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Stockholm 2019-06-09

Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till NM med tillhörande förläger HU16-landslaget
under perioden 2019-06-25 – 2019-07-02.
Atle Mellquist, Alvik Basket
Elias Ekdahl Reining, KFUM Fryshuset
Felix Broström Lundby
Hugo Lilja, Norrköping Dolphins
Markus Takamgno, Hammarby Basket
Noel Elzer, BK Marbo
Bobi Klintman (R), Trelleborg BK

David Apell, Onsala Pirates
Elias Nilsson, AIK Basket
Filip Karras, Högsbo Basket
Hugo Åkerhielm, Kungsholmen BBK
Melker Delryd, AIK Basket
William Berg, KFUM Fryshuset
Laban Westman (R), Tureberg

(R) = Betyder att spelaren är kallad till förläger i Södertälje 25-26 juni men är
reserv till NM.

Reserver:
Leo Träskman, KFUM Blackeberg
Philip Georgson, Norrköping Dolphins

Melker Lindblom, Umeå Basket
Victor Nilsson, Södertälje BBK

Samling: 25 juni 2019 kl. 14:00 i Täljehallen. Lunch serveras ej innan
samlingen så spelare bör planera för egen lunch innan 14:00.
Verksamhet:
Träning kommer att ske i Södertälje 25–26 juni. Därefter kommer vi åka till
Kiisakallio och spela NM som består av 5 matcher. Det är tredje året som NM
spelas i Finland, och för motståndet står förutom värdlandet även Norge,
Danmark, Island och Estland.
Resor:
De som önskar resa bokad till förlägret i Södertälje 25 juni och hem från
Värtahamnen 2 juli meddelar detta i Questback när ni svarar på kallelsen.
Spelare från Stockholmsområdet förväntas dock ta sig till Södertälje på egen
hand. Vi åker buss gemensamt 26 juni kl. 15:00 efter förlägret från Södertälje till
Stockholm. Därefter Båtresa med Tallink Silja Line 26 juni,
Stockholm/Värtahamnen till Helsingfors med ankomst 27 juni kl. 10:00 och sen
buss till Kisakallio. Den 1 juli är det busstransport från Kisakallio till Helsingfors,
båt till Stockholm/Värtahamnen med ankomst 2 juli kl. 09:30.
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Kost och logi:
Vi kommer starta med ett läger i Södertälje 25–26 juni där spelarna spenderar en
natt på Quality Hotel Park i Södertälje. Mat kommer att serveras på hotellet/i
hallen.
Du som behöver avvikande kost måste meddela detta i samband med din
bekräftelse av denna kallelse.
Deltagaravgifter: Deltagaravgiften på 700 SEK för NM betalas in senast 201906-20 på SBBF:s Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen med ”4523
Spelarens Namn”
Kommande program:
Information om aktiviteter för HU16 landslaget går att finna på:
http://www.basket.se/Landslag/programkallelser/programkallelser2019/
Förläger NM i Södertälje
NM i Kisakallio Finland
Läger i Falun
För-EM Podgorica
EM Podgorica

25 - 26 juni 2019
26 juni – 2 juli (NM 27 juni – 1 juli)
27 juli – 31 juli 2019
4 - 7 augusti 2019 (mot Portugal 6 augusti)
8-17 augusti 2019

Ta med till detta läger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anteckningsmaterial
Giltigt svenskt pass
Europeiskt sjukförsäkringskort
2 par basketskor (ett par i handbagaget)
Eventuella dispenser från dopingreglementet
Vattenflaska
2 st Dauerlindor
Träningsutrustning

Övrigt:
Förmyndarintyg
Alla spelare som inte fyllt 18 år vid avresan MÅSTE ha ett förmyndarintyg ifyllt
med underskrift av förälder med sig (bifogat), som även ska skrivas under av en
ledare som är 30 år eller äldre.
De som inte har ett förmyndarintyg ifyllt och med sig får inte resa.
Bekräftelse:
Bekräftelse av ditt deltagande skall göras snarast, dock senast
din coach samt via denna länk:

2018-06-14, till

https://response.questback.com/svenskabasketbollfrbundet/nm2019
Eventuellt återbud ska meddelas omgående till huvudansvarig coach i
respektive lag.
Detta gäller även dig som är uttagen som reserv till lägret.
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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.
Information till klubbcoacher:
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.
Med vänlig hälsning,
Jörgen Fastberg
Head Coach HU16
Ledarstab
Head Coach: Jörgen Fastberg, jorgen.fastberg@basket.se 073-634 16 80
Ass Coach: Jesper Andersson, jesper.andersson@basket.se 073-050 70 57
Ass Coach: Christer Stjernborg, christer.stjernborg@gmail.com 070-756 66 53
Team Manager: Anders Bauer, andersbauer71@gmail.com 073-313 71 10

Övrig nyttig information
Vi använder 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:
SBBF HU16 – 03:or Spelare
SBBF HU16 – 03:or Klubbcoacher
SBBF HU16 - 03:or Föräldrar
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 fliken Förbundet och välj Försäkringsinformation)
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Dopinginfo:
Det är den enskilde spelarens ansvar att följa dopingreglementet. Information
finns på basket.se. (Se fliken Tävling och välj 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.
Vill ni fylla på i landslagsgarderoben så kan ni beställa genom vår
samarbetspartner BasketShop här: https://www.basketshop.se/swedenbasketball

Kontaktinformation Svenska Basketbollförbundet

Fredrik Joulamo Landslagsansvarig
08-699 63 15 fredrik.joulamo@basket.se
Lisa Bergroth Landslagskoordinator
08-699 63 10 lisa.bergroth@basket.se
Henrik Smedberg Landslagskoordinator
08-699 63 01 henrik.smedberg@basket.se
Cecilia Ehn Fysio Ansvarig
0708-28 43 10 cecilia.ehn@basket.se

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

