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Kallelse till landslagsuppdrag
Följande spelare kallas till landslagsuppdrag avseende Herrar U16-landslaget
under perioden 2019-12-27 - 2019-12-30. (Bokstavsordning på efternamn nedan)
Max Andersson, ÅBBK (R)
Hannes Brasch, Blackeberg
Eliot Cadeau, High School N.J.
Tim Jonsson, Spånga
William Kermoury, Södertälje
Herman Kihlman, Högsbo
Efraim Kouame, Högsbo

Mikai Mitchum Klintman, Trelleborg
David Lindqvist Sana, Högsbo
Dante Myrthil, AIK
Ludwig Sjödin, Hammarby
Felix Smedjeback, Malbas
Tunde Vahlberg Fasasi, AIK
Samuel Pernyér,Kungsholmen (R)

(R) innebär reserv som deltar på Södertäljelägret.
Reserver på hemmaplan
Edwin Sunnebo, Hammarby
Cajus Brehmer, Uppsala

Ted Dunér, AIK
Elias Andersson, Umeå

Samling: Södertälje 2019-12-27 kl. 13:00 i Täljehallen
Verksamhet: Välkommen till Södertäljelägret för U18 & U16-landslagen under
mellandagarna. Varje lag kommer att genomföra 6 basketträningar.
Lägret följs upp med Baltic Sea Basketball Cup, BSBC, 2–6 januari 2019. För
BSBC är samling den 2/1, tid och plats beroende på lag och vi kommer tillbaka till
Värtahamnen den 6/1 kl. 10:15
De 2 spelarna som är reserver till Södertäljelägret ska vara med på lägret
och kunna följa med till BSBC om någon av de ordinarie spelarna inte kan
vara med pga. till exempel skada eller liknande. Reserver på hemmaplan
ska finnas tillgängliga vid ytterligare behov.

Resor: Svenska Basketbollförbundet bokar och betalar för alla anslutningsresor
som inte ses som lokala resor. Lokala resor ordnas och betalas av spelaren själv.
För boende inom Storstockholm och Uppsala är alla resor lokala resor till och från
Uppsala, Arlanda, Storstockholm inklusive Södertälje. Gällande övriga
anslutningsresor kommer separat information att skickas ut ca 7 dagar innan
lägrets start.
Kost och logi: Samtliga bor på Quality Hotel Park. Frukost serveras på hotellet.
Lunch och middag serveras i matsalen vid Täljehallen. Kvällsmål serveras på
hotellet.
Måltider kommer att serveras från middag den 27/12 till lunch den 30/12.
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Deltagaravgifter: Deltagaravgiften på 400:- för Södertäljelägret ska betalas in
senast 2019-12-12 via Swish till 123 521 83 26. Märk betalningen med ”4525
Spelarens Namn”
Deltagaravgiften på 500:- till BSBC ska betalas in senast 2019-12-31 via Swish
till 123 521 83 26. Märk betalningen med ”4521 Spelarens Namn”

Ta med till detta läger: Ifyllt Förmyndarintyg Tallink Silja (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”.
Spelare kallade till U16 lagen ombeds även ta med följande dokument till FIBA
licensiering för att ha möjlighet att delta på sommarens EM.
✓

Passkopia

✓ Personbevis på engelska med underskrift och stämpel (beställs från
Skatteverket).

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, dock senast
2019-12-04, via denna länk:

https://response.questback.com/svenskabasketbollfrbundet/sodertalje2019
och via email till Ansvarig coach och Team manager se kontaktinformation. Detta
gäller även dig som är uttagen som reserv.

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.
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Övrigt: Ni som i Questbacken fyller i skador som ni dras med eller har haft,
kommer att kontaktas av fysio. Det är viktigt att ni svarar i telefonen och på mejl
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.

Med vänlig hälsning,
Torbjörn Gehrke, Head Coach HU16

Ledarstab HU16
Torbjörn Gehrke, Head Coach; 070-467 07 37, basket@coachgehrke.com
Wiktor Buszka, Assisterade Coach, 070-022 48 71
Oliver Malekzadegan, Assisterande Coach, 076-321 03 27
Daniel Robertsson, Team Manager; 072-511 03 53, daniel.robertsson1974@gmail.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.

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.
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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

Lisa Bergroth
Koordinator U16

Henrik Smedberg
Koordinator U18

Fredrik.joulamo@basket.se

Lisa.bergroth@basket.se

Henrik.smedberg@basket.se

08- 699 63 15

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

