
InkluBasket Sommer uke 25 
 

 

 

Velkommen til InkluBasket Sommer i uke 25 – her finner dere litt informasjon.  

Oppmøte/registrering : Mandag 20.juni fra kl 09.00,  

Øvrige dager møter deltagerne kl 09.45-10.00 på «sin bane». 

Deltagerne blir delt i faste grupper som er på fast bane i hallen. De skal til samme sted hver dag. 

Alle får et deltagerkort ved oppmøte mandag 20.juni.  

Vi ønsker at deltagerne har med seg dette kortet hver dag. Kortet er merket med en logo på forsiden 

– denne logoen hjelper dem med å finne veien dit de skal i hallen.  

Hva må deltagerne ha med seg ?  

- Møt i treningstøy og med innesko. Garderobe kan ikke benyttes, men vask og toalett er åpent. 

- Vannflaske med vann. 

- Husk å merke alt med navn. 

 

Dagsplanen vil bli ca slik :  

Kl 10-1130 Aktiviteter. 

Kl 1130-1230 - Lunsj og sosialt i egen gruppe. 

Kl 1230-1330 Aktiviteter.  

Kl 1330-1400 Frukt. 

Kl 1400-1500 Aktiviteter. 

Lunsj blir servert på hver enkelt bane. Mandag til torsdag blir det brødmat, fredag serverer vi pølser.  

Det serveres frukt i løpet av den siste aktivitetsøkta hver dag.  

Kjøpe basketball ?  

Hvis deltagerne har lyst til å spille mer basketball i sommer, men mangler ball  

så kan dere kjøpe en ball av oss ! Ballen kan kjøpes ved avslutning fredag 24.juni.  

Pris kr 150 – betales med Vipps.  

Har du lyst til å spille mer basketball ? 

HBBK starter opp treninger ca ved skolestart i august og har tilbud for både gutter og jenter fra 

1.klasse og oppover. Treningstider blir lagt ut på www.honefossbasket.no og Hønefoss 

Basketballklubbs Facebookside når det er klart.  

 

Hvis du trenger å få ta i oss er vi i hallen hver dag mellom kl 09.00 og 15.00.  

Evnt kan du ringe eller sende sms til Tomas tlf 413 03 240 eller epost post@honefossbasket.no  

 

http://www.honefossbasket.no/
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