Luleå 2012-06-13

KALLELSE TILL LANDSLAGSUPPDRAG
Följande Spelare kallas till landslagsuppdrag avseende DU18-landslaget
under perioden 2012-06-24-2012-06-26.
Agnes Mellström, Solna Vikings
Anita Ilic, Södertälje BBK
Cecile Makakala, KFUM Fryshuset
Emma Eriksson, Luleå BG
Erika Iderstål, 08 Stockholm
Evelina Strömberg, Eskilstuna Basket
Frida Modig, Luleå BG
Vakant

Gabriella Frykbo, Södertälje BBK
Gabriella Hanson,
Jaiteh Darbo, KFUM Fryshuset
Patricia Buaka, KFUM Fryshuset
Paulina Hersler, Södertälje BBK
Sandra Hansson, Sallén Basket
Veronika Mirkovic, Sanda BG
Vakant

Reserver:
Evelyn Troha, Sallén Basket
Therese Pettersson, Blackeberg
Jelena Jakovljevic, Södertälje BBK
Samtliga spelare, DU17 lägret i Ängelholm
__________________________________________________________________________________

Samling:

Stockholm, 2012-06-24, Åkeshovshallen. Exakt tid återkommer vi med så
snart alla träningstider är fastställda.

Viktigt:

Detta läger kommer innehålla 16 spelare. I avvaktan på lägret i
Ängelholm för U17-laget kommer vi hålla två platser lediga.
Som vi tidigare berättat under tidigare läger kommer vi även
under detta läger testa lite olika spelare i olika kombinationer.
Detta innebär självklart att man fortfarande är aktuell för EM
även om man inte kommer delta på detta lägret.
I direkt anslutning till detta lägret kommer 12 spelare åka vidare
till turneringen i Reze, Frankrike.
Avresa sker från Arlanda kl 06:50, onsdag 2012-06-27 och
hemkomst till Arlanda sker kl 22:45, måndag 2012-07-02.

Verksamhet:

Målsättningen är att vi kommer ha två träningspass samtliga dagar under
lägret. Tider återkommer vi med så fort dom är fastställda. Det kommer vara
5 st landslag samtidigt i Åkeshov.

Resor:

SBBF bekostar alla anslutningsresor. Lokala resor i storstockholm inklusive
Uppsala/Södertälje bekostas av var och en.
Detaljerad information, (tider, bokningsreferenser), för resande från annan
ort kommer kommuniceras via Mikael Johansson och respektive spelare.

SWEDISH BASKETBALL FEDERATION
Idrottens Hus. SE-114 73 Stockholm, Sweden. Phone + 46 8 699 60 00. Fax +46 8 699 63 06. www.basket.se

Kost och logi:

Under förlägret inför Reze-turneringen så är det ”hemma hos boende”, detta
betyder att ni spelare som bor i storstockholm behöver ta hand om era
lagkamrater som bor utanför storstockholm.
När ni bekräftar ert deltagande, meddela också om ni löst boende
individuellt. Är det någon ”utifrån” som inte har något boende – hör av
er. Ni som kan ta emot boende, meddela även det.
Kost ordnas av varje deltagare på egen hand under lägret.
Du som behöver avvikande kost måste meddela detta i samband med
din bekräftelse av denna kallelse.

Egenavgifter:

Ingen kostnad, då respektive står för sin egen kost under lägret.

Kommande program: 27/6-2/7 2012 Turnering, Reze, Frankrike
6-10/7 2012 Läger
16-18/7 2012 Läger
19-22/7 2012 Träningslandskamper mot Lettland i Lettland
25/7-6/8 2012 EM Bukarest, Rumänien
Mer information går att hitta på www.basket.se

Ta med till detta läger: Följande skall dessutom tas med till detta uppdrag:


Samtliga måste ha packning redo för att direkt åka vidare till
Frankrike

Skall alltid tas med
på landslagsuppdrag:






sitt giltiga svenska pass,
det europeiska sjukförsäkringskortet,
2 par basketskor (ett par i handbagaget),
eventuella dispenser från dopingreglementet,
vattenflaska.

Övrigt:
Bekräftelse:

Information till
Klubbcoacher:

Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock senast
2012-06-18, via e-post till Mikael Johansson, se kontaktinformation.
Detta gäller även dig som är uttagen som reserv.

Vi ser gärna att klubbcoacher kommer till landslagsläger och följer de
spelare som man har hand om på klubbnivå. Tidsplaner/program finner du
på www.basket.se under program på respektive lag”

Det är av yttersta vikt att Du visar denna kallelse för dina föräldrar och Din Coach. De
har stor betydelse för Dina möjligheter att deltaga och förkovras som elitspelare hos
oss.
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Övrig nyttig information
Ledigt från skolan:

Vi försöker alltid att genomföra alla landslagsaktiviteter under normala
skollov men det kan förekomma att ni måste vara lediga från skolan. Vid
dessa tillfällen är det mycket viktigt att ni i god tid ansöker om ledighet från
din skola och planerar tillsammans med din/dina lärare hur du kan
kompensera detta för att inte missa något i din skolgång.

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. För vidare
frågor om detta, www.basket.se (se Tävling – Antidoping).
Ytterligare frågor om detta svarar WaldoTeppans för, se kontaktinformation.

Material spelare och
ledare:
All träning genomförs i utdelat material.
Till och från träning och match används utdelade profilkläder.
Då vi inte har något skoavtal i dagsläget är det givetvis 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 även då
enhetlig klädsel användas.
Det är inte tillåtet att använda eget föreningsmaterial. Om det saknas
profilkläder skall neutrala kläder användas. Dvs du kan inte ha kläder från
leverantörer som konkurerar med SBBF:s sponsorer.

Med vänlig hälsning,
Jenny Håkansson, Jonas Fredriksson, Mikael Johansson, Rickard Carnerud

Ledarstab
Mikael Johansson,
Jenny Håkanson,
Jonas Fredriksson,
Rickard Carnerud,

Coach
Coach
Coach
Fysio

mikael1972@hotmail.com
je.hakanson@gmail.com
jonas@hogsbobasket.se
riche23@hotmail.com

Kontaktinformation
Svenska Basketbollförbundet
Per Källman
per.kallman@basket.se
Jonte Karlsson
jonte.karlsson@basket.se
Sara Rouhani
office@basket.se
Atena Gerontidou
atena@basket.se
Dimitrios Panagiotopoulos dimitrios.panagiotopoulos@basket.se
Henrik Schöldström henrik.scholdstrom@basket.se
Lena Wallin-Kantzy lena.wallin.kantzy@basket.se

08-699 63 03 Landslagsansvarig, ungdom
08-699 63 09 Landslagschef, ansvarig senior (Dopingfrågor)
08-699 63 05 Koordinator, licenser, resor,
073-950 22 40 Material
08-699 63 12 Fysansvarig
08-699 63 10 Kommunikationsansvarig
08-699 63 08 Generalsekreterare
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