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9.600 børn får egen basketballklub

BørneBasketFonden vil have danske børn til at bevæge sig mere. Derfor etablerer fonden 
16 nye børnebasketklubber rundt om i hele landet. Det skal skabe nye og bedre 
muligheder for de børn, der ellers ikke har været en del af den organiserede idræt og få 
flere børn ind i idrætsforeningslivet. Det ambitiøse projekt udrulles med 1,7 mio. kr. i 
støtte fra Nordea-fonden. 

Undervisningsforløb i basketball med professionelle trænere kører med stor succes som 
en del af BørneBasketFondens aktiviteter på landets skoler og SFO’er, og mange danske 
børn i indskolingsalderen har dermed fået øjnene op for sporten med kurv og bold. I den 
forbindelse har BørneBasketFonden konstateret et behov for at forbedre børnenes 
mulighed for kunne fortsætte med spille basket som fritidsaktivitet – og på den måde 
sikre dem en aktiv og sjov fritid i fællesskab med andre børn. 

- Vi kan se, at vores SkoleBasket-forløb motiverer mange børn til at spille basket, men 
mulighederne for at spille i en forening er for alt for mange børn begrænsede. Fx hvis 
der ikke findes en klub i nærområdet, og forældrene ikke har mulighed for at køre dem 
til sporten, og/eller hvis familien ikke råd til at betale klubkontingentet. Derfor ønsker vi 



at skabe nogle attraktive vilkår for børnefamilierne, hvor træningen foregår i børnenes 
nærmiljø og med et lavt kontingent, siger direktør for BørneBasketFonden Jens Laulund. 

Nye børnebasketklubber 
Således vil BørneBasketFonden med 1,7 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden samt 1 mio. 
kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond stifte 16 nye, lokale basketballforeninger kun for 
børn over en treårig periode. Det betyder, at 9.600 indskolingsbørn årligt får mulighed 
for at spille basket i 32 folkeskoler over hele landet. 

- SkoleBasket er en sjov måde at få mere leg og bevægelse ind i børns hverdag. Vi er 
stolte af at støtte BørneBasketFondens arbejde for at gøre det nemmere for flere børn at 
opleve glæden ved dunk og driblinger, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i 
Nordea-fonden, som støtter gode liv. 

Foreningstanken vendt på hovedet 
Projektet bygger på et koncept, der er udviklet af BørneBasketFonden, hvor de nye 
klubber etableres og forankres i sammenhæng med fondens SkoleBasket-forløb i de 
områder, hvor interessen for sporten er særligt stor, og hvor der ikke i forvejen findes 
gode tilbud til børnene. 

I første omgang vil BørneBasketFonden selv drive de nye basketballforeninger, men på 
længere sigt er det meningen, at klubberne bliver bæredygtige ved, at enten lokale 
kræfter tager over, eller en eksisterende, større basketballklub driver ’miniklubben’ videre 
som satellitklub: 

- Vi vender foreningstanken lidt på hovedet ved at komme udefra og stifte en forening i 
et lokalområde, som vi så efterfølgende gerne vil ’give tilbage’ til lokalsamfundet. Vi er 
sikre på at møde nogle ildsjæle derude, som gerne vil og kan tage over, når vi først har 
lavet setuppet, og driften kører, siger Jens Laulund. 

Allerede en stor succes 
Modellen med at kombinere længerevarende skolebasket-forløb med opstart af nye 
miniklubber kun for børn er allerede afprøvet af BørneBasketFonden som pilotprojekt. 
Det er bl.a. lykkedes i Værebroparken i Gladsaxe og på Vesterbro i København at 
tiltrække en stor andel af de børn, der ikke tidligere har dyrket sport i foreningsregi. Det 
er bl.a. denne succes, der nu får BørneBasketFonden til at udbrede 
modellen til store dele af Danmark. 



For yderligere oplysninger kontakt venligst: - Jens Laulund, direktør i 
BørneBasketFonden, tlf. 31 42 02 66, e-mail: jens@bornebasketfonden.dk - Tine Wickers, 
kommunikationschef i Nordea-fonden, tlf. 40703784, e-mail: tw@nordeafonden.dk 

Fotos kan anvendes frit i forb. med omtale af pressemeddelelsen. Fotokreditering: Robert 
Dines Rasch. 

FAKTA 
Om BørneBasketFonden 
BørneBasketFonden er en almennyttig fond, stiftet i efteråret 2014 i fællesskab af 
Foreningen SFO Basket og Birgitte Melbyes Fond (en fond under Danmarks Basketball 
Forbund). BørneBasketFonden arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på 
børn i indskolingsalderen og give dem gode vaner med at bevæge sig. Grundprincippet 
er, at basketball kommer til børnene i stedet for at børnene skal komme til sporten. 
Fonden leverer inkluderende, sjove og motiverende basketball-aktiviteter på skoler og 
SFO’er i samarbejde med lokale klubber i hele landet. Fonden arrangerer desuden 
basketball camps og er med til at etablere nye basketballklubber for børn. 

BørneBasketFonden er indstillet til Danskernes Idrætspris 2016: 
www.danskernesidrætspris.dk/stem/region/Fyn 
Mere info på www.bornebasketfonden.dk 

Om Nordea-fonden 
Nordea-fonden støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden 
uddelte i 2015 over 500 mio. kr. til almennyttige og velgørende formål. 
Mere info på www.nordeafonden.dk


