
 

EasyBasket i Hønefoss Arena lørdag 16.april. 

Vi er stolte av å ønske dere velkommen til Hønefoss Arena og EasyBasket ! Her finner dere litt praktisk informasjon om dagen. 

Vi har delt inn de tolv lagene i tre puljer hvor alle møter alle, altså tre kamper pr lag. 

For å få komprimert dagen litt har vi valgt å spille kamper på 4x6 minutter med 1+1+1 minutts pauser mellom periodene.  

Det er lagt opp til et «stramt» tidsskjema som vi, med deres hjelp, håper å kunne holde !  

Dommere og dommerbetaling : Hønefoss BBK har utdannet 15-20 aspirantdommere denne sesongen og vil la disse få verdifull  

trening i løpet av dagen. Våre Regionsdommere vil veilede dommerne og gi dem tips.  

Klubbene deler på dommerutgiftene i alle kampene og betaler en dommer hver, noe som betyr 150 kr pr lag pr kamp. 

 

Sekretariat :  Vi sørger for at det er kampskjemaer til alle kampene. Laget som er oppført først i kampoppsettet har ansvaret  

for sekretariatet.  

Ankomst : Vi tar dere imot når dere ankommer hallen. I Hønefoss Arena er det skosoner, noe som betyr at ingen skal inn på hallflata 

med utesko. Alle som skal inn på hallflata må sette fra seg utesko i skohyller i garderobene. Publikum bes om å benytte tribunen.  

Gutter : Garderobe 10 og 11. Jenter : Garderobe 12. 

Felles instruksjon :  Ca kl 12.10 blir det felles instruksjon med Djo Loo Yele (Asker Aliens) i ca 30 minutter. Vi håper alle lagene er  

til stede på dette opplegget, også de som spiller sin første kamp kl 13.00.  

Skuddkonkurranse : Vi legger også opp til en skuddkonkurranse med premier før vi starter kamper igjen kl 13.00.  

Lagliste : Vi prøver å ha speaker deler av dagen, i løpet av kampene, pluss på premieutdelingene. Vi ønsker derfor en lagliste med  

fornavn og nummer fra hvert lag. Lista leveres i hovedsekretariatet ved ankomst. (Liste finnes nederst i dokumentet).  

Premieutdeling : Etter at hver pulje er ferdigspilt er det satt av tid til premieutdeling. Vi ber om at laglederne hjelper til med å stille opp lagene.  

Vi gleder oss til en flott basketlørdag i Hønefoss Arena, vel møtt !!!  

Spørsmål kan rettes til Sportslig leder i Hønefoss BBK, Tomas Johansen, på telefon 413 03 240 eller på epost post@honefossbasket.no   

mailto:post@honefossbasket.no


Pulje- og kampoppsett : 

Kl  Bane 1 Bane 2 
10.45 FELLES OPPVARMING FOR ALLE SOM ØNSKER 
11.00 Hønefoss Rød – Sandvika  Høybråten Hvit – TNT Svart 
11.35 Høybråten Blå – Hønefoss Hvit TNT Blå – Drammen  
12.10 – 13.00  FELLES INSTRUKSJON OG SKUDDKONKURRANSE 
13.00 Hønefoss Svart – TNT Hvit  Asker – Hønefoss Gul 
13.35 Sandvika – TNT Svart Hønefoss Rød – Høybråten Hvit 
14.10 Drammen – Hønefoss Hvit TNT Blå – Høybråten Blå 
14.45 TNT Hvit – Hønefoss Gul Hønefoss Svart – Asker  
15.20 TNT Svart – Hønefoss Rød Høybråten Hvit – Sandvika 
15.55 PREMIEUTDELING PULJE 1 
16.05 Hønefoss Hvit – TNT Blå Drammen – Høybråten Blå 
16.40 PREMIEUTDELING PULJE 2 
16.50 Asker – TNT Hvit Hønefoss Gul – Hønefoss Svart 
17.25 PREMIEUTDELING PULJE 3 
 

Pulje 1 :  
Hønefoss Rød 
Sandvika 
Høybråten Hvit 
TNT Svart 
 

Pulje 2 :  
Høybråten Blå 
Hønefoss Hvit 
TNT Blå 
Drammen 

Pulje 3 :  
Hønefoss Svart 
TNT Hvit 
Asker 
Hønefoss Gul 



 Lagoppstilling for : ____________________________________ 
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