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Basketläger ska locka unga till 

sporten 

Nu är de igång! På Linneskolans skolgård startade under veckan årets 

basketläger. Förhoppningen är att locka fler barn och unga till att börja med 

basket. 
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Uppvärmning. 

Foto: Arvid Norling 

För andra året i rad arrangerar basketklubben i Älmhult, Beasts Basketball, ett sommarläger 

för barn och unga mellan 8 och 13 år. Nytt för i år är att de håller till utomhus, på Linneskolans 

skolgård. Det är framförallt för att göra det lättare för folk att droppa in mer spontant och 

spela. Lägret är till för allt ifrån nybörjare till de som redan spelar basket i klubben. 

Lägret hålls under tre veckor, och ett av målen är att locka fler spelare till klubben. 

Full fart under övningarna. 
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– Det är en drive som pågår i hela landet just nu, att locka fler spelare till basketen. Vi hoppas 

att barnen ska ha tillräckligt roligt för att till att börja med komma tillbaka nästa dag, men sen 

förhoppningsvis börja spela hos oss till hösten, säger Mia Thunqvist, som är ordförande i 

klubben och anordnar lägret. 

”Jag skulle vilja bli basketstjärna i 

framtiden” 
Sam Clement-Kokkonen, 9 år. 

En som är taggad under lägrets första dag är Sam Clement-Kokkonen, 9 år, som är med på 

lägret för första gången. 

Sam Clement-Kokkonen, 9 år. 
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– Jag ser verkligen fram emot det, jag ska vara med alla tre veckor, säger Sam på engelska. 

Vad är det roligaste? 

– Att spela basket med de andra och bli bättre. Jag skulle vilja bli basketstjärna i framtiden, 

säger Sam. 

Men det är inte bara de som deltar som ska lära sig någonting. Lägret leds nämligen av 

ungdomar som själva spelar i Beasts. 

– De flesta av tränarna har gått Riksidrottsförbundets barnledarutbildning. Så vi hoppas att 

även dem ska tycka att lägret känns meningsfullt samtidigt som de får lite 

arbetslivserfarenhet, säger Mia Thunqvist. 

Sam Clement-Kokkonen, 9 år. 
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Basketlägret är gratis, men man har ändå möjligheten att kunna avlöna sina tränare. Det kan 

man delvis genom kommunen via feriearbete men även från ett initiativ som heter ”Nothing 

but Net”. Det är ett initiativ som Rörelsefonden skapat och det syftar till att ge ett 40 tal 

föreningar runt om i landet möjligheten att ha ungdomsledare på plats. Detta för att i en 

förlängning ge fler barn och unga möjligheten att pröva på basket. 
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