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o En stund siden forrige info, så det er på tide med en ny utgave. 

 

o Basketskolen i romjula samlet totalt 54 deltagere, noe vi er godt fornøyd med. 

 

o I januar/februar arrangerte vi RBs skolecup i basketball. Først ble det spilt tre dager 

med innledende kamper i Ringerikshallen før sluttspillet gikk av stabelen på 

Veienmarka de to siste torsdagene før vinterferien. Vi vil rette en stor takk til alle 

spillerne som hjalp til med dømming og sekretariatsarbeid i løpet av de fem 

skolecupdagene.  

 

o Spillerne som er født i 1994 deltok på aspirantdommerkurs i begynnelsen av januar. 

Her fikk de en grunnleggende innføring i basketreglene. Mange av dem har allerede 

forsøkt seg som dommere, både i skolecupen og seriekamper for yngre lag.  

 

o I februar fikk fire av spillerne på juniorherrelaget sjansen til å spille seg inn på 

landslaget. Martin Gustavson og Henry McCarthy prøvde seg på U18, mens Vetle B. 

Fredriksen og Magnus Jernslett prøvde seg på U16. Av våre gutter ble Henry 

McCarthy tatt ut til videre samlinger på U18-landslaget. Spillerstallen på U18 er nå 

nede i 14 spillere. Vi gratulerer Henry med plassen !  

Selv om Martin, Vetle og Magnus ikke kom med videre er vi stolte av å ha hatt dem 

med på samling. 

 

o Vi valgte denne sesongen å melde på herrelaget vårt i Osloserien fremfor Buskerud. I 

og med at vi var nytt lag i Oslo måtte vi starte i 6.divisjon. Selv om serien ikke er 

ferdigspilt kan vi med sikkerhet si at herrene rykker opp foran neste sesong. Etter at 

det ble tap i første kamp i høst har det blitt seier i de 11 neste kampene. Laget topper 

tabellen og det er ingen lag som kan ta oss igjen . 

 

o Som sesongavslutning i år har vi valgt å reise til Gøteborg med de eldste lagene, mens 

de yngste tar turen til Kristiansand. Basketfestivalen i Gøteborg foregår 20.-24.mai, 

mens Pirates Cup i Kristansand spilles helgen 29.-31.mai. Til Gøteborg regner vi med 

å sende junior menn, gutter 94 og jenter 94, mens smågutter, småjenter/minijenter og 

minigutter reiser til Kristiansand.  

Vi sørger selvsagt for at det er med trenere og voksne ansvarlige til begge turneringer. 

Påmeldingsfrist for spillerne er satt til 20.mars – se egne lapper  

 

o For oppdatering på hvordan seriekampene til lagene våre går oppfordrer vi alle til å se 

på hjemmesiden vår. Vi oppdaterer flere ganger i uken. Du finner forhåndsomtale og 

kampreferater samt annen viktig informasjon der. Sidene våre er godt besøkt og har 

besøkende fra store deler av Østlandet, men også fra andre deler av landet.  



 

o Vi har ikke kapasitet til å skrive lange kampreferater fra alle kampene våre lag spiller. 

Vi oppfordrer trenere/lagledere/spillere til å skrive fra kampene og sende det til 

mailadressen nederst på arket. Vi vil da legge dette ut på hjemmesiden, samt sende det 

til Ringerikes Blad. Som dere sikkert har sett har det vært ganske mange saker om 

basketball i avisa i løpet av sesongen. 

 

 

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

posthbbk@online.no www.honefossbasket.no 
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