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Planerad verksamhet och prioriterade aktiviteter 2023-2024 
 
Tävling 
 
Att tillsammans med föreningarna utveckla distriktets tävlingsverksamhet, för att tävling på 
bästa sätt skall stödja föreningarnas arbete med att behålla och utveckla. 
 
Att U13 Förberedande är en permanent del av seriespelet. 
Serienivån U13 Förberedande är skapad för att ge en mjukare övergång från Easy Basket till 
ungdomsseriespelet. 
 
Att tillsammans med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF årligen bjuda in till 
Regionsserie U14 med nivåindelade grupper. 
Region U14 spelas i sammandragsform och är synkroniserad med Distriktsserien för U14. 
Målsättningen är att så många lag som möjligt från distriktet skall delta. 
 

Att fortsatt använda åldersklassammanslagningar om antalet lag i någon/några åldersklasser 

är så begränsat att det blir svårt att skapa jämna matcher. 

Att se över seriestrukturen på flick- och damsidan för att skapa en komplett serietrappa med 

DU17, DU18, DU19, Division 2, Division 3 och Division 4 Motion. 

Att prioritera arbetet med att skapa bättre Matchklimat/Fair Play på distriktets tävlingar. 
I detta arbete ingår även att se över rutiner och arbetssätt för disciplinärenden. 
 
Att bidra i systemutvecklingen av det tävlingsadministrativa programmet Profixio. 
 
Utbildning 
 
Att möta det förväntat ökade antalet efterfrågade utbildningstillfällen och utbildningsplatser 
för tränare, domare och matchfunktionärer som kommer i och med… 
… Återstart Domares satsning på nyrekrytering och utbildning av domare. 
… de återinförda behörighetskraven för tränare. 
 
Att årligen arrangera utbildningshelger i januari, maj/juni, september och november. 
Under dessa helger erbjuda samtliga fysiska träffar som ingår i Introduktion 
Utvecklingstränare, Grund Utvecklingstränare, Matchledare A/B och Nivå 1 Domare. 
 
Att årligen tillsammans med Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF arrangera Fortsättning 
Utvecklingstränare och Nivå 2 Domare. 
 
Att efter föreningars behov arrangera Introduktion Utvecklingstränare, Matchledare A/B och 
Distriktsfunktionärskurser ute hos föreningarna. 
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Easy Basket 
 
Att genom anpassad matchläggning underlätta för föreningarna att arrangera Easy Basket-
sammandrag i U10, U11 och U12. 
 
Externa tjänster 
 
Att på uppdrag av Svenska Basketbollförbundet administrera Ungdoms-SM. 
 
Gymnasium 
 
Att säkra utbildningskvalitén på Katrinelunds Elitidrottsgymnasiums basketinriktning. 
Detta sker genom kvalificerade instruktörer, tillämpning av styrdokument från Skolverket 
och Svenska Basketbollförbundet samt utvärdering och löpande kvalitetsarbete. 
 
Att arbeta med internationella kontakter för framtida tränings och tävlingsutbyte inom 
ramen för EU:s program. 
 
Spelarutveckling 
 
Att genom lägerverksamhet för U13, U14 och U15, bidra till spelarutveckling och praktisk 
ledarutbildning. 
WBDF:s ambition är att lägerverksamheten och ledarutvecklingen ska samordnas i en utökad 
organisation genom en ny, beräknad 50-ig, tjänst, som till lika delar finansieras med avgifter 
från lägerverksamheten och en höjning av serieavgifterna. 
 
Ledarutveckling 
 
Att tillsammans med SBBF:s Basketutvecklare genom clinics och uppsökande arbete utveckla 
föreningarnas sportsliga kompetens. 
WBDF:s ambition är att lägerverksamheten och ledarutvecklingen ska samordnas i en utökad 
organisation genom en ny, beräknad 50-ig, tjänst, som till lika delar finansieras med avgifter 
från lägerverksamheten och en höjning av serieavgifterna. 
 
Att arrangera minst en coachclinic under säsongen 2023-2024. 
 
Domarutveckling 
 
Att genom projektet Återstart Domare leda arbetet med att nyrekrytera och utbilda domare 
och stödja föreningar i genomförandet. 
Återstart Domare är i sin helhet finansierat av Svenska Basketbollförbundet. 
 
Att i samarbete med föreningarna rekrytera nya domare till Distriktsdomargruppen och 
säkra återväxten. 
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Föreningsstöd/Föreningsutveckling 
 
Att vara ett dagligt administrativt stöd för föreningarna. 
 
Att inom ramen för Svenska Basketbollförbundets Föreningsstödsprojekt, tillsammans med 
RF-SISU, driva ett aktivt och uppsökande föreningsutvecklingsarbete där alla 
ungdomsföreningar uppmärksammas och får den hjälp som de behöver. 
 
Att tillsammans med föreningarna skapa återkommande mötesplatser, fysiska eller digitala. 
Här ingår Föreningslyftskonferenser (tillsammans med andra Distriktsidrottsförbund), 
Tävlingsutvecklingsmöten, Uppstartsmöten och Coachträffar inför ny säsong och 
Ordförandekonferenser. 
 
Att tillsammans med Skånes BDF utveckla och sprida Hemmaplanskonceptet. 
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Bilaga Tävling 2023-2024 
 
Notera att det kan bli förändringar av denna bilaga beroende vad som tas upp på 
Tävlingsutvecklingskonferensen. 
 

Ungdomsserier 
 
Åldersklasser (kan bli sammanslagningar beroende på antalet anmälda lag) 
 
U19 födda 05 
U18 födda 06 
U17 födda 07 
U16 födda 08 
U15 födda 09 
U14 födda 10 
U13 födda 11 
U13 Förberedande födda 11/12 
 
Seriespelet och Slutspelet 
 
Seriespelets struktur med nivåindelning och omlottning mellan höst och vår kvarstår. 
 
Frågan om lag från granndistrikt skall delta i WBDF:s seriespel, bereds under våren av en 
arbetsgrupp tillsatt av Svenska Basketbollförbundet. 
Vad som kommer att gälla framgår när serieinbjudan skickas ut. 
 
När spelprogrammet planeras kan hänsyn tas till lag med lång resväg, exempelvis genom att 
de spelar två matcher på en dag/helg. 
 
Slutspelet, Final Four, är säsongsavslutning för ungdomsserierna. 
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 Final Four. 
 
Lokala Tävlingsbestämmelser 
 
Dispens behöver sökas för U11 (födda 2013) och U12 (födda 2012) för spel 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. 
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De Lokala Tävlingsbestämmelserna möjliggör för föreningar med flera lag i samma 
åldersklass, men på olika nivåer, att fritt disponera spelarna inom lagen. 
För att undvika toppning i lägre nivåer rekommenderas föreningarna att i det lag som spelar 
lägst inte använda spelare som har speltid överstigande 10 min per match i det högsta laget. 
 
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. 
 

Seniorserier 
 
WBDF arrangerar distriktsserierna Division 2 och Division 3.  
 
Division 2 Herrar skall innehålla 12 lag. 
Division 3 Herrar kan som lägsta tävlingsserier innehålla obegränsat antal lag, vid fler än 12 
anmälda lag delas serien upp i två grupper, och seriespelet avslutas med slutspel för att 
fastställa lagens totala ranking. 
 
Division 2 Damer innehåller 2023-2024 8 lag, en utvärdering skall göras om detta skall 
ändras, då maxantalet lag innebär relativt få matcher. 
Division 3 Damer kan som lägsta tävlingsserier innehålla obegränsat antal lag, vid fler än 12 
anmälda lag delas serien upp i två grupper, och avslutas med slutspel för att fastställa lagens 
totala ranking 
 
Grundprincipen är att serierna spelas höst-vår som dubbelserier. 
 
Uppflyttning och nedflyttning samt kvalspel mellan Division 2 och Division 3 fastställs inför 
varje säsong och framgår av Serieinbjudan. 
 
Frågan om lag från granndistrikt skall delta i WBDF:s seriespel, bereds under våren av en 
arbetsgrupp tillsatt av Svenska Basketbollförbundet. 
Vad som kommer att gälla 2023-20224 framgår när serieinbjudan skickas ut. 
 
Westra Sveriges BDF, Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF har under benämningen 
Götaland 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. 
 
Ett problem för svensk basket/distriktet är att antalet lag i de äldre flickklasserna är få, och 
att många flickspelare slutar spela basket när deras lag läggs ner. 
Bidragande till detta är tidig övergång till seniorbasket för spelare med tidig spelarutveckling. 
För att motverka detta har WBDF infört en lägsta åldersgräns för seniorspel. 
För säsongen 2023-2024 gäller att spelare födda 2008 och tidigare får spela seniorbasket. 
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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 2023. 
 
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. 
 
Klassindelning 
Herrar Div 2-3 
Herrar Div 4-5 
Damer 
 

Motionsserier 
 
Motionsseriespel kommer 2023-2024 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. 
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. 
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Tävlingsadministration 
 
Hela tävlingsadministrationen görs i Profixio. 
 
I Prifixio sköts inbjudan, anmälan, serieläggning, digitala matchprotokoll, licensiering och 
licenskontroll, resultatrapportering, nominering och betalning av domare samt ekonomisk 
redovisning till föreningarna. 
 
Föreningsmanualen är skapad för att underlätta tävlingsadministrationen. 
Denna uppdateras inför varje kommande säsong och finns att ladda ner på WBDF:s hemsida. 
 

Domare 
 
WBDF:s Domartillsättare är även ansvarig för nominering av domare till RM och USM när 
någon av distriktets föreningar är arrangör. 
 
Under 2022-2023 initierade Svenska Basketbollförbundet Återstart Domare, en satsning på 
nyrekrytering, grundutbildning och vidareutbildning av domare. 
Ansvariga för planering och genomförande är respektive Basketdistriktsförbund. 
En nyckelperson i varje förening är den Domaransvarige, som har nära kontakt med WBDF 
igenom Återstart Domare. 
 
WBDF fastställer inför varje säsong vilka åldersklasser/nivåer som skall dömas av 
Matchledare, nominerade av föreningarna, respektive Distriktsdomare/Förbundsdomare, 
nominerade av WBDF. 
WBDF:s långsiktiga målsättning är att fler serier skall dömas av Distriktsdomare. 
 

Domaradministration 
 
WBDF ansvarar för nomineringen av alla domare förutom Matchledarna som nomineras av 
respektive förening. 
 
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. 


