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Stockholm 2018-05-25

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande Spelare kallas till Falunlägret avseende HU16 under perioden 2019-0727 - 2019-07-31.
Atle Mellquist, Alvik Basket
Elias Ekdahl Reining, KFUM Fryshuset
Felix Broström, Lundby Basket
Hugo Lilja, Norrköping Dolphins
Laban Westman, Tureberg Basket
Melker Delryd, AIK Basket
Wilhelm Falk, Stella Azzura

David Apell, Onsala Pirates
Elias Nilsson, AIK Basket
Filip Karras, Högsbo Basket
Hugo Åkerhielm, Kungsholmen BBK
Marcus Takamgno, Hammarby Basket
Noel Elzer, BK Marbo
William Berg, KFUM Fryshuset

Reserver:
Bobi Klintman, Trelleborg BK
Philip Georgson, Norrköping Dolphins

Leo Träskman, KFUM Blackeberg
Victor Nilsson, Södertälje BBK

Samling: 27 juli Scandic Lugnet, Falun.

Närmare information i samband med individuell reseinformation.
Logi: Vi kommer bo på Scandic Lugnet under hela lägret där även alla måltider
ingår.

Verksamhet: Basketträningar, fysträningar, teambuilding-aktiviteter.
Resor: SBBF bekostar alla anslutningsresor. Lokala resor i Storstockholm
inklusive Uppsala/Södertälje till och från Arlanda samt andra flygplatser
och järnvägsstationer bekostas av var och en.
Detaljerad information inklusive eventuella bokningsnummer och
samlingsplatser/tider för var och en meddelas ungefär en vecka innan
avresa.

Kost: Alla måltider i Falun bekostas av SBBF. Däremot kan det vara bra
att ha med sig lite fickpengar om man behöver fylla på med något
mellanmål utöver det som serveras, samt för eventuella måltider under
anslutningsresorna innan eller efter samlingen.

Svenska Basketbollförbundet
Box 110 16
SE-100 61 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
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Deltagaravgifter: Deltagaravgiften på 500: - för Falunlägret betalas in senast
2019-07-20 på SBBF:s Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen med ”4871
Spelarens Namn”
Spelare som går på RIG behöver ej betala denna avgift.

Ta med: Följande skall tas med till detta uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Europeiskt sjukförsäkringskort
Ev. dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska
2 st Dauerlindor
Träningsutrustning inklusive 1 par löpar- och 2 par basketbollskor
Anteckningsmaterial
Tidigare utlämnad landslagsutrustning
Egen basketboll

Övrigt: Viktigt att ni spelare följer instruktionerna i vår FB grupp gällande XPS
träningsdagböcker samt att ni kommunicerar i er respektive individuella
messengerchatt som ni har med staben. Viktigt att ni där informerar oss om ni blir
sjuk eller skadad. På kommande läger är Tom vår fysio men ni får gärna höra av
er till Mikaela också om ni vill få råd (båda är dessutom med i vår chattgrupp med
er så oftast bäst att skriva där).
Vi kommer även lägga in flera filmklipp och uppgifter i vår FB grupp och ni
förväntas därför hålla koll där några gånger per vecka.

Bekräftelse: Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock senast
2019-07-04 via e-post till namngiven coach. Du ska även svara på detta
Questback formuläret via denna
https://response.questback.com/svenskabasketbollfrbundet/hu16falun2019

Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.

Information till klubbcoacher: Vi ser gärna att klubbcoacher kommer till
landslagsläger och följer de spelare som man har hand om på klubbnivå.
Tidsplaner/program finner du på www.basket.se under ”program” på respektive
lag

Det är av yttersta vikt att du visar denna kallelse för dina föräldrar
och din coach. Det har stor betydelse för dina möjligheter att delta
och utvecklas som elitspelare hos oss.
Försäkringsinfo: Samtliga spelare omfattas av licensförsäkringen samt en
kompletterande försäkring och idrottsreseförsäkring. Information om försäkringar
finns på www.basket.se (se Förbundet - Försäkringsinformation).
Vi rekommenderar även vårdkostnadsförsäkring, information om detta finns
under fliken spelare.
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Dopinginfo: Det är den enskilde spelarens ansvar att följa dopingreglementet.
Information finns på www.basket.se (se Tävling – Antidoping)
Material spelare och ledare: All träning genomförs i utdelat material.
Till och från träning och match används utdelade profilkläder. Det är fritt att ha
vilka skor man vill. Vid ut- och hemresa bör om möjligt enhetlig klädsel användas.
På fritiden i samband med läger och matcher bör i möjligaste mån enhetlig
klädsel användas.
Det är inte tillåtet att använda eget föreningsmaterial. Om det saknas profilkläder
skall neutrala kläder användas.
Vill ni fylla på i landslagsgarderoben så kan ni beställa genom vår
samarbetspartner BasketShop här: https://www.basketshop.se/swedenbasketball
Med vänlig hälsning,
Jörgen
Ledarstab
Jörgen Fastberg, Filborna BG,Steg 4, jorgen.fastberg@basket.se 073-634 16 80
Christer Stjernborg RIG Luleå Steg 4 christer.stjernborg@gmail.com

070-756 66 53

Jesper Andersson Södertälje BBK, Steg 3, anderssonjesper@hotmail.se 073-050 70 57
Tom Karlsson Fysioterapeut tompapoa@gmail.com 072-232 32 53

Kontaktinformation SBBF
Fredrik Joulamo Landslagsansvarig
070–9508119 fredrik.joulamo@basket.se
Lisa Bergroth Landslagskoordinator
08-699 63 10 lisa.bergroth@basket.se

Cecilia Ehn
Huvudansvarig Fysio
0708-284310 cecilia.ehn@basket.se
André Trygg Wredlert
Fysansvarig
073-570 17 23 andre.wredlert@basket.se
Kontaktinformation till övrig förbundspersonal hittar du på www.basket.se

