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Hønefoss BBK – hvordan tenker vi ? 

Vår hovedtanke er at all aktivitet skal være positiv, inkluderende og gøy ! 

Ingen ting er umulig – noe tar bare litt lengre tid…

Hva kan vi lære av andre ? 

BLNO-tankegangen : Motstandere på banen – partnere utenfor. 

Vær nysgjerrig, spør andre, del med andre

Basket i Norge er en såpass liten idrett at vi må jobbe sammen for å bli større og bedre.

Se MULIGHETENE, ikke BEGRENSNINGENE !!! 



Bygg en god merkevare
Skaff klubben et godt rykte, så vel lokalt som regionalt og nasjonalt.

Jobb internt for å lage et sosialt fellesskap – VI er Hønefoss BBK ! 

Vi jobber med å utvikle spillerne så vel sportslig, som sosialt. 
Vi ønsker gode spillere, men ikke minst skal de har lært «å oppføre seg»

Vær synlig i lokalmiljøet gjennom ulike prosjekter og tiltak.

Vær positiv, imøtekommende og inkluderende. 

Profiler klubben – bruk logoen aktivt - Klubbens logo skal kjennes igjen

Skaff ulikt profileringsutstyr og selg det så billige som mulig (vi har nesten ikke fortjeneste på vårt)



Søk om støtte…
Søk om støtte ! Det finnes utrolig mange «der ute» som har midler de gladelig deler ut…

Finn et prosjekt dere kan søke om støtte til (skolebasket, åpen hall el.l.).
Lag dere en standardsøknad som dere bruker til «alt» - med noen justeringer.
Beskriv prosjektet i søknaden.

Husk at hvis du ikke søker er det 100% sikkert at du ikke får tildelt støtte ! 
Ved å sende inn en søknad har du økt sjansene for tildeling med 50% ! 
50% sjanse for ja og 50% sjanse for nei – det er mye bedre odds enn 100% nei.
Søk «over alt» :

Tilskuddsportalen (oversikt)
Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB (Østlandet,)
lokale sparebankstiftelser, legater og andre stiftelser,  lokale firmaer, kommunen,
LAM-midler, Grasrotandelen, 

Det er mange som vil støtte gratisaktiviteter for barn og ungdom !!!



Rekrutteringstiltak

Vi har en rekke forskjellige rekrutteringstiltak.

Tiltakene er hovedsaklig rettet mot de lokale skolene.

Felles for alle tiltakene : Det er GRATIS å delta !



Skolecup

I januar/februar hvert år arrangerer vi skoleturnering for de lokale skolene. 

Turneringen har fire klasser : Barneskole gutter og jenter, ungdomsskole gutter og jenter. 

Tre dager med innledende kamper på dagtid. 

To ettermiddager med sluttspill – semifinaler, bronsefinaler og finaler. 

Hvert år deltar i overkant av 35 lag og 350-400 elever.



Let`s Play

Let`s Play er vårt skoleprosjekt, hovedsaklig rettet mot 6. og 7. trinn på barneskolen.

Vi har god kontakt med de lokale skolene og de aller fleste ønsker besøk fra oss i løpet av 
skoleåret. 

I 2020, til tross for Covid-19-restriksjoner, besøkte vår amerikanske trener, David Oliver, ca 40 
klasser/grupper og til sammen mellom 700 og 800 elever fikk basketundervisning i skoletiden. 

Høsten 2021 har David besøkt ca 20 klasser og i overkant av 400 elever. Besøkene fortsetter våren 
2022. 

Tilbudet er gratis for både skoler og deltagere.



Vi fikk bli med som en av to breddeklubber desember 2020.

Ca 90 barn fra fire skoler deltok i perioden desember 2020 – mai 2021. 

Ny søknad (fase 2) våren 2021 – ble en av 11 klubber i Norge som fikk bli med. 

Høsten 2021 – mai 2022 deltar 120-130 barn ved fem skoler.

Bruker spillere fra våre eldste lag som instruktører, pluss et par voksne trenere. 

Deltagelse er selvfølgelig gratis – trenerne får lønn via prosjektmidler. 



Hver fredag kl 18.00 – 21.00 åpner vi Hønefoss Arena 

Lavterskeltilbud, åpent for alle, GRATIS å delta. 

3 timer basketballaktiviteter for barn og ungdom i alderen 13-19 år. 

Vi har aktivitetsledere og vakter tilstede. 

Deltagerne styrer aktiviteten selv, men kan be om råd og tips hvis de ønsker. 



Basketskole – sommer, høst og vinter
InkluBasket Sommer 

Første og siste uke i sommerferien – 120 plasser hver uke. 
Barneskolealder
Lunsj og frukt hver dag
Ungdommer som trenere (lønnet)
Voksne veiledere og ledere (lønnet)
2021 : 120 deltagere i uke 25, 80 deltagere i uke 32.  
GRATIS å delta – eneste lokale sommerskole som ikke koster noe. 
Budsjett ca kr 165.000 for to uker – 100% dekket av støtte fra NBBF, Gjensidigestiftelsen og andre

Basketskole høst- og vinterferie
Tre dager i løpet av uka. 
Barneskolealder
En voksen leder, pluss 2-3 ungdommer (lønnet) 
40 plasser pr uke. 
GRATIS å delta ! 



Takk for oppmerksomheten

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål – hjelper gjerne med min/vår erfaring og tanker

Tomas Johansen – post@honefossbasket.no – 413 03 240

mailto:post@honefossbasket.no

