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Det er på tide med litt informasjon fra styret.
o Sesongen 2013/14 er godt i gang og vi har allerede hatt flere hjemme- og bortekamper. Vi synes det
er spesielt gledelig at vi for første gang på flere år har ett eget jentelag i seriespill !
o Vi har sendt ut giro for medlemskontingent til alle vi har registrert. Når kontingent er betalt kan
spillerne i år velge mellom en hettegenser, shooting-shirt eller treningsshorts.
o Vi ber om at nye medlemmer fyller ut registreringsskjema på trening, eller sender informasjon til oss
på mail. Registreringsskjema finnes på http://honefossbasket.no/last-ned/ .
o HBBK bruker å delta i Sportslotteriet. Hvert medlem må selge ett antall lodd til inntekt for klubben.
Vi har valgt å gjøre det på denne måten for å holde dugnadsaktiviteten på ett minimum.
o På hjemmesiden har vi lagt ut en del nyttig medlemsinformasjon :
http://honefossbasket.no/medlemsinfo/
o Alle spillere født 2001 eller tidligere må betale lisens til Norges Basketballforbund. Spillere født
2001 betaler kr 500, spillere født 1995-2000 betaler kr 850, spillere født 1994 eller tidligere betaler
kr 1050. Yngre spillere er dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. Har du ikke fått
faktura – ta kontakt !
o Klubben har diverse profileringsutstyr til salgs : http://honefossbasket.no/profileringstoy-til-salgs/
o Vi har innhentet tilbud på en klubbjakke i softshell. Prisen vil ligger på ca 700 kr.
http://honefossbasket.no/wp-content/uploads/MH-906-jakke-med-logo-HBBK.pdf
(Finnes også på siden ”Profileringstøy til salgs). Det kommer ett eget tilbud om dette.
o HBBK har en treningsavtale med Move treningssenter. Denne avtalen gjør at våre medlemmer
(etter at kontingent er betalt) kan trene hos Move for kr 300 pr mnd uten bindingstid eller kr 250 pr
mnd med 12 mnd binding. Aldersgrensen for trening på Move er 15 år. Nye som melder seg inn får
to avtaler med personlig trener.
o Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden vår aktivt. Vi legger ut forhåndsomtale og kampreferater
fra de fleste kampene våre lag spiller. Hvis noen tar bilder fra kampene vil vi gjerne ha noen vi kan
bruke på hjemmesiden . Bruk mailadressen nederst på siden !
o Grasrotandelen fra Norsk Tipping har hittil i år gitt oss 8.751 kroner. Vi håper at flest mulig vil
støtte HBBK ved å gi oss sin Grasrotandel. Det koster deg ikke noe, du trenger bare å registrere
spillekortet ditt opp mot HBBK. Dette kan du gjøre hos kommisjonæren.
Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder. Tlf 413 03 240 – post@honefossbasket.no
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