
 

o  

o  

o  

o Lenge siden sist, så nå er det på tide med litt info igjen ! 

 

 

o Alle lagene våre har spilt flere kamper og det har blitt flere seire enn tap så langt. Vi stiller som kjent 

med tre lag i Osloserien og fire lag i Buskerudserien. Så langt er både herrelaget i 5.divisjon og 

småguttelaget ubeseiret i årets serie. Flere av de andre lagene har også levert mange gode kamper.  

 

o I løpet av høsten har vi fornyet våre sponsoravtaler med Ringerikes Blad, Ringeriks-Kraft og 

Hønefoss Sparebank. Alle disse tre har i en årrekke vært viktige støttespillere for klubben og vi er 

veldig glade for å ha de med videre.  

 

o Grasrotandelen. HBBK har i løpet av året fått inn ganske så mye fra Grasrotandelen til Norsk 

Tipping. Pr i dag ligger det an til å bli over 22.000 kroner totalt. Fortsett å verv givere, informasjon 

finnes på hjemmesiden vår.  

 

o Mandag 28. og tirsdag 29.desember arrangerer vi, i samarbeid med Ringeriks-Kraft, årets 

basketskole i Ringerikshallen. Vi holder på fra kl 11 til 15 begge dager. Instruktører vil være trenere 

og spillere i klubben. Påmeldingsinfo deles ut på egen lapp og finnes også på hjemmesiden.  

 

o I januar er det nok en gang klart for Ringerikes Blads skolecup. Det vil bli tre dager med innledende 

kamper i Ringerikshallen og to ettermiddager med sluttspill på Veienmarka. Mer info finnes på 

hjemmesiden.  

 

o Let`s Play. Vi har de tre siste sesongene hatt et basketballtilbud for SFO på flere av barneskolene i 

distriktet. Vi håper å kunne dra i gang dette på nyåret, men er avhengig av spillere på aldersbestemte 

lag som kan være trenere. Trenerkurs for Let`s Play vil arrangeres rett over nyttår. Dette er et fem-

timerskurs som vil bli arrangert en ettermiddag.  

 

o Den siste helgen i november var Elin K. Gulbrandsen (Junior kvinner) med på Oslo og Akershus sitt 

kretslag for Jenter 94 og Eivind Scheen (Guttelaget) med på Buskeruds Gutter 94-lag. Begge lagene 

deltok i den Nasjonale Kretslagsturneringen i Bergen, og begge lagene reiste hjem med sølvmedaljer.  

 

o I romjula vil flere av våre spillere delta på landslagssamlinger. Lise S. Løken og Julie McCarthy på 

U18 jenter, Elin K. Gulbrandsen på U16-jenter, Ziko Christoffer Bull Manojlovic på U18 gutter og 

Eivind Scheen på U16-gutter. Vi ønsker alle lykke til !  

 

o På nyåret regner vi med at det vil bli et par dugnader for å skaffe penger til klubbkassa. Vi kommer 

tilbake til dette når vi har flere detaljer på plass.  

 

o Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden vår aktivt, vi oppdaterer flere ganger i uka ! 

 

 

 

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