Stockholm 2016-01-10

KALLELSE TILL LANDSLAGSUPPDRAG
Följande Spelare kallas till Turkietturneringen avseende DU16-landslaget under perioden
2016-02-02 – 2016-02-07

Nora Bouchta, Södertälje
Patricia Elias, Södertälje
Elin Fredrikson, Högsbo
Precious Johnson, Helsingborg
Moulayna Johnson Sidi Baba, Fryshuset
Stina Karlsson, Eos

Maja Leidefors, Brahe
Sara Lundqvist, Eos
Ellinor Meyer, Uppsala
Ebba Sjökvist, Brahe
Martha Tadesse, Högsbo
Matilda Åhlberg, Alvik

Reserver:
Jonna Almqvist, Mark

Cecilia Holmberg, EOS

Samling:

Tisdag 2 februari 2016 (vi återkommer med exakt tid och plats i
Stockholm senare). Flyget till Turkiet går från Arlanda onsdag 3 februari
kl 14:25. Flyget hem från Turkiet landar på Arlanda söndag 7 februari
kl 13:45. Sara, Precious och Stina är bokade till Köpenhamn på
hemvägen och landar kl 13:35.

Logi:

Hemma-hos-boende från den 2 till den 3 februari hos de som bor i
Stockholmsområdet (inklusive Södertälje och Uppsala). Här behöver
vi snarast information om hur många som kan bo hos våra
”Stockholmare”.
I Turkiet bor vi på hotell.

Resor:

SBBF bekostar alla anslutningsresor. Lokala resor i Storstockholm
inklusive Uppsala/Södertälje bekostas av var och en.
Detaljerad information inklusive eventuella bokningsnummer
och samlingsplatser, tider, för var och en kommer att förmedlas
till varje spelare.

Kost:

Mat i Turkiet ingår. Under hemma-hos-boendet behöver spelarna
själva ta ansvar för sin kost.

Deltagaravgifter:

Kallade spelare (ej reserver) ska betala in 500:- för lägret senast
2016-01-17. Betalningen kan göras till SBBF:s bankgiro 731 – 7308
alternativt via Swish till nummer 123 521 83 26. Märk betalningen
med ”1856 Spelarens Namn”

Kommande program: 30/4-3/5 Valborgslägret Norrköping
4/5-8/5 Nordiska Mästerskapen
17-23/6 Ängelholmslägret
24-27/6 Turnering i England
Juli Förberedelseläger/turneringar
6-14/8 DU16 EM
Ett mer detaljerat program som uppdateras vart eftersom finner ni på
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Landslag/Progr
amkallelser/
Observera att dessa program är preliminära.

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag:
•
•
•
•
•

2 par basketskor samt 1 par löparskor
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska
Tidigare utlämnad landslagsutrustning
Anteckningsmaterial

Ta även med:
Övrigt:

Vi kommer att träna på eftermiddagen/kvällen den 2 februari samt
troligtvis morgonen den 3 februari. Vi räknar även med att vi enligt
praxis tränar ett pass per dag nere i Samsun, Turkiet.
Medeltemperaturen i Samsun under början av februari är strax över
nollsträcket. Planera ytterkläder efter det.

Bekräftelse:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock senast 201601-16, via e-post till Jocke på jocke@sbbk.se . Hör gärna av dig på
telefon om det är något du undrar över.
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. 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/Tavling/Antidop
ing/.

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 ut- och 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.
Med vänlig hälsning,
/Åke, Jocke, Robin och Cilla
Ledarstab
Åke Bärlin
Jocke Brunnström
Robin Sandberg
Cilla Ehn

Huvudtränare
Coach
Coach
Fysio

073-5088097
070-2067046
073-0231854
070-8284310

ake.barlin@gmail.com
Steg4
jocke@sbbk.se
Steg3
sampasandberg93@gmail.com Steg3
Cecilia.ehn@basket.se

Kontaktinformation SBBF
-

Ungdomslandslag U15-U18

Per Källman
Camilla Östh

per.kallman@basket.se
camilla.osth@basket.se

08-699 63 03
08-699 63 05

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

