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Basket-EM - på söndag får Sverige veta
sina kommande motståndare
På söndag får Sverige sina motståndare i EM för herrar 2013. Lottningen sker
i arrangörslandet Sloveniens huvudstad Ljubljana. Lottningen börjar klockan
18.00 och du följer den via http://www.fibatv.com/europe
24 lag deltar i EM 2013 och de ska delas in i fyra grupper med sex lag i varje.
Herrlandslagen har seedats in i sex olika grupper där ett lag från varje grupp
lottas in i varje EM-grupp. Seedningen ser ut så här:
Grupp 1: Spanien (regerande mästare), Frankrike, Ryssland, Makedonien.
Grupp 2: Litauen, Grekland, Slovenien, Storbritannien.
Grupp 3: Italien, Kroatien, Tyskland, Montenegro.
Grupp 4: Finland, Polen, Ukraina, Bosnien & Hercegovina.
Grupp 5: Georgien, Belgien, Lettland, Turkiet.
Grupp 6: Tjeckien, Serbien, Israel, Sverige.
Sverige kommer att representeras av landslagschefen Jonte Karlsson på plats.
Han har, på skoj men med ett visst allvar i botten, tagit fram en bra grupp för
Sverige och en jobbig grupp för Sverige.
– Man ska se det här som en kul grej, som jag ser på läget i dag. Sedan ska
man ha klart för sig att vi vet ingenting om hur det ser ut nästa sommar, vilka
lag som får med vilka spelare, vem som är skadad och inte. Men om vi
började spela EM i morgon skulle jag se läget så här.
Bra grupp
Makedonien, Storbritannien, Tyskland, Finland, Belgien

– Makedonien överpresterade en aning under EM 2011. De har inte en mängd
stora spelare och deras stil passar oss ganska bra. Storbritannien lever med
NBA-spelaren Luol Deng och är ett humörlag. De kan vara väldigt bra, men
också ganska dåliga. Tyskland har vi visat att vi kan spela med och jag tror
inte att de har så många spelare som kan tillkomma till ett EM. Finland är
alltid roligt att möta och de spelar lite samma typ av basket som vi. Belgien
har inte heller storlek i överflöd och inte så många superstjärnor, säger Jonte.
Jobbig grupp
Spanien, Slovenien, Montenegro, Bosnien & Hercegovina, Turkiet.
– Varför man inte vill ha Spanien säger sig själv, de är regerande mästare och
har lett utvecklingen i Europa i några år. Slovenien är hemmalag och det är
alltid något speciellt, de får ett stöd på hemmaplan som ger ett lyft.
Montenegro har vi mött i kvalet och deras spelstil och spelare passar oss illa,
precis som Bosnien & Hercegovina. Turkiet var VM-tvåa 2010 och är utan
tvekan ett lag för topp åtta om de får med alla sina stjärnor, säger Jonte.
Alla möter alla i respektive grupp. De tre bästa från första gruppspelet går
vidare till det andra gruppspelet där det blir två grupper med sex lag i varje.
Man tar med sig resultaten från matcherna i gruppen mot de två andra lag
som går vidare med en till den nya gruppen. Där möter man sedan de tre
”nya” motståndarna och de fyra bästa i varje grupp går till kvartsfinal.
– Vårt mål är att gå vidare från det första gruppspelet. Det blir tufft att göra
oavsett motstånd, men vi tycker att det är det enda målet som går att ha. Så
som det ser ut i dag har alla spelare som kan tänkas bli aktuella sagt att de
vill vara med. Vi kommer att ha ett ambitiöst program inför EM där vi just nu
jobbar för att bland annat få till en fyrnationsturnering på hemmaplan mot
toppmotstånd. Det ska alltså vara lag som är inkvalade till EM, men inte i
samma grupp som vi. Så förutom att närvara vid lottningen kommer jag att
träffa andra nationers ledare och jobba för att få bra motstånd i
träningsmatcherna som leder upp till EM 2013, säger Jonte Karlsson.
Landslagschefen Jonte Karlsson är på plats i Slovenien och nås på telefon
0708 97 37 10. Lottningen sker dock i en grotta i huvudstaden Ljubljana och
vi kan inte garantera att mobiltäckningen är perfekt. Men Jonte bör vara
tillgänglig från klockan 20.00 och framåt på söndag 18 november.
För mer information, kontakta Henrik Schöldström, kommunikationsansvarig
på SBBF. Telefon 070 242 85 60.

Svenska Basketbollförbundet, som bildades 1952, har i uppgift att leda
utvecklingen av basket i Sverige. Prioriterade områden är tävling,
utveckling/utbildning och landslagsverksamheten.
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