EASY BASKET CUP
Inför denna säsong blir det några namnförändringar och regeländringar gällande Easy
Basket. Easy Basket är benämningen på konceptet om hur vi bedriver barnbasket, ett
samlingsnamn helt enkelt. Matchtillfällena där vi samlas och spelar sammandrag kallas Easy
Basket Cup. Åldersgrupperna har delats in i olika färger: Lila, Orange och Blå.
På vår hemsida kan du läsa mer om de olika färgerna, se vilka regler som gäller, vilka datum
som är satta för sammandrag och se hur du anmäler ditt lag.
SERIESPEL
Inbjudan till serien finns ute och sista anmälningsdag är 31 augusti. Den 2 september är det
seriemöte med tävlingsansvariga från varje förening där vi tillsammans går igenom
nivåindelningen av de anmälda lagen för att vi ska få en så bra säsong som möjligt med vårt
nya seriesystem. Vill du veta mer om spel i nivåträd? Kontakta ordföranden i din förening så
får du mer info! Det går också bra att kontakta NBBF via mail eller telefon.
BASKETBOLLENS DAGAR (BBD)
Datumet för träningsturneringen BBD är satt till 27-28 september. Var och hur vi spelar är
ännu inte riktigt klart. BK Höken som gjort ett kanonjobb med turneringen i Arcus aviserade
tidigare att de inte längre har möjlighet att ta arrangemanget. På Vårmötet lyftes frågan om
spelplats och arrangörer och det beslutades att vi skulle kalla alla intresserade föreningar till
ett BBD-möte efter sommaren för att tillsammans hitta en lösning. Ikväll, torsdag 21 augusti,
genomför vi det mötet och förhoppningarna är goda om att vi löser frågan!
LICENSIERING
Vi vill påminna er alla om att licensiera era lag i god tid inför seriestart. En rekommendation
är att senast 14 dagar innan första match ansöka om laglicenser. Manualer för licensiering
som sker i IdrottOnline hittar ni på Svenska Basketbollförbundets hemsida. Avgiften för
licenser faktureras till er förening efter den 31 augusti.
IDROTTSFORUM NORRBOTTEN
18-19 oktober är det dags för Norrbottens Idrottsforum, en träffpunkt för hela idrotten i
länet. SISU Idrottsutbildarna erbjuder inspirerande utbildningar, trevlig samvaro och
möjligheten till att knyta nya idrottskontakter. Oavsett vilken funktion du har i föreningen så
finns det en utbildning som lockar! Se alla utbildningar på Idrottsforums egen hemsida.
Vi vill gärna tipsa om utbildningen ”Åldersanpassad fysisk träning”.
SIST MEN INTE MINST…
Visst är det härligt med en ny basketsäsong!? En stor klapp på axeln till alla er där ute som
gör svensk basket bättre! Vi ses i hallarna!

