LIONS BASKET CUP
PROJEKTBESKRIVNING och Rapport inför XDM 14 september 2019

Syfte: Att skapa en meningsfull fritid och sysselsättning för ungdomar i åldern 12 – 17 år.
Mål: Att vara en årligen återkommande distriktsaktivitet för ovannämnda ungdomar.

Historik: Lions Basket Cup (LBC) startade år 1983 då Aftonbladet la ner sin Kluringcup. Det visade sig att
ungdomar som inte platsade i elitlagen och elitcuperna inte hade någon tävling att se fram emot på våren.
Ungdomarna blev då inte heller särskilt motiverade att fortsätta med sin träning under vårterminen. Då
beslöt Lion Ellert Karlsson, LC Färingsö att starta Lions basket Cup. Lion Hans Lundblad LC Stockholm
Bromma och Lion Christer Lundstedt bör också nämnas i detta sammanhang. Ellert var 1983 ordförande
Järva Basket och märkte ju att de ungdomar som inte platsade i eliten tappade sugen. Lions Basket Cup gav
ungdomarna en chans att spela vidare och att finna motivation att träna även under våren.
Elituttagning sker alldeles för tidigt och bland de som inte platsar kan det finnas de som blir duktigare
senare i livet.
Diskussioner fördes till en början med Stockholms Basketförbund om hur cupen skulle arrangeras. Det
beslöts att cupen skulle pågå från januari till mitten av maj då finalerna avslutar turneringen.
Basketbollförbundet står för all administration, sätter upp lag och bokar hallar samt håller med domare
och funktionärer.
Lions står för tröjor med Lions logo infälld i en basketboll, medaljer och vinstpokal till segrande lag i varje
åldersklass. Till en början tryckte vi lions upp tröjorna själva hemma i köket, men på senare år sköter
basketförbundet om detta.Som mest har 400 lag och 6000 ungdomar deltagit under ett år (2018) med en
spridning från Gävle i norr till Norrköping i söder. Barn som deltog i cupen på 80-talet har ju själva fått barn
som också har deltagit i cupen under åren.

Det har visat sig att många av lagen kommer från utsatta områden såsom Jordbro, Kista, Husby, Akalla
samt Södertälje.
Hallar som använts för finalerna är Brännkyrkahallen, Nackahallen, Farstahallen, Stora Mossens hall i
Bromma och senast Flemming hallen i Flemingsberg.
Ekonomi: Lionsklubbarna i distrikt 101 A har bidragit med 40 kr per medlem för att täcka kostnaderna för
tröjor, medaljer och pokaler. Kostnaden har varit ca 40,000 kr per år. Pengarna har skickats till DK Birgitta
Åkestam som mot faktura har betalat ut till Basketförbundet.
FÖRSLAG: Eftersom distriktet nu blir större med fler medlemmar föreslår vi att klubbarna hjälper till med 30
kr/medlem.
Sedan 1983 har ca 195 000 ungdomar deltagit i cupen. Totalt har 10 000 tröjor delats ut samt lika många
medaljer och dessutom 370 pokaler till vinnande lag. På finaldagen har Ellert Karlsson alltid ställt upp som
prisutdelare och på senare år har även Anne-Cathrine Karlsson hjälpt till.
Årets Cup: LBC 2019 för 37:e året och finalerna skulle gå av stapeln den 19 maj i Fleming hallen i
Flemingsberg. Hallen blev tyvärr översvämmad på grund av vattenläckage och flyttades istället till
Trångsund. Detta år deltog 16 lag i finalerna den 19 maj och alla fick som vanligt medaljer och tröjor med
Lions logga. Prisutdelare var denna gång som vanligt Ellert Karlsson med assistans av Hans Lundblad. Extra
detta år: LIONS FICK MOTTAGA STOCKHOLM BASKETS HEDERSPRIS FÖR SINA INSATSER.
Övrigt: Enligt undersökningen ” Nyttan av basket” visar det sig att efter fotboll är basket den idrott som
flest ungdomar sysslar med.
På DM april 2019 beslöts att LBC i distrikt 101 O ej skulle vara en distriktsaktivitet i fortsättningen men vi
ska fortsätta att genomföra cupen som en zonaktivitet. Vi föreslår att de klubbar som är positivt inställda
bidrar med ovan föreslagna 30 kr/medlem
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