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Övergripande mål för föreningen
Målet med verksamheten är att ge barn och ungdomar möjlighet till idrott/motion samt
skapa ett intresse för basket och ge alla medlemmar en positiv klubbkänsla.
All verksamhet skall vara väl planerad samt självfinansierad. Det skall inte finnas några
ekonomiska hinder för ett barn/familj att vara med i Hammarö Basketklubb eller dess
aktiviteter.
Föreningen skall ha tonvikten på barn och ungdomsverksamhet med utbildade ledare
och tränare. Samtliga medlemmar skall arbeta i en anda som är emot all form av
mobbing, droger och främlingsfientlighet.

Verksamhetsplan säsongen 2020/2021
Översikt lag och tävling
Säsongstid
Basketsäsongen för klubben följer skolans läsår vilket i praktiken innebär hallaktivitet
mellan mitten augusti – början av juni.
Lag/åldersgrupper
Enligt Basketbollförbundets åldersindelning har vi följande åldersindelning under
säsongen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Easy Basket, mix 13
EB, flickor födda 2011-2012 (Easy Basket Cup Blå)
EB, pojkar födda 2011-2012 (Easy Basket Cup Blå)
EB, flickor födda 2009-2010 (Easy Basket Cup Lila och Orange)
EB, pojkar födda 2009-2010 (Easy Basket Cup Lila och Orange)
FU13, flickor födda 2008 (spela i FU13-serien)
FU14, flickor födda 2006/2007 (spela i FU14-serien)
PU14, pojkar födda 2006/2007 (spela i PU14-serien)
FU16, flickor födda 2004/2005 (spela i FU16-serien)
Senior Herr (spela i Division 2)
Senior Dam (spela i Division 3)
Utvecklingslag herr födda 2003 och äldre samt Senior (spela i Division 3)
Motionsbasket, mix, om intresse finns

Träningsgrupper:
•
•
•
•
•

Seniorer – två, helst tre, träningar per lag och vecka (hel hall)
FU16 – en egen träning per vecka, två med Senior Dam
FU14 – två träningar per vecka i hall
FU13 - två träningar per vecka (1 hel hall, 1 delad hall)
PU14 – två träningar per vecka i hall
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•
•
•
•

EB Blå – två träningar per vecka
EB Lila och orange – en träning per vecka
Basketkul – för de allra minsta, en gång i veckan
Motionsbasket – en tid i veckan

Beroende på om verksamhetsutvecklingen blir lyckosam (se nedan) kommer ytterligare
träningstider att behövas.
Seriespel
Hammarö BK skall deltaga i vårt distriktförbunds anordnade seriespel med lag i de
grupper/nivåer som utlyses, inkl Dam Div3 och Herr Div3 samt Division 2 Svealand Herr
som administreras av Stockholm.
Vi skall deltaga med lag vid anordnade sammandragningar i Easy Basket Cup (EBC).
Cuper
Våra pojk- och flicklag planerar deltaga på en cup på försäsongen (Kungsbacka) och en
under våren (Skövde).
Cuperna skall till 75% vara självfinansierade genom exempelvis försäljningsarbete och
eller egen betalning. Kostnaden för en cup uppgår totalt till cirka 15 kSEK per lag.
Egna sammandrag/cuper
Anordna minst ett, gärna två, sammandrag av Easy Basket Cup under säsongen. Vara
pådrivande för kontinuerligt verksamhetsutbyte med klubbarna i vår region.

Utbildning
Aktivt verka för och arrangera Nivå1+2 Ledarutbildning Basket för samtliga vår ledare
och föräldrar som verkar inom EB. Få våra ungdomar som fyllt 15 år (niondeklassare)
att bli intresserade av att döma/leda och därmed gå Introduktion Utvecklingstränare och
Matchledare A+B.
Steg 1-kurs (heter numera Grundutbildning Utvecklingstränare) för ledare som gått
Grundkurs. För att coacha lag i seriespel krävs Steg-1 utbildning. Utbildningen sköts
numera centralt av Svenska Basketbollförbundet. Förening skall säkerställa rätt
kompetens för varje ledare.
En nyckel för att föreningen ska kunna ha en bred verksamhet är att vi har tränare.
Därför skall vi göra det vi kan så ungdomar/spelare stannar kvar i föreningen som
coacher/domare
Spelarutvecklingsplan (SUP)
Hammarö Basketklubb skall under början av verksamhetsåret utarbeta en
spelautvecklingsplan som stimulerar både den unge spelaren såväl som ledaren.
Det långsiktiga målet med spelarutveckling är att förbereda spelaren på seniorbasket.
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Aktiveter inom föreningen, projekt
3x3, Streetbasket
Det är mycket populärt bland ungdomarna att spela oorganiserad 3x3. HBK vill därför
satsa på en egen turnering 3x3 i sommar/augusti-september med syfte att skapa ett bra
arrangemang, god PR för basketsporten samt locka till oss fler barn och ungdomar.
Sommarläger
Hammarö BK skall deltaga som sport och med minst två ledare på Hammarö Kommun
arrangerade Sommarläger.
Invigning nya hallen
Hammarö Basket kommer officiellt att få tillgång till den nya hallen (Hammarlunden B)
första veckan i augusti. Då behöver vi inreda våra nya lokaler/förråd och flytta vår
utrustning från befintliga anläggningar.
Kickoff
I början av säsongen (september) genomförs en kickoff för samtliga ledare och
styrelsen = vi bygger klubbanda
Coach-clinics
Regelbundna coach-clinics samt träffar för att bibehålla "engagerade" ledare.
Säsongsavslutning
Några veckor efter serierna och sammandragen färdigspelats genomför vi en
föreningsgemensam säsongsavslutning (april).
Årsmöte
Årsmöte planeras att hållas i slutet av maj/början av juni.
Övriga aktiviteter, projekt och idéer
Det finns flera goda idéer som diskuteras och planeras i föreningen. Samtliga kan inte
beskrivas och tas upp i Verksamhetsplanen. Styrelsen beslutar löpande under året om
tillkommande – eller ersättande – aktiviteter och projekt.
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Verksamhetsutveckling – målsättningar 2020/2021
•

Aktivt verka för basketen blir större i kommunen. Starta upp streetbasketturnering genom att utse en projektgrupp samt ansöka om bidrag för utrustning

•

skall vi ha etablerat Basketkul/Kom-och-studsa som en kontinuerlig aktivitet för
barn som är yngre än födda 2012

•

få lagen U13-U14 att växa genom nyrekrytering

•

ha minst femton etablerade och utbildade ledare aktiva i föreningen

•

ha en positiv inställning till gemensamma lag Karlstad/Hammarö för
gymnasieungdom samt elitlag senior och verka för ett aktivt samarbete med alla
föreningar i vårt distrikt

•

2020/2021 ha minst tio aktiva ledare som har utbildning motsvarande gamla
Steg-1
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Uppdrag och mål för styrelsen
(baserat på föreningens stadgar)
Styrelsens uppdrag är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att planera och besluta om övergripande strategiska frågor
Att fastställa uppdrag och målsättningar för föreningen
Att fastställa budget
Att följa upp verksamheten både ekonomiskt och innehållsmässigt
Att upprätta verksamhetsberättelse
Att kalla till och genomföra årsmöte enligt stadgarna
Att ansvara för medlemsavgifter, träningsavgifter och hemsida
Att arrangera och genomföra säsongsavslutning
Att kontraktera sponsorer
Att inför varje säsongsstart inventera behovet av ledare

Styrelsens mål är:
•
•
•
•
•
•

Att utveckla och marknadsföra Hammarö Basketklubb.
Att utveckla och marknadsföra hemsidan.
Att som lägst bibehålla antalet aktiva medlemmar varje år
Att bedriva en väl planerad verksamhet inom en självfinansierad ram.
Att tillse att medlemsavgifter och träningsavgifter betalas i tid.
Att ha engagerade, och om möjligt utbildade, ledare på samtliga positioner.
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