


Formål

Lave noget for vores undervisergruppe
Dele erfaringer fra møder i FIBA-regi
Vise og opleve det ”bedste af det bedste”
Inspirere til videre arbejde med SMART, børneregler og turnering for børn



Lidt fakta

155.000 U12 spillere
8.000 trænere med licens (minimum 40 timers kursus)
Alle spillere betaler hvert år 8€ til forbundets arbejde med minier



Indtryk af arbejdet med U12 i Italien

• Videns og forskningsbaseret – høj og ligevægtet faglighed på såvel de 
fysiologiske, pædagogiske, psykologiske og basketballmæssige områder

• Udgangspunkt i børnenes udvikling såvel fysiologisk som kognitivt (ATK)
• Anden børne- og familiekultur end i DK præger metoderne, men ikke 

indholdet
• Stærk økonomi og selvstændig U12 organisation
• Målrettet (siden 1965) og strategisk arbejde
• Fra ”storytelling” over motorisk træning til at skabe små, selvstændige 

basketball-spillere – mere vægt på spilforståelse end teknik
• Har de samme udfordringer som os med trænere og forældre der fokuserer 

mere på resultater end på udvikling
• Turneringsformerne er meget varierede
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Kort fortalt: de har tænkt sig godt om



Eksempeltræning U6



Eksempeltræning U8



Kamp U6  - 2-2



Kamp U8  - 3-3



Eksempeltræning  U10



Eksempeltræning  U12



Kamp U12



Link

http://www.fip.it/minibasket/gallery-video.asp?IDGalleryEvento=1798&IDCanale=36&IDGalleryVideo=769


Hvad så nu?

Inddrage erfaringerne og de gode oplevelser i eget arbejde – fx

• Forsøg med U6-8 stævner efter den italienske model
• Udvikle vores arbejde med at træne spilforståelse
• Inddrage mere viden fra psykologer, læger, forskning mm
• Forenkle vores børneregler en smule
• Få oversat/bearbejdet deres trænermaterialer til danske forhold
• Fortsætte samarbejdet med besøg, udveksling af erfaringer og ideer


