Fellestur CPSN
Crystal Palace – Tottenham
Selhurst Park lørdag 10 november 2018
Gode Palace venner!
Det nærmer seg vår neste fellestur og vi ses i
Croydon. Billetter er i boks for lengst og det er bare
å glede seg til en flomlyskamp i herlig atmosfære
på SE25. At det er Tottenham som står på andre
siden gjør det litt ekstra stas….
Jeg håper og tror dere alle har ordnet fly og hotell.
De aller fleste av oss bor i Croydon og ankommer i
løpet av fredagskvelden. Men også noen på lørdag
formiddag.
Bare for å ha sagt det; husk pass (og sjekk gyldigheten)!
Vi blir en fin gjeng på vel 20 + norske ørner som reiser over denne gangen. Mange kjente ansikter,
men kanskje noen som møtes for første gang.
Jeg vil også benytte anledning til å takke Kenneth (ex-reiseleder) som har etablert en god relasjon til
klubben og ikke minst Anne-Brit som har vært til STOR hjelp med planleggingen av turen.

Sesongen har startet variabelt. Mye stang ut og knepne tap.
Vår siste kamp mot Arsenal var en opptur. 2. omgangen var noe av det beste vi har prestert på lang
tid. De neste kampene vil gi klarere pekepinn på hva som bor i laget vårt. Ved at vi møter «topplag»
på rekke og rad, inkl kampen vår. Det ser lysere ut enn på tilsvarende tid sist sesong. Håper også at
Alexander Sørloth snart får vist hva som bor i en ekte nordmann. Så langt har vi også vært heldigere
på skadefronten (bank i bordet!).
Jeg skal hilse dere alle fra Gøran Sørloth. Jeg var i kontakt med ham, i tilfelle han skulle bortover for å
se Alexander i aksjon. Dessverre fikk han ikke til det, men som Gøran sier; Hyggelig å høre at det er

noen som bryr seg om CP hjemme også 👍. Jeg får dessverre ikke anledning til å reise over. God tur
og så satser vi på spilletid og ikke minst det viktigste....,seier over «Nestenham».

«Ramme program»
Billetter først;
✓ Jeg får billetter i Croydon på fredag, og jeg sørger for å fordele dem til dere i løpet av fredags
kvelden eller på lørdag

Fredag – De fleste ankommer Croydon/London.
Som grevinnen ville ha sagt; «same procedure as every year»…. Vi møtes utover kvelden på The
Spread Eagle i Croydon (se kart eller bruk google). Avstand ca. 400 meter fra Jury`s inn. De som
eventuelt ankommer fra andre steder i London, tar toget til East Croydon. Ta til høyre ut av stasjonen
(hovedinngang/utgang), 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 noen
få minutter.
På The Spread Eagle skal det forberedes, mimres og gjensynsgledes!! Håper alle sammen møtes her
fredag. Det serveres mat her for de som ønsker en pub middag. Puben har et stort øl utvalg! Håper
alle sammen møtes her fredag.

Lørdag – Den store dagen er endelig her.

Før kamp
✓ Kl.08.00-1100 møtes de som vil ha noe annet enn hotellfrokost. Stedet er The George (se kart.
Puben ligger ved trikkestoppet George Street)
✓ Siden kveldskamp møtes vi først kl Kl.12:30. Avreise fra Jury`s Inn for avmarsj
✓ Vi går først til Two Brewers for påfyll
✓ Vi rusler videre til the The Pawsons når vi har fått nok av Brewers
✓ Ca. klokken 15.30 går vi mot Selhurst Park. Når vi ankommer stadion går de som vil til Club Shop
✓ Vi har avtale med CEO for klubben Phil Alexander. Han vil gjerne møte oss. Jeg kommer tilbake til
eksakt sted og klokkeslett. Kanskje vi får møte en spiller eller to
✓ Kampstart klokken 17.30
✓ Vi skal stå samlet på Arthur Wait Stand
Etter kamp
✓ Etter kampen er ferdig møtes vi utenfor stadion, følg stadionveggen på din høyre side til du
kommer til krysset – vi venter her til vi er alle mann alle
✓ Vi går herfra til stadionpuben The Glaciers for å få med oss stemning etter kamp. Finner du oss
ikke på hjørnet går du rundt stadion til du finner puben
✓ Selv om det for mange føles som en laaang dag 😊… og kvelden nærmer seg satser vi på en felles
matbit tilbake i East Croydon
✓ Vi puber videre i området

Søndag – Avreise for de fleste.
Til slutt:
✓
✓
✓
✓

Ting kan skje underveis og det tas forbehold om avvik i programmet, klokkeslett mm
Billetter har jeg kontroll på
Husk at avspark er kl 17.30 Pass på å få i dere mat i løpet av dagen. Det blir sen middag
Det er frivillig å være med på opplegget. Men dette er en fellestur. Så vi forventer derfor at dere
tar del i programmet så langt det er mulig
Har du spørsmål eller er det noe vi kan hjelpe deg med, ta kontakt med meg
✓ Ha en fin og trygg reise over til London, så ses vi i Croydon!
✓ Come on you Eaaaagleeees!

Hilsen
Thorbjørn
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