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Stockholm 2016-06-23

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till landslagsuppdrag avseende DU16-landslaget
under perioden 2016-06-26-2016-06-30.
Felicia Dourva, EOS
Cecilia Holmberg, EOS
Linnea Meijer, Alvik
Sofia Persson, Arvika
Jenny Södersten, Gammelstan
Matilda Åhlberg, Alvik

Patricia Elias, SBBK
Sara Lundqvist, EOS
Frida Olsson, SBBK
Ester Sjöstrand, Västerås
Vanessa Taylor, Dolphins
Klara Åström, Pinewood HS

Reserver:
Inga reserver till NM.

Samling:

Stockholm, 2016-06-23, 18:30 Värtahamnen, Tallink
Silja.

Verksamhet:

Matcher, och träning, under Nordiska Mästerskapet för
ungdomslag. 5 matcher och (cirka) 5 träningspass
kommer att genomföras. Matchschema för NM finns på
förbundets hemsida
( http://www.basket.se/Landslag/Matcher/#mbt:114500$f&results-nt-team=303&schedule-ntteam=303:$t&0=1 )

Resor:

Samling i Värtahamnen 18:30 lördag 26 juni. Båten
åker 19:30. Hemkomst till Värtahamnen 1 juli 06:10.
Därifrån har spelare med längre resväg egna
anslutningsresor. Kom ihåg att ni som bor i området
kring Storstockholm själv sköter era resor till och från
Värtahamnen.

Kost och logi:

Under resan till Finland kommer ingen middag att
serveras. Tänk på att ni därför själva behöver
ombesörja att ni har middag den 26 juni. Innan
ankomsten i Åbo kommer serveras frukost. I Kisikalio är
all mat ordnad. Under hemresan kommer vi att få mat
innan avresa. På båten kommer vi dock inte att ha
någon måltid.

Deltagaravgifter:

Alla spelaren ska betala in en deltagaravgift för
mästerskapet, på följande sätt; betala in
deltagaravgiften senast 2016-06-28, på SBBF;s
bankgiro 731 – 7308. Märk inbetalningen med
Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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”Deltagaravgift”, ditt namn samt att det avser NM 2016.
Ta med kvitto till lägret/resan.

Kommande program: Kommande program går att hitta på www.basket.se.
Ta med till detta läger: Följande skall dessutom tas med till detta uppdrag:




Samtliga ”off-court” kläder som ni tidigare fått
ut, t-shirts och ryggsäck.
Badkläder behöver ni ha om ni ämnar bada i
den sjö som finns vid anläggningen.
Förmyndarintyg till färjan.

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:






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

Övrigt:

Kom ihåg att ta med förmyndarintyget. Utan
förmyndarintyget kommer ni inte att komma med på
båten. Det är inte heller något vi kan fixa på terminalen.
Bifogat i den här kallelsen finns även förmyndarintyget,
för utskrift, för er som tappade bort papperskopian ni
fick i Ängelholm.

Bekräftelse:

Vi vill ni bekräftar att ni fått kallelsen samt att ni inte har
fått några förhinder. Det gör ni till Jocke på
jocke@sbbk.se så snart som möjligt, men senast
imorgon fredag 24/6-2016 (midsommarafton).

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,
Åke, Jocke, Robin och Cilla

Åke Berlin

Huvudtränare

073-508 80 97

ake.barlin@gmail.com

Jocke Brunnström

Coach

070-206 70 46

jocke@sbbk.se

Robin Sandberg

Coach

073-023 18 54

sampasandberg93@gmail.com

Cilla Ehn

Fysio

070-828 43 10

cecilia.ehn@basket.se
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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.

Kontaktinformation Svenska Basketbollförbundet
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

