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Nyhetsbrev från NBBF
Vi börjar året 2010 med att skicka ut
nyhetsbrev från NBBF. Vi vill bli bättre på att
informera om stort och smått till föreningarna.
Tanken är att vi varje månad ska skicka ut ett
nyhetsbrev . Det kommer att skickas per epost till de adresser vi har i vårt register.
Komihåg att amäla om ni ändrar e-post! Vi
kommer även att publicera nyhetsbrevet på vår
hemsida.
Vill du inte ha nyhetsbrevet, maila
basket@nbbf.nu

NBBF på Facebook
För ökad dialog med föreningarna har vi också
testat att starta en facebook-grupp. Där vi vill
gärna diskutera aktuella frågor med er i
föreningarna. Antalet medlemmar stiger för
var dag, gå med du också! Och ställ frågor!
Har du igen egen facebook och vill du inte
heller skaffa en så går det utmärkt att läsa och
följa det som skrivs, men för att göra egna
inlägg krävs att du skaffar ett facebook-konto
vilket är helt gratis. På hemsidan hittar du en
länk till facebooksidan

Kontaktuppgifter styrelsen
Ordförande Helena Lindvall, 070-350 75 29
Vice Ordförande Stig Karlsson, 070-369 60 14
Kassör Heikki Kairento, 070-608 98 05
Sekreterare Hans Dahlin, 070-515 42 60
Ledamot Maria Fältmark, 070-338 85 45
Ledamot Isabelle H Dyrander, 076-826 2454
Ledamot Liselott Axelsson, 070 676 51 97
Suppelant Rune Westerberg, 070-634 35 27
Suppelant Jan-Anders Ericson, 0730-866 945

Projekt "Låt alla hallar lysa"
Som några av er redan noterat så har NBBF fått finansiering via Idrottslyftet för ett
projekt som syftar till att stötta basketföreningarna i Norrbotten med bland annat
spelar-och ledarrekrytering. Som strategi för att arbeta med dessa frågor finns en plan
om att bilda ytterligare tre basketcentrum; Tornedalen, Malmfälten och Piteå Älvdal.
Luleå Basketcentrum ska fungera som förbild och hjälpa till i detta arbete.
Aktiviteter är hittills genomförda i Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Kalix.
I dagsläget fortsätter vi med det operativa arbetet som innebär skol- och
föreningsbesök på olika håll i länet. Närmast är det Älvsbyn, Kalix och Tornedalen som
är aktuellt. Vid de olika träffarna har utöver lokala föreningar och representanter för
NBBF även David Visscher, Thomas Rutström och Mikael Johansson medverkat. De
har bland annat haft träningar med ungdomar/coacher.Har du frågor kring projekt
"låt alla hallar lysa", kontakta Projektledare Heikki Kairento, 070-608 98 05

Lilla VM
Den 5-7 mars 2010 kommer Lilla VM-finalerna att avgöras i Malmberget.
Norrbotten Idrottsförbund har tidigare arrangerat Lilla VM men för i år är det
Malmbergets AIF som står som arrangör. De ger sedan infromation till förbunden i
respektive idrott. Denna förändig har tagit tid, av förståeliga skäl. Nu har vi i alla
fall fått klartecken att arrangemanget blir av som planerat och vi inbjuder därför
föreningarna att anmäla intresse att delta. Lilla VM är i år för flickor och pojkar
födda 1994 och finns fler anmälda lag än fyra för vardera könen så blir det
kvalmatcher. Vi ber er ha överseende med denna föresening pga. av ovan beskriva
organisationsförändring.

Thomas Rutström- basketutvecklare i Norrbotten
Thomas Rutström är anställd av Svenska Basketbollförbundet som basketutvecklare
och arbetar i Norrbotten Thomas hjälper er i föreningarna med coach- och
Föreningsutveckling samt EBC (basketaktiviteter för barn upp till 10 år). Kontakta
gärna Thomas så hjälper han er i föreningen! 070-5448403,
thomas.rutstrom@basket.se

BDF-konferens och årsmöte
Den 19-20 mars inbjuder Svenska basketbollförbundet till konferens för alla
basketdistrikt samt årsmöte. Har ni någon fråga som ni vill att vi lyfter till konfrensen
eller kanske en motion till årsmötet, hör av er till oss i styrelsen. Det är alla ni
basketföreningarna i Norrbotten vi representerar.Kontaktuppgifter finner ni nedan!
Ordförande och vice ordförande i NBBF kommer att representera från Norrbotten.

