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Klart for cup igjen!
Det er med stor glede vi kan ønske dere velkommen til Coupe de Banen 2012!
I fjor var det Jan Erik Hoseth og Thomas Sørvik (Finland) som stakk av med pokalen, men
etter at de har meldt forfall så er det duket for en ny vinner i år.
Husk at dere betaler påmeldingsavgift og henter cup-skjorte før første kamp.
Det er som de foregående årene 32 påmeldte lag, nytt av året er at det blir en showmatch før finalen. Stig Arne Husby skal smies i hymnens lenker, så utdrikkingslaget,
anført av Paul Andrè Røsand, har bedt om å få gjøre en gjesteopptreden i Coupe de
Banen. De finner nok på et eller annet gøy med Stig Arne, og vi jobber også iherdig med å
finne tak i det berømte klippet han har spilt inn på en kassett for ca ti år siden.
Det vil også bli en markering med 1 minutt applaus til ære for Marius Pedersen mellom
gruppespillet og sluttspillet.

(Coupe de Banen 2011)
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Daniel og Marius Pedersen i 2010. Du blir aldri glemt, Marius.
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Om banketten
Banketten avholdes i år i Sveggvika Brygge!
Kjørerute:
-Ta til høyre mot Sveggen når du kommer ut av tunellen
-Følg veien, kjør forbi skiltet til Kallestad, og ta så første til venstre rett etter 50-sonen.
Det er skiltet til Sveggvika Brygge.
-Følg grusveien helt til enden.
Kjørerute ligger også ute på nettsiden.
Info
Middag: 125,- betales ved ankomst
Dørene åpner 19:30, matservering ca kl 20.
Prisutdeling ca kl 22
Slutt 02:00 (serveringen stenger 01:30)
Aldersgrense 18 år, de under 20 har selvfølgelig ikke lov til å drikke sprit.
Bading og medbrakt er forbudt
.
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Barkart
Øl (0,5)
Vin
Rom & Cola
Gin & Tonic
Vodka/Battery
Jäger & Redbull
Long Island
Sambuca (shot)
Fisher (shot)
B-52 (shot)
Kaffe & Bailieys

60,60,85,85,85,85,115,65,65,70,TBA

(Banketten 2009 ble den siste i baren)
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Artikler og intervjuer

Favorittene
Det er også i år mange gode lag i Coupe de Banen, og Polen er intet unntak. Lars Gustad og
Simon Utheim har vært i 3 av de 4 siste semifinalene, og i fjor røk de på straffekonkurranse i
finalen.
-Det var selvfølgelig utrolig surt å tape finalen i fjor, men jeg mener og tror vi også i år har
det som skal til for å være med å kjempe om den gjeve pokalen, sier en Gustad med gull i
blikket.
- Vi ser ikke på oss selv som favoritter, men sammen med en pulje på 6-7 lag som har
potensiale til å gå helt til topps. Vi tror Tyskland, Zanzibar, Danmark, Italia, og Frankrike blir
de hardeste konkurrentene, men det er alltid jevnt, og ofte er det marginer som blir
avgjørende.
-De ryker nok hardt og brutalt
Gustads bror, Even, stiller sammen med Ola Husby som USA i årets turnering. De har til og
med havnet i samme gruppe, og Even kommer nok ikke til å få noe gratis av Lars og Simon. –
Even og Ola ryker nok hardt og brutalt ut av gruppespillet, de er alt for urutinerte. Dessuten
er han utrolig pinglete. Jeg har store planer om å legge igjen søskenkjærligheten hjemme og
gi ham et par velfortjente kakk på leggen!

(Simon Utheim og Lars Gustad er redaksjonens favoritter til å gå til topps i CdB 2012)
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Sviket fra Lars!
De to siste årene har Mathias og Lars vært parhester på cupen, og hatt relativt god suksess
med det. I fjor hadde de riktignok ikke helt marginene med seg i det som ble kalt dødens
gruppe, men i 2010 røk de knepent ut i kvartfinalen. Derfor var overraskelsen stor da
beskjeden om at Haga hadde sikret seg Lars foran CdB 2012 begynte å spre seg.
-Det kom som lyn fra klar himmel for min del, forteller Mathias mens han mimrer tilbake til
kvelden på Brekstad da han fikk beskjeden. – Jeg hadde akkurat sendt Lars en melding med
et ferdigspikret trenings- og kostholdsopplegg som han skulle følge inn mot cupen, da han
svarte ”Jeg stiller med Haga” tilbake.
-Jeg fikk jo vite det sist av alle, sier Mathias som slett ikke tar lett på sviket fra den tidligere
lagkameraten. –Førsteprioritet for min del blir i år å vinne åpningskampen mot nettopp Lars
og Haga. Gjør vi det kan jeg fint ryke i gruppespillet! Klubbhore som han er – han skifter jo
nesten statsborgerskap like ofte som Audun skifter profilbilde på Facebook!
Haga har, i tillegg til Lars, også hentet Jøran Øksenvåg fra Skottland. Dermed stod Mathias
uten både makker og manager noen uker før cupen. Redningen ble Øystein Øksenvåg
Johansen som også har spilt på lag med Mathias i cupen tidligere et år. -Øystein er en
rutinert løkkespiller, og så lenge han er forsiktig med de mange hælsparkene sine så går det
fint, avslutter Skottlands sjef Mathias Haugvik.

(Det var en betenkt Haugvik som mottok beskjeden. Foto: Reuters avd. Ørlandet)
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Kjønnøy Games
Forrige helg ble Kjønnøy Games avholdt på Kjønnøya. Med nærmere 30 deltakere ble til slutt
Edvard Kløven stående igjen som vinneren. Her er noen bilder fra lekene.

(Før jaktstarten)

(Øverst til venstre: nr.2 og nr.1) Til høyre: Lars og Mikal er optimistiske før runden med Boccia.
Ned til venstre: DK kjenner på ballene sine. Ned til høyre: Rune tok seg av notater og tidtaking)
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Kalvø knekt i to!
På en skjebnesvanger AK3-trening 17. April var uhellet ute for tidligere Coupe de Banen
vinner Rune Kalvø. Etter en duell falt 2 meter lange Roy ”Destroy” oppå Kalvø. Roy,
bestående av 105 kilo kebab, traff så godt at han slo hofta ut av ledd på Kalvø, samt
bekkenbrudd.
- Jeg skulle stusse en ball videre og var helt uforberedt på en bådaling som kom i lange klyv
bak meg. Smerten kom umiddelbart og jeg tenkte at nå må jeg i det minste brøle, og ikke
hyle som en jente. Skulle gjerne sendt baneansvarlig en skriftlig ”fuck you” erklæring
ettersom ambulansen ikke får tilgang på banen og jeg er vel beviset på at det er viktig.

(Årets logo er en hyllest til mannen som sammen med Tor Kristian Skarvøy vant CdB i 2007)

-Russland vinner!
Av naturlige årsaker kan dermed ikke Rune delta i årets turnering, men han er positiv med
tanke på neste år.
- Jeg tenkte egentlig å stille i å også. Mener å ha bevist tidligere at beinbrudd ikke er en
hindring. For eksempel har jeg, uten å skryte (kremt),syklet Lindesnes-Nordkapp med brudd i
ankelen.
- Når det gjelder årets vinner er jeg ganske sikker på at Russland er den store favoritten foran
Danmark og Tyskland. Begge på Russland er habile spillere, og det lille ekstra er
vinnerinstinktet og staheten til Edvard. Han har også et fersk Kjønnøy Games tittel så han er
proppfull og selvtillitt og testosteron. Jumboplassen kommer Mexico, Frankrike og Tsjekkia
til å kjempe om, spesielt om jeg dømmer kampene deres. Har nemmelig satset denne
måneds NAV-sykepenger på kamper i CdB.
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Managertilbud
Som en tidligere vinner av turneringen mener Kalvø at han har det som skal til for å lede et
annet mannskap til topps fra managerstolen.
- To klubber kjempet om underskriften. Til slutt falt valget på Sveits. Det første jeg gjorde var
å bytte ut det svakeste leddet med unge Stormo fra feilsia. Om han har kondisen til broren og
fotballferdighetene til søsteren gjenstår å se.

11

Hall of Fame
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Lagliste
Ole Jørund Bullgård og John Ivar Vorpbukt (Danmark) Manager: Tor Smith
Erlend K. Bullgård og Syver Flem (Irland)
Marius Haga og Lars Øksenvåg (England) Manager: Jøran Øksenvåg
Stig Johansen og Daniel Meek (Gambia) Spillende Manager: Stig Johansen
Audun Sørseth og Joakim Hoset (Portugal)
Mathias Haugvik og Øystein Johansen (Skottland)
Joar Inge Stene og Magnus Kristensen (Belgia)
Aleksander Bunes Stene & Kim Roger Solli-Sæther (San Marino)
Kim Johansson og Daniel Kjellnes (Sverige)
Lars Gustad og Simon Utheim (Polen)
Daniel Pedersen og Kristin Bratseth (Kroatia)
Runi Thorsteinsson og Emil Betten (Zanzibar)
Even Gustad og Ola Husby (USA)
Tor Kr. Skarvøy og Edvard Kløven (Russland)
Ivar Kløven og Nils Eugen Otterlei/Sindre Blakstad (Nederland)
Aleksander Lobos og Morten Høvik (Peru) Manager: Øyvind Bunes
Kristian Bævre og Kai Sildnes (Spania)
Thomas Fossvik og Tom Erlandsen (Kamerun)
Tommy Ellingvåg og Aleksander Sandøy (Lars Andre Nedal) (Chile)
Ole Sigurd Folland og Emil Folland (Algerie)
Roar Henden og Arne Fossland (Mexico)
Jon Arild Nyland og Øyvind S. Futsæter (Brasil)
Christoffer Folland og Marius Røsand (Tyskland)
Vegard Ohrvik og Morten Raake (Italia)
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Sivert Fossvik & Andreas Værnes Eckhardt (Hellas)
Mikal Loe og Erik Stormo(Sveits) Manager: Rune Kalvø
Alex Kvarsvik og Rune Sundsøy (Frankrike)
Lars Jørgen Sandøy og Alexander Bjørnevik (Tsjekkia)
Isak Nedal & Ola Hoseth (Ukraina)
Roy Istad & Dan Gunnar Istad (Colombia)
Elisabeth Sørseth og Tone Andersen (Norge) Manager: Rolf Sørseth
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Årets keepere og dommere
Keepere: Mathias Haugvik, Petter Sørvik, Øyvind Bunes, Lars Øksenvåg, Magnus Kristensen
Dommere: Jøran Øksenvåg, Marius Haga, Rune Kalvø, Leif Helge Ohrvik, Emil Folland, Lars Øksenvåg,
Øystein Johansen

(Som vanlig høyt nivå på dommer & keeperstanden i CdB)
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Presentasjon av lagene
Gruppe A
Kamerun
Cupveteranen Thomas Fossvik har lokket med seg Tom Erlandsen til årets cup. Erlandsen
stilte for to år lag sammen med Emil Folland (Slovakia), noe som endte med en litt pinlig
sisteplass og exit i gruppespillet. For Fossvik sin del begynner det å bli en stund siden hans
beste turnering i 2007, der han blant annet sto for årets mål ved et frekt brassespark. Vi tror
dessverre at Kamerun kommer til kort i denne gruppen og avanserer dermed ikke til
sluttspillet.
+ Fossvik er slepen
- Har Erlandsen trent noe siden sist?
-Er Fossvik over toppen?
San Marino
Aleksander Bunes Stene og Kim Roger Solli-Sæther hadde enorm suksess sist de deltok og
tok seg helt til en semifinale etter å blant annet ha slått ut Italia (Vegard Ohrvik og Morten
Raake) i en fantastisk underholdende kvartfinale. Vi stiller spørsmålstegn til om knærne til
Aleksander vil holde helt til en semifinale i år, men videre fra gruppespillet kommer de nok.
Ingen liker å sp
+Den tette teknikken til Bunes Stene
+Arbeidskapasiteten til Solli-Sæther
-Farta til Bunes Stene
-Knærne til Bunes Stene
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(Aleksander Bunes Stene og Kim Roger Solli-Sæther stiller sterkt også i år)
Irland
Erlend Bullgård gjør sitt tredje forsøk på å komme seg videre i turneringen, og for tredje
gang har han en ny makker. Etter å ha røket hårfint ut av cupen i 2009 og 2010 med
henholdsvis David Nedal og Kim Johansson, så har han i år fått med seg Syver Flem og
sammen stiller de som Irland. Vi tror de hangler seg videre.
+Godt trent
-Mangler vinnerkultur
Tsjekkia
Lars Jørgen Sandøy stiller i år sammen med Alexander Bjørnevik. Det eneste vi vet om han er
at han er teknisk smølagutt med krøllete hår, men det behøver ikke å være negativt. Lars
Jørgen er nok sulten på cupsuksess, og det er nok på tide at han avanserer til en 8.delsfinale.
Kommer nok til å være med helt inn til målstreken.
+1 tekniker + 1 kjapping bør være en bra kombo i Banen
- Roar Henden har garantert fylt hodet til unge Bjørnevik med skrekkhistorier før
turneringsstart.
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Gruppe B
Brasil
Se opp for skuddfoten til Jon Arild Nyland! Lakseelskeren fra Nyland er den eneste som
noensinne har vunnet prisen «Årets mål» to ganger! (2006 & 2010). På den andre siden har
Jon Arild kun gått videre i cupen èn gang, da med Jarle Hakkebo som partner. I år stiller han
sammen med Øyvind Futsæter som makker (må ikke forveksles med Eivind Mett’n). Vi er litt
usikre på fotballformen til Øyvind, da vi ikke har sett ham spille fotball siden en St.Hansaften
for 14 år siden. Det vi husker best fra den kvelden er for øvrig at Øyvind tok helt av på
stuegulvet til Hans Futsæther når Norge slo Brasil i fotball VM.
Skuddfoten til Nyland har visstnok rustet litt det siste året, så vi tror de ryker ut i pulja. Håper
Brasil motbeviser dette!
+Goalgetteregenskapene til Nyland
-Jon Arild mistet også i år sin vante makker
Spania
Kristian Bævre har lurt med seg debutanten Kai Sildnes til Coupe de Banen 2012. Etter å ha
blitt sviktet av Tor Kristian før 2010-mesterskapet fikk mannen med det mikrofonaktige
håret foreldreretten til det spanske landslaget. Vi er usikre på om noen av de har kommet
godt ut i fra bruddet, men Bævre stiller i alle fall med en sterk første-toer i år. Vinner nok
puljen sin. Vi tror på semifinale for de spanske conquistadorene.
+ Vi ser for oss at Kai Sildnes vil gjøre det bra på løkka
-Bævre savner nok Tor Kristian fortsatt

(Både Kai Sildnes og Kristian Bævre var med
å vinne Kameratcupen for noen år siden. Kai er han som ligner litt på en Turtles bak til høyre)
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Sveits
Mikal Loe og Torgrim Sjåvik tok Coupe de Banen med storm da de debuterte i 2010. De tok
seg videre fra gruppespillet, og holdt til og med på å slå ut USA (Thomas Enstad og Mats
Vebenstad) i 8.delsfinalen. Dessverre måtte de gi tapt etter en spennende straffekonk.
I fjor gikk det ikke like bra, en topp motivert Torgrim Sjåvik måtte kaste inn håndkledet
knappe 30 sekunder inn i første kamp. Reserve Jøran Øksenvåg hoppet inn på banen iført
fjellsko og gjorde en god innsats, men avansement ble det dessverre ikke. Sjåviks skjøre
fysikk har klart vært et tema i alpelandet, og etter at han strøk på den medisinske testen skal
Mikal Loe ha kastet ham ut av laget. Inn kommer Erik Stormo, noe vi ikke tror kommer til å
være en svekkelse for Sveits. Vi tror dessverre at Sveits ryker i gruppespillet.
Loe og Stormo har fått med seg Rune Kalvø som manager og intimmassør til årets cup. Rune
vant som kjent cupen i 2007, men har måttet stå over de tre siste turneringene som følge av
skader (som blir verre og verre for hvert år). Vi er spente på hva Rune kan utrette med dette
mannskapet!
+Har Rune på sidelinja
+Publikumsfavoritt
-Finner Loe fotballskoene i år? Eller stiller han med fjellsko?
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(Dette skal visstnok være årsaken til at Sjåvik ble vraket før årets cup)

(Mikal blir tegnet på Polen-tur for flerfoldige år siden)
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Gambia
Spillende manager, førstemann i alt, mediatalsmann, og lagkaptein Stig Johansen har i år
vraket Paul Andrè Røsand. I følge ryktene skal dette være på grunn av at Paul Andrè alt for
kjerringstyrt etter Johansens smak. I stedet har han signert den gamle løkkehelten Daniel
Meek til sitt kjære Gambia. Ryktene vil ha det til at Stig måtte gi fra seg 9-tallet for å signere
den anvendelige Robbie Fowler-typen fra Kobbvika. Paul blir nok savnet, men det blir
spennende å se hva Meek kan bidra med. Vi tror dette blir tidenes første avansement for
Stig Johansen!
+Johansen er målkåt og har fått med seg en makker som deler denne egenskapen
-Stig er født uten defensive gener

(Daniel Meek har signert)

(Stig Johansen og Thomas Fossvik i duell mot Ole Sigurd og Emil Folland)
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Gruppe C
Hellas
Oddbjørn Bårsaune kommer ikke hjem fra syden før utpå cupdagen, og dermed måtte Sivert
Fossvik ut på makkerjakt. Valget falt på Andreas Eckhardt, et totalt ubeskrevet blad for oss i
redaksjonen. Grekerne kommer seg trolig ikke videre fra ei knalltøff pulje.
+Slipper litt interne stridigheter
+Har stolte tradisjoner, slo blant annet ut Italia i fjor
-Mister Oddbjørn som har vært en trofast lagkamerat og slepen løkkespiller
Tyskland
Mesterne fra 2010 er klare for å gå for gull igjen. Christoffer Folland, årets spiller samme
året, stiller for femte året på rad sammen med Marius Røsand. Kampen om gruppeseier må
de kjempe med Italia om, men det er ingen tvil om at de går videre. Er en klar tittelutfordrer,
hvem husker ikke nedsablingen av Mexico (Andreas Havneraas og Roar Henden) i
kvartfinalen for to år siden? Tyskerne ga seg ikke før det sto 8-3.
Til tross for en av cupens sterkeste tropper, så tror vi Chris og Marius fortsatt er litt
fornøyde/mette etter at de vant for to år siden. Vi tror det sier stopp i semifinalen.
+Farta og goalgetteregenskapene til Chris
+Skuddene til Røsand
-Like sultne som før de vant?

(Tyskland vant i 2010)
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Nederland
Ivar Kløven gjør helomvending og deltar på årets turnering! Også i år vrakes Sindre Blakstad
for Nils Eugen Otterlei. Årsaken til dette skal visstnok være at Ivar ikke skal være overbevist
om at Sindre kommer til å ofre seg nok for at Nederland skal gå til topps i Coupe de Banen.
Blakstad tjenestegjør for Norge som soldat i Afghanistan, men Ivar skal ikke være videre
imponert. Vi tror Nederland blir nr. 3 i sin pulje.
+En slepen Nils Eugen kombinert med en godt trent og målfarlig Kløven lover godt
-Har havnet i ei tøff pulje
-Blakstad kommer trolig til å slenge mishagsytringer mot Ivar fra tribunen
PS! De siste ryktene vil ha det til at Kløven har gjort endringer i troppen, men ingenting er
bekreftet i skrivende stund.
Italia
Morten Raake og Vegard Ohrvik satser for tredje året på rad som Italia. Vi venter fortsatt på
at det skal løsne for denne duoen etter 9 år med CdB. Ohrvik vant i 2006, men da med Daniel
Kjellnes som lagkamerat. Tar seg nok lekende lett videre, kampen mot Tyskland blir
avgjørende med tanke på gruppeseieren. Vi har troa på Italia, og redaksjonen tipper at de
kommer helt til finalen. Vi tror dessverre for Italias del at det ender med tap der, men
marginene er som kjent små.
Røk for Hellas (Sivert Fossvik og Oddbjørn Bårsaune) i fjor, og Honduras (Aleksander Bunes
Stene og Kim Roger Solli-Sæther) i 2010. I 2005 ble det exit i gruppespillet og 0 poeng for
Raake & Ohrvik. Når skal de innfri forventningspresset?
+På papiret en soleklar favoritt
+Raake er kanskje cupens beste defensive spiller
-For lite effektive?
-Sliter med å leve opp til forventningene
Gruppe D
Portugal
Dette skal visstnok være siste sjansen Joakim Hoset gir Audun Sørseth og Portugal i Coupe de
Banen. Blir det ikke avansement i år, så har Joakim truet med å forlate landet fra den
iberiske halvøy. Portugiserne er et teknisk godt lag, men har siden 2006 røket ut i
gruppespillet. Vi tror andreplassen i gruppe D kommer til å stå mellom Portugal og Belgia.
+Turneringens peneste lag?
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-Det blir mye dilldall med Sørseth, ofte legges det igjen en større innsats foran speilet enn
foran kassa
Frankrike
Alexander Kvarsvik mistet i siste liten Rune Sundsøy (ferie), og måtte ut på en febrilsk
makkerjakt den siste uken før cupen. Med tanke på hvor høyt Alexander legger listen (Jan
Erik Hoseth, Rune Sundsøy er hans forrige makkere), så har dette ikke vært en lett jobb og
har dermed forstyrret oppladningen til Frankrike. Kvarsvik stiller i år sammen med
______________ Vi tror de vinner puljen sin, men mot enten Italia eller Tyskland i
8.delsfinalen så sier det nok stopp der.
+Potensiell tittelkandidat
+Overstegsfintene til Kvarsvik er i Ronaldo-klasse.
-Kvarsvik kan bli litt ivrig
-Hoseth vant cupen etter at han sviktet Frankrike i 2011. Dette har garantert fått Kvarsvik til
å begynne å tenke.
Belgia
Joar Inge Stene og Magnus Kristensen skal være bedre trent enn på mange år. Etter å ha
imponert i de første årene av turneringen, så har det vært magre tider for duoen. Må nok
kjempe med Portugal om sluttspillsplass, en duell vi tror de kommer seirende ut av. I
8.delsfinalen har derimot kreftene tatt slutt, men vi håper at denne arrangørfavoritten
motbeviser oss.
+Utrolig solide
-Litt for like i spillestilen?
Colombia
Roy «destROY» Istad debuterer i Coupe de Banen etter å ha stått på ønskelista til
arrangørene i flere år. Han får/tvinger med seg sin lillebror Dan Gunnar Istad og danner
Colombia. Vi er meget spente på hva denne gjengen kan få til, men vi tror dessverre at det
blir en tidlig exit.
+Bør ha en stor fordel ved utspill
-Temperamentet til Roy
-Første deltakelse
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Gruppe E
Peru
Etter å ha blitt kastet ut av Roar Henden har Anders Havneraas søkt tilflukt hos Øyvind
Bunes. Øyvind skulle egentlig stille sammen med Morten Høvik under årets turnering, men
har valgt å ta et steg opp å bli manager for de teknisk lekne guttene i stedet. Høvik &
Havneraas er gutter med en vidunderlig nærteknikk, og hvis de er effektive nok kan de fort
finne på å havne i semifinalen.
+Lekne
-Kan fort bli litt for mye «trøing»

(Kommer Bunes til å stille opp i dette antrekket på banketten?)
Russland
Cupmester fra 2007, Tor Kristian Skarvøy utgjør sammen med Edvard Kløven Russland i årets
turnering. Denne nye konstellasjonen virker å være spennende, og vi både håper og tror at
dette laget tar seg videre fra gruppa. Vi tror at kreftene tar slutt i kvartfinalen, men sjansen
for at de kommer enda lengre er selvfølgelig til stede. En taktisk klok og slepen Tor Kristian
kombinert med en målfarlig og gjennombruddshissig Kløven kommer til å slå godt fra seg!
+Utfyller hverandre meget bra
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-Første gang de stiller sammen, kontinuitet kan ikke undervurderes i CdB
Danmark
Arrangørene stiller for tredje året på rad som Danmark, og har valgt å hanke inn halvt
engelske Tor Smith som manager. Med Smith bak roret kan Bullgård og Vorpbukt overlate
det sportslige til ham. Etter det litt flaue bildet i TK med tittelen «Vant egen cup» i 2008, så
har ambisjonene blitt noe senket i den danske leiren. Ønsker uansett å komme seg videre fra
gruppespillet, men kommer nok til å bli pushet av en Smith med engelsk vinnermentalitet.
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Gruppe F
Kroatia
Daffa stiller i år sammen med Kristin Bratseth som Kroatia. Den slepne teknikeren fra
Lauvhaugen har havnet i en overkommelig gruppe, og vi holder dette laget har det som skal
til for å avansere til en 8.delsfinale! Redaksjonen har vært og spionert på kroatene under en
treningsøkt på kunstgressbanen, og vi fikk bevist at Kristin er en av relativt få jenter som kan
spille fotball
+På sitt beste er Daffa eminent
+Blir flaut for de andre lagene å tape mot et lag som har med ei jente
-Daffa kan bli litt vel noncholant
Sverige
Kim Johansson og DK bærer i år de svenske fargene. Johansson sløset fælt med sjansene i
fjor, og hvis svenskene skal komme seg videre må mannen med det lille tyngdepunktet være
litt mer effektiv. For Kjellnes sin del så har det gått lang tid siden 2006, og vi regner med at
han er sulten på å vise fram Sverige fra sin beste side. Svenskene har uttalt at de kommer for
å spille sexy fotball, og vi forventer litt magi fra tospannet! Vi tror det holder til avansement
og en hederlig exit i første sluttspillsmatch.
+Få, om noen, kommer forbi Kjellnes
-Vi er ikke overbevist over at Kim putter nok
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Algerie
Brødrene Folland gir full gass og stiller som Algerie. Eldstebror Folland skal være i bedre form
enn på lenge, og dette blir et solid våpen for gutta fra Langbakkan. Ole Sigurd på sin side
stiller med en livsfarlig venstrefot. Har stolte tradisjoner, men er litt avhengige av å bli
forbanna for å spille opp mot sitt beste. Kampen mot Sverige blir nok avgjørende for
avansement, her er det så å si dødt løp. Vi tror Emil driter seg ut i siste spilleminutt og legger
all skyld på dommeren for en tidlig hjemreise.
+Emil er en naturlig leder og er farlig begge veier
+Venstrefoten til Ole Sigurd
-Mangler litt fart

(Emil er klar for å trø til)
Ukraina
Isak Nedal debuterer sammen med Ola Hoset i Coupe de Banen 2012. Vi er litt usikre på
fotballformen til dette laget, men yngstebror Hoset var ikke ueffen med ball for noen år
siden. Er avhengig av å være på fra start av for å komme seg videre fra denne gruppen, noe
som kan bli i overkant tøft.
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Gruppe G
Mexico
Roar Henden har lagt all skyld på Anders Havneraas for de siste års mislykkede forsøk på å
heve trofeet, og har med dette revet i stykker kontrakten til den slepne KFKeren. Onde
rykter vil ha det til at Henden skal ha vært sjalu på Havneraas sin fyldige manke, andre
hevder at Hendens vurdering om å hanke inn Arne Martin Fossland er kun basert på å få en
bedre balanse i troppen da Havneraas og Henden kunne bli litt for like i spillestil. Etter en
grusom mesterskapsdebut i 2007 har Roar gradvis gjort det bedre og bedre i Coupe de
Banen, og vi har troa på at de kommer til minimum en kvartfinale.
+En leken Henden scorer alltid vakre mål
+Mannskapet er minst like sterkt i år
-Roar faller sammen som et korthus i stiv kuling når ting butter i mot

(Roar Henden i kjent positur)
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Polen
2008: Semifinale. 2009: Kvartfinale. 2010: Semifinale. 2011: Finale. 2012: Gull?
Lars Gustad og Simon Utheim er alltid med når det drar seg til, og i de 3 av de fire siste årene
vært blant de fire beste. I fjor kom de helt til finalen, en finale de tapte på straffekonk.
Begge er like gode defensivt som offensivt, og vi har klokketro på at Polen vinner Coupe de
Banen 2012. Det må da være deres tur?
+En av få favoritter som har publikum i ryggen
-Takler de forventningspresset?
-Onde rykter vil ha det til at Gustad brente en 100%-sjanse i finalen for å slippe å holde tale
på banketten
Chile
Tommy Ellingvåg og Aleksander Sandøy ikler seg i år den chilenske drakta. En slepen
Aleksander Sandøy har neppe glemt gamle kunster, og Tommy er født med naturlig målteft.
Gruppe G er relativt tøff, og Chile må levere hvis de skal komme seg videre. På papiret bør
de være med helt inn og kjempe om avansement.
+Aleks er slepen
+Tommy scorer på bestilling
-Hvordan står det til med 02-opptaket?
USA
Yngstebror Gustad representerer USA sammen med Ola Husby i år. Ola debuterer i cupen,
mens Even stilte sammen med Petter Sørvik i CdB 2010. Til tross for ei knalltøff pulje
kommer de nok til å slå bra fra seg, men vi frykter drømmen om å ta med bøtta hjem ender i
de innledende rundene.
+Mye potensiale
-Rekker de å komme i gang?
-Mangler erfaring
Gruppe H
England
For en duell vi får i første kamp i gruppe H! Lars Øksenvåg og Marius Haga møter de skotske
heltene Mathias Haugvik og Øystein Johansen i en av løkkefotballens virkelige klassikere.
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Lars Øksenvåg sviktet som kjent Mathias Haugvik etter at de to stilte sammen som England i
2010 og Skottland under fjorårets turnering. I år har Marius Haga lokket Lars tilbake, og de
skal under Jøran Øksenvågs ledelse føre Three Lions til topps i årets turnering. Haugvik har
som kjent vært ute med kjeften i et portrettintervju, men Jøran Øksenvåg har ilagt sin
vanligvis så snakkesalige kaptein Lars Øksenvåg en saftig munnkurv angående denne saken.
En engasjert Jøran Øksenvåg på linja kan være faktoren som fører engelskmennene til topps.
Vi tror England vinner gruppa si og ryker ut i semifinalen. Selvfølgelig på straffekonk.
+Få har mer erfaring, Haga vant i 2005 og Lars var med på å tape finalen i 2008
+Lars og Haga har investert i nye drakter og sko. (Lars: Det har aldri stått på utstyret i
Øksenvågfamilien).
-Klarer Jøran å holde harmonien i laget oppe?
-Møter et rent jentelag i ene kampen. Kommer Lars til å slite seg ut ved å løpe etter jentene i
denne matchen?

(Jøran Øksenvåg er klar for å lede England til heder og ære)

31

Skottland
Multitalentet og ufrivillig selvskader (har en tendens til å skade seg selv på løkka), Mathias
Haugvik måtte ut på makkerjakt etter at England snappet opp Lars Øksenvåg på free
transfer. Etter å ha brukt noen dager på å summe seg, så falt valget på hans makker fra 2006,
Øystein Øksenvåg Johansen. Øystein og Mathias imponerte i 2006, men hvem husker ikke
Øysteins fatale forsøk på et hælspark som sendte duoen ut i siste minutt? Det ryktes at
Mathias fortsatt er bitter for denne affæren, men hvis de kan finne tilbake til 2006-formen
så kan skottene fort komme seg videre! Få, om noen, legger i så fall ned en større innsats
enn Mathias!
+Arbeidskapasiteten til Mathias
+Finessene og frisparkfoten til Johansen
-Mathias står, etter eget ønske, mange kamper i buret. Dette tar på kreftene

(Mathias og hans tidligere lagkamerat)
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Norge
Historiens første rene jentelag er et faktum. Manager Rolf «Rolfelino» Sørseth har satt
sammen et lag bestående av Tone Hval Andersen og Elisabeth Sørseth. I motsetning til jenter
flest kan faktisk disse to spille fotball, og de kan fort finne på å slå et eller flere av lagene i
denne puljen. Vi håper i alle fall på det, for la oss være helt ærlige her. Det ER flaut å tape for
jenter.
+Godt trente og habile fotballspillere
+Rolf Sørseth på linja
-Kommer kanskje til kort på den fysiske biten
Zanzibar
Runi Thorsteinsson og Emil Betten stiller også i år i CdB. Zanzibar har et mannskap som har
potensiale til å gå helt til topps om de kommer seg videre fra denne jevne puljen. Unge
Thorsteinsson taklet ikke presset under straffekonken i kvartfinalen i fjor, kommer han til å
gjøre det i år? Var lenge linket til sin tidligere lagkamerat Bjørn Eirik Sakshaug (ikke noe
høyere han heller, red.anm.), men valgte til slutt å gjøre plass til Emil. Vi tror de kommer seg
videre fra gruppen, og kan fort havne i en semifinale.
+Kjappe og teknisk gode
-En gjennomsnittshøyde på 1.65 gjør at de sjeldent vinner duellene etter utspark.
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Regler

§ 2 mot 2 på 1 mål
§ Keeper er nøytral
§ 3 cornere gir straffe
§ Straffer som skytes direkte utenfor mål teller ikke som corner.
§ Ved uavgjortresultat i sluttspillet blir det straffekonk, 2 og 2 straffer til hvert
lag. Hvis det er likt etter 2x2 straffer, blir det èn og èn straffe.
§ Førstemann til mølla-prinsippet om keeper lager innkast
§ 6 min. kamper, tiden stoppes ved skader
§ Ved rødt kort blir man utvist resten av kampen
§ Hvis to lag står med like mange poeng etter de innledende rundene, så teller
målforskjell, flest mål, og til slutt innbyrdes oppgjør.
§ Ved skade kan reserve hentes inn, dersom vedkommende ikke har spilt for et
annet lag.
§ Ved skudd via noen får den som skyter scoringen (om skuddet ikke styres
med vilje)
§ ”Berging” er tillatt
§ Alkohol venter vi med til banketten
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Hilsen fra Stormo!

(Stormo hilser fra det store utland)
Hi there fellow Norwegians! Her borte i statene bades det sol & det finnes ikke lengre
kontrast mellom årstidene. Her har vinter, vår, sommer & høst alliert seg sammen om å
holde tempen oppe året rundt. Med andre ord jeg kan ikke klage, selv om savnet etter fjell,
norske damer og god norsk fotball fyrer opp til stor hjemlengsel. De eneste fjell man har å
bestige her borte er Whopper-vokste amerikanere som sovner i betalingskøen ved
dagligvarehandelen, mens US damene (Hooters-babes'a),er obligatorisk iført ferdigutløste
Airbags foran & har fått ettermontert appelsinhud bak.
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Fotballen står også lite til forventningene her borte, hvor illsinte mexicanere løper rundt
mellom beina på oss langbeinte gutta fra Hol, og tror Corner-flagget er til for å tørke
underbukser på. For å komme meg litt på track igjen; ser det nok en gang ut til at årets Bom
kandidat (ref 2007) må melde pass, til fordel for 'luftig&adrenalinfylt ' skolegang i ville
Western!! Det tilsier enda ett års treningsopphold i solfylte strøk, med XXL Burgere til
frokost, Stranden som bakgård og 10,000fots høyde som det daglige hard-deck! Med dette
ønsker jeg alle lag lykke til, show must go on, og måtte det beste lag vinne som vanlig, samt
heve bordhøyden under Banketten!
Best Regards Goose

(Over: Flyshow i Daytona. Under: Daytona Beach. Foto: Marius Stormo)
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Sitater
«E e ikkje frå Hoel!!!!» Øyvind Enga kontrer etter at Leif Helge roper at han «skræva så ei
gammel ho’or» når han ble slått tunell på for ørtende gang på ei AK-trening.

«Du, Lars…Sylteagurk, er det agurk?» Vegard O

«FÆT? Fæt fær faen?!» Marius H

«E d min fæl kanskje?» Vegard fyrer enda litt til når Mathias ikke får til å installere Windows
98 under ei linking for over 10 år siden.

«Det er det verste som har skjedd i klubbens historie!» ukjent

«Kløfft’n!» Øysteins svar da Lars spurte om følgende under EM 2008: «Ka villa du gjort vess
æn stor langhåra tsjekker kom mot d da, Øystein?»

«Kom igjen da, brett opp føt’n å vea uti!» Vegard O da ballen havnet på sjøen under ei
løkkeøkt.
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Odds

Land
Polen
Tyskland
Italia
England
Mexico
Spania
Peru
Zanzibar
San Marino
Frankrike
Russland
Skottland
Sverige
Belgia
Nederland
Algerie
Chile
Irland
Kroatia
USA
Kamerun
Tsjekkia
Brasil
Portugal
Sveits
Colombia
Norge
Hellas
Gambia
Ukraina

Odds
3.80
4.10
4.50
5.00
5.45
5.80
6.00
6.30
7.00
7.80
7.90
11.50
12.50
12.55
13.00
14.00
15.00
16.50
16.80
17.00
20.00
22.00
25.00
27.00
35.00
40.00
45.00
48.00
100.00
130.00
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Prisliste kiosken

Kaffe 5,Brus 10,Baguett 15,Svele 10,Kakestykke 5,Sjokoladerull (Center/Smil) 15,Kinder Maxi 5,Twix 10,Maoam 5,- (dele opp)
Smurf 5,Cartooinies kjeks 5,Cookie 5,-
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Grupper og kampoppsett

Gruppe A
Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Kamerun
San Marino
Irland
Tsjekkia
Gruppe B
Brasil
Spania
Sveits
Gambia
Gruppe C
Hellas
Tyskland
Nederland
Italia
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Gruppe D
Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Portugal
Frankrike
Belgia
Colombia
Gruppe E
Peru
Russland
Danmark

Gruppe F
Kroatia
Sverige
Algerie
Ukraina
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Gruppe G
Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Land

S

U

T

MF

P

Pos.

Mexico
Polen
Chile
USA
Gruppe H
England
Skottland
Norge
Zanzibar
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