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Cupinfo
Dana Cup 2017 arrangeres 24. – 29. juli i Hjørring, Danmark.
Astor FK organiserer felles buss/ferge for de som ønsker å benytte seg av dette:
 Avreise: søndag morgen 23.juli, før cup, fremme på skolen i Danmark sent søndag kveld
 Retur: lørdag kveld, 29. juli, fra Hjørring, fremme i Trondheim søndag rundt lunsjtider
Alle Astor-lag bor på samme skole, og både cupavgift, overnatting, mat og busstransport er
inkludert i deltakeravgift (A-bånd).
Det blir en felles Astor kveld med litt mat og moro mandag kveld 24. juli kl 1800, på
skoleområdet. Spillere, ledere, foreldre, slekt og søsken er velkommen. Ellers står lagene fritt til å
disponere kveldene sine slik de ønsker. Det er mange muligheter i Hjørring og området rundt.
Det spilles innledende kamper tirsdag–torsdag. Semifinaler og finaler spilles fredag-lørdag.
Deltakeravgift (A-bånd), pr. spiller:
 4000,- inkludert buss og båt til/fra Danmark (samme pris om man kun sitter på en vei,
men viktig at de som kun skal sitte på den ene veien gir beskjed om dette ved påmelding
siden fergen koster en god del)
 3400,- uten transport til/fra Danmark
Ved akutt sykdom og avmelding mindre enn 45 dager før avreise refunderes ikke
deltakeravgiften.
Det er fullt mulig for spillere å delta uten at foreldre er med.

Påmelding – viktig info for alle lagledere:
Dana Cup komitéen er ansvarlig for å melde inn lag og spillere på Danacup sine nettsider.
Laglederne eller lagets Danacup-ansvarlig må sørge for at følgende aksjoner/fristes overholdes:
Aksjon

Frister 2017

Melde tilbake til Dana-koordinator om de planlegger å bli med på Danacup eller ikke

05. januar

Påmeldingsgebyr NOK 2.500,- pr. lag overføres til DanaCup konto. (Pga kursen kan beløpet
bli justert etter Dana cup er ferdig).

1.april

Endelig påmeldingsliste fra hvert lag sendes til Dana-koordinator og Påmeldingsansvarlig

10.mai

Hvert lag må overføre en samlet innbetaling av deltakeravgift til DanaCup konto

10.mai

Samle inn kopi av gyldig PASS (kopi av bankkort el.likn er IKKE lenger akseptert) til de som
skal reise med buss/båt, og sørge for at dette overleveres i en konvolutt til reiseansvarlig på
bussen. Disse kopiene vil da følge reisen tur/retur.
I tillegg må hver enkelt spiller ha med pass – dette pga utvidet grensekontroll som gjør at det
også kreves pass for kryssing grensene i Skandinavia

Før/ved
avreise buss

Samle inn kopi av ID til alle fra laget som skal delta, og ta med dette til Danmark for
identifikasjon ved eventuell kontroll under cup.

Før cup

Samle inn oversikt over hvor mange spillere/søsken/foreldre fra sitt lag som blir med på felles
sosialt arrangement under cupen, og sende på e-post til Sosialansvarlig i Danakomiteen.

15.juni

Melde fra ASAP til Reiseansvarlig, dersom noen av spillerne ombestemmer seg og f.eks
kun skal ta buss/båt den ene veien.

Kontinuerlig

Sjekke inn laget på skolen og betale depositum på skolen DKK 500,- kontant.

Ved innsjekk
skole

Sjekke inn laget på hovedanlegget, gjøres typisk mandag. Innsjekkingen må være 100%
riktig med antall spillere, navn osv – helt umulig å ettermelde spillere ETTER denne
innsjekkingen – ta derfor med trener el. liknende for sidemannskontroll under denne
innsjekkingen!

Mandag under
cup

Danacup konto
Astors Danacup konto er: 4202.45.91659. Alle innbetalingene fra lagene skal gå til denne
kontoen.
Komiteen:
Danacup 2017-komiteen består av foreldre fra J03 og G03:
Ansvar

Navn

Mobil

E-post

Lag

Dana-koordinator

Frode Austgulen

416 70 210

faust@getmail.no

J03

Økonomiansvarlig

Wenche Valø

414 74 809

w-valo@online.no

J03

Bjørn Valø

926 85 755

b-valo@online.no

J03

Rune Dahle

952 52 156

runedahle@hotmail.com

G03

Georgie Nardot

472 67 385

gnardot@yahoo.no

G03

Påmeldingsansvarlig/Danakont

Are Sjaastad

475 23 199

aresjaastad@gmail.com

G03

Sosialansvarlig

Hilde Færvik

930 03 252

hi-faer@online.no

G03

Sosial

Christine Wang

993 70 009

christinewang81@hotmail.com

J03

Sosial

Maria Haddon

996 42 193

mahadd@me.com

G03

Are Sjaastad

475 23 199

aresjaastad@gmail.com

G03

Økonomi
Reiseansvarlig
Reise

Søskenlagansvarlig

Annen relevant info
Søskenlag
Det blir i 2017 ikke søskenlag fra Astor.
I tillegg til egne Astor-lag ligger det an til påmelding av et «søskenlag» bestående av yngre
søsken av spillere fra Astor og andre naboklubber på Byåsen. Dette organiseres av en egen
«søskenlag-ansvarlig» i komiteen. Det koster NOK 1000,- per spiller å delta på søskenlaget,
dette dekker lagspåmelding, D-kort og eventuell deltakelse på sosialkveld.
Reise med buss og båt t/r Danmark organisert av Astor FK
Avreise søndag morgen, 23. juli, før cup
De som skal sitte på med buss til Danmark møter opp ved Astor klubbhuset tidlig søndag
morgen. Oppmøte senest kl 05:00, bussen kjører 05:15.
Alle spillere må smøre med seg 2 matpakker og ta med godt med drikke, og foreldre oppfordres
om å vise fornuft mht å la spillere medbringe for mye godteri og brus på turen.
Ankomst Larvik ca. 16.00, bussene tømmes og returnerer til Trondheim. Bagasje tas om bord i
fergen av hver enkelt spiller/eier. Bagasjetraller er bestilt for 2017.
Avreise ferge Larvik kl. 1730 (Color Line). Det er bestilt buffet til alle busspassasjerer.
Ankomst ferge Hirtshals kl. 21.15. Når båten kommer over til Hirtshals blir spillerne hentet av
buss fra DanaCup og kjørt til Bagterpskolen adr. Fuglsigvej 1 (samme skolen som i 2016), der
alle Astorspillerne skal bo sammen. Fremme ca. kl. 22.15.
Hjemreise lørdag kveld etter cup
Avreise fra skolen med Dana busser på lørdag kveld, 29. juli, tidspunkt er ikke klart.
Avreise med ferge fra Hirtshals kl. 22.15 (Color Line), det er bestilt kveldsbuffet til alle
busspassasjerer.
Ankomst med ferge til Larvik kl. 02.00 natt til søndag, deretter busskjøring gjennom natta før de
stopper og spiser frokostbuffet på Alvdal.
Ankomst Byåsen ca klokken 1300 søndag 30. juli.
Medisiner/sykdom etc
Blir du bilsyk, ta reisesyketabletter før bussturen.
Dersom et lag skal sende spillere med buss/båt UTEN å ha med en egen voksen, må dette laget
alliere seg med en annen voksen på bussen. Informer også Danacup-koordinator om en slik
avtale, gjerne via påmeldingsskjemaet.
Overnatting på skole
Lagene får egne rom til overnatting. Husk luftmadrass, pute og sovepose. Doble madrasser er
kun tillatt dersom 2 spillere sover på samme madrass, dette pga begrenset plass.
Spillerne har ikke lov til å forlate skolen uten avtale med lagleder/trener og skal ikke gå alene
utenfor skolens område.
Det skal være ro om kvelden kl. 23:00. Noen lag har kampstart tidlig neste morgen.

Det er selvfølgelig forbud mot alle former for rusmidler blant alle som overnatter i og ved skolen,
også de voksne. Det er nulltoleranse for rus av alle slag, samt uakseptabel oppførsel. Vi
representerer Astor på denne turen og skal oppføre oss deretter. Brudd på reglene vil medføre
hjemsendelse for foreldrenes regning.
Les mer om skolene og ordensregler her:
http://www.danacup.com/index.php/dk/skoleindkvartering
Det er lov å ha med mobiltelefoner, ipod, ipad og lignende, MEN PÅ EGET ANSVAR. Astor har
på ingen måte erstatningsansvar ovenfor spillerne på utstyr som blir ødelagt, mistet eller stjålet.
Hver spiller er selv ansvarlig for sitt eget utstyr. Spillere kan få låne lederens telefoner for å ringe
hjem hvis behov, men da er det fint om dette blir avklart på forhånd med den enkelte trener/
lagleder.
Bespisning og busstransport
Frokost, lunsj og middag er inkludert under hele cupen for de deltagerne som har A-kort og de
som har «foreldre-kort» for overnatting på skole. Det samme gjelder busstransport under cupen.
Også mulighet for å kjøpe enkel mat/frukt/drikke på skolen, i tillegg er det en matbutikk 1 km fra
skolen.
Innkvartering for foreldre / supportere under Danacup
Dette må arrangeres av den enkelte, uavhengig av Astor. Det oppfordres likevel til å finne
husvære i området Lønstrup. Dette er tradisjonelt «Astor-land» og en samling i dette området vil
forenkle sosiale samlinger under oppholdet.
For familier som skal være med lønner det seg å se etter feriehus tidlig da disse fort blir
bortbestilt.
Huskeliste og forslag til pakking
Gyldig pass
2 stk matpakker til busstur
Andre sko enn fotballsko
Drikkeflaske
Ekstra sokker
Luftmadrass
Undertøyskift
Sovepose og evt. pute
Varme klær
Toalettsaker
Regnklær
Kampdrakt
Badetøy

Kampshorts/nikkers
Lette klær og sko hvis sommervær
Fotballstrømper
Leggbeskyttere
Lommepenger
Fotballsko (Kampene spilles på gress)
Tom pose til skittentøy
Overtrekksdrakt
Håndduker (minst 2 stk.)
Innesko
Evt. reisesyketabletter eller annen medisin
Liten ekstra sekk/bag til buss/kamper

MERK ALLE TING TYDELIG MED NAVN, NR OG LAG

Annen info til lagene:
Alle lag må betale et depositum på ca DKK 500,- for klasserommet ved ankomst skolen. Dette
gjøres kontant ved innsjekk og er lederen som skal bo på skolen med sitt lag sitt ansvar.
Pengene refunderes ved hjemreise.
Hvert lag må stille med 1-2 foreldre fra søndag til laget sjekker ut av skolen, og minst en
leder/forelder må overnatte på samme rom som laget.
Hvert lag oppfordres også til å arrangere et eget sosialt treff for sitt lag en dag/ kveld i tidsrommet
torsdag-lørdag.
Utsjekk av skolen:
Astor er opptatt av at klubben, og i neste omgang laget skal fremstå samlet. Dersom et lag er
slått ut av cupen og ønsker å sjekke ut av skolen forutsettes det at dette gjøres samlet for hele
laget. Dette for å unngå at enkeltspillere blir etterlatt. Dette må hvert lag selv organisere.
Husk at rommet på skolen skal være ryddet og rengjort før det forlates.

Vi håper på en flott tur i 2017 som vil gi gode
fotballopplevelser og ferieminner
for alle sammen!

