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Stockholm 2016-06-06

KALLELSE TILL LANDSLAGSUPPDRAG
Följande Spelare kallas till Marklägret samt turnering i Köpenhamn avseende
DU15-landslaget under perioden 2016-06-12 - 2016-06-19.
Marklägret arrangeras i samarbete med Mark RIG (riksidrottsgymnasium). Alla
spelare kommer den 16/6 åka från Mark till Köpenhamn för att spela turneringen
Copenhagen Invitational.
Alma Elsnitz, Skuru IK
Alva Lindby, Södertälje BBK
Alva Rensmo, KFUM Uppsala
Anna Gunnarsson, Borgholm Wings
Elfrieda Andréen Olsson, Högsbo
Elin Lindskog, Alvik
Emelie Erlandsson, Alvik
Fanny Hahne, Spånga Basket
Felicia Holmlund, Skuru IK
Frida Westin, Södertälje BBK
Isabelle Cimen, Södertälje BBK
Josephine Bäck, Södertälje BBK

Julia Stenberg, Solna Vikings
Julia Teimert, Hammarby Basket
Lisa Dahl, Västerviks IF
Melina Curiander, KFUM Nässjö
Mimmi Hahne, Spånga Basket
Olivia Lantz, KFUM Uppsala
Rebecka Ekström, Täby
Ruba Abo Hashesh, KFUM Vänerstaden

Sesina Kahsay, BK Järva
Signe Almquist, Täby
Signe Persman, KFUM Örebro Basket
Tova Sabel, Alvik

Reserver:
Debora Alem, BK Järva
Hanna Appelgren, Skuru IK
Minette Sjögren, Alvik

Sophia Öjhammar, Solna Vikings
Vendela af Malmborg, Solna Vikings
Wilma Sandqvist, BK Vråken

Reserver som inte blir inkallade till detta läger kommer bli kallade till Luleålägret
och NSDBC, 31/7-7/8.

Samling:

Söndag den 12/6 kl. 15.00 Marks Gymnasieskola

Logi:

Hårt underlag. Madrasser kommer att ordnas till alla
deltagare, ta med kudde, täcke och sängkläder.

Resor:

SBBF bekostar alla anslutningsresor. Lokala resor i
Storstockholm inklusive Uppsala/Södertälje till och från
Arlanda samt andra flygplatser och järnvägsstationer
bekostas av deltagarna, var och en.
Söndag 12/6
Spelare från Stockholm/Södertälje/Norrköping kommer
på morgonen åka tåg till Göteborg och därifrån buss till
Mark. Deltagare från norra Sverige kommer att flyga till
Landvetter och bli hämtade där. Alla deltagare kommer
att få information om sin resa.
Torsdag 16/6
Vi reser tillsammans från Mark till Köpenhamn.
Svenska Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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Söndag 19/6
Efter turneringen i Köpenhamn ordnas resor hem för
alla spelare. Vi är dock tacksamma om ni meddelar via
anmälningslänken om föräldrar avser att vara på plats i
Köpenhamn och ta med sin son/dotter hem, och att vi
därmed inte behöver boka någon anslutningsresa.
Detaljerad information inklusive eventuella
bokningsnummer och samlingsplatser, tider, för var
och en kommer att förmedlas dagarna innan lägret.
Kost:

Alla måltider från middag den 12/6 till lunch den 19/6
bekostas av förbundet. Däremot kan det vara bra att ha
med sig lite fickpengar om man behöver fylla på med
något mellanmål utöver det som serveras. OBS att
ingen lunch ingår den 12/6 utan spelarna som reser
behöver ha med sig matsäck eller ordna lunch själva på
vägen. De som har längre resor hem den 19/6 kommer
behöva ordna med middag själva på vägen.

Deltagaravgifter:

Samtliga spelare ska betala in 800:- senast 2016-06-09
för lägret. Avgiften betalas till SBBF:s bankgiro 731 –
7308, alternativt via Swish till 123 521 83 26. Märk
inbetalningen med ”1883 Spelarens Namn”.

Kommande program:

31/7-7/8 Luleålägret samt NSDBC i Ålborg, Danmark,
15 spelare.

Ta med:

Följande ska tas med till detta uppdrag:
 Träningsutrustning inklusive löpar- och
basketbollskor (ca två pass per dag)
 Anteckningsmaterial
 Tidigare utlämnad region & landslagsutrustning
 Pass
 Det europeiska sjukförsäkringskortet
 Eventuella dispenser från dopingreglementet
 Vattenflaska
 Kudde, täcke och sängkläder

Övrigt:

Vänligen notera att passkontroller genomförs när man
reser mellan Danmark och Sverige, varför det är av
yttersta vikt att detta är med.
Här är länk till turneringens hemsida:
http://www.cph-invitational.dk/
Info om hotellerbjudande etc för fans:
http://www.cph-invitational.dk/tournament/guests
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Bekräftelse:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2015-06-07, genom att:
1) svara på frågorna i följande länk:
https://response.questback.com/idrott/Mark2016
2) meddela via mail till Helena Pihl, se
kontaktinformation.
Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.

Sjukdom/skada

Information till
klubbcoacher:

Om du inför lägret blir sjuk eller skadad och inte kan
träna fullt ut är det av ytterst vikt att du tar kontakt med
Helena Pihl via mail eller telefon, se kontaktinformation.

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 ”Landslag” och ”Program &
Kallelser” 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 http://www.basket.se
(Förbundet – Försäkringsinformation)

Dopinginfo:

Det är den enskilde spelarens ansvar att följa
dopingreglementet. För vidare frågor om detta se
www.basket.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,
Johan Persson
Huvudansvarig coach DU15
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Ledarstab
Johan Persson
070-837 37 90

Huvudansvarig coach, Steg 4
johanpersson79@gmail.com

Ali Tabrizi
070-310 33 04

Assisterande coach, Steg 3
ali@3noll5.se

Helena Pihl
073-762 56 95

Assisterande coach
helenapihl@outlook.com

Linnea Andrén
073-836 83 30

Fysio
linno_andren@hotmail.com

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

