# Nyhetsbrev Nr21 fra fotballteamet G04 (25.07.17) #
Pkt 1 – Siste trening før Norway Cup torsdag kl 18:00
Siste trening før NC blir på torsdag. Håper flest mulig kan stille.
Vi ber også om at forfall til en eller begge disse treningene meldes fra på SMS til både
André (97160002) og Anwar (46615001).
Pkt 2 – Info om Norway Cup
Her kommer litt informasjon angående sommerens høydepunkt for G2004.
Det er 25 spillere som er påmeldt og vi stiller med to 9’er lag. Som vi tidligere har
informert om på foreldremøte stiller vi med ett 1.lag og ett 2.lag.
Vi er samtidig opptatt av at vi er èn gjeng som heier hverandre frem.
Turneringen starter søndag 30. juli, og vi reiser til Oslo lørdag 29. juli, installerer oss på
skolen, og deltar på parade og åpningsshow som er på Ekebergsletta lørdag. Oppmøte
for paraden er kl 16.30 og paraden starter kl 17.00 i krysset mellom Stamhusveien og
Ekebergveien. Vi behøver nok biler til å frakte spillerne opp dit.
Praktisk info:
Tidspunkt for turneringen:
Oppmøte på skolen:
Hjemreise:
Overnatting:

29. juli – 5.august
Lørdag 29. juli kl 14:00
Seinest lørdag 5.august.
Trosterud skole, Tvetenvn 181, 0673 Oslo

Ledere: Anwar og Andrè, sammen med foreldre som ulike dager har ansvar
Transport:
Det er ikke felles transport til Trosterud så vi legger derfor opp til at alle møter på skolen
hvor spillerne skal overnatte, senest kl 14:00 lørdag. Vi oppfordrer de som skal kjøre til å
fylle biler og kjøre samlet innover.
Når det gjelder transport til/fra åpningssermoni og kamper er vi avhengige av at det er
nok foreldre med bil som kan bistå med transport. Vi har mulighet for gratis kollektiv
transport innad i Oslo, men til enkelte av kampene er det er for tidkrevende (Kringsjå,
Ekeberg). Et av våre lag vil ha kamp 09:00 hver morgen og vi er avhengige av å være på
plass ved banen minst 45 minutter før kampstart for å få gjennomført oppvarming og
andre rutiner før kamp.

NB! Det legges opp til at begge lagene skal heie på hverandres kamper, med mindre
kampene kolliderer (som i tilfellet med lagenes 3.kamp på tirsdag).
Overnatting og foreldreansvar:
Også til overnatting er vi avhengig av foreldrehjelp. Det vil være behov for 4 personer pr
døgn til overnatting og hjelp på dagtid. Dette er i tillegg til Anwar og Andre. Vaktene er
fra kl 1800-1800, med unntak av første vakt som er fra vi ankommer skolen til kl 18
neste dag.
Lagene trenger hjelp til f.eks handling og tilbereding av frukt/mat, påfyll av flasker,
heiagjeng, sosiale aktiviteter etc. Det er også behov for vask av drakter minst et par
runder i løpet av uka. Det er eget vaskeri på sletta. Hvor mange overnattinger det vil bli
er avhengig av hvor langt vi kommer i cupen.
Alle lag kommer til sluttspill og først kamp i sluttspillet spilles onsdag. Vi satser på at vi
blir så lenge som mulig, og vil at alle spillerne skal bli på cupen til begge lag er slått ut.
Lørdag – søndag
Søndag – mandag
Mandag - tirsdag
Tirsdag – onsdag
Onsdag – torsdag
Torsdag – fredag
Fredag - lørdag

Personer til overnatting og logistikk fra kl 1800-1800
Ole Jacob og Gunnar, Jørn og Thor Arve (ekstra Kjersti Hellum)
Anders og Bjørn, Ronny og Thor Arve (ekstra Kjersti Hellum)
Ronny, Thor Arve, Øystein og Line (ekstra Kjersti Hellum)
Peter, Thor Arve, Tor og Anne Beate
Jørn og Thor Arve, Stine og Hege
John Erik, Karoline, Jørn og Thor Arve
John Erik, Karoline, Jørn og Thor Arve

Telefonliste til alle vakter:
Anders Bjerknæs
Anne Beate Bjerknæs
Bjørn Egil Jordhøy
Hege Bergan
John Erik Langaas
Jørn Enger
Karoline Ruud
Jostein Andersen
Line Kjærstad
Ole Jacob Bruserød
Peter Mutsaers
Ronny S. Pettersen
Stine Næss Askjer
Thor Arve Vartdal
Tor Svarva
Øystein Rosland

91697933
91822734
98841380
98054293
90603010
45851293
48021649
90551535
91617760
90662472
92423872
92057696
99160560
95166424
48852592
92653456

Regler og ID:
Se eget skriv som nå skal være fylt ut og signert av spiller og foresatte. Dersom noen
ikke har levert dette, eller kopi av ID, send det til Ronny så snart som mulig.
(ronny@santanas.org)
Alle spiller får A-kort hvor dette er inkludert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skoleovernatting: åtte overnattinger fra lørdag til søndag
Mat: Frokost på skolen – lunsj og middag i Ekeberg Idrettshall (kun middag
lørdag 30 juli)
Lag foto med diplom til hver spiller
Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos
grenser hele uken
Fri adgang til kommunale utebasseng: Frognerbadet og Tøyenbadet
Gratis adgang til de fleste museer i Oslo
Gratis minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall
Adgang til alle sponsoraktiviteter på Ekebergsletta

Pakkeliste / utstyr:
• Fotball utstyr: Drakt, shorts, strømper (må ta med flere par), fotballsko,
leggskinn, overtrekk etc.
• Joggesko
• Sovepose (evt dyne og pute) og liggeunderlag. Oppblåsbar madrass er greit, men
den må være enkel pga plassmangel
• Toalettsaker
• Håndklær (flere enn ett)
• Fritidsklær. Husk at norsk sommer kan være alt fra varmt, vått og kaldt
• Badetøy
Alt må merkes godt!
Lommepenger og verdisaker:
A-kortet dekker mat under oppholdet så det er behov for et begrenset beløp med
lommepenger.
Anbefalt beløp er maks 500,- . Spillerne selv er ansvarlig for de verdisakene som penger,
mobil, pad’er, kamera etc de tar med seg. «Voksenvaktene» vil være behjelpelig med å
passe på verdisaker under kampene.

Økonomi:
Vi har fått inn en del penger igjennom dugnad (flaskeinnsamling, dorullsalg, kakesalg og
vaffelsalg). Vi har også påtatt oss banerydding ut året. Til alle spillerne er det kjøpt inn
windbraker, T- skjorte og liten bag, alt fra Hummel, med påtrykket logo og navn. Dette
vil leveres ut på Norway Cup. Vi har også vært så heldige å få t-skjorter og flasker fra
Jarle, faren til Emanuel!
I tillegg har vi midler til å få til noen hyggelige samlinger med mat el.l under cupen, samt
gå til innkjøp av små praktiske ting vi trenger.
Kampoppsett:
Med forbehold om endringer:

Oppdatert oppsett finner du her:
http://results.cupmanager.net/6339495,2017,nb/category/10200009Kampene
Lag:
Lag 1:
http://results.cupmanager.net/6339495,2
017,nb/division/11774821
Adnan Aatif - 24
Amund Engseth - 18
Benjamin Andersen - 9
David Holvik - 6
Emanuel Lidal - 43
Jacob Bruserød - 8
Jørgen Hauger Viken - 15
Max Kjærstad Rosland - 19
Oscar Bjerknæs - 3

Lag 2:
http://results.cupmanager.net/6339495,2
017,nb/division/11774706
Anders Enger - 6
Christoffer Karlsen Ruud - 21
Gabriel Slettner - 16
Ivar Pettersen - 5
Jean Bergan (Keeper og utespiller) - 4
Lars Mutsaers – 23
Mike Holmes - 5
Ola Theodor Gilje - 13
Peder Askjer - 15

Sander Holster-Karlsen - 7
Sebastian Grytemark Wilfran Jordhøy (Keeper) - 34

Peder Nørstebø-Vartdal - 20
Tan Erik Ngueyen (Keeper) Vebjørn Isaksen - 3
Vebjørn Østevik - 25

Nyttige linker:
Parkering:
https://norwaycup.no/nb/parkering/
Måltider:
https://norwaycup.no/nb/maltider/
Praktisk informasjon: https://norwaycup.no/nb/praktisk-informasjon/

App for Norway Cup:

