Ungdoms DM
De senaste fem åren har Ungdoms DM varit placerat i Arvidsjaur som genomfört prickfria och
uppskattade år som DM-arrangör. Nu är det dags för DM att få en ny spelplats. Därför flyttar vi 2013
års mästerskap till Övertorneå där IF Polcirkeln, Övertorneå IF och Kuivakangas SK tillsammans ska
arrangera Ungdoms DM 2013 som spelas 11-13 januari. Anmäl ditt lag senast 19/11 basket@nbbf.nu
EB/EBC och RM-möte
I början av december åker representanter från tre av Norrbottens föreningar (IFK Råneå, Jokkmokks
IF och BK Vråken) tillsammans med NBBF och Luleå Basketcentrum på konferens i Stockholm för att
diskutera EB/EBC samt RM. Vi vill gärna ha med oss synpunkter från alla våra föreningar! Så skicka ett
mail om vad ni tycker om detta, allt från arrangemang till spelform mm basket@nbbf.nu
Victor Blokhin Memorial Cup
Norrbottensföreningarna med HU14-lag, pojkar födda 1999, är inbjudna med 2 lag till ”Victor Blokhin
Memorial Cup" i Murmansk 4-7 januari 2013. Mer information kommer upp på hemsidan inom kort.
Barents Basketball Games
BBG är på väg att återuppstå, det jobbas för fullt inom LBC för att köra igång under våren 2013.
Datum är bestämt till 2-5 maj.
Barentsregionen
För att utveckla samverkan mellan juniorlag i Barentsregionen har vi startat ett samarbete mellan
Finland, Ryssland och Sverige. Tanken är ett utvecklat matchutbyte och vår förhoppning är att även
få med Norge på detta.
SISU

Alla idrottsföreningar har möjlighet att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna kring den mer
teoretiska delen av idrottsverksamheten. Genom samarbete med SISU Idrottsutbildarna får
föreningen möjlighet att utvecklas både genom ekonomiskt stöd och kompetensstöd.
Dessutom får både Svensk och Norrbottnisk basket högre anslag ju bättre samarbete
basketföreningar har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.
GBBK 50 år
Stort Grattis till Gammelstads Basketboll klubb som firar 50 år denna säsong. GBBK är en av våra
äldsta och största klubbar i Norrbotten!

