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BASKETBLADET
ÄNTLIGEN!
V45 var äntligen reparationen av sporthallen färdig och vi har nu fått en mycket fin sporthall!

• Nytt Golv.
• Akustikplattor i tak och på väggarna som gör att den tigare höga ljudnivån blivit bättre!
• Ny- och bättre ventilationen i hallen och omklädningsrummen.
Stort TACK till ni alla ledare, spelare och föräldrar som under reparationstiden fått kuska runt till
hallarna i Luleå, Sunderbyn, Persön och Vitå.
NU STARTAR VI
Under perioden med reparationen av hallen valde vi att inte starta upp verksamheten för de minsta grupperna, födda 2008-2010. Nu är det strax dax att dra igång dem träningsgrupperna och vi
kommer att gå ut med information via skolan om när den startas upp.
Flickor 03-04 och 05
Vi har under den första tiden av säsongen haft lite få flickor i laget 03-04 och därför har ledarna
för lagen 03/04 och 05, Mikael Sundqvist och Camilla Samuelson, kommit fram till en mycket bra
lösning som innebär att de slår ihop träningarna för de två lagen och att man tillsammans också
spelar seriespelet och sammandragen som de är anmälda till.
TELGE OPEN
Ett stort GRATTIS till våra pojkar 00/03 som varit ner till Södertälje och verkligen gjort fin reklam
för IFK Råneå. Vinst i 3 av 4 matcher och bara målskillnaden gjorde att man inte spelade final.
SKOLBASKETEN
Den 10 november arrangerade vi en Friluftsdag med tema basket
tillsammans med Råneåskolan och Luleå Basket Centrum (LBC)
för eleverna i årskurs 1-3, ca 100 barn. En dag där vi presenterar
den roliga idrotten basket och de möjligheter som finns att spela
och träna basket med IFK Råneå.
Instruktörer var våra duktiga ungdomsspelare som går på
högstadiet.
EM Kval Basket damer SVERIGE - FINLAND
Den 23 November åker vi alla tränare/ledare och sektionen till Luleå och ser landskampen på
plats i LEA.Mera information om evenemanget kommer ni att få senare.
JULMARKNADEN 19-20 november
I år kommer vi att få en fin Julmarknad med många försäljare.
TIPSA alla ni känner så att vi får många besökare!
/IFK Råneås Basketsektion

