
 

 

 

 

         Hønefoss 31.01.18 

 
Göteborg Basketballfestival 10.-13.mai 2018. 

 
Vi har i år valgt å reise til Göteborg Basketballfestival som sesongavslutning for våre 
lag. Turneringen arrangeres Kristi Himmelfartshelgen, 10.-13. mai.  
 
Vi sørger for å ha med nok ledere/voksne pr lag som deltar.  
 
Avreise fra Hønefoss vil bli på ettermiddagen onsdag 9.mai og vi er tilbake i 
Hønefoss søndag kveld. Reisemåte er avhengig av hvor mange som reiser. Egen 
buss, rutebuss, privatbiler og tog er alternativene. Klubben organiserer transport, 
dette er ikke noe hver enkelt spiller må ordne selv.  
 
Deltagerkort koster kr 1.300.- pr person. Deltagerkortet inkluderer følgende : 
Overnatting på skole, ti måltider, fri inngang på Liseberg (må betale for aktiviteter),  
gratis reise med buss og trikk i Göteborg. 
 
Buss tur/retur Göteborg bruker å ligge på ca kr 600-800.- pr person – dette kommer 
an på hvor mange som skal være med. Vi kommer tilbake med endelig pris på dette 
når påmeldingene foreligger.  
 
Når det gjelder hvilke lag vi melder på, ser vi an dette etter hvert som påmeldingene 
kommer inn, men regner med å kunne stille lag i flere klasser. Blir det mange spillere 
i en årsklasse, melder vi på to lag. Vi beregner ca 7-8 spillere pr lag. Yngre spillere 
kan delta på eldre lag, men ikke omvendt. 
 
Vi garanterer ikke at spillere som melder seg på etter fristen får være med. Dette har 
med tidsfrister for bestilling av transport og påmelding til turneringen å gjøre.  
 
I og med at turneringen fylles fort opp må vi ha rask påmelding.  
Påmeldingsfristen settes til onsdag 7.februar 
 
Eneste gyldige påmeldingsmåte er at foreldre/foresatte sender en epost med 
spillerens navn og fødselsår til klubbens epostadresse : post@honefossbasket.no  
Påmeldingen er bindende ! 
Hvis noen tenker å kjøre selv MÅ de melde fra om dette ved påmelding.  
 
Dere vil få en bekreftelse på at den er mottatt. 
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