Basketutvecklare anställda!
Från och med 1:a Augusti finns två basketutvecklare anställda i Norrbotten för att
stötta basketen i länet. Det är Lasse Mikkelsson, basketprofil i Jokkmokk tillsammans
Katarina Lundqvist-Sundelin som under kommande säsong ska finnas ute hos er i
föreningarna. Katarina som de flesta av er säkert varit i kontakt med på kansliet
kommer att avsätta del av sin tjänst för basketutveckling. Totalt sett finns en tjänst
på 50% som vi fördelat på dessa två. Detta är möjligt tack vare idrottslyftspengar
från SBBF.
Lasse och Katta kommer att besöka föreningar för att stötta dessa i rekrytering,
ledarutveckling och att arrangera EBC- sammandrag, som är en del i
spelarrekryteringen och samarbeten med skolan. Hör gärna av till Katta eller Lasse!
Kontaktuppgifter:
Katarina, basket@nbbf.nu, 0920-693 54
Lasse, lasse.mikkelsson@plannjabasket.com, 070-391 26 97

Kontaktuppgifter serier
Kom ihåg att uppdatera föreningens kontaktuppgifter inför den nya säsongen! Det är
en förutsättning för att ni ska få all information från oss. Fyll i den blanketten som
skickades ut från kansliet i våras om ni inte redan gjort det. Har den försvunnit i
inkorgen, kontakta kansliet.

Årsmötet
Lördagen den 18 September, i samband med BBD i Arcus, är det dax för årsmöte.
Kallelse skickas ut inom kort. Delta på årsmötet och påverka basketen i Norrbotten! Vill
ni nominera någon till styrelsen för NBBF, kontakta valberedningen:
Ingemar Ek,070-525 95 40, ingemar.ek@telia.com
Maria Grym, 070-338 89 69, magr08@hotmail.com
Lars Mosesson, 070-552 37 77, lars@mosesson.nu

Snart dax för uppkast
Den 2-3 Oktober är det seriepremiär! Glöm inte att sista amälan till serierna är 15
augusti.
9-10 oktober går första minisammandraget av stapeln. Samma helg kommer det
även att arrangeras EBC-sammandrag i hela landet för att rekrytera nya
basketspelare. Det är del av en gemensam satsning från SBBF. Läs mer om EBC:
http://iof1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=17577&epslanguage=sv
Förhoppningen är att några föreningar i Norrbotten nappar på idén och vill arrangera
ett sammandrag denna eller annan helg. Det är bland annat detta som
Basketutvecklarna (Katta och Lasse) kommer hjälpa föreningarna med.

Kolla in den nya webben!
Sist men inte minst, ni har väl inte missat vår nya hemsida!? Observera den nya
adressen: www.basket.se/norrbotten. Vi kommer att inom kort stänga ned
www.nbbf.nu så börja vänja er med att anävnda basket.se/norrbotten! Hjälp oss
gärna att sprida detta.

Utbildning i matchstatistik
Vill ni i föreningen ha utbildning i matchstatistik för division I och ligan?
Hör av er till kansliet så kan vi hjälpa till!

