
OPPDATERT INFO! Sluttspillet 19-21 Oktober 

Sjekk https://copenhagensupercup.dk/ for program og kampoppsett. 

Avreise kl 14:00 fra Tusenfryd: 

Både jente-og  guttebussene har avreise kl 14.00 fra Tusenfryd.  

Vi har fått lov av Tusenfryd å parkere ved bussholdeplassen (der pendlere parkerer). 
Bommen er stengt, men er åpent på andre siden av parkeringsplassen.  

Oppmøte kl 13.45. Bussen kjører kl 14!  

Vi er 109 stk som skal ta buss. VIKTIG at alle kommer til tiden. 

Ankomst skolen vi skal bo på ca kl 22.00. 

Vi er på Tusenfyd ca kl 21.00 søndagskveld.  

Bussliste 

Vedlagt bussliste for gutte- og jentebussen. Hvis det er noen som er på listen, men som 
ikke skal ta buss allikevel, så må dette informeres om fortløpende til Henning Gangsøy, 
tlf nr 40607696. Gi også beskjed hvis noen mangler på listen. Legger også ved liste på 
de som ordner transport selv.  

Produkter bestilt på webshoppen 

Blir utdeling av produkter på Gjersjøen Torsdag kl 18.00 - 18:45.  

Måltider inkludert i prisen: 

Fredag: Middag på vei til København og kveldsmat når vi kommer frem (mest sannsynlig 
pizza) 

Lørdag: Frokost og gallamiddag 

Søndag: Frokost 

Overnatting 

På grunn av praktiske årsaker, da vi er to fulle busse busser, er vi plassert på skole 3 
minutt fra der cupen arrangeres. 

Som i fjor har vi bestilt tilhenger for de som ønsker å ta med madrass. Anbefales å 
merke madrassen. 

Skolen heter Frydenhøjskolen, og adressen er: 

Egevolden, 2650 Hvidovre 



https://goo.gl/maps/BrFbkTcYEmk  

Det er to gymsaler med plass til over 40 stk i hver sal. 

Fasiliteter: det er fire garderober med skilt til gutt/jente, bord og stoler, kjøkken, 
kaffemaskin, kjøleskap og fryser, ovn, mikroovn, musikanlegg m.m. 

NB! Det er noen få som er innlosjert privat. De vil bli informert. 

 

Pakkeliste: 

 Madrass/liggeunderlag 
 Sengetøy 
 Rød BSK drakt 
 Hvit shorts 
 Røde sokker 
 BSK genser og bukse 
 Ekstraklær: Kan vært lurt å ha med ekstra shorts, sokker osv i tilfelle det regner 

hele Lørdag og man skal spille kamp Søndag.  
 Ta med klær i forhold til værmeldingene (varm jakke, regnjakke, dobbelt opp med 

fotballutstyr). Det var litt kaldt i fjor. 
 festantrekk 
 Håndkle og toalettsaker 

I tillegg ha med lommepenger til: 

 Snacks på turen 
 Lørdag: Lunsj som kjøpes på stadion 
 Søndag: Middag på vei hjem 

Fadderordning G13 og J13 

Alle spillere på G13 og J13 vil ha egne faddere de kan forholde seg til gjennom turen. 
Det blir sendt ut liste til foreldrene på telegram i løpet av uka, slik foreldrene og barna er 
orientert hvem som har ansvar for hvem. 

Ved spørsmål kontakt: 

Henning Gangsøy, tlf nr 40607696. 

Kristian Persson, tlf nr 40021881 

     


