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Stockholm 2015-11-30

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande Spelare kallas till landslagsuppdrag avseende DU18-landslaget
under perioden 2015-12-27 - 2015-12-30. I bokstavsordning efter efternamn.
Emilia Axelsson, Mark
Crystal Bittar, Solna Vikings
Felicia Boström, Solna Vikings
Anna Ekerstedt, Mark
Moa Filen-Hammarström,SBBK
Ida Fredrikson, Högsbo
Rakel Gyberg Engdahl, Dolphins
Helene Haegerstrand, Norrort

Ellen Hahne, BG Luleå
Klara Lundkvist, Alvik
Julia Ohlsson, SBBK
Louise Skyttevall, Sallen Basket
Emilia Stocklassa, Norrort
Pernilla Sörensen, BG Luleå
Cajsa Uhrström, Dolphins
Stephanie Visscher, BG Luleå

Reserver:
Clara Arvidsson, Mark
Ida-Maria Larsson, BG Luleå

Matilda Salén, Norrort
Amanda Söderqvist, BG Luleå

Samling

Södertälje 2015-12-27 kl. 12:00 i Täljehallen

Verksamhet

Välkommen till det 12:e Södertäljelägret för U18 & U16
landslagen under mellandagarna. Varje lag kommer att
genomföra 8 träningar och fystester samt ett antal
teoripass.
Lägret följs upp med Baltic Sea Basketball Cup, BSBC, 2-6
januari 2016. 12 spelare från Södertäljelägret blir uttagna till
BSBC. För BSBC är samling den 2/1, tid och plats
beroende på lag och vi kommer tillbaks till Värtahamnen
den 6/1 kl. 10:15

Resor

Svenska Basketbollförbundet bokar och betalar för alla
anslutningsresor som inte ses som lokala resor. Separat
information kommer att skickas ut ca 10 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

U18 lagen kommer att förläggas på Täljegården i
Våningsängar (medtag sängkläder).
Måltider kommer att serveras från middag den 27/12 till
lunch den 30/12.

Deltagaravgifter

Deltagaravgiften på 400:- för Södertäljelägret ska betalas in
senast 2015-12-10 på SBBF:s bankgiro 731 – 7308,
alternativt via Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen
Svenska Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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med ”1835 Spelarens Namn”
Deltagaravgiften på 500:- för de som blir selekterade till
BSBC ska betalas in senast 2015-12-31 på SBBF:s
bankgiro 731 – 7308, alternativt via Swish till 123 521 83
26. Märk betalningen med ”1831 Spelarens Namn”

Kommande program

5-8 maj – Valborgslägret i Norrköping
17-22 juni – Läger
26-30 juni - NM i Kisakallio, FIN
7-16 juli – Läger, Joulumäe, EST
19-22 juli – Träningsmatcher, Utomlands
23-31 juli – EM B-Gruppen
Observera! Delar av programmet är preliminärt och kan
komma att ändras eller utgå helt.
Mera information kommer att
komma senare.
Mer information finns på www.basket.se.

Ta med till detta läger

Ifyllt Fömyndarintyg TallinkSilja (bifogat till kallelsen) måste
lämnas in till ledarna i samband med lägret i Södertälje. En
av lagets ledare kommer att fylla i sitt namn som
”Befullmäktigad person”

Ska alltid tas med
på landslagsuppdrag








Övrigt

Ni som i Questbacken 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.

Bekräftelse

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock
senast 2015-12-06, via e-post till Jesper Sundberg, se
kontaktinformation. Du ska även fylla i frågeformuläret via
länken nedan:
https://response.questback.com/idrott/sodertalje2015/

Giltigt svenskt pass
Europeiskt sjukförsäkringskort
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska
2 dauerlindor minst 8 cm breda. Finns på apoteket.

Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.
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Vi kommer att använda oss av facebook-grupper som
en av våra kommunikationskanaler med spelare,
klubbledare och föräldrar.
Vänligen ansök om tillgång till
respektive grupp ni som inte
redan är med:

FaceBook

Spelare: SBBF DU18 2016
(Gäller alla kallade – ordinarie och
reserver)
Klubbcoach: SBBF DU18 2016
klubbcoach
Förälder: SBBF DU18 2016
förälder
Klubbcoacher är hjärtligt välkomna att se på träningar och
vi ser även fram emot att träffa alla klubblagsledare,
coacher och fystränare på det möte som respektive
landslagstab håller kl 12:30-15:00 2015-12-28.

Information till
klubbcoacher

Vi ser generellt gärna att klubblagsledare, coacher och
fystränare kommer till landslagsläger och följer de spelare
som man har hand om på klubbnivå. Tidsplaner/program
finner du på www.basket.se/landslag/programkallelser.

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.
Mvh
/Viktor, Jesper och Kajsa
Ledarstab
Viktor Bengtsson

Huvudtränare

073-641 37 07

vsbengtsson@gmail.com

Jesper Sundberg

Coach

070-988 65 36

jesper.sundberg@dolphins.se

Kajsa Lundahl

Coach

072-223 80 65

kajsa.lundalhl@gmail.com
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Övrig nyttig information
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.

Info datainsamling: Under vissa läger samlas data in i samband med olika
fysiska tester. Dessa data kan komma att användas i
forskningssyfte, dock anonymt - utan koppling till namn.

Kontaktinformation - Svenska Basketbollförbundet, landslag U15-U18
Per Källman
Per.kallman@basket.se
08- 699 63 03

Camilla Östh
Camilla.osth@basket.se
08-699 63 05

