Inbjudan att ansöka till Team Småland Blekinge
En grupp bestående av Småland Blekinges ungdomar, som är ambitiösa/engagerade/ansvarsfulla och goda föredömen.
Tanken är att Ni skall förberedas och vara rustade inför ev. framtida elitspel/landslagsuppdrag etc. Vi tänker fortsätta
satsa på INTERNATIONELLT tävlande. Ni betalar en (liten) del, förbundet bidrar med en stor del … MEN vi satsar
också på att dra in pengar genom sponsorspel, - som kommer att äga rum på första träffen i augusti. Kostnaden att vara
med kommer att vara 300kr, som betalas in senast 31/8, dessa pengar går till läger, tröja och administration. Det
kommer att kosta 0 – 3500kr/tävling/pp (beroende på vad sponsorspelet drar in, många sponsorer = mycket inspelat =
låg eller ingen avgift). Minst två tävlingar, troligtvis tre. Då ingår resa (flyg), 2 starter i varje tävling, transfer utomlands
och hotell, du betalar själv mat och fickpengar samt att ta dig till och från samlingsplatserna (flygplats Sverige)

.
Du som söker till Team SB, skall:
• träna kontinuerligt och strukturerat (minst 2ggr/vecka)
• aktivt delta i seriespelet (klubbens ligalag)
• spela tävlingar (tävlingar, DM och JSM)
• vara född 2002 eller senare
• vara en god representant och föredöme för klubben/förbundet/sporten
Vad vi erbjuder är, det man inte ”får” i klubben/hallen utan en tanke i utveckling och erfarenhet (planering) utanför den
”vanliga” träningen och matcherna. De som blir antagna i Team SB får skriva på ett kontrakt och förbinder sig under ett
år, där tyngdpunkten ligger i etik/moral*, ANT*, utveckling och att kravprofilen följs. Följs inte dessa kan man bli
utesluten ur gruppen/återbetalningsskyldig och någon annan får chansen
Skicka in din intresseanmälan, eller om Du/Ni vet någon som Ni vill nominera till detta.
SENAST den 25/3 - 2020 vill vi ha din ansökan
Namn, klubbtillhörighet, personnummer, telefonnummer, e-postadress
Berätta om dig själv/om den du nominerar:
Hur länge du har spelat, med vilka klubbar, hur ofta du tränar, vem som är din tränare, hur ofta och vilka
tävlingar du spelar du. Varför skall just DU vara med i Team SB?
Ungdoms- och utbildningsansvarig tillsammans med SBBFs styrelse kommer efter att ansökningstiden har gått ut,
tillsammans utse de som kommer ingå i truppen 2020/2021
Skicka till: teamsb@sbbf.nu
Program som kommer följas för de uttagna:
• Läger med sponsorspel (augusti)
• Planering (vi planerar tillsammans)
• Träningsuppgifter som sköts på hemmaplan och rapporteras till ledarna
• Internationellt tävlande, förhoppningen är tre tävlingar i Europa, (två på hösten, en på våren) minst två
Internationell resa till YET Europa hösten 2020 och våren 2021 planeras... mer info kommer
Tanken är, Berlin i sep, Dublin i nov och Amsterdam i feb
Ledare/tränare
Eva Larsson, Småland Blekinge – Daniel Olin, Småland Blekinge
* Etik/moral- ett representativt uppträde såväl på som utanför banområdet, sportslig och god kamrat.
* ANT – avstå från tobak, alkohol och droger när du representerar SBBF och Team SB

