
 

 

SAMARBEJDSAFTALE 
MELLEM 

SVENDBORG BASKETBALL CLUB, DANSK BASKETBALL FORBUND  
OG SVENDBORG ELITE 

 
 
Svendborg Basketball Club er en prioriteret klub i Svendborg Kommunes samarbejde med Team 
Danmark, hvis overordnede formål er at fremme vilkårene for talentarbejdet i kommunen.  
 
Samarbejdsaftalen med Team Danmark er gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2022. 
 
I den forbindelse er nærværende samarbejdsaftale mellem Svendborg Basketball Club, Dansk Ba-
sketball Forbund og Svendborg Elite indgået, og er gældende for perioden 01.08.2019 til 
31.07.2020. Aftalen udvikles løbende gennem aftaleperioden, og genforhandles senest 6 måneder 
før aftaleudløb. 
 
Samarbejdsaftalen er etableret på baggrund af status og evaluering af klubbens eksisterende træ-
ningsmiljø.  
 
Parterne er enige i aftalens indhold og udviklingsmål for Svendborg Basketball Club. 
 
 
Dato:     
 
 _____________________________________  
Karin Olsen 
Formand, SBBC 
 
 
Dato: 
 
 _____________________________________  
Steen Guido 
Sportschef, Dansk Basketball Forbund  
 
 
Dato: 
 
 _____________________________________  
Søren Thorsager 
Kultur- og Fritidschef, Svendborg Kommune 

 
  



 

 

 
Svendborg Basketball Club (SBBC) og Svendborg Elite (SE) har sammen med Dansk Basketball For-
bund (DBBF) indgået aftale om at fremme en bæredygtig udvikling af talenter gennem nedenstå-
ende indsatser og handlinger: 
 
 

1. Klubudvikling 
 

Aftaler og handlinger medio 2019 til medio 2020 

 SBBC: 
Organisationsudviklingsforløb med Henning Hansen fra SportHouse 
igangsættes medio 2019.  
SBBC fremsender relevante dokumenter herom til SE, herunder ud-
viklingsplan og sportslig strategi.  
SBBC tager initiativ til at involvere Rabbits i processen eller dele 
heraf. 
SBBC har udviklet The Svendborg Way, der beskriver vejen i SBBC fra 
mini til ligaspiller, hvor kommunens koncepter og tilbud er integre-
ret. Denne færdiggøres medio 2019. 

SE: 
SE afholder udgifter til organisationsudvikling, og deltager i proces-
sen efter behov. 
SE er i et vist omfang behjælpelig med opsætning og tryk af The 
Svendborg Way. 

DBBF: 
DBBF afdækker hvorvidt SBBC kan certificeres som et særligt talent-
miljø.  
DBBF er behjælpelig med at vejlede unge spillere i forhold til mulig-
hederne i Svendborg. 

 
 

2. Trænere og træning 
 

Aftaler og handlinger medio 2019 til medio 2020 

Uddannelsesniveau hos 
talenttrænere 
 

SBBC: 
SBBC udarbejder oversigt over uddannelsesniveau hos trænerne, og 
prioriterer at hæve uddannelsesniveauet hos de trænere, der måtte 
mangle. 

SE: 
SE bistår med vejledning i forhold til puljer til træneruddannelse. 

DBBF: 
DBBF er behjælpelig med et inspirationsarrangement med en lands-
træner og en landsholdsspiller.  

Implementering af ATK SBBC: 
SBBC tilretter træningen, så den følger anbefalingerne i ATK 2.0 og 
DBBF’s ATK for basketball.  



 

 

SE: 
Svendborg Talentcenter, Sportsklasser og Svendborg Sportsakademi 
er til rådighed for inspiration. 

DBBF: 
DBBF står til rådighed for vejledning i forhold til implementering af 
nyeste viden indenfor ATK. 

Fysisk træning SBBC: 
Klubben har mulighed for at indstille talenter til målrettet fysisk træ-
ning i Svendborg Talentcenter. 
SBBC til tilstræber at udbyde fysisk træning til de spillere, der ikke er 
med i Svendborg Talentcenter og Sportsklasser 

SE: 
SE udbyder målrettet fysisk træning for udvalgte atleter i Svendborg 
Talentcenter. 
Svendborg Talentcenter, Sportsklasser og Svendborg Sportsakademi 
er til rådighed for inspiration. 

DBBF: 

SvendborgLab SBBC: 
Efter endt organisationsudviklingsforløb har SBBC mulighed for at få 
testet udvalgte spillere i SvendborgLab mod forudgående eller side-
løbende kompetenceudvikling af trænere i teknisk fysisk træning. 

SE: 
SE udbyder trænerkurser i teknisk fysisk træning. 
SE udbyder efterfølgende test og screening af spillere i Svend-
borgLab. 

DBBF: 
DBBF leverer relevante data til brug for referenceramme. 

Trænernetværk SBBC: 
SBBC udnævner tovholder til planlægningsgruppe i trænernetværk. 
SBBC indstiller og motiverer udvalgte trænere og talentudviklere til 
deltagelse i trænernetværk. 

SE: 
SE udbyder årligt minimum tre netværksarrangementer for trænere 
og talentudviklere. 
SE kommunikerer direkte med de prioriterede trænere. 

DBBF: 
DBBF kan lejlighedsvis bidrage med inspiration til trænernetværk i 
SE.  

 
 
 
 
 
 



 

 

3. Samarbejde med ud-
dannelsesinstitutioner 

Aftaler og handlinger medio 2019 til medio 2020 

Atleter i Sportsklasser 
 

SBBC: 
SBBC informerer spillere og forældre om mulighed for optagelse i en 
Sportsklasse 

SE: 
SE stiller konsulent til rådighed for information ved forældremøder. 

DBBF: 

Atleter i Svendborg 
Sportsakademi 

SBBC: 
SBBC informerer spillere og forældre om mulighed for optagelse i 
Svendborg Sportsakademi. 

SE: 
SE stiller konsulent til rådighed for information ved forældremøder. 

DBBF: 

 
 

4. Deltagelse i øvrige 
kommunale koncepter 

Aftaler og handlinger medio 2019 til medio 2020 

Svendborg Talentcenter SBBC: 
SBBC indstiller udvalgte spillere til ekstra fysisk træning i Svendborg 
Talentcenter 

SE: 
SE udbyder ekstra fysisk træning for udvalgte atleter i Svendborg Ta-
lentcenter 

DBBF: 

SvendborgMentaliteten SBBC: 
SBBC er aktive i udbredelsen af informationer om sportspsykologiske 
indsatser m.v., fx workshops for forældre.  

SE: 
SE kan yde økonomisk støtte til eksterne konsulenter ifm. relevante 
arrangementer. Arrangementer kan udbydes som åbne arrangemen-
ter for andre klubber. 

DBBF: 

Basalkurser SBBC: 
SBBC kan facilitere basalkurser i Sportsernæring og Idrætsskadesfo-
rebyggelse, såfremt der kan samles min. 25-30 spillere plus deres 
forældre. 

SE: 
SE finansierer basalkurser med Team Danmarks eksperter såfremt 
der kan samles min. 25-30 spillere plus deres forældre.  

DBBF: 

   



 

 

 

5. Evaluering og genfor-
handling 

Aftaler og handlinger medio 2019 til medio 2020 

 
 

SBBC: 
SBBC udarbejder udviklingsplan og sportslig strategi i samarbejde 
med Henning Hansen. 
Materialet sendes til SE. 

SE: 
SE indkalder til evaluering af nærværende aftale primo 2020 

DBBF: 
DBBF deltager i evaluering af nærværende aftale primo 2020.  
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