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Oavsett väder – nu nalkas sommaren! Likt så många
andra år försvann maj månad med en himla fart. De
sista årsmötena klarades av i Norra Svealand,
Mellannorrland och Västerbotten och i Göteborg
genomfördes den gigantiska Basketfestivalen som
samlade mängder av basketentusiaster under flera
soliga dagar.
Mötesplatser

Under maj månad gavs flera möjligheter till
spännande möten, dels på de träffar som jag nämnde
i inledningen, men även på RM/USM Final Four och
därefter på MHC & DLT. Överallt vimlar det av
engagerat basketfolk och förutsättningarna till
värdefull dialog är många. I slutet av sommaren
kommer flera möjligheter till spännande möten i och
med herrarnas kvalmatcher till VM. Jag hoppas träffa
er och föra dialog. För alla de möten som inte blir av,
tipsar jag om vår enkät som ni når vi knappen på
hemsidan för det är också en väg till dialog. Var
konstruktiv och berätta gärna om du vill och kan hjälpa
till – att bara tycka/kritisera för oss sannolikt inte
framåt.
Tipp Off

Inför den stundande Tip offen och arbetet med att
formulera förbundets strategi har SBBF som sagt
skapat en enkät. 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 2020. Svara gärna
alldeles oavsett om ni kommer att delta på årets Tip
off eller inte – det är hög tid att vi är långsiktigare än
så…

Ett vimmel av framtidens basketstjärnor på
Göteborgs gator under Basketfestivalen.
Här kan du bidra till vår framtida utveckling!
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Föreningsutvecklare

Alla Basketdistriktförbund har enats om att
föreningsstödet är det mest prioriterade uppdraget i
varje distrikt. Därför har, som tidigare nämnts,
distrikten knutit föreningsutvecklare till sin
organisation i syfte att stötta distriktets alla föreningar
– stora som små, elit som bredd. I de flesta distrikten
är dessa personer på plats och under sommaren gör
vi upp planer för hur dessa krafter bäst skall gynna
svensk baskets utveckling så att vi når vårt mål att bli
den lagsport som växer mest 2020. Därför kommer
dessa föreningsutvecklare också att träffas att enas
om strategin för säsongen 2017/2018 på årets Tip
Off.
Sommaruppehåll

Under sommarperioden är projektet ganska introvert
och förbereder inför alla spännande möten i och med
säsongsupptakten. Därmed finns heller inte mycket
att rapportera och skriva till er om, så nu tar
Infobrevet lite sommaruppehåll. Väl mött i höst!
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I detta nu o

SBBF bjuder in till Tip Off i Stockholms närhet. Ett sätt
att bidra och delta är att svara på SBBFs enkät…

