
 

 

 

 

 

 

 

Hei på dere alle HBBK-spillere og foresatte!! 

Terje, Vibeke, Fred og Svein Roger synes vi har hatt en super seriesesong med våre 3 alders-

bestemte lag. Alle tre lagene vant sine siste kamper, og vi lurte på om dette kunne markeres 

på en måte. Noen telefoner viste at flere syntes det var en god idè. Påskeferien står for 

døren, og vi synes en sammenkomst hadde vært fint å få til før ferien. Torsdag er vanligvis 

en treningsdag, så vi satser på å bruke denne kvelden, og håper da vi kan få med flest mulig, 

selv om det er kort varsel. Det hadde vært supert om flest mulig av foresatte kunne sette av 

litt tid, for vi har lyst til å få takket og informert om litt av hvert. 

Vi har fått en god del nye spillere, og blant disse flere i 2001-klassen. Disse og deres fore-

satte er ekstra velkomne. Vi ønsker at dere kan treffe andre foresatte og høre om diverse 

tanker for tiden framover. Terje har klart å frigjøre gymsalen på Høyskolen Vestfold og 

Buskerud (tidligere HIBU) og i tillegg et annet rom der for oss. 

 

Her er en skisse for kvelden: 

Kl. 18.00-19.15: Vi deler oss inn i lag og spiller mot hverandre i gymsalen. Dette for å se på  

                              hverandre og bli (enda) bedre kjent. Foresatte kan gjerne se på, men kan  

                              også sette seg sammen over en kopp kaffe i et annet rom. Hvis noen fore-  

                              satte har en del gjøremål som bare må gjøres, så kan de det, men supert om  

                              de kan komme til neste punkt på programmet. 

Kl. 19.15:             Klubben serverer pølser. Ta med eget drikke, så får du det du liker best.  

                              De voksne får også pølser. En kaffekopp skal det også bli. 

Kl. 19.45:             Vi tar opp saker og ting: 

 Hurra for vårt nye jentelag 

 Hurra for seriemesterskapet til 2000-laget 

 Hurra for 99-laget 

 Hurra for fantastisk oppfølging av foreldre 

 Velkommen alle 2001 spillere…….og ellers nye spillere som ikke har 

debutert enda i kamper 

 Gøteborgfestivalen i basketball. Hva er det? Er det for oss? Skummelt?  

 Noen tanker for neste sesong kastes fram til ettertanke 

 Kanskje dukker det opp noe annet også……… 

Kl. 20.30:              Takk for i kveld og god påskeferie!! 

 

Terje Rolfsøn, Svein Roger Eriksen, Fred Erlandsen, Vibeke Eriksen, Kåre Lindstadhagen og 

Tomas Johansen har vært ”på banen” i forberedelsene (idèen er ”prøvd” på flere!!!) 


