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Stockholm 2018-11-26

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till landslagsuppdrag avseende HU18 -landslaget
under perioden 2019-07-12 - 2019-07-16 samt 2019-07-16 – 2019-07-19.
André Lorentsson, RIG Mark

Jaxon Collier Broms, RIG Mark

Alan Brzezinski, RIG Mark

Pelle Larsson, BG Luleå

Dante Love, USA

Rickard Rietz, RIG Mark

David Jolinder, Alvik Basket

Romeo Myrthil, RIG Mark

Enrique Cordon Sjöberg, Spanien

Sebastian Forsling, RIG Mark

Hugo Bergström, USA

Tom Sanne, RIG Mark

Denzel George, BG Luleå (R)

Barra Njie, USA (R)

Samling:
Falun 2010 -07-12 kl. 14.00 i Scandic Lugnet. OBS – Ingen lunch erbjuds första
dagen.

Verksamhet:
Välkommen till Falunlägret för U18, under perioden i Falun kommer laget träna 7
basketpass. OBS: Både ordinarie och reserver ska delta i träningarna i Falun.

Lägret följs upp med resa till Warszawa, Polen där matcher spelas mot Polen
och Schweiz – 12 spelare. Vi åker från Falun till Polen kl.13.30 (16 Juli) via tåg &
flyg och kommer tillbaka till Arlanda 09.50 (19 Juli).
De 2 spelarna som är reserver till dessa aktiviteter ska vara tillgängliga för
ett snabbt inkallande i perioden 16/7 – 19/7. Ett ja till reservplatsen innebär
alltså ett uttryckligt medgivande till att man kommer att kunna delta om
man kallas in.

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.
Kost och logi:
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Samtliga bor på Scandic Lugnet. Frukost serveras på hotellet.
Lunch och middag serveras på plats. – Ingen lunch första dagen.

Deltagaravgifter:
Deltagaravgiften på 400:- för Falunlägret ska betalas in via Swish till 123 521 83
26. Märk betalningen med ”Falunläger HU18 Spelarens Namn”
Deltagaravgiften på ytterligare 300:- (Totalt 700kr) för Resa till Polen, ska
betalas in via Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen med ”Falunläger +
Polen Spelarens namn”

Ta med till detta läger:

Giltigt svenskt pass.
Ska alltid tas med på landslagsuppdrag:
•
•
•
•
•
•

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.

Bekräftelse:
Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, skicka email till Basil Shiltagh
med rubrik ”Falunläger – För-&efternamn”, se kontaktinformation. Detta gäller
även dig som är uttagen som reserv.
Innehåll:
1. Om du tackar ja eller nej till lägret.
2. Varifrån & hur du reser till Falun samt från Arlanda.

Facebook:
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:

Information till klubbcoacher:
Klubbcoacher är hjärtligt välkomna att se på träningar.
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
http://www.basket.se/Landslag/programkallelser/programkallelser2018/
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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.

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,

Ledarstab
Head Coach
Michael Bree Steg 4 073-821 04 11
RIG Mark

michael.bree@mark.se

Ass Coach
Isak Lundén Steg 3
Blackeberg Basket

isak.lunden33@gmail.com

070-414 34 15

Ass Coach
Basil Shiltagh Steg 3 0739848215
Alvik Basket

basil.shiltagh@hotmail.com

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/
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Material spelare och ledare:
All träning genomförs i utdelat material. Till och från träning och match används
utdeladeprofilkläder. 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.

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
Fredrik Joulamo
Landslagsansvarig

Veronica Wessman
Koordinator U16

Henrik Smedberg
Koordinator U18

Fredrik.joulamo@basket.se

Veronica.wessman@basket.se

henrik.smedberg@basket.se

08- 699 63 03

08-699 63 10

08-699 63 01

André Trygg Wredlert
Fysansvarig

Cecilia Ehn
Fysioansvarig

Andre.wredlert@basket.se

Cecilia.ehn@basket.se

073 570 17 23

070 828 43 10

