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o Her kommer litt info fra styret i klubben igjen.  

 

o HBBK tar sommerferie etter en god sportslig sesong for mange av våre lag. Juniorjentene ble 

nummer to i serien og vant kretsmesterskapet. I tillegg ble de nr 3 i U18-NM og nr 4 i U16-NM. 

Guttelaget ble nr 2 i både serie og sluttspill. Smågutt 1 vant serien og tok også hjem 

kretsmesterskapet, mens smågutt 2 ble nest sist i serien. U20-laget ble til slutt nr 5 i sin serie.  

Herrelaget gikk ubeseiret gjennom 5.divisjon og rykker dermed opp til 4.divisjon. For minilaget 

føres det ikke tabeller, men laget spilte bedre og bedre utover i sesongen.  

 

o Turen til Göteborg ble en flott tur, selv om det ble noen tøffe tap for enkelt lag. Lederne melder om 

fantastisk oppførsel fra spillerne på turen !!!  

 

o Fire av jentene på juniorkvinnelaget ble tatt ut til å representere norske landslag i Nordisk 

Mesterskap i Stockholm i mai. Elin K. Gulbrandsen og Siri Granheim deltok sammen med U16-

laget, mens Julie McCarthy og Lise Løken representerte U18-laget. Vi gratulerer jentene med flott 

innsats ! 

 

o Det jobbes for tiden hardt med å få på plass både trenere og treningstider for neste sesong.  

 

o Vi har økende aktivitet og dette medfører økte kostnader. Styret informerer om at man må forvente 

noe dugnadsarbeid kommende sesong for å øke klubbens inntekter.  

 

 

o I løpet av 2009 fikk HBBK inn 23.165 kroner fra Grasrotandelen til Norsk-Tipping. Vi oppfordrer 

fremdeles flest mulig til å gi sin andel til oss. Gå til kommisjonæren og oppgi vårt 

organisasjonsnummer som er 976 161 653. Takk for støtten ! Ps.. Det koster ikke noe å gi bort 

Grasrotandelen sin . Hittil i år har vi fått inn 8.510 kroner !  

 

o Til sesongen 2010/2011 har vi meldt på følgende lag til seriespill : 1.divisjon kvinner, 4.divisjon 

menn, Junior menn 17 (94), Jenter 16 (95-97), Gutter 15 (96), Smågutter 14 (97/98) og Minigutter 

11/12 (99/00).  

 

o Som dere ser har vi igjen et damelag i klubben. Laget består av juniorjentene fra forrige sesong og 

flere erfarne spillere som var med da vi hadde eliteserielag på slutten av 90-tallet. Vi er spent på å se 

hva Ola kan få ut av spillerne ! 

 

o Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden vår aktivt, vi oppdaterer flere ganger i uka ! 

 

o HBBK ønsker alle en riktig god sommer og velkommen tilbake når treningene starter igjen i august. 

Vi annonserer i Ringerikes Blad, sender ut mail og legger info på nettsiden ! 

 

 

 

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