NR 1-2016

BASKETBLADET
IFK Råneå har som målsättning att varje månad komma ut med BASKETBLADET
där vi informerar om vad som händer inom IFK Råneås basketverksamhet
Säsongstarten:

Starten av säsongen har inte blivit vad vi hoppades på, då reparationen av sporthallen dragit ut på tiden. Vi börjar nu i alla
fall se slutet på upprustningen. Slutbesiktning är planerad till den 28:e oktober och om inte någonting speciellt händer
kommer vi att kunna börja använda en mycket fin sporthall den 7:e november.
Under tiden tränar lagen i Persön och Vitå, samt att F-05 har fått möjlighet att träna med Sunderbyn och P-00/03 med Gladan.
De första seriematcherna kommer att spelas i olika hallar i Luleå tills vår egen sporthall är färdig

Lagen 2016/2017:

Säsongens stora problem har varit att hitta en tränare till vårt äldsta flicklag och vi är därför mycket glada att Camilla Öhman tagit tränarrollen i det laget.
Vi konstaterat också att några lag har så få deltagare att dem verkligen ligger på gränsen till att kunna startas upp, här
måste vi alla jobba tillsammans och försöka få flera ungdomar till basketverksamheten och våra lag.
Den här säsongen har IFK Råneå följande lag i sin verksamhet; F-99/02, F-03/04, F-05, F-06, F-07/08, F-09/10, P-00/03,
P-04/05, P-06/08 och P-09/10.
När det gäller F-05 har några föräldrar hör av sig om vad som gäller i träningsutbyte med Sunderbyn?
Enligt Karl-Axel Holmfrids, ordf. i IFK Råneås basketsektion, överenskommellse med Jan Johansson, ledare för
Sunderbyns F05, gäller följande:

• IFK Råneås F-05 tränar med Sunderbyns F-05 fram till att reparationen i sporthallen i Råneå är klar.
• Någon möjlighet för Råneå spelare att börja spela för Sunderbyn eller Sunderbyns spelare spela för Råneå finns INTE,
utifrån det avtal som finns inom LBC:s anslutna föreningar. Detsamma gäller naturligtvis för P-00/03 som tränar med Gladan.
LBC policy (Luleå Basketcentrum)

”Spelare från ett upptagningsområde ska (upp till och med årskurs nio) spela i den förening som området tillhör. Anledningen till att LBC
valt att bedriva verksamheten efter dessa principer är att stimulera till konkurrens och utveckling av basketsporten. Många föreningar
med många lag ger utrymme och möjligheter för fler ungdomar att spela basket. Samtidigt är det viktigt för våra ungdomar att ha nära till
hem, familj och kompisar vid träningar och andra aktiviteter. Det skapar trygghet och harmoni i tillvaron.”

Deltagande i Cuper och Turneringar

För lag som planerar att delta i en turnering utanför närområdet de närmaste åren gäller enligt IFK Råneås policy följande:

”Om något lag önskar delta i lagkassefinansierad cup utanför närområdet skall detta tillsammans med syfte och ändamål redovisas till
sektionen för beslut av huvudstyrelsen.”
Pojkar 00/03 åker ner till Södertälje den 28-30 oktober och deltar i ungdomsturneringen Telge Open - LYCKA TILL!

LEOS CUP

Cupen var planerad till helgen 22-23 oktober 2016, men pga reparationen av sporthallen har vi blivit tvungen att flytta den
till 28-29 januari 2017.

Ledarkorten:

Ledarkorten (2 per lag) till BC Luleås och Luleå Baskets matcher kommer att delas ut under V.39.

RESEVERA 23:e november

Då åker vi alla tränare/ledare och sektion till Luleå och ser EM-kval damer, Sverige - Finland.

Sist men inte minst!

Stort TACK för ert engagemang och lycka till med säsongen alla tränare/ledare, utan er finns inte IFK Råneås basketverksamhet!
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