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Stockholm 2016-07-25

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till landslagsuppdrag avseende DU16-landslaget
under perioden 2016-07-31-2016-08-15.
Nora Bouchta, SBBK
Patricia Elias, SBBK
Cecilia Holmberg, EOS
Precious Johnson, Helsingborg
Moulayna Johnson Sidi Baba, Fryshuset
Sara Lundqvist, EOS

Frida Olsson, SBBK
Sofia Persson, Arvika
Ebba Sjökvist, Brahe
Vanessa Taylor, Dolphins
Matilda Åhlberg, Alvik
Klara Åström, Pinewood High school

Reserver:
Felicia Dourva, EOS

Jenny Södersten, Gammelstad

Samling:

Stockholm, 31/7-16, 16:30 på Arlanda – planet går
18:30.

Verksamhet:

Vi kommer att flyga till Postojna, via München, för att
träna och spela mellan 1 och 4 augusti. Direkt därifrån
kommer vi att åka buss till Udine i Italien för att spela
DU16EM. I vår grupp har vi Slovakien, Frankrike och
Kroatien.

Resor:

Vi åker från Sverige till Postojna i Slovenien. Vi landar
dock i Trieste, Italien, för att sedan transportera oss
vidare till Postojna. Åke kommer att komma med
information om anslutningsresor. Vi mellanlandar i
München.
Från Postojna åker vi buss till Udine i Italien. Vi är där
två dagar innan EM börjar (EM pågår från 6 augusti till
14 augusti) för att förbereda det sista.
Vi har en beräknad hemkomst den 15 augusti. Vi
återkommer med exakta tider senare.

Kost och logi:

Se till att du har ätit, samt att du tar med mat till Arlanda
då vi själva står för maten den 31 juli. Från och med
den 1 augusti står förbundet för samtliga måltider.
Alla nätter 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 för före-EM i Postojna är 500 SEK
men spelarna betalar inte för själva EM. 500 SEK sätts
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in, senast 2016-07-28, på SBBF;s bankgiro 731 – 7308.
Märk inbetalningen med ”Deltagaravgift”, ditt namn och
”Postojna”. Ta med kvitto till resan för att visa för Robin.

Kommande program: EM är sista lägret/turneringen för U16-året. Första
sammankomsten för U17/U18 är Södertäljelägret som
är under mellandagarna i december.

Ta med till detta läger: Som medföljande bilagor i denna kallelse finns två
dokument från Cilla som gäller packning och lite annat
som är viktigt. Se till att ni läser och följer det som står
då Cilla talar av erfarenhet.

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:






Giltigt svenskt pass
Europeiskt sjukförsäkringskort
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Eventuella dispenser från
dopingreglementet
Vattenflaska

Övrigt:

Se till att vila ordentligt under veckan så att ni är på
topp när vi samlas på söndag.
Ta med allt off-court-materiel ni fått ut. De ska vara tre
T-shirts och en tjocktröja.

Bekräftelse:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2016-07-27, till Jocke via mail på
jocke@sbbk.se . Detta gäller även reserver.

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.
Med vänlig hälsning,
Åke, Jocke, Robin och Cilla
Ledarstab
Åke Bärlin

Huvudtränare

073-508 80 97

ake.barlin@gmail.com

Jocke Brunnström

Coach

070-206 70 46

jocke@sbbk.se

Robin Sandberg

Coach

073-023 18 54

sampasandberg93@gmail.com

Cilla Ehn

Fysio

070-828 43 10

cecilia.ehn@basket.se

Övrig nyttig information
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Försäkringsinfo:

Samtliga spelare omfattas av licensförsäkringen samt
en kompletterande försäkring och idrottsreseförsäkring.
Mer information om detta finns på www.basket.se (se
Landslag – Administration).

Dopinginfo:

Det är den enskilde spelarens ansvar att följa
dopingreglementet. Se:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/T
avling/Antidoping/. För ytterligare hjälp kontakta Jonte
Karlsson.

Kontaktinformation Svenska Basketbollförbundet
Per Källman Ungdomslandslag U15-U18
08- 699 63 03 per.kallman@basket.se
Camilla Östh Ungdomslandslag U15-U18
08-699 63 05 camilla.osth@basket.se
Dimitrios Panagiotopoulos Fysansvarig
08-699 63 12 dimitrios.panagiotopoulos@basket.se
Giona Alari Idrottspsykolog
08-699 63 12 dimitrios.panagiotopoulos@basket.se
Kontaktinformation till övrig förbundspersonal hittar du på www.basket.se

