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o Her kommer sommerutgaven av HBBK-nytt !
o I år valgte vi å dele lagene våre på to turneringer som sesongavslutning. Junior menn, Jenter 94 og
Gutter 94 reiste til Basketfestivalen i Gøteborg i Kristi Himmelfartshelga. Sportslig var det jentene
som gjorde det best og imponerte med å vinne sin pulje i innledende spill. Dessverre for jentene
klarte vi kun å stille fire spillere til første sluttspillkamp i og med at tre stykker reiste hjem grunnet
egen konfirmasjon. I første sluttspillkamp ble det, til tross for iherdig kjemping, ett klart tap for
Arvika. Junior menn vant en og tapte to kamper i innledende og havnet dermed i B-sluttspillet.
I B-sluttspillet ble det tap for Djursholm Indians. Gutter 94 vant en og tapte to av sine innledende
kamper og gikk da til B-sluttspillet. I sin første sluttspillkamp ble det tap.
o Helgen etter reiste smågutter, småjenter og minigutter til Pirates Cup i Kristiansand. Småguttene
hadde kun fem spillere og dette merket de nok etter hvert som kampene ble spilt. De vant en og tapte
fire av sine kamper. Minigutter og småjenter spilte i samme klasse i og med at det ikke var så mange
lag påmeldt. Miniguttene tapte sine tre første kamper til tross for mye godt spill og god innsats.
Småjentene vant to og tapte en av sine tre innledende kamper. Begge lagene spilte semifinaler, som
de begge tapte og møttes dermed i bronsefinalen som jentene vant. Vi gratulerer med bronse !
o Henry McCarthy reiste i slutten av mai til Stockholm for å spille Nordisk Mesterskap for U18landslag. Henry fikk spilletid i alle kampene og har høstet gode erfaringer under oppholdet.
o Vi har vært så heldige å få med oss Ola Gravem Knutsen på trenersiden igjen. Ola skal neste sesong
trene våre juniorjenter. For de som ikke kjenner Ola, så var han med og stiftet klubben sammen med
Svein Roger i 1986. Han er i tillegg den treneren som har trent både dame- og herrelaget vårt til
opprykk til Eliteserien på 90-tallet. I tillegg ledet han herrelaget til bronsemedaljer i eliteserien
sesongen 98/99.
o Vi regner med å ha følgende lag med i seriespill neste sesong : Oslo og Akershusserien : Senior
menn, U20 menn (90-93) og Junior kvinner (92-94). I Buskerudserien stiller vi trolig med disse
lagene : Gutter 94-95, Smågutter 96/97, Småjenter 96/97 og Mini (1 eller 2 lag).
o Når det gjelder trenere kommende sesong blir det som følger : Senior menn/U20 menn : Stig Eriksen
og Tomas Johansen, Junior kvinner : Ola Gravem Knutsen, Gutter 94 : Svein Roger Eriksen,
Smågutter : Jens-Otto Fredriksen, Småjenter : Vibeke Eriksen og Anette Tronrud. Når det gjelder
trenere for minilagene er ikke dette 100% klart foreløpig, men vi skal ha det klart til sesongstart.
o Treningstider for neste sesong er i skrivende stund ikke klart. Dette vil bli publisert på nettsiden, via
mail og i Ringerikes Blad før sesongstart. Vi regner med å starte opp ca ved skolestart.
o I samarbeid med SÅLA arrangerer vi streetbasketturnering ved Sentrumskvartalet fredag 19.juni. Se
mer info på baksiden av dette arket.
o Styret i HBBK ønsker å takke alle for årets sesong, ønske dere en god sommer og velkommen tilbake
til høsten !
Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder. Tlf 413 03 240 – posthbbk@online.no

www.honefossbasket.no

