Om bankett og priser
Banketten
Etter cupen møttes spillere og andre til bankett i Kronborg Marina der en bedre middag ble fortært
og priser ble delt ut. Det så ut som de fleste koste seg, og vi er nok en gang veldig fornøyde med
Kronborg Marina som bankettlokasjon. Vi har lite å kritisere etter årets cup, men her er et par
punkter vi håper dere kan ta til etterretning hvis det blir et nytt arrangement i 2012:



Kast snus og lignende i søppelbøtter, og ikke på gulv/bord/vinduskarmer etc.
Ikke meld dere på en middag med bindende påmelding, for så ikke møte opp.
(Det siste punktet gjelder ikke de tre som av naturlige årsaker meldte avbud).

Under middagen

Fredrik ville ha klemmetid med de fleste. Dessverre var ikke alle like ivrige.

Klemmetid

Følgende priser ble delt ut på banketten:






Årets spiller: Thomas Sørvik. Scoret fire mål i finalen, og puttet jevnt og trutt gjennom hele
turneringen. Sammen med Jan Erik hadde han en herlig selvsikker innstilling, og etter å ha
vunnet finalen sikret han seg prisen rett foran Lars Gustad.
Årest mål: Vegard Ohrvik. Det var en god del fine mål på cupen, blant annet fulgte Roar
Henden opp fjorårets elegante chipp med en som var enda penere. Magnus Kristensen la
blant annet en ball i krysset, og Christoffer Folland dunket også en god del susere langt uti
hjørnene. Stig Johansens kandidatur ble frarøvet da Mathias Haugvik klarte å fiste suseren
hans i stanga.
Årets manager: Frode Hoel. Ledet England til avansement, og managerkonkurrent Jøran
Øksenvåg måtte dermed overraskende se seg slått!

Frode Hoel ledet England til avansement



Årets publikumslag: Kongo (Arne Ødegård og John Arnulf ”Johnny Søbs” Søbstad). Elleville
taklinger og en utrolig innsats gjorde at det ikke var noe tvil om hvem som fortjente denne
prisen i år.



Årets drakter: Skottland (Mathias Haugvik og Lars Øksenvåg). Entret banen i kilt til
Braveheart-musikk, og stilte med herlige skotske drakter. Ekstra pluss for at Øksenvågs drakt
var ekstra thight.





Årets ”Sporty Spice”: Jøran Øksenvåg. Steppet inn for Sveits da Torgrim Sjåvik ble skadet 1
min ut i turneringen. Har kanskje vært i bedre form før, men fotballintelligensen og touchen
så bra ut!
Årets fighterlag: Hellas (Oddbjørn Bårsaune og Sivert Fossvik). Taklet, løp, og herjet til tider
med motspillerne.

