
Verksamhetsplan 2017-2018 

Borlänge basket är den största basketföreningen i Dalarna och kommer starta säsongen 
17/18 med totalt 13 träningsgrupper, varav 4 är anmälda till seriespel i vårt nya distrikt Norra 
Svealands BDF som innefattar Västmanland, Uppland, Gästrikland, Hälsingland och 
Dalarna. Vårat herrlag har vi anmälda i Stockholms Div.2 serie. De yngre lagen som inte är 
anmälda i serie, får spela träningsmatcher samt åka på EBC/EB. 

Träningsgrupper 
Herrar Damer 
Kickers  
Herrar U + Pojkar 15/16 Damer U + Flickor 15/16 
Pojkar 13/14 Flickor 13/14 
Pojkar 11/12 Flickor 11/12 
Pojkar 9/10 Flickor 9/10 
Pojkar 7/8 Flickor 7/8 

Till säsongen 17/18 kommer vi att göra en hel del förändringar i tänket kring 
åldersindelningar i lagen. Vi kommer att namnge lagen efter åldersgruppen, istället för 
födelseår som vi har haft tidigare. Vår tanke är att en tränare coachar en åldersgrupp, och 
inte ett lag. Laget består av spelare i två åldrar. När säsongen är slut flyttar de äldsta 
spelarna i varje lag upp till nästa lag, och nya spelare kommer upp underifrån. Detta medför 
att spelarna får lära känna fler, vilket bidrar till en bra klubbkänsla men också att det blir 
lättare för tränarna att hålla en röd tråd mellan lagen. Vi måste bli hårdare på att man ska 
spela i rätt åldersgrupp. Stora ålderspann resulterar i svårigheter att anmäla lag till seriespel 
och cuper. När spelare ska åka på regions- och distriktsläger är det bra att ha hela den 
gruppen i samma lag. 

Coach 
För coacher kommer vi att införa en ”coachstege”. Det innebär att en tränare coachar lag 
utifrån sin utbildningsnivå. Vill man coacha lag i högre ålder måste man först utbilda sig enligt 
stegen.  

Allmänt 
Vi vill skapa en bra och välkomnande verksamhet för precis alla som vill spela basket. Det 
måste vara roligt och inspirerande att vara delaktig i vår förening för att få ungdomar att vilja 
fortsätta när de blir äldre. Om vi lyckas engagera många och har roligt tillsammans så 
kommer vi automatiskt att ha duktiga dam- och herrlag i framtiden. Det finns ingen anledning 
att stressa på detta, utan fokus får ligga på att aktivera så många som möjligt. 

Vi kommer fortsätta att synas under sommaren i bostadsområden för att visa att det finns 
basket här. Vi kommer också att besöka skolor för att presentera vår idrott. 

Ett mål är också att alla i föreningen ska få chansen att se en liga- eller div1 match under 
säsongen. Det är viktigt att se bra basket för att få en extra gnista. Närmaste div 1 finns i 
Västerås och Köping och närmaste ligalag finns i Uppsala. Vi söker pengar från idrottslyftet 
för att genomföra detta. 

Föreningens styrelse består av förutom ordförande av 6 ordinarie ledamöter. Vi kommer 
fortsätta vårt arbete att utvecklas med hjälp av Dalarnas idrottsförbund. Vi vill jobba vidare 
med vår arbetsgrupp ”Vaktmästeriet” som arbetar mycket med det praktiska arbetet i 
verksamheten. 


