
Referat fra felles foreldremøte i HBBK 19.oktober 2016 

Styrets leder, Magnus Herstad, ønsket velkommen til møtet før Svein Roger Eriksen sa litt om 

klubbens historie.  

 

Litt historikk :  

• Stiftet i 1986 – 30 års jubileum i år ! 

• Eliteserie for kvinner og menn på slutten av 90-tallet. 

• 1998/99 Bronse i sluttspillet for både kvinner og menn. 

• Siste år i eliteserien var i 99/00, etter det har det vært breddesatsing. 

• År 2000 : Anstrengt økonomi med 300.000 i gjeld.  

• I dag : God og ryddig økonomi.  

Etter et historisk tilbakeblikk ble det snakket litt om HBBK sesongen 2016/17 : 

 

Økende aktivitet 

• Fem lag i seriespill : 3.div menn, Gutter 2000, Gutter 2001, Jenter 1999-2002, pluss 

EasyBasket (2005/2006), EasyBasketChallenge (2007 og yngre) og Trim damer (voksne 

damer). 

• Trenerne sa kort litt om sine lag.  

• Klubben er heldig som har trofaste sponsorer som støtter oss. Hønefoss Sparebank, 

Ringerikes Blad og Ringeriks-Kraft har alle vært med oss siden tidlig på 1990-tallet. 

Klubbens forventninger til spillerne : 

• God oppførsel på og utenfor banen. 

• Vi snakker fint til hverandre. 

• Vi er positive.  

• Vi holder ballen i ro og venter utenfor hallen/banen til vår trening starter.  

• Husk at HBBK har et godt rykte å ta vare på !!!  

Klubbens forventninger til foreldre/foresatte : 

• God sportslig opptreden på kamper. 

• Vær supporter for hele laget, ikke bare ditt barn   

• Ta kontakt hvis dere lurer på noe. 

Barn med spesielle behov : 

• Vi vil ha plass til alle og setter pris på om dere er åpne overfor trenere/lagkontakter om at 

deres barn har spesielle behov.  

• Vi tilrettelegger gjerne. 



• Kommunikasjon mellom trener og foreldre er viktig.  

• Ta gjerne kontakt med sportslig leder hvis ønskelig. 

• Husk at vi har taushetsplikt !  

Familier med økonomiske utfordringer : 

• Vi ønsker at alle skal få muligheten til å være med i klubben. 
• Hvis noen har utfordringer vedr kontingent, turneringer o.l. så send oss en kort mail så finner 

vi ut hvordan vi kan være behjelpelige. 

• Vi har taushetsplikt.  

 

Til slutt ble det avhold et kort møte for hvert lag.  

 


