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Ordföranden har ordet  
 
I år, 2022, har livet återgått till det lite mer normala efter pandemin och vi upplever att basketbollen 
som sport nu är mer inne än någonsin. 
 
Många klubbar rapporterar om att barn och ungdomar köar för att få vara med i en verksamhet där 
ledarresurser och halltillgångar används till max. 
Inom basketen utnyttjar vi allt vi kan få, även de små gymnastiksalarna. 
Återigen kan vi vara stolta över att med råge klara av Vision 2025-målen, som är satta till en ökning 
på minst 5 % per år. 
Både 2021 och 2022 har vårt distrikt vuxit med drygt 15 %. 
 
Ett annat exempel på att basketsporten mår bra är att vi till årsskiftets omlottning av våra 
ungdomsserier kunde notera en nettoökning med hela 15 lag, och detta alltså mitt under pågående 
säsong. 
Vi kunde återigen genomföra ett fantastiskt ungdomsslutspel, Final Four, i Kinna med många bra 
matcher i god sportslig anda.  
 
Problemen då? 
 
Ja, som jag redan nämnt så räcker inte halltiderna till i många kommuner, där jobbar WBDF 
tillsammans med andra stora inomhusidrotter hårt gentemot politikerna för att det skall byggas fler 
hallar. 
 
Domarbristen är ett annat bekymmer för oss, i och med att vi spelar många fler matcher jämfört med 
föregående säsong, samtidigt som pandemin inneburit att vi tappat en del domare. 
Något som är både positivt och samtidigt lite besvärligt är att vi får fram många bra domare som 
Svenska Basketbollförbundet lyfter upp till Förbundsdomargruppen, vilket innebär att dessa domare 
inte har möjlighet att hinna döma i distriktet. 
 
Dock ser vi ljuset i tunneln i och med att SBBF startat projektet Återstart Domare för att rekrytera, 
grundutbilda och vidareutbilda fler domare. 
Domarutskottet har gjort ett fantastiskt jobb med detta projekt och vi har nu ett stort antal 
handledare och domaransvariga i föreningarna som tillsammans skall utbilda och uppmuntra fler att 
ta sig an domaruppdraget. 
Förhoppningen är att vi kan bidra till att få fler att stanna kvar genom att ge dem den uppmuntran 
som kan behövas i början.  
 
Ett nytt spännande projekt kommer snart att landa i distriktet. 
Det handlar om att Svenska Basketbollförbundet genom Generation Pep fått medel som är riktade 
mot idrottssvaga områden och startat Projekt Assist. 
Projekt Assist pågår just nu för fullt i Stockholm och vi väntar med spänning på rapporter om de 
erfarenheter som det första året har gett. 
Projektet rullar nämligen vidare till Göteborg och Malmö hösten 2023. 
 
Vi gläds också åt att utbildningsverksamheten åter tagit fart och nu närmar vi oss deltagarsiffror på 
samma nivåer som innan revideringen av utbildningssystem och pandemiavbrottet. 
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Hur går det då med mina egna önskemål? 
Bra, skulle jag vilja säga. 
DU19-klassen kommer att spela i Final Final Four! 
Westra fortsätter att vara ett av de mest växande distrikten i landet! 
 
Lite mer bekymmersamt är det gällande Disciplinnämndens arbetsområde, visserligen har inte 
nämnden så många ärenden att behandla, men vi har under hösten sett ganska många exempel på 
bristande fair play i våra yngre ungdomsserier. 
När det berör yngre spelare så försöker vi att lösa knutarna genom samtal med de berörda, istället 
för att starta disciplinärenden. 
Förhoppningsvis kan föreningarna påverka de vuxna personer som inte klarar av att leva upp till 
basketens värdegrund. 
Här gäller det att visa på ömsesidig respekt mot varandra och mot domarna, lyckas vi med det så 
kommer mitt tredje önskemål att infrias. 
 
Slutligen, ett stort TACK till alla er som jobbar hårt ute på fältet och gör jobbet för oss i styrelsen 
angenämt, vi är så stolta över vårt distrikt. 
Stort tack även till vår hårt arbetande personal på kansliet som försöker serva er och vad jag hör så 
gör de ett gott jobb. 
 
Kul att se att vi också hävdar oss mer och mer på elitnivån med ökande representation i de tävlingar 
som styrs av SBBF. 
Riktigt roligt att vi även finns representerade på många håll vad det gäller coacher för våra 
ungdomslandslag.   
 
Lycka till på alla håll och kanter. 
 
Håkan Wettersten 
 
Ordförande 
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Distriktsstyrelsen och dess utskott 

 
Distriktsstyrelsen har verksamhetsåret 2022 bestått av ordförande och 6 ledamöter. 
Styrelsen har hållit 6 fysiska och 3 digitala protokollförda beslutsfattande möten. 
Utöver detta har styrelsen genomfört 12 fysiska eller digitala icke-protokollförda möten. 
 
Styrelsen har delegerat ansvar, och utsett ledamöter till, Domarutskottet och Tävlingsutskottet. 
I enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Basketbollförbundets stadgar har styrelsen utsett 
ledamöterna i Disciplinnämnden. 
 

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 har ökat, säsongen 2022-23 deltar 44 lag (2021-2022 41 lag) i distriktets 
seniorserier. 
Seriespelet genomförs som dubbelserier eller trippelserier höst-vår. 
De lag från distriktet som spelar i förbundsserierna säsongen 2022-2023 är 
Basketligan Dam: Högsbo Basket, Mark Basket och Sjuhärads Basket 
Basketligan Herr: Borås Basket  
Basketettan Dam: Onsala Pirates och RIG Mark 
Superettan Herr: Högsbo Basket och RIG Mark 
Basketettan Herr: Högsbo Basket och Marbo Basket 
Basketligan Rullstol: Göteborgs RBK 
 
Efter att flera säsonger påverkats av covidpandemin kunde säsongen 2021-2022 slutföras. 
Höstens seriespel har kunnat genomföras utan anpassningar. 
 

Motion 
I distriktet finns 2022-2023 två motionsserier på herrsidan, Division 4 och Division 5. 
Det saknas motionsserie för damer trots att det yttrycks intresse från flerar föreningar. 
Intresset för deltagande är stabilt, och säsongen 2022-2023 deltar 17 lag (2021-2022 17 lag). 
 

Ungdom 
Antalet ungdomslag som spelar i WBDF:s ungdomsserier ökade kraftigt under 2022 till 211 (2021 
188) lag, fördelat på 131 (106) pojklag och 80 (76) flicklag. 
Utöver distriktsserierna ansavara WBDF för administrationen av Regionsserier, som säsongen 2022-
2023 genomförs för U14 och U15. 
 
Det är flera faktorer som sammantaget skapat det ökade intresset. 
Många års bra verksamhet med Easy Basket ger nu genomslag i ungdomsseriespelet. 
Satsningen på U13 Förberedande serie har underlättat steget från Easy Basket till ungdomsseriespel. 
Nya ungdomsföreningar har startats på nya orter, ofta kallade vita fläckar. 
 
En stor utmaning är att skapa samma tillväxt för flickor som på pojksidan. 
Sedan många år finns det en tydlig tendens att fler pojkar än flickor spelar basket i distriktet. 
Det gäller också att behålla spelarna längre, då minskningen av antalet seriespelande lag fortsatt är 
tydlig i de äldre åldersklasserna. 
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Final Four, slutspel för ungdomar 
Ungdomarnas slutspel är sedan flera år en trevlig säsongsavslutning, och genomfördes planenligt i 
maj 2022, efter att 2021 ställts in på grund av Covid-19-pandemin. 
Arrangemanget håller bra kvalité och genomförs i samverkan med sponsor och arrangörsförening. 
 

Senior-DM 
Distriktsmästerskap för seniorer spelades 2022 som en försäsongsturnering med deltagande av 37 
(2021 35) lag, 29 (27) herrlag och 8 (8) damlag. 
Deltagande i Senior-DM ingår i anmälan till seriespelet vilket underlättar planeringen både för WBDF 
och föreningarna. 
Gruppspelet avgjordes i september innan seriestarten och finalspelet avgjordes första helgen i 
november. 
Distriktsmästare 2022 blev 
Damer Division 2-3, Kvarnby Basket BF 
Herrar Division 2-3, BK Göteborg 
Herrar Division 4-5, Adrian Basket Boys 
 

Tävlingsutveckling 
Den stora utmaningen inför framtiden är att hitta tävlingsformer som stimulerar individuell 
spelarutveckling och ger fler spelare motivation att fortsätta spela längre. 
 
Detta arbete måste göras tillsammans med föreningarna och därför arrangeras flera möten där 
tävlingsfrågor behandlas. 
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 i allmänhet mycket generös, för att ge alla en möjlighet att 
spela basket på rätt nivå.  
Behandlingen av dispenser görs av Tävlingsutskottet. 
 
I seniorserierna finns en lägsta ålder, för säsongen 2022-2023 spelare födda 2006, för spel i 
seniorserierna, med syftet att behålla spelare längre inom ungdomsbasket. 
Till denna bestämmelse kopplas möjligheten att söka dispens för två underåriga spelare. 
 

Disciplinnämnd och Fair Play 
Disciplinnämnden behandlade säsongen 2021-2022 fem ärenden och har under hösten 2022 haft två 
ärenden. 
Nämndens arbete är resultatet av händelser på eller vid sidan av planen som orsakas och präglas av 
bristande respekt för motståndare, domare eller matchsekretariat. 
 
Det låga antalet ärenden är en konsekvens av att WBDF i huvudsak arbetar med att följa upp 
disciplinära ärenden genom samtal och möten med de berörda föreningarna. 
Detta gäller särskilt i de yngre åldrarna. 
 
Under hösten 2022 har ett relativt stort antal ärenden behandlats av kansliet och styrelsen, en 
utveckling som är oroande och måste stoppas. 
Här har föreningarna ett stort ansvar för att genomföra ett konsekvent värdegrundsarbete. 
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Domarutskott 
Domarutskottet genomförde fem möten under året. 
Målet med utskottets arbete är att organisera 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. 
Matchledarna är en förutsättning för att seriespelet skall kunna genomföras, men målet är att 
samtliga ungdomsserier på sikt skall spelas med minst en Distriktsdomare. 
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. 
 
Detta arbete görs inom ramen för projektet Återstart Domare där Svenska Basketbollförbundet 
bidrar med resurser under två år, och därefter skall projektets verksamhet inkluderas i WBDF:s 
ordinarie verksamhet. 
En förutsättning för projektet är att varje förening har en Domaransvarig som ansvarar för 
rekrytering och utbildningsplanering för föreningens domare. 
Den Domaransvarige har nära kontakt med projektets kontaktperson/handledare och ska även hjälpa 
till med rekryteringen av de Matchledare som flyttas upp till Distriktsdomare. 
 
Domarutskottet arrangerar inför varje säsong domarclinics där Förbundsdomare, Distriktsdomare 
och Matchledare deltar, dessa clinics är obligatoriska för att få döma i distriktets tävlingar. 
 

Tävlingsadministration 
Administrationen av seriespelet fungerar bra, många föreningar har väl fungerade administrativa 
rutiner vilket resulterar i stabilitet och få sena ändringar av såväl seriestrukturer som spelprogram. 
 
WBDF:s kansli arbetar från och med säsongen 2022-2023 med det tävlingsadministrativa 
programmet Profixio, vilket har inneburit en klar effektivisering av arbetet. 
Digitaliseringen omfattar hela processen från serieinbjudan till utbetalning av arvoden till domarna, 
inklusive en övergång från manuella till digitala matchprotokoll. 
 

Utbildning  

Tränar-, domar- och funktionärsutbildningar 
Huvudansvaret och administrationen för de tränar- och domarutbildning finns hos Svenska 
Basketbollförbundet. 
 
SBBF och WBDF har ett avtal som innebär att de grundläggande utbildningarna för domare och 
tränare planeras och genomförs lokalt inom distriktet. 
De utbildningar som omfattas av avtalet är Matchledare A/B, Nivå 1 Domare, Introduktion 
Utvecklingstränare och Grund Utvecklingstränare. 
Region Syd, som omfattar Småland-Blekinges BDF, Skånes BDF och Westra Sveriges BDF, planerar och 
genomför tillsammans Nivå 2 Domare och Fortsättning Utvecklingstränare på regional nivå. 
 
Distriktsfunktionärsutbildningarna arrangeras fortsatt helt i WBDF:s regi, och genomförs i stor 
utsträckning ute hos föreningarna. 
Utbildningsverksamheten har nu återhämtat sig från pandemieffekten och 2022 arrangerades 
planenligt fyra utbildningshelger, i januari, juni, september och november. 



Verksamhetsberättelse 2022  8 
 

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. 
Easy Basket-verksamheten har fortfarande inte kommit upp i samma nivå som innan pandemin. 
Ett bekymmer är att det ökande antalet seriematcher begränsar föreningarnas möjligheter att skapa 
halltid för att kunna arrangera Easy Basket. 
 

Externa tjänster 
 

WBDF har sedan säsongen 2020-2021 uppdraget, att för Svenska Basketbollförbundets räkning, 
administrera Ungdoms-SM. 
 

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. 
 
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 samverkar med 
respektive idrott på förbundsnivån, aldrig direkt med en eller flera föreningar. 
 
När det gäller ledarteamet så bestod det hösten 2022 av en Steg 4-utbildad instruktör, två Steg 3-
utbildade instruktörer samt en fystränare. 
Ledarteamet hösten 2022 var huvudtränare Eldar Ciric, instruktörerna Araz Perwizie och Joan Nuevo 
Verger samt fystränare Jeremy Pryce. 
Hösten 2022 är 40 av 40 elevplatser upptagna på basketutbildningen. 
 
I distriktet finns tre gymnasieskolor med certifierade basketinriktningar. 
Sven Ericssongymnasiet i Borås och Marks Gymnasieskola har NIU-certifieringar med naturliga 
upptagningsområden i Sjuhärad och delar av Halland. 
Marks Gymnasieskola har även ett RIG som är under avveckling. 
 

Utveckling 

Spelarutveckling 
Svenska Basketbollförbundets Regionsverksamheten upphörde 2020. 
Med anledning av detta startade WBDF tillsammans med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF 
upp lägerverksamhet som innehållsmässigt skulle ersätta Regionsverksamheten. 
Aktuella åldersklasser var U13, U14 och U15. 
 
Målsättningen för 2022 var att arrangera fyra lägerhelger med en avslutande aktivitet tillsammans 
med de andra inblandade distrikten. 
Trots goda försök kom inte verksamheten igång under 2022. 
Det största hindret var svårigheterna att engagera ansvarig projektledare och instruktörer. 
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Ledarutveckling 
Distriktets primära ledarutveckling sker genom att erbjuda ledarutbildningar. 
Utöver det görs riktade insatser där instruktörer kopplade till Katrinelunds Elitidrottsgymnasium 
besöker föreningar och genom coachclinics. 
Under 2022 har fem föreningar besökts. 

Domarutveckling 
Se under Tävling/Domarutskott och projektet Återstart Domare. 

Föreningsstöd och Föreningsutveckling 
 
WBDF arbetar tillsammans med RF-SISU kontinuerligt med att utveckla distriktets föreningar. 
Från och med hösten 2021 kompletterades resurserna i och med att Svenska Basketbollförbundet 
anställt två Basketutvecklare, som kommer att fokusera sig på föreningarnas sportsliga utveckling. 
Från och med hösten 2022 satsar Svenska Basketbollförbundet Föreningsstöd/Föreningsutveckling i 
distriktens regi. 
WBDF har tillsammans med fyra andra distrikt tagit en ledande roll i metodutvecklingen. 
En rikstäckande föreningsenkät har genomförts och denna är nu vägledande i arbetet med att 
planera och genomföra ett heltäckande föreningsutvecklingsarbete under de kommande åren. 
 
Målsättningen är att besöka och utvärdera nuläget hos samtliga de drygt 30 föreningar i distriktet 
som bedriver ungdomsverksamhet. 
För de föreningar som vill, kan och orkar jobba med utvecklingsprocesser kommer WBDF och RF-SISU 
tillsammans att leda utvecklingsarbetet. 
 
Avgörande för distriktets 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. 
 
Under 2022 har distriktets Föreningsutvecklare genomfört 42 föreningsbesök, 9 
föreningsutvecklingsprocesser har startats alternativt fortsatt, 93 digitala föreningsmöten har 
genomförts och utöver det ett stort antal telefonsamtal med inriktning föreningssupport. 
 
En betydande del av föreningssupporten har under 2022 varit praktisk hjälp med handhavandet i 
Profixio, det nya tävlingsadministrativa programmet. 
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Organisation 2022 

Styrelse 

Namn Funktion 

Håkan Wettersten Ordförande 

Håkan Andersson Ledamot 

Annica Carlsson Ledamot 

Laszlo Csiszér Kassör 

Erik Danauskis Ledamot 

Lisa Ekholm Vice ordförande 

Hanna Frost Ledamot 

Revisorer 

Namn  

Vilhelm Rundquist Revisor 

Thomas Vilhelmsson Revisorns personlige ersättare 

Kanslipersonal 

Namn Funktion 

Michael Malm Kanslichef, Föreningsstöd, USM, Utbildning 

Filippa Reismer Tävlingsadministration, 3x3 

Hanna Wallerman Domaradministration, Easy Basket, Sociala medier 

Basketgymnasium personal 

Namn Funktion 

Eldar Ciric Huvudinstruktör 

Araz Perwizie Instruktör 

Joan Nuevo Verger Instruktör 

Jeremy Pryce Fystränare 

Tävlingsutskott 

Namn Funktion 

Lisa Ekholm Ansvarig 

Hanna Frost Ledamot 

Michael Malm Ledamot 

Filippa Reismer Ledamot 

Hanna Wallerman Ledamot 

Disciplinnämnd 

Namn Funktion 

Giovanni Cavaretta Ordförande 

Anna Florén Olsson Ledamot 

Anders Stenhoff Ledamot 

Lisa Ekholm Ledamot (tillförordnad) 

Utbildningsutskott (vilande) 

Namn Funktion 

Håkan Wettersten Ansvarig 
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Evalueringsutskott (vilande) 

Namn Funktion 

Håkan Wettersten Ansvarig 

Laszlo Csiszér Ansvarig 

Domarutskott 

Namn Funktion 

Laszlo Csiszer Ordförande 

Sam Karamovic Ledamot 

Lukas Lundstedt Ledamot 

Ognjen Mandic Ledamot 

Ludvig Oom Ledamot 

Michael Malm Adjungerad 

Filippa Reismer Adjungerad 

Hanna Wallerman Adjungerad 

Valberedning 

Namn Funktion 

Thomas Minges Ordförande 

Henric Löfvenborg Ledamot 

Carina Peleg Ledamot 

Maria Wiland Ledamot 

 


