DLT - Distriktslagsturneringen
Distriktslagkommittén har under en tid arbetat med att skapa en mer
strukturerad och långsiktigt fungerande distriktslagsverksamhet (förr
länslag). Det som ingår i distriktslagsverksamheten är dels Barentskamperna
och även DLT – Distriktslagsturneringen samt även ett antal läger/samlingar
inför dessa. Barentskamperna kommer att spelas i Tromsö under våren, 4-6
maj, och för gruppen U16. DLT spelas 1-3 Juni i Uppsala och spelas i
åldrarna U16 och U18. Norrbotten har inte haft ett lag med i turneringen på
många år så detta är startskottet på något som vi hoppas och tror blir
återkommande. Detta år blir det U16 som deltar från Norrbotten men tanken
är att även U18 ska delta kommande år. Vi hoppas finna sponsorer som är
intresserade av att samarbeta med oss i denna satsning vilket är en
förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Vårmöte den 6 maj
Då var det snart dags för vårmötet, mötet där vi behandlar alla typer av
tävlingsfrågor. Boka in söndagen den 6 Maj, kl. 13.00 på Idrottens Hus,
Kronan. Inbjudan kommer att gå ut senast 1 månad innan mötet och motioner
vill vi ha senast 16 April. Är det något som ni vill förändra inför
kommande säsongs seriespel, DM eller andra tävlingsfrågor, då är det på
detta möte ni ska finnas med. Se till att just din förening är
representerad.

EB i skolan
Nu återupplivar vi ännu en populär aktivitet, skolbasketturneringen! Idén
är försöka engagera så många kommuner som möjligt att spela EB i skolan för
årskurserna 4,5 och 6. Tanken är att spela mot skolklasser i den egna
kommunen/området. För årskurs 4-5 gäller EB regler och för årskurs 6 spelas
det som ”vanligt”.
Vi samarbetar med LBC för att göra detta möjligt och tanken är att det även
ska ske i samarbete med föreningen på orten/området. Lasse Mikkelsson,
Katarina Lundqvist-Sundelin och Anna Lodén jobbar med att arrangera detta.
Kontakta någon av dem vid frågor. Kontaktuppgifter hittar du på NBBF liksom
LBC : s webb.

Resultat enkätundersökning
Tidigare under våren skickade vi ut en enkät till er i föreningarna för att
få en större inblick kring hur verksamheten och utvecklingen ser ut i
länets basketklubbar. Ungefär hälften av föreningarna har svarat och
övervägande känns dessa positiva där många föreningar har fler medlemmar
idag än för några år sedan. Vi tackar för inkomna svar och passar samtidigt
på att säga att de fortfarande är möjligt att svara om ni inte redan gjort

det. Vi kommer att analysera resultat ytterligare och återkommer med hur vi
går vidare med resultatet senare under våren.

Senior DM coh Seriespel U13-U18
Senior DM kommer att spelas i slutet av April. Det finns fortfarande två
platser kvar på damsidan. Anmälan snarast till kansliet om intresse finns.
Kostanden att delta är 600 kr.
Vi vill också påminna om att sista datum för seriespel i ungdomsserierna
U13-U18 är sista helgen i mars (31/3-1/4)

U20EM
En grupp bestående av representanter från NBBF, LBC och Northland basket
har träffats för att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att
söka värdskapet för U20EM sommaren 2013. Det är ett väldigt stort
arrangemang varför vi ser det som väldigt viktigt att noga kalkylera,
planera och analysera ett ev. arrangemang. Vi lyssnar gärna till synpunkter
från er föreningar kring dessa idéer.

Påminnelse Föreningsrapporten
Svenska Basketbollförbundet har tidigare i år skickat ut mail till alla
föreningar där föreningarna uppmanas att fylla i föreningsrapproten
”Varje år gör Svenska Basketbollförbundet en sammanställning av
antalet medlemmar, vilket i sin tur redovisas till
Riksidrottsförbundet. Vi vill tillsammans med er få svensk basket att
växa och kunna mäta och presentera utvecklingen. Det är av yttersta
vikt att vi samlar in korrekta uppgifter från er för att veta hur
många vi är nu och för att kunna ta avstamp i vårt mål- och
visionsarbete"
Varje enskild förening måste lämna rapport. Det är ej möjligt att hänvisa
till att ni är farmarklubb eller ”pappersförening”.
Föreningsrapporten skall rapporteras via IdrottOnline och avser antal
medlemmar er förening har i dagsläget.
Rapportera senast den 31 mars 2012.
Passa även på att kontrollera och uppdatera era kontaktuppgifter i
IdrottOnline då det är dessa SBBF använder sig av när de ska kontakta er.

