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Täby  Basket  Verksamhetsberättelse  2014-‐2015  

Ordförandens  kommentarer    
	  
Basketsäsongen	  2014-‐2015	  är	  till	  ända	  och	  vi	  kan	  glädja	  oss	  åt	  ännu	  en	  bra	  säsong	  för	  
Täby	  Basket.	  Vår	  ledarstab	  har	  vuxit	  genom	  att	  vi	  fått	  in	  fler	  föräldrar	  som	  tränare	  men	  
också	  genom	  att	  vi	  har	  många	  unga	  ledare	  med	  i	  verksamheten	  vilket	  är	  extra	  roligt.	  Vår	  
interna	  ledarutbildning,	  kallad	  LA	  som	  står	  för	  Ledar	  Ambition,	  har	  genererat	  ett	  antal	  
duktiga	  hjälptränare	  födda	  -‐95	  och	  -‐96	  som	  fortsätter	  att	  utvecklas	  och	  som	  snart	  är	  
mogna	  att	  ta	  egna	  lag.	  Totalt	  ca	  25	  killar	  och	  tjejer	  födda	  -‐98	  och	  -‐99	  går	  andra	  året	  på	  
sin	  LA-‐utbildning	  och	  har	  genom	  den	  fått	  praktisera	  som	  hjälptränare	  i	  klubbens	  olika	  
lag.	  Som	  jag	  skrev	  efter	  förra	  säsongen	  tror	  jag	  att	  nyckeln	  för	  att	  kunna	  växa	  som	  klubb	  
är	  att	  vi	  skapar	  en	  så	  attraktiv	  miljö	  som	  möjligt	  för	  våra	  ledare.	  Genom	  att	  vara	  fler	  
ledare	  per	  lag	  blir	  det	  också	  ännu	  roligare	  att	  hålla	  på	  tack	  vare	  utbytet	  ledare	  emellan	  
och	  dessutom	  inte	  lika	  krävande	  då	  lagen	  inte	  står	  och	  faller	  med	  en	  ensam	  ledare.	  	  
	  
Vi	  har	  fortsatt	  inventeringen	  av	  våra	  befintliga	  ledares	  basketutbildning	  och	  under	  året	  
som	  gått	  fortbildat	  att	  antal	  ledare	  genom	  förbundets	  stegutbildningar.	  Vår	  interna	  
utbildning	  LA	  avslutas	  nu	  efter	  två	  år	  med	  examen	  i	  Ungern	  i	  juni	  dit	  klubbens	  ledare	  
åker	  för	  att	  titta	  på	  två	  av	  damlandslagets	  matcher	  under	  EM.	  Totalt	  blir	  vi	  50	  (befintliga	  
och	  blivande)	  ledare	  som	  åker	  ner!	  
	  
Ulla-‐Karin	  Abrahamsson	  har	  nu	  jobbat	  som	  Kanslichef	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  och	  nu	  har	  vi	  
fått	  den	  spindeln	  i	  nätet	  som	  vi	  hoppades	  på	  när	  hon	  anställdes.	  Det	  känns	  mycket	  bra	  
att	  vi	  hittat	  en	  gedigen	  föreningsmänniska	  till	  den	  viktiga	  rollen	  som	  Kanslichef.	  Det	  är	  
inget	  vanligt	  9	  till	  5	  jobb	  utan	  kräver	  en	  hel	  del	  flexibilitet	  med	  både	  kvälls-‐	  och	  
helgjobb.	  	  
	  
Vårt	  samarbete	  med	  grannklubben	  Djursholm	  Indians	  med	  det	  gemensamma	  namnet	  
Täby/Djursholm	  Norrort	  har	  nu	  funnits	  under	  två	  säsonger	  och	  tillsammans	  har	  vi	  över	  
100	  aktiva	  spelare	  från	  gymnasieåldern	  och	  uppåt.	  Båda	  föreningarna	  är	  eniga	  om	  att	  
det	  här	  samarbetet	  är	  viktigt	  och	  i	  och	  med	  att	  Täby	  Basket	  i	  höstas	  startat	  ett	  NIU	  
(Nationell	  Idrotts	  Utbildning)	  tillsammans	  med	  Tibble	  Gymnasium	  är	  förutsättningar	  nu	  
bästa	  tänkbara	  för	  att	  våra	  spelare	  ska	  kunna	  utvecklas	  på	  hemmaplan.	  Men	  samarbetet	  
med	  Djursholm	  är	  inte	  bara	  till	  för	  de	  spelare	  som	  vill	  satsa	  fullt	  utan	  lika	  mycket	  till	  för	  
de	  spelare	  som	  vill	  motionsspela.	  Tack	  vare	  samarbetet	  kan	  vi	  erbjuda	  både	  och.	  En	  
förutsättning	  för	  fortsatt	  spel	  i	  division	  1	  är	  dock	  att	  vi	  under	  nästa	  säsong	  lyckas	  få	  in	  
fler	  sponsorer	  eftersom	  elitsatsningar	  kostar	  mycket	  pengar.	  	  
	  
Den	  gångna	  säsongen	  har	  bjudit	  på	  många	  sportsliga	  framgångar	  både	  i	  seriespelet	  och	  i	  
turneringar	  runt	  om	  i	  landet	  både	  för	  Täby	  Basket	  och	  Norrort,	  men	  eftersom	  det	  viktiga	  
är	  att	  vi	  lägger	  en	  bra	  grund	  för	  framtiden	  och	  inte	  jagar	  pokaler	  i	  unga	  år	  så	  avstår	  jag	  
från	  att	  lyfta	  fram	  något	  enskilt	  ungdomslag	  utan	  nöjer	  mig	  med	  att	  redovisa	  några	  av	  
våra	  seniorers	  framgångar.	  Trots	  att	  vi	  har	  unga	  representationslag	  i	  division	  1	  både	  på	  
dam-‐	  och	  herrsidan	  lyckades	  dom	  båda	  över	  all	  förväntan;	  damerna	  slutade	  på	  fjärde	  
plats	  i	  Superettan	  och	  herrarna	  på	  andra	  plats	  i	  fortsättningsserien.	  Våra	  lovande	  U17-‐
lag	  kom	  båda	  till	  final	  i	  Stockholmsserien	  SBC	  med	  ett	  guld	  för	  tjejerna	  och	  ett	  silver	  för	  
killarna	  som	  resultat.	  U17-‐tjejerna	  knep	  dessutom	  en	  bronsplats	  i	  USM.	  	  
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Vi	  har	  också	  bidragit	  med	  fler	  Täbyfostrade	  spelare	  än	  någonsin	  till	  landslags-‐	  
verksamheten	  under	  den	  här	  säsongen,	  kanske	  delvis	  pga	  att	  vi	  nu	  samarbetar	  i	  Norrort,	  
men	  jag	  tror	  också	  att	  den	  goda	  grunden	  våra	  spelare	  får	  i	  Täby	  Baskets	  verksamhet	  bär	  
frukt	  och	  att	  det	  långsiktiga	  tänket	  utan	  hets	  i	  unga	  år	  gör	  att	  spelarna	  mår	  bra	  och	  vill	  
fortsätta	  spela	  på	  en	  hög	  nivå	  även	  som	  seniorer.	  
	  
Vi	  fick	  inför	  säsongen	  en	  ny	  sponsor	  till	  vår	  Easy	  Basket-‐liga	  som	  numera	  heter	  
Swedbankligan	  och	  som	  spelats	  nio	  söndagar	  spridda	  under	  säsongen	  med	  lag	  från	  hela	  
Stor-‐Stockholm.	  Ja,	  vi	  har	  t.o.m.	  haft	  lag	  från	  andra	  städer	  som	  kommit	  regelbundet	  tack	  
vare	  att	  Swedbankligan	  har	  så	  bra	  rykte	  och	  är	  så	  välarrangerat.	  Totalt	  har	  2000	  spelare	  
i	  åldern	  8-‐12	  år	  deltagit	  och	  ännu	  fler	  föräldrar	  varit	  på	  besök	  i	  Byängshallen	  under	  
säsongen.	  Våra	  25	  LA-‐elever	  har	  turats	  om	  att	  hjälpa	  till	  som	  matchledare	  och	  vår	  
Sportchef	  Kjelle	  Karlgren	  har	  varit	  ansvarig	  för	  arrangemangen.	  
	  
	  
Slutligen	  vill	  jag	  tacka	  alla	  spelare,	  ledare,	  föräldrar,	  kansli	  och	  inte	  minst	  mina	  
styrelsekollegor	  för	  en	  bra	  säsong!	  	  
	  
	  
Johan	  Paulin,	  ordförande	  
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Måluppfyllelse  vs  Verksamhetsplan  2014-‐2015  
Vid	  årsmötet	  inför	  säsongen	  2014-‐2015	  presenterades	  en	  Verksamhetsplan	  med	  8	  
strategiska	  målsättningar	  för	  säsongen.	  Nedan	  följer	  den	  planen	  med	  styrelsens	  
utvärdering	  och	  kommentar	  nu	  vid	  säsongens	  slut.	  
	  
Från  Verksamhetsplanen  som  redovisades  vid  årsmötet  2014.  
	  

#   Målsättning/fokusområde  2014-‐2015  
  

1  
Vi  ska  utveckla  samarbetet  med  Djursholm  Indians  och  andra  klubbar  i  Norrort.  
Vi	  kan	  se	  tillbaka	  på	  en	  mycket	  framgångsrik	  säsong	  på	  seniornivå.	  Båda	  
representationslagen	  har	  tagit	  ytterligare	  steg	  både	  i	  resultat	  och	  hur	  man	  lever	  
upp	  till	  föreningens	  och	  samarbetets	  värderingar.	  
Herrlaget	  spelade	  fortsättningsserien	  i	  Basketettan	  med	  ett	  kraftig	  föryngrat	  lag	  
och	  i	  slutet	  av	  säsongen	  debuterade	  både	  Hampus	  Åhlin	  och	  Markus	  Friman	  i	  U20	  
landslaget.	  Samarbete	  med	  Christer	  Stjernborg	  som	  coach,	  där	  ambitionen	  är	  att	  
utveckla	  vår	  modell	  har	  fungerat	  mycket	  bra	  och	  satsningen	  med	  Jenny	  
Håkansson	  på	  damsidan	  blev	  en	  stor	  sportslig	  succé.	  Damlaget	  gick	  till	  Superettan	  
redan	  under	  debutåret	  och	  flertalet	  spelare	  har	  fortsatt	  med	  spel	  i	  olika	  
ungdomslandslag.	  
Utöver	  det	  har	  vi	  deltagit	  med	  flera	  Norrortslag	  i	  USM	  med	  varierande	  resultat,	  
för	  U-‐17	  damerna	  blev	  det	  bronsmedalj	  i	  SM.	  
	  
Samarbetet	  bygger	  på	  ett	  samarbetsavtal	  mellan	  Täby	  Basket	  och	  Djursholms	  
Indians,	  som	  mycket	  väl	  kan	  omfatta	  fler	  föreningar	  i	  framtiden	  och	  med	  tydliga	  
ramar	  för	  att	  inte	  äventyra	  vår	  övriga	  verksamhet.	  
	  
Nästa	  steg	  i	  arbetet	  för	  framtiden	  är	  att	  vi	  ska	  tydliggöra	  en	  modell	  och	  plan	  för	  
hur	  den	  elitinriktade	  dam-‐	  och	  herrlagsverksamheten	  långsiktigt	  ska	  finansieras	  
och	  mer	  detaljerat	  utformas	  i	  samarbetet.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Godkänt.	  Sportsligt	  har	  verksamheten	  fungerat	  mycket	  bra,	  det	  vi	  kan	  utveckla	  är	  
framförallt	  den	  långsiktiga	  finansieringen.	  Vi	  behöver	  mer	  sponsorer	  till	  Norrort.	  	  
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2   Vi  ska  utveckla  en  tydlig  modell  för  elit  och  breddverksamhet.  
För	  de	  äldre	  åldersgrupperna	  som	  är	  en	  del	  av	  Norrortssamarbetet,	  har	  vi	  fått	  det	  
att	  fungera	  bra.	  
När	  det	  gäller	  verksamheten	  U14-‐U16	  hade	  vi	  en	  modell	  som	  vi	  inte	  riktigt	  klarat	  
av	  att	  genomföra,	  beroende	  på	  olika	  faktorer.	  
Nu	  finns	  en	  idé	  på	  plats	  för	  att	  samarbete	  ytterliga	  med	  Djursholm	  Indians	  även	  i	  
U16	  kommande	  säsong.	  Syftet	  med	  det	  är	  att	  vi	  vill	  tillfredsställa	  de	  olika	  
ambitions-‐	  och	  kunskapsnivåer	  som	  finns	  i	  grupperna	  och	  göra	  vad	  vi	  kan	  för	  att	  
behålla	  spelarena	  i	  verksamheten.	  	  
Under	  våren	  har	  verksamhetsutskottet	  i	  samarbete	  med	  övriga	  ledare	  utformat	  
en	  modell	  för	  lagen	  inom	  Täby	  Basket,	  där	  vi	  ger	  spelare	  bättre	  möjligheter	  att	  
utvecklas	  på	  sin	  individuella	  nivå.	  Modellen	  bygger	  till	  stor	  del	  på	  att	  höja	  
kvaliteten	  på	  våra	  akademiträningar	  och	  ställa	  högre	  krav	  på	  deltagare	  i	  
akademierna.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Godkänt.	  Ny	  modell	  är	  utformad	  och	  Norrortssamarbetet	  har	  bevisligen	  fungerat.	  Vi	  
har	  dock	  haft	  utmaningar	  under	  säsongen	  med	  vår	  akademiverksamhet.	  

3   Vi  ska  etablera  ett  NIU  basketgymnasium  i  Täby.  
Första	  läsåret	  är	  snart	  genomfört	  och	  inför	  kommande	  åren	  har	  vi	  stärkt	  upp	  
ledarstaben	  med	  Jenny	  Håkansson.	  Jenny	  har	  stor	  erfarenhet	  från	  NIU	  sedan	  
tidigare	  och	  vi	  har	  flertalet	  nya	  elever	  som	  ska	  börja	  till	  hösten.	  	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Godkänt.	  Ett	  bra	  första	  år,	  som	  nu	  ser	  ut	  att	  bli	  ännu	  starkare	  inför	  det	  kommande	  
läsåret..	  

4   Vi  ska  driva  en  mer  aktiv  rekrytering  i  skolorna,  främst  åk  1-‐3,  och  över  
huvudet  taget  aktivt  driva  fortsatt  tillväxt  i  alla  åldrar.  
Det	  här	  är	  en	  viktig	  del	  när	  det	  gäller	  att	  få	  in	  nya	  spelare	  i	  verksamheten	  och	  här	  
har	  vi	  tyvärr	  inte	  varit	  tillräckligt	  aktiva	  den	  senaste	  säsongen.	  Ett	  arbete	  är	  
påbörjat	  för	  att	  kartlägga	  hur	  vi	  bäst	  ska	  locka	  till	  oss	  unga	  spelare	  med	  Micke	  
Rudinsson	  från	  verksamhetsutskottet	  som	  ansvarig	  .	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Underkänt.	  Här	  behöver	  vi	  bli	  bättre	  och	  ett	  planeringsarbete	  är	  påbörjat.	  	  
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5   Vi  ska  aktivt  arbeta  med  ledarutveckling  för  äldre  och  yngre  ledare,  samt  även  
rekrytering  av  fler  coacher  med  formell  steg-‐utbildning.  
Vi	  har	  under	  säsongen	  2014-‐15	  haft	  flera	  äldre	  ledare	  med	  på	  förbundens	  steg-‐	  
utbildningar.	  
Under	  året	  som	  gått	  har	  vi	  haft	  både	  Harald	  Naumann	  och	  Thomas	  Nygren	  med	  
som	  ledare	  i	  regionsverksamheten.	  
Utöver	  det	  har	  vi	  haft	  några	  utvalda	  ledare	  som	  genomfört	  olika	  utbildningar	  allt	  
från	  Barton	  Clinic	  till	  stegutbildning.	  
	  
Vår	  tradition	  att	  utbilda	  unga	  ledare	  har	  fortsatt	  och	  till	  sommaren	  så	  har	  vi	  en	  ny	  
grupp	  som	  tar	  examen	  i	  samband	  med	  Dam-‐EM	  i	  Ungern.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Godkänt.	  Ledarakademin	  slutförs	  för	  den	  nuvarande	  gruppen	  sommaren	  2015.	  
Utformningen	  för	  Ledarakademin	  framöver	  är	  till	  stor	  del	  klar	  och	  kommer	  att	  
innefatta	  även	  äldre	  ledare.	  
	  
Vi	  har	  den	  gångna	  säsongen	  satsat	  mer	  än	  tidigare	  på	  våra	  befintliga	  ledare	  med	  
olika	  utbildningar.	  
Kevin	  Taylor	  Lundgren	  från	  Norrortsverksamheten	  och	  Bergtorps	  skolverksamhet	  
fick	  utmärkelsen	  som	  Årets	  Ungdomscoach	  i	  samband	  med	  finalerna	  i	  Spalding	  
Basketshop	  Cup.	  
Både	  Christer	  Stjernborg	  och	  Jenny	  Håkansson	  från	  Norrortsverksamheten	  har	  haft	  
ansvaret	  för	  U18-‐landslagen	  den	  här	  säsongen.	  
	  

6   Vi  ska  arbeta  igenom  klubbens  arbetsprocesser/-‐former  och  kommunikation  
(ledare,  föräldrar,  kansli,  spelare).  
Vi	  har	  tyvärr	  inte	  kommit	  igång	  med	  det	  arbetet	  så	  som	  vi	  önskat.	  
Föräldrautskottet	  har	  inte	  kommit	  igång	  och	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  vi	  
prioriterar	  det	  inför	  kommande	  säsong.	  
Kansliet	  har	  arbetat	  med	  våra	  processer	  och	  kommit	  en	  bit	  på	  väg,	  det	  finns	  dock	  
fortfarande	  en	  del	  vi	  behöver	  arbeta	  igenom.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Underkänt.	  Detta	  har	  vi	  inte	  arbetat	  med	  och	  lyckats	  genomföra	  utifrån	  den	  
ambition	  som	  funnits.	  Arbetet	  med	  att	  få	  igång	  ett	  Föräldrautskott	  har	  inte	  kommit	  
igång	  så	  som	  vi	  önskat.	  
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7   Vi  ska  aktivt  arbeta  för  ökade  sponsorintäkter.  
Marknadsutskottet	  har	  kommit	  igång	  med	  arbetet,	  man	  har	  ökat	  
sponsorintäkterna	  för	  Täby	  Basket	  och	  tagit	  fram	  material	  för	  att	  presentera	  
föreningen	  för	  aktuella	  företag.	  
Vi	  behöver	  lägga	  ännu	  mer	  tid	  och	  kraft	  för	  att	  öka	  sponsorintäkterna	  under	  
kommande	  säsong.	  
Vi	  har	  inte	  alls	  fått	  igång	  sponsorarbetet	  inom	  Norrortssamarbetet	  och	  det	  är	  en	  
av	  de	  avgörande	  faktorerna	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  bedriva	  den	  verksamheten	  
framöver.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  
Underkänt.	  Vi	  har	  ökat	  våra	  sponsorintäkter	  under	  året,	  men	  vi	  behöver	  dock	  ännu	  
mer	  fokus	  på	  att	  öka	  det	  ytterligare	  och	  arbetet	  har	  inte	  tagit	  fart	  så	  som	  vi	  önskat.	  
Det	  här	  är	  en	  av	  våra	  absolut	  viktigaste	  delar	  framöver	  och	  inte	  minst	  i	  
Norrortsamarbetet	  där	  vi	  inte	  alls	  kommit	  igång.	  

8  
Vi   ska  arbeta   för  att   stärka  klubbens   sportsliga  profil,  dvs.   fortsätta  arbetet  
med  att  ta  fram  bra  profilkläder,  etc.  och  att  arbeta  för  att  öka  klubbkänslan  
t.ex.  genom  att  hålla  hallarna  öppna  på  lov  utan  kostnad  för  medlemmarna.  
De	  senaste	  säsongerna	  har	  ledningen	  etablerat	  en	  mycket	  bra	  struktur	  och	  ett	  
mer	  affärsmässigt	  sätt	  att	  arbeta.	  Med	  det	  som	  grund	  var	  målet	  att	  nu	  kliva	  
tillbaka	  till	  att	  fokusera	  på	  fler	  sportsliga	  frågor	  såsom	  utveckling	  av	  Elit-‐Bredd,	  
NIU	  men	  också	  att	  stärka	  vår	  sportsliga	  profil	  genom	  en	  del	  investeringar.	  
Vi	  ville	  att	  ungdomarna	  inom	  Täby	  Basket	  ska	  känna	  att	  man	  alltid	  kan	  komma	  till	  
hallen	  där	  finns	  det	  kompisar	  att	  spela	  och	  umgås	  med.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  150525:	  	  
Godkänt.	  Styrelsen	  har	  tagit	  tagit	  fram	  ledartröjor	  och	  utökat	  utbudet	  av	  
profilkläder.	  Vi	  har	  haft	  mycket	  bra	  dagläger	  och	  Öppet	  Hus-‐verksamhet	  på	  våra	  
skollov.	  Det	  senaste	  vi	  provat	  är	  att	  ha	  Öppet	  Hus	  på	  söndagar	  och	  även	  det	  har	  
varit	  välbesökt	  och	  populärt.	  
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Styrelse  och  arbetsutskott  
Täby	  Basket	  styrelse	  har	  under	  säsongen	  2014-‐2015	  bestått	  av	  följande	  ledamöter.	  
Styrelsen	  har	  per	  2015-‐05-‐25	  haft	  12	  ordinarie	  möten	  sedan	  årsmötet	  2014.	  	  
	  
Namn	   Funktion	  
Johan	  Paulin	   Ordförande	  
Fredrik	  Lindholm	   Kassör	  och	  Vice	  ordförande	  
Patrik	  Setzman	   Sekreterare	  
Mats	  Lindgren	   Ledamot	  
Felicia	  Melander	   Ledamot	  
Lovisa	  Bielke	   Suppleant	  
	  
Vår	  Kanslichef	  Ulla-‐Karin	  Abrahamsson,	  med	  huvudansvaret	  för	  klubbens	  kansli	  och	  
verksamhet,	  samt	  Sportchef	  Kjelle	  Karlgren	  deltar	  vid	  varje	  styrelsemöte.	  
	  
Det	  arbete	  som	  delvis	  bedrivits	  i	  form	  av	  utskott	  under	  säsongen	  2014-‐2015	  i	  allt	  är	  det	  
som	  kommenterats	  ovan	  i	  utvärderingen.	  Under	  säsongen	  har	  vi	  fortsatt	  Friday	  Nights	  
och	  Swedbankligan.	  Vi	  har	  även	  fortsatt	  och	  ytterligare	  utvecklat	  skolverksamheten	  och	  
skollovslägret	  inklusive	  Hedemoralägret	  som	  vi	  också	  återvänder	  till	  även	  sommaren	  
2015.	  

Medlemsstatistik  
Per	  den	  30	  april	  2015	  har	  Täby	  Basket	  737	  medlemmar.	  Dessa	  medlemmar	  fördelas	  
efter	  ålder	  och	  kön	  enligt	  följande.	  Relativt	  medlemsantalet	  30	  april	  2014	  på	  765	  ger	  
detta	  en	  minskning	  med	  4%.	  
	  
	  
Ålder	   Totalt	   Flickor	   Pojkar	  
-‐10	  år	   200	  (214)	   95	  (105)	   105	  (109)	  
11-‐13	  år	   157	  (152)	   71	  (70)	   86	  (82)	  
14-‐16	  år	   123	  (118)	   64	  (61)	   59	  (57)	  
17-‐19	  år	   42	  (56)	   18	  (35)	   24	  (21)	  
20-‐25	  år	   10	  (20)	   0	  (6)	   10	  (14)	  
26	  år-‐inkl	  motion	   205	  (201)	   47	  (30)	   158	  (157)	  
TOTALER	   737	  (765)	   295	  (372)	   442	  (393)	  
  

Norrort	  
De	  som	  spelar	  i	  Norrort	  är	  medlemmar	  i	  Täby	  Basket	  eller	  Djursholm	  Indians.	  De	  som	  är	  
medlemmar	  i	  Täby	  Basket	  och	  spelar	  i	  Norrort	  finns	  med	  i	  statistiken	  ovan.	  Totalt	  i	  
Norrort	  ser	  fördelningen	  ut	  enligt	  nedan	  med	  ca	  40%	  som	  kommer	  från	  Täby	  Basket.	  	  
	  
Ålder	   Totalt	   Flickor	   Pojkar	  
Norrort	   105	   40	   65	  
  


