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Stockholm 2019-05-14

KALLELSE TILL LANDSLAGSUPPDRAG
Följande Spelare kallas till Luleålägret avseende HU15-landslaget under
perioden 2019-06-14 – 2019-06-20. Luleålägret arrangeras i samarbete med
Luleå Kommun och RIG Luleå.
Aurimas Buskevicius, Högsbo Basket
David Lindquist, Högsbo Basket
Felix Smedjeback, Malbas
Herman Kihlman, Högsbo Basket
Johan Rosenbaum, Kungsholmen BBK
Max Andersson, Åkersberga Basket
Samuel Pernyér, Kungsholmen BBK
Ted Dunér, AIK Basket
Tunde Vahlberg Fasasi, AIK Basket
Wilhelm Bodingh, Åkersberga Basket

Dante Myrthil, AIK Basket
Efraim Babo Kouame,Högsbo Basket
Hannes Brasch, KFUM Blackeberg
Jakob Arfalk, KFUM Blackeberg
Ludvig Sjödin, Hammarby Basket
Mikai Klintman, Trelleborg Basket
Stellan Rajaofera, Antibes
Tim Jonsson, Spånga Basket
Villiam Aderteg Garcia, Fryshuset
William Kermoury, AIK Basket

Ytterligare 4 kallade spelare, samt 6 reserver, namnges efter Miki
Herkel Cup 6-9/6.
Samling: 2019-06-14 i Luleå ca 16:30. Anpassat beroende på anslutningsresor,
se nedan. Individuell information om resor kommer att delges kallade spelare i ett
senare skede via mail.
Verksamhet: Basketträningar, fysträningar, fystester, teambuilding-aktiviteter och
teori.
Logi: Hårt underlag. Madrasser kommer att ordnas till alla deltagare, ta med
kudde, täcke och sängkläder alternativt sovsäck.
Resor: SBBF bekostar alla anslutningsresor. Lokala resor i Storstockholm
inklusive Uppsala/Södertälje till och från Arlanda samt andra flygplatser och
järnvägsstationer bekostas av var och en. SBBF bekostar alla transporter i Luleå.
Kost: Alla måltider i Luleå bekostas av SBBF. Däremot kan det vara bra att ha
med sig lite fickpengar om man behöver fylla på med något mellanmål utöver det
som serveras, samt för eventuella måltider under anslutningsresorna innan eller
efter samlingen.
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Deltagaravgifter: Samtliga spelare ska betala in 800: - för lägret. Avgiften
betalas in senast 2019-05-27. SBBF:s Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen
med ”4881 och med Spelarens Namn”.
Kommande program:
5–8/8 Kinna, Marks Gymnasieskola –Träningsläger – 15 spelare tas ut.
9–11/8 Vejen, Danmark, NSDBC turnering, preliminärt landskamper mot
Tyskland, Holland och Danmark.
Ta med: Följande ska tas med till detta uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Träningsutrustning inklusive löpar- och basketbollskor
Anteckningsmaterial – Papper och Penna
Pass
Det europeiska sjukförsäkringskortet
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska
2 st Dauerlindor
Egna sängkläder alternativt sovsäck inkl. kudde

Bekräftelse: Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock senast
2019-05-21, via e-post till Anders Thomasson, thomasson.anders@live.se
Anders svarar också på frågor om resor till lägret, logistik med mera.

Du ska även omgående svara på detta Questback formulär via denna
länk:https://web2.questback.com/Quests/QuestDesigner/PreviewPage.as
px?QuestID=5347097&sid=0hdvsHJeOV&PPK=evchpnzgdd 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 ”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 www.basket.se (se Landslag – Administration).
Dopinginfo: Det är den enskilde spelarens ansvar att följa dopingreglementet.
För vidare frågor om detta se www.basket.se (Tävling – Antidoping). Kontakta
Fysio Alexander Clark vid frågor.
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. På fritiden i samband med läger och matcher bör i möjligaste mån
enhetlig klädsel användas.
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Det är inte tillåtet att använda eget föreningsmaterial.
Om det saknas profilkläder skall neutrala kläder användas.
Skada/sjukdom/förhinder att delta på lägret:
Om du är sjuk eller skadar dig inför lägret, efter att du fyllt i questbacken, så ska
du omgående kontakta Fysio Alexander Clark på: alexander.clark@hotmail.com
detta för att vi ska kunna bedöma om du kan delta på lägret eller inte och vid
behov kalla in en reserv. Detta gäller också om du inte tror dig kunna delta fullt ut
på lägret.
Vill ni fylla på i landslagsgarderoben så kan ni beställa genom vår
samarbetspartner BasketShop här: https://www.basketshop.se/swedenbasketball
Med vänlig hälsning,
Christer Sjögren
Head Coach HU15
christer.sjogren@basket.se
Ledarstab HU15:
Christer Sjögren
Håkan Larsson
Anders Thomasson
Andreas Af Kleen
Alexander Clark, Fysio
Kontaktinformation SBBF
Fredrik Joulamo
08- 699 63 15

Landslagsansvarig
fredrik.joulamo@basket.se

Lisa Bergroth
08-699 63 10

Landslagskoordinator
lisa.bergroth@basket.se

André Trygg Wredlert
Fysansvarig
073-570 17 23 andre.wredlert@basket.se

Cecilia Ehn
Huvudansvarig Fysio
0708-284310 cecilia.ehn@basket.se

Alexander Clark
Fysio HU15
alexander.clark@hotmail.com
Kontaktinformation till övrig förbundspersonal hittar du på www.basket.se

