
 
Verksamhetsplan   2020-2021  
Vintersäsong/sommarsäsong  

Sommarsäsongen   är   från   1/5-31/8   och   vintersäsongen   tar   vid   1/9-30/4.   Det   här   leder   till   ett  
bra   sätt   att   rekrytera   spelare   och   vi   har   en   verksamhet   året   runt   som   kan   knyta   till   sig  
människor.  

Sommarsäsongen   2020  

Under   sommaren   2020   kommer   vi   att   anordna   turneringar   i   samarbete   med   Fryshuset.   Vi   vill  
även   arrangera   jul-3x3   under   jullovet   och   minst   1   seniorturnering   under   sommaren.  

Vi   kör   en   mixad   träningsgrupp,   (18   år   och   yngre).   Om   det   finns   fler   coacher   som   vill  
engagera   sig   så   kan   vi   eventuellt   ha   fler   träningsgrupper.   Träningarna   kommer   till   största   del  
hållas   vid   Fryshuset.  

Vintersäsongen   20/21  

Borlänge   basket   är   den   största   basketföreningen   i   Dalarna.   Vår   ambition   är   att   starta  
vintersäsongen   20/21   med   totalt   11   träningsgrupper.   

Träningsgrupper  

Herrar  
Pojkar   U18  
Pojkar   U16 Flickor   U16  
Pojkar   U14 Flickor   U14  
Pojkar   U12 Flickor   U12  
Pojkar   U10 Flickor   U10  
Pojkar   /   Flickor   U8  
 
Coach  

Våra   coacher   kommer   få   möjlighet   till   utbildning   och   fortbildning   genom   förbundets   och  
SISUs   utbildningar   samt   minst   en   clinic   under   säsongen.  

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.  



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  
Ockelbo   som   spelar   i   Superettan   Herr   och   i   Västerås   finns   dam   och   herrlag   i   division   1.  
Närmaste   herrligalag   finns   i   Köping   och   närmaste   damligalag   finns   i   Uppsala  

Föreningens   styrelse   består   av   förutom   ordförande   av   6   ordinarie   ledamöter.   Vi   kommer  
fortsätta   vårt   arbete   att   utvecklas   med   hjälp   av   Dalarnas   idrottsförbund.   Vi   vill   starta   arbete   i  
kommittéer   för   att   få   en   tydligare   arbetsfördelning   i   föreningen   och   avlasta   de   som   gör   mest.  
Styrelsen   ska   vara   de   drivande   i   detta   arbete.  

COVID-19  

Under   säsongen   2020/2021,   med   tanke   på   det   rådande   läget   med   Covid-19,   kommer   vi   att  
följa   Folkhälsomyndighetens   rekommendationer.   Vi   vill   i   så   stor   utsträckning   som   möjligt  
fortsätta   som   vanligt   och   ha   hallen   öppen   men   vi   kan   komma   att   behöva   anpassa   vår  
verksamhet.  

 


