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Her kommer det litt informasjon fra styret.

o Som varslet på giro for medlemskontingent og HBBK-nytt ved sesongstart vil det avholdes to
lotterier i regi av Sportslotteriet i løpet av sesongen. Det første lotteriet ble sendt ut før jul, den andre
lotteriet vil bli sendt ut i løpet av et par uker.
Vi presiserer at det ikke er frivillig å være med på dette.
o Vi kan gratulere herrelaget med opprykk til 2.divisjon ! Laget har sikret seg opprykket etter en
meget god sesong.
o Årets skolecuparrangement går mot slutten og i skrivende stund er det kun sluttspillet for
ungdomsskolene som gjenstår. Takk til alle som har bidratt som dommere, kioskvakter og sekretariat
i løpet av turneringen !
o HBBK har en treningsavtale med Move treningssenter. Denne avtalen gjør at våre medlemmer
(etter at kontingent er betalt) kan trene hos Move for kr 300 pr mnd uten bindingstid eller kr 250 pr
mnd med 12 mnd binding. Aldersgrensen for trening på Move er 15 år. Nye som melder seg inn får
to avtaler med personlig trener.
o Årets sesongavslutningstur vil gå til Basketfestivalen i Gøteborg. Turneringen går fra torsdag 9.mai
til søndag 12.mai (Kristi Himmelfartshelga). Avreise fra Hønefoss vil være på ettermiddagen onsdag
8.mai. Vi gjør oppmerksom på at fredag 10.mai i år ikke er fridag i Ringeriksskolene. Vi kommer
tilbake med mer info vedr påmelding når det nærmer seg. Det vil koste rundt 1500 kr å bli med på
turen, men dette er avhengig av hvor mange som vil være med.
o Vår sponsoravtale med Ringeriks-Kraft er forlenget med 3 nye år ! Vi er meget takknemlige for
støtten Ringeriks-Kraft har gitt oss gjennom en årrekke !
o Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden aktivt, vi legger ut forhåndsomtaler, resultater og
kampreferater etter alle våre kamper.
o Grasrotandelen fra Norsk Tipping ga oss i 2012 64.254 kroner. Vi håper at flest mulig vil støtte
HBBK ved å gi oss sin Grasrotandel. Det koster deg ikke noe, du trenger bare å registrere spillekortet
ditt opp mot HBBK. Dette kan du gjøre hos kommisjonæren.
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