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Hej alla Seahawks-spelare och vårdnadshavare!  
 
Värmen börjar att allt oftare kännas av i luften, lov och semester börjar närma sig och det 
är så dags att försöka sammanfatta Seahawks basketår 2017/2018 från oss i styrelsen.  
 
Den 6 juni 2017 genomförde Seahawks Tillsammans Cup i Fisksätra i samarbete med 
Fisksätra Folkets hus, som samlade 350 barn och unga.  Vi arrangerade även 
Halloween-basket som var mycket uppskattat med många glada och utklädda barn och 
vårdnadshavare.  
 
I slutet av november fick vår basketsektion utmärkelsen Utmärkt Förening från Nacka 
kommun, i samarbete med SISU Idrottsutbildare på Stockholmsidrotten. Denna utmärkelse 
innebär att vår verksamhet ska inkludera frågor gällande föreningskunskap, alkohol, 
droger, dopning, medvetet ledarskap, jämlikhet, säkerhet, trygghet, skadeförebyggande 
arbete samt ungas delaktighet och inflytande.  
 
Året avslutade vi med en julavslutning och basketturnering, Christmas basketball, för 
våra spelare, vänner och vårdnadshavare. 672 träningstimmar har det blivit, många 
matcher och turneringar. Vi har haft 9 aktiva lag som på olika platser i Saltsjöbaden ägnat 
sin fritid åt att spela basket. Och vårt lag P14 vann division 2, stort grattis!  
 
Under året har vi börjat med att, tillsammans med Svenska Basketbollförbundet, genomgå 
utbildningen Game Changer med målet att alla våra ledare ska utbildas inom detta 
område. Vi har också haft många bra och givande samtal med andra basketklubbar i vårt 
närområde för att diskutera basketens framtid för barn och unga i Nacka.  
 
Vi, som en liten, ideell sektionsförening, har många att tacka. Våra spelare så klart som 
kämpar och har roligt i sin basketutveckling, våra lagföräldrar och vårdnadshavare som 
ställer upp med sekretariatskunskaper, logistik, kaffekokning och pepp. Men de som vi 
framför allt vill rikta ett extra stort tack till, är våra coacher. De som ofta själva spelar 
basket, pluggar hårt och har många fritidsaktiviteter men som ändå leder träningar och 
coachar sina lag på träningar, matcher och turneringar.  
 

Så här glad är coach Markus och P16 Seahawks efter gruppvinst i RM omgång 2 i Luleå.  
 



Tankar framåt.  
Efter sommaruppehållet, vi vill säkerställa den kvalitet vi redan har som sektion men vill 
även uppdaterar och arbeta med vårt klubbmärke Seahawks,  så att alla i vår förening vet 
vad vi står för. Detta kommer att märkas på olika sätt under hösten 2018.  
 
Vi kommer göra en ännu större satsning på Easy Basket, försöka öka antalet spelande 
flickor i föreningen, stärka varje spelare (över U13) genom tydliga spelarutvecklingsplaner. 
Detta kommer vi genomföra med hjälp av de interna och externa ledarutbildningar som 
våra tränare kommer att få gå under hösten.  
 
Vi fortsätter vårt arbete med SBBF:s tvååriga projekt Game Changer samt kommer att 
genomföra sekretariatutbildning inom klubben eller via externa utbildare.  
 
Styrelsens mål är att kommunikationen mellan medlemmar, vårdnadshavare, coacher 
och styrelse kommer bli ännu bättre, där en förstärkning kommer att ske genom två 
tydliga kommunikationskanaler; via medlemmarnas konto på SIF:s webb (kräver att man 
är registrerad medlem) samt på vår Facebook-sida Saltsjöbadens IF Basket - Saltsjöbaden 
Seahawks. Under året kommer det även att hållas ett föreningsmöte samt ett 
lagföräldermöte.  
 
Vi har ansökt om projektstöd från Nacka kommun för att kunna komma ut till skolor och 
fritidshem för att träffa och spela basket med barnen i Saltsjöbaden och Fisksätra.  
 
En ideell förening bygger på allas insats och intresse och vilja att vilja fortsätta driva en 
verksamhet som Seahawks. Därför måste vi alla hjälpas åt med att försöka bidra på det 
sätt vi kan, att hitta sponsorer till föreningen, finna sätt att få in pengar till lagkassorna, att 
aktivt berätta om att vi finns så att vi får in nya medlemmar till vår förening. Detta är ett 
arbete som alla bör hjälpa till med.  
 
På nästa sida hittar ni inbjudan till vår sommaravslutning på Tillsammans Cup Fisksätra 
2018 där våra spelare och vårdnadshavare men även nya barn och unga som vill spela 
basket, är varmt välkomna.  
 
Den nya styrelsen från och med 21 april 2018 består av:  
Malin Wiklund,  ordförande malin.wiklund@utb.tyreso.se 
Philip Wygler,  ledamot/ekonomi philip.wygler@comparo.se 
Inga Fröding,  ledamot inga@froding.nu 
Anders Jacobson,  ledamot  jacobson.anders@gmail.com  
 
Ny mejladress till SIF Basketsektion Seahawks är:  
basket@saltsjobadensif.se   

Med förhoppning om att ni alla har en riktigt fin sommar med värme, vila och mycket 
basket!  
 
 
 

Styrelsen, via Malin Wiklund.     
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  för spelare f.2013-2004. 
 

Kom och spela basket med oss den 6 juni 2018 på Tillsammans Cup i 

Fisksätra! Separat schema och mer information kommer skickas ut till medlemmarna. 
Fråga gärna era coacher om mer information om ni har några funderingar.  
Dagen bjuder på basket, fotboll, trollerikonster, brandförsvar och livräddare.  
 
 

 
 

 
 


