Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen

Jr. NBA League - skolebasket og bydelsturneringer på Amager
Dato for projektets afholdelse?
Maj-Juni 2017
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
11.250 kr.
11.250 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Foreningen BørneBasket København har sammen med BørneBasketFonden fået mulighed for at bringe
konceptet ”Jr. NBA League” til Danmark. Skoleturneringen er afholdt i 6 dele af landet.
I den del af Jr. NBA, der er foregået i Københavns Kommune, har alle aktiviteter været koncentreret på
Amager i samarbejde med 5 folkeskoler og 5 fritidsklubber på Amager. De 5 fritidsklubber har hver
stillet med et hold på 15 børn, der er blevet navngivet efter et af de rigtige NBA hold, og har spillet i
NBA-spilletøj. De 5 hold har været:
Skolen på Amagerbro (Lybækgade): Orlando Magic
Skolen på Amagerbro (Polensgade): Charlotte Hornets
Fritidscenter 4 – Syd: Miami Heat
Fritidscenter Midt: Washington Wizards
Skolen på Islands Brygge: Altlanta Hawks
Som en del af projektet har hvert hold modtaget ugentlig basketballtræning, og der er afholdt 3 lokale
bydelsturneringer, hvor Amagerholdene har mødt hinanden.
Slutspillet for hele Jr. NBA-skoleturneringen blev afholdt i Odense den 9. juni 2017, hvor to hold fra
Amager kvalificerede sig til at være med.
Ud over finalestævnet fik børnene mulighed for at møde og træne med en rigtig NBA-spiller i Odense
(Karl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves).
Udgifter:

Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg har begge bevilget 11.250 kr. Øvrige udgifter er
dækket af BørneBasketFonden.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Projektet er gennemført som planlagt.
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Besøgstal/antal deltagere:
Jr. NBA aktiviteterne er foregået på 5 folkeskoler og tilhørende fritidsklubber på Amager.
Hver fritidsklub har stillet med et hold på 15 børn. Derved har 75 børn fra Amager deltaget i
turneringen. Herudover har en lang række skoleklasser fået basketundervisning i skoletiden i samme
periode, og børnene er blevet bakket op af de andre børn fra skolerne.
Aktiviteterne og opmærksomheden omkring basketball er derfor bredt langt ud over de enkelte holds
deltagelse.
Samarbejdspartnere:
Skolen på Amagerbro (Lybækgade)
Skolen på Amagerbro (Polensgade)
Fritidscenter 4 - Syd
Fritidscenter Midt
Skolen på Islands Brygge
BørneBasketFonden
NBA Europe
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
På trods af en kort tidshorisont har der været stor opbakning til projektet fra alle deltagerne, og vi har
oplevet stor begejstring for at være med.
Næste gang NBA turneringen afholdes, vil der være længere tidshorisont ift. at informere om
aktiviteterne ud over lokalområdet.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Støtten har gjort det muligt for fritidsklubberne at deltage i Jr. NBA turneringen.
Aktiviteterne har givet større synlighed omkring basketball i lokalområdet og etableret nye samarbejder
mellem foreningen BørneBasket København og fritidscentrene på Amager, hvilket gør det lettere at lave
nye basketballaktiviteter for børn på Amager fremadrettet.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
BørneBasket København kommunikerer via Facebook og har her lavet opslag om støtten fra Amager
Øst Lokaludvalg og vist billeder fra de lokale turneringer og fra finaledagen i Odense.
Herudover er der lavet en hjemmeside for JR. NBA turnringen i Danmark (www.jrnba.dk), hvor man har
kunnet følge aktiviteterne, og endelig er der bragt artikler om Amager-aktiviteterne i
Amager Lokalavis og i Ama’rØsten

http://amagerlokalavis.dk/2017/05/elever-fra-amager-skal-spille-basketball-inba/
.

Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Der er linket til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside på BørneBasket Københavns facebookopslag
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Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
BørneBasket Københavns hjemmeside: http://www.bornebasketkbh.dk
BørneBasket Københavns Facebookside: https://www.facebook.com/bornebasketkobenhavn

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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