Möte om EBC/EB
Ni har väl inte missat inbjudan till föreningsmötet den 4/1 kl. 16.30-18 i Kyrkans
Hus, Luleå? Då berättar vi mera om EBC/EB, spelarutvecklingsplanen och informerar
om annat aktuellt. Vi bjuder på fika och matchen LF Basket-Jämtland kl. 19.04.
Anmälan till basket@nbbf.nu

Lilla VM
Tradtionsenligt går lilla VM av stapeln i Malmberget under mars månad. Malmbergets
AIF står för arrangemanget. Inbjudan till Lilla VM kommer att skickas ut i dagarna, så
fort vi får kontakt med arrangörerna och mera information om turneringen.

Organisationsutredningen
Tack för ett gott engagemang för organisationsutredningen för svensk baskets
framtid! Synpunkterna från basketsverige har framförts till SBBF:s styrelse och
frågan ligger just nu på deras bord där vi får avvakta om frågan ställs till årsmötet till
våren.

UDM
UDM kommer att spelas i Arvidsjaur även denna säsong. Förfrågan har gått ut till
föreningarna om möjligheten att arrangera UDM men bara Arvidsjaur antog
utmaningen och anmälde sitt intresse. I vanlig ordning kan vi säkerligen förvänta oss
ett förstklassigt arrangemang. UDM kommer att spelas 15-17 April.

Resultatrapportering av serierna
För de serier som nu finns i BasketHotel skall resultatrapporteringen ske av
hemmalaget via sms efter spelad match. För detta behövs slutresultat och
matchnummer som ni hittar under respektive match i serien. Instruktioner för hur
detta går till är skickade till respektive lagledare/coach vid tidigare tillfälle. Om ni
mot förmodan inte har fått instruktionen, hör av er till kansliet så fixar vi det!
Tips är att utse en eller några personer i laget som ansvarar för att resultatet
rapporteras in efter matchen, på så sätt missas inga resultat.Protokollen skickas i
vanlig ordning in till NBBF, Box 150, 971 05 Luleå eller lämnas på kansliet på
Kungsgatan 46 alternativt i den röda brevlådan utanför huset.

Utbildningar

Är ni i föreningen i behov av någon stegutbildning, tränare eller domare, statistik
eller funktionärsutbildning. Hör då av er till kansliet så försöker vi tillgodose de behov
som finns. Vi vill än en gång påpeka att vi är i stort behov av utbildare. Framför allt
är de domare men även tränare. Uppmuntra gärna föreningens medlemmar att
utbilda sig och satsa på att bli utbildare.
Vill ni ordna en föreläsning eller annan utbildningen i andra frågor än ovanstående, t.
ex. kost, ledarskap, föreningslära, föreningsutveckling etc, kontakta då SISU
Idrottsutbildarna och Anne Meriläinen som hjälper alla basketföreningar i länet med
alla utvecklingsfrågor som ni kan tänka er. Ni når Anne på
anne.merilainen@sisuidrottsutbildarna.se och 0920-43 42 04

