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Årshjul
TURNERINGER
–  januar: Lundaspelan i Sverige, Amager Cup
–  påsken:  Scania Cup, Södertälje i Sverige
–  slut-maj:  Göteborg Basketball Festival, Göteborg i Sverige
–  september:  BMS/Herlev Cup, Mesterrække og Grand Prix stævner
–  oktober:  pokalturneringsopstart
–  december:  SISU Madonna turnering

CAMPS
– efterår, vinter og sommer: SISU camp

SOCIALT
–  elitekampe, kvinder og mænd
–  Pizza aften, bowlingtur, sleep over, arrangeret af forældre og holdleder

NB: Byens Hus kan bookes til holdarrangement fx basket bio, Final Four 
       streaming m.v.

… traditioner forankrer os i os selv 
   og bliver pejlemærker for vækst 
   og udvikling.

… deltagelse i turneringer uden for 
   Danmark skaber nye indsigter i én selv, 
   samt uventede venskaber.

ÅRSHJUL
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SISUs forventninger til trænere og holdledere
–  at de kan matche spillernes behov for at lære at spille basketball
–  at de, i forhold til aldersgruppe, kan formidle spillets facetter
–  at de kan motivere til spilleglæde og det gode kammeratskab
–  at de er troværdige inspirationskilder i spillernes sociale liv

Trænere og holdledere har ansvar for
–  gennemførelse af træninger
–  afvikling af kampe
–  bemanding af dommerbord 
    og dommerpåsætning
–  opbygge holdånd
–  inspirere til deltagelse i dommer- 
    og træneruddannelse til klubben
–  deltagelse af tilskuere til såvel eget 
    holds kampe som elitekampe.

… udvikling af mental styrke og fysisk forudsætter
   træning.

… understøt forståelsen af at ingen spillere er ens 
   og deres udvikling sker i forskelligt tempo.

FORVENTNINGER 
TIL TRÆNERE og HOLDLEDERE
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Trænerens forventninger til dig
–  du kommer til så mange træninger som muligt
–  vær fokuseret og arbejd koncentreret til alle træninger og kampe
–  arbejd altid hårdt til alle træninger og kampe

–  gør det til et mål, at udvikle dig som spiller og som kammerat
–  deltag på holdets præmisser og følg holdets regler
–  opfør dig ordentligt både på og udenfor banen

–  støt op omkring dine medspillere og dit trænerteam
–  gå i bad sammen med holdet efter endt træning
    (dine forældre venter gerne)
–  deltag i dommerkursus, når din træner foreslår det
–  deltag i trænerkursus, når din træner foreslår det.

… lad det ikke være dit mål 
   at være bedre end andre. 
   Lad det være dit mål at blive 
   så god, som det overhovedet 
   er muligt for dig.

… vær ikke bange for at begå fejl, 
   men lær af dem.

FORVENTNINGER 
TIL DIG SOM SPILLER
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HVORDAN UDVIKLER DU DIG
SOM PERSON VIA BASKETBALL

I SISU arbejder vi med at skabe forståelse for
–  glæden ved at yde noget, før man får noget

–  at der altid er noget vi ikke kan, endnu
–  men, at i basket giver vi aldrig op
–  fordi resultater kræver en indsats

–  vigtigheden af fokusering
–  evnen til at skabe overblik
–  at vedvarende koncentration 
    er mulig

–  det værdifulde i at tage ansvar

–  værdien i samarbejde og 
    sammenhold
–  og glæden ved venner for livet.

… der er ikke noget som kan erstatte hårdt arbejde.

… værdifulde og varige resultater kommer af koncen-
   treret fokuseret arbejde og velovervejet planlægning.
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Du må være klar, for at få en god træning
–  mød op og vær omklædt til træningsstart
–  er du forsinket så send en sms til træneren, men skynd dig
–  varm selv let op fysisk og mentalt 10 minutter før træningsstart
–  husk bold i den rette størrelse

–  forsøg altid at yde dit bedste
–  pres dig selv og dine kammerater både i hårdt forsvar og aggressivt angreb

–  stræk ud efter træning sammen med dit hold
–  husk altid at gå i bad sammen med holdet
    (dine forældre venter gerne)
–  træningslængde og -mængde afhænger af alder og niveau

–  aldersrelateret fysisk træning udenfor træningen anbefales.

… din begejstring smitter enhver 
   du kommer i kontakt med.

… derfor er det vigtig, at du nyder, 
   hvad du foretager dig.

DINE TRÆNINGSRUTINER
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HVAD ARBEJDER VI MED
TIL TRÆNINGEN

Tre fokusområder

FUNDAMENTALS
–  skud
–  driblinger
–  finter og 1-1 angreb
–  personligt forsvar
–  hjælpeforsvar

HOLDSPIL
–  sammenspil
–  overblik
–  spilforståelse

FYSIK
–  benarbejde
–  hurtighed, spring og sprint
–  styrke

… lyt, hvis du vil høres.

… vær nysgerrig efter at lære den bedste måde
   at gøre tingene på – selv om det ikke er din måde.
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HVAD SKER DER TIL KAMPENE

Du må være klar, hvis du vil bidrage bedst muligt
–  meld dig til på Holdsport, så træneren kan udtage holdet
–  nogle årgange deltager både i Mesterrækken og i Grand Prix turnering
–  spillere udtages efter indsats, fremmøde, styrke, rotation og modstander
–  støt dit hold, også selv om du ikke er udtaget

–  mød op til aftalt tid før kampstart, klar til aftalt opvarmning
–  ved udekampe, mød frem hvor I har aftalt det, så I kan være fremme
   i god tid (typisk 1 time) før kampstart

–  holdet bader sammen efter alle kampe
–  holdlederen har snor i aftaler om tøjvask, og at spillesættet er komplet.

… vis respekt, men vær frygtløs. 
   Hvis du er forberedt og har 
   realistiske forventninger, så er meget muligt.

… find dine bedste sider frem,
   når udfordringerne kræver det bedste, du har.

… du er den eneste, som ved, om du har vundet.
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ØKONOMIEN 
OMKRING HOLDET

Én ugentligt træning i SISU koster ca. en kop kaffe*
DET FASTE
–  30 dages gratis prøvetræning forud for tegning af medlemskab
–  indmeldelsesgebyr Kr. 200
–  automatisk kontingentopkrævning halvårligt pr. 1. februar og 1. november
–  kontingent halvårligt pr. 2021 Kr. 400 til 2.000 afhængig af alder og omfang

TURNERINGER og CAMPS
–  Lundaspelan, spillerbidrag ca. Kr. 1.250
–  pris på camps varierer, men spillerne betaler selv, 
    hvis holdet ikke kan få tilskud eller kan finde en sponsor

SOCIALT
–  Madonna turnering Kr. 50
–  sociale events finansieres af holdkassen

*)   https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/kobenhavn-er-verdens-dyreste-kaffeby
**)  John Ruskin. Frit efter “The Common Law of Business Balance”

   Det er uklogt at betale for meget, men det er værre 
   at betale for lidt. Når vi betaler for meget, er alt hvad 
   vi mister nogle penge. Når vi betaler for lidt, så mister 
   vi sommetider alt, fordi det, vi køber, ikke lever op til 
   det, vi har købt det til. * * 

https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/kobenhavn-er-verdens-dyreste-kaffeby
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law_of_business_balance


Et godt holdleder/forældresamarbejde styrker holdet

–  holdlederen sikrer hjælp til officials (forældre), dommerbord og dommere
–  indkalder til kamp via Holdsport
–  formidler/tager initiativ til sociale tiltag
–  etablere en holdkasse og evt. en konto
–  koordinerer pengeindsamling til camps, mv.
–  koordinerer tøjvask forhold
–  sikrer, at spillersættet bevares komplet
–  koordinerer frugt, mv. til og efter kampe
–  sikrer, at hele holdet bader sammen.
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… som udgangspunkt har forældrene en nøglefunktion, 
   idet de er de vigtigste for spilleren i ’før puberteten’, 
   hvorefter rollen gradvist bliver mindre og ændrer
   karakter.

HOLDLEDER/FORÆLDRE
SAMARBEJDET



TRÆNING
–  mød op til (træning og til) kamp. Dit barn ønsker det
–  opfordr dit barn til at deltage i alle aktiviteter, men pres ikke på
–  træner/holdleder tager sig af skader og uheld på banen
–  dialog med træneren er meget velkommen. Tag den før eller efter træning
–  undlad uberettiget kritik, men giv gerne vejledende feedback
–  hvis respekt for arbejdet i klubben. Bak op om initiativer på forældremødet,
   hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forud-
   sætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement.

UDSTYR
–  man kan vinde i ’bar r.. og klip-klappere’, men husk, at trænerens anbefaling
    for fornuftigt og rigtigt udstyr følger SISU standard.

KAMPE
–  giv opmuntring til ALLE spillere, IKKE kun til dit eget barn
–  husk, at det er dit barn, der spiller basketball, ikke dig
–  giv opmuntring både i med- og modgang
–  respekter trænerens brug af spillere og undlad at forsøge at påvirke 
    trænerteamet før, under og efter kampen
–  spørg dit barn om kampen var spændende og sjov, ikke kun om resultatet.

DOMMERNE
–  undlad kritik af dommernes kendelser. Se dommerne som vejledere af 
    spillerne så de får en så god afvikling af kampen som muligt
–  kritik af dommerne kan rettes til trænerteamet efter kampen
–  trænerne er ansvarlig for al feedback til dommerne.
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FORÆLDRE ER ROLLEMODEL-
LER – ALLE OMKRING HOLDET 
FORTJENER STØTTE
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Dit barns hold:
Træner(e):
Mail:
Mobil:

Links
·  sisu.dk
·  facebook.com søg: Sisu Basketball
·  basket@sisu.dk
·  holdsport.dk
·  basket.dk (Danmarks Basketball Forbund)
·  dgi.dk/basketball
·  byenshus.gentofte.dk/da

Sådan tænker vi basketball i SISU 
og i Danmark
Aldersrelateret træning i basketball, anbefalinger til træning til børn og unge
    Danmarks Basketball Forbund, 1 udg. 1. oplag, 2020.
    https://www.basket.dk/ATK – (videoer og PDF download)

http://klausbjerager.dk
http://sisu.dk
https://www.facebook.com/SISUBasketball
http://holdsport.dk
http://basket.dk
http://dgi.dk/basketball
http://byenshus.gentofte.dk/da
https://www.basket.dk/ATK

