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o Her kommer litt info fra styret i klubben igjen.  

 

o Som vi skrev om i forrige infoskriv kommer det en dugnad for alle medlemmer nå på nyåret. Dette 

gjøres for å skaffe ekstra inntekter til klubbkassa. Styret har bestemt seg for å være med på 

Sportslotteriet og hver familie vil få tilsendt 20-25 skrapelodd som skal selges. Sammen med 

loddene får dere en giro som betales innen forfall. Totalt vil dette gi en inntekt på rundt 25.000 

kroner til klubben. Det vil være med et eget infoskriv sammen med loddene. Hele lotteriet  

 

o I løpet av 2009 fikk HBBK inn 23.165 kroner fra Grasrotandelen til Norsk-Tipping. Vi oppfordrer 

fremdeles flest mulig til å gi sin andel til oss. Gå til kommisjonæren og oppgi vårt 

organisasjonsnummer som er 976 161 653. Takk for støtten ! Ps.. Det koster ikke noe å gi bort 

Grasrotandelen sin . 

 

o Også i år arrangerer vi Ringerikes Blads Skolecup i basketball. Tirsdagene 19.jan, 26.jan og 2.feb 

spilles det innledende kamper i Ringerikshallen på dagtid. To ettermiddager nærmere vinterferien vil 

det spilles sluttspill på Veienmarka. Spillere på våre eldste lag gjør en kjempeinnsats med dette 

arrangementet og hjelper til som dommere og med sekretariat. Mer info finnes på hjemmesiden. 

 

o I romjula arrangerte vi nok en gang Ringeriks-Kraft Basketskole. Totalt deltok det 49 barn i alderen 

3.-8. klasse de to dagene basketskolen ble arrangert. For å arrangere basketskolen er vi avhengig av 

hjelp fra spillere på de eldste lagene våre. Denne gangen var det vanskelig å få nok instruktører, så vi 

oppfordrer alle til å hjelpe til neste gang. Vi retter samtidig en stor takk til de som tok seg tid til å 

hjelpe til !  

 

o Fra neste sesong er det mye som tyder på at hele Østlandet blir slått sammen til en Region Øst i 

stedet for flere kretser slik det er pr i dag. Dette vil i hovedsak si at alle våre lag kommer til å spille 

kamper mot flere nye lag. Regionen vil bli delt inn i to soner, øst og vest. Vi vil tilhøre sone vest og i 

hovedsak spille kamper mot lag fra Buskerud, Vestfold, Telemark og den vestlige delen av dagens 

Oslo og Akershus Basketballkrets. Ikke noe er vedtatt foreløpig, men det er trolig at det blir valgt en 

slik løsning. ’ 

 

o I romjula var fem av våre spillere på landslagssamlinger. Julie McCarthy og Lise Løken kom videre 

til neste samling med U18-landslaget, mens Elin K. Gulbrandsen gikk videre til neste samling for 

U16. På guttesiden kom ikke Eivind Scheen videre fra første samling med U16-laget, mens Ziko 

Christoffer Bull Manojlovic var på U18-samling. For U18-gutter er det foreløpig ikke tatt ut spillere 

til neste samling.  

 

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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