
Örebro Cup – Info og betaling 

Som kjent så blir årets hovedcup for Kvik Gutter 2002 Örebro Cup 16.-19. juni 2016, 
helt i starten av sommerferien.  

Vi har påmeldt to lag, som begge skal spille 11er-fotball.  

Vi trenger nå at de som skal være med på cupen innbetaler deltakeravgiften på 
G2002 sin konto, slik at vi kan betale videre til cupen. 

Dvs. alle påmeldte bes sette inn NOK 1000.- på konto nr. 1202.92.82321  
Frist: Onsdag 27. april 2016. 

Deltakeravgiften dekker overnatting på skole og 3 måltider per dag. 

Deltakeravgiften dekker ikke: 
• Mellommåltider 
• Lommepenger 
• Bensinpenger dersom man kjører med andre enn egne foreldre/foresatte 

Dvs. spillerne må ta med penger for dette til cupen.   

Mer info: 
• Cupen starter fredag 17.6. på formiddagen, dvs. alle spillere må ta fri siste 

skoledag før sommerferien. Dette må hver enkelt ordne selv med sin lærer! 
• Vi kommer til å reise til Örebro på torsdag ettermiddag, 16.6. Det er i 

underkant av 4 timer å kjøre fra Halden. 
• Hjemmesiden til Örebro cup: http://www.orebrocupen.se/ 
• Hvert lag spiller minst 4 kamper (2x 25 min) 

Etteranmeldinger: 
Hvis noen av dere som ikke er påmeldt enda, ønsker å være med, så er det bare å 
etteranmelde seg: Send mail til Frauke på gutter2002@kvikhalden.no og betal inn 
pengene. ☺ 
 
Avmeldinger/usikker: 
Det vil vi jo ikke ha! 
Men dersom noen av dere påmeldte er veldig usikker, eller om noen av de ikke-
påmeldte har litt lyst men vet ikke helt: Send mail til Frauke på 
gutter2002@kvikhalden.no eller snakk med Frauke eller Robert på trening, og vent 
litt med betalingen. 
 



Disse er påmeldt: 
 
1. Adrian Aakervik 
2. Adrian Mjekiqi 
3. Criss Ndaiyragije 
4. Einar  
5. Elias 
6. Håvard Lunde-Svendsen 
7. Isak Dahl Olsen 
8. Jacob 
9. Kacper 
10. Kristian Sellevoll 
11. Laurits Holden 
12. Letting 
13. Ludvig Wille 
14. Marieluise 
15. Matias Johannessen 
16. Max 
17. Ola Sørlie 
18. Oskar Briceno  
19. Peter S. Vegstein 
20. Petter Backstrøm 
21. Richard Ryland 
22. Ron 
23. Sigvard 
24. Silas Næss 
25. Simen O Hansen 
26. Sindre 
27. Trim Shabi 
28. Uranik 
29. Zaki M Nori 


