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The National Basketball Association (NBA) och  
Svenska Basketbollförbundet, SBBF, fortsätter  
sitt samarbete och partnerskap, och arrangerar  
för fjärde året Jr. NBA Sweden Basketball League,  
en basketliga för ungdomar födda 2006-2007  
(årskurs 6-7). Jr. NBA League konceptet har växt  
enormt under de senaste åren och finns nu i  
ca: 20 europeiska länder. 

 
 
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). De 16 
främsta lagen avancerar sedan till ett slutspel på sportlovet. 
  

 
Grundserien spelas i två omgångar, under höstlov och jullov. En del av 
grupperna kan även spela en del matcher under sportlov istället för 
jullovet. Lagen blir indelade i sex grupper (divisions) med en 
arrangörsförening per grupp.  
Under sportlovet spelas även slutspel samt finalspel i Brännkyrkahallen. 
Under finalspelet 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 för samtliga spelare som deltagit under säsongen. 

  
 
 
 
Draft 
Inför säsongen hålls en draft där samtliga anmälda lag blir lottade till NBA lag och erhåller sina matchlinnen. Dag och 
plats meddelas i slutet av september. 
 
Vilka får delta? 
Klubb och skollag med ungdomar födda 2006 och 2007 (årskurs 6 och 7). Laget ska bestå av både tjejer och killar. 
Två tjejer respektive killar måste vara på planen hela tiden.  
 
Vart spelas Jr. NBA? 
Lagen delas in i sex grupper och arrangeras av sex olika föreningar på i olika spelhallar i Stockholmsområdet. 
Indelningen sker efter geografi och i den mån det är möjligt efter nivå och basketerfarenheter. Spelplatser och 
arrangörer presenteras inom kort. 
 
När spelas Jr. NBA League? 
Första omgången av Jr. NBA spelas på höstlovet: 
28 okt – 3 nov (2 av dessa dagar per grupp) 
 
Omgång 2 samt slutspel spelas under jullov alternativt sportlov. Exakta tider presenteras inom kort. 
Slutspel (åttondel och kvartsfinal) den 26 februari i Brännkyrkahallen 
Finalspelet (semifinal och final) torsdagen den 27 februari i Brännkyrkahallen.  



 

 
 
 
 
 
 

Anmäl ditt lag nu 
 

Mer om Jr. NBA 

Jr. NBA Sverige officiell hemsida:   www.jrnbaleague.se 
Jr NBA Globalt:   www.jrnba.com 

 
Videos 
Finalspelet i Stockholm 2019  Jr NBA Draft Stockholm 2018  

Foton 
Instagram     Flickr  

 

Svenska Basketbollförbundet      
Henrik Smedberg    
henrik.smedberg@basket.se  
08-699 63 01    
 

https://www.jrnbaleague.se/anmaelan
https://www.jrnbaleague.se/anmaelan
http://www.jrnbaleague.se/
http://www.jrnba.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lpQxldYolUU
https://www.youtube.com/watch?v=qD_9fMZoD7A
https://www.instagram.com/explore/tags/jrnbasweden/
https://www.flickr.com/photos/136064174@N06/sets/72157707287455474/
mailto:henrik.smedberg@basket.se

