Boite Postal 311
L-4004 Esch-Alzette

Léif Memberen vum Basket Esch,
Am Moment spillen méi wéi 20 Equipen vum Basket Esch am
Championnat vum letzeburger Basket (FLBB). Déi lëscht Joeren si
speziell am Jugendberäich, weider Equipen dobäi komm.
Dës positiv Entwecklung brengt mat sech, dass mir ganz vill Leit
brauchen, déi dës Equipen als Ofziellen kënne begleeden an den
néidegen « Know-How » hu, r e Spillbou oder d’Auer bei engem
Match ze maachen.
Aus dësem Grond organiséiert d’Jugendkommissioun vum Basket
Esch, eng Formatioun (Initiatioun)

« Ofziellen – Spillbou an Auer »
an zwar Samsteg den 21 Abrëll 2012 an der Sportshal zu Lalleng
Dës Formatioun riicht sech
a) un jiddereen deen nach ni e Spillbou an eng Auer gemaach huet
b) un all Ofziell wou nach Froen hunn an hir Kenntnisser e bessen
wellen opfrëschen.

Programm
10h00 – 12h00 Theoreteschen Déel
Den Herbert MOOS an d’Anne BLASL erklären de Spillbou esou wéi déi
wichtegst Regelen déi ee muss kennen r kënnen als Ofziellen den
« Desch (Bou an Auer) » bei engem Match ze maachen
12h00 – 14h00
d’Jugendkommissioun invitéiert all Leit déi un dëser Aktioun deelhuelen
op eng Spaghetti beim OTTO
14h00 – 16h00 Prakteschen Deel an der Hal 02
Match Cadettes

Basket Esch – Racing

Mir organiséieren e groussen Desch wou jiddereen, enner Uleedung vun
erfuerenen Ofziellen ka praktesch üben an probéieren esou wuel e Spillbou
ze schreiwen an d’Auer ze maachen.
Dor maachen mir och en speziellen Appel un all erfueren Ofziell eis speziell
Mettes bei dëser Formatioun ze hellefen andeems si déi Leit déi dës Formatioun
maachen beim prakteschen Deel encadréieren.
Hutt dir Interêt op dësem Daag matzemaachen, dann mellt Iech per Mail
oder Telephone beim Marc Hoffmann : 57 05 22 oder E-Mail : hobla@pt.lu
an zwar bis de 16. Abrell 2012. Hei kritt dir och all weider Renseignementer.
Mir soe MERCI am viraus r är Hëllef
Mat beschte Gréiss
D’Jugendkommissioun vum Basket Esch

