Luleå Basketcentrum (LBC) är ett samarbetsorgan för basketföreningarna i Luleå och
Bodens kommuner. Vår uppgift är att lyfta föreningarnas intressen och tillsammans
utveckla basketsporten och få den att växa inom kommunen. I dag består LBC av 17
föreningar som med sina aktiva medlemmar är våra ambassadörer. Tillsammans har vi
ett ansvar att förvalta och utveckla den grundidé som fått Luleå att bli det basketmecka
det är idag och vi förväntar oss att alla ledare, föräldrar och spelare sprider detta
vidare.
•

Våra föreningar har ett eget upptagningsområde som omfattar stadsdelar, byar eller
motsvarande och grundprincipen är att man spelar där man bor. Det är varje förenings
ansvar att se till att barn och ungdomar (upp tom årskurs 9) som vill spela basket, kan
göra det i sitt bostadsområde.

•

Om föreningen inte har verksamhet i en spelares rätta åldersgrupp ska spelaren i första
hand få hjälp att komma till ett annat lag inom föreningen. Om en förening tvingas lägga
ner ett helt lag och inte har något annat lag i lämplig åldersgrupp ska föreningen kontakta
LBC för att hitta plats hos närliggande eller annan lämplig förening.

Det kan finnas undantag och särskilda skäl för att spela i en annan förening:
•
•
•
•

Spelaren har dubbla boenden och ett byte av förening underlättar vardagen.
Spelaren flyttar till ett annat upptagningsområde, men vill spela kvar i sin gamla förening.
Spelaren går skola i ett annat upptagningsområde och anses ha en övervägande del av
sitt sociala nätverk i skolan.
Mobbing, utanförskap och andra personliga omständigheter som gör att spelaren inte
trivs och känner sig otrygg.

Vilka omständigheter som än finns, så måste varje fråga om att spela i annan förening (än den
som finns där man bor) behandlas individuellt och gå via respektive förenings ordförande.
Berörda föreningar måste tillsammans hjälpas åt att komma fram till en lösning som är den bästa
för spelaren och för basketen i Luleå. När föreningarna enats om en lösning tar de kontakt med
LBC där styrelsen slutligen godkänner övergången.
Anledningen till att LBC valt att bedriva verksamheten efter dessa principer är att stimulera till
konkurrens och utveckling av basketsporten. Ju fler föreningar vi är desto fler lag har vi att spela
mot och detta gör oss i förlängningen bättre. Samtidigt är det viktigt för våra ungdomar att ha
nära till hem, familj och kompisar vid träningar och andra föreningsaktiviteter. Det skapar
trygghet och harmoni i tillvaron.

