
Oppsummering av planleggingsmøte 6.juni 2013 

 

Styret ønsket de fremmøtte velkommen.  

 

 Kort oppsummering av sesongen 2012/13 

o Herrelaget rykket opp til 2.divisjon, mens damene rykket ned fra 1.divisjon.  

G96/97 ble nr 8 i B-serien, G98 vant sin B-serie, mens G99/00 ble nr 7 i B-serien.  

o Minilaget har vært for få spillere til å spille kamper denne sesongen.  

Sesongen 13/14 – dette ønsker HBBK :  

 Klubben legger opp til at følgende lag deltar i seriespill sesongen 13/14 : 2.divisjon menn, 

6.divisjon menn, 2.divisjon kvinner, Gutter 97, Gutter 98, Gutter 99, Gutter 00/01 og Jenter 

00. I tillegg ønsker vi å ha ett minilag for spillere født 02/03.  

 Trenere kommende sesong : 2M/6M:  Stig Eriksen, 2K : Anette Tronrud og Julie Helgesen, 

G97 + G98 : Tomas Johansen og Sondre Hanssen, G99 + G00/01 : Svein Roger Eriksen – det 

jobbes med en trener til, Mini : Vibeke Eriksen og Anette Tronrud.  

Styret jobber med å utvide trenerteamet og er i samtaler med aktuelle personer.  

 Det stilles med to herrelag så sant det er nok spillere til dette. Dette gjøres slik at vi skal sikre 

et godt kamptilbud også for de som ikke ønsker å satse i 2.divisjon, samt de som ikke får så 

mye spilletid i 2.div.  

 Når det gjelder G97 og G98 vil dette være de samme lagene som i sesongen 12/13.  

Disse to lagene vil i utgangspunktet trene sammen, men spille i hver sin serie.  

 Også G99 og G00/01 vil trene sammen, men spille i hver sin serie.  

 På jentesiden har vi få spillere, men det har vært med 7 jenter i år som har trent med G99/00 

og mini. På sikt vet vi at det av erfaring blir tøffere for jentene å spille sammen med gutta, 

selv om det ikke har vært noe problem inneværende sesong. Klubben ønsker som ett 

rekrutteringstiltak å stille med ett eget jentelag i seriespill sesongen 13/14.  

Samtidig ønsker vi ikke å trekke jentene ut av det guttelaget de trives godt på. Planen er 

derfor å legge opp til en jentetrening i tillegg til to guttetreninger. De jentene som ønsker det 

kan da delta på alle treningene.  

 Styret legger opp til at alle lag får minst to treninger pr uke. Så langt det lar seg gjøre ønsker 

vi at alle får en økt på store bane i en av hallene.   

 Det er alltid utfordringer når det gjelder treningstider i Ringerike kommune. Det er kun to 

kommunale hallflater og mange ”om beinet” – dette må vi ta med i betrakningene når vi får 

tildelt treningstider. I tillegg kommer tider i gymsaler.  

 

Andre innspill som styret vil ta med seg videre :  

 Rekruttering av jenter : Ett forslag er egne basketdager/basketskole for jenter.  

 Idrettsakademiet i Hole driver noe med basketball – er det noe klubben kan bidra med på 

dette ?  



 Let`s Play (SFO-tilbud) : Vi prøver en fast time i uka fra høsten av – denne er åpen for alle 

gutter og jenter som går i 3.-4. klasse som vil prøve basketball. Vi bruker høsten til å prøve å 

utdanne trenere til å reise ut på skolene for å ha baskettreninger. Det er viktig å være synlige 

og komme ut på skolene.  

 Reklamere for klubben – lage flyers, personlig oppmøte og dele ut.  

 Arrangere Streetbasket i sentrum til høsten.  

 Sjekke muligheter for trening i Sentrumshallen. Utfordringen er at det ikke er kurver og 

oppmerking for stor bane i denne hallen. Styret sjekker muligheter og kostnader.  

 Hjemmekamper : Sørge for annonser og forhåndomtale i RB. Markedsføring og synliggjøring. 

 Det er behov for flere ressurspersoner som kan bidra på ulike nivåer i klubben.  

 Det må jobbes med rekruttering av flere trenere.  

  Bruke sosiale medier – klubben er på Facebook og Twitter. Ser nærmere på dette.  

Hjemmesiden blir hyppig oppdatert.  

 Lage ett infohefte til nye medlemmer.  

 Viktig å få en oversikt over hvilke spillere som fortsetter neste sesong, og også gjerne fra når 

de regner med å være med. Lagkontakter og trenere bidrar med dette.  

 Jobbe mot å lage en flerårig strategiplan.  

 Kick-off ved sesongstart. 

 Viktig å ta spillere som vil satse på alvor.  

 Undersøke mulighet for tilskudd fra Jevnaker og Hole kommuner.  

 

 

Hønefoss 11.juni 2013 

 

Tomas Johansen, referent.  


