Fellestur CPSN
Crystal Palace – Huddersfield
Selhurst Park lørdag 30 Mars 2019
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, vil jeg si, svært viktig
kamp mot Huddersfield. La oss håpe og tro på
en skikkelig «Palace atmosfære» på SE25.
Forhåpentlig hilser også vårværet oss
velkommen.
Jeg håper og tror dere alle har ordnet fly og
hotell. De aller fleste bor i Croydon og ankommer i løpet av fredagskvelden.
Bare for å ha sagt det; husk pass (og sjekk gyldigheten)! I skrivende stund ser det ut til at
England fortsatt er med i EU (iallfall inntil videre) når vi reiser hjem hvert til vårt. Så de av oss
som har vært litt bekymret for ekstra køer ved passkontrollen kan senke skuldrene 😊
Vi blir en fin gjeng på i underkant av 20 norske ørner som reiser over denne gangen. Mange
kjente ansikter, men noen som også møtes for første gang.
Takk til Anne-Britt som har vært til stor hjelp ved planleggingen av turen !

Vi har vært inne i en god periode inkl med sterke borteseiere mot Leicester og Burnley.
Tapet mot Brighton var surt, og ekstra surt for det var mot dem. Det gjorde også at flere lag
igjen fikk heng på oss i kampen for å overleve Premier League.
3 poeng mot Huddersfield vil være veldig kjærkomment. Og vi er…… klare
favoritter….hjemme på Selhurst…. mot et lag som «bare» har æren og skal bygge selvtillit
for neste sesong å spille for…… Ja, vi ser kombinasjonene. Dette blir ulidelig spennende.

«Ramme program»
Billetter først;
✓ Jeg tar med billetter til Croydon og sørger for å fordele dem i løpet av fredag kveld eller
på lørdag

Fredag – De fleste ankommer Croydon/London
Som grevinnen alltid sier; «same procedure as every year»…. Vi møtes utover kvelden på
The Spread Eagle i Croydon (se kart eller bruk google). Avstand ca. 500 meter fra hotellet
Jurys 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 i god ånd forberedes, mimres og gjensynsgledes!! Håper alle
sammen møtes her fredag. Det serveres mat for de som ønsker en pubmiddag. Puben har et
stort øl utvalg.

Lørdag – Den store dagen er her

Før kamp
✓ Kl.08.00-1030 møtes de som vil ha noe annet enn hotellfrokost. Stedet er The George og
det serveres utmerket British breakfast (Se kart. Puben ligger ved trikkestoppet George
Street)
✓ Vi møtes kl 1100 for felles gange retning Selhurst Park. Avgang fra Jurys Inn
✓ Vi går først til Two Brewers for påfyll
✓ Deretter beveger vi oss til Pawson`s Arm som er et muste for alle med hjerte i rødt og
blått. Vi beveger oss deretter mot Selhurst
✓ Vel framme på Selhurst møter vi en virkelig legende til
en «kort hilse på»; selveste Jim Cannon. Langt over 600 kamper
fra 1973 ut gjennom nesten hele åttitallet. Vi møter ham kl 1315.
✓ Etter det vil jeg tro en tur i Club Shop eller en siste pubtur i nærområdet lokker
✓ Kampstart kl. 15.00
✓ 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 stemningen etter kamp.
Finner du oss ikke på hjørnet går du rundt stadion til du finner puben

✓ Deretter beveger vi oss i retning Croydon for en felles matbit. Vi har bord på The Tree

House kl 1930. Ligger 10 min gange fra Spread Eagle. Jeg håper dere alle blir med dit.
Meldt fra til meg om noen har andre planer. Verten ser fram til å møte glade norske
Palace supportere. https://treehousecroydon.com/

✓ Vi puber videre i området

Søndag – Sydenham Hill og Crystal Palace Park
For de som ikke har tidlig hjemreise eller andre planer for søndagen arrangerer vi felles
utflukt til Sydenham Hill og til, for oss, historisk grunn i Crystal Palace Park. Absolutt verdt et
besøk. Vi går innom museet for å få inntrykk av hvordan det mektige palasset tronet før
brannen i 1936. Det er en flott utsikt over Croydon og inn mot London by fra Sydenham Hill.
Vi tar et felles måltid der oppe.
Avreise fra Jurys Inn kl 1030. Si fra til meg når vi møtes i Croydon om dere har anledning til å
være med.

Til slutt
✓ Ting kan skje underveis og det tas forbehold om avvik i programmet, klokkeslett mm
✓ Billetter har jeg kontroll på
✓ 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 på fredag og lørdag
✓ 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

Ansvarlige på reisen:
Thorbjørn Tvegård

Fellestur ansvarlig CPSN

Tlf 97112946

Espen Olavesen

Leder CPSN

Tlf 97083842

