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Stockholm 2013-05-26

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande Spelare kallas till Ängelholmslägret avseende DU17-landslaget
under perioden 2013-06-14-2013-06-19 alt 20.
Tyra Carlsten H, Alvik
Katharina Fasth G, Alvik
Ellinor Holmberg, Alvik
Alexandra Landby, Blackeberg
Elin Ljunggren, Marbo
Linnea Rosendahl, Blackeberg

Sigrid Sandström, Uppsala
Anna Stern, Norrköping
Amanda Tivenius, Lidingö
Mathilda Ågren, Helsingborg
Ellen Åström, Södertälje
Sofia Svensson, Lobas

Reserver:
Lisa Haglund, Eskilstuna
Johanna Prytz, Järfälla
Emma Keramovic, Marbo
__________________________________________________________________________________

Samling:

14 juni 2013 kl: 15:30 Kungsgårdsskolan, Ängelholm

Logi:

Hårt underlag, ta med madrass och sängkläder.

Resor:

SBBF bekostar alla anslutningsresor Majoriteten av
spelarna och ledarna kommer att transporteras med en
Buss som startar på Arlanda och sen åker ner för E4:an
och plockar upp spelare och ledare utmed vägen.
Lokala resor i storstockholm inklusive
Uppsala/Södertälje bekostas av var och en.
Detaljerad information inklusive eventuella
bokningsnummer och samlingsplatser-tider för var
och en kommer att förmedlas via respektive lags
ledarstab.

Kost:

4 mål mat per dag serveras på Kungsgårdsskolan
Du som behöver avvikande kost måste meddela
detta i samband med din bekräftelse av denna
kallelse.

Deltagaravgifter:

Samtliga spelare ska betala in 600:- för lägret. Avgiften
skall vara SBBF:s bankgiro 731 – 7308 tillhanda senast
2013-06-07.
Märk inbetalningen med ”Deltagaravgift”, ditt namn och
Ängelholmslägret. Ta med kvitto till lägret/resan.
Spelare som går på RIG behöver ej betala denna avgift.

Kommande program:

Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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17-23/7 2013

Läger

24-28/7 2013

Bratislava, SVK

Turnering

31/7-3/8 2013

Riga, LAT

Landskamper

7-8/8 2013

Läger

9-13/8 2013

Novi Becej, SER

Landskamper

13-26/8 2013

Vukovar/Vinkovci, CRO

EM

Påminner att det alltid går att hitta information på www.basket.se

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:






Giltigt svenskt pass
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

Övrigt:

11 spelare och 3 reserver är just nu uttagna pga att vi
avvaktar DLT-spelare. Sofia Svensson får en ny chans
dock utan tävlan eftersom hon är född 95.

Bekräftelse:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2013-05-31, via e-post till Frida Saberian, samt
undertecknad coach, se kontaktinformation.
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

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.
Mer information om detta finns på www.basket.se (se
Landslag – Administration).
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Dopinginfo:

Det är den enskilde spelarens ansvar att följa
dopingreglementet. Se:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/T
avling/Antidoping/. För ytterligare hjälp kontakta Jonte
Karlsson.

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,

Karin Inger Key & Jonas Fredrikson

Ledarstab
Co-HeadCoach
Karin Inger Key
Coach Mark
0706-926984
Co-HeadCoach
Jonas Fredrikson
Coach Högsbo
0730-362250

k.ingerkey@gmail.com

joppebasket@yahoo.se

Kontaktinformation
Svenska Basketbollförbundet
Per Källman

per.kallman@basket.se

08- 699 63 03

Landslagsansvarig,
ungdom

Jonte Karlsson

jonte.karlsson@basket.se

08-699 63 09

Landslagschef, ansvarig senior
(Dopingfrågor)

Frida Saberian

office@basket.se

08-699 63 05

Koordinator (resor, licenser)

Dimitrios Panagiotopoulos

dimitrios.panagiotopoulos@basket.se

08-699 63 12

Fysansvarig

Lena Wallin Kantzy

lena.wallin-kantzy@basket.se

08-699 63 08

Generalsekreterare

