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Endast ett par dagar kvar av 2016 – ett år som
innehållit såväl glädjeämnen som tex snöpliga
förluster i EM-kvalet. Låt oss tillsammans göra 2017
till de roliga händelsernas år. Året då svensk basket
tar tydliga steg mot sitt mål att 2020 bli den lagidrott
som växer mest. Men först en liten information om
vad som skett i december i Bli fler-projektet.
Jävlar anamma 2017

Minns ni professorn i kognitiv neurovetenskap som
jag nämnde i förra informationsbrevet? Kika på bilden
bredvid så ser ni vad det handlade om. Jag har en
innerlig önskan om OCH tilltro att vi tillsammans, med
en stor dos jävlar anamma, kan göra 2017 till ett riktigt
framgångsår med flera bra händelser för oss i svensk
basket. Så många viktiga insatser gjordes nämligen
redan under hösten i distrikten att jag är säker på att
våren kommer visa på många exempel på kreativ
handlingskraft som bland annat innefattar tätare
dialoger mellan förening & distrikt och ett utvecklat
föreningsstöd, förbättrad kommunikation till sportens
ALLA intressenter, föräldrar tex. och en mängd andra
spännande initiativ. Naturligtvis finns också
förhoppningen att våra landslag, ungdoms- såväl som
seniorlandslagen, skördar stora framgångar under
sommarens och höstens landskamper.
Distriktslagsverksamheten

Jag
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fram
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Distriktlagsverksamheten och DLT varit en het potatis
i de olika forum där projektet deltagit. Dock har en mer
konstruktiv dialog tagit form under december och allas
gemensamma önskan att forma detta till en verkligt
bra verksamhet för individuell utveckling har
dominerat den dialogen. Alla inblandade vill förstås se
denna verksamhet som en bra plattform för individuell
utveckling av coacher såväl som unga spelare och
målet är att detta framgent också skall speglas av den
verksamhet som kommer att bedrivas i alla distrikt.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap
berättar hur man ger barnen jävlar anamma för att
utveckla sin ihärdighet.
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Möten i BDF:en – ett värdefullt inslag i projektarbetet

Det har nog nämnts förut, men tål att upprepas – alla
möten med de engagerade i verksamheten runtom i
landet är så oerhört värdefulla för att få en full
förståelse för vad som funkar respektive inte funkar i
den befintliga verksamheten. Under december har
möten bland annat skett med föreningar och/eller
distriktsanställda i Norra Svealand, Stockholm,
Norrbotten och Mellannorrland. Samtal har även förts
med representanter i Mellansvenska, Västerbotten &
Skåne. Förhoppningen är att många ytterligare
tillfällen till möten och konstruktiva samtal dyker upp
under 2017. Möten kan ske på många olika sett och
vi hoppas kunna sjösätta en ny mötesplattform under
inledningen av det nya året då vi vill erbjuda er
inspirationsträffar med olika teman via Skype. Hojta
gärna till om det är något tema som ni mycket gärna
vill se på en av dessa ”Knowledge sharing sessions”.
Jag lovar att ta er förslag under beaktande. 
Nu återstår från projektet endast att runda av med en
önskan om ett riktigt Gott slut på 2016 och framför
allt ett riktigt Gott Nytt År!!!
Monica Söderberg
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Ovan - Föreningsrepresentanter på plats Stockholm
Baskets återkommande kansliträff där information,
diskussion och nätverkande för basketen i Stockholm
framåt. Nedan – Lilla Bocken i Gävle.

