# Nyhetsbrev Nr28 fra fotballteamet G04 (14.09.17) #
Pkt1 – Status Mazda Cup
Siden en del lag ble tatt ut av G14-cupen søndag mistet vi vår plass der og dermed har vi
kun med ett lag i G13-cupen lørdag. I tillegg skal fire spillere hospitere opp til G14 i
søndagens 11er-cup. Dette betyr dessverre at ikke alle får spille i denne turnerningen,
men vi jobber med å finne nye turnerninger som arrangeres etter seriene er ferdigspilte.
Kommer med mer info om det etterhvert.
Pkt2 –Mazda Cup lørdag (9er)
Vårt eneste lag i cupen, G13-laget, spiller tre kamper i innledende pulje lørdag.
De to lagene på topp i hver pulje går videre til sluttspill.
Det betyr at vårt lag får tre kamper pluss evt kvartfinale, semifinale og finale om vi
vinner pulja eller blir nummer to.
Første kamp er kl 09:00 og det blir dermed oppmøte i hjemmegarderoben kl 08:00.
Her er oversikten over de innledende kampene i pulja og sluttspillet:

Laguttak til lørdagens G13-turnerning:
Trenere:
Anwar, André og Ernest
Spillere (12):
Adnan Aatif
Christoffer Karlsen Ruud
Gabriel Slettner
Ivar Pettersen
Jacob Bruserød
Jean Bergan
Lars Mutsaers
Oscar Bjerknes
Peder Nørstebø-Vartdal
Sebastian Grytemark
Vebjørn Isaksen
Wilfran Jordhøy (Keeper)
Pkt3 –Mazda Cup søndag (11er)
G14-årgangen har bedt om få å låne fire spillere til søndagens turnerning på 11er-bane.
De fire spillerne som hospiterer opp fra oss er:
Amund Engseth
David Holvik
Max Kjærstad Rosland
Peder Horgen
Disse fire møter opp kl 09:00 i hjemmegarderoben søndag morgen.
Her er kampene til G14-laget i denne turnerningen:

Pkt4 – 4x4 intervalltrening søndag utgår
Det blir ikke 4x4 intervalltrening nå på søndag.
Pkt5 – Seriekamper neste uke
Tirsdag 19.09 kl 18:00 --- Store Bergan – Eik Tønsberg
Onsdag 20.09 kl 18:00 --- Nøtterøy 3 – Eik Tønsberg 2
Laguttak til kampene sendes ut på søndag.
Pkt6 – Treninger neste uke
Tirsdag 19.09 kl 18:00: 2.laget trener på nedre gressbane
Torsdag 21.09 kl 18:00: Hele årgangen trener på nedre gressbane
Søndag 23.09 kl 12:00: 4x4 intervalltrening på idrettsbanen

