SÄSONGEN 2013-2014 - NYHETSBREV NUMMER 2
ADRESSÄNDRING
NBBF har efter flytten till Luleå Energi Arena ny postadress:
Norrbottens BDF
Bastugatan 6
972 41 Luleå
Adressen Box 150 gäller alltså inte längre.
EASY BASKET REGISTRERINGAR
Vi vill passa på att påminna alla föreningar att registrera era EB spelare. Registreringen görs
på samma sätt som den vanliga laglicensen. Skillnaden är att detta endast är en registrering
för att vi ska veta hur många aktiva EB spelare som finns i landet.
Senast den 15 december ska Ni i föreningarna ha registrerat samtliga spelare som är U12
och yngre. Registreringarna är avgiftsfria.
Licenstyperna EB och EBC ska användas vid registreringen. Alla Era EB spelare kan registreras
på ett och samma lag/grupp i licensadministrationen.
Mer information om hur Ni går tillväga hittar ni på basket.se Länk till webbsida
UNGDOMS DM 2014
Ungdoms DM spelas 4-6 januari 2014 i Övertorneå för åldersgrupperna U13, U14, U15, U16,
U17 och U19 (säsongen 2013-2014 är det födda 2001 – 1995/96).
Anmälan görs till basket@nbbf.nu senast den 8 december.
Mer information hittar Ni på basket.se/norrbotten Länk till webbsida
RESULTATRAPPORTERING
Visst kommer Ni ihåg att rapportera in resultat efter spelade matcher?
Resultatrapporteringen görs via sms av hemmalaget, instruktioner och matchnummer finns
att hitta på vår hemsida Länk till webbsida
Det är roligare för alla med en aktuell serietabell!

FÖRENINGSARRANGEMANG FÖRGYLLER JULHELGEN
Den 19 december arrangerar Sunderby SK en favorit i repris från ifjol, Julbasket.
Sunderbyns basketherrar tar emot Gammelstad i Herrar division 2 kl.19.00.
Ifjol fanns 450 åskådare på plats, blir det fler i år?
STEG 2 UTBILDNINGAR
Just nu är anmälningarna öppna för både Steg 2 Tränare och Domare. Dennis Pihl är ansvarig
huvudinstruktör för tränarutbildningen och Ricard Lundberg för domarutbildningen.
Via Idrottslyftet är det möjligt att få utbildningsbidrag för alla godkända deltagare vilket i
slutändan medför en lägre deltagaravgift. Är Du intresserad av att gå någon av Steg 2
utbildningarna? Kontakta NBBF’s kansli eller läs mer på vår hemsida! Länk till webbsida
IDOLKORT FÖR EASY BASKET SPELARE
För drygt ett år sedan höll SBBF en ”Vi vill bli fler” workshop i Stockholm tillsammans med
föreningar från hela Sverige. Ett av de många önskemål som kom fram där och då var att vi
måste bli bättre på att lyfta fram vår idrotts stora profiler, och det var så tanken på idolkort
väcktes.
För att ge idolkorten ett mervärde och ett större användningsområde har varje kort även en
övning på baksidan, inspirerad Teknikmärkena;
År 2008 tog SBBF i ett samarbete med Täby Basket fram Teknikmärken som bygger på
samma princip som simmärken, där den enskilde spelarens grundläggande tekniska
basketkunskap testas i rad delmoment. Varje märke representerar en nivå och när varje
delmoment i respektive nivå är uppfyllda får man (köper man) ett märke i form av en
basketboll som finns i olika valörer beroende på nivå.
Varje idol representerar en månad och först ut (december) är Frida Eldebrink.
För att alla våra Easy Basket spelare ska nås av dessa kort är det viktigt att vi tillsammans
hjälps åt för att sprida dem till våra föreningar och spelare. Korten sprids enklast på de Easy
Basket omgångar (upp till U10 - EBC) som ni genomför ute i föreningarna. När korten delas
ut är det viktigt att det sker en genomgång av övningen.
Ta kontakt med NBBF’s kansli när ni ska arrangera en omgång av Easy Basket upp till U10 så
ser vi till att ni får med er idolkort att dela ut.
LYCKADE ARRANGEMANG
Vi måste nog ha landets bästa arrangörer i Norrbotten! Oavsett om det gäller, RM, USM,
Easy Basket eller något annat ordnar Ni i föreningarna alltid en basketfest!
Det är tillsammans som vi gör basketen stor! Bra jobbat där ute!

VITA FLÄCKAR SUDDAS UT
Slutligen kan vi glädjas åt att några av länets vita fläckar inte längre är vita! Töre SK,
Piteå BBF och Kiruna AIF finns åter igen med på vår basketkarta. Töre och Piteå har startat
igång verksamheten med flicklag i EB ålder och Kiruna har startat upp med öppna träningar.
Åter igen, stort tack till alla Er som engagerar sig i vår fantastiska idrott!
Väl mött i baskethallarna!

