# Nyhetsbrev Nr24 fra fotballteamet G04 (27.08.17) #
Pkt1 – Treninger denne uka
Som allerede kommunisert har vi nå treninger fra kl 18:00 på nedre gressbane både
tirsdager og torsdager. Mulig det kommer endringer når vi etterhvert må trekke opp på
kunstgress, men da kommer det i så fall info om det i forkant. Så inntil videre er det
nedre gress som gjelder begge dager.
Tirsdag: Keepertrening 17:00-18:00
Tirsdag: Trening 1.laget 18:00 – 19:30 (2.laget har kamp)
Torsdag: Trening for 2.laget 18:00 – 19:30 (1.laget har kamp)
Søndag: 4x4 intervalltrening Greveskogen Idrettsanlegg 12:00 – 13:00
Pk2 – Tabellene etter 2. Serierunde
1.laget:

2.laget:

Pkt 3 –Seriekamper ut høstsesongen for begge lag
NB! Listen under er hentet ned fra Fotball.no 26.08. Det kan komme endringer på
enkelte kamper, men det blir det i så fall gitt beskjed om så snart vi vet det.
1.laget:
NB! Kampen er flyttet fra mandag til torsdag

2.laget:

Pkt 4 – Laguttak til 2.lagets bortekamp mot Kvelde tirsdag kl 18:00
Oppmøte i bortegarderobe kl 17:00
Trenere:
Anwar & André
Spillere (13):
Christoffer Karlsen Ruud
Gabriel Slettner
Ivar Pettersen
Jean Bergan (Keeper)
Karoline Røren Svanes
Lars Mutsaers
Max Kjærstad Rosland
Mike Holmes

Ola Theodor Gilje
Peder Askjer
Peder Nørstebø-Vartdal
Vebjørn Isaksen
Vebjørn Østevik
Pkt 5 –Laguttak til 1.lagets hjemmekamp mot Ørn-Horten torsdag kl 18:00
Oppmøte i hjemmegarderobe kl 17:00.
Trenere:
Anwar & André
Spillere (12):
Adnan Aatif
Amund Engseth
David Holvik
Emanuel Lidal
Henrik Biering
Jacob Bruserød
Jørgen Viken
Max Kjærstad Rosland
Oscar Bjerknæs
Peder Horgen
Sebastian Grytemark
Wilfran Jordhøy (Keeper)
Pkt 6 – 4 x 4 intervalltrening søndag kl 12:00
Det blir frivillig intervalltrening på Greveskogen Idrettsbane søndag 03.09.
Som vanlig blir det 10 min oppvarming i eget tempo, deretter 4 x 4 min løping. Deretter
blir det en spurtøvelse før vi tøyer ut og tar en langsom joggerunde. Dette er en veldig
effektiv treningsform som er unnagjort på under en time. Voksne som ønsker det må
gjerne bli med oss.
Pkt 7 – Mazda Cup 16-17 september
Dugnadsliste:
Kiosk lørdag 0800-1345: Jon Erik Langaas, Louise Buckley og Bjørn Egil Jordhøy

Kiosk lørdag 1330-2000: Bente Strøm og Kjersti Engseth
Parkering lørdag kl 1330-2000: Gunnar Viken
Trenere og årgangsleder: Opprigg fredag fra kl 1730, og årgangsleder hele cupen ellers.
Pkt 8 – Tid for treningsavgift
Fra fredag 01.09 kan dere betale treningsavgift for høsten 2017 i weborg.
Du ordner dette selv, både medlemsskap og innbetalinger i weborg.
Gå inn på:
https://eik-tonsberg.no/ Klikk dere inn oppe til venstre.
Om du ikke har brukernavn eller passord, så be om nytt. Trenger du mer info om
innbetaling står det bruksanvisning på nettsiden under fanen "informasjon om
betaling".
Pkt 9 – Gjenglemt tøy
Gjenglemt tøy er hengt opp i garderoben i 1. etasje på klubbhuset.
Der er det verdt å ta en titt før det blir fjernet i slutten av uke 36.
Pkt 10 – Gevinst til lotteri
Vi nærmer oss høstens loddsalg og da trengs det premier. Vi må ha minst en, fin premie
fra vår årgang. Meld fra til Randi på 917 48 493 dersom du har premier eller forslag til
premier. Frist 09.09.
Pkt 11 – Navn til DNB - høstens enkleste dugnad
Alle bes om å skaffe navn og nummer til personer som kan tenke seg å bli oppringt for å
få et boliglånstilbud fra DNB. Helt uforpliktende, selvfølgelig. Det er premie til den
årgangen som har flest navn, og fristen er 5.9.17. Send navnelisten til Randi på
randinorstebo@hotmail.no eller 917 48 493.
Pkt 12 – Norges landslag G18 trener på Eik denne uka!
"Landslagsuke" på Eik!
Kommende uke er det firenasjonersturnering for G18-landslag (Norge, Sverige, Danmark
og Østerrike) på Storstadion i Sandefjord.

Hovedbanen vår er treningsarena og base for Norge, som også bor på Hotel Klubben
under turneringen. Laget ledes av "Eikvenn" Pål Arne "Paco" Johansen, som også
besøkte oss på Eat-Move-Sleep arrangementet i våres.
Norge trener på Eik kl 16:00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. På onsdag møter de
Østerrike kl 18:00, mens lørdagens motstander og tidspunkt avhenger av resultatet i
denne kampen.
Vi er velkommen til å se treninger og gjerne ta en prat med Pål Arne etterpå. G18landslaget håper at flest mulig av Eik sine spillere dukker opp for å se på treninger,
kamper og for å bli litt kjent med noen av de største fotballtalentene i Norge.
https://www.fotball.no/landslag/norge-gutter-18/2017/g18-tropp-tilfirenasjonersturnering/

