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HBBK-nytt
september 2008
o HBBK ønske alle spillere og foreldre/foresatte velkommen til en ny sesong. Vi har i
skrivende stund holdt på med treninger en drøy måned. Vi ser at mange av de som var
med oss i fjor fremdeles er med. Selv om det ikke er så mange spillere på alle lagene
enda vil vi tro at det kommer til noen flere utover høsten, mange spiller fotball i tillegg
og har ofte prioritert dette frem til høstferien.
o Det blir ingen treninger i høstferien (uke 40)
o Det blir ikke trening i Ringerikshallen mandag 6.oktober pga vedlikehold.
I stedet arrangerer vi klubbkveld på Veienmarka fra kl 18.00 – 20.00.
JS-Sport kommer med sitt utstyrssalg !
o HBBK deltar med fire lag i Asker Cup helga 27.-28.september. Lagene som deltar er
Junior Menn 91, Junior Kvinner 92, Gutter 94 og Jenter 94. Kampoppsett finnes på
hjemmesiden.
o HBBK deltar med 8 lag i årets seriespill. Fire lag (Junior Menn 91, Junior Kvinner 92,
Jenter 94 og Senior menn) deltar i Oslo og Akershusserien. Lagene Gutter 94,
Smågutter 95/96, Småjenter 95/96 og Mini 97 og yngre deltar i Buskerudserien.
o Giro for medlemskontingent sendes ut i disse dager. I fjor fikk alle en klubbgenser når
kontingenten var betalt. Denne sesongen vil alle få en ”Shooting shirt”
(oppvarmingstrøye) når kontingenten er betalt. Denne trøya skal brukes utenpå
draktene når vi varmer opp på kamper. Det ser veldig proft ut at alle har likt antrekk
på kamper !
Når du har betalt kontingenten tar du med kopi av kvittering eller utskrift fra nettbank
som viser at kontingenten er betalt på trening eller sender den på mail
tilposthbbk@online.no
o Medlemskontingenten og treningsavgift er som følger : Spillere født i 1995 eller
senere : kr 1.000,- og for spillere født i 1994 eller tidligere : kr 1.300,-.
o Alle spillere født i 1996 eller tidligere må i tillegg til medlemskontingent og
treningsavgift betale lisens til Norges Basketballforbund. Lisensen gjelder som
forsikring for spillerne ogman har ikke lov til å delta i kamper uten at denne er
betalt.
Lisenssatsene er for spillere født 1996 på kr 300,-, for spillere født 1991-1995 på kr
600,- og for eldre spillere kr 900,-. Spillere født 1997 eller senere er dekket av Norges
Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring og skal følgelig ikke betale lisens.
Dere vil motta en egen faktura for lisensen. Det står konto- og KID-nummer på
fakturaen.

o I forrige sesong hadde HBBK ett SFO-prosjekt ved 9 barneskoler i distriktet. Totalt
var det over 150 barn som deltok på ukentlige basketballtreninger. Også i år ønsker vi
å gi dette tilbudet og vi jobber for tiden med å planlegge hvilke skoler og trenere vi får
med oss i år.
o Alle spillere født i 1994 er av Buskerud Basketballkrets pålagt å delta på Let`s Play
trenerkurs og Aspirantdommerkurs. Kursene vil finne sted i Hønefoss.
Let`s Play trenerkurset arrangeres på Veienmarka fredag 10.oktober kl 17.00 til 21.00.
Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder.Tlf 413 03 240 –
posthbbk@online.no

www.honefossbasket.no

