Høringsuttalelse Trondheim BBK

Hei,
Trondheim Basketballklubb (TBBK) viser til utkast til NBBF strategiplan for planperioden
2016– 2020, og ønsker å avgi følgende høringssvar:
Som Norges eldste rullestolbasketballklubb er TBBK naturlig nok mest opptatt av
rullestolbasketens vilkår og utvikling.
Vi er av den oppfatning at utkast til NBBF strategiplan 2016-2020 er et godt dokument,
forankret i gjeldende Idrettspolitisk dokument 2015-2019.
Sett fra et integreringsmessig synspunkt er det riktig og viktig at rullestolbasket ikke er omtalt
særskilt før i vedlegg 8C, og da sammen med og på lik linje med andre varianter av
basketball. Det som gjelder for basketball generelt, gjelder også for rullestolbasket og vice
versa.
TBBK har følgende kommentarer til forelagte utkast til NBBF strategiplan 2016-2020:
Visjon:
Følgende forslag mener mer har preg av å være slagord enn en visjon:
-

«Basketball – verdens kuleste idrett»
«Sammen er vi basketball»
«Sammen er vi norsk basketball»

De tre resterende forslag er alle akseptable, men vi er av den oppfatning at «Flest mulig –
lengst mulig – best mulig» er for lite basketspesifikt, og at «Basketball – glede for alle» blir
veldig likt Norges Idrettsforbunds «Idrettsglede for alle».
Vi ender opp med «Basketball – mer enn en idrett» som vårt alternativ. Dette er et forslag
som tar opp i seg den, i norsk idrettssammenheng, unike basketballkulturen.
Vedlegg 8c – Forbundets- og regionenes tiltak for å styrke kjerneaktiviteten:
Rullestolbasket
Mål for perioden:
-

-

Utvikle trener- og dommerkurs for rullestolbasket
Generell kunnskap om rullestolbasket bør være en del av ordinære trener- og
dommerkurs i basket, i tillegg til at det utvikles og arrangeres særskilte trener- og
dommerkurs i rullestolbasket.
Etablere ett representasjonslag

Vi stiller spørsmål ved hvordan uttak til representasjonslag skal skje. Internasjonalt vil
man måtte benytte rullestolbasketens poengsystem (maks antall spillerpoeng på banen
til enhver tid). I dag arrangeres det kun én nasjonal turnering i rullestolbasket (Hansa
Cup) i tillegg til regionale seriespill. I ingen av disse turneringene benyttes
poengsystemet.
Vi er av den oppfatning at før en begynner å snakke om representasjonslag, må det på
plass nasjonale turneringer der poengsystemet håndheves. Det kan gjerne arrangeres
en nasjonal serie (NM?) der alle kampene spilles i løpet av en helg eller to. Antall
norske lag er så begrenset at dette burde være gjennomførbart.

Eventuelle spørsmål om innspillet kan rettes til undertegnede.
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