
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL FINALESPILL I ÅRETS SKOLECUP I BASKETBALL! 
 

Da er alt klart for årets sluttspill for ungdomsskolene. Nytt av året er at vi arrangerer årets finalespill i Høne-

foss Arena på bane 1. Vi håper og tror at dette vil bli tatt godt i mot, og kanskje vil enda flere ta en tur 

innom. Som de fleste vet, har Narum kafè rett innenfor hovedinngangen, og vi i HBBK synes denne er 

viktig for trivselen i hallen. Selvom inntekten, som vi har hatt fra salg i kiosken under tidligere arrangement 

på Veienmarka, har vært verdifullt for klubben, dropper vi salg til fordel for Narum. De har fått beskjed om 

arrangementet, så vi tror de vil takle større trafikk bra. 

Det er stor trafikk i HA om kveldene, så man må nok belage seg på å parkere i Ringeriksgaten på denne 

kvelden. 

De fleste vet nok om de strenge reglene for bruk av sko på hallflata. Det er absolutt forbud mot utesko på 

banen. Tilskuerne må ikke komme ned på hallflata med utesko på. Spillerne og laglederne setter fra seg sko 

på anvist plass. Vi vil denne kvelden ha en person til å hjelpe til med å holde orden på dette. 

Semifinalene blir spilt samtidig på tvers i hallen. Således får alle lagene like lang hviletid til finalespillet, 

som går på fullbane med vanlig bruk av lystavlen. Dette gir publikum veldig god oversikt.  

Vi blir noe mer ”nøye” med hensyn til skritt enn i innledende kamper. Fint å jobbe med at ballen må sprettes 

umiddelbart ved forflytning(dribling).   

Da håper vi på mange spennende kamper under mottoet ”fair play”. 

Flott om laglederne leverer lagoppstilling med fullt navn (for- og etternavn) ved ankomst HA. Dette for å gi 

premieutdelingen en best mulig ”kvalitet”(vi synes det blir mer ”årntli” og høytidelig med fullt navn). 

Spilletiden blir 2 x 10 min. effektiv tid (klokken stoppes ved alle avblåsninger). 

Vi har lagt opp et stramt tidsskjema, og håper på forståelse for forsinkelser. Dette kan skje ved for eksempel 

uavgjort ved full tid. Dersom det er likt ved full tid, blir det 3 min. forlenging.  

 

Onsdag 25. februar ungdomstrinnet. 
 

Semifinale gutter: Kl. 16.30       Hole – Tyristrand                             Hov – Veienmarka  

Semifinale jenter:  Kl. 17.10      Tyristrand – Haugsbygd                   Hov – Veienmarka    

 

Bronsefinale gutter: Kl. 17.55 

 

Bronsefinale jenter: Kl. 18.35 

 

Finale gutter:  Kl. 19.25 

Premieutdeling gutter: Kl. 20.10 

 

Finale jenter:  Kl. 20.25 

Premieutdeling jenter: Kl. 21.10 

  

 

 

Sportslig hilsen Hønefoss Sparebank og Hønefoss BBK 

v/Svein Roger Eriksen 

(turneringsansv.) 


