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o Velkommen til en ny sesong i HBBK. Treningene har holdt på i snart en måned nå og det er godt å
se både nye og gamle spillere på trening.
o Treningstider sesongen 12/13 er som følger :
1.div kvinner : Man 20-2130 TH, tor 20-2130 RH.
3.div menn : Man 21-2230 TH, tor 2030-22 RH.
Gutter 96/97 og Gutter 98 : Man 1730-1930 RH, ons 1930-2130 TH.
Smågutter/jenter 99/00 : Tir 1915-21 Hov, tor 17-18 VUS
Minigutter 01 og yngre : Man 18-19 VUS, tor 18-19 VUS
Minijenter 01 og yngre : Man 1830-20 Hov, tor 1730-19 Hov.
Damer trim : Man 2015-2130 VUS
RH = Ringerikshallen, TH = Tyristrandhallen, VUS = Veienmarka ungdomsskole, Hov = Hov
ungdomsskole.
o Trenere sesongen 2012/2013 : 1.div kvinner : Tomas Johansen, 3.div menn : Stig Eriksen og Charit
Sethi, Gutter 96/97 og Gutter 98 : Al Alamodin. Smågutter/jenter 99/00 : Svein Roger Eriksen,
Minigutter 01 og yngre : Sondre B. Hanssen og Magnus Rolfsøn, Minijenter 01 og yngre : Fred
Erlandsen og Anette Tronrud.
o Grasrotandelen. HBBK har så langt i 2012 fått over 44.000 kroner fra Grasrotandelen hos Norsk
Tipping. 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.
o Medlemskontingent for sesongen 2012/2013 sendes ut i disse dager med forfall 15.10.12.
Kontingenten er på kr 1.500 for spillere født 1998 eller tidligere og kr 1.200 for spillere født 1999
eller senere. Det gis 50% søskenmoderasjon pr spillere utover første medlem(det skal betales full
pris for det eldste medlemmet). Når kontingent er betalt vil alle medlemmer motta en treningsshorts
med klubblogo.
Har du ikke fått giro ? Du kan betale inn direkte til vår konto 2230.60.52849, husk at det er veldig
viktig at innbetalingen merkes med spillerens navn.
o Spillerlisens for sesongen 2012/2013 sendes ut elektronisk til epost-adressen vi har fått oppgitt på
spilleren ved registrering. Spillerlisensen gjelder som forsikring og MÅ være betalt før første
seriekamp. Uten gyldig lisens kan ikke spilleren delta i kamper. Lisensen er på kr 1050 for spillere
født i 1994 eller tidligere, kr 850 for spillere født 1995-1999 og kr 500 for spillere født i 2000.
Spillere født i 2001 eller senere skal ikke betale lisens da de er dekket av Norges Idrettsforbunds
barneidrettsforsikring. Lisensen betales til Norges Basketballforbund – kontonr og kid på faktura.
o HBBK vil i år arrangere Basketskole både i høstferien og i romjula. I høstferien blir det basket i
Ringerikshallen torsdag 4. og fredag 5.oktober kl 10-14 begge dager.
o Har du begynt i år ? Spør treneren din om å få et registreringsskjema eller last det ned på nettsiden.
Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder. Tlf 413 03 240 – post@honefossbasket.no
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