Oppsummering Coupe de Banen 2011
Hei!
Coupe de Banen 2011 er overstått, og vi vil først og fremst gratulere Finland (Thomas Sørvik og Jan
Erik Hoseth) som verdige vinnere av cupen 2011! I de første gruppespillskampene så ikke finnene ut
som et mesterlag, men utover turneringen ble de bedre og bedre, og kunne til slutt fullt fortjent heve
trofeet etter en spennende finale mot Sør-Korea! Simon Utheim og Lars Gustad måtte bite i det sure
eplet etter å ha tapt finalen på straffesparkkonkurranse (4-4 etter ordinær tid), men bør på mange
måter være fornøyde med en flott innsats i CdB 2011 som endte med en andreplass.

Vinnere 2011

Regn, ruskevær, og tragedie
Regn og ruskevær sammen med de forferdelige hendelsene i Oslo og på Utøya la en liten demper på
arrangementet, men på mange andre måter var dette en flott dag. Det var oppe til vurdering å avlyse
hele cupen, men siden tragedien inntraff kvelden før, og mange hadde ordnet seg med fri fra jobb,
planlagt ferie, etc etter cupen, så følte vi at det var riktig å gjennomføre cupen. 1 minutts stillhet ble
gjennomført etter gruppespillet, og flere lag stilte med sørgebind for å markere sin respekt. På en
annen side tror vi også det var kjekt for mange å være sammen og snakke om det som skjedde.

Chile (Edvard og Ivar Kløven)

T.v.: Tribunen t.h.: teltet.

Forhåndsfavoritter ute etter de innledende rundene
Mange gode lag måtte reise hjem, eventuelt sette seg ned på tribunen, etter gruppespilllet. I gruppe
A røk både Jamaica (Daniel Kjellnes og Thomas Enstad) og Skottland (Mathias Haugvik og Lars
Øksenvåg) ut, noe som sier en god del om hvor tøff denne pulja var. To tittelutfordrere som mest
sannsynlig ville ha tatt seg videre fra de fleste andre puljer var dermed ute av dansen før den virkelig
hadde begynt. I gruppe C endte Brasil (Jon Arild Nyland og Ansgar Kjørslevik)helt sist med 1-13 i
målforskjell, noe som er uvant kost for kaptein Nyland. – Jeg skjemmes! Neste år skal jeg prøve å
holde føttene plantet på jorda! sa Brasils ”toppscorer” etter exiten.

Vegard Ohrvik setter straffe mot Tyrkia

Mikal fortviler over å ha mistet sin lagkamerat

Duket for nye mestere
Etter gruppespillet virket de regjerende mesterne, Tyskland, veldig sterke og mange holdt Marius
Røsand og Christoffer Folland som favoritter til å stikke av med bøtta for andre år på rad. Dessverre
for tyskerne røk de ut i kvartfinalen mot Zanzibar (Runi Thorsteinsson og Emil Betten), og dermed var
det duket for fire lag, der ingen av spillerne hadde vært i en finale i CdB tidligere. Zanzibar røk mot
Sør-Korea etter straffespark, og Hellas led samme skjebne mot Finland etter å ha tapt 2-1 på straffer i
en kamp som endte 3-3. Hellas imponerte under årets cup med en helt rå innstilling og innsats, og de
slo blant annet ut Italia (Morten Raake og Vegard Ohrvik) i kvartfinalen.

Greske guder

Takk
Til slutt vil vi takke alle som var med på å gjøre denne dagen til en fin dag! Takk til publikum, spillere,
og ikke minst alle dere som har vært på dugnad og stilt opp før cupen! En ekstra takk vil vi rette til
Joar Inge Stene og Kim Johansson som har møtt på stort sett alt som har vært av dugnader!
Underveis og etter cupen har vi i arrangørkomiteen fått mye skryt, og før turneringsstart fikk vi også
en 12 år gammel whisky fra den New Zealandske leiren, og vi vil takke Jan Hjelset og Knut Evert
Øksenvåg for den flotte gaven. Vi vil også gi skryt til ”miljøet” blant oss ungdom på Averøya, alle
oppførte seg eksemplarisk under cupen og banketten, og så å si alle stiller opp for å få til noe vi kan
samles om! Aller sist vil vi nok neste gang stenge alt av påmelding og forandringer uken før. På/avmelding av lag i dagene før har skapt mye stress og rot for oss som arrangerer, og er heller ikke
ideelt for alle andre som deltar. Grupper og kampoppsett må forandres, dobbeltsjekkes, og alle
berørte må få informasjon om dette.
PS! Hvis noen har ris eller ideer til en eventuell cup i 2012, så ta gjerne kontakt!

