ÅRSMÖTET
Den 21 september genomfördes NBBF’s årsmöte i Arcushallen i samband med Basketbollens
Dagar som BK Höken arrangerar. 21 deltagare från 16 föreningar och organisationer deltog
på mötet där vi inledande fick information från Katarina Halvardsson om Norrbottens
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Mattias Kenttä valdes åter till
ordförande för NBBF och i samma veva fick vi avtacka Emelie Hjelte för hennes engagemang
och insatser och välkomna Maria Modig in i styrelsen.
EASY BASKET FÖR U12 OCH U11 2013/2014
Nu är det dags att anmäla sig för att arrangera och delta på säsongens Easy Basket (EB) för
spelare födda 2002 och 2003. Information och anmälan finns på vår hemsida!
EASY BASKET CHALLENGE FÖR U10 OCH YNGRE
Planerar ni i föreningen att genomföra en EBC-omgång? Meddela oss så lägger vi upp ert
arrangemang på vår hemsida så fler kan ta del av det!
DISTRIKTSSERIER 2013/2014
Den 12-13 oktober är det seriestart för våra distriktsserier. Seniorserierna i distriktet
kommer att benämnas ”Division 2” efter önskemål från Svenska Basketbollförbundet.
DOMARINFORMATION
Nu finns information om och från NBBF’s domarkår på vår hemsida. Där hittar ni bland annat
arvoden för säsongen, blanketter och så småningom även domarlistor och nyheter från
domarkåren.
LICENSIERING
Vi vill också påminna om att ni i föreningarna måste licensiera era spelare och ledare som
deltar i seriespel. Det är viktigt både ur tävlings- och försäkringssynpunkt. Om Ni i föreningen
behöver hjälp eller har några frågor är Ni välkomna att kontakta kansliet för support.
UTBILDNING
Steg 1 utbildningen som påbörjades i våras och skulle avslutas i augusti fick flyttas då våra
instruktörer var på utbildarutbildning med Svenska Basketbollförbundet. Vi håller som bäst
på att planera in del 2 och även en Steg 2 Tränare och en Steg 2 domare. Grundkurser
genomförs löpande under säsongen. Hör av er om ni är intresserade av en utbildning!
Positivt är att vi nu har nio utbildare i länet, 6 tränarutbildare och 3 domarutbildare, varav
Dennis Pihl är Steg 2 utbildare på tränarsidan och Ricard Lundberg på domarsidan!

Glöm inte bort att även SISU har bra utbildningar att erbjuda, ta kontakt med
utbildningskonsulent Niklas Olsson (niklas.olsson@sisuidrottsutbildarna.se) för mer
information. Han stödjer Er i föreningsutvecklingen!
FÖRENINGSLISTOR
Skicka gärna in Era uppdaterade föreningslistor med kontaktuppgifter till styrelse och
lagledare. På så sätt får vi tag i rätt personer och ingen slipper få mail i onödan.
NBBF PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM
Visst följer Ni väl oss på Facebook och Instagram? Här lägger vi upp massor med nyheter och
bilder. Hur kan det se ut på en träning i Din förening? Skicka gärna in Era egna
föreningsbilder!
NY ARENA, NYTT KANSLI
1 augusti flyttade vi tillsammans med LF Basket, Northland och Luleå Basketcentrum in i nya
fina Luleå Energi Arena där vårt kansli samsas med sporthall och restaurang under ett och
samma tak. Besök oss gärna på Bastugatan 6 – 8 och hör gärna av Er om Ni har några frågor,
funderingar eller bara vill prata basket.
Åter igen, stort tack till alla Er som engagerar sig i vår fantastiska idrott!
Väl mött i baskethallarna!

