
 
 
 
The National Basketball Association (NBA) och Svenska Basketbollförbundet, SBBF, fortsätter sitt 
samarbete och partnerskap, och arrangerar för tredje året Jr. NBA Sweden Basketball League, en 
basketliga för ungdomar födda 2004-2005 (årskurs 6-7). Jr. NBA League konceptet har växt enormt 
under de senaste åren och finns nu i 16 europeiska länder. 
 
Nytt för i år är att vi utökar med en liga och en åldersgrupp. 
Jr. NBA Sweden Basketball League kommer att spelas i Stockholm, Göteborg och Malmö, med en liga 
i Stockholm och en gemensam liga för Göteborg och Malmö. Respektive liga består av maximalt 30 
lag. Varje lag kommer att representera ett av de 30 lag som spelar i den amerikanska proffsligan NBA 
och kommer att få linnen med sitt NBA-lag till sina matcher.  
 
Precis som i NBA kommer lagen att bli indelade i två Conferences (East och West) och sex divisions 
(grupper).  
  
Grundserien och slutspel i Skåne spelas på sportlovet i Malmö (19-23 februari). Åtta lag kvalificerar 
sig slutspelet. De två lag som tar sig till en semifinal får åka till finalspelet i Göteborg den lördagen 
den 3 mars. Under finalspelet i Göteborg får vi besök av personal från NBA, samt en NBA-legend. 
Utöver matcherna så erbjuds träning ledd av NBA spelare och coacher samt roliga tävlingar. 
  
Vilka får delta? 
Klubb och skollag med ungdomar födda 2004 och 2005 (årskurs 6 och 7). Laget ska bestå av både 
tjejer och killar. 
 
Vart spelas Jr. NBA? 
Stockholm 30 lag 
Göteborg 15 lag (Eastern Conference) Skåne 15 lag (Western Conference) 
 
När spelas Jr. NBA League? 
Jr. NBA League spelas i Heleneholm Sporthall i Malmö under sportlovet, 19-23 februari. Exakta 
speldagar och tider meddelas inom kort. 

Till Anmälan 
 

Mer om Jr. NBA 

Jr. NBA Sweden officiell hemsida: www.jrnbaleague.se 

Jr NBA Globalt: www.jrnba.com 
 
Video från Jr. NBA Draft i Stockholm 2017: https://www.youtube.com/watch?v=3zIy3e9D2H8 
Finalspelet i Åkeshov 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ME97NRZU4N0 
Finalspelet 2017 i Lisebergshallen: https://www.youtube.com/watch?v=XuxmbpyVvnk 

#jrnbasweden: https://www.instagram.com/explore/tags/jrnbasweden/ 
Fotogalleri: https://www.flickr.com/photos/136064174@N06/sets/72157660421735095 
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