Basketball er gøy, inkluderende og målrettet!

Oslo, 6. oktober 2016

Informasjon om landslagsprogrammet for U16 (2018) landslaget
NBBF er i gang med å forbedre sitt landslagsprogram, og det betyr at vi i løpet av denne sesongen vil være
tilstede på U15 samlinger hos regionene både før og etter jul. Landslagstrenerne vil også være instruktører på
Talentcampen både i november og i mai, og etter Talentcampen 25.-28. mai 2017, starter vi opp U16
landslagene.
Lagene vil delta i Copenhagen Invitational i juni 2017, men det er Nordisk Mesterskap og EM i 2018 som er
lagenes hovedmål. Mer og bedre trening vil – over tid – gjøre oss i stand til å utvikle bedre spillere og landslag!
Spillere som tas ut på Talentcamp i mai vil utgjøre kjernen i dette U16 landslaget. Spillere utvikler seg imidlertid
forskjellig, og det kommer til å bli gjort vurderinger av spillere (som ikke kom med i det første uttaket) i denne
aldersklassen frem til Nordisk Mesterskap og EM i 2018.
Under finner dere en oversikt over aktivitetene for U16-landslagene frem mot mesterskapene i 2018:
2016: (antall spillere er et cirka tall)
25.-27. november: Talentcamp (50 spillere)
2017:
Vinter/vår: Regionale samlinger
25.-28. mai: Talentcamp (50 spillere)
9.-11. juni: Samling (16 spillere)
16. – 18. juni: Copenhagen Invitational – turnering i København (12 spillere)
18. – 20. august: Samling i Oslo (16 spillere)
1. – 3. september: Samling i Oslo (16 spillere)
24. – 26. november: Samling (inntil 24 spillere)
2018:
12.-14. januar: Samling (16 spillere)
23.-25. februar: Samling (16 spillere)
23.-25. mars: Samling i Oslo - testing (16 spillere)
18.-21. mai: Samling i Oslo – gjennomgang av sommertreningsprogram (20 spillere)
26.-28. mai: Samling i Oslo (20 spillere)
8.-10 juni: Samling i Oslo (16 spillere)
15.-17. juni: Samling i Oslo (16 spillere)
22.-24. juni: Samling i Oslo (12 spillere)
27.-1. juli: Nordisk Mesterskap i Kisakallio, Finland (12 spillere)
EM spilles vanligvis i august – og vi vil ha samlinger de siste 14 dagene før avreise.

Basketball er gøy, inkluderende og målrettet!
Økonomi:
Det koster å drive landslag, og NBBF er opptatt av å legge forholdene til rette for våre beste unge spillere.
Dessverre er NBBF i en situasjon hvor det ikke finnes nok penger til å drifte landslagene uten egenandeler. Til
samlingene dekker NBBF flyreisen, mens lokal reise dekkes av spillerne. Overnatting for tilreisende spillerne
ordnes ved at de blir innkvartert hos lokale spillere.
Egenandelene fordeles slik:
Kostnader i 2016:
Samling:
 Deltakelse på Talentcamp i mai (fastsettes av region) kr. 200,- (til NBBF)
Kostnader i 2017:
Samling:
 Deltakelse på Talentcamp i mai (fastsettes av region)
 Deltakelse på samling i juni, august og september
 Deltakelse i på Copenhagen Invitational i juni 2016
 Deltakelse på samling i november

kr. 200,- (til NBBF)
kr. 1.800,kr. 2.500,kr. 600,-

Kostnader i 2018:
Samling:
 Deltakelse på samlinger (januar/februar/april)
 Deltakelse på samling i mai
 Deltakelse på samling i juni (t.o.m 17. juni)
 Deltakelse i Nordisk Mesterskap
 Deltakelse oppkjøring EM
 Deltakelse i EM

kr. 1.800,kr. 1.200,kr. 1.200,kr. 2.500,kr. 600,kr. 5 800,-

Egenandeler til samlinger forutsetter at laget klarer å ordne privat overnatting for de tilreisende spillerne.
Egenandelene for turneringer kan endres avhengig av kostnadene til reise og opphold.
Informasjon om antidoping:
Det er den enkelte spillerens ansvar at følge dopingreglementet, les: http://www.antidoping.no/
Forsikringsinfo:
Spillerne er forsikret gjennom lisensordningen under landslagsoppdrag.
Velkommen til landslagsprogrammet for U16-landslaget (2018)!
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