
 

                 HBBK-nytt november   

 

o Sesongen er nå godt i gang og alle våre lag har spilt sine første kamper. Resultater  

 

o På klubbkvelden 5.november møtte det opp ca 60 spillere. Det ble avholdt første runde i 

klubbmesterskapet i straffeskyting. Etter straffeskytingen ble spillerne delt inn i lag på tvers 

av aldersgruppene og spilte kamper 5 mot 5.  

 

o Årets juleavslutning vil finne sted på Veienmarka mandag 17.desember. Egen lapp med 

påmelding vil bli sendt ut når det nærmer seg.  

 

o Herrelaget vårt som spiller i 2.divisjon spiller kamper i Ringerikshallen lørdag 1.desember. 

Det spilles fem kamper i hallen denne dagen. Våre herrer spiller mot Larvik kl 10.30 og 

mot BK kl 15.00. Følg med på hjemmesiden for fullstendig oppsett.  

 

o Også i år er vi godt i gang med vårt SFO-prosjekt Let`s Play. I år har vi ukentlige 

baskettreninger på hele ni skoler. Følgende skoler er med : Helgerud (Tina Bakke og Lise 

Løken), Veien (Ulrik Nordby og Markus Lien), Hønefoss (Leif Thomas Breivold), Vang 

(Vetle Fredriksen, Magnus Jernslett og Karl Henrik Svendsen), Kirkeskolen (Gry Loe 

Haguaa og Karoline Røgeberg), Vik (Christine Bakke), Heggen (Johannes Hansen), Eikli 

(Stig Eriksen og Erik B. Toft) og Tyristrand (Vibeke Eriksen).  

 

o I løpet av høsten har alle spillere født 90, 91, 92 og 93 gjennomført både Let`s Play 

trenerkurs og aspirantdommerkurs. Mange er i gang som trenere ute i skolene og som 

dommere i kamper i de yngste seriene. Flere av de som ønsket å dømme har allerede vært i 

aksjon i mini- og smågutt/jentekamper.  

 

o Kretsen har den siste tiden fått inn mange klager på dårlig og usportslig oppførsel fra 

trenere og foreldre på kamper rundt om kring. Vi er rimelig sikre på at dette ikke gjelder 

oss, men kommer allikevel med en oppfordring til våre egne om at vi ønsker at dere skaper 

liv og røre på kampene vi spiller, men hold det på et saklig og sportslig nivå. På baksiden 

av dette arket finner dere en plakat med Foreldrevettregler som kan være fine å lese 

gjennom. Vi vil også sette pris på om dere gir oss tilbakemeldinger hvis dere opplever folk 

fra egen eller andre klubber som opptrer på en dårlig og usportslig måte under kamper.  

 

o Hjemmesiden vår oppdateres med nyheter flere ganger i uka. Vi legger ut forhåndsomtaler, 

resultater og kampreferater fortløpende som det kommer inn. Har du noe du synes vi burde 

legge ut på sidene er det bare å sende det til adressen nederst på arket. Bruk hjemmesiden 

aktivt – all nødvendig informasjon finnes der.  

 

o Tradisjonen tro arrangerer vi basketskole i romjula. Torsdag 27. og fredag 28.desember blir 

det forhåpentligvis stor aktivitet i Ringerikshallen. I fjor deltok hele 70 stykker, kanskje det 

blir enda flere i år!? Alle medlemmer får lapp om dette før vi tar juleferie og det kommer 

annonse i Ringerikes Blad.  

 

o De som ikke har fått klubbgenser, men har betalt medlemskontingent bes om å ta med 

kvittering på trening så vil genser bli utdelt.  

 

 

 

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

www.honefossbasket.no  
Snu arket ! 
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