
Saltsjöbaden 30 augusti 2018  
 

  
Hej alla Seahawks-spelare och vårdnadshavare!  
 
Efter en varm och skön sommar hoppas vi att vi har både gamla och nya spelare som har 
längtat efter att få börja träna basket igen! Vi i styrelsen är övertygade om att denna 
säsong kommer vi att få njuta av många goda basketstunder, både i praktiken och i teorin.  
 
Vi kommer att starta upp de flesta lag lördagen den 1 september i Tippens Sporthall. Den 
här säsongen startar Basketsektionen med fem lag, en öppen träning varje veckan och 
förhoppningsvis kan vi så snart som möjligt även köra igång ett sjätte lag. Lag, coacher 
och träningstider kan ni se på nästa sida.  
 
Som vi i sommarbrevet skrev så kommer klubben att 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 kommer även att  fortsätta med SBBF:s tvååriga projekt Game Changer..  
 
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.  
 
Glädjande nyheter är att  Nacka kommun godkände vår projektansökan Fritidsbasket, 
där vi fått möjlighet 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. Detta är ett gemensamt arbete har vi bland annat sett när 
det gäller att nå ut till spelare F07/06. Där föräldraengagemanget visat att intresset för att 
starta ett lag är stort. . 
 

Vänliga hälsningar från styrelsen, via Malin Wiklund.   



 
 
Lag, coacher, träningstider och hallar:  
 

Lag  Coach och 
lagföräldrar 

Tränings- 
dag 

Tränings- 
tid 

Hall 

Basket- 
skolan 
13/12/11 

John Ekberg 
Calle Nunez 

Lördagar  15-16  Tippens sporthall 

10/09/08  Johan Deltin 
Anders Jacobsson 
Nelli Leppänen 

Lördagar  14-15  Tippens sporthall 

P07/06  Carl Fröding 
Mihailo Stojadinovic 
Frida Gårdö Morris 
Marlene Waltman 
 

Tisdagar  17-18  Neglingehallen 

    Lördagar  16-17  Tippens sporthall 

P05/04/03  Fabian Lindholm 
Inga Fröding 
Daniel Jansson 

Måndagar  16.30-18  Tippens sporthall 

    Onsdagar  18-19  Tattbyhallen 

    Fredagar  18-19.30   Tippens sporthall 

H6    Tisdagar  20-21.30  Tippens sporthall 

    Torsdagar  21.30-23  Tippens sporthall 

Öppen 
träning 

Ansvarig  
Claes Peyron 

Lördagar  17-18  Tippens sporthall 

F07/06  Under planering       

 
 
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   
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