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Sköna maj välkommen…april gick fort och vädret var
galet. Nu har slutspelen & regionläger i stort
avklarats, Basketligafinaler spelats och
basketsäsongen går in i ett slutskede. Några finaler
& turneringar återstår innan sommaren och sedan
kan vi rikta blickarna mot den spännande
landslagsperioden som inleds av rullstolslandslaget
och ungdomslandslagen i sommar, följt av
seniorlandslandslagens VM- respektive EM-kval i
augusti & november. Mycket att se fram emot med
andra ord!
Idrottslyftsträff

I början av april bjöd RF in till en Idrottslyftsträff där
specialförbunden och distriktsförbunden träffades I
två dagar. På seminarierna diskuterades intressanta
teman som Föreningsmiljö, Tränare & Ledare,
Anläggningar & idrottsmiljöer, Träning & tävling samt
Uppföljning & utvärdering och vilken strategi vi
använder för att uppnå vad vi vill uppnå inom dessa
områden. Därtill presenterades en forskningsrapport
av Linnéuniversitetet i vilken Basket ingår. Den heter
Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer och jag
rekommenderar er att läsa den. Allt material från
träffen hittar ni här: Idrottslyftsträff April 2017.
Jag kan inte nog betona värdet av samarbetet med
era respektive distriktsförbund. Det finns mycket
kunskap
och
engagemang
hos
deras
föreningskonsulenter och de är alla redo att bistå er i
er föreningsutveckling.

Intressant forskning presenterad på RF’s
Idrottslyftsträff.
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Sida 2

Basketforum

Lördagen den 22: a april samlades representanter
från flera olika föreningar och basketdistrikt i
Stockholm för att inleda vårt framtida arbete med
förbundets strategi till år 2025. RF var på plats och
presenterade sin strategi och vi tog även del av en
omvärldsbevakning
”Idrottens
möjligheter
&
utmaningar” presenterad av Dan Persson. Det är
också värdefullt att samla många basketengagerade
på en gemensam mötesplats och förväntningarna är
redan höga för nästa tillfälle att mötas då förbundet
bjuder in till Tip off i början av september.

I detta nu o

SBBF bjöd in till Basketforum i Stockholm den 22/4

SBBF enkät

Inför den stundande Tip offen och arbetet med att
formulera förbundets strategi har SBBF skapat en
enkät som kommer att publiceras inom kort. Dess
syfte är att lyssna in ER, var ni befinner er i er
basketverklighet idag och hur era tankar om
framtiden för svensk basket ser ut. Jag hoppas att ni
tar er tid att besvara den enkäten och därmed delta i
vår resa mot 2025.
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