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 Da er det på tide med litt info ut til spillere og foreldre igjen.  

 

 Seriekampene går sin gang og det samme gjør treningene. Det er gledelig å se at vi har stor 

aktivitet og at det har kommet til mange nye spillere i løpet av sesongen.  

 

 Vi har klubbgensere til salgs for kr 200 pr stk og klubb t-skjorter til kr 100 pr stk. Genseren 

finnes i størrelse M, L og XL, mens t-skjortene finnes i størrelse S, M, L og XL. Ta gjerne 

kontakt pr mail så kommer vi innom på trening.  

 

 Lørdag 24. mars arrangerer HBBK sluttspill for lagene i 2. divisjon herrer i Buskerud. Det 

blir fartsfylte og spennende kamper og vi håper at flest mulig tar turen til Ringerikshallen 

for å se på. Vi kommer tilbake med mer informasjon om når kampene spilles.  

 

 Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden vår aktivt. Her vil du finne all nødvendig 

informasjon om klubben. Sidene blir jevnlig oppdatert med nyheter. Send gjerne inn 

kampreferater og lignende ! www.honefossbasket.no  

 

 Det blir ingen treninger i vinterferien – uke 9. 

 

 Som sagt har det kommet til mange nye spillere denne sesongen og da spesielt i de yngste 

aldersklassene. Ved Idrettsregistreringen i januar kunne vi summere opp at vi hadde totalt 

266 medlemmer fra mikro til og med senior ! På samme tid i fjor lå antallet på ca 70 ! I 

dette antallet er det regnet med de som deltar i SFO-prosjektet vårt.  

 

 Tradisjonen tro arrangerte vi i samarbeid med Ringeriks-Kraft basketskole i 

Ringerikshallen i romjula. Hele 70 barn møtte opp og gjorde basketskolen til en stor 

suksess. Spesielt gledelig var det at Bella Engen, har tidligere spilt 4 år Collegebasket i 

USA og profesjonelt i Tyskland i 7 sesonger, tok seg tid til å være instruktør begge dagene. 

 

 En annen tradisjon er skolecupen i basketball. Denne arrangeres i samarbeid med 

Ringerikes Blad og samlet i år hele 37 lag fra barne- og ungdomstrinnet. 16., 23. og 30. 

januar ble det spilt innledende kamper på dagtid i Ringerikshallen. Mandag 12. februar 

spilte barnetrinnet sluttspill og Ullerål skole gikk av med seieren i både gutte- og 

jenteklassen. Mandag 19. februar er det ungdomsskolenes tur til å spille sluttspill. Kampene 

spilles på Veienmarka.  

 

 Mari og Synne Osnes vil fungere som trenere for Mikroene (3. til 5. klasse) ut sesongen.  

 

 Vårt SFO-prosjekt, Let`s Play, er fremdeles en suksess. På i alt syv barneskoler i distriktet 

er det ca 140 barn som deltar på baskettreninger en gang i uka !!!  

 

 I oktober sendte sportslig leder en søknad til Buskerud Idrettskrets om tilskudd til Let`s 

Play prosjektet. På nyåret fikk vi en meget positiv overraskelse, vi har blitt tildelt 10.000 

kroner fra Idrettskretsen !!! 

 

 

 

 

Snu arket ! 
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 Hele fem spillere fra HBBK ble tatt ut på Buskerud Basketballkrets sine kretslag i 

desember. På jentesiden ble Lise S. Løken (f.92) og Hanne Sunniva Kvamme (f.93) tatt ut 

på 91-laget. På guttesiden ble Martin Gustavson, Håvard Svartveit og Kristoffer Solberg, 

alle f.91, tatt ut på 91-laget.  

 

 I etterkant av kretslagsturneringen i slutten av desember har Martin Gustavson og Håvard 

Svartveit blitt kalt inn til landslagssamling for gutter 91. Det er totalt kalt inn ca 25 spillere 

til denne første samlingen som finner sted i Bærum helgen 23.-25. februar.  

 

 Fredag 2. mars arrangerer HBBK basketdag for Aktiv Vinter i Ringerikshallen. Aktiv vinter 

er Ringerike kommunes SFO-tilbud i vinterferien. I høstferien arrangerte vi tilsvarende og 

fikk så mange positive tilbakemeldinger at vi takket ja til å være med også i vinterferien.  

 

 I løpet av våren vil det bli arrangert et Aktivitetslederkurs i basketball i Hønefoss. Det er 

ikke bestemt noen dato enda, men vi håper at flest mulig av spillerne på våre eldre lag 

deltar på dette. Mer informasjon kommer.  

 

 Årsmøte i HBBK avholdes torsdag 15. mars 07 kl 19.00 på Veienmarka Ungdomsskole. 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 1. mars. posthbbk@online.no  

 

 HBBK har som tradisjon å reise på en turnering som sesongavslutning. I inneværende 

sesong ser det ut til at vi kommer til å reise til Pirates Cup i Kristiansand helgen 1.-3. juni. 

Vi kommer tilbake med informasjon om dette når det nærmer seg påmeldingsfrist. 

 

 I og med at vi har sterk medlemsøkning sliter vi med å få tilstrekkelig med treningstider for 

våre lag. Dette fører til at vi må se oss om etter flere steder å trene neste sesong. Vi velger å 

informere om dette allerede nå slik at foreldre og spillere er klar over at det kan bli litt 

ekstra kjøring til treninger neste sesong. Det er selvfølgelig ikke ønskelig, men vi ser på det 

som en nødvendighet for å kunne tilby ett tilfredsstillende tilbud til alle våre lag. Vi ser for 

oss mulighetene til treninger i Tyristrandhallen og på Hallingby skole, i tillegg til 

Veienmarka og Ringerikshallen. Hva vi får av treningstider kommende sesong er alt for 

tidlig å si noe om da hallfordelingen blir gjort nærmere sommerferien.  

 

 Trenger du basketsko eller annet utstyr ? Vi anbefaler at du sjekker utvalget hos JS Sport : 

www.js-sport.no . JS Sport vil med jevne mellomrom være tilstede på treninger, 

klubbkvelden og kampdager. 

 

 

 

Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder. Tlf 413 03 240 – posthbbk@online.no  

www.honefossbasket.no  
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