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DISTRIKTSLAGSCOACHER SÖKES
Ni kanske har sett annonsen om att vi söker distriktslagscoacher?
Norrbotten deltar säsongen 2013-2014 med distriktslag i Barents Games, turneringen som
spelas mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och i DLT (Distriktslagsturneringen).
Pojkar och flickor U18 spelar DLT och pojkar och flickor U16 spelar både DLT och Barents
Games. Som distriktslagscoach blir Du ansvarig för att ta fram ett lag genom träningar och
ansvara för laget i samband med turneringarna där Du reser och bor med laget.
Låter det intressant? Alla intresserade är välkomna att skicka in ett kort basket-CV till
basket@nbbf.nu senast 20 januari 2014.
NYA DOMARTRÖJOR
Nu införs nya officiella domartröjor!
NBBF kommer att göra en samlad beställning av domarkläder mot slutet av januari.
Är Ni intresserade av att beställa tröjor att ha i hallen till Era föreningsdomare?
Maila in er beställning till basket@nbbf.nu senast den 17 januari.

UNGDOMS DM 2014
Under december månad beslutades det att Ungdoms DM flyttas fram p.g.a. det låga antalet
anmälda lag. Turneringen kommer istället att spelas under april månad. Exakt datum är ej

satt men en ny inbjudan kommer att skickas ut så snart detta är klart.
Åldersgrupperna som spelar UDM är U13, U14, U15, U16, U17 och U19 (säsongen 2013-2014
är det födda 2001 – 1995/96).
LILLA VM 2014
Nu börjar det närma sig Lilla VM 2014! Den årligt återkommande turneringen spelas i år
28 februari – 2 mars i Gällivare/Malmberget för födda 1998. Anmälan görs till
basket@nbbf.nu och sista anmälningsdag är 26 januari. Mer info på vår hemsida.
Välkommen in med er anmälan! Länk till hemsida
UNGDOMSKOMMITTÉN FYLLS PÅ
Nu är vår kommitté med och för ungdomar fylld och det är ambitiösa och basketkunniga
namn som denna säsong representerar Norrbottens basketungdomar. I kommittén säsongen
2013/2014 medverkar:
Sohaiba Mohammadi, BK Höken
Fanny Mosesson, BG Luleå (tidigare BK Höken)
Nora Enoksson Mäki, BK Höken
Olle Karlsson, BG Luleå (tidigare Avans SK)
Denzel Andersson, BG Luleå (tidigare KFUM Sundsvall)
Joar Mikkelsson, BG Luleå (tidigare Jokkmokk Basket)
Tillsammans ska kommittén försöka att utvärdera och utveckla norrbottnisk basket ur ett
mer ungdomligt perspektiv. Har ni förslag på ämnen för kommittén att diskutera eller annat
är ni välkomna att maila till oss!
RESULTATRAPPORTERING
Det tåls att påminnas om! Efter spelad match är det hemmalaget som ska rapportera in
matchresultatet. Protokollet tas om hand av arrangörsföreningen i serier för U13 – U17.
I U19 och seniorserier (ev. även i U17 om det görs upp med arrangörsföreningen) är det
förstedomaren som ser till att protokollet lämnas in till NBBF.
Instruktioner för resultatrapportering och matchnummer finns att hitta på vår hemsida.
UTBILDNINGAR
Under våren kommer Steg 2 Domare genomföras under tre helger (februari, mars, maj) och
även Steg 2 Tränare, Steg 1 och grundkurser planeras in. Är Ni i behov av utbildning i
föreningen? Hör av Er så syr vi ihop en bra utbildning!
Glöm inte bort att även SISU har bra och matnyttiga idrottsutbildningar för föreningen!

