
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Til spillere og foreldre på G2001 

 

  
Dette er punktene som det ble snakket om på spiller- og foreldremøtet tirsdag 25. januar: 
 
Treningene i år 
• Tirsdager kl 18-19.30 og torsdager kl 20 -21 fram til påske. 
• Vi trener sammen med G2000 – og noen ganger sammen med G1999. 
• Futsaltreninger inne i Oppsal Arena tre fredager til, kl. 18.30 – 20.00 
• Nye treningstider etter påske; to dager i uka. 
• Fotballsko, leggskinner, drikkeflaske og fotball. 
• Klær etter været! 
• MELDE FORFALL! 

 
2014-sesongen for G2001 
• To runder til med futsal-spill i Bjørnholthallen 
• 2014:  Vi spiller mot jevnaldrende i 2001-serien. 
• Første kamp i slutten av april. 
• Vi kommer til å spille våre kamper på søndager. 
• Vi trenger 15-16 stabile spillere. 

 
Overnattingscup: Flisekompaniet Cup på Hamar, 26-27. april 
• Avreise med bil fra Haugerud lørdag morgen. 
• Kamper, servering og overnatting i barnehage rundt Storhamar stadion 
• Overnattingstur 
• Kamper mot 2000- og 2001-lag 
• Tre kamper lørdag, to kamper søndag. 
• Vi reiser sammen med Haugerud G2000. 
• Hjemme igjen søndag ettermiddag. 
• Klubben betaler deltakeravgiften 
• Spillerne betaler deltakerpakke; kr. 450 pr. person, som dekker overnatting, mat begge 

dagene og sosiale aktiviteter. 
• Vi spleiser på bensin. 

 
Vi trenger: 
Foreldre som kan være med begge dagene. 
Biler med plass til 15-16 spillere (fem biler?) 
 
Norway Cup, Ekeberg, 27. juli til 2. august 
• Vi satser på 4-5 lag fra Haugerud. 
• Vi lager et felles opplegg med «base» på Ekebergsletta (samlingssted, profilering av 

klubben, oppbevaring av utstyr) 
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• 7er-fotball mest aktuelt 
• 27. juli til 2. august. 
• Fem-seks kamper, de fleste de tidligste dagene i uka. Flere kamper hvis vi går videre i 

turneringen. 
• Alle må komme seg til Ekebergsletta, enten på egenhånd eller sammen med andre. T-

bane/buss er mulig, men tar tid. Vi kan evt. organisere felles kjøring, om flere foreldre er 
villige. 

• Sosiale aktiviteter utenom kampene (konserter, aktiviteter på Sletta, bading, storkamp 
på Ullevaal) 

• Kostnader: Deles mellom klubben og spillerne. 
 
Hva kreves? 
• 11-12 spillere som er sikre på å være hjemme den uka og vil stille opp på kampene. 
• Noen foreldre som kan hjelpe til på Ekebergsletta tre-fire dager på dagtid. 
• Egenandel fra alle spillere. 
• Bli enige om noen sosiale aktiviteter. 

 
Vi foreldre som støttespillere for laget 
• Medlemskontingenten: 300 kroner 
• Fotballavgiften:  1.400 kroner 
• Alt som trenere og ledere gjør i Haugerud Fotball, er gratis innsats! Frivillige som bruker 

av sin fritid til beste for barna våre. 
• Sende gutta av gårde til treninger og kamper 
• Melde fra om evt. forfall 
• Har vi riktige opplysninger på alle foreldre og spillere? 
• Supportere på hjemmekamper 
• Vertskap på hjemmekampene (ta i mot motstander, ordne med mål osv, kaffe/te) 
• Kjøring (reiser) til bortekamper 
• Andre oppgaver: Ta bilder, legge ut på internett, lage sosiale aktiviteter på klubbhuset… 

 
Nytt treningsutstyr 
Vi kommer med tilbud om ny treningsdress og spillerbag, som et spleiselag mellom 
leverandøren Gresshoppa, klubben og spillerne. 
 
Kontaktpersoner for laget 
Trener: Naser Lusnjani, mobil 918 39 140 og e-post haugerud2001@gmail.com 
Lagleder: Dag Endal, mobil 911 84 388 og e-post dagend@online.no  
 
Haugerud Fotballs hjemmesider: http://haugerudif.no/no/fotball/ 
Haugerud Fotball på Facebook: https://www.facebook.com/HaugerudFotball  
2001-lagets hjemmeside: http://haugerudif.no/no/fotball/finn_ditt_lag/g2001/  
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