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Forord
«Rullestolbasket- en spennende idrett» er nå i enden av sin varighet og denne rapporten er
en redegjørelse for hva NBBF har klart å oppnå i prosjektperioden.
Prosjektets innledende målsetning var å kartlegge den nasjonale aktiviteten, sentralisere
tilbudet i soneklubber, heve kompetansen innad i miljøet med etablering av et
instruktørkorps og fokusere på rekruttering av unge spillere.
Prosjektet hadde sin oppstart i 2012 og i prosjektbeskrivelsen ble blant annet i Strategiplanen
nevnt med sitatet «Basketball skal bli den ledende lagidretten for fysisk funksjonshemmede
innen tingperioden og rullestolbasketen skal være integrert på alle nivåer av organisasjonen».
Dette målet har på mange måter blitt nådd, men med prosjektgjennomføringen har det
kommet flere fokusområder som forbundet også har måttet vie sine ressurser til, noe som
resulterte i endringer i enkelte av prosjektaktivitetene. Begrunnelser for endringer og avvik i
selve prosjektgjennomføringen har blitt redegjort for i fremdriftsrapporteringen, levert på
stiftelsens portal i begynnelsen av 2015.
NBBF og Norsk RSBasket ønsker å rette en stor takk til Extra-stiftelsen for støtten. Det vi har
oppnådd de tre siste årene ville ikke vær mulig uten midlene tildelt fra stiftelsen.

Sammendrag
Bakgrunn for prosjektet/ Målsetning
Utfordringen med rullestolbasket, som med andre lagidretter, er at man ikke kan utøve den
som enkeltutøver. Derfor var prosjektets primære fokus å sette klubbstrukturen i system og
tilrettelegge for at rekruttering av nye, og ikke minst, yngre spillere kunne skje innenfor de
satte rammene.
Rullestolbasket er verdens største lagidrett for funksjonshemmede, men er forholdsvis liten
sett med norske øyne. Målsetningen med prosjektet var å aktivisere utøvere med
rullestolbasket og aktivt rekruttere spillere mellom 12 og 19 år.
Prosjektgjennomføring/ metode
Prosjektet startet i januar 2012 og fulgte en treårig fremgangsplan. Den første aktiviteten som
ble gjennomført var bestillingen av 20 rullestoler som, ved levering, skulle leveres til klubber
med størst ressursmangel, og kartleggingen over aktuelle spillere og eventuell tilhørighet til
grupper og klubber ble gjennomført. I mars 2013 ble instruktørkorpset etablert som en del av
det første instruktørkurset for rullestolbasketspillere.
I 2014 ble forbundets strategiplan, sportslig strategi og handlingsplaner revidert og forbedret.
Som resultat av denne restruktureringen ble RSBasketens posisjon som aktivitet viktigere i
den forstand at RSBasket skulle implementeres, og ikke minst inkluderes inn i forbundet som
en fullverdig del av vårt virke.
I prosjektets 2. og 3. år ble rullestolbasketsamlingen gjennomført og RSBasket ble en fast del
av Den store trenerhelgen. Handlingsplaner ble utarbeidet for hvert prosjektår, med mål som
skulle nås innenfor satte periode. Sentraladministrasjonen ble involvert i driften av prosjektet,
og sentralstyret utpekte et medlem som rullestolbasketansvarlig.
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Resultat og resultatvurdering
NBBF har gjennom de tre siste årene vært gjennom en markant omstrukturering, og
forbundet har jobbet iherdig med å få på plass en helhetlig strategiplan, en sportslig strategi,
og handlingsplaner. Som resultat av dette har RSBasket blitt en integrert del av
organisasjonen. Samlinger har blitt gjennomført, instruktørkorps oppdrettet, nye lag etablert
og en rullestolbasket-klassifisør har bestått klassifisørkurs. 5 lag deltar i rullestolbasketserier i
Bergen, Oslo og Trondheim.
Oppsummering/konklusjon/videre planer
Norsk RSBasket har, takket være støtten fra ExtraStiftelsen, hatt en markant utvikling med
tanke på rekruttering av nye spillere, samt kvaliteten av aktivitetstilbudet. Samordnet
registrering har vist at antallet RSBasketspillere tilknyttet NBBFs klubber har økt fra rundt 40
til 74 i løpet av prosjektperioden. Videre planer etter endt prosjekt innebærer bla tre årlige
samlinger, et representasjonslag, medlemskap i IWBF, fast samarbeid med
rehabiliteringsinstitusjoner, og utvikling av trenerkurs.

På trening med Ammerud Rullestolbasket
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1: Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Utfordringen med rullestolbasket, som med andre lagidretter, er at man ikke kan utøve den
som enkeltutøver. Derfor var prosjektets primære fokus å sette klubbstrukturen i system og
tilrettelegge for at rekruttering av nye, og ikke minst, yngre spillere kunne skje innenfor de
satte rammene.
Rullestolbasket er verdens største lagidrett for funksjonshemmede, men er forholdsvis liten
sett med norske øyne. Målsetningen med prosjektet var å aktivisere utøvere med
rullestolbasket og aktivt rekruttere spillere mellom 12 og 19 år.

2: Prosjektgjennomføring/Metode
Prosjektet ble startet i januar 2012 og fulgte en treårig fremgangsplan. Den første aktiviteten
som ble gjennomført var bestillingen av 20 rullestoler som, ved levering, skulle leveres til
klubber med størst ressursmangel. Leder for prosjektet var daværende Bredde- og
ungdomskonsulent, Ingeborg Takle, og kartleggingen over aktuelle spillere og eventuell
tilhørighet til grupper og klubber ble gjennomført.
I mars 2013 ble instruktørkorpset etablert som en del av det første instruktørkurset for
rullestolbasketspillere.
I andre prosjektår ble det gjort en del endringer, både i prosjektorganisasjonen og videre
gjennomføring av prosjektet. En helhetlig gjennomgang av forbundsstrukturen ble igangsatt
og det innebar blant annet at en ny Bredde og ungdoms-konsulent ble ansatt.
Forbundets strategiplan, sportslig strategi og handlingsplaner ble revidert og forbedret. Som
resultat av denne restruktureringen ble RSBasketens posisjon som aktivitet viktigere i den
forstand at den skulle implementeres, og ikke minst inkluderes inn i forbundet som en
fullverdig del av vårt virke.
I andre og tredje prosjektår ble rullestolbasketsamlingen gjennomført og rullestolbasket ble
en del av Den store trenerhelgen, med instruktører som tidligere svensk landslagstrener, Lars
Gunnar Andersson, hovedtrener hos Malmø, Mathias Simonsson og IWBF-dommer Arnon
Pinner (IWBF- Det internasjonale Rullestolbasketforbundet).
Prosjektet ble forlenget ett år grunnet restbeløp fra prosjektmidlene. Midlene var ment til å
brukes på RSBasketsamlingen Bergen, men denne måtte avlyses på grunn av bla. begrenset
tilgang til hall. Dermed ble det arrangert samling i anledning NBBFs største
kompetansehevende tiltak «Dens tore trenerhelgen» 2. helgen i januar 2017.
Som resultat av samlingen og workshopen gjennomført, har det blitt etablert ei
arbeidsgruppe bestående av rullende spillere, som skal være med å forme utviklingen av
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norsk RSBasket. Denne gruppen blir også forløperen til det vi ser for oss kan danne grunnlag
for et RSBasketutvalg innen rimelig nær fremtid.
Handlingsplaner ble utarbeidet for hvert prosjektår, med mål som skulle nås innenfor satte
periode. Sentraladministrasjonen ble involvert i driften av prosjektet, og sentralstyret utpekte
et medlem som rullestolbasketansvarlig.
Kommunikasjon, en viktig del i prosjektgjennomføringen.
Kommunikasjon med potensielle brukere foregikk hovedsakelig gjennom sosiale medier,
elektronisk korrespondanse, og direkte kommunikasjon. Til sammen har det blitt etablert
Facebook-grupper for hver av lagene/gruppene, en felles rullestolbasketgrupper for hele
Norge, og ei lukket gruppe for Rullestolbasketinstruktørene. Når det gjelder direkte
kommunikasjon opp mot potensielle brukere så har rullestolbasketinstruktørene vært den
viktigste kanalen i spredningen av informasjon om idretten.
Alle instruktører har mottatt representasjonstøy til bruk på arrangement, og vi har fått trykket
brosjyrer med kontaktinfo til klubbene, samt profileringsmateriell i form av roll-ups.

3: Resultater og resultatvurdering
Norges Basketballforbund har gjennom de tre siste årene vært gjennom en markant
omstrukturering innenfor administrasjon, personale og økonomi. Forbundet har jobbet
iherdig med å få på plass en helhetlig strategiplan, en ferdigstilt sportslig strategi, og
handlingsplaner som går noe mer konkret på beskrivelse av aktiviteter og tiltak. De
overordnede prioriteringsområdene i perioden frem til 2018 er klubbutvikling og
trenerutvikling, og dette har også satt sitt preg på rullestolbasketprosjektet.
For først må man stille seg spørsmålet:
«Hvordan rekruttere, hvis man ikke har strukturen til det?»
Dette spørsmålet var i seg selv med på å justere aktivitetene i prosjektet til å passe inn i
forbundets prioriteringsområder. NBBF endret fokuset til heller å begynne og utvikle det vi
mener er det beste treningstilbudet overhodet mulig for våre rullende spillere. God kvalitet
på aktivitetstilbudet vil i seg selv sørge for at flere rullende begynner med RSBasket.
Mer konkret gikk fokusendringen ut på å videreutvikle noen av aktivitetene utover de
milepælene som var satt, samtidig som at andre aktiviteter ble nedjustert slik at mer
realistiske mål kunne nås.
Et godt eksempel er etableringen av instruktørkorpset. Det ble avholdt et instruktørkurs i
2013, der 8 av de mest drevne rullestolbasketspillerne ble invitert til Kongsberg og kurset i
presentasjonen av idretten. Men kurset var opprinnelig ikke en integrert del av forbundets
trenerløype. Per dags dato, holder vi på med å ferdigstille en ny versjon av instruktørkurset
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der deltagere som er med på dette, må bestå og får et kursbevis samt mulighet til å fortsette
videre med Trener 1- kurs, som er neste trinn i forbundets trenerløype. Instruktørene har blitt
en viktig ressurs i rekrutteringsarbeidet, stadig ute på representasjonsoppdrag og på tiltak
satt i gang av blant annet Norges Idrettsforbund og rehabiliteringsinstitusjonene Sunnaas og
Beitostølen Helsesportsenter. I tillegg til dette er instruktørene veldig viktige når det gjelder
organiseringen og gjennomføringen av NBBFs rullestolbasketaktiviteter.
Når det gjelder etableringen av soneklubber så er dette en aktivitet som måtte justeres noe
ned. Det er vanskelig å bestemme hvor man vil etablere et lag og hvor det faktisk er mulig.
Utstyr og tilgjengelige trenere var og er den største utfordringen.
Prosjektet fokuserte heller på å bygge opp under det lokale initiativet der det oppstod. Videre
ble det etablert en struktur for hva som menes med et rullestolbasketlag og hva som er
forskjellen mellom et lag og ei mosjonsgruppe. Ved prosjektets avslutning hadde vi følgende
oppdeling av rullestolbasketlag/grupper.
Lag: Ammerud, BHIL, Kirkevoll RSBasketungdomslag, Bergen Wheelers og Trondheim
Mosjonsgrupper: Mandal og Ålesund.
Rullestolbasketlagene har ukentlige treninger og forbundet har allerede fått gjennomslag for
trening to ganger i uken for enkelte av lagene. På sikt har vi som mål å ha tre ukentlige
treninger i hall, for samtlige lag.
Opprettelsen av aldersbestemte basketserier kun for funksjonshemmede
rullestolbasketspillere har vist seg å være mer vanskelig å få til enn beskrevet i
prosjektsøknaden. Seriespill innebærer seriekontingent, medlemskontingent og spillerlisens
for spillere som deltar, og medfører kostnader. Dette har resultert i at en god del spillere og
foresatte vegrer seg for å forplikte seg økonomisk til et lag, noe som fører til i at det blir for få
spillere til å danne et lag. Rullestolbasketmiljøene er fortsatt for spredt til at vi kan opprette
aldersbestemte serier, men Kirkevoll Rullestolbasketungdomslag spiller i en serie med gående
spillere i samme aldersgruppe, der de gående spillerne setter seg i rullestol. Slike serier er nå
godt etablert i Bergen, Trondheim og Oslo.
Ifølge prosjektbeskrivelsen skulle det under Hansa Cup i 2015 vært såpass mye aktivitet i
rullestolbasketpuljen at denne ville måtte utvides til å omfatte aldersbestemte lag, dvs.
ungdomslag. Arbeidet med rekruttering av unge spillere er godt i gang. Vi har i dag Kirkevoll
RSBasketungdomslag som består av spillere mellom 10 og 16 år, og det ble i 2016 etablert ei
ungdomsgruppe i Mandal, der spillerne er gutter under 18. Dermed er prognosen for
etablering av aldersbestemt klasse for ungdom lovende, men ligger dog et godt stykke frem i
tid.
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Vi har klart å utdanne en norsk klassifisør som bestod kurset i løpet av 2013. Klassifisøren skal
spille en aktiv rolle under rullestolbasketsamlingene i årene som kommer, med å klassifisere
spillere slik at klubbene skal være i stand til å strukturere lagene etter graden av
funksjonshemming den enkelte spilleren har.
Vi jobber også med å tilgjengeliggjøre kurs for fysioterapeuter fra
rehabiliteringsinstitusjonene vi har samarbeid med.
Prosjektaktivitetene vi er mest fornøyd med er de to årlige rullestolbasketsamlingene.
Den Nasjonale Rullestolbasketsamlingen i Bergen i 2014 var samlingspunktet for 37 av våre
spillere fra Bergen, Trondheim og Oslo. Dette var en helg spekket med teori, trening og ikke
minst sosialt samvær. Samlingen ble gjentatt i 2015 med 39 deltagere, der de to nye var fra
Drammen og Tønsberg. Deltagerne fikk besøk av Hovedtrener Malmø, Mathias Simonsson.
Den nasjonale Rullestolbasketsamlingen har blitt et årlig høydepunkt som mange av våre
spillere gleder seg umåtelig til. Det er ikke ofte de får møte sine medspillere fra andre deler av
landet.
Den store trenerhelgen er basketens største kompetansehevende samling og i løpet av de to
siste årene har rullestolbasket fått sin faste plass som en av aktivitetene forbundet virkelig
satser på. Som tidligere nevnt er kunnskapen om rullestolbasketen en utfordring i og med at
vi har mangel på instruktører og trene. DST (Den store trenerhelgen) passer perfekt som
arena der Rullestolbaskettrenerspirer kan samles, få faglig påfyll og bli kjent med sine
trenerfeller. I 2015 begynte 8 rullestolbasketspillere på instruktørkurset. Samordnet registrering
har vist at antallet rullestolbasketspillere tilknyttet NBBFs klubber har økt fra rundt 40 til 74 i løpet av
prosjektperioden
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4: Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Norsk rullestolbasket har, takket være støtten fra Extrastiftelsen, hatt en markant utvikling med tanke
på rekruttering av nye spillere, samt kvaliteten av aktivitetstilbudet. Vi jobber med å få nok av
rullestolbasketinstruktører og har hatt og fremgang når det gjelder sammensveisingen av
rullestolbaskemiljøene, spesielt på de nevnte samlingene.
Videre planer etter endt prosjektperiode, 2017…
 Etablere antall samlinger til tre i løpet av et år, Den store trenerhelgen,
Rullestolbasketsamlingen og Elitespillersamlingen.
 Ferdigstilling av Instruktørkurset og implementeringen av denne i forbundets trenerløype,
utvikle fordypningsmoduler i Rullestolbasket som en del av Trener 1- kurset.
 Etablere et «representasjonslag»
 Etablere fast samarbeid med rehabiliteringsinstitusjonene Sunnaas, Beitostølen
Helsesportsenter og Catosenteret
 Etablere et samarbeid med andre lagidretter i første omgang Rullestolrugby og ParaVolleyball.
 Opprette en deltidsstilling som rullestolbasketkoordinator, optimalt for en av våre
rullestolbasketspillere.
 Samarbeid/sponsing- rullestolleverandør
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