Häng med på årets baskethändelse!
7-8 maj (alternativt 14-15 maj) vill vi samla Norrbottens alla basketföreningar till två
spännande utvecklingsdagar. Vi kommer att erbjuda något för alla; styrelser, ledare/
tränare och aktiva. Den perfekta säsongsavslutningen för alla föreningar och lag! Vi
kommer att hålla till i Luleå, Hälsans hus samt Gymnasiebyns lokaler. Ett mer
deltajerat program kommer att skickas ut lite längre fram då vi också kan meddela
definitivt datum.

EBC/EB
I Januari genomförde vi en föreningsträff med fokus på EBC/EB. En välbesökt träff
där vi bland annat berättade mer om denna nya spelform för de allra minsta. Missade
du träffen hittar du mer information om EBC/EB på nedanstående länk:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Tavling/EBCochEB/
I år har vi genomfört våra mini och microsammandrag som tidigare och föreningarna
har utöver detta haft/har möjlighet att genomföra EBC/EB sammandrag med hjälp av
våra basketutvecklare. Inför nästa säsong kommer våra mini- och micro
sammandrag att spelas enligt spelformen EBC/EB.

Ny kommitté bildad
Som ni känner till sedan tidigare så bildade vi ett antal nya kommitteér inför denna
säsong. Vi har idag kommitteér inom följande områden: Utbildning, Tävling,
Utveckling, information/kommunikation och Distriktslag. Vårt senaste tillskott i
verksamheten är en domarkommitté. Maria Fältmark från styrelsen är ordförande för
kommittéen där även David Lövgren, Sven Dahlin och Oskar Nordström ingår.
Anledningen till att vi bildat en ny kommitté är att vi känner att vi behöver skapa ett
närmare samarbete med domarna för att utveckla sporten ytterligare.

Kuivakangas SK fixar basketfest till varje hemmamatch
Har du besökt någon av Kuivakangas hemmamatch så vet du vad vi talar om!
Herrlaget i Division III har ett publiksnitt på ca 150 personer vilket verkligen visar
hur stor basketen är i Tornedalen. Vad gör då Kuivakangas, förutom att bjuda upp till
bra basketmatcher, för att locka så mycket folk? Föreningen annonserar om
matcherna och reportage görs ofta av lokal press, de har speakers, utser matchens
lirare, publiktävling om vem som sätter sista skottet, försäljningar av olika slag,
välutbildade funktionärer etc. Läs mera på vår hemsida och kika på lite bilder. Tipsa
oss gärna på fler lyckade föreningsexempel som detta, även på andra omrården.

Vårmötet den 15 Maj
Vi vill redan nu flagga för vårmötet den 15 maj. Vill ni tycka till och förändra i
tävlingsfrågorna så är detta rätt forum att delta på. Skriv motioner och var med och
påverka våra serier och tävlingsverksamhet. Har ni frågor, kontakta kansliet.
Inbjudan skickas ut i April.

Kalottkamperna i Ryssland
Den 29/4-1/5 spelas den årliga kalottkampen. I år är ryssland arrangör och turneringen
kommer att spelas i Monchegorsk för flickor och pojkar födda 95-96. Spelare och coacher
för ett länslag kommer att utses under våren. Håll utkik efter mer information på
hemsidan.

UDM - dax att anmäla laget
Sedvalingt går UDM av stapeln i Arvidsjaur den 15-17 April. Sista amälan är nu på fredag
den 18 mars. Anmälan direkt på vår webb, www.basket.se/norrbotten

