Basketsamarbete med fritidsgårdar
Luleå Basketcentrum, Gladan Basket, Brooklyn Eagles, Vråken Basket, Hertsö Basket och IFK Råneå
genomför denna säsong, i samarbete med Fritid i Norr en streetbasketturnering inne i baskethallarna.
Turneringen är för de som är 13 år och äldre och det är enkelt att delta. Ett bra initiativ som vi hoppas blir
välbesökt. Sprid informationen i din förening och på skolorna så har vi goda chanser att växa och bli fler
basketspelare. På nedanstående länk hittar du mera information. Häng med du också!
streetbasket i vinter

Vårmöte/Årsmöte
Vi vill här kort förtydliga de demokratiska processerna som gäller för Norrbottens basketbollförbund då vi
ofta får frågor kring detta. Vårmötet är ett årligt möte enbart för tävlingsfrågor. Här tas beslut kring allt
som rör tävlingar och alla föreningar har rösträtt och möjlighet att lämna motioner/förslag på förändringar.
Vill man som förening påverka t.ex. tävlingsbestämmelserna så är det på detta möte föreningen ska delta.
Vårmötet hålls alltid under maj månad och under det förra mötet beslutades bland annat att flytta UDM till
trettonhelgen efter en motion från en förening och att tävlingssäsongen pågår från första oktober till sista
mars. Dessutom hade Tävlingskommittén gått igenom våra Tävlingsbestämmelser grundligt vilket också
klubbades igenom av de föreningar som var närvarande. Tävling skapar mycket engagemang vilket är
roligt men glöm inte att påverka och besluta i just dessa frågor under Vårmötet. Det är svårt att göra
större ändringar mitt under pågående säsong.
Årsmötet har de flesta koll på, det genomförs under september månad i samband med BBD. Det brukar
vara välbesökt vilket är väldigt glädjande. Här beslutas inte i några tävlingsfrågor utan enbart
verksamhetsplan, budget och de olika valen behandlas här.

Delta i ny ledarutbildning via webben
Ta chansen att utveckla ditt ledarskap! Studenter från Institutionen för psykologi på Umeå Universitet
söker deltagare till ett kostnadsfritt forskningsprojekt för ungdomstränare som vill utveckla sitt tränarskap
med hjälp av ett internetbaserat psykologiskt färdighetsprogram. Låter det intressant? Klicka på länken för
att läsa informationsbladet om LEAD-programmet! LEAD programmet

Distriktslagen
Barentskamperna kommer i år att gå av stapeln i Norge. Preliminärt datum är 27-29 April. Åldergruppen är
U16, dvs pojkar och flickor födda 1996. Ett läger har genomförts under hösten och ytterligare ett kommer att
genomföras under våren innan lagen kommer att tas ut. Coacherna för tjejerna är Maria Pettersson och
Johanna Riihiaho och för killarna Lasse Mikkelsson och Gustav Rutqvist. Mer info kommer inom kort, håll utkik
på vår hemsida.

BBG på väg tillbaka
LBC genomför just nu en förstudie för att utreda möjligheterna att återuppliva den populära turneringen
Barents Basketball Games (BBG). Planen är att genomföra en första upplaga i Luleå nu under våren för
åldrarna U14, U15 och U16. Mer info om detta kommer längre fram.

EBC och EB
På vårmötet beslutades att mini/microsammandragen kommer att förändras och istället genomföras i den nya
spelformen EB och EBC. EB är för U11 och U12 och EBC upp till U10, och är något som gäller för hela landet.
Det beslutades att NBBF skulle ansvara för EB och att EBC skulle arrangeras av föreningarna själva i
rekryteringssyfte. Resultatet av denna förändring har varit väldigt positiv och flera föreningar har nu arrangerat
EBC med många deltagare och väldigt bra arrangörsskap. IFK Råneå, Arvidsjaur, Jokkmokk och Gammelstad är
några som tagit chansen att arrangera. Är er förening intresserad, kontakta då kansliet på basket@nbbf.nu
eller 0920-693 54. Mer info hittar du på länken info om EBC och EB

