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Stockholm 2016-05-18

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till landslagsuppdrag avseende DU20-landslaget
under perioden 2016-06-05 – 2016-06-06.
Embla Andersson, BG Luleå
Kajsa Carlsson, Visby Ladies
Sofia Hägg, Luleå Basket
Hanna Käll, Wetterbygden
Anna Lundquist, Alvik Basket
Johanna Prytz, Solna Vikings
Anna Stern, Norrköping Dolphins

Adriana Camber, Sallén Basket
Ellinor Holmberg, Alvik Basket
Amanda Kantzy, Colorado State Uni.
Elin Ljunggren, Mark Basket
Fanny Paulin, Solna Vikings
Linnea Rosendahl, Mercer University
Ellen Åström, Telge Basket

Samling:

Stockholm, Bosön, 5 juni kl 9.00

Verksamhet:

Fysprofil på Bosön 5-6 juni med hemma-hos-boende.
Söndag 5 juni
09.00 Fysprofil dag 1
ca 11.30 Gemensam lunch på Bosön
Tid för individuella samtal efter lunch samt lagmöte.
Måndag 6 juni
09.00 Fysprofil dag 2
ca 11.30 Gemensam lunch på Bosön

Questback:

Fyll i denna länk direkt (absolut senast 26:e maj):
https://response.questback.com/idrott/U20boson/

Resor:

Kontakta oss vid behov av anslutningsresor

Kost och logi:

Svenska Basketbollförbundet försöker bedriva en så stor
verksamhet som möjligt med den begränsade ekonomi
som råder. För att kunna erbjuda spelarna fler lägerdagar
försöker vi då det är möjligt att använda oss av ”hemma
hos – boende”. Vid hemmaboende bekostas all mat av
spelaren själv.
Du som behöver avvikande kost måste meddela detta
i samband med din bekräftelse av denna kallelse.

Kommande program: Preliminär planering
5-6 juni: Tester enligt Fysprofilen, Bosön
15-20 juni: Läger Visby
20-25 juni: Turnering i Prag, Tjeckien
början på juli: Läger i Stockholm
9-17 juli: EM i Matosinhos, Portugal
Mer info går att hitta på www.basket.se.

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

Sida 2 / 3

Ta med till detta läger: Följande skall dessutom tas med till detta uppdrag:
•
•

Träningskläder för fystester
Löparskor

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:
•
•
•
•

Bekräftelse:

Giltigt svenskt pass
Europeiskt sjukförsäkringskort
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2016-05-22, till david.leman@basket.se

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.
Med vänlig hälsning,
Ledarstaben för Damer U20 genom David Leman
Ledarstab
David Leman
Markos Kiriakidis
Elisabeth Egnell
David Holmgren
Michaela Hedin

Head Coach
Asst Coach
Asst Coach
Fysio
Fysio

073-9127372
076-4052812
073-5231130
073-5265489
073-8186543

david.leman@basket.se
markos.kiriakidis@sbbk.se
elisabethegnell@hotmail.com
david@fysiostockholm.se
michaela.hedin@gmail.com

Övrig nyttig information

Försäkringsinfo:

Samtliga spelare omfattas av licensförsäkringen samt en
kompletterande försäkring och idrottsreseförsäkring. Mer
information om detta finns på www.basket.se (se
Landslag – Administration).

Dopinginfo:

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

Reseinformation:

Lagresor
• När laget åker gemensamt från samma ort.
• Lagresor bokas av SBBF
Ex. DU16 åker gemensamt från Arlanda till Neapel
Anslutningsresor
• Resor till och från samlingsplats som inte är
lokaltrafik. Ex. flyg från Luleå till Arlanda.
• Anslutningsresor för ungdomslandslagen bokas
av utnämnd coach i respektive lag. Vid
gemensamma läger där flera landslag samlas
bokas anslutningsresor av SBBF genom Camilla
Östh (se kontaktinfo nedan)
Lokala resor
• Resor som sker med lokaltrafik, även på annan
ort än hemort.
• Lokala resor bekostas av spelaren själv.
Ex. resa mellan Arlanda och Solnahallen.

Info datainsamling: Under vissa läger samlas data in i samband med olika
fysiska tester. Dessa data kan komma att användas i
forskningssyfte, dock anonymt - utan koppling till namn.

Kontaktinformation Svenska Basketbollförbundet
Jonte Karlsson, Senior- och U20-landslag
08-699 63 09 jonte.karlsson@basket.se
Per Källman Ungdomslandslag U15-U18
08- 699 63 03 per.kallman@basket.se
Camilla Östh Ungdomslandslag U15-U18
08-699 63 05 camilla.osth@basket.se
Dimitrios Panagiotopoulos Fysansvarig
08-699 63 12 dimitrios.panagiotopoulos@basket.se
Kontaktinformation till övrig förbundspersonal hittar du på www.basket.se

