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Presskonferens med Jonas Jerebko och
Sverige 26 augusti
Träffa Sveriges NBA-spelare Jonas Jerebko på presskonferens i Norrköping 26
augusti, dagen innan Sverige möter Luxemburg i fjärde omgången av EMkvalet i basket. Närvarar gör också Jonas landslagskamrat i Sverige, Kenny
Grant, samt Sveriges förbundskapten Brad Dean.
Presskonferensen inleds klockan 15.00 i matcharenan Stadium Arena.
Sverige har vunnit en och förlorat två matcher i EM-kvalet så här långt.
Sverige har slagit Azerbajdzjan på hemmaplan och förlorat mot toppseedade
Tyskland och Bulgarien på hemmaplan. Sverige möter nu Luxemburg i
Norrköping 27 augusti och sedan Bulgarien 30 augusti, också den matchen
splas i Stadium Arena i Norrköping.
I Sveriges grupp spelar Azerbajdzjan, Bulgarien, Luxemburg, Tyskland samt
Sverige. Totalt finns det sex EM-kvalgrupper, ettan och tvåan i varje grupp
samt de fyra bästa treorna kvalificerar sig till EM 2013 i Slovenien.
Sverige tränar innan presskonferensen i Norrköping. Svenska
Basketbollförbundet välkomnar journalister som anmält sig i förväg från och
med klockan 13.45. Då kan ni se Sverige träna och fotografer får möjlighet att
ta bilder på Sverige i aktion.
Vi ber om anmälan så att vi får bästa möjliga förutsättningar att ställa i
ordning ändamålsenliga lokaler.
Träningen kan pågå till 15.00 eller tills förbundskapten Brad Dean bedömer
att laget är klart, vi ber er att inte störa träningen på något sätt.

Anmälan görs till SBBF:s kommunikationsansvarige, e-post:
henrik.scholdstrom@basket.se
Sverige möter Luxemburg klockan 19.00 27 augusti i Stadium Arena i
Norrköping.
Ackreditering för matchen sker också hos Henrik Schöldström,
henrik.scholdstrom@basket.se
Det går bra att på samma gång anmäla sig till Sveriges sista två
hemmamatcher i EM-kvalet. De matcherna går i Stadium Arena, Norrköping.
30 augusti klockan 19.00, Sverige-Bulgarien
8 september, klockan 17.00 Sverige-Tyskland
Svenska Basketbollförbundet och samarbetspartnern Sportsground visar
också Sveriges hemmamatcher på webb-tv, pay per view. Mer information
och själva sändningarna hittar du här:
http://streaming.streamoco.se/?page=player&pid=3321&cid=9588&caid=197
&rcaid=197&hideTop=0&hideRight=0&hideAd=0&tid=1&sid=1
Inför de matcherna kommer vi att arrangera presskonferenser enligt samma
principer. De presskonferenserna hålls följande tider:
29 augusti, klockan 15.00, Stadium Arena, Norrköping
Brad Dean, Jonas Jerebko och Joakim Kjellbom närvarar.
7 september klockan 15.00, Stadium Arena, Norrköping
Brad Dean, Jonas Jerebko och Anton Saks närvarar.
Vill ni prata med andra spelare än ovan namngivna så löser vi det.
För mer information, kontakta SBBF:s kommunikationansvarige Henrik

Schöldström.
Telefon: 070 242 85 60
E-post: henrik.scholdstrom@basket.se
Foto: Fotofabriken

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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