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Särskilda satsningar och prioriterade aktiviteter 2022-2023
Tävling
Att undersöka om en sammanslagning av åldersklasserna U17, U18 och U19 kan bidra till
jämnare matcher och att fler lag spelar längre.
Att permanent erbjuda serienivån U13 Förberedande.
Att utvärdera de regionala serier för U15 som genomförts under 2020-2021 och 2021-2022
och tillsammans med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF fatta beslut om dessa serier
skall permanentas.
Att byta tävlingsadministrativt system och övergå till Profixio.
Att fortsatt samla Tävlingsutvecklingsgruppen med representanter för föreningar och
domare för att gemensamt utveckla distriktets tävlingsverksamhet.
Att strukturera och leda arbetet med nyrekrytering och utbildning av domare och stödja
föreningar i genomförandet.
Att i samarbete med föreningarna rekrytera nya domare till Distriktsdomargruppen för att
möta det aktuella behovet.
Utbildning
Att utöka antalet utbildningstillfällen för tränare och domare för att möta den förväntade
efterfrågan som kommer i och med…
… svensk baskets satsning på nyrekrytering och utbildning av domare.
… de återinförda behörighetskraven för tränare.
WBDF kommer 2022 att arrangera utbildningshelger i juni, september (2 helger) och
november, därefter i januari och maj/juni 2023.
Att arrangera Introduktion Utvecklingstränare, Matchledare A/B och
Distriktsfunktionärskurser ute hos föreningarna.
Att tillsammans med SBBF:s Basketutvecklare arrangera en Praktisk Tränarfortbildning.
Easy Basket
Att erbjuda ledar- och domarfortbildning i samband med Easy Basket-arrangemang.
Utveckling
Att genom lägerverksamhet för U13, U14 och U15 bidra till talang/spelarutveckling.
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Att tillsammans med RF-SISU driva ett aktivt och uppsökande föreningsutvecklingsarbete där
alla ungdomsföreningar uppmärksammas och får den hjälp som de behöver.
Att tillsammans med SBBF:s Basketutvecklare genom clinics och uppsökande arbete utveckla
föreningarnas sportsliga kompetens.
Att tillsammans med föreningarna skapa återkommande mötesplatser, fysiska eller digitala, i
form av ett årshjul.

Tävling
Ungdom
Inför säsongen 2022-2023 undersöks möjligheten att åldersklasserna U17-U19 slås ihop.
Syftet är att få ett bättre underlag till nivåindelning och därmed jämnare matcher.
Säsongen 2021-2022 erbjuds en kompletterade serie på inom åldersklassen U13, benämnd
U13 Förberedande.
Serien spelas med förenklade regler för att underlätta övergången från Easy Basket till
ungdom.
På hösten är målgruppen U13-spelare/lag, med målsättningen att dessa skall övergå till den
ordinarie U13-serien på våren.
På våren är målgruppen U12-spelare/lag, med målsättningen att dessa skall kunna starta i
den ordinarie U13-serien den kommande hösten.
Inför säsongen 2022-2023 föreslås att serienivån U13 Förberedande permanentas.
Säsongerna 2020-2021 och 2021-2022 har varit pilotsäsonger för en Regional serie U15, med
lag från Småland-Blekinges BDF, Skånes BDF och Westra Sveriges BDF.
En utvärdering skall göras under våren och därefter tas beslut om serien skall bli permanent.
För spelåret 2022-2023 föreslås därmed följande klasser
U17-U19 födda 04-06
U16 födda 07
U15 födda 08
U15 Regional födda 08 (eventuellt)
U14 födda 09
U13 födda 10
U13 Förberedande födda 10/11
Seriespelets struktur med nivåindelning och omlottning mellan höst och vår kvarstår.
I ungdomsserierna kan lag från granndistrikt delta, då det i flera distrikt är svårt att få ihop
lag till seriespel.
När spelprogrammet planeras tas hänsyn till resväg för dessa lag, exempelvis genom att de
spelar två matcher på en dag/helg.
Basketshop Cup (Final Four), är säsongsavslutning för ungdomsserierna.
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Sportsligt gäller att 1:an-3:an i vårens seriespel är direktkvalificerade och om den 4:e platsen
spelas ett begränsat kvalspel.
För att undvika toppningar och fokusera på att samma spelare som deltar i seriespelet också
skall spela slutspelet är enbart spelare som har deltagit i minst en fjärdedel av vårens
seriematcher kvalificerade för deltagande i Basketshop Cup.
Dispens behöver sökas för U11 (11) och U12 (10)-spelare som skall delta i U13-serien.
För föreningar som saknar U13-lag kan dispens ges för spel i U14.
Kravet för att en förening skall få spela med U11 och/eller U12-spelare i U13-serien är att
föreningen även deltar i Easy Basket.
Det är tillåtet att delta med U13-spelare i Easy Basket under förutsättning att detta tydligt
anges vid anmälan till respektive sammandrag.
De Lokala Tävlingsbestämmelserna möjliggör för föreningar med flera lag i samma
åldersklass, men på olika nivåer, att fritt disponera spelarna inom lagen, med undantag för
de spelare som deltar i en högre åldersklass.
WBDF tillämpar generella ettårsdispenser, innebärande två ettårs överåriga per match under
förutsättning att dessa inte spelar i sin egen åldersklass eller äldre åldersklass.
För att motverka orimligt utnyttjande av överlägsenhet finns bestämmelsen att lag som
leder med 20 poäng eller mer inte får spela försvar på främre planhalvan.
Utöver ovan nämnda undantag från Svenska Basketbollförbundets Tävlingsbestämmelser
föreslås inte några fler regleringar, utan det är föreningarna som genom ett bra
Värdegrundsarbete och fokusering på Fair Play utbildar sina ledare, spelare samt föräldrar
och därigenom skapar en positiv matchmiljö.
Senior
WBDF arrangerar distriktsserierna Division 2 och Division 3.
Säsongen 2022-2023 skall Division 2 Herrar innehålla 12 lag, Division 2 Damer 8 lag och
Division 3-serierna kan som lägsta tävlingsserier innehålla obegränsat antal lag.
Därmed kan Division 3 vid stort antal lag delas upp i flera grupper.
Grundprincipen är att serierna spelas höst-vår som dubbelserier.
Undantaget är Division 2 Damer som spelas som en trippelserie.
Uppflyttning/nedflyttning och kvalspel mellan Division 2 och Division 3 regleras av de Lokala
Tävlingsbestämmelserna och Serieinbjudan.
Westra Sveriges BDF, Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF har tillsammans två platser i
kvalspelet till Basketettan.
Om fler än två lag från Götaland anmäler sig till kvalspelet måste ett förkval genomföras.
För att få delta i kvalspelet måste en komplett anmälan till Förbundsserierna göras till
Svenska Basketbollförbundet i enlighet med inbjudan.
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Ett problem för svensk basket och för distriktet är att antalet lag i de äldsta flickklasserna är
alltför få, och att många flickspelare slutar spela basket när deras lag läggs ner på grund av
för få spelare.
En bidragande orsak till detta är en tidig övergång till seniorbasket för de spelare som har en
tidig spelarutveckling.
För att motverka detta har WBDF infört en lägsta åldersgräns för seniorspel.
För säsongen 2022-2023 gäller att spelare födda 2007 och tidigare får spela seniorbasket.
Distriktsmästerskap
Senior-DM spelas som en försäsongsturnering med gruppspel och inledande slutspel i
september och finalspel i november.
Detta upplägg har visat dig vara mycket lyckat och kommer att gälla även 2022.
Senior-DM ingår som en del av anmälan till seriespelet för herrarnas Division 2-Division 5
och för damernas Division 2-Division 3.
Serieanmälan innebär att laget automatiskt deltar i Senior-DM, om inte laget väljer att avstå.
Klassindelningen är
Herrar Div 2-3
Herrar Div 4-5
Damer
Motion
Motionsseriespel kommer 2022-2023 att erbjudas i Division 4 Herrar och Division 5 Herrar
samt Division 4 Damer.
De senaste åren är det enbart herrarnas serier kunnat genomföras, men förhoppningen finns
fortsatt om en motionsserie även på damsidan.
Det är fri anmälan till motionsserierna, och för herrarna gäller att vid anmälan välja division.
Matcharrangemang
En översyn/besiktning av hallarnas utrustning genomförs inför varje säsongsstart.
Hallar där matcher inte kan genomföras på ett sportsliga rättvist sätt på grund av brister i
utrustningen godkänns inte för matchspel.
Vid allvarliga brister har tävlingsansvariga möjlighet att avbryta alternativt ej starta matchen.
Krav för att en hall skall vara godkänd för matchspel
Synlig resultattavla (för spelare, ledare, domare, funktionärer och publik)
Synlig matchklocka (för spelare, ledare, domare, funktionärer och publik)
Reglementsenlig 24/14-anläggning
Korrekt planlinjering (utan risk för förväxling med gamla/andra linjer)
Korrekta och säkra korgar (inklusive upphängningsanordning)
Kravet på att föreningarna tillsätter utbildade och kompetenta matchfunktionärer och
Matchledare följs upp genom matchrapporter och matchprotokollgranskning.
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Utbildningskravet på matchfunktionärer är att minst två skall vara godkända på lägst
Distriktsfunktionärsnivå.
I U13 och U14 finns möjligheten att genomföra matcherna med bara två, godkända,
matchfunktionärer.
I dessa fall utgår 24/14-tidtagaren och det är då domarnas uppgift att bedöma maskning.

Tävlingsadministration
Säsongen 2021-2022 har licensieringen flyttats från IdrottOnline till Profixio, vilket har
inneburit merarbete och en osäkerhet då Profixios tävlingsadministrativa program är under
konstruktion.
Säsongen 2022 kommer hela tävlingsadministrationen att göras i Profixio.
I Prifixiosystemet ingår hela tävlingsprocessen inklusive inbjudan, anmälan, serieläggning,
digitala matchprotokoll, licensiering och licenskontroll, resultatrapportering, nominering och
betalning av domare samt ekonomisk redovisning till föreningarna.
Då det blir första säsongen för detta integrerade system kommer WBDF att bjuda in till ett
flertal informationsträffar under säsongen, med start i samband med inbjudan i april.
Föreningsmanualen är skapad för att underlätta tävlingsadministrationen.
Denna uppdateras inför varje kommande säsong och finns att ladda ner på WBDF:s hemsida.
Inför 2022-2023 kommer Föreningsmanualen tillsammans med Profixios manualer bli
oumbärliga hjälpmedel i övergången till det nya systemet.
Domare
Domarutskottet bedriver sin verksamhet utifrån basketsportens värdegrund och strävar
efter att förbättra kunskaperna och känslan för basketregler samt etik och moral bland
domarna.
I syfte att utveckla domarna genomförs domargranskning i distriktets tävlingsmatcher
fortlöpande av Domarutskottet.
WBDF:s Domartillsättare är även ansvarig för nominering av domare till RM och USM när
någon av distriktets föreningar är arrangör.
WBDF är ansvarigt för att strukturera arbetet med nyrekrytering och grundutbildning av
Matchledare samt att stödja föreningarna i genomförandet av detta.
Behovet av antalet aktiva Distriktsdomare tillgodoses genom att Matchledare rekryteras till
Distriktsdomargruppen genom bra handledning och uppmuntran av sin förening i samverkan
med WBDF.
Inför säsongen 2022-2023 initierar och finansierar Svenska Basketbollförbundet en satsning
på nyrekrytering och utbildning av domare, då domarbristen är betydande i kombination
med att antalet seriespelande lag förväntas öka.
Ansvariga för planering och genomförande blir respektive Basketdistriktsförbund.
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En nyckelperson i varje förening är den Domaransvarige, som ansvarar för rekrytering och
utbildning av föreningens Matchdomare samt har nära kontakt med Domarutskottet om
vilka Klubbdomare som har kunskaper och ambition att ta nästa steg och utbilda sig till
Distriktsdomare.
Det är bristen på Distriktsdomare som har tvingat fram en temporär lösning där klubbarna
åläggs att ställa upp med Matchdomare i de yngre ungdomsklasserna.
Matchledarrollen är komplicerad då dessa domare dömer matcher med lag från den egna
föreningen som ena part.
Därutöver är det mycket viktigt att unga spelare och dess ledare redan från början får hjälp i
sin utveckling av utbildade domare.
Ett annat problem är föreningar som löser brist på Matchledare genom att använda
Distriktsdomare på uppdrag som skall utföras av Matchledare, en lösning som inte skapar
den nödvändiga nyrekryteringen av domare.
Följande utbildningsnivåer gäller för domare säsongen 2022-2023
Matchledare A/B alternativt Grundkurs ger behörighet att döma Easy Basket U10-U12 och
som andredomare i U13-U14.
Nivå 1/Steg 1 Domare ger behörighet att bland annat döma i U13-U19.
För att få ingå i Distriktsdomargruppen gäller Nivå 1/Steg 1 Domarutbildning med
vidareutbildning Nivå 2/Steg 2 Domarutbildning inom några år.
Grundkravet för alla domare som skall döma i WBDF:s serier är deltagande på en av WBDF
arrangerad Försäsongsclinic.
WBDF:s Domarutskott har som målsättning för 2022-2023…
…att alla matcher i U15A-U19, Division 2-4 Herrar samt Division 2-3 Damer skall dömas av
två Distriktsdomare eller högre, vilka nomineras av WBDF.
…att alla matcher i Division 5 Herrar och Division 4 Damer skall dömas av en Distriktsdomare
eller högre, vilken nomineras av WBDF.
…att U13-U15B skall dömas av två Matchledare, nominerade av respektive hemmaförening.
WBDF:s långsiktiga målsättning är att fler serier skall dömas av Distriktsdomare, ett arbete
som måste göras i samverkan med föreningarna.
Domaradministration
WBDF ansvarar för nomineringen av alla domare förutom Matchledarna till seniorserier,
motionsserier och ungdomsserier.
Därutöver sköter WBDF administrationen av samtliga domares räkningar inklusive kontroll,
förskottsdebitering till föreningar, utbetalningar till domare och olika typer av redovisningar
till föreningarna avsedda att användas i bokföring och vid redovisning till Skatteverket.
Då många föreningar inte har administrativ kapacitet för domaradministration ser WBDF
inte några möjligheter att i dagsläget lyfta över ansvaret till föreningarna.
Däremot tar WBDF ut en avgift baserad på antalet nomineringar för respektive förening.
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Utbildning
WBDF administrerar utbildningsverksamheten i distriktet vilket omfattar de två första
utbildningsstegen för tränare och domare (tidigare benämnda Grundkurs och Steg 1).
Genom samverkar med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF arrangeras den tredje
utbildningsnivån för tränare och domare (tidigare benämnda Steg 2).
Detta innebär att de grundläggande tränarutbildningarna (Introduktion Utvecklingstränare
och Grund Utvecklingstränare) och domarutbildningarna (Matchledare A/B och Nivå 1
Domare) planeras och arrangeras av WBDF.
Detsamma gäller Distriktsfunktionärsutbildningarna.
Säsongen 2021-2022 har det varit stor efterfrågan på domarutbildningar, och denna
förväntas fortsätta då svenska basket gör en satsning på att rekrytera och utbilda nya
domare med start hösten 2022.
För tränarutbildningarna planeras för en ökning av antalet utbildningar med anledning av att
behörighetskraven för att få leda lag i match återinförs från och med säsongen 2022-2023.
För Easy Basket krävs Introduktion Utvecklingstränare (eller Grundkurs).
För ungdom U13-U19 krävs Grund Utvecklingstränare (eller Steg 1).
För senior tävling och USM krävs Fortsättning Utvecklingstränare (eller Steg 2 Tränare).
Upplägget är samordnade utbildningshelger där samtliga kurser och dess fysiska träffar
kommer att erbjudas.
För att möta utbildningsbehovet kommer WBDF att arrangera fyra utbildningshelger per år,
januari, maj/juni, september och november.
Utöver det planerar WBDF för en Praktisk Tränarfortbildning med start hösten 2022.
Denna kommer att planeras och genomföras i samarbete med Svenska Basketbollförbundets
Basketutvecklare.

Easy Basket
Easy Basket, där lag från hela distriktet träffas och spelar i sammandragsform, kommer att
återstartas under våren med vissa begränsningar utifrån pandemiutvecklingen.
Från hösten planeras för en återgång till sammandrag utan begränsningar gällande
exempelvis publik antal spelplaner eller antalet deltagande lag.
WBDF kommer så fort det är lämpligt att introducera fortbildning av ledare och domare i
samband med Easy Basket-arrangemang, och även finansiera detta, med hjälpa av
återstartsbidrag.
Arrangemangen är en samverkan mellan WBDF och respektive arrangörsförening.
WBDF ansvarar för inbjudningar, hantering av anmälningar/urdragningar och spelprogram,
arrangörsföreningen ansvarar för arrangemanget i respektive hall.
Easy Basket spelas i tre klasser, EB Blå (U10), EB Orange (U11) och EB Lila (U12).
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Det finns en stor frihet för föreningarna att låta lag flyta mellan klasserna, för att hitta rätt
nivå utifrån spelarnas individuella utveckling.
Antalet lag som deltar i Easy Basket ligger normalt på 80-90 per månad.
Det finns stor utvecklingspotential både att få fler föreningar att starta Basketskola men
även att få fler deltagare i befintliga Basketskolor.
Det sistnämnda är en förutsättning för att Easy Basket-lag skall kunna ta steget upp till
ungdomsbasket.

Externa tjänster
Med start säsongen 2020-2021 administrerar WBDF på Svenska Basketbollförbundets
uppdrag Ungdoms-SM för U15, U16, U17, U19 och U21.
Avtalet sträcker sig till och med säsongen 2022-2023 med möjlighet till förlängning.

3x3
WBDF arrangerar inte 3x3-turneringar utan ger arrangörsföreningar stöd med utbildning och
marknadsföring.
Sommaren 2021 arrangerades ett antal 3x3-turneringar, Summer Tour, i samverkan med
SBBF, BDF-en och arrangörsföreningarna.
Något motsvarande är i skrivande stund inte planerat för sommaren 2022.

Utveckling
Gymnasium
I distriktet finns läsåret 2021-2022 tre gymnasieskolor med certifierade basketinriktningar.
Sven Ericssongymnasiet i Borås har Nationell Idrotts Utbildning, NIU.
Marks Gymnasieskola har både NIU och Riksidrottsgymnasium, RIG, där det sistnämnda har
SBBF som huvudman.
WBDF driver i samverkan med Göteborgs Stad/Katrinelunds Elitidrottsgymnasium NIU.
Antalet utbildningsplatser i Göteborg är maximerat till 40 och våren 2022 går 40 elever på
utbildningen.
Målsättningen med både NIU och RIG är att utveckla spelarna individuellt med utgångspunkt
i Spelarutvecklingsplanen och Skolverkets kursplaner.
Skolverket och Svenska Basketbollförbundet gör i samband med avtalsförlängningar en
översyn av antalet utbildningsplatser på NIU-utbildningarna.
Eventuella förändringar gäller från och med läsåret 2023-2024.
Lägerverksamhet
WBDF kommer tillsammans med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF att arrangera
spelarutvecklingsläger säsongen 2022-2023.
De åldersgrupper som omfattas är U13, U14 och U15.
9

Omfattningen är tre helgläger, utan övernattning, och en avslutande aktivitet/turnering.
Innehållet är både praktiskt och teoretiskt, där den praktiska delen leds av tränare från
distriktet och teorin leds av externa gästföreläsare.
Lägerverksamheten är ett bidrag till föreningarnas talang/spelarutveckling för att stödja
föreningarna i arbetet med att utveckla talanger och i förlängningen få fler spelare att spela
längre och därmed gynna både breddverksamhet och elitverksamhet i distriktet.
Verksamheten har planerats och delvis genomförts under de av pandemin splittrade
säsongerna 2020-2021 och 2021-2022.
Föreningsstöd/Föreningsutveckling
Föreningarna är basketens viktigaste aktör och deras utveckling står i centrum.
Samtliga föreningar med ungdomsverksamhet erbjudits möjlighet till samverkan och
processledning av WBDF och RF-SISU, med målsättning att utveckla bland annat föreningens
Vision, Mål, Styrdokument, Värdegrund och Organisation.
Arbetet med Föreningsutveckling är en kontinuerlig process för alla föreningar där WBDF i
samverkan med RF-SISU ger stöd och råd.
Under året görs ett flertal föreningsbesök på styrelsemöten och ledarträffar för att stötta
föreningarna.
Med en numera stabil grund i Rekrytering är utmaningen att utveckla verksamheten med
ledorden Behålla och Utveckla så att fler spelare, ledare och föräldrar stannar kvar längre
och att de som slutar spela aktivt stannar kvar inom vår idrott i andra roller.
Behålla och Utveckla-perspektivet genomsyrar därför all verksamhet inom WBDF och är det
perspektiv som alltid är viktigast.
WBDF arbetar efter en processplan som inleds med att en Föreningsanalys görs internt, och
denna leder till en prioriteringsordning av föreningarna.
Distriktets Föreningsutvecklare arbetar därefter utåtriktat mot föreningarna för att skapa
medvetenhet om föreningens nuläge och sätta mål och handlingsplaner i ett processinriktat
utvecklingsarbete, som görs i nära samarbete med RF-SISU.
Målsättningar för Föreningsutveckling 2022-2023 är…
… att samtliga, drygt 30, föreningar som bedriver ungdomsverksamhet har fått besök av FU
… att minst 20 parallella utvecklingsprocesser pågår i distriktet
… att samtliga ungdomsföreningar har en Värdegrund vilken genomsyrar verksamheten
… att samtliga ungdomsföreningar leds av en styrelse och har en valberedning
… att antalet spelare i Easy Basket ökar med 20% under 2022-2023
… att antalet lag i ungdomsserierna ökar med 5% under 2022-2023
… att samtliga ungdomsföreningar har en ledarrekryteringsstrategi kopplad till utbildning
… att samtliga förening har en ledar- och domarutbildningsplan
… att samtliga ungdomsföreningar har en verksam Domaransvarig
Förutom det uppsökande arbete som görs tillsammans med RF-SISU är skapandet av
mötesplatser viktigt.
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Under pandemin har fysiska möte ersatts av digitala och framöver planerar WBDF för en
kombination av dessa två mötesformer.
En mötesplan i form av ett årshjul kommer att tas fram där Svenska Basketbollförbundet och
dessa Basketutvecklare kommer att inkluderas.
Basketutvecklarna möter ett behov av att utveckla många föreningars sportsliga utveckling
för att förbättra spelarutvecklingen i distriktet.
Att det finns utvecklingspotential kan ses vid en jämförelse mellan distrikten på hur många
föreningar och lag som deltar i Förbundsserierna och Ungdoms-SM.
Där är WBDF underrepresenterat i förhållande till antalet aktiva spelare jämfört med våra
granndistrikt.
Förutom praktiskt inriktade möten om tävling och utbildning kommer årshjulet innehålla
diskussionsforum, processarbeten, temaföreläsningar och nätverksträffar.
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