
	   	   	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

Kallelse till uttagning NIU Basket torsdag den 14/12  

Hej! 
 
Vi är mycket glada för att du ansökt till NIU Basket på Filbornaskolan. Nu när ansökningstiden har gått ut är 
det dags för uttagning på Helsingborgs Arena. Vi kommer genomföra ett praktiskt basketpass kl.10:00-11:30 
samt ha individuella samtal med alla deltagare före alternativt efter träningen. Vi vill att ni återkommer till 
jorgen.fastberg@basket.se med vilken tid ni önskar ert samtal (först får välja) se tider längst ner. Vi vill att du 
tar med en kopia på dina skolbetyg från vårterminen i åk 8.  
	  
Om du är skadad eller av annan anledning inte kan delta på de praktiska momenten så vill vi ändå att du 
kommer till uttagningen. Meddela på mail jorgen.fastberg@basket.se senast den 12/12 om du har förhinder 
som gör att du ej kan komma på uttagningen. Annars ser vi fram emot att träffa dig den 14:e.  
 
Senast den 25 januari kommer du få ett besked från skolan om plats eller ej till NIU. 
 
Program för uttagningen den 14/12 
08:00 Intervju av 2 elever på varje klockslag, återkom med vilken tid du önskar. (Först får välja) 
08:25 
08:50 
09:10 
09:30  
10:00-11:30 Basketträning 
11:50 
12:00 Buss till skolan för de som vill skugga (inkl. äta lunch) Återkoppla ifall ni vill skugga. 
12:15 De två sista eleverna har sina intervjuer 
 
Personliga förberedelser 
Av erfarenhet vet vi att detta kan vara ett tillfälle där man känner anspänning. Oftast är den anspänningen 
positiv, men man kan bli så nervös att man presterar sämre än normalt. Viktigt är att vara förberedd och våra 
lärare har rutin och kan” se igenom” de prestationer du utför under träningen. 
 
 
Viktigt är att du 

• i god tid innan dagens aktiviteter ätit en ordentlig frukost 
• har med ombyte för en basketträning inklusive tester. 
• funderat över frågor du vill ställa 
• tar med dina betyg från vårterminen åk 8 

 
 
Välkommen 
Lennart Eklund     Jörgen Fastberg Wictor Wideheim 
Biträdande rektor    Lärare   Instruktör 
0705-39 87 03     073-634 16 80  072-553 30 47 
lennart.eklund@helsingborg.se 


