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Styrelsens berättelse
Verksamhetsåret 2018 kan sammanfattas med att intresset för basketen i distriktet ökar och att vi
samtidigt ser en delvis förändrad syn på ideell idrott där det blir allt svårare att rekrytera ledare och
behålla spelare.
Basketen fortsätter att öka i distriktet och vi ser en fortsatt ökning speciellt på lag inom Easy Basket
verksamheten, antalet ungdomslag fortsätter också att öka men vi ser tyvärr en nedåtgående trend
gällande seniorverksamheten, vi kommer att behöva prioritera att ta fram alternativa spelformer för
att attrahera även seniorer att fortsätta spela basket i större utsträckning.
I Stockholms Kommun finns 5 st basketföreningar på 10-topplistan över största föreningarna i
kommunen. Det är glädjande men innebär också stora utmaningar då vi har stor brist på halltider
speciellt i Stockholms kommun och den utmaningen har också växlat upp ytterligare sedan futsalen
växte fram som en inomhusidrott och också behöver tider i samma hallar som basketen.
De 12 finalerna i Spalding Basketshop Cup 2018, representerades av 12 olika föreningar och under de
10 finalerna i Lions Cup 2018 deltog hela 16 stycken föreningar, varav 15 stycken från distriktet.
Barton Clinic har utvecklats och under det gångna året hade vi två clinics.
En 8-10 juni i Solnahallen med välmeriterade coacherna Jeremiah Boswell, Jessica Kern, Gordon
Herbert och Radovan Trifunovic.
Den andra clinicen var en uppskattad Pre Season clinic i Brännkyrkahallen den 25-26 augusti med
Giannis Sfairopoulos samt fystränaren Sonny Andersson.
Träffen för ordföranden i oktober var välrepresenterad, med stort engagemang och många bra
diskussioner. Antalet deltagare på de regelbundna kansliträffarna växer också och vi ser ett ökat
engagemang för gemensamma frågor.
Vi har under året haft svårt att ha två domare på alla matcher vilket till stor del beror på att
utbildningar inte har genomförts under en lång period i samband med implementeringen av
Utbildning 2.0. Vi ser att det blir bättre för varje helg nu när utbildningarna har kommit igång igen så
förhoppningsvis är kvoten bättre inför kommande säsong. Antalet domare har därför i år landat i ett
lägre antal än normalt med
Målet med 10 000 följare i sociala medier var lite satt i överkant men vi landade på ca 6400 följare
och har inför det här året satt ett mål på 8000 följare
Vi har inte riktigt hunnit med alla de aktiviteter vi planerat. Anledningen är den
organisationsförändring som genomförts och som tar tid att implementera fullt ut.
Ekonomi
Resultatmässigt har det varit ett tufft år och vi landar på ett negativt resultat på 1 445 tkr.
Anledningen är en flera, bl.a. en förändrad fördelning/periodisering av konton som hänger ihop med
tävlingsverksamheten. Minskade förväntade intäkter och ökade kostnader samt eftersläpande
kostnader i ett par projekt och kostnader för DLT är andra faktorer som spelat in.
Utöver resultatet har vi också under hösten upptäckt ett misstag i bokföringen från 2016 som vi
informerade om på Ordförandeträffen i oktober, det påverkade det egna kapital negativt med 600
tkr
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Förtroendevalda och personal
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Kristina Johansson (ordf)
Tiina Rossö Ekstam
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Tom Hedrup (ordförande)
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Avgående
Monica Söderberg (180101-180322)
Revisorer
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Patrik Modin (lekmannarevisor)
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Charlotta Bernervall 100% (VC)
Blazo Begenisic 100%,
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avslutad tjänst
Marina Tillberg Föräldraledig 180101-180531,
avslutad tjänst
Tony Classon 100%
Vicky Lagerström 50% fr 180116,
100% fr 180801
Riki Simic 50% 180201-180530, avslutad tjänst
David Leman 100% 180403-180503,
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Marknadsutskottet (fr 180418)
Tomas Pieniazek (ordf)
Kristina Johansson
Alexandra Tecle
Charlotta Bernervall
Vicky Lagerström (sekr)
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Lars Sandström (ordf)
Hans von Uthmann
Svante Bengtsson
Charlotta Bernervall (sekr)
Disciplinnämnden
Jonas Bygdén till 180630
Johan Hansson till 180630
Johan Strömbäck
Homan Gerami
Rafael Kiersz

tjänstledig 40% mellan 181015-181130
Örjan Engberg, timanställd vt-18
Fredrik Elsnitz, timanställd vt -18
Arnon Pinner, timanställd vt -18
Gustav Henriksson, projektledare 3x3 180101180615

Årsmöte 2018
Christer Pallin valdes till årsmötesordförande och Charlotta Bernervall till mötes sekreterare. 14 av
distriktets föreningar närvarade på årsmötet som ägde rum på StBDF:s kansli lokaler i Sickla den 22
mars 2018.
Lars Sandström valdes till ordförande. Kristina Johansson, Christer Stjernborg och Tomasz Pienatsek
har ett år kvar på sina uppdrag som ledamöter. Hans von Uthmann, Rolf Lundgren och Tiina Rossö
Ekstam valdes som ledamöter på två år. Alexandra Tecle valdes in som suppleant.
I samband med årsmötet avgick Björn Larsson (ordf), Gökay Akyüs, Sophia Brolin, Sara Bruce och
Monica Söderberg (valberedningen)
Finnhammars revisionsbyrå valdes som auktoriserad revisor för ett år och Patrik Modin som ny ideell
lekmannarevisor för Stockholms Basketdistriktsförbund.
Inga motioner inkom till årsmötet 2018.

Tävling
Tävlingsverksamheten inom Stockholms BDF har totalt sett ökat under året.
Easy Basket-verksamhet har genomförts för åldersgrupperna U8-U12. StBDF administrerar delar av
denna verksamhet men det bedrivs också stor Easy Basket-verksamhet i föreningsregi runt om i
distriktet.
Precis som tidigare år har två varianter av seriespel arrangerats för ungdomar 13-19, Spalding
Basketshop Cup där finalerna arrangerades i samarbete med KFUM Fryshuset i Fryshuset, samt Lions
Basket Cup som arrangerades i samarbete med KFUM/K Huddinge i Fleminghallen
Utöver detta har StBDF administrerat seniorserier inom distriktet för division 3-4 på damsidan samt
division 3-7 på herrsidan. StBDF har även verkat som administrerande BDF för den distriktsgränsöverskridande division 2 Svealand på dam- och herrsidan.
Följande lag representerade distriktet i förbundsserierna under säsongen 2017-2018
Basketligan dam: Alvik BK, AIK Basket och Telge Basket.
Basketligan herr: Södertälje Kings.
Basketligan
rullstol:
Nacka
HI
och
AIK
Basket.
Basketligan special: KFUM Central, Alvik Basket, AIK Basket och KFUM Fryshuset
Basketettan dam: KFUM Central, BG Fryshuset, KFUM Blackeberg, KFUM Lidingö, AIK Basket,
SBBK Utveckling, KFUK/M Huddinge, Hammarby IF, Alvik Basket och Täby/Djursholm Norrort.
Superettan herr: Djurgården Basket, AIK Basket, Alvik Basket
Basketettan herr: BG Fryshuset, KFUM Central, KFUM Blackeberg, KFUK/M Huddinge, Akropol BBK
Nacka Belgian Blue, AIK Basket, KFUM Lidingö, Hammarby IF och Täby/Djursholm Norrort
Stockholms Basketdistriktsförbund vill gratulera följande segrare i RM-USM:
KFUM Fryshuset H19.
Täby/Djursholm Norrort Basket H17.
AIK Basket P16.
Alvik Basket D19.
AIK Basket D17
KFUM Haga Haninge F15.
Distriktslagsverksamhet
Distriktslagsturneringen (DLT) arrangerades i Södertälje 1-3 juni 2018. Stockholms BDF deltog med sex
lag med 12 spelare i vardera. Ett lag i DU18, ett lag i HU18, två lag i DU16 och två lag i HU16.
Coacher och ledare för lagen 2018 var:
Waldo Teppans Ramzi Kaupi
Viktor Baaki
Jonas Morin, Erik Nygren Ugarte, Gulda Qaso
Victor Bengtsson, Michell Rocque
Markus Eklund, Hanna Karlsson
Roland Busk

Domare
Under säsongsstarten anordnades tio repetitionskurser för sammanlagt 169 st domare (241 st 2017)
Under hösten har det även varit en träff för nya domare med 30 st antal nya domare och antalet
domare i stbdf vid utgången av 2018 är ca 190 domare.
Domarna delades in efter erfarenhetsnivå och delgavs information. Blazo Begenisic var föreläsare på
samtliga repetitionskurser för denna säsong.
Under hösten påbörjade 5 domare förbundsdomarutbildning och förhoppningsvis kan dessa 5
domare bidra med mer kunskap till distriktet framöver.

Utbildning
Utbildningsverksamheten har från 2018 överflyttats till att arrangeras av SBBF så inga stegutbildningar genomförs längre i distriktets regi.
Ledar clinics
Den 8-10 juni 2018 anordnade StBDF och Charles Barton en clinics för basketledare. Utbildningen
gick under namnet #BARTONCLINIC18 och riktade sig i första hand till ledare inom StBDF:s område,
men även för resten av landet och andra delar av världen. 176 personer deltog i clinicen som
åhörare.
Föreläsare under #BARTONCLINIC18 var Charles Barton (även moderator), Jeremiah Boswell,
Radovan Trifunovic, Jessica Kern och Gordon Herbert.
Den 25-26 augusti 2018 genomfördes en ny clinic inom #BARTONCLINIC med fokus på hur man
förbereder sitt lag inför säsongen med namn Barton Clinic Pre Season Special. Föreläsare var grekiska
coachen Giannis Sfairopoulos och fystränaren Sonny Andersson.

Föreningsutveckling
StBDF har under året arbetat med att stötta och utveckla våra föreningar i sitt arbete för att på så
sätt närma oss våra övergripande mål. Det har vi främst gjort genom att vi har fortsatt med
kontinuerliga dialoger och träffar med våra befintliga föreningar där vi försöker hitta
utvecklingspunkter och möjligheter att ge dem stöd utifrån deras ambitioner och förutsättningar. Vi
har också samarbetat mer med andra idrotter för att både lära av varandra men också hitta
aktiviteter där vi kan samverka. Under året har Riki Simic slutat och David Gerges börjat i rollen som
föreningskoordinator och David har inlett ett samarbete med Westra och Skåne i syfte att ta fram
modeller och verktyg som alla BDF kan använda.

Kommunikation
Under januari månad började Vicky Lagerström jobba som Digital Content Producer i syfte att främst
utveckla vår digitala kommunikation.
Vår webbsida stockholmbasket.se har byggts upp så att den nu i princip innehåller information om
samtliga delar av verksamheten. Huvudfokus har skiftats från vår gamla webbsida på IdrottOnline till
den nyare sidan som är byggd i CMS:et Wordpress. Detta för att inte behöva uppdatera på två ställen,
få all information samlad på ett ställe, samt för att vara lönsamt när det kommer till SEO, och för att få
ett snyggare utseende.
Bland annat byggdes det upp en flik i vilken man kan klicka sig vidare till samtliga basketföreningar i
Stockholm. De går också att sortera på vad de har för typ av verksamhet; Spelare U12, 13-19 år,
seniorer, 3x3 och specialverksamhet.
En flik för Lediga basketjobb, Basketjobb, Basketturneringar, Träningsläger basket, Utbildningar och
Träningsanläggningar har byggts upp för att Stockholms basketföreningar ska hitta allt samlat på ett
ställe. Föreningarna har blivit uppmanade att skicka in och tipsa om när nya saker dyker upp.
Ett nytt e-postprogram har också börjat att användas för utskick av i huvudsak Månadsbrevet. Det har
skapats en mall för Månadsbrevet och varje månad med start i augusti har vi fyllt det med information
från varje del av verksamheten gällande vad som händer nästkommande månad. Vid första utskicket
i augusti öppnades mailet av 41 personer och 8 klick gjordes någonstans i mailet, Månadsbrevet som
skickades ut i januari öppnades av 339 personer och i mailet klickades det 74 gånger.
På Facebook och Instagram har det publicerats löpande vad som händer i verksamheten. På Instagram
har antalet bilder som publicerats varit markant färre, då vår frilansfotograf Anders Tillgren under
våren bestämde sig för att avsluta sitt samarbete med oss. Under 2018 har vi ökat antalet
Instagramföljare med ca 460 personer.
På Facebook har antalet publiceringar antagligen ökar något under 2018 jämfört med under 2017.
Några nya saker har testats som exempelvis våra jultävlingar, i vilka vi under 3 veckor publicerade en
tävling i veckan. Antalet följare har ökat med ca 180 personer under 2018.
Totalt har vi nu 6400 följare på våra sociala medier jämfört med 5000 år 2017, en ökning med 1400
följare.
Artikelserien Månadens Profil tidigare skriven av Tapio Joulamo har fortlöpt fast nu producerats av
Vicky. Fyra Månadens Profil har skapats under 2018, Nina Wahlström Gill (Ungdomscoach i Blackeberg
Basket), Ru Hedefalk (Kompetensutveckling, basketcoach och projektledare på Fryshuset Basket),
Daniel Palm (Grundare av och Klubbchef i Nynäshams Basketbollklubb) och Charlotta Åkerhielm
(Styrelseordförande Kungsholmen Basket).

Projekt
Spontanbasket

I StBDF:s regi har spontanbasket under hösten bedrivits vid två tillfällen/vecka och totalt har det
under året funnits 26 st tillfällen per vecka i distriktet med liknande verksamhet i lite olika former.

3x3

Under hösten har två stycket 3x3 turneringar anordnats med Stockholm Basket Club och Huddinge
Basket som arrangörer. Dessvärre har antalet anmälningar varit så få så båda dessa turneringar har
blivit inställda. Vi avvaktar till nästa säsong med nya försök att arrangera 3x3

Utmärkelser
Årets Eldsjäl - Andreas Sundberg (Hammarby basket)
Motivering:
Han har varit aktiv i föreningen i 10 år som funktionär, guide och kioskansvarig. Han är en
spontan person som barnen älskar. Han är en viktig pusselbit vid föreningens arrangemang
och han är utbildad förbundsfunktionär.
Han är positiv och hjälpsam och gör livet lite enklare för alla tränare och spelare.
Årets “Jag Ställer Upp” - Isabelle Rosdahl (KFUM Lidingö)
Motivering:
Isabelle är en sportslig förebild. Hon är en outtröttlig, engagerad och positiv ledare, spelare
och funktionär.
Årets Easy Basket-domare - Lucas Mazzanti
Motivering:
Han är en flitig, ambitiös domare som alltid gör sitt bästa och försöker utveckla sig själv som
domare. Han sprider glädje och har alltid ett trevligt bemötande
Han är en ödmjuk person och han har en reflekterande inställning!
Årets Easy Basket-ledare - Elsa Dahlmark (Kungsholmen Basket)
Motivering
Elsa sätter alltid barnet i centrum. Hon är lyhörd och balanserar väl mellan utveckling och
Trygghet. Elsa tar stort ansvar i föreningen och är seriös och proffsig i allt hon tar sig för.
Barnen älskar Elsa och längtar alltid till nästa träning.
Elsa är ett facit för hur en Easy Basket ska vara och agera!

Årets Domare - Elias Jbari
Motivering:
Han är en rättvis domare. Han dömer aktivt och har en bra känsla för när han ska blåsa för
att minska skaderiskerna och hålla matcherna på en bra nivå.
Årets ungdomsledare - Tobias Andersson (Södertälje BBK)
Motivering:
Han ställer upp för sitt lag till 100%, en kunnig ledare som alltid tar hand om och utvecklar
sitt lag.
Han vill alltid andras bästa och har en stark vilja och drivkraft. Han uppmärksammar alla som
den fantastiska förebild och tränare han är.

Statistik
2018

2017

2016

2015

Antal lag i Spalding Basketshop Cup

551

470

381

385

Antal lag i Lions Basket Cup

209

217

187

179

Antal lag i EB verksamheten

335

729

706

(stbdf)

(hela distriktet)

(hela distriktet)

Antal seniorlag

97

97

102

89

Antal föreningar

98

99

99

98

Antal disciplinärenden

10

17

16

8

Antal genomförda Grundkurser

0

19

17

18

Matchledare A

8

Matchledare B

2

Introduktionsutbildning tränare

9

Antal genomförda Steg 1

1

8

4

5

Antal genomförda Steg 2 Tränare

0

2

2

2

Antal genomförda Steg 2 Domare

0

1

1

1

Förbundsfunktionär/statistik utbild.

0

-

-

-

Repetitionskurser domare

10

11

10

8

Clinics domare

0

0

0

0

Clinics tränare

5

5

10

11

Statistik domare

2018

2017

2016

2015

Antal matcher

6241

6029

5629

5078

Antal domare

190

264

245

239

Antal nomineringar

11858

12058

11258

10156

Snitt nomineringar/domare

50,2

45,7

46,1

44,8

Utvecklingstränare nivå 1

