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HBBK-nytt
november / desember 2008
o På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Styret består av : Robert McCarthy (leder), Stig Eriksen
(nestleder), Vibeke Eriksen (sekretær), Kari Gustavson (kasserer), Tomas Johansen (sportslig leder),
Petter Gustavson (styremedlem) Fred Erlandsen (rådgiver) og Tor Gunnar Lakselvhaug
(ungdomsrepresentant).
Styret har allerede avholdt to styremøter.
Skulle det være noe dere vil ta opp med styret, send oss en mail på posthbbk@online.no
o Det blir juleavslutning på Veienmarka mandag 15.desember kl 1730 til 2000. Sett av denne dagen,
både spillere, foreldre og søsken blir invitert. Egen invitasjon kommer.
o HBBK arrangerer basketskole i romjula i år også. I år går basketskolen av stabelen mandag 29. og
tirsdag 30.desember i Ringerikshallen. Begge dager kl 11.00 – 15.00. Egen invitasjon kommer.
o Jenter 94 vant i slutten av september Asker Cup. Jentene imponerte med godt spill gjennom hele
turneringen og vant alle kampene med klar margin. Vi deltok også med Gutter 94, Junior kvinner 92
og Junior menn 91. Ingen av de andre lagene kom på medaljeplass.
o Medlemskontingent. Nye medlemmer får giro etter at de har prøvd seg på treninger ett par uker. Etter
at kontingenten er betalt tar du med kvittering på trening og får utdelt en ”Shooting shirt”. Når det
gjelder ”Shooting shirts” så har vi gått tom for den minste størrelsen, men det er bestilt nye. Vi
beklager at noen av denne grunn må vente litt ekstra før de får trøya si 
o For tredje år på rad er vi i gang med vårt SFO-prosjekt – Let`s Play. I år har vi tilbud om ukentlige
baskettreninger ved SFO på følgende skoler (trenere i parentes) : Helgerud (Øystein M. Storaa og
Glenn Bålerud), Veien (Elin K. Gulbrandsen, Siri Granheim og Maiken Johnsen), Eikli (Geir Håkon
Bjørklund og Anders Hafnor), Tyristrand (Marie Skogsholm og Stine Marie Kristoffersen),
Hønefoss (Sondre B. Hansen, Glenn Gulbrandsen og Daniel Jensen), Vang (Åsmund Kamphaug og
Jarl Espelund) og Vik (Tor Gunnar Lakselvhaug).
o Det vil bli arrangert ett aspirantdommerkurs over nyttår. Spillere født i 1994 er pålagt av kretsen å
delta på dette kurset. Vi kommer tilbake til sted og tidspunkt.
o I januar / februar er vi nok en gang arrangør av Ringerikes Blads skolecup i basketball. Innledende
kamper spilles på dagtid i Ringerikshallen, mens sluttspillet vil spilles på ettermiddag/kveld.
o Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden vår aktivt. 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.
Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder. Tlf 413 03 240 – posthbbk@online.no

www.honefossbasket.no

