
Reisebrev Hop Stars  
Beograd 21.09-25.09 2019 

 
Turneringen  

”2nd Basketballcup My Turn” 



Lørdag 21.09 

Det var en spent gjeng som ankom Bergen Lufthavn kl 13.00 
i nye reisejakker og med nye sekker  



Lørdag 21.09 

Vi mellomlandet i Oslo før 
turen gikk videre til Beograd 
og hotell Envoy midt i Beograd 
sentrum  

 

 



Lørdag 21.09 

På flyplassen Nikola Tesla i 
Beograd stod det klar en 
minibuss for å frakte 20 
personer og masse bagasje til 
Envoy hotell  

 

 



Søndag 22.09 

Etter en deilig natts søvn og god frokost, samlet vi 
oss i resepsjonen på hotellet før avreise til hallen 
og åpningsseremoni med påfølgende kamper  

 

 



Søndag 22.09 

Vi ble hentet i minibuss like ved hotellet, og kjørt til hallen 
som lå ca. 30 minutter utenfor Beograd sentrum 

 

 



Søndag 22.09 

Det var åpningsseremoni med tale fra Tanja Licina, arrangør 
av turneringen ”My Turn”, samt tale fra Hop Stars v/ 
undertegnede 

 

Den norske- og den serbiske nasjonalsangen ble spilt 



Søndag 22.09 
Spillerne og heiagjengen er klar for første kamp i turneringen 



Søndag 22.09 

Bilder fra innledende kamper mot Moj 
Red, Evo Ruka og Živimo Zajedno 

 



Søndag 22.09 

Bilder fra innledende kamper mot Moj Red, Evo 
Ruka og Živimo Zajedno 

 



Søndag 22.09 

Litt avslapping mellom kampene må til   

 



Søndag 22.09 

Bilder fra innledende kamper 
mot Moj Red, Evo Ruka og 
Živimo Zajedno 

 

 



Søndag 22.09 

Bilder fra innledende kamper mot Moj Red, Evo 
Ruka og Živimo Zajedno 

 

 



Søndag 22.09 

Bilder fra innledende kamper 
mot Moj Red, Evo Ruka og 
Živimo Zajedno 



Mandag 23.09 

Stor stemning etter seier 29-28 
etter ekstra omgang i 
semifinalen mot Moj Red   

 

Klar for finale mot sterke 
Živimo Zajedno som vant 
turneringen i fjor       



Mandag 23.09 
Bilder fra finalekampen mot Živimo Zajedno  



Mandag 23.09 

Bilder fra finalekampen mot Živimo 
Zajedno 

 

 



Mandag 23.09 

En lite møte mellom coach 
og en skadet kaptein  

Coach ”Mario” forklarer og maner til innsats 

Bilder fra finalekampen mot Živimo Zajedno  



Mandag 23.09 Bilder fra finalekampen mot Živimo Zajedno 



Mandag 23.09 Bilder fra finalekampen mot Živimo Zajedno 



Mandag 23.09 

Premiebord 

Premiebord Oppstilling før medaljeutdeling 



Mandag 23.09 
 
Hop Stars har mottatt velfortjente sølvmedaljer og pokal etter 
tap 26-19 i finalen mot sterke fjorårs vinnere Živimo Zajedno 
 
 



Mandag 23.09 
 Rising Team All Star Team 



Turneringsbilde 



Mandag 23.09 
The Belgrade Fortress  

Etter finalekampen feiret vi sølv med middag på 
restauranten «Kalemegdanska Terasa» i Belgrade Fortress 
sammen med arrangør Tanja Licina 



Tirsdag 24.09 
 
Tirsdag ble det først litt 
shopping og deretter 
sightseeing i det nye området 
«Belgrade Waterfront» før  
tidlig hjemreise onsdag 

Belgrade Waterfront, 
known in Serbian as Belgrade on Water,  is an urban 
renewal development project headed by the Government 
of Serbia aimed at improving Belgrade's cityscape and 
economy by revitalizing the Sava amphitheater, a 
neglected stretch of land on the right bank of the Sava 
river, between the Belgrade Fair and Branko's bridge. It 
was started in 2014 with the reconstruction of the 
Belgrade Cooperative building, which was finished in June 
of the same year. It is the second largest mixed use 
complex under construction in Europe, just after Minsk Mir 
(Minsk World) worth 3.5 billion dollars. It will have 6.000 
apartments, seven hotels including W Hotel and St Regis, 
2000 offices, largest shopping mall in South East Europe 
and other public buildings like libraries, kinder gardens and 
museums 



En hilsen fra spillerne 
 

«Takk for støtten som gjør det mulig for oss å reise, samt å realisere våre 
mål og planer om å få spille kamper og utvikle oss som basketballspillere»  



En hilsen fra spillerne  
 

«Takk for støtten som gjør det mulig for oss å reise, samt å realisere våre 
mål og planer om å få spille kamper og utvikle oss som basketballspillere»  



En hilsen fra trenerne  

 
Takk for støtten som gjør 
det mulig for oss trenere 
å trene denne fantastiske 

gjengen, samt  utvikle 
laget og realisere våre 

felles mål: 
 

 spille kamper  
  bli basketballspillere 

 
 



Oppsummering 

• Det har vært nok en fantastisk minnerik tur for spillere, trenere og ledsagere 

• Kampene bekrefter at vi har tatt et steg videre som lag og blitt bedre basketspillere, det er gøy 
å få en slik bekreftelse 

• Sølv i turneringen og opp en plass fra i fjor er laget veldig fornøyd med 

• Vi møtte også i år, et vertskap som passet på at alt lå til rette for at Hop Stars skulle få en flott 
opplevelse 

• Organisasjonen My Turn vil arbeide videre med å videreutvikle turneringen, og ønsker å 
invitere flere utenlandske lag til neste år/de kommende årene 

• Hop Stars ønsker fortsatt å delta i turneringen fremover hvis forholdene og økonomi ligger til 
rette for dette  

• Turneringen My Turn har også sin egen Facebook side for de som har lyst å se flere bilder 
•  https://www.facebook.com/myturnbasketballcup/ 

• Hop Stars har opprettet en egen Facebook side hvor alle som ønsker kan følge oss, her takker vi 
også våre støttespillere  
•  https://www.facebook.com/HopStars.offisielle.side /evt søk opp @HopStars.offisielle.side på Facebook 

 
 

 

Hop Stars takker så mye for mottatte midler!! 

https://www.facebook.com/myturnbasketballcup/
https://www.facebook.com/HopStars.offisielle.side
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn

