Basketbarometeret 2019
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Bakgrunnsspørsmål
Spørsmålene under er informasjon om deg, vi trenger denne informasjonen for å kunne utvikle norsk basket til våre forskjellige målgrupper.

Hvordan er du tilknyttet basketball?
Velg en eller flere av alternativene
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75%

50%
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0%
Frivillig

Styreleder

Styremedlem Landslag/regi… Klubbtrener

Spiller

Dommere

Tilskuer

Forelder/fore…

1

Frivillig

115 (22.2 %)

2

Styreleder

18 (3.47 %)

3

Styremedlem

53 (10.23 %)

4

Landslag/regionslagstrener

4 (0.77 %)

5

Klubbtrener

79 (15.25 %)

6

Spiller

264 (50.97 %)

7

Dommere

35 (6.76 %)

8

Tilskuer

82 (15.83 %)

9

Forelder/foresatt

227 (43.82 %)

10

Ansatt i klubb

4 (0.77 %)

11

Annet

17 (3.28 %)

Besvarelser

518

Ansatt i
klubb

Annet

Trener
Lagkontakt
Ansvar for regelopplæring
Sekretariat
Lagleder
Lagleder
Lagleder
Privat aktør
Speaker
Sportslig leder
Trener av og til og
Lagleder
Komitee og frivillig

Hvor lenge har du vært involvert i basketball i Norge?
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0%
–6 mnd.

7–12 mnd.

1–2 år

3–4 år

5– år

1

–6 mnd.

14 (2.7 %)

2

7–12 mnd.

18 (3.47 %)

3

1–2 år

68 (13.13 %)

4

3–4 år

87 (16.8 %)

5

5– år

318 (61.39 %)

6

Vet ikke

13 (2.51 %)

Besvarelser

518

Vet ikke

Hvor gammel er du?
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-12 år

13-19 år

20-25 år

26-35 år

36-50 år

1

-12 år

19 (3.67 %)

2

13-19 år

147 (28.38 %)

3

20-25 år

24 (4.63 %)

4

26-35 år

35 (6.76 %)

5

36-50 år

213 (41.12 %)

6

51 år-

80 (15.44 %)

Besvarelser

518

51 år-

Kjønn
100%
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60%

40%
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0%
Kvinne

Mann

1

Kvinne

201 (38.8 %)

2

Mann

317 (61.2 %)

Besvarelser

518

Hvor i Norge bor du?
(region)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

1

Nord

14 (2.7 %)

2

Midt

30 (5.79 %)

3

Vest

99 (19.11 %)

4

Sør

10 (1.93 %)

5

Øst

362 (69.88 %)

6

Utenfor Norge

3 (0.58 %)

Besvarelser

518

Utenfor Norge

Hvilken del av NBBF er det hovedsakelig du ønsker å evaluere?
(velg et eller flere alternativer)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
NBBF sentralt

NBBF Region Midt

NBBF Region Nord

NBBF Region Sør

NBBF Region Vest

1

NBBF sentralt

105 (20.31 %)

2

NBBF Region Midt

36 (6.96 %)

3

NBBF Region Nord

14 (2.71 %)

4

NBBF Region Sør

9 (1.74 %)

5

NBBF Region Vest

98 (18.96 %)

6

NBBF Region Øst

349 (67.5 %)

Besvarelser

517

NBBF Region Øst

Aktiviteter
Med aktiviteter menes kamper, treninger, møter, kurs osv. i regi av NBBF sentralt og regionalt

Aktiviteter du deltar på årlig
100%

75%

50%

25%

Benytter ikke NBBF sine aktiviteter
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0%

44 (9.98 %)

10

TalentCamp

BLNO menn

134 (30.39 %)

11

Den Store Trenerhelgen

41 (9.3 %)

3

BLNO kvinner

61 (13.83 %)

12

Det Store Klubbledermøte

15 (3.4 %)

4

Regionalt seriespill

278 (63.04 %)

13

Dommerkurs

34 (7.71 %)

5

3MOT3

46 (10.43 %)

14

EasyBasket

105 (23.81 %)

6

Rullestolbasket

23 (5.22 %)

15

Spillerutviklingsprogram (SPU)

80 (18.14 %)

7

Tilrettelagt basketball

18 (4.08 %)

16

Basketballtinget/Minitinget/Regionsting

21 (4.76 %)

8

Klubbledermøter i region

33 (7.48 %)

17

Annet

25 (5.67 %)

9

Landslag/regionslag

49 (11.11 %)

Besvarelser

48 (10.88 %)

441

Trenerkurs
Trenerutvikling/-kurs
Veteran NM
Hansacup
NM Veteraner
U13
Barnet mitt deltar. Jeg deltar ikke direkte men sitter ofte i sekretariatet.
Treninger J03/05
J 14
Ser på kamper sv og til
Sitter i sekretariatet for min datters hjemmekamper
U 14
Studentturneringer i regi av NSI, NBBF er vel ikke involvert der.
Den lille trenerhelgen
Trenersamlinger
Den Store Trenerhelgen deltar jeg på når jeg har anledning.
Kamper
Seriekamper u13
Nettsider mm
Den lille trenerhelgen

Hvor ofte deltar du i våre aktiviteter?
100%

75%

50%

25%

0%
Daglig

En gang i uken
eller oftere

2–3 ganger i
måneden

En gang i måneden

Hver 2.–3. måned

2–3 ganger i året

Aldri deltatt i NBBF
aktiviteter

1

Daglig

39 (8.88 %)

2

En gang i uken eller oftere

198 (45.1 %)

3

2–3 ganger i måneden

81 (18.45 %)

4

En gang i måneden

20 (4.56 %)

5

Hver 2.–3. måned

17 (3.87 %)

6

2–3 ganger i året

22 (5.01 %)

7

Aldri deltatt i NBBF aktiviteter

21 (4.78 %)

8

Vet ikke

41 (9.34 %)

Besvarelser

439

Vet ikke

Hvor fornøyd er du generelt med våre aktiviteter?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 Svært misfornøyd

1

1
Svært misfornøyd

2

3

4

5 Svært fornøyd

4 (0.92 %)

2

2

10 (2.29 %)

3

3

66 (15.1 %)

4

4

184 (42.11 %)

5
6

5
Svært fornøyd

129 (29.52 %)

Vet ikke

44 (10.07 %)

Gjennomsnitt

4.08

σ

0.83

Besvarelser

437

Vet ikke

Hvordan kan vi forbedre våre aktiviteter?
Rekruttering blant barn/ungdom i hele regionen. Flere klubber/lag. Mer satsing på jentesiden.
Mer aktiviteter som kan knytte de ulike lagene i region øst sammen, og som kan hjelpe for å bli kjent med hverandre.
Bedre live-stats fra de høyeste nivåene. Fantastiske referater fra kampene !!!
DST burde bli lagt til høsten som et kick off på sesongen. For en del trenere er det tungt å bruke en full helg i sesongen til dette, da når det først
er en helg uten kamper vil man faktisk ta fri fra basket.
Ta hverandre på alvor Bruk verdigrunnlaget slik det er formulert, ikke til å ødelegg det med varierende tolkninger som det måtte passe Ha et
ryddigere forhold til lover, regler, vedtak (det har skjedd en positiv endring hos et lite mindretall, men det er dessverre langt fra beskrivende for
organisasjonen som helhet) Ha en reell åpenhet, ikke bare når det passer Rydd opp i eget hus før man kritiserer andre Fokuser på saklighet,
kunnskap og verdigrunnlag i stedet for å basere avgjørelser på synsing og personlige bekjentskaper. Fortsett gjerne med å fremme positive
saker, men ikke bruk det til å dekke over alle utfordringene. Slutt å latterliggjøre de som har avvikende (og ofte velbegrunnede) meninger enn
"eliten".
Bedre tilpasset norske forhold
Flere kamper
jeg syntes egentlig ikke det trenger noe forbedring.
Jevnere dommere som er mindre arrogante.
Hva mener dere med «aktiviteter»?
Ganske mye egentlig
Tydeligere etterlevelse av etablert regelverk som f.eks parallelle spilletillatelser.
Gjøre det litt mer sentralt for personer som er i Østfold
Mer 3mot3 i SPU Differensiert trening på SPU
Dommersituasjonen Region Øst: Jeg er trener for lag i seriespill i region øst hvor vi spillere flere kamper på samme dag. Opplever ofte at det er
samme dommerpar som dømmer første kamp om morgenen og siste kamp godt ute på ettermiddagen. Har flare ganger opplevd dommere som
har dømt opptil 6 og 7 seriekamper på rad og etter erfaring vet jeg at kvaliteten på dømming er betraktelig dårligere etter kamp nr 3, 4, 5 osv..
Syntes det er merkelig at dommerne blir tildelt, eller påtar seg disse oppdragene ettersom at jeg er dommer selv og etter egen erfaring vet jeg
at jeg ikke fungerer etter kamp nr 3. Da er man faktisk utslitt, ikke nødvendigvis fysisk menn hodet er rimelig "grøt". Har opplevd å få
tilbakemeldinger fra dommere i region øst etter tvilsomme dommeravgjørelser som "la det være da, jeg har dømt 5 kamper på rad nå". Stakkars
dommer tenker jeg da, 5 kamper på rad høres helt forferdelig ut. Men det er faktisk ikke spillerne eller trenerens feil at dommeren er utslitt
etter 5 kamper og heller ikke dommerens feil, det er helt naturlig at han eller henne ikke fungerer på kamp nr 5 og dette går dessverre ut over
spillerne i første rekke og kvaliteten på kampene generelt. Vet ikke om det er spesielle grunner til at det må være slik, eller om dette er et punkt
til forbedring.
Få et høyere nivå på blno. Prøve å få seertallene opp. og gjør det mulig og se kampene som har blitt streamet senere
SPU er for 2007-jenter med ett unntak lagt til helger i skoleferier. Gjør at kun 1 av 12 på vårt lag vil delta.
Fortsette den utviklingen som er satt i gang.
Få mer tilskuere på blno kamper.
God tilretteleggeing og oppfølging er alltid viktig. Jeg tror vi, som våre naboland (Sverige, Island, flere?) og stadig flere innen feks fotball og
håndball, må få inn lønnede ressurser også på klubbplan. Det er alltid et skrikende behov for mer trenings-/halltid, det er aldri noe problem å
skaffe unger som vil spille basket. Men utfordringen er å ha et opplegg, tilbud som er godt nok til å ta imot de som vil spille. Så enda mer
ressurser både på forbunds.- reguions- og klubbplan ville være gull verdt.

Jeg liker godt møtene der klubbene kan dele erfaringer og diskutere forskjellige utfordringer
Hvis våre aktiviteter menes kamper og Bærum open osv så er jeg kjempe fornøyd!:))
Få inn utenlandske dommere. Folk må slutte å bry seg om bagateller som blant annet hvilke drakter man har på seg eller om alle på laget har lik
farge på knebeskyttere osv... isteden kan man forsøke å fremme gode prestasjoner mer og fokusere på selve spillet og ikke alt annet som
foregår rundt.
Kan være fint å få en slags premie som serie vinneren i form av Cup eller noe lignende. Kan være mer spennende at på slutten av sesongen
skal være en play-off kamper også på de lavere divisjoner.
I dont know
Vi trenger et bedre organisert og mere uniformt opplegg i regionen. Dette ror å forhindre så store forskjeller og uenigheter.
Legge noen av disse utenfor stor oslo .
Fokus på å professionalisere BLNO, sette strenge regler og felles mål for ligaen samt klubbene.
Være mer synlige
Legge press for mer trenings tid. Øke dommer nivå.
Rekrutere dommere. Få ledere som er lettere å samhandle med.
Jeg er usikker.
Strengere trenere og strengere treninger
Jeg synes det er viktig at barna for vanlig basketball regler. Som har andere "stark basketball land". Mer dyktige trenere. Vi trenger U 18! Mer
videregående med basketball linje. Mer mulighet til å utvikle seg til de som elsker basketball! :)
Prøve få flere toppspillere til å bli dommer
Synes dere gjør en fantastisk jobb
Vet ikke. Bedre promitering, kanskje?
Gjør basket mer populært!
Reklamere dem slik at flere kan få dem med seg.
Litt bedre infrastruktur og dommer trening
Rutiner vedr. turneringer/oppsett bør kunne forenkles! I dag settes en del turneringer (Nasjonalt: NM kvalik og sluttspill, Regionalt: kvalik og
sluttspill) opp av "overliggende ledd" i en form og på en måte/form hvor praktisk talt alt må utarbeides fra "scratch" av "underliggende ledd"!
Ideelt sett burde valget av format muliggjøre videre "påbygging" uten å måtte registrere alle "grunndata" på nytt. Det kan nesten se ut som at
"overliggende ledd" overhodet ikke er interessert i potensiell effektivisering/rasjonalisering av disse rutinene. "Not my problem!" "Vi gjør dette
på den måten VI foretrekker - hvordan "underliggende ledd" gjør det er uten interesse"! Jeg vet at dette er krasse utsagn - men jeg baserer meg
på egne erfaringer! Jeg er også oppmerksom på at de som leser denne besvarelsen utmerket godt vet hvem jeg er! Stiller gjerne opp for
eventuelt å klargjøre hva jeg mener ;-)
Dommerene er veldig ofte partiske/uoppmerksomme
Forbundet må være mer samarbeidsvillig. De på kontoret må være blidere og mer serviceinnstilt Har blitt bedre enn det var.
Mer rettferdige dommere
Den lokale 3MOT3 serien ser ut til å trenge en total omstrukturering. Jeg setter pris på ideen, men for regionen vår har ikke dette vært
funksjonelt. Istedenfor å sette opp et serieoppsett med noen få kamper pr samling, foreslår jeg at man heller har dagsturneringer med
gruppespill og sluttspill (eller en free for all hvis man ikke er nok lag på den valgte dagen). Folk virker ikke spesielt motiverte for å reise i 1-2

timer en gang i måneden for å spille 10 eller 20 minutter med basketball.
Hvis basket i Norge skal utvikle seg, så må dere promotere basketten mer enn det gjøres i per dags dato!
Mer fokus på dommere, hvordan beholde/forbedre de dommerne vi har. Regionen er stor, kamper på Steinkjer/Levanger trenger også gode
dommere. Kanskje det burde gått på rundgang?
Flere Åpen hall muligheter, for de som ikke vil satse for fullt og mtp rekruttering.
Bedre kvaliteten på de ansatte i NBBF sentralt. For svake
Økt fokus på å være en service organisasjon for klubbene
Set er greit
Nedre dommere
Betaling til dommere bør gjøres av klubben sentralt, og at klubbene heller får faktura fra forbundet. Bør ikke være slik som nå at dommere får
kontant betaling.
- Tilby billigere eller gratis billetter til kamper og arrangementer for barn og unge lokalt. - Sørge for at idealene til Norges basketballforbund blir
skikkelig ivaretatt av tydelige ledere på treninger og arrangementer. Passe på at det er tydelige, inkluderende og omsorgsfulle voksne til stede
under hele treningen, også i garderoben før og etter treningene. - Sørge for at alle motiverte unge spillere får mulighet til å utvikle seg på stadig
høyere nivå.
Bedre app, må få bedre fasiliteter i Norge. I alle andre kand har de flotte fasiliteter. Vi må jobbe for det.
berter Scheduling of games would be nice. We should never have to play 2 games in one weekend. Also distances are often long. A danger
when people have to drive to and from a game in winter conditions and are tired...
Mere «blest» om basket, bedre dommere, mere profesjonalitet
Det er veldig ujevnt nivå på dømming på regionalt seriespill. I fjor kom noen fra forbundet for å evaluere dommere på en kamp. Kom gjerne
oftere for å gi tilbakemelding og få bedre dømming!
Mer informasjon om veien til Spu-regionslag-landslag osv
Ha fler ntc camper for de beste
Gjøre mer ut av det, mer reklamere, få flere engasjerte.
Synes dere er flinke. Men husk ikke legg for mye på klubbene - få som må gjøre mer. Og da orker man ikke mer etter kort tid
Sende varsling vær 3mot3
Bedre markedsføring, fokusere på sportslig jubel!
Markedsfør! Flere folk i hallene!
Enda bedre dommere og kvalitetskontroll av disse.
høye standarden på dommernes sin kompetanse
Bedre og mer konsekvente kampledere.
Opplever varierende kvalitet på dommere. Rom for forbedring
Er ett godt miljø håper dere vill fokusere mye på dette også fremover
Regionale tabeller for to siste sesonger mangler. Svakt.

Ha flere kamper, har hatt maximum 5 kamper i hele år
Ramme rundt blno Kortere pause blno, det skjer jo ingen ting i 15 min
Mer informasjon og reklame for BLNO menn og kvinner og få forbundet til å virke mer seriøst og profesjonelt.
Litt mer seriøs trening, mer styrketrening til gutter
Forbedre hvor profesjonelt opplegg rundt kamper bør være, feks dommere
Har spiller født 08. Ønsker litt bedre kampopplegg for de minste. Felles oppvarming, info om praktiske forhold (garderober mm)
Få bedre dommere
Være åpen for nye ideer og åpne opp for alle tilgjengelige ressurser.
Legge flere kamper til samme helg, feks i region øst Vest G14 ha kamper i Vestfold samme dag, så det blir mindre kjøring for oss fra Oslo/Asker
og vice versa. Vil også frigi noen helger, slik at ikke alle er bundet opp av kamper
Ikke ha det så kjedelig, kan kombinere det med noe gøy eks: ha flere aktiviteter enn å bare skrive PS: dommerkurs
Bedre dommere til barnelag. Følge opp klubbene bedre med krav til treninger/sportsplan for yngre lag.
Struktur, målrettet innsats, planlegging, rom for "dialog", kompetanseheving
Ligge f, eks regionstreninger nærmere byen, mere sentralt.
Bedre tilsyn/oppfølging av nye dommere. Når dommere ikke kan reglene som er tilpasset serien de dømmer, f.eks. U13, så hjelper ikke det
spillernes forståelse.
Bedre dommere for yngre lag bedre hjelp til klubbene med utvikling av sportsplan/veiledning til yngre lag. Være mer synlig for klubbene!
Synes det meste fungerer veldig bra.
Robert
Fint med trenerkurs og trenerutdannelse, men krav om trener 2 og 3 for å lede lag i U16 og U19 NM har vist seg uheldig og må fjernes. Det må
være opp til klubb å sette krav til sin trenere og ansette de de mener er best kvalifisert.
Skulle ha ønsket mer markedsføring i skolen samt skole turnering. Jeg vet det krever mer økonomisk innsats fra staten...men et hvertfall noe jeg
ønsker.
Ingen kommentar
Vet ikke
Regionstrenonger kan bære oftere
Passe på at de som leder/dømmer ol. er egnet til dette
Øke kompetansen til dommere
Være mer synlig i media , rekruttere fra barneskilene, badket som aktivitet inn i skolen
Bedre dommere
Det burde ikke være dobbelkamper i Easy Basket, det blir alltid urettferdig for gjestende lag som må spille 2 x 30 min uten pause. Mens
hjemmelaget får hvile en time. Noen hjemmelag stiller med i tillegg med to forskjellige lag på de to kampene.

Bedre inf
Ønsker meg opplæringsfilmer om sekretariatsroller og protokollføring, gjerne også sommerregn som vi Jan distribuere lenke til.
Unngå jentelag i gutteserien over 12 år.
Vet ikke
Noe bedre utdannende dommere på seniornivå
Mer voksentetthet I trening. For mange spillere på kanskje en trener ved regionstreningene
Velge flere til talent kamp, har trent så mye jeg kan for å komme på talent kamp men blir aldri valgt
Vet ikke
Vi må rekruttere flere barn og unge inn i et system preget av de verdiene vi har bestemt.
Bedre tilrettelegging, kommunikasjon og bedre tekniske løsninger
1)Streaming av kamper kan bli filmet fra bedre posisjoner. 2) Blno weekend med 3 poengs konkurranse, skills konkurranse og kanskje dunking.
Jeg synes deres aktiviteter høres kjempebra ut! Jeg har en vennine som går på spillerutvikling, og hun elsker det! Men, jeg synes det er litt teit at
det er en spiller som må betale 2000kr for å være med, det burde heller være klubben som gjør det.
Fordele kamper mer jevnt utover sesongen. Til tider har det vært 2 kamper per helg. Svært mye i førjulstid, hvor alles kalender ofte er
fullstappet av program. Etter jul, har det vært svært få kamper, til sammenligning med før jul.
Flere treningstider, mer gjennomslagskraft i kommunestyret
Mer og bedre info i forkant av BLNO-kamper slik at flere får med seg hvor og når kampene spilles.
Bli bedre på skolering av trenere. For dårlig på basisferdigheter.
holde flere turneringer i Skine hvor flere kan bli med.
Jeg har nesten ikke hørt om de aktivitetene, men få trenere eller meldinger om de ulike aktivitetene.
Mer aktiviteter og mer profesjonelt. Burger gjør det mer som high school i usa
å ikke ha så mye SPU i feriene og mer cupper for jentene
mer PR ut i medier - forsøke å få mer info inn i aviser o.l.
Det er ikke så mye å forbedre.
Nettsted kan forbedres. Ytterligere satsing på utdanning av dommere for å få en enda bredere base.
SPU i region øst er for mye preget av fokus på de beste (de som var plukket ut på forrige års NTC). Jeg var tilstede som tilskuer i flere timer på et
av vinterens arrangementene og jeg la merke til at de ble delt inn i grupper etter nivåer og at de gruppene med utøvere som var på fjorårets
NTC-uttak fikk all oppmerksomheten. Gruppen uten NTC-spillere ble oversett. Dette gjentok seg begge dager og over flere timer. SPU skal være
utviklende for alle, ikke bare for de beste. De beste har sine egne samlinger (NTC). De ungdommene som velger å bruke ferier og fridager på å
trene og delta på SPU-samlinger er alle dedikerte spillere som ønsker å bli bedre. De burde bli behandlet likt og få det samme tilbudet om råd
og veiledning. Mange av de (guttene) som tas ut til NTC er gutter som er kommet tidlig i vekst og pubertet. Jeg tror basketsporten går glipp av
mange talenter, dersom de overser gutter som ikke er senere i vekst. Basketsporten er en liten sport i Norge og trenger alle de talentene vi kan
få, også de som blomster og vokser sent. Håper SPU justeres slik at alle kan opplever samlingene som utviklende og inspirerende og føle seg
oversett og talentløs.
Digitale kampskjema for vanlig seriespill fra 14 år
Region Øst er ikke Oslo, det er en stor region med mange klubber utenfor Oslo kjernen.

Høyere krav til klubber og bedre oppfølging av disse kravene
Det meste.
Svært fornøyd med hvordan det er nå.
En fremtidsrettet, innovativ og kommersiell kommunikasjons- og informasjonsstrategi. At 2/3 av alle innlegg på instagram er av
administrasjonen i NBBF er en fallitterklæring for norsk basket. Dere skal promotere og sørge for vekst og profesjonalisering i en av verdens
mest poplære idretter. Dere har mål om EM- og VM-kvalik. Da kan dere ikke fortsette å legge ut bilder av pokemon på kontoret. Dere må selge
produktet deres. Selge basket, bygge profiler, fortelle alle hvorfor basket bør være det naturlige førstevalget. Dere har utallige profiler å bygge
sporten rundt. Gjør det. ikke legg ut bilder av en inngangsdør til en hall. Ikke legg ut avstandsbilder av 12 mennesker 100 m unna. Slutt å
aksepter middelmådighet. skal idretten opp og frem må dere også fortelle hvorfor. Fortsetter dere slik dere gjør i dag vil Norge fortsette å være
en miniputtnasjon i all overskuelig fremtid. Markedsføring gjennom godt informasjonsarbeid er alfa omega for vekst, både økonomisk og i
medlemstall.
på min basket appen hadde det vært fint om det var en live streaming på poeng og ting som skjer i kampen
Kanskje oppfølging på eldre dommere, som burde få sjekka synet

Prisnivå/kostnader
(deltakeravgift, lisens, inngang kamper, DSK, DST osv.)

Hva mener du om vårt prisnivå i forhold til aktivitetene?
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1 Høyt

1
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Høyt
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19 (4.59 %)

2
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3

3

181 (43.72 %)

4

4

68 (16.43 %)
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Lavt

23 (5.56 %)

Vet ikke

67 (16.18 %)

Gjennomsnitt

3.06

σ

0.92

Besvarelser

414

Vet ikke

Hva mener du om vårt prisnivå i forhold til andre idretter?
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Betydelig høyere
2
3
Samme nivå
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5
Betydelig lavere

2

3 Samme nivå

4

5 Betydelig lavere

11 (2.66 %)
41 (9.9 %)
144 (34.78 %)
87 (21.01 %)
40 (9.66 %)

Vet ikke

91 (21.98 %)

Gjennomsnitt

3.32

σ

0.96

Besvarelser

414

Vet ikke

Noen produkter som skiller seg ut pris/kostnadsmessig?
Lisenser
Kampaktivitet Kompetanseutvikling Dommere
Nei
Lisens
Landslag
Lisensen er uforholdsmessig dyr ift hva man faktisk får ut av den. Jeg har ved to anledninger blitt skadet under kamp, og søkt støtte til
behandling via lisensforsikringen. Fått legeattest med bekreftelse på at skaden var berettiget, men allikevel fått avslag på begge sakene. Elendig
opplegg.
Ingen inngangspenger på kamper
Vet ikke
NM med hoteller osv
Landslag kan blir dyrt å delta på.
Regionstreninger og talentcamp
Lisens
Nah
Medlemskontingent
Landslag
Treningsavgift
Lisens
Litt usikker
Baller
Seriepåmelding og spillerlisens er høy
Spiller licens koster litt for mye syns eg
Personlig utstyr er rimelig - men baner/kurver medfører relativt engangskostnader.
Landslaget er dyrt, og man får ikke så mye utstyr mm for det
Landslag er for dyrt Det er ikke inkluderende
Landslag
Trenungsavgift vs. Fotball/håndball
Nei

Løsningen med at hjemmelag lønner dommere er både upraktisk og prinsipielt uheldig da den sender et klart signal om st basket Norge støtter
svart arbeid. Bør være en del av deltageravgift og håndteres som utbetaling fra sentralt hold.
Basketballer
Lisens
Veldig dyrt å trekke lag, selv om det gjøres før serien starter. Vanskelig for små klubber å prøve å satse
Det koster en del å reise bort på cuper o.l. Det samme gjør klubbtøy og dommertøy.
Baller er veldig dure
Basketball er dyrt
Utstyret man må ha for å kunne spille.
Rimelig å være på et klubblag. Rimelig å være spiller i forhold til mange andre idretter
Billig
Å komme for å se NM-sluttspill for aldersbestemte lag, hvor du primært skal se ett lag spille og bli avkrevd å betale for hele dagen/helga var et
sjokk. Tror det var ifjor. Når du tenker du skal ta med noen av spillerne på "laget" for å se og du plutselig må ut med mange hundre kroner, da
blir jeg temmelig sur. Spesielt når dette ikke er opplyst på forhånd. Da gidder jeg ikke å delta neste gang.
Lisensen er for dyr
Lisensen er for dyr. Burde vurdert laglisens for yngre lag. Lisensen kan bli en for høy trerskel for ungdom.
Sko for kvinner
Å være med på aldersbestemte landslag er spesielt dyrt
Min datter startet å spille da hun var yngre og deltagelse rimeligere. Nå er hun veldig flink, så hun må få fortsette selv om avgifter og utstyr osv
egentlig blir for dyrt for meg.
BLNO m og k koster mye, uten at vi ser hvor de pengene går.
Sko og baller
Lisens kommer i tillegg til treningsavgift og medl.kontingent. To sistnevnte styres av klubben, men de budsjetterer med å gå i null, og styres i
stor grad av NBBF og hallkostnader. Med lisens er summen høyere enn mange har råd til. Hvorfor må lisens være så mye (1300 kr)?
Camper/treninger/cuper er i alle fall billige sammenliknet med ishockey
Vi er veldig rimelig som aktivitet. Lav kontingent, liten administrasjon, få omkostningsdrivere.
Medlemskontigent
I forhold til ishockey som vi kjenner fra søsken, er alt billigere. Spesielt camper/samlinger er halv pris.
Inngangspenger (eller rettere sagt mangel på disse) på lavere nivåer er et stort pluss i forhold til andre idretter
Ingen. Synes at prisene er ekstremt lave sammenlignet med andre land.
Basket ball
Vet ikke
Mange reiser blir fort dyrt

Sko, ball. Alt må bestilles på nett.
?
Ingen
Klubbgensere/bukser/jakker osv
Har man et aktivt barn som harlent og er med på det meste, blir mange bekker små mye til slutt. 3200.- klubbavgift Regionssamling- 500.Talentcamp Oslo 2000.- m. m.
Basket skoler
Kvalitet av streaming (gjøre ting litt mer proffisjonelt)
Spillerlisens, talentcamp, spillerutvikling. Billetter til BLNO kamper er relative billige
Medlemskontigent er høy og dugnad salg er veldig dyr- frikjøp 2800 per sesong
Lisens
Nei
Det vet jeg ikke.
Merch
Nei egentlig fornøyd
Talentcamp er for dyrt
Jeg setter pris på at det ikke koster penger for å se på egne barn spille kamper. :-)
Talentcamp
Lisens. Skjønner ikke helt hva jeg betaler for
Veldig dyrt å ha lag i seriespill. Man betaler opp mot 20 000 kroner inkludert dommere, seriespill, seriepåmelding. og alt man får tilbake av det
er dommere og en tabell

Informasjon
Hvilke informasjonskanaler bruker du når du leter etter informasjon om norsk basket?
100%

75%

50%

25%

0%
Informasjon via egen
klubb

basket.no

Våre sosiale
mediekanaler
(Facebook, Instagram,
Twitter)

Nyhetsbrev

Pressemeldinger

Kurs og møter

1

Informasjon via egen klubb

234 (60.94 %)

2

basket.no

297 (77.34 %)

3

Våre sosiale mediekanaler (Facebook, Instagram, Twitter)

203 (52.86 %)

4

Nyhetsbrev

16 (4.17 %)

5

Pressemeldinger

8 (2.08 %)

6

Kurs og møter

35 (9.11 %)

7

Andre kanaler:

39 (10.16 %)

Besvarelser

384

Andre kanaler:

Andres facebook innlegg
Privat
Min basket appen
Kontakter
Siden «basket.no» ser ut som en hjemmeside fra 2007 så er det svært lite atraktivt å besøke siden deres. Det er synd å si det og håper dere kan
få nettsiden mere atraktiv og fristende å besøke, ikke bare for meg men for alle andre som er ny til basket slik at de ikke får innrrykk av at
basketball ligger på nivå «proffesjonellt» sett med norsk innebandy....
Appen min basket
Google
App
Min basket
Basket app
Min basket appen
Altomnba
App.
App
Min basket
Minbasket.no
MinBasket app
App “Min basket»
Min Basket app
Appen
Min basket
Er på NBBF vest e-post listen
App
Følger mye mindre med etter blno ble usynlig.
App
Min basket app
E-post

Min basket appen
minbasket (appen)
Spond
Appen
Min basket appen
Appen
Diskusjon med andre interesserte basketfolk.

Hvilke kanaler ønsker du helst å få informasjon via?
100%

75%

50%

25%

0%
Informasjon via egen
klubb

basket.no

Våre sosiale
mediekanaler
(Facebook, Instagram,
Twitter, Snapchat)

Nyhetsbrev

Pressemeldinger

Møter og kurs

1

Informasjon via egen klubb

218 (56.77 %)

2

basket.no

273 (71.09 %)

3

Våre sosiale mediekanaler (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat)

204 (53.12 %)

4

Nyhetsbrev

54 (14.06 %)

5

Pressemeldinger

22 (5.73 %)

6

Møter og kurs

38 (9.9 %)

7

Andre kanaler:

24 (6.25 %)

Besvarelser

384

Andre kanaler:

e.post
Min basket appen
En egen side for BLNO som er separat fra nbbf sine sider
Appen
Min basket
Epost
Tv, feks ikke tabeller i media hverken tekst tv el i sporten på tv
App
Min basket
Basket app
min basket appen
Mobilapp
Rikspressen
Samle alt på minbasket.no
Appen
Min Basket app
Appen
App
Min basket app
Min basket appen
min basket (app) elsker den appen1!
Appen
Lokalavisen

Hvordan vurderer du informasjonen som formidles til deg?
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Informasjonen er relevant

Informasjonen som formidles har god
kvalitet

Informasjonen er inspirerende
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Stemmer
absolutt
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3 (3)

4 (4)
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Informasjonen er relevant
Informasjonen som formidles har
god kvalitet
Informasjonen er inspirerende
Informasjonen formidles med
passende hyppighet
Gjennomsnitt (Matrise)

Stemmer

Vet ikke Gjennomsnitt

σ

Besvarelser

godt (5)

ikke (1)

1

Informasjonen formidles med passende
hyppighet

5 (1.31 %)

9 (2.35 %)

65 (16.97 %)

125 (32.64 %)

152 (39.69 %)

27 (7.05 %)

4.15

0.9

383

4 (1.04 %)

14 (3.66 %)

63 (16.45 %)

156 (40.73 %)

124 (32.38 %)

22 (5.74 %)

4.06

0.88

383

8 (2.09 %)

25 (6.53 %)

107 (27.94 %)

138 (36.03 %)

76 (19.84 %)

29 (7.57 %)

3.7

0.96

383

10 (2.61 %)

29 (7.57 %)

90 (23.5 %)

135 (35.25 %)

84 (21.93 %)

35 (9.14 %)

3.73

1.01

383

3.91

Kontakt med ansatte i forbundet sentralt eller regionalt
Har du hatt kontakt med en ansatt sentralt eller regionalt i løpet av de siste 12
månedene?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

191 (51.76 %)

2

Nei

138 (37.4 %)

3

Vet ikke

40 (10.84 %)

Besvarelser

369

Kontakt med ansatte i forbundet sentralt eller regionalt
Medlemsservice

Hvem har du hatt kontakt med i NBBF?
(velg ett eller flere alternativer)
100%

75%

50%

25%

0%
NBBF Sentralt

NBBF Region Midt

NBBF Region Nord

NBBF Region Sør

NBBF Region Vest

NBBF Region Øst

1

NBBF Sentralt

67 (31.75 %)

2

NBBF Region Midt

9 (4.27 %)

3

NBBF Region Nord

4 (1.9 %)

4

NBBF Region Sør

6 (2.84 %)

5

NBBF Region Vest

49 (23.22 %)

6

NBBF Region Øst

134 (63.51 %)

7

Andre i NBBF

7 (3.32 %)

Besvarelser

211

Andre i NBBF

Trenere
Lokalt

På hvilken måte hadde dere kontakt?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Epost

Telefon

Fysisk møte

Møte over nettet

1

Epost

147 (70 %)

2

Telefon

59 (28.1 %)

3

Fysisk møte

104 (49.52 %)

4

Møte over nettet

9 (4.29 %)

5

Annet:

5 (2.38 %)

Besvarelser

210

Annet:

sms
Tilfeldige møter under kamper/arrangementer
Treffes på kamper og på basket arrangement, fritid.
Vet ikke
regionstrening og talentcamp

Hva kontaktet du NBBF om?
100%

75%

50%

25%

0%
En bestemt aktivitet

Overgang

Lisens/forsikring

Landslag/regionslag

basket.no

Kurs/utdanning

1

En bestemt aktivitet

105 (50.24 %)

2

Overgang

23 (11 %)

3

Lisens/forsikring

32 (15.31 %)

4

Landslag/regionslag

41 (19.62 %)

5

basket.no

17 (8.13 %)

6

Kurs/utdanning

71 (33.97 %)

7

Annen årsak:

35 (16.75 %)

Besvarelser

209

Annen årsak:

Protest ifb kamp
Møte med klubbene i Kristiansand og NBBF sentralt og drakter/utstyr/basketballer per e-post
Kamptider / Avvikling
Flytting kamper
Feil på livestats BLNO kvinner
Dommer
klage på dommer, disipinærsak
Sette opp seriekamp
Holde kontakten med venner
serie spill neste sesong
Har ikke kontaktet nbbf formelt, men har som forelder gjennom flere år hørt om mange gode og noen mer uheldige opplevelser fra unge
spillere.
Kontaktperson for BLNO-lag
Kampavlysning
Vi hadde et klubbutviklingsmøte. Resten av spørsmålene er ikke relevant i forhold til utgangsspørsmålet.
Trener lisens
Regionsmesterskap
Dommer oppdrag
Regler
Spørsmål om klubbgensere osv
EB og EBC-turneringer
Har ikke
Forslag til foreleser til Den Store Trenerhelgen, samt gjennomført foto-oppdrag for Region Øst.
Vet ikke
Treningstider
klage på dommer
Regionsdrakt
Dommere, trenere

Er problemet løst, fikk du svar på dine spørsmål?
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80%

60%

40%

20%
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Ja

Nei

Delvis

1

Ja

169 (80.86 %)

2

Nei

7 (3.35 %)

3

Delvis

33 (15.79 %)

Besvarelser

209

Hvordan kan vi forbedre vår kontakt med dere som brukere?
Bruke litt mer raskere måter enn epost, f.eks whatsapp
Ta andre enn dere selv på alvor når de har et saklig begrunnet syn - også de som har innspill og meninger som avviker fra deres egne eller
flertallets. Innse at det ofte er mulig å gjøre ting bedre, billigere OG enklere enn det vi gjør i dag Vis langt større forståelse for at forholdene er
forskjellige i forskjellige deler av landet og i forskjellige klubber i samme område. Forstå at utvikling at basketsporten, både bredde, volum, og
topp, drar nytte av hele landet er med. Forstå at vi i dag forfordeler de som allerede har det enklest, og legg rammer som kan skape utvikling
over hele landet. Ikke anvend lover, regler og vedtak vilkårlig
Jeg syntes dere gjør en bra jobb.
Anerkjenne et problem når det eksisterer, i stedet for å umiddelbart gå i forsvar og fornekte det man kommer med.
Jeg er svært fornøyd.
Jeg synes de i Region Øst er veldig flinke til å svare på spørsmål, og løse problemer
Ikke lett Å få til mye videre når nesten ingen av klubbene kom på møtet
Enklere å finne frem til informasjonen på basket.no. Bør ikke være nødvendig å gå til klubben for å få nødvendig praktisk informasjon til nytte
for en ny lagleder for eksempel som skal ta ansvar for laget sitt på hjemme- og bortekamper. Ha skjema, spilleregler, vite hvor mye dommeren
skal ha betalt osv.
Tilgjengelighet på mobil
Kanskje komme på besøk litt til klubb en helg nå å da
Jeg synes det er litt kronglete å finne relevant info på de ulike hjemmesidene. En del stoff av "historisk interesse" (f. eks, diverse
årsrapporter/tingreferat) burde ligge på egne linker, og ikke på områder hvor man leter etter "dagsaktuell" info (blanketter/dokumenter etc.)
Har ikke tatt opp problem formelt
Noe rotete nettside. Kan være vanskelig å finne fram i jungelen av informasjon.
Via e-post
Fortsett å være blide og servicemindet så går det bra!
Fortsett å være blide og serviceminded
Er egentlig ganske fornøyd med dette.
Oppdatere hjemmesider hyppigere, også om stoff som ikke er på høyeste nivå
Er svært god
Aktiv informasjon gjennom månedlige nyhetsbrev, som kan videresendes til styret. Kan ikke forvente at tillitsvalgte skal sveipe sosial medier
etter info. Regional nettside skulle ikke vært avviklet.
Synes dette fungerer fint
Prøv å bruke litt sunn fornuft.
Legge ut på hjemmesiden deres når det er for eks. Noen kurs
Jeg synes den sentrale administrasjon har blitt flink til å svare på konkrete henvendelser. Regionalt synes jeg fortsatt, at det er vanskelig å få
reel tilbakemelding. Henger sannsynligvis sammen med fokus og tid til rådighet?

E post
Øke servicenivået. Hvis jeg har generelle spørsmål tar jeg kontakt med Espen Johansen for da vet jeg at jeg får svar.. så de andre har noe å lære
fra Espen og Torkild
De som deltar på spu / ntc kan få bedre og personlige tilbakemeldinger om hva de må jobbe med.
Vet ikke
Komme på store cupper og stevner for å svare på ting
Ha flere annsatte og gjøre alle sikker på at de som er annsatt er de vi skal kontakte
Hadde vært fint med stats fra kamper i Min basket app
Hele påmeldissytemet for EB og EBC må forberedes. Manuelt, uforutsigbart, tilfeldig, samt lite fleksibelt ved økt etterspørsel.
Har ikke
Facebook meldinger
jeg fikk raskt svar så er i grunnen fornøyd med det.
Svare litt før
Litt kjappere respons på henvendelser.

Vurder følgende påstander om kontakten med NBBF
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meg var tydelig
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Henvendelsen ble løst på en rask og
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Besvarelser

godt (5)

ikke (1)
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Henvendelsen ble løst på en
rask og smidig måte

6 (2.88 %)

6 (2.88 %)

15 (7.21 %)

67 (32.21 %)

107 (51.44 %)

7 (3.37 %)

4.31

0.95
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5 (2.4 %)

2 (0.96 %)

13 (6.25 %)

61 (29.33 %)

118 (56.73 %)

9 (4.33 %)

4.43

0.86
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3 (1.44 %)

4 (1.92 %)

20 (9.62 %)

59 (28.37 %)

116 (55.77 %)

6 (2.88 %)

4.39

0.86
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3 (1.44 %)

8 (3.85 %)

19 (9.13 %)

61 (29.33 %)

110 (52.88 %)

7 (3.37 %)

4.33

0.91
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7 (3.37 %)

8 (3.85 %)

23 (11.06 %)

60 (28.85 %)

98 (47.12 %)

12 (5.77 %)

4.19

1.03
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4.33

Nettsiden basket.no
Har du besøkt nettsiden vår basket.no i løpet av de siste 6 månedene?
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80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

303 (88.08 %)

2

Nei

38 (11.05 %)

3

Vet ikke

3 (0.87 %)

Besvarelser

344

Nettsiden basket.no
Hva var du på jakt etter?
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25%

0%
Nyheter om
basketball

Kontaktopplysninger
til ansatte eller
klubber

Informasjon om
seriespill/turneringer

Informasjon om
kurs/utdanning

Dokumenter, maler
eller skjemaer

Husker ikke

1

Nyheter om basketball

148 (49.33 %)

2

Kontaktopplysninger til ansatte eller klubber

74 (24.67 %)

3

Informasjon om seriespill/turneringer

233 (77.67 %)

4

Informasjon om kurs/utdanning

92 (30.67 %)

5

Dokumenter, maler eller skjemaer

92 (30.67 %)

6

Husker ikke

16 (5.33 %)

7

Annet:

11 (3.67 %)

Besvarelser

300

Annet:

tidsplaner
Info om SPU
Kamper og stats
Blno
SPU informasjon
Blno relatert informasjon
Regionlag info
Årshjul
Stats, men neida, det er jo ikke viktig....
Regiontrening
Info om BLNO-kamper

Fant du det du lette etter?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Delvis

Lette ikke etter noe spesielt

1

Ja

198 (66 %)

2

Nei

16 (5.33 %)

3

Delvis

77 (25.67 %)

4

Lette ikke etter noe spesielt

9 (3 %)

Besvarelser

300

Hvis du ikke fant det du lette etter, vennligst spesifiser hvilken informasjon du ikke fant:
kontakt til andre klubber og skjemaer/ maler har av og til vært vanskelig å finne. Tabellene har stupt drastisk siden de ble byttet på nettsiden,
men appen fungerer kjempebra til tabellene
Det var litt vanskelig å navigere seg fram til hovedterminlisten.
Jeg opplever basket.no som delvis rotete, spesielt for nye brukere. Har brukt nettstedet en stund nå og har lært meg å finne veien. Mulig
nettstedet burde forbedres i forhold til brukervennlighet hvor f.eks. gamle nyhetssaker, dokumenter eller oppdatert informasjon burde gjøres
lettere å finne frem i. Dersom jeg ser for meg situasjonen til en fersk forelder vil jeg tro at han eller henne har vanskeligheter med å finne frem
på nettsiden. I likhet med meg da jeg først begynte å bruke den.
Sliter alltid med å finne de aller nyeste reglertilpasningene for de yngste aldersklassene. Synes de endres for ofte, og synes de burde være de
samme som i FIBA.
Nettsidene er ikke spesielt intuitive - særlig for mobil er det vanskelig å finne fram. Internsøket er forferdelig dårlig, og det er vanskelig å finne
informasjon som har falt ut av nyhetsoversikten
Hvor mye dey kostet for å være dommer, det var mange filer jeg måtte gå gjennom
Hjemmesiden er svært lite oversiktelig
Fant det jeg lette etter, men bare fordi jeg hadde riktig lenke. Synes sidene er eksepsjonelt vanskelig å finne fram på
Blno sidene er rotete, bugs og ser ekstremt utdatert ut...
Se tidligere åpent svar. Praktisk informasjon og nødvendige skjema til lagleder som har ansvar for organisering, sekretariat og betaling av
dommer.
Lette etter diverse regler. Som hvor mange spillere må være på banen etter x antall blir utvist.
Delvis info om kurs
Regler
Kontaktinfo på trenere til andre klubber for omberamming av kamp
Viser til tidligere innspill om hvordan lenkene bør legges opp på mer rasjonell måte - som ville gjøre det nekler å finne frem.
Noe informasjon om sluttspill, u19 NM og landslag er vanskelig å finne
Info om u19nm og regionssluttspill
Biletter til Blno kamper
NM g16 i Bergen, men dette var for noen måneder siden
Regionale tabeller for de to siste årene - etter basket hotell. MinBasket er grei, men savner oversikt f.eks. alle regionale serier, alle kamper i en
hall på gitt dato, f.eks. ved behov for å omberamme. Uinteressant å lese om nye regiondommere i andre regioner og behov for trenere i andre
regioner.
Det er vanskelig og slitsomt å finne frem til resultater og stats for BLNO kamper. Det er også vanskelig å finne hvor live sendingen blir sendt for
de som ikke pleier å se kamper
Sesongens overganger regionalt Dommeroppsett regionalt Uttak til NTC og ungdomslandslag
Jeg fant det jeg lette etter, men mitt generelle inntrykk av hjemmesiden deres er at den ikke er veldig lett å finne fram på....
Dommerkvittering skjema

Kurs om regionsdommer
Jeg syntes det var vanskelig å finne kalenderen - der hvor alle aktiviteter ligger for et helt år. Fant den etter mye leting.
Litt vanskelig å finne fra, noen menyer (nedtrekksmenyer) funker ikke fra telefon/nettbrett
Oversikt over kamper er veldig vanskelig å finne. En enkel kalenderfunksjon som tar seg av de øverste seriene burde være relativt enkelt å få til.
Hvis man ønsker å få mer publikum til basketarrangementer foruten de som allerede er engasjerte i sporten så må dette bli bedre.
Hvordan et guttelag kan kvalifisere seg til Elite serien
Vrient å finne informasjon om seriespill.
Kampoppsett
Det har bla vært vanskelig å finne oppdaterte dommersatser og turneringsregler for Region Øst, er bedre nå.
Betaling av kontingent info, dette var noe utydelig siden min kone ikke betalte det via appen ble det veldig mye surr rundt dette
Husker bare at det var virkelig klønete og vanskelig og at jeg ga opp
Rotete side, som trenger oppdatering
Tungvint å finne info
Oppdatert dommerbetalingsskjema. Prinsipielt bør dere innføre skille mellom aktuelle og utgåtte dokumenter. Mange dokumenter der
brukeren må finne ut om de er gjeldende eller foreldet.
ikke alltid lett å vite hvor man skal lete
Opplevde det som vanskelig å finne info om DST
Når og hvor NM 2019 skal være
Overganger, dommere.
Lite mobilvennlig side. Mye trykking for å finne enkle ting. BLNO kvinner sin tabell var vekk i lang tid.
info om scaniacup og NM i basket
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Fremtid
Hvordan oppfatter du NBBFs evne til å ta til seg innspill og iverksette disse?
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I hvilken grad synes du NBBF følger opp basket-Norges behov og NBBFs vedtatte
strategier?
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Fornøyd-medlem-index
Hvor fornøyd er du med NBBF i sin helhet?
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Hvor godt oppfyller NBBF dine forventninger?
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Forestill deg et forbund som er perfekt i alle henseender. Hvor nær eller langt fra et perfekt
forbund plasserer NBBF seg?
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Forslag til forbedringer
Hvordan vil du beskrive NBBF med 3 ord?
liten, bakpå, men i utvikling
veldig stort potensiale
Basket, gøy, sammarbeid
mange ivrige hoder
Selvgode, bedrevitende, inkompetente
Nøyaktig, presis hyggelig
Hyggelig, profesjonell og forståelsesfull
Bedre og bedre
Sportsglede, bra, positiv
Godt Miljø, Bra Trening, Positivt.
bra, troverdig, morsom
Har ikke kontakt med dem
Useriøs, dyrt, vanskelig
Litt traust, optimistisk og ikke nok selvkritisk
dedikert, organisert og engasjert
Proffesjonell,imøtekommende,inkluderende
Hard jobbende, inspirerende og flinke
Trygg,inspirert,oppdatert
Målrettet, splittet og gøy
På bedringens vei
Motiverende, entusiastisk, inkluderende
Utviklingsvillig - Voksende - Målrettet
Litt satt, men dyktige
Positive Stivbente Engasjerte
Et bra konsept ogniykt
Aktiv, inkluderende, mangfold
Proff målrettet tilgjengelig

Norges basketball forbundet
Sentralisert. Engasjert. Samlende
Mer samlinger utenfor oslo. Jobbe mer Med å få utdannet dommere utenfor oslo. Få dommere til å komme hele veien til feks sandefjord
Useriøst, likegyldig og trist
god instilling, idrettsglede
Langt unna
Likegyldig Bortforklare (Dommere) arugant
Tilpassningsvillig, profesjonell, positiv
Dispensasjonsforbundet Stagnert Oppdelt
Bra, godt og
Ønsker høyere nivå i norsk Basketball
Engasjert - inkluderende - målrettet
Kunne vært bedre
Informerende, profesjonelt, inkluderende
Jobber mer
Litt tungrodd Kanskje litt sedat Bra på rekruttering
Målrettet, inkluderende, noe rotete
Proffe, tillitsvekkende, vidtgående
Effektivt, hyggelig, informativt
Treg. Partisk. Uproff.
Aktiv, informerende,
Pålitelig, ambisiøs, team orientert
Ryddig. Aktiv. Innovativ.
Mer profesjonelle ansatte
Todelt positiv-bidragsyter lite-løsningsorientert
Informasjonsrike, effektive.
Bakset
Kult Litt dårlige dommere Bra
Bra, positivt, kreativt
Liten, sjarmerende, myr potensiale

Vet ikke
Gøy, inkluderende, målrettet...
?
Tilgjengelig, imøtekommende, beslutningsvegrende
Gameldags
Inkluderende, engasjert, lite synlig
Semi profesjonelt forbund
Bra
Ambisiøs - Inkluderende - Voksende
Brukervennlig, profesjonelt og hjelpsomme
Lovende
Hardtprøvende, litt satt,
Mange hyggelige og kompetente. Skjemmes av noen småkonger.
Kul sport, i bedring, for beskjedne
Flinke, vilje, ressursmangel
Mangler noe profesjonalitet
Inkluderende
Bra sport basket
Gutteklubb!
Få kamper
Traust
Uprofesjonelt men gjør en god innsats
Redd for fornyelse
?
Litt lite synlige, prøver å gjøre noe med det og forhåpentligvis vil dere lykkes!
Godt drevet
Fleksibel, organisert, bra
bakover, lukket, uinspirert
God dommerkvalitet/-kursing Bra på barn (Easy basket) Anonym i media (jobb for å få mer plass som håndball får)

Gammeldags-Lite nytenkende- Tungvint.
Profesjonelt, troverdig,
Inspirerende, nyttig, bra
På vei opp
Fremoverlent, realistisk og jordnær
Forutsigbar, hyggelig, fokusert
Traust, bekstreversk, hyggelig
Inkluderende, profesjonell, fremtidsrettet
Gjør en kjempejobbPr
Kunnskapsrike Vil Inkluderende
Saus
For lite smidig
Gammeldagse, lite nytenkende, feil personer i feil yrker.
Spill, aktivitet, gøyt
Gjennomtenkte, trege og lite
Organisert aktiv hardtarbeidende
Anonym, intern, uinspirert
Middels gode på alt
Gøy, hjelpsomt, intresangt
Målrettet gøy og inkluderende :)
Lek, spill, vennskap
Informativ, aktiv, utviklende
Bra, aktiv, orden
Bredde, engasjement, tillitsfullt
Veldig veldig bra
Mere camper
Bedre nettjenester
Basket, inkluderende, engasjert
Ryddig, Informasjons givende,
OK, uproffe og engasjerte

Litt amatør, potensial, kjekkt
Hjelpsomt, arbeidsgode
Spennende, lite, morsomt
Utviklende, fremadrettede og ambisiøse.
Bra
Bra ,Norges fremtid, gode valg
Hjelpsomt, bra osv
Tilgjengelig - aktiv - profesjonelle
organisert, sortert, rask
Basketball, trivsel, bekjent
Basketball proffosjonelt gode
Er helt ok
Fremtidsrettet, liten organisasjon, entusiaster
.
Imøtekommende, hjelpsom, rask
Raske omtenksomme
Faglig. Imøtekommende. Endringsvillig
Sosialt hyggelig ivaretagende
Mangler tid og kompetanse
Inkluderende, ujålete, folkelig
Imøtekommende,proffesjonell, inkluderende
Såvidt greit nok
Tungvinte, ingen fornying, og gammeldagse.
Profesjonelt, inkluderende, ivrig
Tilbakelent, bakpå, umoderne
Bestemt, engasjert og naiv
X

Kortfattet, hva opplever du er de sterkeste sidene til NBBF?
NBBF har lenge bestått av folk sentralt som har vært med leeenge. Jeg setter utrolig pris på den jobben de har gjort, men de nye fjesene har
gjort ting annerledes og i en positiv retning. Den sterkeste siden er vel at aktivitetene på toppnivå er mer synlige.
engasjementet til de ansatte
Nok oppmerksomhet for å forbedre basketball i Norge
Norsk basket har en del sterke sider, men det er vanskelig å si at NBBF har noen. Men det har vært en kompetanseheving i en liten del av
administrasjonen.
Arrangementer
Alle.
Treningen.
troverdig, hører på medlemmer
Vet ikke
De snakker norsk
Entusiastiske Representerer en fantastisk idrett
dedikert
Region vest, alltid på og klar for å bistå
Arbeid innen sentral Oslo og region midt
God oversikt
Jeg opplever at noen av de sterkeste sidene til NBBF er organisering.
Innsatsen de ansatte legger inn
Genuint engasjement for sporten som reflekteres i arrangementer.
En mere serviceinnstilt administrasjon enn tidligere, som er mere ydmyk og ønsker å bli bedre.
Vanskelig å vurdere
Det skjer mye positivt nå. Bedre planlegging og iverksetting enn på lenge.
Dommerne
Mangfoldet
Organisasjon av basketball i Norge
Strukturert . Har system på kamps skjer ogsp
God til å prate om hva de vil oppnå
jordnært og breddefokus og fokus på idrettsglede

Dere har blitt bedre til å har kursing /opplæring bortsett fra dommere satsning.
Flinke i byene med mange lang. Glemmer at norge er større enn østlandet og bergen
Serier får yngre
Det er bra at dere er
- SPU - veldig bra!
Evne til å inkludere alle
Bra oppdatert om diverse aktiviteter Bra elektronisk oversikt over kampet, haller etc.
Arrangerer mange cuper og møter/kurs
Kunnskap
Samme som over: effektivt, hyggelig og informativt
X
Informasjonsflyt. God informasjon, særlig via sosiale medier.
Orgsnisasjon av eventer
Mange ulike aktivitetstilbud, rullestol- 3 mot 3, vanlig basket. Live kampoverføringer. EB/EBC. Dommerutvikling.
Kjenner norsk basket
Engasjert
Basket
Bra
Gode kamptidspunkt (helger)
Vet ikke
Inkluderingsarbeidet, rollemodeller
Erika og Akrem i region Øst er veldig behjelpelige ved spørsmål. Daglig leder region øst har kommet med ett par utsagn jeg opplevde som
upassende for en mann i hans posisjon. Tror han var stresset/sliten, men fremstod som arrogant og uinteressert. Opplevelsen har gjort at jeg
prøver å være bevisst på hvordan jeg fremstår for min klubbs medlemmer. Jeg ønsker ikke de skal møte meg på samme måte. I så måte er det
fint å bli oppmerksom på hvordan man ikke skal oppføre seg.
Medarbeiderne er for det meste kunnskapsrike og etterettelige
Det er mange ildsjeler i basket miljøet i Norge. Inntrykk jeg har er at ansatte i NBBF brenner for basket.
Bra kamp system , kvalitet dommere
Oppsett
Ønske om å bli bedre
Godt personell og gode og morsomme arrangementer

Engasjert. Fått inn flere nye og dyktige. Fantastisk med Sandven som dekker alle kamper og lager så gode saker.
Produktet og ildsjelene.
Vilje og pågangsmot
Mange engasjerte folk. Kort avstand til toppen i forbundet/regionen.
Utvikling
Hyggelige og hjelpsomme
Bra
SPU
Basketkunnskap
Arrangering av kamper og turneringer/sluttspill/nm
?
Engasjerte ansatte
At de klarer å fremme basket i norge der det ikke er så populært.
Applaudere deres dårlige resultater på internasjonalt nivå
Se over
Ingen
Informasjonen om all star eller vitkige kamper som går eller har gått
Individuelt ønske om å få ting til hos personer i organisasjonen. Langsiktig innsats for å få til strategisk og målrettet arbeid.
De opererer innenfor sine vanskelige rammebetingelser
Retningslinjer for dommer og trenerkurs. Retningslinjer for bruk av sosiale medier
Stort sett vennlige folk over alt.
At basket skal være en sport for alle, digitale hjelpemidler
Profesjonell
Fagpersonerne
Vet ikke
Region øst. Aktiviteter. Spu og easy basket særlig.
Kontroll på orgsnisasjonen og kurstilbud
Ingen
Jeg synes at det beste er at man kan se hvem skal spille mot hvem
Det de er gode på er de veldig gode på

Personene som jobber der, engasjement og kurs.
Potensielt fin organisasjonsstruktur dersom den var mer handlekraftig og profesjonell
Vennlig , uformell familie, realistisk oppfatning om hvor vi står
Ryddig, godt informert
Ser klubbene og alle unvolvertes behov og målsetting/visjon.
Inkluderende miljø med vekt på å bygge et felleskap rundt basketball
Aktivitet for unge spillere
Informativt til det brede lag om idrett jeg ikke viste var så stor. Resten av Europa og verden går ikke på langrennski.
Inkluderende
Informasjon ut
Inkluderende
Har gjort grep som har vært nødvendige, som f.eks EB-konseptet. Engasjerte og vil.
Det at de har potensiale til og bli en stor del av norsk idrett og kan øke interesse for basket i Norge
Jeg er en spiller og tilskuer, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det spørsmålet
Greier å lage kamper utifra svært lite lag
At NBBF ønsker å utvikle organisasjonen, jobbe systematisk og utvikle basketball over tid.
Samhold
Basket.no og region vest
Basketball
Å drive en idrett som er relativt ukjent i Norge står det respekt av
En faglig og aktiv «støttefunksjon» hvor klubber og klubbstyre kan henvende seg i tillegg til til regionskontorene. Vi som sitter i styrene sitter
gjerne i 1 eller 2 år og trenger ofte å finne svar på spørsmål for å gjøre en god jobb. Kompetanse og erfaring fra NBBF er derfor viktig for oss.
Trivsel, bra arrangementer
Jeg vet ikke
Svarer fort på email
Realistisk gjennomføringsevne
.
Åpenhet
NBBF er flinke til å få tak i dommere på en kordt varsel.
Ansatte med evne og vilje til å drive sporten framover

Samarbeid
Basket er en rimelig og inkluderende idrett å drive med. Det er lite fokus på dyrt utstyr. Det er regler og ordninger som hindrer "topping" av lag
og som muliggjør at alle kan være med. NBBF forfekter verdier som bidrar til at idretten skal være en plass for alle.
Inkludering, oppdatert
Forbedringskurven virker bratt og det liker vi
tja..ingen
Hvor mye alle brenner for basket
Engasjement
X
Region Øst

Kortfattet, hva opplever du er de svakeste sidene til NBBF?
Det er nok mangel på ressurser og aktive medlemmer. Det siste er ikke direkte NBBFs ansvar, men de bør bistå med å gjøre basket mer attraktiv
og synlig i hele Norge.
å være i landsdekkende media (nrk,vg,tv2)
Her er det ikke mulig å være kortfattet, men noen stikkord: mangel på kompetanse, både organisatorisk og idrettsfaglig - mangel på ryddighet manglende evne til å følge rutiner - uærlig i alt for mange sammenhenger
Ingen.
lite SPU treninger
Jobbe med breddeidrett
dårlig markedsføring
Vet ikke
Dårlig planlegging
Manglende evne til å dele og være åpen om hva vi sliter med, som f.eks rekruttering av jenter. Hvorfor ble aldri det store jenteprosjektet
evaluert? Vi må kunne «eie» tidligere feil for å kunne lære og utvikle oss som idrett.
vet ikke
Har enda ikke møtt noen hindre
Arbeid innen region øst og spesielt Østfold
Opplever at vedtak og prinsipper ikke alltid blir fulgt opp på region og spesielt klubbnivå.
Informasjon kan være noe utilgjengelig for "nye" basketfamilier, dermed avhengig av gode lagledere som videreformidler til "vanlige" foreldre
uten stor kjennskap til opplegg og arrangement. Det har vært vanskelig å finne informasjon for eksempel om basket camp i ferier og påmelding
3 mot 3. Har gått glipp av regionale spillerutviklingstilbud da informasjon om dette ikke ble formidlet ut til aktuelle lag.
Fremdeles bærer BLNO preg av klubber som ikke fremstår proffe.
Det er snått skandaløst at basketballen ikke har blitt stort større nå enn da jeg drev på på 1980-tallet. Hele apparatet må profesjonaliseres, helt
fra det som møter de aller yngste, nye spillerne (og foreldre) til eliteseriene, net, stats, rammen rundt. Dette må forbundet ta mye av ansvaret
for.
Å klare å få basketball høyere opp på dagsorden både i media og i samfunnet ellers. Basketball = ungdomskultur, likevel klarer vi ikke å utnytte
det.
Jeg vet ikke
Formidling
Rekruttering
Markedsføring. Basketball må være mer populært
Fortsatt noe å jobbe med utover stor oslo
Ser direkte useriøst ut, fløger med på nbbf sine forskjellige mediekanaler og ser ser jo ut som at dere leker på jobb, beklager for at jeg virker
negativ men å spille «kahoot» på jobb? Det synes ikkje jeg verken er bærekraftig eller seriøst. Hadde man jobbet systematisk og hard med å få
på plass et BLNO som kan trekke til seg publikum, tjene penger på det iform at tv-avtaler og store sponsorer. Det kan jeg garrantere hadde

inspirert unge til å spille basket.
Manglende rekruttering til sporten
Dommer opplæring og oppfølging.
Inkludering av alld regioner.
Divisjon spill
Oppdatert info flyt
De fleste som ikkje driver med basket har aldri hørt om NBBF. NBBF kunne gjørt bedre jobb for å reklamere seg mer.
Nettsidene
Som nevnt er jeg litt skeptisk til evnen/viljen til å effektivisere rutiner (gjelder både sentralt og lokalt).
Nettsiden er ganske dårlig og litt svakt system når det gjelder stats og live stream
Litt lukket
Komplekse / regude regler for spill på ulike nivåer for samme aldersgruppe
Upartiskhet
Det å implementere en gjennomgående profesjonell holdning til basketball i alle regioner.
Rekalme av basket i Norge
Få fotfeste i nye områder.
Klarer ikke utnytte den fantastiske merkevaren basketball er
Manglende forståelse for at små klubber ikke har den samme basket kunnskap som større klubber.
Byråkrati
Finn app
Lite oppmerksomhet fra de som ikke er direkte involvert
Svært rigide på regelverk til tider
Ivareta gode klubbmijlø over tid, stabilitet
Ansatte som fremstår som sure og slitne samtidig som de ber frivillige uten lønn gjøre en større del av jobben. Mye som blant annet kunne vært
digitalisert. Å kjefte på frivillige som ikke har benevnet vedlagte dokumenter riktig oppleves som direkte uprofesjonelt. Å gi et bedre tilbud på
SPU til de som er NTC aktuelle er også uakseptabelt. Kanskje de som ikke får et fullverdig tilbud kan få redusert pris?
Uttalt beslutningsvegring og liten vilje/evne til justeringer. Påtagelig bokstavtro tolkning av lover og regler. Lite smidighet!
Besøk til de enkelte klubbene for å sjekke kvalitet i tilbudet de har/treningene. Besøk under kamp for å få bedre dømming. Mer synlighet
generelt. Personlig støtteordning for spillere som sliter økonomisk
Nasjonal dekning av kamper. Ser ut som en søndags liga
Lite dommere

Trenerutvikling (delvis),
Dommere
Noen litt trege. Ser ikke alltid utfordringene med å mobilisere ute i klubbene. Amedia-avtalen er bra pga mer synlighet for basketball, men
NBBF sentralt burde hatt et bedre opplegg rundt det
En del ukultur. Svak dommerstand. Svak president.
Mangler ressurser
Føler at NBBF ikke kan hjelpe klubben med vårt største problem; manglende treningstid.
For mye fokus på øverste novå
Lite åpne for nye forslag, eller innspill fra folk utenfra!
Bedre oversikt over kamper
Lage blno bra
Å selge norsk basketball til folk flest
Svak på informasjonsdeling på overganger, dommeroppsett og uttak til NTC og landslagsaktivitet. Uvilje mot å innføre elektroniske
kampskjemaer.
Nettsiden
For lite aktivitet i Nord
Kunne ikke utforske muligheter for å bli bedre
Dere må gjøre basket mer synlig i Norge. Jobb systematisk med en målrettet medieprofil. Basket trenger rekruttering og stadig påfyll av nye
spillere og trenerkompetanse
Organisjasjon som ikke tør og fornye seg. Det jobber folk der som har vært ansatt i mer enn 20 år, som burde ha vært byttet ut for lenge siden.
Kurs og utdanning eller når det er aktiviteter
Klarer ikke å samle folk om felles mål og vei på kort sikt. Fortsatt for langt fra topp til bunn/god til svak/elite til bredde. Norsk basket er fortsatt
alt for segmentert og det er fortsatt langt inn til "borgen" på Ullevål. Men det kommer seg!!!
Kunne kanskje vært enda bedre på markedsføring
Nærhet.
Lite tydelige, Lite nyskapende.
Vet ikke
Mangler ressurser for mer markedsføring i skolen Mer
Økonomien Antall aktive utøvere
Politikere
Bruker store resursser på noe få uten at det generer flere medøemmer, senior landslag.
Strategi for utvikling av basketballhaller/arenaer. Vi må ut av gymsaler.

Vet ikke
De er ikke så svake at jeg tenker over de
Kunnskapsrike dommere/forberedte dommer, utdanning av disse.
Flere tiltak for at det seal bli en sport for heel landet
For lite og internt miljø som i liten grad ser villig ut til å gi basket den satsningen den fortjener
Dommere
Klarer ikke begeistre vårt ballintersserte omland/maktesløse overfor media og konkurrenter i håndball/fotball osv.
Ingenting
Nettside, administrasjon
Landslagene
Utak til landslag og talent camp
Informssjon på skoler. Burde vært mer aktiv
Nettjenestene
Lange spørreskjema...
Henger mye igjen i BLNO-drømmen. For stort fokus på BLNO som er et altfor svakt produkt. Svake som støtte til klubbutvikling. Mangler kraft i
alle ledd for å gjøre endringer.
Noe er veldig uproffisjonelt
Alt er bra:)
Vet ikke
Mitt inntrykk er at en noen forslag fra personer i Basket-Norge ikke får gjennomslag hos NBBF. Dette gjelder primært kurs/utdanning og bruk av
idrettsfaglig kompetanse på internasjonalt nivå, eksempelvis fra Norges idrettshøgskole. Jeg er fullstendig klar over at man ikke kan
gjennomføre alt som blir foreslått og er ønskelig fra personer i miljøet.
Ikke sikker
Vet ikke
Reglement i lavere nivåer i seriespill. Å kunne benytte BLNO spillere i 4m er hårreisende.
Mye skjer fra Oslo og klubbene er spredd i hele Norge. Hver region har sitt regionskontor - styrerepresentanter sitter i ett eller 2 år - kanskje litt
utfordrende å få engasjerte personer med i møter med NBBF siden «stormøtene» er i Oslo og i helger. Forlvrig bra at dere kommer for å deltar
på klubbledermøte sentralt fra. Systemer til medl registrering etc klubbadmin - mange klubber sliter med dette. Brukerforum, innspill til
forbedring, tips, etc. Ha egen side for info etc på NBBF ? Finner ikke info om dette
Informasjon til alle. Jeg var ubevisst om mye om arrangementer
Jeg vet ikke
Er ikke en del av basketmiljøet utenfor region øst
Få medieoppmerksomhet og arbeidet å sikre flere sponsorer.

info utad - må mer ut i div medier
Jevnt over fornøyd
De setter kun opp en dommer på mange kamper. Noe som jeg ikke mener er greit fordi vi spiller i u15j.
Nettsted.
Mer sunlighet ut til gruppene av proff spillere
Mangler tid, oversikt, kompetanse og oppfølging. Kjenner dårlig til andre arbeidsoppgaver og aktivitet.
Har ikke møtt de svake sidene enda
Kravene som stilles til blno klubber
Det meste !! Bare det og ikke ha kontrakter klare når den andre opphører sier vel hvor amatørmessig dette er. Nå flyr det folk rundt med Macron
utstyr, dommere og ansatte uten at den nye har kommet på banen. Selvfølgelig skulle det ha vært tilgjengelig med nytt dommerutstyr for både
små og store. Nå hadde klubben jeg presenterer noen på dommerutdanning og hadde lyst til og kjøpe nytt dommerutstyr. Han fikk til svar at
dette ikke kunne gjøres. ( Macron har jo tatt dette av nett. At det heller ikke er innført elektroniske kampskjemaer på regionale kamper er bare
en skandale VI LEVER I 2019 !! TA TAK !! Spilleroverganger og hvem som dømmer kamper i regionale kamper hadde også burde vært en selvfølge
at lå ute på nett. Ja jeg vet at dette er kretsen sitt ansvar, men de nytter det jo ikke og snakke med.
Ikke så godt informert at jeg kan nevne spesifikke svakheter
kommersialisering av kommunikasjon. Sosiale medier.
Mye rare avgjørelse med tanke BLNO
C
At forbundet oppsumerer BLNO kamper i en lang tekst. Det bør gjøres med video fra kampen og kommentator. Så jeg har lyst til å buke 1minutt
av livet mitt på å se den. Mye morsommere å se basket enn å lese basket

Hva er den viktigste endringen NBBF kunne gjøre for at du skulle bli en mer fornøyd
bruker?
Lag profiler som barn kan se opptil, som får mye synlighet i media. Organiser NTC på en mer strukturert måte (felles plattform for
gjennomføring og oppfølging av spillere osv.). Fellesgoder som virkelig er "goder" og som alle regioner og klubber kan benytte seg av. Vurder å
organisere et nytt og fresht seriesystem som ikke bare fungerer, men også er nytenkende. Lanser det slik at hele Norge får høre at basket lever i
beste velgående og at nå skal det satses el.l. Sikkert flere ting jeg kan liste opp, men det er disse jeg kommer på akkurat nå. PS. Prøv å
samarbeide med disse gutta på noe vis: https://www.altomnba.com/. De har virkelig stått på. De kan være NBBFs samarbeidspartner og for så
vidt bloggere/vloggere (videobloggere). Satse på en YouTube kanal kanskje....
1. fortsette med å komme ut i media. Vis at BLNO er en proff liga og reklamer landslaget 2. Fjerne regelen om at man må spille i BLNO for å få
dobbel spillertillatelse. Dette taper små klubber på
Ta kompetanse, kunnskap og begrunnede meninger på alvor. Slutt å være en lukket klubb av bedrevitere.
Endre dobbelt spillertillatelse
Ikke noe jeg kan tenke på.
Mer SPU treninger
Mer opptatt av rekruttering
lage sosiale medier med bra feed så flere vil følge
Vet ikke
Gjøre basket mer interessant
Mer åpen og ydmyk. Si ting som de er, og ikke bare legg fram positive tall. En god blanding er bedre ;)
vet ikke
Fornøyd som det er
Fokusere mer på helheten av norsk basket
Mye forbedringspotensialle og mye som er bra, men dersom jeg skal trakke fram en viktig endring vil jeg si at det må være samspillet mellom
klubb - region - forbund. Dersom vi kan få alle parter til å spille på lag og jobbe mot samme mål vil jeg se for meg at NBBF kunne nå mye lengre
på kort tid.
Økt systematikk i informasjonsdeling til klubber, for eksempel gjennom nyhetsbrev eller annet samarbeid med lagledere.
Fortsette den gode trenden, både med seg selv som organisasjon og med idretten.
Jeg forholder meg jo mest til RØN, som etter hvert gjør en ganske så bra jobb på de fleste områder. Og jeg er opptatt at at norsk basket burde
vært mye større. Så det å utvide aktiviteten og gi støtte til dette må vel være en viktig ting. Bidra til mer halltid, som alltid er et problem.
Utnytt unge forbilder, artister, bloggere, skuespillere bedre til å promotere basketball, og øke verdien av merkevaren
Synes NBBF er bra fordi jeg ikke er så stor innspill i det det er med trenerne
Mer profilering av basket
Bedre nettside, få interessen for basketball opp i Norge. Gjennom sosiale medier kanskje lage en søster side på Facebook og Instagram der dere
legger ut kule ting om blno. Kanskje Lubeck vil hjelpe med dette eller dere samarbeider med det
Investere mer i de unge

Sette mer fokus på Vestfold og Telemark
Ha fokus på seriøsitet, være ydmyk å høre på de som var med på oppbyggingen av BLNO i 2000 Og jobbe hardt med å oppnå sine mål
Kreve mer fra region/forbunds dommere. Mer oppfølging , dommer fra andre land holde kurse (NCAA kanskje).
Tilby kurs i de ulike regionene slik at de små kan bygge seg opp med hjelp og kursing
Flere som ryker ned i disvisjon spill og opp
Mer mulighet til å utvikle seg til profesjonell basketball spiller! At barna fra regionen for mer mulighet.
Mere informasjon om yngre lag
Litt mere oversiktlige nettsider, ikke så lett å finne frem.
Dette ligger vel også delvis i tidligere bemerkninger mht. rasjonalisering av en del rutiner
Mer brukervennlig nettside
Ingenting
Kjappere. Proffere.
Mer profesjonalitet, vil nok sikre mer tilsig av yngre spillere som danner vår basketballfremtid.
Bygge/pusseopp basket outdoor courts i Norge
Helt annen type ansatte
Anerkjenne klubbene som deres kunder
Mer tilbud, bedre studenttilbud
Dommere
Mer info, mer synlighet bedre dommere
Ta over administreringen av betaling til dommere. Bistå små klubber å få trenere
Vet ikke...
Service og bevissthet om hvordan man møter medlemmer. Er egentlig stort sett fornøyd og velger å henvende meg til de jeg får hjelp av.
Større evne til smidig problemløsning - og raskere saksgang
Modernisering
Komme på besøk under treninger og gi råd til klubbene for å forbedre kvalitet i norsk basket
Gjøre det enklere å få tak i kamper og nyheter
Sette inn resultat fra spill fortere
Er på god vei. Viktig å få medlemmer og frivillige til å dra samme vei.
Trenerutvikling og klubbstøtte
Bedre dommere

Involvere klubbene mer i avgjørelser som direkte påvirker dem
Få sporten mer synlig. Fortsett den gode utviklingen.
1) Følge inernasjonale regler for ballstørrelse på ulike alderstrinn. Håpløst for våre gutter som spiller utenlands i cup’er at vi i Norge kjører eget
løp. 2) Steng Engebråthallen(Kjelsås) for basket hvis de ikke gjør noe med det utrolig glatte gulvet der.
Sørge for at klubber i vekst får mer treningstid innen rimelig nærhet av lokalmiljøet.
Oppdatere resultater av 1.div kamper enda raskere
Lytte til spillere og foreldre, være åpne for nye ting!
Mer informasjon, dekning og reklame rundt viktige og spennende hendelser
Gi klubbene beskjed når deres spillere blir tatt ut til NTC og landslagssamlinger. Ha en til en hver tid oppdatert oversikt over overganger og
dommeroppsettet i regionale serier åpent på hjemmesiden. Ta i bruk elektroniske kampskjemaer i regional serie.
Gjøre noe med nettsiden og brukervennligheten
Spre seg lit mer rundt i landet og være litt mindrr fokusert på de store byene
Få nye mennesker med en positiv tankegang. Og bygg en strategi tilsvarende.
Se over om media og utvikle nye trenere (vi har desperat trenermangel i klubben)
Ha informasjon om aktiviteter
Bistå klubbene slik at de kan utvikle seg og ha fokus på basket og utvikling ikke bare drift.
Jobbe mer mot klubbene. Være tydelige på hva som trengs for å bli god. I klubbene sitter mange som ikke har peiling men som gjerne vil lære.
Synes fortsatt det er litt vanskelig å finne de riktige dokumentene og reglene på basket.no
La klubbene selv sette krav til trenere og fjern krav til trener 2 og 3 for å lede U16 og U19 lag i NM
Mer basket i skolen- turneringer, aktiviteter osv.
Gjøre basket mer synlig i media
Resultatsetvice på basket.no
Dette er jo ikke NBBF, men at ikke overganger, ikke dommeroppsett ligger ute på nett er jo bare tull !! Og si at dommere blir syke, og det byttes
ofte holder ikke mål !! Overganger er det jo greit og vite, men dette holdes også skjult av en eller annen merkelig grunn. Og lage en
dommeravtale med en utstyrforhandler som ikke en gang lager dommerutstyr forklarer proffosjonaliteten.
Bytte til et finere design
Midre kamper i gamle haller i seriespillet
Forbedret dommerne, selv for de yngre lagene
Gjort all verktøybruk for lag- og klubbadministrasjon like enkelt som MinBasket.
Ingenting, er svært fornøyd
Gjøre nettsiden mer oversiktlig og brukervennlig
Pokaler til hver spiller

Vi trenger at flest mulig prøver å gjøre seg selv og andre gode.
Ikke ha så lange brukerundersøkelser..
Gjøre som korpsbevegelsen.NMF.bruke klubblag som landslag.Jmfr.suksessen
Satse på bredde og klubbutvikling. Bygge videre på EB-konseptet. Et serie-konsept som kan brukes opp til senior. Spilles altfor mange kamper,
på seniornivå.
Mer stats under streaming av kamper, også gjøre streaming kvalitet bedre
Sørge for at det bygges flere idrettshaller sentralt i Oslo-området så at innomhusidretten får flere og bedre treningstider.
Enkelte dommere er ikke rettferdige
Fortsett å ta i bruk kompetansen norsk idrett besitter, og fortsett gjerne med å bruke flere eksterne forelesere og instruktører på trenerkurs. Jeg
ønsker også å foreslå et etterutdanningstilbud med fokus på fysisk trening/skadeforebygging, slik at trenere kan tilegne seg mer kompetanse på
dette området. Dette kan være lurt å gjennomføre under en helg etter sesongen (eksempelvis i april, mai eller juni). Kanskje dette kan fungere
som et supplement til trenere som planlegger sommertrening for spillerne sine?
Invitere til flere blno kamper, be klubbene spre budskapet om de
Ingen
Spre ordet om aktiviteter mer
Bli en større den av Norge sitt basketmiljø og ikke bare Oslo området
Styrke landslagene senior og U23. Lykkes mer med å knytte sponsorer til forbundet. Enda tydeligere strategi å få barn til basket.
Mer kurs til nye trenere og mer dommerkursing i forhold til rullestolbasket
De kunne ha satt opp flere dommere på kamper.
Enda flere clinics for trenere. Fortsatt og styrket jentesatsing. Fortsatt og styrket klubbutvikling
Bedre tilgjengelig, bedre oppfølging og gjennomføring. Mer basket kompetanse, samt ha bedre kjennskap til hva som skjer, andre ansattes
aktiviteter. Mer og hyppigere info på nettsidene. Samt smartere samkjøring av arrangement.
Bedre dommere på lavere nivå. Høyere krav til blno klubber
DEt meste !!
Gjøre nettsiden mer mobilvennlig
Selg idretten, ikke administrasjonen og styret. idretten og utøverne er de fremste ambassadørene for basket. vis at dere skjønner det. Jobb i
samme tempo, på samme nivå som medlemmene. Vis dere som et organ som drifter en av verdens mest populære idretter.
Live stats og rettigheter til at klubber kan streame på youtube å ikke bak betalingsvegg.
live streaming av kamper på min basket
X
kom mer ut i vanlig media. kom dere ut av basket norge og ta over fotball norge. Norge har aldri vært så ræva i fotball som nå, så få de inn i
basketen. Vær i det store mediabilde. VG, NRK, TV2 sporten
NBBF burde lage en handelsside som hele basket norge kan bruke. Har fredrikstad basketballklubb baller til salgs så kan ringsaker basket kjøpe
de f.eks. Vil Per selge et par sko så kan de legges ut. Litt som en slags FINN.no for basket

NBBFs sponsorer og samarbeidspartnere
Hvilke av NBBFs sponsorer kjenner du navnet på?
Molten (Gresshoppa), Circle K og Thon.
Thon, gresshoppa, diadora, cirkle K
Vet ikke
Circle, Obos, Gresshoppa,
Circle-K, Molten, Coop
Sirkel-K, Molten, Diadora
For å være helt ærlig så vet jeg ikke om noen.
Thon Hotels, Coop; Gresshoppa Sport, Gjensidige, Diadora, Norsk tipping, Obos,
Thon Hotel, Circle K og Moltenballer via Gresshoppa
molten
Diadora, molten
Alle
Macron
Ingen
Cirkle K
Diadora,molten,coop,thon
Circle K, diadora, Molten
Har ikke tenkt på det
Diadora og Circkle K
Circel k
Circle K, Obos, CooP, Molten, Diadora, Gjensidige, Thon
Molten? Husker faktisk ikke.
Molten Circle K
Circle K
Diadora, molten
Ingen
Cirkle k molten

Cirkle k
Ingen
Diadora Circle K
Thon Hotel
Coop
molton
Ingjen
OBOS, Diadora, Thon, Gresshoppa, Main Move, Coop, Circle K og gutteklubben B.V.
Ingen
Circle k
Ingen
Cirkle k
circle k, obos, gresshopps, molten, didora, thon
X
Ingen
Circle K, Coop
Coop
Edmunds Gabrans
Cirkle k, Coop, gjensidige, diadora, molten
Ingen
Thon, Diadora, Gresvig
Taffel
Diadora, cirkle k
Molton,
Cirkle K
Circle K, Coop, OBOS, Molten
De fleste
Coop, gjensidige
Cirkle K, Coop, Thon Hotels, Molten,
Circle K, Coop, Gjensidige, OBOS, Norsk Tipping, Thon Hotell, Molten

Kjenner dem.
Molton, OBOS
Molten
Ingen
Ingen
Ingen
Molton?
?
Ingen
Alle
...
1 stk: Circle K
Macron
Brankos Auto
Circle K - Amedia - Buytec - Diadora - Gresshoppa - Gjensidige - Coop
Ingen
Cirkle K, norsk tipping, macron,
Diadora, gresshoppa
Molten OBOS Cirkel k Coop Gjensidige
CircleK, Gjensidige
Macron Coop Circle K Obos
Circle K, Diadora, Coop, Obos, Basketballens venner, Molten, Gjensidige, Thon
Macron
Obos og Molten
cirkel K coop molten
Macron
Circle k

Macron
Coop, Cirkle k

Diadora, circle k
Statoil, Molten, Umbro
Cirkel k, molton, scandic
Ingen
Circle k
Circle k
Ingen
Vet ikke
Ingen
Coop-Cirkle k
Ingen
Molten
Molten?
Molten, Circle K, Thon Hotels, Coop, OBOS.
Macron
Diadora, Molten, Cirkle-K
Circle K
Macron, Circle K, ble noe akkurat byttet til reebook?
Gjensidige, Thon, molten
Thon og Molten
Molten
Circle K Molten
Ingen
Coop obos gjensidige thon hotel molten
Circle K, Thon, Diadora, molten
Cirkle K Macron Molten
Coop-Molten_Cirkle K
Circle K
Ingen

Ingen
ingen
Ingen
Macron
Diadora konmer vel, Sparebank1.
Circle k
Geir bangstad?
Ikke mye, kjenner bare til tromsø strom sine, ikke godt informert om d i region nord
Kiwi
Ingen
Obos
Coop circle k thon molten diadora
Marcon
Ingen
Ingen
Cirkel-K
OBOS, Circle K, Molten, Thon Hotels,
Kan ikke nevne noen
Ingen
Circle K
Ingen
Circle C, Coop, OBOS, Thon Hotels, Molten, Gjensidige.
Ingen
Lerøy??
Circle K
Circkle K og Coop
Ingen
Circle k
Amedia, Circle K, Molten
cirkle k

De fleste
CirkleK
Molten, Cirkle K
Circel K, OBOS,
molten, CircleK
De fleste
Thon
Ingen
Coop- Molten_ Statoil
Ingen
Thon
Macron ( ser det på dommere)
Diadora
Kommer ikke på noen
Cirkle K, Amedia, diadora, thon hotels, gresshoppa

Hvilke av NBBFs landslagssponsorer kjenner du navnet på?
Usikker
Cirkle K?
?
Ingen av de.
Cirkle K
vet ingen, men tipper nok Thon Hotel, Circle K og Gresshoppa og fler
ingen
Ingen
Alle
Circle K
Ingen
Coop?
Cirkle k
Ingen
Circkle K
Circle k
Circle K, Obos, Coop, Startsiden
Husker ikke.
Circle K
Vet ikke
Ingen
Cirkle k
Cirkle k
Ingen
Ingen
Circle K
?
Circle K

Ingjen
Coop, Circle K og gutteklubben B.V.
Ingen
Circle l
Ingen
Cirkle k
circle k, obos, gresshopps, molten, didora
X
Ingen
Circle K, Coop
Stian Mjøs og Anders Stien
Ingen
Ingen
Cirkle k, diadora (macron)
Circle K
Ingen
Circle K, Coop, OBOS, molten
Cirkle K
Coop
Cirlle K
Circle K
Kjenner dem
Ingen
Ingen
Mester grønn
Ingen
Ingen
?
Ingen

Alle
...
1stk: Circle K
Circle K, Coop
Circle K - Basketballens Venner
Ingen
Macron
Samme tror jeg?:)
Circle K, Coop, Obos, Basketballens venner
A-media
Cirkle
Circle k
Macron
Circle K, diadora
Cirkel k, molton?
Ingen
Circle k
Circle k
Ingen
Vet ikke
Ingen
Det samme
Ingen
Ingen
Coop, Circle K
Cirkle-K
Circle K
Vet ikke
Csirkle K
Ingen

Cirkle k
Circle K, coop
Cirkle K
Ingen
Ingen
ingen
I gen
Circle K
Ingen
Ingen
Husker ingen
Ingen
Cirkel-K
Husker ikke
Ingen
Cirkle K? Hva er forskjellen. Får man rabatt? Skjønner ikke poenget?
Ingen
Circle K.
Ingen
??
Coop tror jeg
Ingen
Circle k
Ingen
cirkel k
CirkleK
Circel k OBOS
Ingen
Noen

Cirkle k
Ingen
Ingen
Cirkle K, Obos, Coop
Circle K
Kommer ikke på noen
cirkle k

Har du benyttet deg av medlemsfordeler fra NBBFs sponsorer og samarbeidspartnere
synliggjort på basket.no
100%
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Ja
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1

Ja

36 (11.84 %)

2

Nei

268 (88.16 %)

Besvarelser

304

Har du benyttet deg av kampanjer fra NBBFs sponsorer og samarbeidspartnere
markedsført på NBBFs digitale plattformer?
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21 (6.91 %)

2

Nei

283 (93.09 %)
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304

