Basketbarometeret 2016
Bakgrunnsspørsmål
Spørsmålene under er informasjon om deg, vi trenger denne informasjonen for å kunne utvikle norsk basket til våre forskjellige målgrupper.

Hvordan er du tilknyttet basketball?
Velg en eller flere av alternativene
100%

75%

50%

25%

0%
Frivillig

Styreleder

Styremedlem

Landslag/regi…

Klubbtrener

Spiller

Dommere

Tilskuer

Forelder/fores… Ansatt i klubb

1

Frivillig

43 (24.43 %)

2

Styreleder

15 (8.52 %)

3

Styremedlem

28 (15.91 %)

4

Landslag/regionslagstrener

5 (2.84 %)

5

Klubbtrener

60 (34.09 %)

6

Spiller

101 (57.39 %)

7

Dommere

22 (12.5 %)

8

Tilskuer

36 (20.45 %)

9

Forelder/foresatt

43 (24.43 %)

10

Ansatt i klubb

4 (2.27 %)

11

Annet

11 (6.25 %)

Besvarelser

176

Annet

dommer
Dommer
Dommer
Dommer
Lagleder
eks entusiast, nå bosatt I utlandet
Tidligere elite spiller
Valgkomite
Sportssjef NTG
lagkontakt og webansvarlig
Skal studere i usa til året og planlegger og trene og spille bakset der da. For øyeblikket spiller jeg håndball og har heller aldri spilt baksetball på noen lag her
i Norge.

Hvor lenge har du vært involvert i basketball i Norge?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
–6 mnd.

7–12 mnd.

1–2 år

3–4 år

5– år

1

–6 mnd.

1 (0.57 %)

2

7–12 mnd.

3 (1.7 %)

3

1–2 år

10 (5.68 %)

4

3–4 år

16 (9.09 %)

5

5– år

140 (79.55 %)

6

Vet ikke

6 (3.41 %)
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176

Vet ikke

Hvor gammel er du?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
-12 år

13-19 år

20-25 år

26-35 år

36-50 år

1

-12 år

0 (0 %)

2

13-19 år

32 (18.18 %)

3

20-25 år

22 (12.5 %)

4

26-35 år

35 (19.89 %)

5

36-50 år

61 (34.66 %)

6

51 år-

26 (14.77 %)
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Kjønn
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Kvinne

Mann

1

Kvinne

40 (22.73 %)

2

Mann

136 (77.27 %)
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51 år-

Hvor i Norge bor du?
(region)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

1

Nord

10 (5.68 %)

2

Midt

23 (13.07 %)

3

Vest

31 (17.61 %)

4

Sør

8 (4.55 %)

5

Øst

101 (57.39 %)

6

Utenfor Norge

3 (1.7 %)
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Utenfor Norge

Hvilken del av NBBF er det hovedsakelig du ønsker å evaluere?
(velg et eller flere alternativer)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
NBBF sentralt

NBBF Region Midt

NBBF Region Nord

NBBF Region Sør

NBBF Region Vest

1

NBBF sentralt

94 (53.41 %)

2

NBBF Region Midt

20 (11.36 %)

3

NBBF Region Nord

10 (5.68 %)

4

NBBF Region Sør

9 (5.11 %)

5

NBBF Region Vest

29 (16.48 %)

6

NBBF Region Øst

87 (49.43 %)
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NBBF Region Øst

Aktiviteter
Med aktiviteter menes kamper, treninger, møter, kurs osv. i regi av NBBF sentralt og regionalt

Hvor ofte bruker du våre aktiviteter?
100%

75%

50%

25%

0%
Daglig

En gang i uken eller
oftere

2–3 ganger i
måneden

En gang i måneden

Hver 2.–3. måned

2–3 ganger i året

Aldri brukt
produkter/tjenester

1

Daglig

35 (22.88 %)

2

En gang i uken eller oftere

77 (50.33 %)

3

2–3 ganger i måneden

19 (12.42 %)

4

En gang i måneden

8 (5.23 %)

5

Hver 2.–3. måned

1 (0.65 %)

6

2–3 ganger i året

5 (3.27 %)

7

Aldri brukt produkter/tjenester

4 (2.61 %)

8

Vet ikke

4 (2.61 %)
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153

Vet ikke

Hvor fornøyd er du generelt med våre aktiviteter?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 Svært misfornøyd

1

1
Svært misfornøyd

2

3

4

5 Svært fornøyd

1 (0.65 %)

2

2

12 (7.84 %)

3

3

55 (35.95 %)

4

4

63 (41.18 %)

5
6

5
Svært fornøyd

15 (9.8 %)

Vet ikke

7 (4.58 %)

Gjennomsnitt

3.54

σ

0.81
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Vet ikke

Aktiviteter du benytter årlig
100%

75%

50%

25%

0%
BLNO

KL

Regionalt
seriespill

3 mot 3

Rullestolbasket Landslag/regi…

TalentCamp

Den Store
Det Store
Benytter ikke
Trenerhelgen Klubbledermøte NBBF sine
aktiviteter

1

BLNO

79 (51.3 %)

2

KL

33 (21.43 %)

3

Regionalt seriespill

127 (82.47 %)

4

3 mot 3

18 (11.69 %)

5

Rullestolbasket

10 (6.49 %)

6

Landslag/regionslag

31 (20.13 %)

7

TalentCamp

17 (11.04 %)

8

Den Store Trenerhelgen

32 (20.78 %)

9

Det Store Klubbledermøte

12 (7.79 %)

10

Benytter ikke NBBF sine aktiviteter

9 (5.84 %)

11

Annet

10 (6.49 %)
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Annet

Easy basket/by serie
Dommersamling
Region dommer møte
Tilhenger/publikum under kamper
Easy basket turnering
RM/NM
regionalt Easy Basket; regionale klubbledermøter
Møte i regionen
Basketskolen hvis det Telles
EasyBasket Challenge

Hvordan kan vi forbedre våre aktiviteter?
ett bedre tilbud økonomisk til lag i lavere serier til å kunne komme opp til nordnorge å spille basketball
Mer rekruttering slik at alle serier blir fullverdige
info på nettsider og FB - har blitt bedre siste året!
Gjøre organisering mer profesjonelt, forbundet må kunne bli mer dynamiske og tåle kritikk.
Ved å velge løsninger som koster lite, men gir mye; økt dekning i media og fortelle mer om arbeidet og nyhetene i norsk basket; på nettsider, sosiale
medier og ved bruk av video.
Flere kamper, lenger seriespill (evt starte tidligere), flere turneringer.
Sende melding til spillere når regionstreningene er
Få utlevert flere lokale cuper
Bedre dommere og flere kamper.
Mulighet for å delta i Talent kamp ønskes tilbud om i nord, rekrutteringsstøtte for jenter/skolebasket initiativer og dommer, trenerkurs i nord.
Holde foredrag hos enkelte klubber med trenere med mye erfaring så klubben vokser og får mer kunnskap til spillere og trenere. Serie spillet kan være
mer organisert på nett siden i de forskjellige regionene med forskjellige stats og spiller profiler fra u13 og oppover
Innføre et skikkelig regionssluttspill i region vest. Innføre NM for klassene U15, U16,U18 og U20
En skikkelig cup for regionen. Enhetlige regler for cuper som samsvarer med seriespill. Bedre koordinering av dommere/dømming
Støre krav og oppfølging til dommer.
Flere kamper i KL. Bedre dommere til regionalt seriespill for aldersbestemte

Gjøre større blest rundt basketball. Promotere og rekruttere bedre. Vise hvor gøy og kult det er. Skape mer oppstyr rundt BLNO
Introdusere aktivitetene dere tilbyr under BLNO kamper.
Ved å ha bedre kommunikasjon med klubber/Regioner.
Bruk media. Hvis dere prøver og mislykkes, spør om hjelp
vet ikke helt, men Stavanger basket mangler trenere
Flere kamper i serien, laget jeg trener ender opp med å være nødt til å spille dobbel serie for å få gode mengder med kamptrening
Generell profesjonalisering med vekt på organisasjonsutvikling - struktur, kompetanse og tydelighet.
Regionen må bli tydeligere til stede i klubbene. Jeg tenker spesielt på trenerkompetansen i regionen som bedre bør bli delt der det er behov.
Seriekampene i BLNO og KL trenger mer og bedre oppfølging i egne media. Det finnes bøttevis av saker som kunne vært løftet fram - ikke bare
referatsaker. Er basket.no en organisasjonssite eller en nyhetssite?
Vi MÅ få opp antallet medlemmer/deltakere. Det må jobbes systematisk med dette over mange år. Hvem (hvilke land) har gjort dette før oss? Hvordan har
de fått det til? Hva lyktes/mislyktes de med?
MYE bedre hjemmesider, spesielt for Region Øst. I dag kommer noe på mail, noe på Facebok og noe på hjemmesiden. Ingen bedring siden ny plattform.
Bestemme sentralt at lag i andre regioner skal få delta i Region Øst hvis de ønsker eller krysse regioner for å få spille. Rekruttere bedre på minibasketnivå
slik at man får nivåinndeling i Region Vest. Haster.
Kvalitet på dommere er ikke den beste. Jeg sitter sekreteriat for alle aldersgruppene for klubben og erfare ofte at dommerne ikke kan reglement for de
ulike gruppene og spørr oss. Har selv dommerkurs fra en annen region der vi var pliktig til å sette oss inn gjeldene reglement. Vi hadde observatører på
kampen for å hjelpe oss og dømte med erfarne dommere. Får ofte inntrykk at noen bare dømmer for pengene og ikke gidder å følge kampen.
Økt fokus på informasjon rundt arrangementer så folk vet at det skjer ting og at man får tidlig nok invitasjoner til arrangementer slik at man får meldt seg
på. Dialoger og tilpasninger rundt kurs kunne også vært bedre. Tydelighet i meldinger om altiviteter & tidspunkt.
Lytte mer til grasrota, og mindre til toppene. Være opportunistiske pragmatikere som ser etter løsninger, og ikke problemer/hindringer.
Vær mer synlig i skolehverdagen til yngre mennesker.
Bedre og bredere dekning av BLNO og KL samt store nasjonale og regionale sluttspill. For eksempel ved å kontakte nasjonale og regionale medier, skrive
egne artikler som er mer enn bare oppramsing av statistikk(som ofte også er feil). Mener også med fordel informasjonen kan være bedre - det er vanskelig
for klubber og spillere å planlegge langsiktig når man ikke vet hvilke lag som spiller i hvilken serie. Eksempelvis: Hvor mange rykker opp og ned fra denne
sesongen sin BLNO? Og hvorfor er det ikke noen artikler om dette på basket.no
Mye mer fokus på hvordan selge inn basketball til nye familier, skoler, idrettslag, ... M.A.O: rekruttering
Bedre markedsføring av kamper etc og mer medieomtale
Fulgte med landslag opptil U18, men når det ikke finnes landslag over det så var den muligheten borte. Lage en langsiktig plan for landslag som gjør at
spillerne også har muligheter for spill også etter fylte 18 år. Norge burde med en langsiktig og tydelig satsing kunne klare å kvalifisere seg til EM ( og kanskje
mer etterhvert) hvis det også satses på senior landslag.
Øke kompetansen til /kvaliteten på dommerne og også på sekretariatspersonellet.
Bedre informasjon. Eksempel: Hvorfor ble ikke TC i Bergen annonsert skikkelig? Interessant for folk å vite hvorda det arbeides med talentene!
Ha mer oversikt over ting. Jeg ble byttet over til 01 regionsamlinger selv om jeg er 02.
prøve å få mere blest rundt basketball i norge! slik som jeg har lest at det en gang var!
Aktivitetsnivået på Talentcamp samlingene for jenter 02 er for lavt. Det blir for mye ventetid og inaktivitet
Gi mer plass for regionene. Egne sider slik som tidligere. For liten plass/oppslag til lokale aktiviteter som må eksponeres lokalt.

BLNO rammene bør revurderes ift arrangementskvalitet og underholdningsverdi. Herunder hvor mange importer kontra norske spillere. Krav om spilltid for
lokale ungdommer? Regionalt seriespill profilere høyere. Landslag og Regionslag profileres høyere og de som er involvert ifm landslag må ut i regionene å se
og tilføre kompetanse/motivasjon. TalentCamp kan legges rundt omkring i landet, men da MÅ det være reiseutjevning. Alle Regioner bør ha min 25 % adm
stilling.
EasyBasket kan bli enda bedre strukturert, og informasjon oppdatert, øvelser lagt ut på nett. Fremstår litt halvveis i dag, og mangler litt på å være på samme
nivå som håndball og fotball. De har et litt enklere opplegg for foreldredrevet trening som er det viktigste for å skape aktivitet de første årene.
Dommerrekruttering og utvikling er bra på nasjonalt nivå (hvis ikke KL begår tabben med å kutte ut 3PO), men det kan gjøres mye på regionsnivå. Jeg har
holdt tre aspirantkurs i år, og opplever at det ikke er klart hva dette skal inneholde - og null samkjøring mellom regionene.

Prisnivå/kostnader
(deltakeravgift, lisens, inngang kamper, DSK, DST osv.)

Hva mener dere om vårt prisnivå i forhold til aktivitetene?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 Absolutt ikke bra

1

1
Absolutt ikke bra

2

3

4

5 Svært bra

3 (2.1 %)

2

2

13 (9.09 %)

3

3

50 (34.97 %)

4

4

39 (27.27 %)

5
6

5
Svært bra

25 (17.48 %)

Vet ikke

13 (9.09 %)

Gjennomsnitt

3.54

σ

0.99

Besvarelser

143

Vet ikke

Hva mener dere om vårt prisnivå i forhold til andre idretter?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 Betydelig lavere

1
2
3
4
5
6

2

3 Samme nivå

4

1
Betydelig lavere
2
3
Samme nivå
4
5
Betydelig høyere

5 Betydelig høyere

Vet ikke

9 (6.29 %)
35 (24.48 %)
55 (38.46 %)
13 (9.09 %)
2 (1.4 %)

Vet ikke

29 (20.28 %)

Gjennomsnitt

2.68

σ

0.84
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Noen produkter som skiller seg ut pris/kostnadsmessig?
Dst skiller seg ut som det mest positive. Både økonomisk og kvalitetsmessig
Totalt så er basketball en mye billigere idrett, men lisnensen er for mange høy.
Lisens kan oppleves dyrt for de yngste, da det ofte kommer i tillegg til en treningsavgift og medlemskontigent fra egen klubb.
Lisensen er dyr
Det er grei pris på alt, foruten om BLNO/KL-inngangene, drar bare på bærum-kamper siden det er gratis inngang - Burde bli men billigere for inngang
Landslaget
Lisens prisene er mye høyere en andre enkelte idretter
Trenings avgiften men det er avhengig av klubben
Spillerlisens er for høy for mange barn med inaktive foreldre som ikke ser viktigheten av at sønn/datter deltar i idrett. Resulterer i at de trekker seg unna
når det blir snakk om spillerlisens.
Treningavgift

KL og Blno spillere betaler mye selv
Dyr lisens
Lisens
Inngang til BLNO og KL kamper bør være gratis for spillere under 19år. Dette for å øke antallet publikum og interessen for KL og BLNO blant norske unge
basketballspillere.
Veldig høy lisens
Burde ha lavere lisens for de yngre som starter på nyåret kanskje? Vi ligger litt over Håndball og Volleyball ser jeg.
Det blir økonomisk ekskluderende å måtte betale så mye for "veien til landslagsdeltakelse". Enten må det avsettes mer i budsjettene for gjennomføringen
av aktivitetene, de må omstruktureres slik at mer av forberedelser skjer i klubb eller region, eller det må i det minste gjøres klart ved starten av et
"landslagsforløp" hvor mye det kan komme til å koste
Synes lisensen er blitt ganske dyr.
Lisens/forsikring
Lisens
Egenandel ved aldersbestemte landslag er muligens litt høye, og kan hindre noen kvalifiserte spillere fra å delta.
Lisensen er for høy!! I forhold til andre forbund så er lisensen mye høyere i basket, dette på tross av at basket ikke er betydlig mer skadeutsatt enn andre
idrettsgrener. For eksempel koster lisens for friidrett 375 kr og den dekker mer enn basket sin lisens. Synes i så fall at lisensen bør synliggjøre at man
subsidierer forbundets aktiviteter. Ellers synes jeg øvrige arrangementer har ett fornuftig prisnivå. Man må ikke underprise seg heller.
Lisenser
Ta inngangspenger i hallene
TC. Landslag. Dommerutgifter vs trenerlønn.
Inngangspenger for kampdagen for yngre lag. Lær av håndball! Dette kan bidra til bedre økonomi i klubbene.
Dette blir litt for enkle spm. til at det gir mening. I forhold til mange andre idretter er jo basket billig, men som hvis man ser i forhold til hva man får, så er
det ikke så billig. Basket bør være en lavterskel idrett, der alle kan delta og da kan det ikke koste masse penger.
Lisensen er forholdsvis høy.
Alle aktiviteter der det ikke er reiseutjevning er en spesiell utfordring for Region Nord i tillegg til at økonomi er generelt utfordrende pga lange avstander, få
klubber og sårbare miljøer.

Informasjon
Hvilke informasjonskanaler bruker du når du leter etter informasjon om norsk basket?
100%

75%

50%

25%

0%
Informasjon via egen
klubb

basket.no

Våre sosiale
mediekanaler
(Facebook, Instagram,
Twitter)

Nyhetsbrev

Pressemeldinger

Kurs og møter

1

Informasjon via egen klubb

62 (47.33 %)

2

basket.no

118 (90.08 %)

3

Våre sosiale mediekanaler (Facebook, Instagram, Twitter)

85 (64.89 %)

4

Nyhetsbrev

3 (2.29 %)

5

Pressemeldinger

3 (2.29 %)

6

Kurs og møter

14 (10.69 %)

7

Andre kanaler:

12 (9.16 %)

Besvarelser

131

Andre kanaler:

basketballdommer.com
Mail
Søker på Facebook og Google. Og andre klubbers hjemmeside/facebookside
RØNs nettside
Arbiter (dommerside)
e.post
Kontakter trenere eller spillere direkte på mail, e-post, facebook
basketballdommer.com
E-mailer fra NBBF
diverse facebook sider
www.basketballdommer.com
Trenere vi kjenner

Hvilke kanaler ønsker du helst å få informasjon via?
100%

75%

50%

25%

0%
Informasjon via egen
klubb

basket.no

Våre sosiale
mediekanaler
(Facebook, Instagram
Twitter)

Nyhetsbrev

Pressemeldinger

Møter og kurs

1

Informasjon via egen klubb

52 (39.69 %)

2

basket.no

115 (87.79 %)

3

Våre sosiale mediekanaler (Facebook, Instagram Twitter)

88 (67.18 %)

4

Nyhetsbrev

21 (16.03 %)

5

Pressemeldinger

17 (12.98 %)

6

Møter og kurs

12 (9.16 %)

7

Andre kanaler:

7 (5.34 %)
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Andre kanaler:

Tv2
RØNs nettside, gjerne med nyhetsvarsler
e.post
Gjerne via media, men idag er det desverre liten interesse for sporten, og derfor lite informasjon i media.
TV nyheter i sportsdelen
Mail
Regionen

Hvordan vurderer du informasjonen som formidles til deg?
4

3

2

1

0
Informasjonen er relevant

Informasjonen som formidles har god
kvalitet

Informasjonen er inspirerende

1
Stemmer
absolutt

Informasjonen formidles med passende
hyppighet

5
2 (2)

3 (3)

4 (4)

Stemmer

Vet ikke

Avg

σ

Responses

godt (5)

ikke (1)

1

Informasjonen er relevant

2 (1.53 %)

8 (6.11 %)

49 (37.4 %)

41 (31.3 %)

25 (19.08 %)

6 (4.58 %)

3.63

0.93

131

2

Informasjonen som formidles har god kvalitet

3 (2.29 %)

27 (20.61 %)

47 (35.88 %)

39 (29.77 %)

10 (7.63 %)

5 (3.82 %)

3.21

0.95

131

3

Informasjonen er inspirerende

8 (6.11 %)

42 (32.06 %)

45 (34.35 %)

21 (16.03 %)

8 (6.11 %)

7 (5.34 %)

2.83

1

131

4

Informasjonen formidles med passende hyppighet 12 (9.16 %)

40 (30.53 %)

33 (25.19 %)

27 (20.61 %)

12 (9.16 %)

7 (5.34 %)

2.9

1.13

131

Gjennomsnitt (Matrise)

3.14

Kontakt med ansatte i forbundet sentralt eller regionalt
Har du hatt kontakt med en ansatt sentralt eller regionalt i løpet av de siste 12
månedene?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

94 (71.76 %)

2

Nei

31 (23.66 %)

3

Vet ikke

6 (4.58 %)
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Kontakt med ansatte i forbundet sentralt eller regionalt
Medlemsservice

Hvem har du hatt kontakt med i NBBF?
(velg ett eller flere alternativer)
100%

75%

50%

25%

0%
NBBF Sentralt

NBBF Region Midt

NBBF Region Nord

NBBF Region Sør

NBBF Region Vest

NBBF Region Øst

1

NBBF Sentralt

46 (51.11 %)

2

NBBF Region Midt

10 (11.11 %)

3

NBBF Region Nord

3 (3.33 %)

4

NBBF Region Sør

4 (4.44 %)

5

NBBF Region Vest

19 (21.11 %)

6

NBBF Region Øst

53 (58.89 %)

7

Andre i NBBF

1 (1.11 %)
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Jan Korshavn

Andre i NBBF

På hvilken måte hadde dere kontakt?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Epost

Telefon

Fysisk møte

Møte over nettet

1

Epost

75 (83.33 %)

2

Telefon

42 (46.67 %)

3

Fysisk møte

57 (63.33 %)

4

Møte over nettet

10 (11.11 %)

5

Annet:

0 (0 %)
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Ingen svar

Annet:

Hva kontaktet du NBBF om?
100%

75%

50%

25%

0%
En bestemt aktivitet

Overgang

Lisens/forsikring

Landslag/regionslag

basket.no

Kurs/utdanning

1

En bestemt aktivitet

49 (55.06 %)

2

Overgang

18 (20.22 %)

3

Lisens/forsikring

10 (11.24 %)

4

Landslag/regionslag

22 (24.72 %)

5

basket.no

8 (8.99 %)

6

Kurs/utdanning

25 (28.09 %)

7

Annen årsak:

22 (24.72 %)
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Annen årsak:

dømming
Eivind Jensen nekter overgang til samtlige spillere pga arroganse.
Anlegg
Dommere
Diverse
Regelbrudd
Medaljer til spillerne
Regler for å benytte spillere på forskjellige nivåer i samme årsklasse
Søknad om arrangement, spørsmål om faktura
Easy basket turnering
Rekruttering
Ble kontaktet om styret
Skjema og div hjelp
Regelverk
Alt mulig knyttet til seriespill og klubbdrift.
regelverk, aktiviteter
regionspill
omberamming av kamper
Som sagt, de byttet meg fra 02 til 01 regionsamlinger for andre gang
Regionsting
EasyBasket Challenge + Forbundsdommeraktivitet

Er problemet løst, fikk du svar på dine spørsmål?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Delvis

1

Ja

59 (66.29 %)

2

Nei

6 (6.74 %)

3

Delvis

24 (26.97 %)
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Hvordan kan vi forbedre vår kontakt med dere som brukere?
Lære seg å svelge det sure eple for å se det sportslige nivået vokse
Jeg synes dette spørsmålet samt det på forrige side (hvorvidt jeg har hatt kontakt) var dårlig formulert. Jeg har hatt kontakt med dem/dere, men ikke for å få
løst et problem eller lignende.
Svare på henvendelser og komme med tilbakemeldinger på saker som blir sendt inn!
Svare på spørsmålene
E post
Abonnement på saker av interesse. F.eks jentebasket, landslag, talentsatsingen, basketskoler
Svare på mail om blant annet kjøp av billige plastballer til bruk i rekruttering
Det hadde vært lettere om alle lagets spillere på yngre lag kunne få medaljer ved sesongslutt, og ikke måtte komme og hente de på kontoret i ettertid.
Lettere å finne regelverk i lavere årsklasser.
Skrive mer om kamper og lag generelt
Svare på alt som står i mailen
Ha en "normalfrist" på når man kan forvente svar på en mail. For.eksempel 3 arbeidsdager så lenge spørsmålet ikke er veldig vanskelig å svare på.
Ønsker info om kamper tidligere enn 2 dager før kamp. Er Lagkontakt og andre spilleres foreldre purrer på info om tidspunkt m.m.
Bedre kommunikasjon på flere kanaler.
Oppfølging og oppdatering.
Hyppigere oppdatering av saker på basket.no - for øvrig stor positiv utvikling de siste årene
tilgjengelighet og svartid!
Ha tid, følge opp og svare på henvendelser, være på tilbudssiden, ha langt framme at region og forbund er til nettopp for spillere/trenere/ledere/klubber
osv.
Hjemmeside(r)!
Region Vest får ikke ut informasjon på rett måte på Facebook. De som følger Region Vest på Facebook får ikke se informasjonen Vest legger ut. Opplever
regionen som lite synlig.
Legge ut mer info
Vis enda bedre at dere ønsker kontakt og å hjelpe
er veldig fornøyd med kontakten med Region Øst. Alltid raske svar og hyggelig tone.
Svare hurtigere på mailer. Gi konkrete, skikkelige svar, uten å synse. (Gjelder hovedsakelig NBBFs administrasjon) Være konsekvent. Tydelig
kommunikasjon. Åpenhet.
Hver mer aktiv på sosiale medier. Dere burde også prøve å få en større følgergruppe på sosialemedier. Prøv en shoutout konkurranse for eksempel.
Være mer på forskudd og mer offensiv ift infosaker på nett. Ikke bare fokusere på finaler og MVPs men også mer på helheten.

Vurder følgende påstander om kontakten med NBBF
5

4

3

2

1

0
Personen gav et profesjonelt
inntrykk

Personen hadde den nødvendige
kunnskapen for å løse problemet

Personen var svært hjelpsom

Informasjonen som personen gav
meg var tydelig

1
Stemmer
absolutt

5
2 (2)

3 (3)

4 (4)

2

Personen gav et profesjonelt inntrykk
Personen hadde den nødvendige kunnskapen for å
løse problemet

Stemmer

Vet ikke

Avg

σ

Responses

godt (5)

ikke (1)

1

Henvendelsen ble løst på en rask
og smidig måte

2 (2.27 %)

4 (4.55 %)

20 (22.73 %)

32 (36.36 %)

29 (32.95 %)

1 (1.14 %)

3.94

0.98

88

2 (2.27 %)

7 (7.95 %)

15 (17.05 %)

31 (35.23 %)

32 (36.36 %)

1 (1.14 %)

3.97

1.03

88

3

Personen var svært hjelpsom

3 (3.41 %)

6 (6.82 %)

14 (15.91 %)

32 (36.36 %)

32 (36.36 %)

1 (1.14 %)

3.97

1.06

88

4

Informasjonen som personen gav meg var tydelig

4 (4.55 %)

6 (6.82 %)

21 (23.86 %)

30 (34.09 %)

26 (29.55 %)

1 (1.14 %)

3.78

1.09

88

5

Henvendelsen ble løst på en rask og smidig måte

5 (5.68 %)

9 (10.23 %)

23 (26.14 %)

23 (26.14 %)

24 (27.27 %)

4 (4.55 %)

3.62

1.17

88

Gjennomsnitt (Matrise)

3.85

Nettsiden basket.no
Har du besøkt nettsiden vår basket.no i løpet av de siste 6 månedene?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

120 (96.77 %)

2

Nei

4 (3.23 %)

3

Vet ikke

0 (0 %)
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Nettsiden basket.no
Hva var du på jakt etter?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Nyheter om basketball

Kontaktopplysninger til
ansatte eller klubber

Informasjon om
seriespill/turneringer

Informasjon om
kurs/utdanning

Husker ikke

1

Nyheter om basketball

94 (78.33 %)

2

Kontaktopplysninger til ansatte eller klubber

44 (36.67 %)

3

Informasjon om seriespill/turneringer

111 (92.5 %)

4

Informasjon om kurs/utdanning

36 (30 %)

5

Husker ikke

1 (0.83 %)

6

Annet:

7 (5.83 %)
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NM
Informasjon om unm
Rekruttering
Rapporter
Lover og regler, kampresultat sluttspill, osv osv..
regelverk
Informasjon om landslag/talentcamp

Annet:

Fant du det du lette etter?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Delvis

Lette ikke etter noe spesielt

1

Ja

51 (42.5 %)

2

Nei

5 (4.17 %)

3

Delvis

62 (51.67 %)

4

Lette ikke etter noe spesielt

2 (1.67 %)
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Hvis du ikke fant det du lette etter, vennligst spesifiser hvilken informasjon du ikke fant:
Oppdatert kamp informasjon. Utrolig svakt at dette ikke kan komme tidligere. Særlig for viktige kamper internasjonale turneringer der norske lag er med.
Det må kunne gå an at en eller annen person kan få dette som oppdrag. Vi ønsker blest om idretten, da kan vi ikke komme tre fire dager etterpå med en
oppsummering.
Kampoppsett og tabeller er fryktelig tungvint å finne
Nye basket.no oppleves som en dårlig nettside. Lite oversiktlig, rotete. Fungere også dårlig noen gang å navigere rundt på sidene.
Ikke mye ny info ang basketball (nyheter)
Stats på blno spillere fra tidligere sesonger kan være vanskelige å finne når sesongen er over. Rekorder er vanskelig å finne
Lite nyheter om aktivitet i norsk basket generelt. Vanskelig nettside å bruke.
Nettsiden er veldig rotete og vanskelig å finne frem til det man ønsker når alt ligger alfabetisk under dokumenter. Fant ingenting om hvem som hadde
parallelle spilletillatelser for sesongen 2015/16.
Overgangsskjema
Mer om cup lokalt i region øst
Kampoppsett i forbindelse med EBC
Regelverk
Resultater osv fra U16/U19NM
Program til tinget

Litt vanskelig å finne informasjon om staslederene på øvertse divisjon
Informasjon om U16-NM
Fant ikke kontaktopplysninger på person jeg lette etter.
Nyheter, skryt og mediemat
jeg fant seriespillet, men etter lang tid med leting
Ferdighetsmerkene, fant de før dere tok i bruk den nye nettsiden
Informasjon om overganger, den "røde tråden". etc
Vanskelig tilgjengelig kontaktinformasjon for klubber. Lett å finne sentrale aktiviteter
Husker ikke konkret. Men søkemotoren på nettsiden synes ikke å være spesielt bra. Jeg får ofte opp "ingen treff" på et søkeord, men vet at det ligger mye
om temaet på sidene. Kan for eksempel være spilleregler el.l. Eller jeg søker etter litt eldre nyheter jeg VET har stått, men får ingen treff på "sikre" søkeord.
Her tror jeg det er stort forbedringspotensial! En annen ting som er svært skuffende er at det ikke er live oppdateringer på en del ting. For eksempel fra
turneringer der aldersbestemte regions- eller landslag deltar, fra store turneringer i inn og utland. Dette må kunne løses ved å lage avtaler med folk som
likevel er til stede + at mye jo går direkte ut på nett i dag. Jeg savner også korte nyhetssaker for eksempel fra dagens/helgens BLNO-kamper. Det går
gjerne en dag eller to eller tre før det står noe på basket.no. Eller det kommer aldri noe.
Informasjon om pågående turnering U16 NM.
Adresser idrettshaller
Jeg finner basket.no, etter omlegging til ny nettside, lite intiutiv. Dessverre.
Dokumentene kan være tricky å finne frem til og ikke undersider er ikke alltid like intuitiv plassert. Kontaktinfo har vært noe manglende til diverse instanser
i regionene.
Tungrodd hjemmeside.
Synes hovedsiden basket.no er bra om du bruker den fra PC. Den er ikke like bra om man går inn fra mobil. Jeg liker ikke sidene med informasjon fra de
ulike seriene, de er veldig lite brukervennelige.
Anleggstips, regler for støtte, spesifikasjoner, mm. Rekrutteringstips. Hvordan påvirke negative skoler.
Informasjon om spillere i utlandet.
Etter omlegging av nettsidene er det en del info som har endt opp som bortgjemte "dokumenter" , bl.a. adresser til idrettshaller. Vet at mange har lurt på
hvor det ble av det. Syns den nye layouten til nettsida er nokså rotete og ikke veldig oversiktlig, -det mener jeg på tross av at jeg er inne på basket.no minst
en gang om dagen og derfor kjenner sida godt.
Kursmateriell,
Husker ikke. Men nettsidene er kaos å lete frem i.
Prøvde å finne ut når neste regionsamling var
Ville vært fint hvis NM hadde vært lettere oversiktlig med tanke på resultater og oppsett.
Informasjonen om talentcampene er ufullstendig
Kampresultater NM yngre lag. Oppdateringer best via klubbenes egne sosiale mål.
Informasjon om regionlag og den nyeste landslagsgruppen
Skulle gjerne hatt flere nyheter om hva som skjer i basket Norge

Flere nyheter, intervjuer, etc.
Fant ikke kontaktinfo til klubber/lag i regionen etter omleggingen av nettsidene
Stats for andre lag/kamper enn finalene i U19NM og ifm sluttspill 1M.
EasyBasket - regler (spredt på diverse publikasjoner), forslag til treningsøkter/fremdrift (har et drillhefte som er litt voldsomt)

Vurder følgende påstander om nettsiden vår
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0
Nettsiden har et tiltalende design

Det er lett å navigere på nettsiden

Nettsiden er brukervennlig

1
Helt uenig (1)

Innholdet på nettsiden er
interessant

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5
Helt enig (5)

Nettsiden presenterer aktuell
informasjon

Vet ikke Avg

σ

Responses

1

Nettsiden har et tiltalende design

17 (14.17 %)

31 (25.83 %)

34 (28.33 %)

28 (23.33 %)

10 (8.33 %)

0 (0 %)

2.86

1.17

120

2

Det er lett å navigere på nettsiden

26 (21.67 %)

46 (38.33 %)

28 (23.33 %)

17 (14.17 %)

3 (2.5 %)

0 (0 %)

2.38

1.05

120

3

Nettsiden er brukervennlig

22 (18.49 %)

43 (36.13 %)

35 (29.41 %)

13 (10.92 %)

6 (5.04 %)

0 (0 %)

2.48

1.07

119

4

Innholdet på nettsiden er interessant

6 (5 %)

20 (16.67 %)

53 (44.17 %)

30 (25 %)

11 (9.17 %)

0 (0 %)

3.17

0.98

120

5

Nettsiden presenterer aktuell informasjon

7 (5.83 %)

24 (20 %)

52 (43.33 %)

29 (24.17 %)

8 (6.67 %)

0 (0 %)

3.06

0.97

120

Gjennomsnitt (Matrise)

2.78

Fremtid
Hvordan oppfatter du NBBFs evne til å ta til seg innspill og iverksette disse?
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80%

60%

40%

20%

0%
1 Ikke god

1

1
Ikke god
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5 Svært god

11 (9.02 %)
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Gjennomsnitt
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Vet ikke

Synes du at vår utvikling i NBBF samsvarer med basket Norges behov og vedtatte
strategier?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 Samsvarer absolutt ikke

1

1
Samsvarer absolutt ikke
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3

4

5 Samsvarer helt

8 (6.56 %)
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Samsvarer helt
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19 (15.57 %)

Gjennomsnitt
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Vet ikke

Fornøyd-kunde-index
Hvor fornøyd er du med NBBF i sin helhet?
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1 Svært
misfornøyd
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Svært misfornøyd
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10 Svært
fornøyd

Vet ikke

Hvor godt oppfyller NBBF dine forventninger til et forbund?
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10 Helt og fullt

Vet ikke

Forestill deg et forbund som er perfekt i alle henseender. Hvor nær eller langt fra et perfekt
forbund plasserer NBBF seg?
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10 Svært nær

Vet ikke

Forslag til forbedringer
Hvordan vil du beskrive NBBF med 3 ord?
Sparingsfokusert, ønsketenkende, sentraliserende
Sentralisert, enbent, internkonflikt
Uoversiktelig, gammeldags, visjonprat
Gammeldags . Tungvint , Lite nytenkende.
lite, forsiktig, på etterskudd
Rotete, lite miljø (positivt for det sosiale) og forbedringspotensiale
Arrogant Selvgode Brent ut
På riktig vei.
Ordentlig, Ansvarlig, Ryddig
Lukket. Forskjellsbehandler. Tiltaksløse.
Dykitge flinke smarte
Gøy, inspirerende, bra
Informative, gode på sosiale medier, dyktige personer
Seriøse, rask svarrespons, spillervennlige
Forsiktig, Nøye og Strukturert
Ryddig, fremtidsrettet, usynlig i nord
Forbund i utvikling
Handlingssvak, byråkratisk, sirup
Inhabilitet imøtekommende inkonsekvent
Få bestemmer mye
Snarveier, den enkle løsningen, kutte og spare
Helt fantastisk!
Konservativ, svak, gode intensjoner
Gode intensjoner/planer Dårlig tid Ikke så god kommunikasjon
administrativt, nytenkende, diskusjoner
Idealistisk, ærlig, liten
Ivrig, tålmodig og skapende

Utdatert, defensiv, feilfokusert
Innovativ interessert hjelpsom
Rolig, inkluderende,
Anonymt, lukket og kjedelig
Liten, villig til å lære, prøver å bli større
Oppriktig engasjert, nøysomme og litt lukket.
Voksende, inkluderende, Glede
Sentralisert, topptungt og velmenende
traust, lite nytenkende og gammeldags
Virker litt satt og lite framoverlent
Ambisiøst, lite, Oslo-fokusert
Mangler senior landslag
Fattig rotete bra
Lite Bra Samhold
Usynlig Uambisiøs
Sentralt styrt,
Lite. "Krangle-familie". Engasjert.
(Begynner å bli mer) moderne, utdanningsfokusert, rotete
Dyktige, løsningsorientert, tilgjengelig
Organisert I kontroll Flinke
Åpen, engasjerende
Topptung Regelstyrt Firkantet
Tungrodd, kameratslig og sviktende
Litt anonymt, litt ukjent men gode verdier i bunn
Liten, ivrig og omgitt av mange uenige ildsjeler
Uten ambisjoner Lite tydelig hva de vil Vanskelig å forholde seg til
Mer prof. og passer på mindre regioner. Mer bli åpen til andre folk og hva de tenker og ikke tenker bare for det store regioner.
Uprofesjonelle, inkonsekvente og nagbærende.
prosjektmakeri "klikkete" "hvitt"

Trenger nye ideer
Tradisjonell, inspirerende og polarisert
Upålitelig Kjepphester Realitetsfjern
Informativ strukturert lite
Forbedret, lite, nytt
Profesjonelle, dyktige, seriøse
Rigide, passive,
For lite samlende
engasjert inkluderende underfinansiert
Ønsker det beste, traus, lite handlekraft
Sentraliserende Sidrumpet Byråkratisk
Kompetent, pengemangel, revirpissing
Konservativ, statisk, kunnskapsorganisasjon

Kortfattet, hva opplever du er de sterkeste sidene til NBBF?
Fokus på den yngre garden
Kort avstand til beslutningene. Økende fokus på gjennomføring.
Dedikerte personer i verv er positivt. Enorm drivkraft hos klubber og frivillige
Virker transparente.
Godt sosialt samhold
Åpenhet
Aldri ha feil.
Beslutninger med øknomisk fatning.
Flinke til å arrangere ting når de først gjør det (RM, NM osv)
Nyheter
Innholder god informasjon
Enkelt å se/oppdatere resultater
God informasjonsflyt og priser.
Jobben som gjøre i regionen.
Kontinuitet i funksjonene, satsing på utdanning, sterk organisasjon med mye erfaring

Gode tilbud på kursing for barn og unge Bra arrangementer
Endringsvillig og i vekst
Basket i seg selv.
Liten organisasjon der alle kjenner alle. Det kan være en styrke.
Tett på det som skjer ute
Parmann er en "folkelig" president.
Viljen til forbedring
Et velfungerende regionskontor i region øst. Kontinuitet i forb.adm.
Tilbud for alle
God ledelse på toppen, hyggelige folk, følger nif
i utvikling, ønsker å bli bedre og brenner for basketball.
Idealisme, Basketkompetanse Altruistisk
NBBF har et stort pågangsmot og jobber mot gode mål.
Uoversiktlig, kjedelig, basic
Villig til å ta grep for å få et bedre tilbud til alle som vil spille basket.
Integrering. Gjennomføring
Basketball
Det at dere er villig til å gå nye veier når dere ser noe ikke funker. f.eks med landslagene, følge den finske modellen etc.
Engasjement for basket og spillere.
Informasjon
Vilje til endring. Ryddig administrasjon
har lojale brukere
Er jo mye bra folk der med bra kompetanse og som brenner for idretten. Mye drives og organiseres bra. RØN synes jeg for eksempel nå drives mye bedre
enn for noen år siden. Spørsmålet er, hvordan tar vi stegene videre?
Ønske om å bli bedre. Kul idrett.
Usikker
Seriespill
God kummunikasjon
Jeg føler at alle ønsker det beste for basketball.
"Basketfamilien", samholdet veldig mange har på tvers av klubber/lag og funksjoner.

Lett å få kontakt med relevant person, og finne ut hvem dette er. Jobber godt med å organisere en liten idrett.
Flink å holde orden og oversikt over sporten. Merkes at dere har kontroll
Å engasjere folk
Kontinuitet
Easy basket tilbud til barn og yngre ungdom
Engasjementet
Flinke ned på klubbnivå.
Strategi, lyst å bli bedre.
Dommerutvikling og trenerutvikling.
kort vei mellom topp og bånn i organisasjonen
Kunnskapen ansatte og frivillige besitter,
Ønske om å utvikle sporten. En President som har tydelige meninger og våger å ytre disse.
Organisering av seriespill. Få ut informasjon om arrangementer og denslags, spesielt på basket.no
At de har en nettside med mye information og som er aktiv
Dommerutvikling, kontinuitet, økonomi
engasjert inkluderende
NBBF ønsker nok det beste for Norsk Basket og det er hyggelige mennesker
Regelfortolkning
Bedre ledelse siste år.
Mange kompetente og engasjerte personer
Kunnskap, erfaring. Administrativ kontroll.

Hva er den viktigste endringen NBBF kunne gjøre for at du skulle bli en mer fornøyd
bruker?
Startet opp landslaget igjen. Virkelig prøvd å få basketballnivået der det en gang var. Hva med å selge navnet til BLNO som Get-ligaen eller Obos?
Mer satsing på jentesiden slik at vi får to ben å stå på.
Vi har BLNO og kvinneligaen som det høyeste nivået, der begrenses antall lag av regler i stedet for ønske. Når maks antall lag ligger på 10 og flere ønsker å
være med i eliten, og tilskuere + klubber etterlyser flere kamper så er en øvre grense på 10 lag uforståelig
Det meste...
Gutse mye mer på teknologi
Bedre nettside - flere poster osv.

Åpenhet, kommunikasjon utad, spre positive basketnyheter. Samarbeid med SFO, skoler - vi trenger flere spillere. Trenerkurs for eldre spillere som vil trene
yngre lag. Dommerkurs for 15-16 åringer
Se fra andres perspektiv og tilpasse seg deretter
Tiltakene og strategiene er bra, men de må formidles hyppig for at folk skal kunne ha en ide om hvor basketen er og hvor den skal gå. Informasjon,
informasjon, informasjon.
Bedre informasjonsflyt og kommunikasjon ut til medlemmer og andre rundt om i landet. Jeg merket godt at da jeg flyttet fra Oslo og til Trondheim og ikke
lenger møtte og snakket med personer i forbundet eller med tilknytning til der beslutninger tas eller lignende, så visste jeg plutselig ikke om noen ting som
skjedde lenger.
Arrangere flere turneringer, flere unge lag, motivere
Bruke lovverket likt for alle - ingen unntak for enkelte klubber. Lage ett rekrutteringsverktøy som kan hjelpe klubbene til å rekruttere flere spillere. F.eks
flyers, plakater og lignende Ny nettside hvor man lettere finner frem - egen side for regionene som tidligere.
Vet ikke
Svare på spørsmål
Evaluering av dommere, spesielt i yngre klasser
Mer info om lokale lag for hver region. Enklere for nye å finne "sin" klubb også da
Høyne kvaliteten på enkelte dommere.
Enda mer inkluderende og enda mer delaktig i utviklingen av områder med lite vekst.
Satser mer på Regioner nord fra Trondheim, tilrettelegge mer for kurs i nord, jentesatsing, talentkamper i nord. Klubbutviklingskvelder med fasilitator årlig,
hjelp til nettverking på tvers av klubbene
Brukervennlighet på tlf
Bedre på kommunikasjon og mere proffesjonelle arrangementer med mere oppmerksomhet.
Øke aktiviteten for yngre spillere. Sette i gang en landsdekkende U21 serie. Bidra til å samle Norsk Basket i en stor klubbturnering for aldersbestemte
enten i Bergen eller Oslo
Mer kontroll med seriespill og cuper. Rydd opp i disp-kaoset.
Få med flere fra mindre klubber. Jobbe med halltid for de som strever med det
Fortsette å jobbe hardt :)
Mer markedsorientert
Få en bedre fungerende nettside
Landslag for u18+
Tidligere ute med info
Mer fokus også på eldre landslag, det er nesten over når man har bikket 20 for landslag, slik burde det ikke være
lage fler komiteer og grupper basert på frivillighet som får 1 oppgave å ta seg ann, med noen i administrasjonen som kontaktperson og hovedansvarlig. Få
fler folk inn som kan bidra slik at vi får på plass enkle gode tiltak i dag som kan bringe basketNorge fremover.
Levere strategier og tiltak for økt rekruttering både til organisert og uorganisert basket

Skape større interesse og publikum. Viktig for idrettens utvikling.
Bedre nettsider med hyppigere og mer relevante oppdateringer.
Mer kommunikasjon mellom NBBF og klubber/region.
Mer informasjon rundt dispensasjoner i serier. (2k Oslo)
Jobb for å eksponere basketball mest mulg. Bruk sleipe triks NFF benytter seg av med ballbingestøtte o.l. Sett av ressurser til å promotere basket på
barneskolene.
gjøre det lettere å finne fram på basket.no
skaffe mer media publisitet, sette opp kampanjer for å få flere til å starte med sporten, reklamere for BLNO/KL, livestreaming kan være noe i riktig steg.
Tydeligere og klarere prioriteringer og valg.
Reklamere, Få NORSK basketball på tv-en igjen
Tettere og hyppigere kontakt direkte med klubbleddet.
bli mer moderne
Hovedgrunnen til relativt lav score på tidligere vurdering av NBBF, er at jeg mener medlemstallet burde ha vært mangedoblet. Vi drev med "misjonering" av
basketball på 1980-tallet, og det skulle blir "1990-årenes idrett". Det er basketkurver i alle landets gymsaler, og inviterer du til basketskole - hvor som helst
- kommer det alltid flust med unger. Hvordan er det MULIG at vi er like mange medlemmer i dag som for 30 år siden???
Mer info ut på hjemmeside(r)!
Nivåtilpassing for de beste lagene i Region Vest ved å kunne delta i Øst uten at Øst kan stoppe det.
Senior landslag = forbilder
Dommer
Dunno
At de hører på hva klubbene og medlemmene ønsker.
Jeg ønsker meg et forum hvor alle kan ytre sin mening, og jeg ønsker meg (ennå) mer transparency.
Tydeliggjøre informasjon, være mer transparent slik at det er mulig å finne ut det man trenger uten å grave for mye gjennom mange personer. Være veldig
tydelig og oppdatert på allaktivitetshus som foregår på dn enkel og grei måte. Kunne også vært en ide å presse klubbene til å være oppdatert på sosiale
medier og nettsider. Skal man få til rekruttering må tilbudet se legitimt og attraktivt ut og nå foregår "alt" på nett.
Lytte til og gi tilsvar på innspill.
Være sterkere til stede og hjelpe å fremme sporten både regionalt og nasjonalt
Gunstigere pris for lisens
Fokusere mer på behov og muligheter enn på strategier og vedtak.
Bruk de yngre menneskene mer, vær åpen for innspill og implementer disse, sats på økt synlighet og fremhev profilene vi har i større grad.
Synes basketforbundet bør planlegge langsiktig fremfor kortsiktig og etterstrebe å ha penger til å ha seniorlandslag, jeg tror dette kan medføre at man får
yngre spillere med nasjonale forbilder. Føler artikler som skrives fra BLNO og KL må forbedres vesentlig. Ren oversetting av stats holder ikke mål. Dette
trenger ikke å være verre enn at man sender ut en sms/ringer til aktuelle spillere/trenere som har vært på kampen for å høre om opplevelsen til dem.
Dette var gjort før men har nå blitt helt borte føler jeg.

Få Easy Basket konseptet ut i skolene.
På med serviceinnstilling i alle ledd.
Mer ambisiøs og tydeli satsing for å ha noe mer enn BLNO å strekke seg mot når du har passert 18 og ikke lenger har noe landslagstilbud. Norge har hatt
og har mange som spiller i utlandet. Grunnlaget for et bra landslag burde være tilstede.
Hør mer, og bruker folk rundt Norge som har erfaring med basket utenfor Norge og har gode ideer.
Fornye administrasjonen.
NBBF må aktivt og i mye større grad enn i dag henvende seg direkte til , prioritere ressurser og krefter på "innvandrer"-områder. "Det Nye Norge" må
gjenspeile seg i også i de aldersbestemte landslagene, og få slutt på den "helhvite" vestkantdominansen i disse lagene. Dette ikke for å være "politisk
korrekte", men fordi en dreining bort fra Oslo vest og Bærum, er det eneste som kan føre til at basketen får større utbredelse i Norge.
Ha landslag
Samle basket Norge om sine mål
Utskifting av ansatte i administrasjonen sentralt. Man ønsker bedre dialog på tvers av regioner og klubber i NBBF, da burde NBBF "lead by example" fremfor
å bygge oppunder personlige stridigheter og misnøye med enkeltpersoner/klubber. Her har enkelte ansatte/tillitsvalgte i NBBF en vei å gå.
Kurse dommere bedre.
Bli mer aktiv i sosialemedier
Mer proffe på nyhetsoppdateringer på nett
Mindre rigiditet i forhold til aldersbestemte klasser. Det må være mulig for talenter å spille i høyere aldersklasser på landslag/talentcamp dersom de er
gode nok til å forsvare plassene sine. NBBF må profilere basketball bedre mot barn. Hva med å arrangere 3x3 basketturneringer utenom klubbstrukturene i
et forsøk på å tiltrekke seg flere barn. I Oslo kan det f. eks skje på utebaner om vår, sommer, høst. Arrangere skoleturneringer for å øke rekrutteringen.
Informasjon tidlig og tydelig. Lære av suksesser i andre forbund.
Profesjonalisere driften, prioritere hardere, bruke nye tekniske løsninger, utvikle app for bruk på ipad i sekretariater på kamper
Tenke litt nytt, trenger ikke ha de enormt store ambisjonene i første omgang. Men vi må bygge et solid fundament som vi kan vokse på. Ha åpenhet og rom
for innspill.
Mer lyttende Mer ydmyk
Gjeninnføre nasjonal 1 divisjon slik at spillere fra hele Norge kan få en god arena for utvikling. Dette ville gitt flere klubber på høyere nivå over tid. Pr nå sliter
klubbene i distrikts Norge med å kunne tilby godt nok nivå til å kunne beholde spillere fra U16 og eldre.
25 % adm stilling i Region Nord kombinert med stimulans til samhandling/info utveksling mellom regionene og mellom klubber.
Fokusere mer på klubbutvikling, bli enda mer serviceorientert, legge til rette og ta en "leverandør"-rolle mer enn en forvalter-rolle. Endringsvillig? Bruke
klubbene mer i kommunikasjon - det blir for "fjernt" hvis initiativer kommer fra basket.no.

