CPSS fellestur
Crystal Palace – Newcastle
28. November2015
Da var det snart avreise igjen, destinasjon
Croydon! Anbefaler alle å børste støvet av passet
sitt (sjekk gyldigheten), finn fram
reisedokumentene og ta med drakta! Undersøk om
du har gyldig reiseforsikring før avreise.
Nok en gang blir vi ca. 30 + ørner som tar turen,
det er imponerende!
Mange kjente ansikter er med, men vi har også
med oss nye ansikter. Vi håper at de nye ansiktene
får en opplevelse de aldri vil glemme.
Tilbakemeldingene tyder på at de fleste vil bo i East Croydon som vanlig. Nesten samtlige blir med på
middag etter kamp.
Denne kampen vil bli utsolgt og det vil bli god stemning når Pardews gamle klubb kommer på besøk.
Vi gleder oss og har stor tro på 3 poeng! Forrige fellestur ble litt merkelig rent stemningsmessig, da
Holmesdale Fanatics markerte sin misnøye mot billettpriser ved å holde kjeft hele kampen. Vi håper
ikke på reprise på det, men vi håper veldig på reprise av resultatet vi var vitne til (3-1 seier over QPR).
Du skal i e-posten ha fått to vedlegg. Selve programmet for turen (det du leser nå) og pub-crawl
løypa som vi håper alle er med på! Alle pubene med unntak av en pub, ligger i kort gange fra
hverandre. Jeg legger til at på pub-crawlen vil det bli en liten pub/øl/Palace quiz. De som stikker av
med seieren vil bli premiert på middagen.
Turleder gleder seg til å møte alle sammen! Håper programmet faller i smak.

Programmet er som følger:
Fredag – De fleste ankommer Croydon/London
Vi møtes utover kvelden på puben The Spread Eagle i East Croydon (se kart) Avstand ca. 400 meter
fra Jury`s inn (og de andre hotellene). De som eventuelt ankommer fra andre steder i London, tar
toget til East Croydon. Ta til høyre ut av stasjonen, følg trikkelinjene rett frem til du treffer på George
Street. Fortsett på George Street og gå til venstre etter du passerer trikkestoppet på George Street.
Du vil se puben etter kort gange.
På The Spread Eagle skal det juges og mimres! Det serveres mat her for de som ønsker en god pub
middag. Puben har forøvrig et stort utvalg øl og byr på god stemning.
Undertegnede deler ut billetter til de som møter opp på puben.

The Spread Eagle

Lørdag – Kampdag!
Før kamp:
-

-

-

-

-

08:00: De som ønsker en deilig pub-frokost møter opp på The George (se kart, puben ligger
ved trikkestoppet George Street). The George åpner øl-kranene klokken 09:00, dette er
første puben på pub-crawlen. Alle som skal være med på pub-crawlen møter opp her klokken
09:00.
Undertegnede deler ut resterende billetter på The George mellom klokken 08:00-09:30.
Har du ikke fått billett, må du møte opp her.
09:00: pub-crawlen starter – se eget vedlegg.
De som ikke skal være med på pub-crawlen møter opp på puben The William Stanley
klokken 12:00. Puben er nest siste stoppested på pub-crawlen før vi ankommer Selhurst
Park. Vi går samlet opp til The Victory Club og videre til Selhurst Park.
Ca kl 13:30 beveger vi oss mot Selhurst Park fra The Victory club. Herfra er det kort gange
opp til Stadion. Vi går direkte til Club shop. De som ønsker seg Palace effekter før kamp kan
tømme kontoen her.
14:00: The Crystals – Siste stoppested på pub-crawlen. Her har vi avtalt å møte Steven
Browett som eier Crystal Palace FC! Vi håper Brede Hangeland og Andreas Breimyr møter oss
eller noen andre spillere som ikke har fått plass i troppen! På The Crystals anbefaler jeg at du
prøver Palace Ale!.
Vi skal sitte på Arthur Wait, se bak på billetten hvor du skal.
Kampstart klokken 15:00 lokal tid.
Etter kamp:

-

-

-

Vi tar utgangspunkt i at vi har fått med oss en forrykende kamp og Palace har tatt 3 nye
poeng. Topper vi tabellen??
Etter kampen er det litt kaos og mange mennesker. Når vi forlater stadion kommer vi ut på
Park Rd. Vi går ut til høyre og møtes i det første krysset du kommer til. Stå inntil veggen mot
stadion.
Vi går fra Selhurst Park til puben The Glaziers (som ligger på stadion) og føler på stemningen.
Når ting har roet seg litt går vi til puben The Cherry Trees som ligger rett ved togstasjonen.
19:30 - Vi har booket bord til 30 stk på restauranten Mantanah Thai Cuisine. Av navnet er det
Thai-mat som blir servert. Vi spiser en felles middag.
Etter middag er fortært beveger vi oss til egnet sted i området. Av erfaring er det lite vits å
bestemme noe på forhånd.
Søndag:
Avreise London for de fleste

Til info:

Programmet er satt opp på før utreise. Ting kan skje underveis og det tas forbehold om avvik i
programmet, klokkeslett mm. Vi har avtalt møte med Palace eier Steven Browett på The Crystals før
kamp. Dette er stort og turleder vil gjerne at alle møter opp for å vise oss frem og slå av noen ord.
Det er frivillig å være med på opplegget som er satt opp, men du/dere som leser dette programmet
har meldt deg/dere på en fellestur. I den forbindelse håper vi på at de fleste tar del i programmet
som er satt opp.
Har du spørsmål eller er det noe jeg kan hjelpe deg med, kontakter du undertegnede både før, under
og etter turen.
Dette blir en fantastisk tur folkens! Come on you Eaaaaaagleeeeeeeees!

Mvh

Turleder
Kenneth Haraldsen Bjørneng
Mail: kenneth@crystalpalace.no

