Lyckade arrangemang
UDM i Arvidsjaur och U18/U20 SM Final Four blev två riktigt lyckade arrangemang.
Arvidsjaur bjöd i vanlig ordning på högklassigt arrangemang där de stora finalrysarna
återfanns i HU18 Gammelstad-Höken samt HU 15 Gammelstad-Avan. Gammelstad stod
som segrare i bägge finalerna samt i ytterligare två grupper och blev därmed den
förening som tog hem flest Guld i UDM. I Luleå blev USM slutspelet hyllat av såväl
deltagade lag som SBBF. De sistnämnda hoppas på fler arrangemang i basketstaden
Luleå! Dessutom fick vi ett SM-guld till Luleå genom Plannjas HU20.

Ny hemsida
Just nu pågår arbetet med vår nya webb där vi övergår i IdrottOnline Förbund.
Hemsidan kommer att få ett annat utseende och struktur som vi tror blir bättre än
den nuvarande. Domänen nbbf.nu kommer även att sägas upp. Ytterligare
information om detta kommer inom kort på den nuvarande webbplatsen.

Rapport från Vårmötet
Söndag den 9 maj samlades basketföreningarna i Norrbotten för vårmötet där alla
tävlingsfrågor behandlas. 13 föreningar fanns representerade och förutom de motioner
som behandlades delgavs även en hel del information från styrelsen till deltagarna. Bland
annat diskuterades den verksamhetsplan som styrelsen arbetat med och där en del bra
synpunkter framkom. Under våren kommer verksamhetsplanen att skickas ut på remiss
till er i föreningarna. Inom kort kommer även protokollet från vårmötet. Vårmötet är
viktigt för påverkan kring den kommande tävlingsverksamheten. Vi hoppas på större
uppslutning nästa år från våra 35 föreningar i länet.

Barentskamperna
14-16 maj avgjordes Barentskamperna i Uleåborg, Finland. Norrbotten
representerades av länslagen för flickor och pojkar födda -94. Norrbottenslagen var
överlägsna motståndet och resultatet blev dubbla Guld! Lagen coachades av Lasse
Mikkelsson/Lars Gustafsson och Maria Modig. Nästa år kommer kamperna att
genomföras i Ryssland. Redan nu har förberedelserna startat och en grupp har
bildats med representanter från respektive land. Norrbotten representeras av Lasse
Mikkelsson.

Hjälp valberedningen
Till hösten, i september, är det åter dax för årsmöte för NBBF. Tipsa gärna
valberedningen om förslag till ledamöter. Vår målsättning är en representation från hela
länet och en jämn föredelning mellan män och kvinnor i styrelsen.
Kontakt 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

Anmälningar serier
Våren och sommaren kommer med stormsteg! Basketsäsongen 09/10 börjar rulla mot sitt slut och vi
börjar blicka frammåt mot nästa säsong. Den 24/6 är sista anmälan till serier. Inom kort kommer ett
separat utskick om detta.

