Stockholm 2021-11-29

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande 18 spelare kallas till landslagsuppdrag avseende damer U16-landslaget
under perioden 2021-12-27 – 2021-12-30. (Bokstavsordning på efternamn nedan)
Dessa 18 spelare samlas 2021-12-27 kl.13.30 på Quality Hotel Park, Saltsjötorget, Södertälje.
Klara Almroth, BK Gladan
Ida Billing, IK Eos
Liv Blomkvist, Fryshuset Basket
Lourdes Da Silva Costa, AIK Basket
Maja Dilén, Åkersberga Basket
Sofia Ekh, Västerås Basket
Hanna Hilberth, Alvik Basket
Meja Hänsel, Åkersberga Basket
Hanna Jolinder, Alvik Basket

Reserver:
Carmel Zewde, Skuru Basket
Emilia Grün, Marbo Basket

Hanna Kajevic, Norrköping Dolphins
Christina Karamouzi Siegel, Skuru Basket
Leya Landin, AIK Basket
Felicia Schölander, KFUM Haga Haninge
Erika Fernandez Curic, Real Canoe
Olivia Hultgren, Norrköping Dolphins
Elise Rudolfsson, Spånga Basket
Greta Schei, Alvik Basket
Alma Kusgård, Norrköping Dolphins

Maria Konjicki, AIK Basket
Elin Quintanilla Albertsson, IK Eos

Verksamhet:
Välkommen till läger i Södertälje för damer U16 landslaget. 18 spelare kallas härmed till läger i
Södertälje 27 – 30 december. Samling sker den 27 december kl.13.30 på Quality Hotel Park,
Saltsjötorget, Södertälje.
Lägret avslutas den 30 december 15.00.
Lägret efterföljs normalt av Baltic Sea Basketball Cup i Tallinn. I år är deltagandet i
turneringen inställt pga. rådande situation med Covid.

Resor:
Svenska Basketbollförbundet bokar och betalar för alla anslutningsresor som inte ses som lokala
resor. Separat information kommer att skickas ut ca 7 dagar innan lägrets start. Lokala resor ordnas
och betalas av spelaren själv och innefattar alla resor från Uppsala, Arlanda och Storstockholm till
Södertälje.
Kost och logi:
Samtliga bor på Quality Hotel Park. Frukost serveras på hotellet.
Lunch och middag serveras i matsalen vid Täljehallen.
Måltider kommer att serveras från middag den 27/12 till lunch den 30/12.
Deltagaravgifter:
För deltagande på lägret tas en deltagaravgift ut av spelarna. Denna avgift är på 100 kronor per dag –
för detta läger totalt 300 kronor. Deltagarna ombeds betala denna avgift till SBBF via Swish-nummer
123 521 83 26 innan lägret startar.

Kommande program
15 - 21 juni
26 - 28 juni
29 juni - 3 juli
Juli-Augusti
19-27 augusti

Uppstartsläger, Södertälje
Läger inför NM, Södertälje
NM, Kisakallio, Finland
Läger och eventuella träningsmatcher
EM, Bosnien & Hercegovina

Ta med till detta läger:
•
•
•
•

Ordentliga skor för promenad till och från hallen varje träning
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Vattenflaska
2 dauerlindor minst 8 cm breda. Finns på apoteket.

Bekräftelse:
Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock senast 2021-12-07, genom att fylla i båda
formulären på nedanstående länkar:
Spelarinformation inför landslagssäsongen 2022 - https://forms.office.com/r/ewh6TtK0cj (om du fyllde

i denna inför höstlovslägret behöver du inte göra det igen)
Inför landslagsläger i Södertälje 27-30/12 2021 - https://forms.office.com/r/2TstieJNEz (ifylles av alla)

och via e-post till coach Johan Persson, johan.persson@basket.se.
Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.

Övrigt:
Ni som i formuläret fyller i skador som ni dras med kommer att kontaktas av fysio. Det är viktigt att ni
svarar i telefonen och på mail då fysio behöver få klarhet i vad som gäller för just dig.

Antigen tester och Covid
För att säkerställa att alla är friska när vi samlas kommer vi att göra ett antigentest på samtliga. Skulle
någon uppvisa symptom under lägret görs ett antigentest och personen isoleras i enkelrum,
vårdnadshavare ansvarar för hämtning.

Med vänlig hälsning,

Svenska Basketbollförbundet

Ledarstab
Johan Persson
Lisa Smeds
Mattias Lundgren

johan.persson@basket.se
lisasmeds@hotmail.com
coachlundgren@gmail.com

070-837 37 90
076-120 75 53
070-872 77 37

Övrig nyttig information
Försäkringsinfo:
Samtliga spelare omfattas av licensförsäkringen samt en kompletterande försäkring och
idrottsreseförsäkring. Mer information om detta finns på www.basket.se. Vi rekommenderar även en
vårdinkomstförsäkring.

Dopinginfo:
Det är den enskilde spelarens ansvar att följa dopingreglementet. Se:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Tavling/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 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.

Kontaktinformation - Svenska Basketbollförbundet
Maria Modig
Landslagsansvarig

Cecilia Ehn
Fysioansvarig

Thomas Göransson
Koordinator U15-U16

maria.modig@basket.se

Cecilia.ehn@basket.se

thomas.goransson@basket.se

070-293 99 71

070-828 43 10

08-699 63 02

