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Östersund, 2016-07-25

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till landslagsuppdrag avseende HU16-landslaget under
perioden 2016-08-01 - 2016-08-05.

NOTERA att Reserverna också ska vara närvarande 2016-08-01 –
2016-08-02 under 2 dagars läger i Stockholm.
Simon Akena, Djursholms Indians
Linus Brandin, Uppsala Basket
Tim Carlsten, KFUM Fryshuset
Simon Finden, Eskilstuna Basket
Oliver Gehrke, Jämtland Basket
Adam Johansson, Jämtland Basket

Gustav Moberg, Tureberg Basket
Melwin Pantzar, Solna Vikings
Oscar Palmquist, BK Marbo
Erik Persson, Helsingborg
Olle Stumer, Södertälje BBK
John Alexander Thörnblom,RIG Mark

Reserver:
Eddie Czerapowicz, Mölndal BK

Brook Dejene Hailu, KFUM Fryshuset

__________________________________________________________________________________

Samling:

Måndag 1 augusti 2016 (Cirka kl: 16:00 i Stockholm,
Mer info om exakt samlings plats tillkommer under
veckan)

Verksamhet:

Detta läger är uppdelad i 2 delar.
Första delen där vi är I Stockholm första 2 dagar
(2016-08-01 – 2016-08-02) och tränar. (Reserver är
också med de första 2 dagar)
Andra delen är resan till Decin, Tjeckien 2016-08-03
där vi kommer träna och spela 2 matcher mot
värdnationen Tjeckien och därefter en sen återkomst till
Arlanda, 2016-08-05.

Resor:

Vi åker från Arlanda till Prag onsdag den 3 augusti med
avgång kl:07:00.
Vi landar i Prag kl: 08:55.
Mellan flygplatsen och Decin har vi en ordnad transport
med Buss.
Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308

Sida 2 / 4

Vi åker hem fredag den 5 augusti från Prag med
avgång kl:19:25 via Berlin. Vi landar på Arlanda
kl:22:50.
Zeljko kommer att komma med information om
anslutningsresor.

Kost och logi:

Se till att ni har pengar till mat de första 2 dagar i
Stockholm.
Det är hemma hos boende som gäller dem 2 första
nätter samt natt när vi kommer hem från Tjeckien.
Zeljko kommer hjälpa till och samordna med
spelare och föräldrar om vem som bor vart.
Den 3-5 augusti står förbundet för samtliga måltider.
Alla nätter i Tjeckien är hotellnätter varför sängkläder
och dylikt inte behöver tas med. Du som behöver
avvikande kost måste meddela detta i samband
med din bekräftelse av denna kallelse.

Deltagaravgifter:

Deltagaravgiften på 300: - för Tjeckien betalas in senast
2016-08-01 på SBBF:s bankgiro 731 – 7308. Märk
inbetalningen med ”Deltagaravgift”, ditt namn och
”Decin”. Spelare som går på RIG behöver ej betala
denna avgift.
Det är inga kostnader för första 2 dagar i Stockholm.

Kommande program:

10-21 augusti

Radom, POL

EM

EM är sista lägret/turneringen för U16-året. Första sammankomsten för U17/U18
är Södertäljelägret som är under mellandagarna i december.
Information går också att hitta på www.basket.se

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:






Giltigt svenskt pass OBS!!
Europeiskt sjukförsäkringskort
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Eventuella dispenser från
dopingreglementet
Vattenflaska
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Ta med:

Följande skall dessutom tas med till detta uppdrag:
 Träningsutrustning inklusive löpar- och
basketbollskor
 Anteckningsmaterial
 Tidigare utlämnad landslagsutrustning

Övrigt:

Det är ytterst viktigt att du kontaktar coach Michael
Bree om du drabbas av någon sjukdom eller skada
som gör att du inte kan träna för fullt.

Bekräftelse:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast via
mail till undertecknad.
Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.

Det är av yttersta vikt att du visar denna kallelse för dina föräldrar
och din coach. Det har stor betydelse för dina möjligheter att delta
och utvecklas som elitspelare hos oss.

Försäkringsinfo:

Samtliga spelare omfattas av licensförsäkringen samt
en kompletterande försäkring och idrottsreseförsäkring.
Information om försäkringar finns på www.basket.se (se
Förbundet - Försäkringsinformation).
Vi rekommenderar även vårdkostnadsförsäkring,
information om detta finns under fliken spelare.

Dopinginfo:

Det är den enskilde spelarens ansvar att följa
dopingreglementet. Information finns på www.basket.se
(se Tävling – Antidoping)

Material spelare och
ledare:
All träning genomförs i utdelat material.
Till och från träning och match används utdelade
profilkläder. Det är fritt att ha vilka skor man vill. Vid utoch hemresa bör om möjligt enhetlig klädsel användas.
På fritiden i samband med läger och matcher bör i
möjligaste mån enhetlig klädsel användas.
Det är inte tillåtet att använda eget
föreningsmaterial. Om det saknas profilkläder skall
neutrala kläder användas.
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Med vänlig hälsning,

Michael Bree, Zeljko Brlek, Alberto Garcia och Andre Wredlert

Ledarstab HU16

Head coach
Michael Bree, RIG Mark, Steg 4
Mibree4@gmail.com 073-8210411

Coach
Zeljko Brlek, Jämtland Basket, Steg 4
z.a.brlek@hotmail.com 070-4389932

Coach
Alberto Garcia, Solna Vikings, Steg 3
jalbertogarcia9@gmail.com 072-5509555

Fysio
André Wredlert
andrechawla@hotmail.com 073-5701723

Kontaktinformation SBBF
Per Källman
08- 699 63 03

Ungdomslandslag U15-U18
per.kallman@basket.se

Camilla Östh
08-699 63 05

Ungdomslandslag U15-U18
camilla.osth@basket.se

Kontaktinformation till övrig förbundspersonal hittar du på www.basket.se

