
3 – feb/mars 08 

 

HBBK-nytt                   

februar/mars  

 

 

o En stund siden sist det kom ett infoskriv nå, så vi oppsummerer litt hva som har skjedd 

siden sist. 

 

o Juleavslutningen 17.desember samlet totalt ca 120 spillere, søsken og 

foreldre/foresatte. Det ble servert julegrøt og saft til alle. Til og med nissen tok turen 

og delte ut ”pakker” til ”barna”. Det er lagt ut en del bilder fra juleavslutningen på 

hjemmesiden. 

 

o I romjula arrangerte vi, i samarbeid med Ringeriks-Kraft, årets basketskole. Totalt 

deltok det 35 gutter og jenter i alderen 3.klasse og oppover. Også fra basketskolen 

finnes det bilder på hjemmesiden. 

 

o Ett annet tradisjonelt arrangement vi arrangerer er skolecupen i basketball. I samarbeid 

med Ringerikes Blad arrangeres det innledende kamper over tre dager i 

Ringerikshallen og to kvelder med sluttspill og finaler på Veienmarka. De innledende 

kampene i årets arrangement gikk av stabelen i Ringerikshallen mandagene 14., 21. og 

28.januar. 

Totalt deltok det 36 lag og det ble spilt hele 48 innledende kamper i løpet av tre dager. 

Til kampene var det mange av våre aldersbestemte spillere som stilte som dommere og 

sekretariat. Dette er en flott erfaring for spillerne å ta med seg ! 

Vinnere av RBs skolecup : Barneskole jenter : Vang. Barneskole gutter : Hønefoss. 

Ungdomsskole jenter : Hov. Ungdomsskole gutter : Haugsbygd. 

Mer om skolecupen finnes på hjemmesiden. 

 

o Jentelaget vårt ble meldt på til kvalifisering til Junior NM og spilte tre kamper i Oslo i 

januar. Etter tap for Asker og Ullern og seier over Tromsø holdt det ikke til å gå videre 

til sluttspillet. Uansett var dette en fin erfaring for jentene og etter rapportene hadde de 

det moro ! 

 

o Vi har meldt på både guttelaget og jentelaget til NM for 91-lag. Turneringen spilles i 

Kongsberg helgen 18.-20.april. 

 

o Turnering til våren. Tradisjonen tro reiser vi på turnering som avslutning på denne 

sesongen også. Vi har bestemt oss for å reise til Pirates Cup i Kristiansand i år som i 

fjor. Turneringen arrangeres helgen 23.-25.mai. Prisen å betale for hver deltager vil 

ligge på ca 1100 kr (fjorårets pris). Prisen avhenger av hvor mange som blir med. Vi 

håper å kunne stille med mange lag også i årets turnering. Egen lapp om dette kommer 

rett over påske. 

 

Snu arket ! 



o Årets seriespill går mot slutten og slik det ser ut pr i dag er det kun guttelaget som 

vinner sin serie. De har til nå spilt ti kamper og har vunnet alle. Også flere av de andre 

lagene ligger an til topp tre plasseringer i sine serier og de fleste lagene går dermed til 

sluttspillet. 

 

o Med tanke på neste sesong har vi allerede så smått begynt planleggingen av denne. Vi 

er spent på å se hvor mange som fortsetter og om vi igjen øker antallet lag i seriespill. 

I inneværende sesong har vi hatt med åtte lag. 

Videre ser vi på mulighetene for å få med noen av våre lag i Osloserien. Grunnen til 

dette er at vi ønsker bedre matching for de beste lagene og ett bedre tilbud for 

jentelagene våre, som i denne sesongen har måttet spille kun mot guttelag. 

 

o Det har kommet en del spørsmål fra spillere og foreldre på flere av lagene våre i 

forbindelse med våre hjemmearrangementer i serien. Det har gjentatte ganger vært lag 

fra andre klubber som ikke har møtt opp til kampene som er satt opp i Hønefoss og 

dermed har det blitt ett redusert arrangement for oss. Vi har tatt opp dette videre til 

Buskerud Basketballkrets og har vært rimelig klare på hva vi mener om dette. 

Problemet blir tatt opp på styremøter og kretsting i regi av kretsen. 

Det begynner faktisk å bli litt vanskelig for oss som klubb å forsvare at vi reiser ”land 

og strand rundt” på kamper når det nesten alltid er noen som ikke møter til kamper i 

Hønefoss. Til orientering nevner vi også at HBBK ikke har meldt avbud til en eneste 

kamp på mange år – noe vi skal fortsette med ! Vi har meldt oss på i serien fordi at vi 

ønsker å spille kamper og da møter vi opp, samme hvor kampene spilles.Å ikke møte 

til kamp ville koste oss kr 1250.- i bot pr kamp,i tillegg til at kampen tapes. I tillegg 

betales det seriekontingent til kretsen. 

 

 

o Hjemmesiden vår oppdateres med nyheter flere ganger i uka. Vi legger ut 

forhåndsomtaler, resultater og kampreferater fortløpende som det kommer inn. Har du 

noe du synes vi burde legge ut på sidene er det bare å sende det til adressen nederst på 

arket. Bruk hjemmesiden aktivt – all nødvendig informasjon finnes der. 

 

 

o De som ikke har fått klubbgenser, men har betalt medlemskontingent bes om å ta med 

kvittering på trening så vil genser bli utdelt. 

 

 

 

Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder.Tlf 413 03 240 –

posthbbk@online.no 

www.honefossbasket.no  
 

http://www.honefossbasket.no/

