Inbjudan till uttagningar distriktslag Mellansvenska (Värmland/Närke)

Slutmålet är deltagande i Distriktlagsturneringen (DLT) som spelas 3-5 juni.
På vägen till målet har vi ett antal samlingar där spelare från distriktets alla föreningar träffas och
tränar tillsammans under ledning av duktiga tränare. Förhoppningen är att utveckla alla deltagare och
skapa en känsla av samhörighet som leder till ett starkare basketbolldistrikt. Det är också en möjlighet
för våra duktiga basketspelare att kunna visa upp sig för landslagstränare under DLT.
Distriktslaget är Mellansvenskas representationslag och det är en stor ära att bli uttagen.
Distriktsstyrelsen ämnar anmäla U18 (1998/1999) Pojkar och Flickor samt U16 (2000/2001) Pojkar
och Flickor.
Uttagningsprinciper och kostnader
Samling 1
Fri anmälan (alla intresserade födda mellan 1998-2001 kan anmäla sig). Medtag träningskläder, ditt
vändbara matchlinne och boll.
Söndag 14 februari är det uttagningsträning i Karlstad, Fröding Arena, Posthornsgatan 6:



för flickor U18 och U16 kl. 10:00-13:00
för pojkar U18 och U16 kl. 13:00-16:00

Eventuellt i Örebro 20/3. Vi återkommer om exakt tid.
Samling 2
12-18 spelare per lag från samling 1 får inbjudan till samling 2.
Därefter tas truppen till DLT 2016 ut, 12 spelare + reserver.
Kostnaden för att delta på samling 1 är 100 kronor per spelare. Vi ser gärna att spelarna deltar på
båda uttagningsträningarna (man betalar bara 100 kr även om man är med på bägge uttagningarna).
Anmälan till samling 1 skall vara kansliet tillhanda senast 31/1 via epost basket@orebro.rf.se
Betalning 100 kr sker till MsvBDF:s bankgirokonto 121-4881 i samband med anmälan. Ange DL på
betalningen
Om intresset är mycket lågt för någon av åldersgrupperna så ställs uttagningen in för den
åldersgruppen och ingen anmälan kommer att ske till DLT 2016.
I anmälan anges följande:


VÄND

Namn och personnr. Spelarens föreningstillhörighet samt e-postadress och mobiltelefon, även
förälders epost och mobil nr behövs för kontaktbehov

OBS! Viktigt med rätt epost då kommunikation kring uttagningarna sker via epost samt
MsvBDF:s hemsida
För att förtydliga syftet med Distriktslaget samt vad som förväntas av spelare och ledare har MsvBDF
tagit fram dokumentet ‘Policy distriktslag Mellansvenska BDF’ som finns publicerat på hemsidan.
Samtliga spelare och målsmän uppmanas att ta del av policyn.

Hoppas vi ses i hallen.
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

