Final Four U18/U20 SM i Luleå!
Efter förra året succé fick Luleå åter förtroendet att arrangera årets SM -finaler för U18 och U20 damer
och herrar.
Boka in 17-18 April och förbered er på massor av spännande basketmatcher. Förra året var det 1 300
åskådare på en av finalmatcherna. I år vill vi slå publikrekord igen! Fullständigt spelprogram hittar ni
på www.nbbf.nu
Vi kommer även att erbjuda en clinic under lördagen som vi hoppas lockar coacher och spelare från
hela länet. Varför inte boka in säsongsavslutningen i samband med denna fullspäckade baskethelg?!

UDM i Arvidsjaur
23-25 april är det dax för årets UDM i Arvidsjaur. 40 lag har anmält sig till turneringen och vi hoppas
på spännande basketmatcher i dagarna tre. Har ni inte varit i Arvidsjaur på länge, ta chansen nu. Hela
byn lever upp tack vare basketen och arrangemanget brukar hålla hög klass.

Pajala är åter på basketkartan
Ett gäng högstadietjejer återupplivar basketen i Pajala! Den 10-11 April får det sin första match då
Överkalix besöker Pajala med ett av sina ungdomslag. David Visscher deltar även denna helg för
tränar- och spelarutbildning. Vi hälsar Pajala Välkommen tillbaka! På temat Tornedalen: I projektet
"Låt alla hallar lysa" med syfte att bilda basketcentrum, har Tornedalen fått ett uppsving tack vare bra
initiativ från några av föreningarna där. Idén är ökad samverkan och ett basketcentrum som resultat
på sikt.

Barentskamper
I år spelas Barentskamperna i Finland, Oulu, och glädjande nog med lag från alla fyra länder: Norge,
Ryssland, Finland och Sverige. Ett länslag för vardera flickor och pojkar kommer att tas ut under
våren. Åldersgrupperna är F- 94

Grymt Gladan!
En stor eloge vill vi rikta till Gladan Basket som genomförde ett fantastiskt lyckat SM-arrangemang för
Flickor U16, 13-14 mars. Inte bara sportslig dramatik och framgång utan även organisatoriskt mycket
bra arrangerat. Lycka till i finalen!

Basket i Norrbotten ligger i topp
Årets konferens för alla basketdistrikt genomfördes 19-20 mars i Stockholm. Fokus var diskussioner
kring den pågående organisationsutredningen av basketsverige. Förbundsmötet har antagit en vision
om att basketen ska bli Sveriges mest tillgängliga nationalsport. Nu är fokus kring hur vi ska
organisera oss på bästa sätt för att nå dit. Om ni önskar ta del av det arbete som pågår så hittar ni
information på www.basket.se eller kontakta Helena Lindvall, 070-350 75 29 som finns med i
projektgruppen för arbetet.
För detta arbete har det tagits fram en mängd underlag, och som Norrbottningar och
basketengagerade ska ni alla vara stolta! För allt underlag visar att vi i Norrbotten ligger i topp i landet
med vår verksamhet och ser man det utifrån antalet invånare är vi i klass med Stockholm. Norrbotten

lyfts ofta fram i diskussionerna som ett bra exempel. Så sträck på er alla föreningar, det är ni som gör
verksamheten!

Rullisar på G
Snart utökar vi basketfamiljen med Rullstolsbasket. Luleå Basket Centrum (LBC) har fått bidrag
för att köpa in basketrullstolar och till hösten beräknas verksamheten komma igång, Den
nybildade förenigen Sportis Luleå är på hugget och är ni sugna att börja spela är det dem ni ska
kontakta, Jonas Näslund, Ordförande, jonas@sportislulea.se
Alla välkomna, ung som gammal, funktionshindrad eller ej, tjejer och killar! Vill andra föreningar starta
rullstolsbasket,
kontakta då LBC

