SÄSONGEN 2013-2014 - NYHETSBREV NUMMER 4
NY STEG 1 UTBILDNING
Kommande helg, den 5 – 6 april startar Steg 1 utbildningen för de som vill verka som tränare
och domare för ungdom U13 – U20 i distriktsserier (ej ungdomselit). Du får även verka som
2:e domare i lägre distriktsserier (div 3 och lägre) på distriktsnivå.
Anmälan gör du via vårt webbformulär!
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/449988
(Fungerar inte länken, kopiera texten och klistra in i webbläsaren)
LILLA VM SEGRARE
Första helgen i mars avgjordes Lilla VM som brukligt i Gällivare/Malmberget och i år deltog
flickor och pojkar födda 1998. På pojksidan deltog Dundret, Jokkmokk 99 och Gammelstad
och på flicksidan deltog Boden, Polcirkeln och Jokkmokk. Gammelstads pojkar gick segrande
ur vinnarstriden mot Dundret och Jokkmokks flickor kammade hem guldet efter en rafflande
match mot Boden som gick till förlängning! Stort grattis till segrarna!

UNGDOMS DM 2014
Efter många turer fram och tillbaka kan vi nu presentera UDM i ett nytt koncept för 2014!
UDM kommer spelas under första helgen i maj som en del av Barents Basketball Games som
Luleå Basketcentrum arrangerar.
Åldersgrupperna som spelar UDM är U13, U14, U15, U16, U17 och U19 (säsongen 2013-2014
är det födda 2001 – 1995/96). Mer information kommer ut inom kort!

VÅRMÖTE
Vårmötet är mötet där distriktets alla tävlingsfrågor behandlas. Det är där Ni i föreningarna
har som största chans att påverka och förändra vår tävlingsverksamhet i Norrbotten.
Vårmötet i år hålls söndag den 11 maj 2014 i kl. 14.00 i Luleå Energi Arena.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 april.
Anmälan gös senast den 8 maj via mail till basket@nbbf.nu
Varmt välkomna!
INSAMLING AV TRÄNINGSKLÄDER
Jokkmokk Basket har fått ett rejält uppsving bland EB-spelande barn, härligt!
Många av de nya EB-spelarna kommer som nyanlända flyktingbarn och har inte alltid de
bästa förutsättningarna från start. Därför samlar vi nu in träningskläder till barn i åk 1 – 4
som skall skänkas till våra nya stjärnor på baskethimlen!
Har Du några träningskläder hemma som inte längre används?
Låt någon annan får ta del av dem! Vi söker i första hand shorts, linnen och skor.
Lämna gärna in Dina gåvor till vårt kansli i Luleå Energi Arena eller skicka dem till oss för
vidare distribution.
Tack!
PROVA SKATTNINGSVERKTYGET PÅ ER FÖRENING TILLSAMMANS MED SISU
Har Ni hunnit träffa basketens trevlige utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna ännu?
Han heter Samuel Lund och efterträdde Niklas Olsson i januari.
SISU har ett jättebra verktyg för att ta reda på hur läget ser ut i idrottsföreningar gällande
såväl antal barn och ledare som lokaliteter och policys. Det kallas för ”Skattningsverktyg” och
med hjälp av den kan Ni få reda på vilka områden Ni bör arbeta mer på i föreningen.
SISU kan efter genomförd skattning även avsätta en summa pengar för att föreningen lättare
ska ha möjlighet att göra de åtgärder som behövs.
Har Ni inte genomfört en skattning ännu? Kontakta Samuel så hjälper han Er med det!
Maila till samuel.lund@sisuidrottsutbildarna.se eller ring på telefon 070-663 00 88.
Det är många föreningarn som redan genomfört skattningen, bl.a. Gammelstad och Vråken.
FÖRENINGSRAPPORTEN
Sist men inte minst! Har Ni skickat in föreningsrapporten ännu?
Om inte, gör det senast 31 mars! Mer info hittar ni här!

