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Östersund 2015-11-30

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande Spelare kallas till landslagsuppdrag avseende HU16-landslaget
under perioden 2015-12-27-2015-12-30.

Simon Akena, Djursholm Indians
Elias Axsäter, Solna Vikings
Linus Brandin, Uppsala Basket
Tim Carlsten, KFUM Fryshuset
Eddie Czerapowicz, Mölndal BK
Simon Findén, Eskilstuna Basket
Oliver Gehrke, Jämtland Basket
Felix Jolly Holstad, Tureberg Basket

Adam Johansson, Jämtland Basket
Gustav Moberg, Tureberg Basket
Oskar Palmquist, BK Marbo
Melwin Pantzar, Solna Vikings
Erik Persson, Helsingborg
Olle Stümer, Södertälje BBK
John Alexander Thörnblom,RIG Mark
Patrick Vukovic, Uppsala Basket

Reserver:
Jonathan Eriksson, Skuru IK
David Johansson, Tureberg Basket

Oscar Strömberg, Tureberg Basket
Alfons Vestergaard, Norrköping

Samling

Södertälje 2015-12-27 kl. 12:00 i Täljehallen

Verksamhet

Välkommen till det 12:e Södertäljelägret för U18 & U16
landslagen under mellandagarna. Varje lag kommer att
genomföra 8 träningar och fystester samt ett antal
teoripass.
Lägret fungerar även som uttagning till Baltic Sea
Basketball Cup, BSBC, 2-6 januari 2016. För BSBC är
samling den 2/1, tid och plats beroende på lag och vi
kommer tillbaks till Värtahamnen den 6/1 kl. 10:15

Resor

Svenska Basketbollförbundet bokar och betalar för alla
anslutningsresor som inte ses som lokala resor. Separat
information kommer att skickas ut ca 10 dagar innan lägrets
start. Lokala resor ordnas och betalas av spelaren själv och
innefattar alla resor från Uppsala, Arlanda och
Storstockholm till Södertälje.

Kost och logi

U16 lagen kommer att förläggas på Rosenborgsskolan på
hårt underlag (medtag madrass och sängkläder).
U18 lagen bor på vandrarhem (medtag sängkläder)
Måltider kommer att serveras från middag den 27/12 till
lunch den 30/12.
Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308

Sida 2 / 4

Deltagaravgifter
Deltagaravgiften på 400:- för Södertäljelägret ska betalas in
senast 2015-12-10 på SBBF:s bankgiro 731 – 7308,
alternativt via Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen
med ”1835 Spelarens Namn”
Deltagaravgiften på 500:- för de som blir selekterade till
BSBC ska betalas in senast 2015-12-31 på SBBF:s
bankgiro 731 – 7308, alternativt via Swish till 123 521 83
26. Märk betalningen med ”1831 Spelarens Namn”
Spelare som går på RIG behöver ej betala denna avgift.

Kommande program

2-6/1 BSBC Tallinn, EST
30/4-3/5 Valborgslägret Norrköping
4/5-8/5 Nordiska Mästerskapen
17-23/6 Ängelholmslägret
24-27/6 Turnering i England
Juli Förberedelseläger/turneringar
12-20/8 HU16 EM
Ett mer detaljerat program som uppdateras vart
eftersom finner ni på
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/L
andslag/Programkallelser/

Ta med till detta läger

Ifyllt Fömyndarintyg TallinkSilja (bifogat till kallelsen) måste
lämnas in till ledarna i samband med lägret i Södertälje. En
av lagets ledare kommer att fylla i sitt namn som
”Befullmäktigad person”

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag







Övrigt

Det är ytterst viktigt att du kontaktar coach Michael Bree om
du drabbas av någon sjukdom eller skada som gör att du
inte kan träna för fullt.

Bekräftelse

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2015-12-06, via e-post till undertecknad, se
kontaktinformation. Du ska även fylla i frågeformuläret via
denna länk så snart som möjligt:
https://response.questback.com/idrott/sodertalje2015/

Giltigt svenskt pass
Europeiskt sjukförsäkringskort
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska

Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.
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Information till
klubbcoacher

Klubbcoacher är hjärtligt välkomna att se på träningar och
vi ser även fram emot att träffa alla klubblagsledare,
coacher och fystränare på det möte som respektive
landslagstab håller kl 12:30-15:00 2015-12-28.
Vi ser generellt gärna att klubblagsledare, coacher och
fystränare kommer till landslagsläger och följer de spelare
som man har hand om på klubbnivå. Tidsplaner/program
finner du på www.basket.se/landslag/programkallelser.

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.

Med vänlig hälsning,
Michael Bree, Zeljko Brlek, Alberto Garcia och Andre Wredlert

Ledarstab
Head coach
Michael Bree, RIG Mark, Steg 4
Mibree4@gmail.com 073-8210411
Coach
Zeljko Brlek, Jämtland Basket, Steg 3 (Pågående Steg 4)
z.a.brlek@hotmail.com 076-2837159
Coach
Alberto Garcia, Solna Vikings, Steg 2 (Pågående Steg 3)
jalbertogarcia9@gmail.com 072-5509555
Fysio
André Wredlert
andrechawla@hotmail.com 073-5701723
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Övrig nyttig information

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.

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 utoch 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.

Info datainsamling: Under vissa läger samlas data in i samband med olika
fysiska tester. Dessa data kan komma att användas i
forskningssyfte, dock anonymt - utan koppling till namn.

Kontaktinformation
Svenska Basketbollförbundet, landslag U15-U18
Per Källman
Per.kallman@basket.se
08- 699 63 03

Camilla Östh
Camilla.osth@basket.se
08-699 63 05

