HBBK-INFO – Sesongstart


HBBK ønsker alle nye og gamle spillere velkommen til ny sesong. Vi ønsker i år å komme
med en ”HBBK-Info” ca en gang pr måned.



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

 Treningstider sesongen 2006/2007 :
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 21.00 – 22.00 – Ringerikshallen.
 Beklager at onsdagsøkta blir sein, dette skyldes at vi har fått veldig dårlig
med treningstider denne sesongen. Jobber med å finne en bedre løsning.
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 20.00 – 21.30 – Ringerikshallen.


Seriestart : Vi har lite informasjon om når det blir seriestart, men trolig vil det være tidligst
midten av oktober. Mer informasjon kommer når vi vet mer.



Registreringsskjema. Alle spillere, nye og gamle, fyller ut registreringsskjema som deles ut
på trening. Det er viktig at informasjonen på dette skjemaet er korrekt, slik at vi til en hver
tid har et oppdatert medlemsregister.



Det vil bli arrangert klubbkvelder ca en gang pr måned. Her vil det bl.a. arrangeres
klubbmesterskap i straffeskyting, samt 3 mot 3 turneringer. Klubbkveldene er åpne for alle.
Årets første klubbkveld blir arrangert onsdag 6. september kl 20-22 i Ringerikshallen.



Vi sender ut ny lapp med mulighet for bestilling av klubbens overtrekksdress. Frist for
bestilling blir satt til 14. september. Det vil være mulig å prøve størrelser på den første
klubbkvelden.

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

