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VI VILL 
BLI FLER

Fler ska känna sig välkomna till 
vår sport och fler ska vilja bli en 

del av den

VI SEGRAR 
UTANFÖR PLAN

Vi vill göra Sverige bättre och 
använda vår sport till att öka 

jämställdheten, öka 
integrationen, skapa nya band 

mellan människor och förbättra 
folkhälsan

BIDRA TILL STRATEGI 2025
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VÅR TES HAR VISAT 
SIG HÅLLA!
OM FLER INSPIRERANDE UTOMHUSMILJÖER 
FÖR BASKET SKAPAS KOMMER BETYDLIGT 
FLER BLI AKTIVA BÅDE SPONTANT OCH I EN 
FÖRENING

OM DEN FÖRSTA KONTAKTEN MED VÅR SPORT 
SKER PÅ ETT VÄLKOMNANDE SÄTT KOMMER 
EFFEKTEN BLI MÅNGFALT STÖRRE 
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KONCEPTETS 
FORTSATTA SYFTE
SKAPA ÄNNU FLER INSPIRERANDE 
UTOMHUSMILJÖER FÖR BASKET

SÄKERSTÄLLA ATT DEN FÖRSTA KONTAKTEN 
MED VÅR SPORT SKER PÅ ETT VÄLKOMNANDE 
SÄTT

VARA EN INKÖRSPORT FÖR SÅVÄL NYA 
BASKETSPELARE MEN OCKSÅ FÖR UNGA 
LEDARE/COACHER
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MÅL 2022
1. 1000 NYA KORGNÄT

2. 15 NYRENOVERADE ELLER NYBYGGDA UTOMHUSPLANER

3. 60 UTOMHUSBASKETPLANER AKTIVERADE
• Stöttning av 30 föreningar: Gör skillnad på riktigt!

4. 9000 BARN & UNGDOMAR SKA DELTA
• Bara på de 60 aktiverade utomhusplanerna ska min 9000 barn & ungdomar

,150 st/plan, delta i någon av de aktiviteter som föreningarna arrangerar

5. 750 BARN & UNGDOMAR FORTSÄTTER SPELA
• Minst 750 barn och ungdomar ska fortsätta spela basket med den lokala föreningen 

även efter sommaren och aktiveringen

6. 75 NYA UNGDOMSLEDARE/COACHER
• Minst 75 ungdomar ska genom sommaraktiveringen prova på att vara ledare/coach, en 
inkörsport till fortsatt coachande

7. EFFEKTIV REKRYTERING FÖR 85% (2021: 80%) AV FÖRENINGARNA
• Minst 85% av föreningarna som aktiverat sig ska i uppföljningen ange ”Ganska stor 
omfattning” alt ”Mycket stor omfattning” som svar på frågan: 

Baserat på årets erfarenheter, anser er förening att projektet varit ett effektivt sätt att få fler att börja
spela, fortsätta spela eller återuppta sitt basketspelande? 



PROJEKTMÅL 1
! 1000 NYA KORGNÄT 

• Antal nya korgnät som landets basketföreningar ska sätta upp, dokumentera och sprida via
sociala medier med hashtags

UTFALL: 495 DISTRIBUERADE KORGNÄT
• 2022 nådde vi inte heller upp i målet om 1000 distribuerade nya korgnät, men Nätaktionen är 
fortsatt en bra aktivitet som uppskattades mycket av spelare, föreningar och ger utrymme i 
medier. Upplevdes lite svårare att få engagemang för Nätaktionen även under 2022? 



NOTHING BUT NET 2022 – NÅGRA KOMMENTARER FRÅN UTVÄRDERING #NÄTAKTIONEN

” Det finns ett stort behov av nya nät runt om i kommunen. De nät vi satte upp förra 
sommaren behövde bytas, det finns inget ordentligt underhåll från kommunens 
sida.”

” Väldigt bra att få nät på de utekorgar
som finns runt i samhället. Alltför många 
basketkorgar i Sverige saknar nät, det 
ser man när man reser runt i landet, när 
som fjärran...”

” Snabb leverans och inget krångel”

” Bra med nya nät på alla korgar”

” Väldigt bra sätt att uppmärksamma något som är 
relativt enkelt att lösa som också är uppskattat!

” Det är bra att basketen synliggörs och ger möjlighet för 
fler barn och ungdomar att spela basket.”



PROJEKTMÅL 2
! 15 NYRENOVERADE ELLER NYBYGGDA UTOMHUSPLANER

UTFALL: Bara genom vårt erbjudande har korgtillverkaren Marty Sports sålt 68 
basketkorgar 2022 i Sverige. Det får oss att tro att minst 35 utomhusbasketplaner 
antingen har rustats upp eller är nybyggda!



PROJEKTMÅL 3
! 60 UTOMHUSBASKETPLANER AKTIVERADE  

UTFALL: 
• 33 föreningar deltog i sommaraktiveringsdelen och totalt aktiverades 90 st
utomhusbasketplaner i somras! 

• Baserat på de rapporter från 31 av de 33 föreningarna är den genomsnittliga aktiveringen 102 
timmar per förening, vilket ger en total om 3162 aktiverade timmar i sommar! 



PROJEKTMÅL 4
! 9000 BARN & UNGDOMAR SKA DELTA

UTFALL: Baserat på rapporterna från 31 av de 33 föreningarna är antalet registrerade deltagare 
15.795 stycken!! 

Dessa är inte unika men i genomsnitt rapporterar varje förening in 509 aktiva deltagare eller 175 
aktiva deltagare per aktiverad utomhusbasketplan!



PROJEKTMÅL 5
! 750 BARN & UNGDOMAR FORTSÄTTER SPELA

UTFALL: Baserat på de rapporter vi fått (från 31 av de 33 föreningarna) är antalet spelare som 
fortsatt spela 978 stycken!

I genomsnitt rapporterar varje förening således in 31,5 nya spelare till föreningen, som en direkt 
följd av sommarens utomhusaktivering!



PROJEKTMÅL 6
! 75 NYA UNGDOMSLEDARE/COACHER

UTFALL: Rapporterna från 31 av de 33 föreningarna visar att antalet ungdomar som genom 
projektet har provat på att vara ungdomsledare är hela 186 stycken!

I genomsnitt rapporterar varje förening således i genomsnitt in 6 nya ungdomsledare, som en 
direkt följd av sommarens utomhusaktivering!



PROJEKTMÅL 7
! EFFEKTIV REKRYTERING FÖR 85% (2021: 80%) AV FÖRENINGARNA

! Minst 85% av föreningarna som aktiverat sig ska i uppföljningen ange ”Ganska stor 
omfattning” alt ”Mycket stor omfattning” som svar på frågan: 

Baserat på årets erfarenheter, anser er förening att projektet varit ett effektivt sätt att få fler att 
börja spela, fortsätta spela eller återuppta sitt basketspelande? 
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UTFALL: Baserat på de 31 
svar vi fått uppger 90,3% att 
projektet varit effektivt
i rekryteringen av nya 
spelare 



NOTHING BUT NET 2022 – KOMMENTARER UTVÄRDERING DELTAGANDE BASKETFÖRENINGAR (31 AV 33 FÖRENINGAR)

” Vi har denna sommar fått in 
ca 200 nya anmälningar från 
föräldrar som har barn som vill 
börja spela basket.” 

"Mycket lyckat projekt som genererat ett intresse och ny medlemmar! (Indirekt har 
vi även fått två-tre nya ledare/tränare i form av engagerade föräldrar till nya 
spelare).” 

” Sommaren 2022 hade vi "öppet för alla hela 
tiden" vilket fungerade bra överlag och var 
uppskattat men för att nå vissa 
nyckelmålgrupper för vår förening (främst tjejer) 
kommer vi till nästa sommar att avsätta tider där 
vi särskilt välkomnar tjejer att komma och 
spela/prova på.” 

” Det bästa med sommaraktiveringen var att unga spelare i klubben fick prova på att vara ledare, 
och att det ledde till att vi pushade kommunen för en basketplan centralt - vilket nu kommer bli 
verklighet!.”

”Vi har sett enorm utveckling hos både våra ungdomsledare och våra deltagare.* 

” Vi har märkt att intresset är större på sommaren när 
basketaktiviteten ligger nära hemmet, i stadsdelen. Svårare 
för barn att ta sig till hallar långt från sin kommundel.”

” Vi köpte en stor högtalare som vi spelade musik på. 
Vi bjöd även på dricka och frukt till besökarna.”



NOTHING BUT NET 2023

(TREDJE SOMMAREN / ”3RD QUARTER”)
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KONCEPTETS 
FORTSATTA SYFTE
SKAPA ÄNNU FLER INSPIRERANDE 
UTOMHUSMILJÖER FÖR BASKET

SÄKERSTÄLLA ATT DEN FÖRSTA KONTAKTEN 
MED VÅR SPORT SKER PÅ ETT VÄLKOMNANDE 
SÄTT

VARA EN INKÖRSPORT FÖR SÅVÄL NYA 
BASKETSPELARE MEN OCKSÅ FÖR UNGA 
LEDARE/COACHER



#NÄTAKTIONEN HAR KOMMIT FÖR ATT STANNA!! 

500 NYA KORGNÄT (NÄTAKTION) – VI ANPASSAR MÅLET MEN 2023 NÅR VI 
DÄRFÖR ISTÄLLET ÄNDA FRAM!

• Enklaste formen av upprustning men som gör STOR skillnad
• Skapar engagemang, mediautrymme och framför allt att många fler vill spela basket på utomhusplanerna och

kommer i rörelse!

FLER INSPIRERANDE UTOMHUSMILJÖER FÖR BASKET



1. FÖRENINGAR IDENTIFIERAR BEHOVET AV NÄT 2. ANMÄLER BEHOVET VIA 
LÄNK PÅ BASKET.SE

3. RÖDA NÄT, INSTRUKTIONER, 
KLISTERDEKALER SKICKAS

5. BILD FÖRE & EFTER,
SOCIALA MEDIER,
#NOTHINGBUTNET

4. SÄTTER UPP NÄTEN PÅ ETT 
SÄKERT SÄTT
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500 NYA KORGNÄT 2023! 

• Enklaste formen av upprustning
men som gör stor skillnad

• START 26 MARS 2023!

• NÄT KAN BESTÄLLAS REDAN NU

6. UPPRUSTADE BASKETPLANER
GÖRS SÖKBARA VIA GOOGLE-MAPS

7. KORGAR MED NYA NÄT TILL 
GLÄDJE FÖR MÅNGA OCH MER SPEL



FRÅN DETTA… TILL DETTA!

FLER INSPIRERANDE UTOMHUSMILJÖER FÖR BASKET



FLER INSPIRERANDE UTOMHUSMILJÖER 
FÖR BASKET

20 NYRENOVERADE ELLER NYBYGGDA UTOMHUSPLANER

• Mer omfattande och påtaglig upprustning (ex byte av korgar, nytt 
underlag) eller en total nybyggnation 

• Finansieras INTE av Rörelsefonden utan förhoppningsvis av andra
finansiärer såsom kommuner, fastighetsbolag mfl

• Renoveringarna och nybyggnationer underlättas av ytterligare partners –
alla med samma mål att få fler aktiva

WORLD LEADER IN

FLOOR TILES
MULTIFUNCTIONAL



FRAMTAGNA I SAMARBETE MED VÅRA PARTNERS 
BERGO FLOORING, MARTY SPORTS OCH UNISPORT

PRISVÄRDA PAKETERBJUDANDEN 
UTOMHUSBASKETPLANER



PRISVÄRDA PAKETERBJUDANDEN UTOMHUSBASKETPLANER
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20 NYA ELLER UPPRUSTADE 
BASKETPLANER
• Paketförslagen finns att ladda ner på:

www.basket.se -> Förbundet
-> Projekt -> Nothing But Net

• Skapa er egen plan på 
bergocourtbuilder.com

• Anläggningsstöd från RF/SISU med
upp till 50% av kostnaden

• Kan söka korgstöd, max 25.000
kr (begränsad budget)



VÄLKOMNANDE FÖRSTA KONTAKT
AKTIVERING PÅ ETT 80-TAL UTOMHUSBASKETPLANER I SOMMAR
• AKTIVERA BARN & UNGDOMAR ATT I DESS NÄRMILJÖ SPONTANT PROVA-PÅ OCH SPELA

BASKET 

• ALLA ÄR VÄLKOMNA & ALLA VÄLKOMNAS AV UNGDOMSLEDARE SOM ÄR PÅ PLATS UNDER
ETT ANTAL SOMMARLOVSVECKOR
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MIN 80 AKTIVERADE 
UTOMHUSBASKETPLANER
Varje förening (ca 40 st) som beviljas 
medel för en aktivering erhåller:

• 24.000 kr 

•  NBN-paket: Kan beställas/erhållas via
Basketshop.se (1 paket gratis/förening):

• Bollväska
• 2 st Wilson 3x3-bollar (stl 6)
• 2 st bollar stl 5
• 2 st bollar stl 3
• Bollpump
• 2 st dauerbindor
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MIN 80 AKTIVERADE 
UTOMHUSBASKETPLANER
Beviljade medel ska säkerställa att:

• Minst en ungdomsledare är på plats
under minimum 75 timmar, fördelat på
min 3 sommarlovsveckor

• Spontanbasket erbjuds, basketens grunder
lärs ut, alla är aktiva och tycker basket är kul 

• Sommarens höjdpunkt ex invigning,
avslutning, 3x3-turnering eller liknande

• Material finns att lämna till de som är
intresserade av att börja spela i föreningen

• Rapportering, uppföljning sker
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URVALSKRITERIER DELTAGANDE FÖRENINGAR
• Projektansökan senast 31 mars

• Grundkriterierna för stöd uppfylls
(org.nr, post-/el bankgiro, medlem i
SBBF, ekonomisk stabilitet, licensierat spelare)

• Kan ta emot fler barn & ungdomar till
sin ordinarie verksamhet 

• Föreningen erbjuder verksamhet i
utomhusplanens närområde

• Nya platser/områden/föreningar prioriteras

• Föreningar som kommer engagera nya
ungdomsledare i projektet prioriteras

Även positivt om:
• Aktiveringen kan skapa en nybyggnation av

plan
• Geografisk spridning
• Det sker i ett idrottssvagt område
• All rapportering skedde i tid vid stöd 2022
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MÅLET MED AKTIVERINGEN
• Att kontakten med vår sport sker på

ett välkomnande sätt

• 80 utomhusbasketplaner aktiverade.
Stöttning av 40 föreningar

• 12.000 barn & ungdomar ska min delta i
någon av de aktiviteter som
föreningarna arrangerar (150 st/plan)

• 1.000 barn & ungdomar ska fortsätta
spela basket med den lokala
föreningen efter sommaren

• 100 ungdomar ska genom sommaraktiveringen
prova på att vara ledare/coach, en inkörsport
till fortsatt coachande
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MÅL 2023
1. 500 NYA KORGNÄT

2. 20 NYRENOVERADE ELLER NYBYGGDA UTOMHUSPLANER

3. 80 UTOMHUSBASKETPLANER AKTIVERADE
• Stöttning av 40 föreningar

4. 12.000 BARN & UNGDOMAR SKA DELTA
• Bara på de 80 aktiverade utomhusplanerna ska min 12.000 barn & ungdomar , 150 st/plan,

delta i någon av de aktiviteter som föreningarna arrangerar

5. 1.000 BARN & UNGDOMAR FORTSÄTTER SPELA
• Minst 1.000 barn och ungdomar ska fortsätta spela basket med den lokala föreningen 

även efter sommaren och aktiveringen

6. 100 NYA UNGDOMSLEDARE/COACHER
• Minst 100 ungdomar ska genom sommaraktiveringen prova på att vara ledare/coach, 

en inkörsport till fortsatt coachande

7. EFFEKTIV REKRYTERING FÖR 85% AV FÖRENINGARNA
• Minst 85% av föreningarna som aktiverat sig under sommaren ska uppge att aktiviteten

varit effektiv i rekryteringen



TIDPLAN
MAR
• Projektinformation till föreningarna (7/3)
• Intresseanmälan till att få stöd för en

aktivering av en utomhusplan i sommar
(7-31/3)

• Stötta och underlätta processen om
upprustning/nybyggnationer

• Föreningar identifierar behov av nät och
anmäler antal

APR-MAJ
• Nätaktionen inleds (apr)
• Besked om vilka föreningar som får

aktiveringsstöd för sommaren (6/4)
• Upprustningar/nybyggnationer

JUNI-AUG
• Genomförande aktivering
• Löpande rapportering  (statistik)

SEP-OKT
• ”Skördetid” – vi välkomnar

förhoppningsvis många fler till vår
ordinarie verksamhet

• Uppföljning/Utvärdering



ATT GÖRA
! ANSÖKAN SOMMARAKTIVERING SENAST 31 MARS

• I vilket område ser ni som förening att ni skulle kunna växa och vilken plats 
skulle ni då önska aktivera?

• Vem eller vilka ungdomsledare ser ni som perfekta för uppgiften att få ännu fler att
älska och vilja börja spela basket?

• Länk till ansökan på basket.se -> Förbundet -> Projekt -> Nothing But Net

! FÅ IGÅNG PROCESSEN MED UPPRUSTNING ELLER NYBYGGNATION AV BASKETPLAN
• Hur ser förutsättningarna ut i det område ni vill aktivera och verka i?
• Ta dialogen med beslutsfattare & finansiärer om en upprustning/nybyggnation
• Förutsättningarna har nog aldrig varit mer gynnsamma att få till detta: 

- Fördelaktigt och tidsbesparande erbjudande
- Korg- & anläggningsstöd 
- Ni som förening kommer aktivera en nyanlagd utomhusplan!    

! INGÅ I NÄTAKTIONEN
• Vem tar ansvar i er förening för nätaktionen? 
• Hur ser behovet av nät ut i ert upptagningsområde? 
• Länk till ansökan på basket.se -> Förbundet -> Projekt -> Nothing But Net



FRÅGOR?



MATS ELSNITZ
mats.elsnitz@basket.se
070-676 45 20

ALL INFORMATION
Basket.se -> Förbundet -> Projekt -> Nothing But Net



TACK FÖR ATT NI 
VARIT MED OCH 
FÖRHOPPNINGSVIS 
FORTSATT KOMMER 
VARA DET! 


