
 
 
 
Kære kommende medlem i Basketklubben Amager 
 
Baskerklubben Amager byder dig og din familie velkomme i klubben. I har valgt at bruge jeres fritid 
på verdens bedste sportsgren. Med denne folder håber vi at kunne give dig de vigtigste 
informationer om BK Amager. 
 
BK Amager er en af Danmarks største basketball klubber og har fra sin start i 1976, altid haft stolte 
traditioner med udvikling af gode basketball spillere. 
 
Vision for BKAmager 
 
BK Amager er en udviklingsklub. 
Vi udvikler basketballspillere, færdigheder, træningsglæde, venskaber og relationer, funderet i en 
fælles glæde ved sport og klubliv. Den glæde skal skabes og udvikles af alle i og omkring klubben, 
både til træning og til kamp, ude som hjemme.  
 
BK Amager er et forpligtende fællesskab og alle medlemmer og forældre skal bidrage til klubbens 
arbejde. Du kan ikke sende dit barn til basket hos os. Hele familien bliver støttemedlemmer i en 
forening med opgaver, både for holdet og for vores alles fælles klub. 
Holdene er delt op i alt fra U5 til U19. Desuden er der forskellige dame og herre seniorhold. 
 
Sammenhold, klubfølelse og det frivillige foreningsliv er fundamentet for hele klubbens arbejde. 
Det sammenhold kan skabes bl.a. gennem arrangementer i hallen som Amager minicup, Amager 
Cup, Nissecup, turen til Lund i Sverige m.m. hvor alle medlemmer skal have mulighed for at deltage. 
 
Klubbens fokus er altid langsigtet uanset om du starter som 5-årig, når du er 14 år, nybegynder eller 
som 21-årig elitespiller. Det er altid vores mål at du bliver så længe som muligt i klubben og udvikler 
dig så meget som du vil og kan.  
 
Vores mål for hvert enkelt medlem er en lang tilknytning til klubben og sporten basketball, enten 
som motionist, elitespiller, træner, dommer, frivillig, forælder mv. Vi måler derfor vores resultater 
på hvor mange af vores børne- og ungdomsspillere som stadig er i klubben som voksne. 
 
Vi prioriterer udvikling over resultater, uanset om det handler om den enkelte spiller, kampe og 
mesterskaber, eller om klubben.  



Alle spilleres udvikling er vigtig, ikke kun de udvalgte. Alle ungdomsspillere skal træne og spille 
kampe på det niveau hvor de udvikler sig mest muligt, også selvom det er på tværs af hold. 
 
Vi har elitehold og vil gerne spille med om mesterskabet, men altid med fokus på udvikling af 
klubben. Vi kan supplere med udenlandske spillere for at udvikle klubben, aldrig kun for at vinde. 
 
 
Amagerhallen 
Til daglig foregår træningen i Amagerhallen på Løjtegårdsvej 62-64, 2770 Kastrup. Derudover kan 
enkelte træninger foregå på Løjtegårdsskolen, Tårnby Gymnasium, Kastrupgaard skole eller 
Kalvebod Fælles skole. 
Her har vi flere baner og kurve som hver dag bruges flittigt af alle klubbens medlemmere.  
 
I amagerhallen finder i også sidelinjen, som er vores frivillige cafe. Her kan man købe alt fra diverse 
drikke og smoothies til mad, skik, myslibar, kaffe, the m.m. Sidelinjen vil som udgangspunkt altid 
være åben i alle hverdage fra 16.00-20.00 og weekender under stævner. Hvis du kunne have en 
interesse i at hjælpe til engang imellem i sidelinjen er du meget velkommen til at skrive til Pia på; 
sidelinjen@bkamager.dk 
 
På www.bkamager.dk er der flere informationer omkring klubbens aktiviteter bl.a. en kalender, 
træningstider, trænere, kontakt til bestyrelsen, indmeldelse og meget mere.  
 
Vi har også en facebook som vi vil opfordre jer til af følge; 
https://www.facebook.com/BasketballKlubbenAmager 
På vores facebookside vil i få alle de sidst nye informationer omkring klubbens aktiviteter og i vil 
kunne følge med i hvad der sker i og omkring klubben.  
 
Holdsport 
Alle klubbens hold benytter sig af holdsport. Her tilmelder man sig træning og afmelder sig hvis man 
er blevet forhindret. Det er også her i vil få informationer omkring stævner, camps og meget mere. I 
kan finde en guide til brug af holdsport på vores hjemmeside; www.bkamager.dk 
 
Bestyrelsen 
BK Amager har en bestyrelse som mødes ca. en ange om måneden for at drøfte og varetage 
klubbens drift.  
Bestyrelsen er delt op i forskellige ansvarsområder som skal sikre at vi dækker alle områder i 
klubbens mange aktiviteter. Hvem der besidder hvilken post kan du se på hjemmesiden under 
følgende link: https://bkamager.dk/bestyrelsen/ 
 
Kontingent og indmeldelse 
Hvis du ønsker at spille basketball er du meget velkommen til at komme forbi og prøve træningen. 
Du kan orientere dig om træningstider på vores hjemmeside www.bkamager.dk.  
 
Hvis du ønsker at tilmelde dig et hold skal du sende en mail til Mads på; indmeldelse@bkamager.dk 
med følgende informationer: 



Fulde navn og efternavn, adresse, kontaktoplysninger (mail eller telefon), køn, fødselsår, og 
eventuelt navn og kontaktinformationer til nærmeste forældre.  
 
Vi glæder os meget til at se jer og jeres familie i hallen til en masse sjove og udviklende aktiviteter 
og mest af alt en masse god basketball!  
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