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Dean Carson utsedd till Loka Hero - satsar på barn och
ungdomar i norra Sverige!
Storuman med omnejd var tidigare en vit fläck i basketsverige, trots att det finns många
barn och ungdomar som är intresserade och behöver aktivitet. Det vill Dean Carson ändra
på och genom Loka Heroes får han nu chansen att göra skillnad i samhället med hjälp av
basket.
Dean Carson flyttade från Australien till Storuman 2014. Han märkte då att det inte
fanns någon basketverksamhet alls i regionen. Dean har länge varit engagerad som
baskettränare och startade därför en basketsektion inom Storumans IK. Hans brinnande
intresse för basketen har även lett till att närliggande kommuner fått igång
basketverksamheter.
Trots stort intresse hos ungdomarna är det fortfarande få lag och långa avstånd, vilket
gör det svårt för dem att få spela matcher. Dean Carson anordnade därför Inland Cup
våren 2017, där lag från hela Västerbotten bjöds in till Storuman. Han insåg då vilket
stort behov det finns hos ungdomarna. Därför vill han nu besöka skolor i länet och
erbjuda barn på fler orter att prova på basket. Loka Heroes – ett initiativ från Loka och
Svenska Basketbollförbundet – uppmärksammar nu ”Coach Carson” för hans
engagemang för att fler barn och unga ska få spela basket.
- Jag är väldigt stolt över att ha blivit utnämnd till en Loka Hero, men jag delar
utmärkelsen med ett helt gäng av hjältar som är med och skapar bättre förutsättningar
för barnen i norra Sverige! Stödet från Loka Heroes innebär att vi kan erbjuda basket för
fler ungdomar, utan att de behöver resa 30 mil för att spela match, säger Dean Carson.
Loka Heroes kommer att ge Coach Carson ekonomiskt stöd för att kunna besöka skolor i
länet, samt till genomförandet av ännu en Inland Cup. Fredrik Spendrup, vd på
Spendrups Bryggeri och ordförande i Loka Heroes jury, poängterar att alla unga ska ha
samma möjlighet att idrotta, oavsett var i landet man bor.
- Det är oerhört viktigt att stötta eldsjälar som Coach Carson. Hans engagemang för
basketen gör stor skillnad för barnen i norra Sverige och för Basketsverige. Han visar
också för andra att det går att åstadkomma mycket med ett stort driv och en stor vilja.
Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen i Västerbotten, säger Fredrik
Spendrup.

Mer om Loka Heroes:
Loka Heroes är ett initiativ från Loka (Spendrups Bryggeri) och Svenska Basketbollförbundet.
Tillsammans hittar, peppar och stöttar vi människor som gör skillnad i samhället med basket
som verktyg. Vi tror att basket gör skillnad inom två av vårt samhälles största utmaningar - hälsa
och mångfald. Basket är nämligen Sveriges mest jämställda och integrerade sport. Loka Heroes
stöttar Heroes med pengar, kunskap, utrustning, kontaktnät och kanaler att nå ut. Loka Heroes
strävar efter att inspirera fler till att göra skillnad i samhället med hjälp av basket. Hip-hop
artisterna Ison&Fille, humorgruppen De Vet Du och WNBA-spelaren Amanda Zahui är
ambassadörer för Loka Heroes.
Läs mer här - www.lokaheroes.se
Loka Heroes på Facebook - https://www.facebook.com/lokaheroes/
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Om Loka
Loka, som är marknadsledare på smaksatt vatten, kommer från hälsokällan i Bergslagen.
Människor har vallfärdat till hälsokällan i flera århundraden för att dricka av det mytomspunna
vattnet. Innan vattnet tappas på flaska, kolsyras det lätt, salter tillsätts för att uppnå ett önskat
mineralinnehåll och naturliga aromer tillsätts för att ge den goda smaken. Loka innehåller
varken socker, sötningsmedel eller kalorier.

Om Svenska Basketbollförbundet
Svenska Basketbollförbundet vill att basketen blir Sveriges mest tillgängliga nationalsport. För
oss betyder det att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är, var man bor eller var man
kommer ifrån. På ungdomsnivå spelar vi Easy Basket utan tabeller, på gatan lirar vi 3x3
streetbasket och på elitnivå imponerar våra stjärnor i landslag, NBA, WNBA och Basketligorna.
Vi har 80 000 medlemmar och 35 000 aktiva spelare över hela Sverige.

