
Unge basketballtalenter på Jr. NBA Selection Camp 

I slutningen af april 2019 drog to basketballspillere Emil Goodman (14 år) fra Falcon 
Basketball og Nikoline Nørlem (14 år) fra BMS Herlev spændt afsted til Jr. NBA Selection 
Camp i Bologna. Med sig havde de Sportschef fra Danmarks Basketball Forbund (DBBF) 
Steen Guido og en god portion sommerfugle i maven. 

Hvert år afholder Jr. NBA en Selection Camp for unge basketballtalenter fra Europa og 
Mellemøsten. I år afholdtes Campen i Bologna, Italien og havde deltagelse af to danske talenter 
- Emil og Nikoline. De var begge blevet udtaget af BørneBasketFonden samt DBBF til at deltage 
i Bologna. Begge har indenfor de sidste par år spillet med i skoleturneringen Jr. NBA - og de har 
været med på DBBFs talenttræninger.  

Et sundt værdisæt for unge ambitiøse basketballspillere 
I Bologna gik dagene med masser af basketballtræning og der var også tid til at se lidt af 
Bologna og en finalekamp i 2. division.  Det fedeste ved at være afsted var ifølge Emil - Den 
sindssyge gode træning og så bare alle de søde mennesker både spillere men også trænere.  m       
- Jeg syntes også jeg fik mere selvtillid og fik rykket mig basketmæssigt med nogle nye øvelser 
og andre træningskammerater. Alt er jo også et andet sprog, som også var sjovt at prøve, men 
også svært, fortæller Nikoline. 

Steen oplevede også dagene som super inspirerende for de unge spillere — Når så mange 
kulturer mødes omkring den samme passion, nemlig basketball, så opstår der en speciel energi. 
Der var en fed åbenhed og nysgerrighed, og Jr. NBA kommer med nogle gode mennesker og 
et rigtig sundt værdisæt omkring hvad de vil præsentere for både trænerne og de unge spillere, 
fortæller Steen.  

Emil og Nikoline har taget nye venskaber med sig hjem i bagagen og Emils bedste råd til 
kommende deltagere på Selection Camp er; Bare være åben og imødekommende, fordi du får 
en helt masse gode venner i løbet af dagene.  Og Nikoline stemmer i: - Det er bare med at nyde 
det og ikke tænke på om man er god eller dårlig. Der er plads til alle og hurtigt skal man hjem 



igen, så bare vær glad og lær en masse. 

Verdens sejeste skoleturnering! 
Jr. NBA er den amerikanske basketball-liga NBA’s internationale basketball-program for 
børn.NBA indgår  partnerskaber med skoler, fritids- og basketballklubber rundt om i hele 
verden, som udruller Jr. NBA i de respektive lande. Formålet er at fremme og støtte børn og 
unge i at deltage i basketball på græsrodsniveau, øge interessen for basketball samt give 
børnene gode oplevelser med sporten og kendskab til NBA’s definition af kerneværdierne i 
basketball, nemlig teamwork, respekt og sportsånd. I forbindelse med Jr. NBA afholdes 
Selection Camp for udvalgte unge basketballspillere med et særligt talent. 

Lige nu er de indledende runder afsluttet og alle ser frem til den store Jr. NBA finale i Gentofte 
fredag 14. juni.  

BørneBasketFonden 27. maj 2019
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