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Stockholm 2019-08-09

Följande Spelare kallas till landslagsuppdrag avseende DU16-landslaget
under perioden 190814-190831
Alma Larsson, KFUM Nässjö
Astrid Frankl Strandberg, KFUM Fryshuset
Elina Olsson, BK Marbo
Emma Lundgren, Västerås BF
Sara Berglund, KFUM Fryshuset
Tintin Henningson, KFUM Nässjö

Alva Svensson, BK Marbo
Diana Eliasson, Viby Basket
Emma Johansson, Wetterbygden Sparks
Emmie, Persson-Bandh, Västerås BF
Tilda Sjöqvist, Brahe Basket
Vera Söderblom, Högsbo Basket

Reserver
Ester Olsson, AIK Basket
Kajsa Åhlberg, Skuru Basket

Karolina Andersson, Norrköping Dolphins

_________________________________________________________________
Samling
Arlanda, 190814, kl 11:40 på terminal 5, avgångshallen
Flyg till Madrid går 14:40

Innehåll
15-17/8 Spelas Iscar International Tournament i Iscar, Valladolid, Spanien med
träningspass och matcher mot Spanien, Belgien och Frankrike. Boende på
närbeläget hotell till Arenan Pabellon Municipal de Iscar
18/8 flyger laget direkt från Madrid till Skopje och tillbringar dagarna inför EM på
plats.
22-30/8 spelas EM i Skopje, Makedonien
Gruppspel 22-24/8 mot Spanien, Lettland och Belgien. Slutspel 26-30/8 (28/8
vilodag).

Logi
Boende på närbelägna hotell till matcharenorna och transfer ombesörjes av
arrangörerna. Alla måltider på plats ingår, men fickpengar kan behövas till
måltider under resorna samt till övrigt.

Resor
Svenska Basketbollförbundet bokar och betalar för alla anslutningsresor som inte
ses som lokala resor. Lokala resor ordnas och betalas av spelaren själv och
innefattar alla resor från Uppsala, Södertälje och Storstockholm till Arlanda.
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Meddela Marja Olander ang. anslutningsresor från önskad ort.

Deltagaravgifter:
700 kr i avgift utgår för denna period. 100kr per dag betalas för turneringen i
Madrid och dagarna inför EM. Under själva EM utgår ingen avgift. Detta ska
betalas in snarast, men senast 14/8
Avgiften ska betalas in via SBBF:s Swish 123 521 83 26. Märk inbetalningen med
”Deltagaravgift”, ditt namn och 4856.

Kommande program
EM avslutar U-16 säsongen. Ny info om landslagssäsongen 2019/2020 kommer
upp under http://www.basket.se/Landslag/programkallelser/

Ta med följande till detta uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giltigt svenskt pass, (obs måste vara giltigt till minst februari 2020)
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Ev. accessoarer, dvs armsleeves, knäskydd, tights mm behöver vara
svarta och strumporna vita under EM.
Elastisk linda av Dauertyp
Tidigare utlämnad landslagsutrustning
Det europeiska sjukförsäkringskortet
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska
Bekväma promenadskor
Badkläder
Läxor/skolarbete

Bekräftelse
Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, om inte redan meddelat.
Eventuellt återbud ska meddelas omgående till huvudansvarig coach i
respektive lag.
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 för respektive lag finner du på:
http://www.basket.se/Landslag/programkallelser/programkallelser2019/
Det är av yttersta vikt att du visar denna kallelse för dina föräldrar och din
klubbcoach. Det har stor betydelse för dina möjligheter att delta och
utvecklas som elitspelare hos oss.

Svenska Basketbollförbundet
Box 110 16
SE-100 61 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308

Sida 3 / 4

Ledigt från skolan
Vi försöker alltid att genomföra alla landslagsaktiviteter under normala skollov
men det kan förekomma att ni måste vara lediga från skolan. Vid dessa tillfällen
är det mycket viktigt att ni i god tid ansöker om ledighet från din skola och
planerar tillsammans med din/dina lärare hur du kan kompensera detta för att inte
missa något i din skolgång.

Försäkringsinfo
Samtliga spelare omfattas av licensförsäkringen samt en kompletterande
försäkring och idrottsreseförsäkring. Mer information om detta finns på
www.basket.se (se Förbundet-Försäkringsinformation).
Dopinginfo
Det är den enskilde spelarens ansvar att följa dopingreglementet. Mer information
om detta finns på www.basket.se (se Tävling – Antidoping).
Material spelare och ledare
All träning ska genomföras 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.

Med vänlig hälsning,

Johan Persson

Ledarstab
Johan Persson, Head Coach, Steg 4
+46-(0)70-8373790 johan.persson@basket.se
Ali Tabrizi, Assisterande Coach, Steg 3
+46-(0)70-3103304 ali@3noll5.se
Ridwan Chowdhury, Assisterande Coach, Steg 3
+46-(0)70-38994030 rid.chowd@gmail.com
Cecilia Ehn Fysio
+46 –(0)70-8284310 Cecilia.ehn@basket.se
Marja Olander, Team Manager
+46-(0)73-3150751 marjazolander@gmail.com

Svenska Basketbollförbundet
Box 110 16
SE-100 61 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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Kontaktinformation SBBF
Fredrik Joulamo
070-950 81 19

Landslagsansvarig
fredrik.joulamo@basket.se

Henrik Smedberg
08-699 63 01

Ungdomslandslag
henrik.smedberg@basket.se

André Wredlert
08-699 63 12

Fysansvarig
andre.wredlert@basket.se

Cecilia Ehn
070-828 43 10

Huvudansvarig Fysio
Cecilia.ehn@basket.se

Kontaktinformation till övrig förbundspersonal hittar du på www.basket.se

Svenska Basketbollförbundet
Box 110 16
SE-100 61 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308

