB Blå (U10).
Det är stor flexibilitet mellan klasserna och lag kan anpassa åldersklass efter egen utvecklingsnivå.
Arrangemangen har blivit mer flexibla gällande antal deltagande lag, vilket gjort att fler föreningar
kan arrangera.
Tyvärr har Covid-19-pandemin slagit hårt mot Easy Basket-verksamheten och endast några få
arrangemang genomfördes under 2021.

Basketshop Cup (Final Four)
Ungdomarnas slutspel är sedan flera år en trevlig säsongsavslutning.
Arrangemanget håller bra kvalité och detta beror till stor del på ett mångårigt samarbete sponsorn
Basketshop, och arrangörsföreningen BK Marbo.
Våren 2021 ställdes Basketshop Cup in på grund av Covid-19-pandemin.

Senior-DM
Distriktsmästerskap för seniorer spelades för fjärde året som en försäsongsturnering med deltagande
av 35 (2020 32) lag, 27 (24) herrlag och 8 (8) damlag.
För tredje säsongen ingick deltagande i Senior-DM i anmälan till seriespelet vilket underlättade
planeringen både för WBDF och föreningarna.
Gruppspelet avgjordes i september innan seriestarten och finalspelet avgjordes första helgen i
november.
Distriktsmästare 2021 blev
Damer Division 2-3, Sätila Basket
Herrar Division 2-3, Borås Viktor
Herra Division 4-5, Högsbo Basket

Tävlingsfrågor
Den stora utmaningen inför framtiden är att hitta tävlingsformer som stimulerar individuell
spelarutveckling och ger fler spelare en möjlighet att fortsätta spela längre.
För att underlätta för föreningarna råder stor flexibilitet vad gäller åldrar och dispenser vilket
möjliggör för åldersmixade lag att hitta rätt åldersklass.
Detta ställer också stora krav på ledarna att fokusera på långsiktig spelarutveckling framför resultat,
vilket är bra och dessutom väcks då och då kreativa diskussioner om dessa avvägningar.
Behandlingen av dispensansökningar är varit mycket generös, för att ge alla en möjlighet att spela
basket på rätt nivå.
Behandlingen av dispenser ligger på delegation hos kansliet, med möjlighet till prövning hos
Distriktsstyrelsen.
I seniorserierna finns en lägsta ålder (för säsongen 2021-2022 spelare födda 2005) för spel i
seniorserierna, med syftet att behålla spelare längre inom ungdomsbasket.
Till denna bestämmelse kopplas möjligheten att söka dispens för två underåriga spelare.
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Disciplinkommitté
Disciplinkommittén behandlade hösten 2021 4 (2020, 7 ärenden) disciplinära ärenden.

Domarkommitté
Domarkommittén hade 7 möten under året.
Målet med DoK:s arbete är att strukturera och stödja föreningarnas arbete med att rekrytera och
utbilda nya domare samt att utveckla, förbättra och stötta domarna i distriktet.
Det råder brist på Distriktsdomare och matcherna i de yngre ungdomsklasserna döms därför av
Matchledare (tidigare benämnda Klubbdomare).
Det finns seriespelande lag på orter där det helt saknas domare, vilket innebär mycket resande och
höga resekostnader som belastar föreningarna.
Hösten 2021 finns 105 certifierade Matchledare som dömer i U13-U15B.
Matchledarna är idag en förutsättning för att seriespelet skall kunna genomföras, men målet är att
U13-U15 på sikt skall spelas med Distriktsdomare som förstedomare.
Med ett växande antal lag i seriespel följer ett stort behov av både nya Matchledare och
Distriktsdomare, då det är viktigt att matcherna skall kunna genomföras på ett bra och för spelarna
utvecklande sätt.
DoK arrangerar inför varje säsong domarclinics, Förbundsdomare, Distriktsdomare och Matchledare
deltar, dessa clinics är certifierarande för att få döma i distriktets tävlingar.
Det är viktigt att varje förening har en Domaransvarig som ansvarar för rekrytering och
utbildningsplanering av föreningens Matchledare.
Den Domaransvarige skall ha tät kontakt med DoK och hjälpa till med rekryteringen av de
Matchledare som flyttas upp till Distriktsdomare.

Tävlingsadministration
Administrationen av seriespelet fungerar bra, många föreningar har väl fungerade administrativa
rutiner vilket resulterar i en stabilitet och få matchändringar.

Utbildning
Tränar-, domar- och funktionärsutbildningar
Huvudansvaret och administrationen för de grundläggande tränar- och domarutbildningarna finns
sedan fyra år hos Svenska Basketbollförbundet.
Denna förändring, från en decentraliserad till en centralisera struktur genomfördes i samband med
att kursstrukturen reviderades.
Från och med 1 januari 2021 har SBBF och WBDF ett avtal vilket innebär att de grundläggande
utbildningarna för domare och tränare planeras och genomförs lokalt.
Därmed ska WBDF arrangera utbildningar upp till och med Nivå 2 Domare respektive Fortsättning
Utvecklingstränare samt Distriktsfunktionärsutbildningar.
Detta är mycket glädjande då utbildningsverksamheten de senaste åren minskat kraftigt med stora
problem gällande nyrekrytering och utbildning av både domare och ledare som följd.
Utbildningsverksamheten har under 2021 trots pandemin kommit igång och två utbildningshelger
har kunnat genomföras, om än i liten skala.

Verksamhetsberättelse 2021

7

Utveckling
Spelarutveckling
Svenska Basketbollförbundets Regionsverksamheten upphörde från och med hösten 2020.
Med anledning av detta startade WBDF tillsammans med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF
säsongen 2020-2021 starta upp lägerverksamhet som innehållsmässigt skulle ersätta
Regionsverksamheten.
Aktuella åldersklasser är U13, U14 och U15.
Målsättningen är att arrangera 3-4 lägerhelger per säsong med en avslutande tävlingsaktivitet
tillsammans med de andra inblandade distrikten.
Tyvärr stängde Covid-19-pandemin ner möjligheterna att göra verklighet av planerna, och endast ett
läger har kunnat genomföras under 2021.
Satsningen kan förhoppningsvis komma igång hösten 2022.

Idrottsgymnasier
WBDF är ansvarigt för basketinriktningen på Katrinelunds Elitidrottsgymnasium.
Detta innebär ett ansvar för att utbildningen har rätt innehåll och kvalité.
Det är WBDF som anställer de instruktörer som håller i basketinriktningen.
Totalt finns läsåret 2021-2022 15 olika idrotter på Katrinelunds Elitidrottsgymnasium.
De flesta av idrotterna har NIU-status, Nationell Idrotts Utbildning, med regionalt intag av elever.
Några idrotter, exempelvis handboll, har RIG-status, Riksidrottsgymnasium, med riksintag av elever.
Katrinelunds Elitidrottsgymnasium skiljer sig från alla andra NIU genom att de alltid samverkar med
respektive idrott på förbundsnivån, aldrig direkt med en eller flera föreningar.
När det gäller ledarteamet så består det hösten 2021 av en Steg 4-utbildad instruktör, två Steg 3utbildade instruktörer samt en fystränare.
Ledarteamet hösten 2020 är huvudtränare Eldar Ciric, instruktörerna Araz Perwizie och Joan Nuevo
samt fystränare Jeremy Pryce.
Hösten 2021 är 40 av 40 elevplatser upptagna på basketutbildningen.
I distriktet finns tre gymnasieskolor med certifierade basketinriktningar.
Sven Ericssongymnasiet i Borås har en NIU-certifiering med ett naturligt upptagningsområde i
Sjuhärad och delar av Halland.
Marks Gymnasieskola är RIG, Riksidrottsgymnasium, med ett nationellt upptagningsområde.
Skolan är därmed en av två skolor i landet som är basket-RIG.
På skolan finns även NIU.
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Föreningsstöd och Föreningsutveckling
WBDF arbetar tillsammans med RF-SISU kontinuerligt med att utveckla distriktets föreningar.
Från och med hösten 2021 kompletteras resurserna i och med att Svenska Basketbollförbundet
anställt två Basketutvecklare, som kommer att fokusera sig på föreningarnas sportsliga utveckling.
Trots att Svenska Basketbollförbundet från och med 1 juli 2020 inte längre stödjer distriktens
föreningsutvecklingsarbete fortsätter WBDF med detta arbete.
Avgörande för positiv utveckling är väl fungerande föreningar som kan konkurrera med både andra
idrotter och andra aktiviteter.
Att bidra till föreningsutveckling är ett arbete som framförallt bygger på engagemang och närvaro,
ett arbete som är nyckeln till utvecklingen av vår sport på längre sikt.
Fokus i Föreningsutvecklingsarbetet är hösten 2021 på genomförandet av Svensk Baskets Strategi
2025 i kombination med föreningsutveckling för varje förening och i föreningsnätverk.
Under 2021 har föreningsbesöken minskat kraftigt och ersatts av digitala möten, men förhoppningen
är att en återgång till fysiska träffar och konferenser skall bli möjligt.
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Organisation 2021

Styrelse
Namn
Håkan Wettersten
Håkan Andersson
Annica Carlsson
Laszlo Csiszér
Erik Danauskis
Lisa Ekholm
Madelene Kristensson

Funktion
Ordförande, Utbildning, Gymnasiefrågor
Ledamot, Utveckling
Ledamot, Easy Basket, Lägerverksamhet
Ledamot, Kassör, Domare, Personal, Organisation
Ledamot, Utveckling
Ledamot, Tävling, 3x3
Ledamot, Easy Basket, Lägerverksamhet

Revisorer
Namn
Vilhelm Rundquist
Thomas Vilhelmsson

Revisor
Revisorns personlige ersättare

Kanslipersonal
Namn
Michael Malm
Filippa Reismer
Hanna Wallerman

Funktion
Kanslichef, Föreningsstöd, USM, Utbildning
Tävlingsadministration, 3x3
Domaradministration, Easy Basket,
Lägerverksamhet, Sociala medier

Basketgymnasium personal
Namn
Eldar Ciric
Araz Perwizie
Joan Nuevo
Jeremy Pryce

Funktion
Huvudinstruktör
Instruktör
Instruktör
Fystränare

Tävlingskommitté
Namn
Lisa Ekholm
Michael Malm
Filippa Reismer
Hanna Wallerman

Funktion
Ansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Disciplinkommitté
Namn
Giovanni Cavaretta
Anna Florén Olsson
Lisa Ekholm

Funktion
Ordförande
Ledamot
Ledamot (tillförordnad)

Utbildningskommitté (vilande)
Namn
Håkan Wettersten

Funktion
Ansvarig
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Evalueringskommitté (vilande)
Namn
Håkan Wettersten
Laszlo Csiszér

Funktion
Ansvarig
Ansvarig

Domarkommitté
Namn
Laszlo Csiszer
Ognjen Mandic
Lukas Lundstedt
Ingemar Nilsson
Michael Malm
Filippa Reismer
Hanna Wallerman

Funktion
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Valberedningen
Namn
Thomas Minges
Henric Löfvenborg
Carina Peleg
Maria Wiland

Funktion
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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