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Stockholm 2016-05-11

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande Spelare kallas till Ängelholmslägret avseende DU16-landslaget
under perioden 2015-06-17 - 2015-06-22. Ytterligare två spelare kommer att
kallas in till lägret, vilka selekteras från DLT-deltagare alternativt reserver nedan.
De som kallas in kommer att meddelas måndagen den 6 juni. Under
Ängelholmslägret kommer 12 spelare i respektive U16 och U18 lag selekteras till
NM som spelas i Finland, 26-30/6 (avresa 25/6 och hemkomst 1/7)
Felicia Dourva, EOS
Patricia Elias, SBBK
Agnes Hall, Östersund
Cecilia Holmberg, EOS
Precious Johnson, Helsingborg
Sara Lundqvist, EOS
Ellinor Meyer, Uppsala

Frida Olsson, SBBK
Jennie Stern, Alvik
Ebba Sjökvist, Brahe
Ester Sjöstrand, Arvika
Vanessa Taylor, Dolphins
Matilda Åhlberg, Alvik
Klara Åström, Pinewood HS

Reserver:
Karin Fahlbeck Karlsson, Västerås
Maja Leidefors, Brahe
Linnea Meijer, Alvik
Sofia Persson, Arvika
Sabina Radonja, SBBK
Hanna Wester, Brahe
__________________________________________________________________________________

Samling:

17 juni 2016 kl: 16:45 Kungsgårdsskolan, Ängelholm
Lägret avslutas vid lunchtid den 22/6.

Logi:

Hårt underlag, ta med madrass, kudde och sängkläder.

Resor:

SBBF bekostar alla anslutningsresor. Majoriteten av
spelarna och ledarna kommer att åka tåg från
Stockholm/Södertälje/Norrköping. Spelare från norra
Sverige flyger till Ängelholm. Lokala resor i
Storstockholm inklusive Uppsala/Södertälje bekostas av
var och en.
Detaljerad information inklusive eventuella
bokningsnummer och samlingsplatser/tider för var
och en meddelas ungefär en vecka innan avresa.

Kost:

4 mål mat per dag serveras på Kungsgårdsskolan

Deltagaravgifter:

Deltagaravgiften på 600:- för Ängelholmslägret betalas
in senast 2016-06-01 på SBBF:s bankgiro 731 – 7308,
alternativt via Swish till 123 521 83 26. Märk
betalningen med ”1842 Spelarens Namn”
Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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Deltagaravgiften på 600:- för NM betalas in senast
2016-06-23 på SBBF:s bankgiro 731 – 7308, alternativt
via Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen med
”1833 Spelarens Namn”
Spelare som går på RIG behöver ej betala denna avgift.

Kommande program: 25 juni-1 juli, NM – Kisakallio, Finland
15-24 juli, läger – Joulumäe, Estland
30 juli, hemma-hos-läger – Stockholm
31 juli-3 augusti, landskamper – Postonja, Slovenien
4-14 augusti, EM – Udine, Italien

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:






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

Ta med:

Följande skall dessutom tas med till detta uppdrag:
 Träningsutrustning inklusive löpar- och
basketbollskor
 Anteckningsmaterial
 Tidigare utlämnad landslagsutrustning
 Utrustning för övernattning på hårt underlag
(gäller endast Ängelholmslägret, behövs ej till
NM)

Övrigt:

Se till att svara på ICE-dokumentet som bifogats i
mailet.

Bekräftelse:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2016-05-17 via mail till Jocke samt genom att
fylla i questback formuläret:
https://response.questback.com/idrott/Angelholm2016
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
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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.

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.
Med vänlig hälsning,
/Åke, Jocke, Robin, Cilla och Giona

Ledarstab
Åke Bärlin, huvudtränare – 073-5088097 ake.barlin@gmail.com
Steg 4
Jocke Brunnström, coach – 070-2067046 jocke@sbbk.se
Steg 4
Robin Sandberg, coach – 073-0231854 sampasandberg93@gmail.com Steg 3
Cilla Ehn, fysio – 070-8284310 cecilia.ehn@basket.se

Kontaktinformation SBBF
Per Källman
08- 699 63 03

Ungdomslandslag U15-U18
per.kallman@basket.se

Camilla Östh
08-699 63 05

Ungdomslandslag U15-U18
camilla.osth@basket.se

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

