
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL HØNEFOSS SPAREBANKS BASKETCUP 2020!  

Da skulle alt være klart for 45 kamper i innledende runde i årets skolecup i basketball, og arrangøren håper 

på riktig mange fine kamper i en god atmosfære. Vi håper både spillere, lagledere og supportere setter pris 

på å treffe nye mennesker, og kanskje finne nye venner i løpet av disse dagene i Ringerikshallen. 

Vi er glade for at hele 11 skoler ønsker/klarer å stille med lag i årets skolecup. Selvfølgelig hadde det vært 

ideelt å ha fått med et lag til på barnetrinnet, slik at vi kunne fått 4 puljer à 3 lag. Da ville vi fått 4 

puljevinnere som ville vært klare for semifinaler osv. Vi har valgt å dele inn i 2 puljer på 4 lag og en på 3 

lag. På denne måten er alle garantert minst 2 kamper. Vi kunne valgt å la de 3 puljevinnerne spille en 

avsluttende «serie», men har funnet ut at det kanskje er mer spennende (og rettferdig) at 2`erne spiller en 

serie om den siste semifinaleplassen, slik at vi får et tradisjonelt sluttspill. Dette betinger at vi lager rom for 

en liten ekstraturnering for disse lagene rett etter innledende kamper er unnagjort. Det er sikkert enklest å få 

til dette på ettermiddag/kveld. (Dette kommer vi tilbake når de 3 2`erne er klare). 

Kampene på barnetrinnet spilles over 4 x 5 min. Lagene spiller de to første periodene mot samme mål/kurv. 

Pausen mellom første og andre periode er bare for å få byttet spillere (innbytte skjer kun mellom periodene). 

Mellom andre og tredje periode blir det en 3-minutters pause. Etter pausen bytter lagene kurv. I siste periode 

har lagene muligheter til en ”time-out”, og i denne kan lagene bytte spillere. Ingen spiller kan spille mer enn 

3 perioder. Basketregler gjelder, men det blir tatt litt ”på skjønn” når det gjelder for eksempel skritt og lig-

nende. Spillerne blir utvist på den 5. feilen (ny spiller kan settes inn). 

Ungdomstrinnet spiller 2 x 12 min. ineffektiv spilletid, og d.v.s. at klokkene kun stoppes dersom dommerne 

mener de bør gjøre det (lengre avbrudd i spillet, skader og lignende). Innbyttet er ”flyvende”. Lagene kan 

altså bytte fortløpende, men den spilleren som skal ut, må være utenfor banen før ny settes inn. 

Det er lovlig med soneforsvar på ungdomstrinnet, men ikke på barnetrinnet. Barnetrinnet må altså spille det 

som kalles mann/mann-forsvar (dekker hver sin spiller). 

Vi håper ellers kampene går under mottoet ”fair-play”!!! 

Laglederne bes om å levere lagoppstilling med nummer ved ankomst i hallen. Dersom ikke annen beskjed 

blir gitt, vil sekretariatet skrive samme lagoppstilling på alle kampene der lagene er involvert. Dersom dere 

ikke har drakter, så er det fint om dere skriver spillernes nummer på hånda/hendene (dette for at dommer og 

sekretær fort kan få ført skjemaer underveis i kampen). 

Dersom det er uavgjort ved full tid, spilles det 3 minutters forlenging mot samme kurv som i 4. periode 

(andre omgang for u-trinnet). 

I sluttspillet for ungdomstrinnet møter nr. 1 i den ene puljen nr 2 i den andre puljen til semifinalespill. 

Hvis dere ønsker besøk for å diskutere eller spørre om ting, så ta kontakt med undertegnede. Han har 

muligheter til å komme etter avtale (gratis). 

Det er å håpe at det blir snakket om hvordan man bør oppføre seg i Ringerikshallen, og vi tar med dette: 

X Ikke inn på halvflata med utesko. 

X Søppel kastes i søplekassene. 

X Glass/glass-flasker må ikke inn på halvflata. 

 

 

Sportslig hilsen 

Hønefoss Sparebank og Hønefoss BBK 

Svein Roger Eriksen 

(turneringsansvarlig)  

Mob. 92048271 e-post: sroger-e@online.no 

Vi tar som vanlig sikte på å få til 

en enkel kafeteria! Be elevene ta 

med ”kontanter”. 

GODT NYTT ÅR! 

mailto:sroger-e@online.no


Puljeoppsettet gutter barneskolen. 

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 

Vik 

Helgerud 

Vang 

Hallingby 

Røyse 

Tyristrand 

Sundvollen 

Hønefoss 

Ullerål 

Veien 

Benterud 

 

Puljeoppsettet jenter barneskolen. 

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 

Helgerud 

Vik 

Hallingby 

Vang 

Sundvollen 

Røyse 

Tyristrand 

Hønefoss 

Ullerål 

Benterud 

Veien 

 

 

                                              Puljeoppsettet for ungdomsskolen. 

                                Jenter                                                                 Gutter 

Pulje 1 Pulje 2  Pulje 1 Pulje 2 

Haugsbygd 

Hole 

Tyristrand 

Veienmarka 

Hallingby 

Hov 

 Hole  

Tyristrand 

Veienmarka 

Hallingby 

Hov 

Sokna 

Haugsbygd 

                                                                    

Onsdag 22. januar 

Tid Stor bane Liten bane 

09.00 

09.35 

10.10 

10.45 

11.20 

11.55 

12.30 

13.05 

13.40 

Ullerål – Veien (BJ) 

Vang – Vik (BG) 

Helgerud – Hallingby (BG) 

Vik – Hallingby (BG) 

Ullerål – Benterud (BJ) 

Ullerål – Benterud (BG) 

Vik – Vang (BJ) 

Vik – Helgerud (BG) 

Helgerud – Vang (BJ) 

Vik – Helgerud (BJ) 

Veien – Benterud (BG) 

Veien – Benterud (BJ) 

Ullerål – Veien (BG) 

Vang – Hallingby (BJ) 

Helgerud – Vang (BG) 

Helgerud – Hallingby (BJ) 

Vang – Hallingby (BG) 

Vik – Hallingby (BJ) 

Torsdag 23. januar 

Tid Stor bane Liten bane 

09.00 

09.35 

10.15 

10.50 

11.30 

12.05 

12.45 

13.15 

Haugsbygd – Hole (UJ) 

Hov – Sokna (UG) 

Hallingby – Hov (UJ) 

Sokna – Haugsbygd (UG) 

Hallingby – Hov (UG) 

Hole – Tyristrand (UG) 

Hallingby – Sokna (UG) 

Tyristrand – Veienmarka (UG) 

Veienmarka – Hallingby (UJ) 

Hallingby – Haugsbygd (UG) 

Haugsbygd – Tyristrand (UJ) 

Veienmarka – Hole (UG) 

Tyristrand – Hole (UJ) 

Veienmarka – Hov (UJ) 

Haugsbygd – Hov (UG) 

 

Torsdag 30. januar 

Tid Stor bane Liten bane 

09.00 

09.40 

10.20 

11.15 

12.00 

12.45 

Mellom- 

spill 

Røyse – Sundvollen (BG) 

Sundvollen – Hønefoss (BJ) 

Sundvollen – Hønefoss (BG) 

Tyristrand – Hønefoss (BG) 

Røyse – Hønefoss (BJ) 

Tyristrand – Sundvollen (BJ) 

Nr. 2 pulje 1 – Nr. 2 pulje 2 (BG) 

Nr. 2 pulje 1 – Nr. 2 pulje 2 (BJ) 

Nr. 2 pulje 1 – Nr. 2 pulje 3 (BG) 

Tyristrand – Hønefoss (BJ) 

Røyse – Tyristrand (BG) 

Røyse – Tyristrand (BJ) 

Røyse – Sundvollen (BJ) 

Tyristrand – Sundvollen (BG) 

Røyse – Hønefoss (BG) 

Nr. 2 pulje 3  – Nr. 2 pulje 1 (BJ) 

Nr. 2 pulje 2 – Nr. 2 pulje 3 (BG) 

Nr. 2 pulje 2 – Nr. 2 pulje 3 (BJ) 

 


