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Stockholm 2016-05-11

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande Spelare kallas till NM avseende DU18-landslaget
under perioden 2016-06-25 - 2016-07-01.
Clara Arvidsson, RIG Mark
Klara Lundquist, Alvik Basket
Crystel Bittar, Solna Vikings
Linnea Nilsson, Telge Basket
Anna Ekerstedt, RIG Mark
Matilda Salén, Norrort
Rakel Gyberg, Norrköping Dolphins
Emilia Stocklassa, Norrort
Ellen Hahne, BG Luleå
Pernilla Sörensen, BG Luleå
Lovisa Hjern, Norrköping Dolphins
Cajsa Uhrström, Norrköping Dolphins
________________________________________________________________________________

Samling:

25 juni 2016 kl: 18:30 Värtahamnen, Stockholm.

Deltagaravgifter:
Deltagaravgiften på 600:- för NM betalas in senast
2016-06-23 på SBBF:s bankgiro 731 – 7308, alternativt
via Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen med
”1833 Spelarens Namn”
Spelare som går på RIG behöver ej betala denna avgift.

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:
•
•
•
•
•

Ta med:

Giltigt svenskt pass OBS!!
Europeiskt sjukförsäkringskort
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Eventuella dispenser från
dopingreglementet
Vattenflaska

Följande skall dessutom tas med till detta uppdrag:
• Anteckningsmaterial
• Tidigare utlämnad landslagsutrustning
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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.
Information om försäkringar finns på www.basket.se (se
Förbundet - Försäkringsinformation).
Vi rekommenderar även vårdkostnadsförsäkring,
information om detta finns under fliken spelare.

Dopinginfo:

Det är den enskilde spelarens ansvar att följa
dopingreglementet. Information finns på www.basket.se
(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,

Viktor Bengtsson
Ledarstab
Viktor Bengtsson
Steg 4

vsbengtsson@gmail.com
073-6413707

Kajsa Lundahl
Steg 3

kajsa.lundahl@gmail.com
072-2238065

Jesper Sundberg
Steg 4

jesper.sundberg@dolphins.se
070-9886536
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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

