
 

HBBK-nytt – september   

 

o HBBK ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til en ny og forhåpentligvis 

spennende sesong.  

 

o Det må gjøres noen endringer i treningstidene for sesongen, dette må gjøres blant annet 

fordi at vi må slå sammen to lag pga litt for få spillere.  

De nye, oppdaterte treningstidene gjelder fra uke 38, altså mandag 17. september.  

Endringene gjelder for lagene Gutter 90/91, Gutter 92, Smågutter 93 og Smågutter 94. 

Tidene finnes nedenfor. 

 

o Nye treningstider – gjeldende fra mandag 17. september : 

Senior herrer :  

Mandag  20.00 – 21.30 – Veienmarka 

Onsdag  21.00 – 22.00 – Ringerikshallen stor 

Senior kvinner og Jenter 89 og eldre : 

Mandag  19.00 – 20.00 – Veienmarka  

Jenter 90-93 : 
Mandag  18.00 – 19.00 – Veienmarka 

Torsdag 20.00 – 21.00 – Veienmarka  

Gutter 90-92 : 
Mandag 18.00 – 19.30 – Ringerikshallen 

Onsdag  20.00 – 21.00 – Ringerikshallen  

Smågutter 93 :  
Mandag 18.30 – 20.00 – Ringerikshallen  

Onsdag   

Felles spilletrening for G og J 90-93 : 
Fredag  18.00 – 19.00 – Veienmarka 

Smågutter 94 :  
Mandag  18.30 – 20.00 – Ringerikshallen 

Onsdag 20.00 – 21.00 – Ringerikshallen  

Småjenter 94 :  
Tirsdag  19.15 – 21.00 – Hov u skole 

Torsdag  19.00 – 20.00 – Veienmarka  

Minigutter og Minijenter 95/96 : 
Mandag  17.00 – 18.00 – Veienmarka 

Fredag  17.00 – 18.00 – Veienmarka   

 

o Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 07/08 sendes ut fortløpende. Nytt i år er 

at alle vil motta en klubbgenser etter at kontingenten er betalt. Genseren er en svart 

hettegenser med klubbens logo på brystet og sponsorene på ryggen. Når du har betalt 

kontingenten tar du med kopi av kvittering eller utskrift fra nettbank som viser at 

kontingenten er betalt på trening eller sender den på mail til posthbbk@online.no . Skriv på 

hvilken størrelse du ønsker (vi har S, M, L, XL og XXL). I butikken ville en slik genser 

kostet 400 kr pluss trykk.  

 

Medlemskontingenten og treningsavgift er som følger : Spillere født i 1993 eller senere : kr 

1.000,- og for spillere født i 1992 eller tidligere : kr 1.300,-. 
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o Alle spillere født i 1994 eller tidligere må i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift 

betale lisens til Norges Basketballforbund. Lisensen gjelder som forsikring for spillerne og 

man har ikke lov til å delta i kamper uten at denne er betalt. Lisenssatsene er for spillere 

født 1989-1994 på kr 460,- og for eldre spillere kr 760,-. Dere vil motta en egen faktura for 

lisensen.  

 

o  I forrige sesong hadde HBBK ett SFO-prosjekt ved 7 barneskoler i distriktet. Totalt var det 

140 barn som deltok på ukentlige basketballtreninger. Også i år ønsker vi å gi dette tilbudet 

og vi jobber for tiden med å planlegge hvilke skoler og trenere vi får med oss i år.  

 

o Trenger du basketsko eller annet utstyr ? Vi anbefaler at du sjekker utvalget hos JS Sport : 

www.js-sport.no . JS Sport vil med jevne mellomrom være tilstede på treninger, 

klubbkvelden og kampdager. 

 

 

 

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

www.honefossbasket.no  
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