Selbu, Tydal, Røros og Holtålen på kamp!
Dere er plukket ut til Trøndelag på Kamp for vår hjemmekamp mot Kristiansund!
Rosenborg Ballklub inviterer alle i området til fotballfest på Lerkendal lørdag 05.august.

RBK – Kristiansund lørdag 05. august kl. 18:00
Rosenborg ønsker å gjøre kampen til en spesiell opplevelse for alle fra Selbu, Tydal,
Røros og Holtålen og tilbyr følgende som kun dere kan søke om til denne kampen:







Småtroll (Maskoter), 7-9 år
Ballhentere, 14-16 år
Innmarsj indre bane, 7-12 år
Møt spiller etter kamp
Selfie på banen
Draktbærere, 13-16 år




Trøndelag på kamp- billetten
Trøndelagspakken i RBK Shop

SMÅTROLL – (Maskoter)
Vi trekker ut 22 barn i alderen 7-9 år, 11 for RBK og 11 for bortelaget som får
muligheten til å være maskot. Barna leies inn av hver sin spiller på Lerkendalmatta før
kamp for spillerpresentasjon. Kun barn fra dette området får anledning til å søke.
Barnet + 1 ledsager får gratis inngang til kampen. Hvis det er ønskelig med flere billetter
får dere kjøpe Trøndelag på Kamp-billetten til kr. 100,Disse får plassering på nedre del på SpareBank 1-tribunen.
Oppmøte og informasjon kommer i e-post etter trekning er foretatt.
Siste frist for påmelding: mandag 31. juli
For påmelding, trykk her:

https://form.jotformpro.com/71561953840965

DRAKTBÆRERE:
Ny aktivitet for sesongen 2017 er Draktbærere. Nå kan laget ditt være med å bære inn
stordrakta på indre bane før kampstart. Vi har to store RBK- drakter, framside og bakside
som skal bæres inn rett før spillerne kommer inn på banen. Vi trenger derfor to lag hvor
hvert lag stiller med minst 16 personer, i alderen 13-16 år. Dette er en aktivitet hvor du
sammen med dine lagkamerater får oppleve Lerkendal fra gressmatta. Dette skjer før
kamp, så når kampen spilles i gang, ser dere kampen fra tribunen.
Meld på samlet lag.
Siste frist for påmelding: mandag 31.juli
For påmelding, trykk her:

https://form.jotformpro.com/71562147840961

BALLHENTERE:
Ditt lag har mulighet til å bli trukket ut til å være Ballhentere. Meld på ditt lag for å være
med i trekningen. Dette er for barn i alderen 14-16 år, og kun lag fra dette området har
anledning til å søke. Det må være minimum 14 spillere.
Meld på samlet lag.
Siste frist for påmelding: mandag 31. juli
For påmelding, trykk her:

https://form.jotformpro.com/71561743340957

INNMARSJ:
Vi ønsker å lage en innmarsj for de fra 7-12 år, hvor alle lag som melder seg på får bli
med og går med sine klubbdrakter på indre bane før kampstart.
Dette kommer til å bli en stor opplevelse for store og små. Har dere klubbfaner, ta de
med. Lagledere følger sitt lag.
Deltagende barn + lagledere : GRATIS
Foreldre/søsken/besteforeldre: 100 kr pr pers.
Hvert lag sender samlet bestilling til billett@rbk.no og merkes INNMARSJ.
Bestillingen må inneholde:
-

Klubb
Kontaktperson
e-post
telefon
antall gratis til deltagende barn/lagledere
antall betalende billetter til foreldre, søsken og besteforeldre.

Disse blir plassert på nedre del på COOP-tribunen.
Siste frist for påmelding: mandag 31. juli
Informasjon om henting/ betaling av billetter, oppmøtested og tidspunkt vil bli sendt ut
etter at bestillingen er registrert hos oss.

MØT SPILLER ETTER KAMP
Meld på laget ditt til «Møt spiller etter kamp». Laget ditt kan bli plukket ut til å møte en
spiller eller flere etter kampslutt. Det laget som blir trukket ut får gratis inngang til
kampen.
Siste frist for påmelding: 31.juli
For påmelding, trykk her:

https://form.jotformpro.com/71562125940958

SELFIE PÅ BANEN
Vi trekker ut en heldig person som får muligheten til å ta selfie-portrett med en spiller
ute på Lerkendalmatta etter kamp. Vedkommende får bildet til odel og eie, i tillegg
legges bildet ut på rbk.no i etterkant. Man må være fra Selbu, Tydal, Røros eller Holtålen
for å kunne søke. Ingen aldersgrense.
Vedkommende får gratis inngang til kampen. Hvis det er ønskelig med flere billetter kan
man kjøpe Trøndelag på Kamp-billetten til kr. 100,Disse får plassering på nedre del på SpareBank 1-tribunen.
Oppmøte og informasjon kommer i e-post etter trekning er foretatt.
Siste frist for påmelding: 31. juli
For påmelding, trykk her:

https://form.jotformpro.com/71561879140965

TRØNDELAG PÅ KAMP- BILLETTEN:
Alle som bor i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen får anledning til å kjøpe Trøndelag på
Kamp-billetten til denne kampen.
Billettene er på langside HENT-tribunen. Billetten koster 100 kr og kan bestilles via linken
under.
Kan ikke kjøpes i luka på Lerkendal kampdag.
Dette tilbudet gjelder kun til RBK-Kristiansund 05. august kl. 18:00 2017
Bestill billetter her:

http://www.ticketmaster.no/event/515851?CL_ORIGIN=ORIGIN3

TRØNDELAG PÅ KAMP I RBK SHOP
Alle som har kjøpt Trøndelag på kamp-billetten har mulighet til å kjøpe en valgfri vare til
20% i Rbk-Shop.
Tilbudet kan kjøpes på kampdag ved fremvisning av billetten.

TRANSPORT TIL KAMP
Gjennom vår partner Nettbuss får alle aldersbestemte lag muligheten til å leie buss til og
fra kamp til en meget god pris. Dere ankommer stadion 1,5 time før kamp, med retur
30min etter kampslutt. Påmelding med antall reisende, avreisetid og sted skjer via
bade@nettbuss.no 5 dager før kamp. Nettbuss vil da sette sammen transport til alle
påmeldte, og gi en pris dagen etter. Velkommen om bord.

Velkommen til Lerkendal!
Mvh
Rosenborg Ballklub

