
 
 

 

 

Informasjon vedrørende regionale talentsamlinger 2023 
  
Målet for ungdomslandslagene er primært å utvikle spillere til senior landslagene, 
men er også en viktig del av spillerutviklingen og trenerutviklingen som norsk 
basketball kan dra fordeler av.  
 
Hensikten med regionale samlinger er ikke bare å gi flere spillere muligheten til å bli 
vurdert av landslagstrenerne, men også et kompetansehevende tiltak samt en 
metode for å implementere spilleprinsippene i alle regioner. Dette er bidrar også til 
å bedre uttaksprosessen i forkant av nasjonale landslagssamlinger. 
 
Primært er samlingene rettet mot spillere født i 2008 (U15) og 2007 (U16), men det 
er mulig å utvide treningsgruppen dersom det er få aktuelle kandidater i en region, 
eller dersom det finnes enkelte utøvere landslagsteamet ønsker å se nærmere på.   
 
Det skal ikke kalles inn flere enn 16 spillere til en talentsamling. I regioner der det 
flere aktuelle kandidater enn 16 kan de settes opp en ekstra talentsamlinger. 
Landslagstrenerteamet må da gjøre et uttak dersom det er flere enn 32 spillere 
påmeldt i den ene regionen. Det er mulig å utvide aldersgruppen på deltakerne når 
påmeldingen til samlingen er under 12 spillere.    
 
Uttak til talentsamlingen gjøres av landslagstrenerne tilknyttet hvert enkelt landslag 
etter nominasjon fra klubbtrenere, og må godkjennes av sportsjefen. 
 
Klubbtrenere skal sende en epost med en liste av aktuelle kandidater til 
brent@basket.no innen 19.9.2022 Listen skal inneholde spillerens; 
 - klubb  
 - fødselsdato 
 - posisjon 
 - høyde 
 - epost adresse.   
 
Innkalling til talentsamlingen offentliggjøres på basket.no/landslag senest 21.9 
 
NBBF forventer at spillerne er ferdig skiftet 15 minutter før økten starter, med 
mindre landslagstrenerne har gitt annet beskjed.   
 
Spillere må ha med seg egen ball, penn og papir, og vannflaske.   
 
Regionale klubbtrenere er velkommen til å delta som assisterende instruktør på 
samlinger, eller møte opp og observere for å få et innblikk i spilleprinsippene til 
NBBF.   
 
Landslagsbudsjettet er avhengig av egenandeler i forbindelse med samlinger og 
turneringer. Spilleren skal kun betale egenandel for aktiviteten spilleren selv deltar 
på. Oversikt over kostnader publiseres på basket.no/landslag  
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