
Reisebrev Hop Stars

Basketligan Special - Sundsvall
runde 2

31. jan - 2. feb 2020



Stockholm – Arlanda Airport 
fredag 31. januar

Tre timers mellomlanding ble slått ihjel
med lunsj på Tacobar



Fredagskveld på restaurant Bitline i Sundsvall



Lørdag 1. februar, på vei til første kamp 



Oppvarming før første kamp mot Fryshuset



Bilder fra kampen mot Fryshuset



Bilder fra kampen mot Fryshuset



En glad gjeng etter seier i første kamp, 34-16



Bilder fra kampen mot 
KFUM Central Basket



Bilder fra kampen mot 
KFUM Central Basket



Bilder fra kampen mot 
KFUM Central Basket



Lagene takker hverandre for kampen. Det ble et forventet tap mot 
Central, 16-35. Deretter en liten samling for å snakke litt om kampen.



Lørdagskveld var 
det sosial samling 
for lagene hvor 
også Erick , Årets 
Rookie fra mai 
2019, fikk 
overlevert en noe 
forsinket diplom.
En tur innom
bensinstasjonen 
på vei hjem måtte 
også til J



På vei til ny kamp 
søndags-morgen



Noen bilder fra siste 
kampen mot AIK, her 

ble det seier 42-10



Hop Stars i Sundsvall



Oppsummering

• Hop Stars hadde en flott tur til Sundsvall hvor det ble to seire og 
ett tap

• Det er veldig kjekt å se at trening som er lagt ned denne sesongen 
gir resultater, og at spillerne og laget har utviklet seg videre

• Arrangementet var flott tilrettelagt og gjestfriheten stor
• I tillegg var det veldig kjekt å treffe igjen spillere, ledsagere og 

trenere fra de svenske lagene 

• Laget ser nå frem til å delta i sluttspillet som arrangeres 1-3 mai

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

@HopStars.offisielle.side på Facebook
• Hop Stars ønsker å delta i ligaen fremover så lenge laget greier å 

skaffe midler til dette J

Hop Stars takker så mye for støtten som er mottatt

https://www.facebook.com/HopStars.offisielle.side
https://www.facebook.com/%3Fref=tn_tnmn

