
 

HBBK-nytt – september 

 Da er vi allerede godt i gang med treningene, og det er artig å se at det er så mange ivrige 

spillere som har møtt opp på trening ! Spesielt gledelig er det at det har kommet så mange 

nye spillere, og da spesielt på minilagene !!! Det er faktisk så mange at vi jobber med å 

forandre litt på treningstidene for disse lagene. Inntil videre trener de som oppsatt. 

 

 Endring i treningstidene fra og med 10. september 06.  

Det er kun endringer for Smågutter 92, Gutter 90/91 og 2.divisjon menn, øvrige lag trener 

som tidligere. Nye tider finnes nedenfor. Endringene er uthevet og underlinjert 

 
o Minigutter og minijenter f. 94 og senere : 

 Tirsdager kl 19.15 – 20.15 – Hov ungdomsskole. 

 Torsdager kl 17.00 – 18.00 – Veienmarka ungdomsskole. 

o Smågutter 93 : 

 Mandager kl 19.00 – 20.00 – Ringerikshallen. 

 Onsdager kl 20.00 – 21.00 – Ringerikshallen. 

o Smågutter 92 : 

 Mandager kl 17.00 – 18.30 – Veienmarka ungdomsskole. 

 Onsdager kl 17.00 – 18.00 – Ringerikshallen. 

o Jenter 90-93 : 

 Mandager kl 19.00 – 20.00 – Ringerikshallen. 

 Torsdager kl 18.00 – 19.00 – Veienmarka ungdomsskole. 

o Gutter 90/91 : 

 Mandager kl 18.30 – 20.00 – Veienmarka ungdomsskole. 

 Onsdager kl 20.30 – 22.00 – Ringerikshallen. 

o 2. divisjon menn : 

 Mandager kl 20.00 – 21.30 – Veienmarka ungdomsskole. 

 Onsdager kl 20.30 – 22.00 – Ringerikshallen. (sammen med G90/91) 

 

 I sesongen 2006/2007 har vi følgende trenere :  
Svein Roger Eriksen (minigutter og minijenter – f 94 og senere) 32 12 65 46 / 920 48 271  

Vibeke Eriksen (Jenter 90-93) 977 40 647 

Anette Tronrud (Jenter 90-93) 915 98 097 

Jens-Otto Fredriksen (Smågutt 93) 32 14 21 31 / 913 22 790 

Stian Løstegård (Smågutt 92) 944 34 429 

Magnus Herstad (Smågutt 92) 472 91 417 

Tomas Johansen (Gutter 90/91) 32 12 05 60 / 413 03 240 

Stig Eriksen (ansvarlig for 2M) 414 07 717 

 

 Medlemskontingenten vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste dagene. Vi tar da 

utgangspunkt i registreringsskjemaene vi har fått inn på trening. Kontingenten er kr 1.000 

for spillere f 1991 eller tidligere og kr 700 for spillere f 1992 eller senere.  

 

 Lisens : Alle spillere fra smågutt/småjente og oppover (f  93 eller tidligere) må betale lisens 

til Norges Basketballforbund. Denne lisensen gjelder som forsikring, og uten den har du 

ikke lov til å spille kamper. Lisensen er i år på kr 440,- for alle spillere f 1988 – 1993, og 

kr 740,- for seniorer (f 1987 eller tidligere). Spillere på minilagene (f 94 og senere) skal 

ikke betale lisens da de er dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. 

Spillerne vil få med seg faktura som betales direkte til NBBF.  

 

# 2 – 8. sept 06 

Snu arket ! 



 Seriespill sesongen 2006/2007. Vi har meldt på syv lag til årets serie i Buskerud. Nytt av 

året er at vi igjen har meldt på ett herrelag i 2.divisjon. Øvrige lag som er påmeldt er Gutter 

90/91, Jenter 90-93, Smågutter 92, Smågutter 93, Minigutter og Minijenter. Når det gjelder 

seriestart kommer vi tilbake til dette, men trolig blir det i midten av oktober. 

 

 Vi har bestilt klubbgensere ! Regner med at den er ferdig ”uniformert” hos Reklameservice 

om ca to uker. Nærmere beskjed kommer !  

 

 Er du minispiller og trenger basketball ??? Klubben har baller til salgs for kr 100 pr stk.  

Ta kontakt med Svein Roger eller Tomas. 

 

 Let`s Play Hønefoss er et prosjekt i regi av basketballforbundet 

som er rettet mot basket i SFO (skolefritidsordningen). HBBK 

har gjort avtale med hele syv – 7 – skoler i distriktet om treninger 

en gang pr uke, med oppstart etter høstferien. De syv skolene vi 

har avtale med er Helgerud, Veien, Eikli, Hønefoss, Vang, 

Tyristrand og Bergerbakken. Følgende spillere og trenere fra 

HBBK vil være Let`s Play trenere : Hanne Sunniva Kvamme, 

Linn Andrea Vik, Lise Syvertsen Løken, Martin Gustavson, 

Kristoffer Solberg, Håvard Svartveit, Magnus Herstad, Vibeke Eriksen, Anette Tronrud, 

Stig Eriksen, Svein Roger Eriksen og Tomas Johansen. Vi gleder oss til å komme i gang 

med dette !!! 

Vi er faktisk den første klubben som har registrert oss hos NBBF med et slikt prosjekt ! 

 

 Det var gledelig å se at nesten 40 spillere møtte opp på den første klubbkvelden i 

Ringerikshallen. Vi er klar over at det var litt seint for de yngste, så neste klubbkveld vil bli 

på en mandag mellom kl 17 og 20 på Veienmarka, nærmere informasjon kommer.  

I straffekastkonkurransen er det fire stykker som ligger likt med 7 treff på 10 skudd. Disse 

er Christoffer Hagen (2M), Thomas Øksnes (2M), Vibeke Eriksen (trener J90-93) og 

Tomas Johansen (trener G90/91). 

 

 Det er fremdeles mulig å bestille klubbens oppvarmingsdress. Dressen koster kr 800,- og 

bestillingsfristen er satt til 14. september. Finnes i størrelse S – XXXL. Lever lappen til 

treneren din, eller send en mail til adressen du finner nederst på arket.  

 

 Trenger du basketsko eller annet utstyr ? Vi anbefaler at du sjekker utvalget hos JS Sport : 

www.js-sport.no . JS Sport vil med jevne mellomrom være tilstede på treninger, 

klubbkvelden og kampdager. 

 

 

 

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

http://www.js-sport.no/
mailto:posthbbk@online.no

