
Laget av Nina Hop

Reisebrev Hop Stars 
Deltakelse i 

«Basketligan Special»
i Kinna utenfor Gøteborg

Januar 2019



Fredag 18.01

• Det var en spent gjeng som ankom 
Bergen Lufthavn kl 17.00 for avreise 
med SAS til Gøteborg via København

• Reisefølge bestod av 9 spillere, totalt 
antall reisende 20 personer 

• Etter innsjekking og 
sikkerhetskontroll var det på tide å 
spise litt før avgang kl 18.50

Avreise Bergen Lufthavn



Fredag 18.01

• Latter og godt humør mens vi venter på 
boarding fra København til Gøteborg

Gutta boys!



Fredag 18.01

• Vi ankom Gøteborg 
Landvetter flyplass kl 21.45 
og ble hentet av 
representant fra arrangøren 
Basketligan Special / Marbo
basket som kjørte oss til 
overnattingsstedet 
Viskadalens Folkhögskola & 
Kursgård ca 45 minutter 
unna



Lørdag 19.01

• Viskadalens Folkhögskola & 
Kursgård

• Her bodde 9 av  14 lag



Lørdag 19.01
• Etter en 

tidlig frokost 
ble vi hentet 
av buss som 
kjørte oss til 
Arenahallen 
ca 20 
minutter 
unna

• Vår første 
kamp startet 
kl 10.00

• Arenahallen i Kinna



Lørdag 19.01

• Før kampene startet var det 
presentasjon av hver enkelt spiller, 
noe spillerne synes var veldig stas

• Etter kampen stilte lagene opp og 
takket hverandre for kampen



Lørdag 19.01

• Bilder fra første kampen mot Fryshuset 
basket Isbrytarna

• Litt prat og justering i pausen må til



Lørdag 19.01

• Bilder fra kampen mot Fryshuset basket 
Isbrytarna

• Ordentlig feiring etter scoring :-)



Lørdag 19.01

• «Matchens Lirare» ble 
også kåret

Lagbildet Fryshuset basket Isbrytarna og Hop Stars 



Lørdag 19.01

• Etter første kamp bar det med buss tilbake 
til Viskadalens Folkhögskola & Kursgård for 
å spise lunsj

• Spillere, trener og foreldre sammen før 
kamp nr 2 mot Østersund basket Happy 
Hoops Blå



Lørdag 19.01

• Det ble tap 26 – 8 i kampen mot Østersund basket 
Happy Hoops Blå

• En oppsummering etter 
kampen må også til 



Lørdag 19.01

• Solidsport streamet kampene og  her 
intervjuer de trener Marius Nordbø

Hop Stars har fått straffe

……og kaptein Martin Hop Andersen



Lørdag 19.01

• Siste og tredje kamp på lørdagen  var satt opp som 
«Landskamp» mellom Sverige og Norge (Hop Stars)

• Det ble en tett og spennende kamp som Sverige 
tilslutt vant 25-13



Lørdag 19.01

• Middag etter siste kamp lørdag ble servert i «Ladan»

• Deretter ble det  arrangert sosialkveld for spillere og foreldre 
med video fra kampene, Kahoot med mer…..

• Her ble Hop Stars også ønsket velkommen til å delta i ligaen 
fremover

«Ladan»



Søndag 20.01

• Klar for ny dag med kamp
• Venter her på  bussen som skal frakte oss til 

hallen

• Friskt om morgenen med et par minus



Søndag 20.01

• Oppvarming før siste kamp mot KFUM 
Central basket Rosenbusken

• En tøff kamp for litt slitne Hop Stars spiller, 
en time-out må til



Søndag 20.01

• Vi ble godt ivaretatt 
med både mat, 
drikke og snacks

• Felles lagbilde med KFUM Central basket 
Rosenbusken etter et klart tap 45-12

• Hop Stars spillere som ble kåret til 
«Matchens Lirare» i de fire kampene vi 
spilte



Søndag 20.01
• Etter kampene bar det tilbake til Viskadalens Folkhögskola & Kursgård for å spise lunsj og detter 

pakke ut av rommene før vi satte kurs til Gøteborg Landvetter flyplass og hjemreise via København 
til Bergen

Litt venting 
og da er 
det godt 
med litt 

mat



Lagbildet
Hop Stars



Oppsummering
• Hop Stars hadde en flott tur til Sverige og deltakelse i Basketligan Special

• Arrangementet var flott tilrettelagt, gjestfriheten var stor og nye vennskap ble etablert

• Dette var Hop Stars sine første kamper på stor bane
• Laget stod på og jobbet hardt i alle kampene og det var en sliten gjeng som satte seg på flyet 

søndagskveld
• Vi har tatt med oss mye god læring som vi kan jobbe videre med på trening her hjemme

• Basketligan Special ønsker Hop Stars velkommen til å delta i ligaen fremover som spilles over 
tre runder i sesongen (oktober, januar og mai)

• Basketligan Special er inne i sin tredje sesong og er den raskest voksende ligaen i Sverige. I 
tillegg har mange av lagene trent basket i flere år før ligaen ble til.

• Hop Stars ønsker å delta i ligaen fremover visst laget greier å skaffe midler til dette J


