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Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny sesong i Oslo Cheer Team Galaxy. Dette
infoskrivet vil gi informasjon om oppstart i alle klubbens lag, samt generell info for hele klubben,

også gjennom sesongen.

Vi vet dette skrivet er langt, men ber likevel om at hele leses. Det er mye viktig informasjon
her.

Nytt av sesongen:

Forbundet vårt har kommet med en relativt stor endring i forhold til junior, en endring som er
beskrevet lenger ned sammen med aldersfordeling og trenere.

Vi har gjort 2 navneendringer på 2 lag og 3 lag har endret level i klubben denne sesongen.

● Fearless ag lvl 3 endrer navn til Eclipse og blir et ag lvl 5 lag
● Eclipse co lvl 5 endrer navn til Blackout og blir et coed lvl 6 lag

I tillegg vil Steel gå fra level 2 til et Youth coed lvl 4 lag, og vi åpner dermed her for å ta inn gutter.

Vi viderefører å holde mini delt i to lag helt fra begynnelsen av sesongen av, da vi ser at det er et
jevnt trykk av nye medlemmer i denne aldersgruppen. Med færre i gruppen vil barna også
enklere kunne tilegne seg det trenere lærer dem, og det vil bli enklere “å se alle” både for trenere
og lagledere ved konkurranser og oppvisninger.

Bronze vil være de eldste utøverne med erfaring, mens Glow vil være de yngste og de helt nye.

Vi viderefører trinnmodellen:
Vi er opptatt at våre utøvere får en naturlig progresjon og går de riktige levelene. Dette er viktig
da denne trinnmodellen følger utøvernes utvikling både i alder, utvikling, mentalt og ikke minst
styrke. I youth kategorien kan man være fra 11-14 år (2008-2011), men vi ønsker likevel at
utøverne går fra peewee Black til Silver som er lv 2. Etter Silver er det da naturlig å fortsette til
White lv 3, deretter Thunder lv 4 osv. Alle level har egne regler for hva man kan utføre av stunt
og turn - det er en årsak til dette - de følger barn og unges naturlige utvikling. Det vil selvsagt
alltid være mulighet for unntak til trinnmodellen, men det er ekstremt viktig hvis en utøver hopper
over et par level så vil dette medføre en mer drastisk endring både i krav til prestasjon, antall
treningstimer pr uke (det er også svært strenge krav til fravær), ekstra treninger, og mentalt.

I oversikten under ser dere hvordan vi tenker mht hvilke utøvere som skal på de forskjellige
lagene - på generelt grunnlag.
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NB! På de lagene der det er uttak i begynnelsen av sesongen lukkes laget etter uttaket.
Dette betyr at hvis utøver ikke stiller på uttak, så bortfaller muligheten til å komme inn på et av de
lagene denne sesongen. De lagene som har uttak sesongen 22/ 23 er: (link til påmelding uttak
kommer senere i dokumentet)

Thunder youth lv 4
Gold jr lv 5
Eclipse all girl lv 5
Blackout coed lv 6
Shine all girl lv 6

På alle andre lag er det bare å møte opp til første trening.

Nivåendring:
Norges Amerikanske Idretters Forbund NAIF har kommet ut med nye aldersregler som vil gjelde
fra og med kommende sesong (22/23). Endringen innebærer en ny aldersinndeling for Junior og
Youth, og ble vedtatt under årsmøtet til ECU (European Cheer Union) som ble avholdt i juli.
Endringen skjer som et ledd i profesjonaliseringen av idretten vår, samt for å sikre en tryggere og
mer samstemt progresjonsstige internasjonalt. Den største endringen er at Junior åpner opp for
eldre utøvere, mens den nye kategorien "Youth" omfavner de yngre ungdommene.

Youth: Utøvere født i 2008-2011

Junior: Utøvere født i 2004-2008

NB! Utøvere født i 2009 og 2010 er for unge for å delta i EM om det skulle bli aktuelt.

Senior: Utøvere født i 2007 og eldre

Silver Jr Level 2 skal ikke ha uttak. Siden Silver konkurrerer på dispensasjon, skal alle født 2011
begynne her. Utøvere på Silver møter til første trening 30.08.2022.

NB! Var barnet utøver på Black forrige sesong, har man automatisk plass på Silver
kommende sesong.

White, Youth Level 3 skal ikke ha uttak. Av erfaring vet vi at en del utøvere i denne alderen finner
uttak veldig skummelt og det vil derfor kun være uttak for utøvere som ønsker å prøve seg på
youth level 4 og jr level 5 lagene. Alle utøvere som skal opp til White level 3, og som er født
2009-2010, møter til første trening 29.08.2022.
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NB!

Det er mulig for en utøver som gikk på Silver sesongen 21/22 å stille på uttak til Gold denne
sesongen, men det skal være gode argumenter fra trenerne for at dette skal bli aktuelt. I tillegg vil
vi ha en dialog med både utøver og foreldre før vi godkjenner. Vi ønsker dette da det å gå fra
Silver og rett opp på et level 5 juniorlag er en stor overgang. Overgangen innebærer både en
ekstra treningsøkt pr uke (totalt 6t), samt vesentlig flere ekstra treninger i helger og ferier, i tillegg
vil de sportslige utfordringene være større, og det vil bli reise utland (uten foreldre). Skulle en
Silverutøver komme inn på Gold kommende sesong og Gold kvalifiserer seg til EM (i Italia), så vil
ikke utøver født i 2009 kunne stå på matten under EM. ECU reglene blir håndhevet 100%
kommende sesong for EM. Utøvere født i 2009 vil konkurrere i alle konkurranser i Norge, inkl
NM, men altså ikke i EM.

Aldersinndeling/oppstart per lag OCT Galaxy:
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Oppstart for utøvere født 2010 og tidligere:

Mini Bronze og Glow  (født 2014 - 2016):
Utøvere på Mini som var utøvere forrige sesong, møter på første trening mandag 29. august kl
18:30 - 20:00 på Brynseng skole.

Prøvetreninger vil møte på andre treningsøkt onsdag 31. august kl. 17:00 - 18:30 på Frydenberg
skole (mer info kommer til de det gjelder).

NB! Var barnet utøver forrige sesong, har man automatisk plass kommende sesong.

Peewee Black (født 2012-2013):
Utøvere på Peewee Black som går opp fra Glow eller Bronze møter på første trening mandag 30.
august kl 16:30 - 18:00 på Frydenberg skole

Prøvetreninger møter torsdag  1.september 17:00 - 18:30 på Frydenberg skole  (mer info
kommer til de det gjelder).

NB! Var barnet utøver på Bronze eller Glow forrige sesong og er født i 2012, har man
automatisk plass på Black kommende sesong.

Treningstider (med forbehold)

Turn:

Alt som angår turn vil vi komme tilbake til, men turn-teamet består fortsatt av Didrik, Erick og Scott.
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Åpne treninger junior og senior:
De åpne treningene er ment for alle utøvere som ønsker å komme igang igjen etter sommeren
slik at man blir klar til uttak. Treningene er åpne for alle som ønsker å stille på uttak på Jr/Sr i
klubben denne sesongen, både nye og gamle utøvere. Hvis du er ny utøver kreves det at du
melder deg inn i klubben før du deltar og betaler medlemsavgiften på kr 300,-. Velger du å

fortsette, faktureres sesongavgiften mm senere.

ÅPNE TRENINGER

15.08.22 Mandag 16.08.22 Tirsdag 18.08.22 Torsdag

17:00-20:00

17:00-19:00 jr.lv 4+5 jr.lv 4+5 jr.lv 4+5

19:00-21:00 SR ag/co lv6 + lvl 5 SR ag/co lv6 + lvl 5 SR ag/co lv6 + lvl 5

Uttak junior og senior:

UTTAK JR LVL 4+5 OG SR LVL 5+6

22.08.22 Mandag 23.08.22 Tirsdag 24.08.22 Onsdag

16:30 - 20:30
Oppmøte fra 16:00

Uttak jr lv 4 og 5

17:00-20:30; oppmøte
fra kl 16:30

Uttak SR lv 6 all girl og
coed
DAG 1

17:00-19:00
Oppmøte fra kl 16:30

Uttak SR lv 6 all girl og
coed
DAG 2

19:00-21:00
Oppmøte fra 18:30

Uttak SR lv 5 all girl

Alle som ønsker å stille på uttak junior bes fylle ut dette skjemaet minst 3 dager før
uttaket:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNOFf_zX_ywhcBg0FLjTZ32KDN0gc9SA8Bqv-YG
n1kJOvM7Q/viewform

Følg med på eventet og meld deg på her:

https://www.facebook.com/events/1220823568692603/?ref=newsfeed
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Alle som ønsker å stille på uttak senior lvl 6 bes fylle ut dette skjemaet minst 3 dager før
uttaket:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3_80p3QVjwBkwKlQeuebO4ZV9Gwo_CSW7cU20
V3gqn2c0lg/viewform

Følg med på eventet og meld deg på her:

https://www.facebook.com/events/340158581613591/?ref=newsfeed

Alle som ønsker å stille på uttak senior lvl 5 bes fylle ut dette skjemaet minst 3 dager før
uttaket:

https://docs.google.com/forms/d/1cqhn_oS39WLBoNGm6pERD9NVhClgXygAD7gotzPqW_o/vie
wform?hl=NO&hl=NO&fbclid=IwAR2SZwhQpw9kBOhMKXOBy6XLje25dtE6ATkcpa8nbFs4u798
9wAbnAH6-08&edit_requested=true

Følg med på eventet og meld deg på her:

https://www.facebook.com/events/1101224607419889?ref=newsfeed

Drakter
NB for alle lag! ALLE UTØVERE I KLUBBEN MÅ HA DRAKT, SLØYFE OG HVITE
CHEERSKO.

GOLD, BLACKOUT OG SHINE SKAL PER SESONGEN 22/23 HA SORTE SKO.

Alle som ønsker det vil kunne levere inn gamle drakter med hver del i sin egen pose hvor hver
enkelt pose er merket med navn, pris pr. del og telefonnummer for VIPPS. Klubben vil etter dette
være ansvarlig for salget på salgsdagene. Vi minner om at det vil ta 3-6 uker å få alle drakter
utlevert.

NB! Før innlevering av drakt for salg ber vi dere fylle ut skjema under.

https://forms.gle/VVtTZCCru56a5rCp7

Ingen drakter vil tas imot uten at dette er fylt ut!

MERK: når vi skriver nye drakter så er det ikke nye drakter til hele laget. Dette er kun for de som
ikke har lagdrakten eller må ha en annen størrelse.

Foreløpige datoer for prøving og innlevering av drakter. Draktprøving foregår på
Frydenberg skole.
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12/09/2022

Thunder 18:30-19:30

Black 18:30-19:30

Steel 20:00-21:00

Gold 20:00-21:00

14/09/2022

Mini Glow og Bronze 18:30-19:30

Silver 20:00-20:30

White 20:30-21:00

15/09/2022

Shine 19:00-19:30

Blackout 19:30-20:00

Eclipse 20:00-20:30

NB! Merk at de som ikke overholder fristene for bestillinger vil kunne stå uten drakt og
dermed risikere å ikke få stille på matta under første konkurranse!

Det er viktig at de av dere som trenger ny drakt/ny størrelse setter av disse dagene, da tidsfristen
er kort for å rekke første konkurranse. Ny drakt faktureres ut av klubben, og eies av det enkelte
medlemmet.

Vi anbefaler at alle som vet de trenger en ny drakt registrere den de har for salg så snart som
mulig.

Priser nye drakter: med forbehold om evnt prisendring fra leverandør grunnet kurs euro og dollar

Lag Draktpriser

Mini Bronze og Glow 1 175,- overdel 950,- skjørt + sløyfe*

Peewee Black 1 180,- overdel 600,- skjørt + sløyfe*

Steel/White/ Silver 2 000,- overdel, 700,- skjørt + sløyfe*

Thunder 2 170,- overdel, 700,- skjørt + sløyfe*

Gold 2 420,- overdel, 770,- skjørt + sløyfe*
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Sko: svarte varsity kr 1000,- Strømper: 280,-

Eclipse 2 500,- overdel, 800,- skjørt + sløyfe*

Blackout dame: 2090,- overdel + 900,- skjørt + sløyfe*
menn: 1 500,- overdel 800,- bukse
Sko: svarte varsity kr 1000,-

Shine 2 790,- overdel, 900,- skort +sløyfe*.
Sko: svarte varsity kr 1000,- Strømper: 280,-

*Sløyfe/scrunchie varierer i pris, ca 200,- og 250,-. Det er vanlig at lagene bytter sløyfe/scrunchie
hver sesong.

Alle konkurrerende lag skal ha lagenes t-shirts for sesongen 22/23 når disse er endelig
satt. Pris vil sannsynligvis ligge på rundt 299,- og deles ut etter størrelser som
lagleder/trener henter inn og melder videre til styret. Denne faktureres ut fra klubben.

Sko vil selges av Cheermania, i hallen, kort tid etter oppstart. Tider legges ut i gruppene på
Facebook, og sendes ut via Gnist.

NB! Silver, White og Steel har samme drakt!

NB! Tillegg til drakten på 3 lag:

3 lag skal denne sesongen gå over til svarte varsitysko. Det betyr at de kan trene i de hvite men
skal konkurrere med de svarte Lagene dette gjelder er : Gold, Blackout og Shine. I tillegg så skal
vi legge til strømper på to lag: Gold og Shine.
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Foreldremøter:
Foreldremøter holdes andre uken i september. NB! På senior er det svært viktig at også utøver
stiller.

Foreløpige datoer for foreldremøter (endringer kan komme):

05/09/2022

Thunder 17:00-18:00

Gold 18:00-19:00

Steel 19:00-20:00

06/09/2022

Shine 19:00-20:00

Blackout 19:00-20:00

07/09/2022

Mini Bronze og Glow 17:00-18:00

Silver 18:00-19:00

White 19:00-20:00

08/09/2022

Black 17:00-18:00

Eclipse 18:00-18:30

Ingen vil måtte komme en ekstra dag for dette møtet, det settes en dag utøverne er i hallen og
trener.

Her vil det velges lagleder for de lagene som trenger en ny, og informasjon om resten av
sesongen vil gis. Alle lag MÅ ha en lagleder, så fint om dere gjøre dere opp en tanke om dere
ønsker dette. Møte for lagledere holdes 22/09/2022

Dugnad
Som alle andre foreninger og klubber i Norge, så er vi tuftet på frivillighet, og er helt avhengig av
dugnadsinnsats i klubben for å dekke drift. Vi søker både refusjoner, tilskudd og støtte der det er
mulig, allikevel trenger vi dugnader. Alle utøvere vil måtte delta på 1 dugnad (obligatorisk)i løpet
av sesongen 22/23 for å bidra til fellesskapet. Denne dugnaden kjører vi på høsten/tidlig vinter
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også denne sesongen. Vi velger å kjøre en salgsdugnad for å kunne holde treningsavgiftene så
lave som overhodet mulig, samtidig som vi holder tilbudet så høyt vi kan. Det er igjen mulig å
kjøpe seg ut av denne. Som i fjor og året før kjører vi en aktiv påmelding til dugnad salg, hvor de
som ikke melder seg på mottar faktura for utkjøp.

De av våre lag som skal konkurrere utenbys/-lands vil få muligheten til å kjøre egne
salgsdugnader der fortjenesten går til den enkeltes tur. NB! Fortjeneste utbetales ikke!

Første konkurranse er Peeweestar Open i Bjørnholthallen 05.11.2022 hvor OCT Galaxy er
arrangør.  Dette er en konkurranse for de minste, som vår klubb arrangerer. Her vil alle måtte
stille på dugnad i en eller annen form. Dugnadslister sendes ut av lagleder så snart som mulig.
Bytt gjerne internt, men det er viktig at alle som settes opp stiller denne dagen. Mini og Peewee
konkurrerer her, uten kostnad. Junior og senior har oppvisning her, uten kostnad.

Foreldredonasjon:
Vi har et stort forbruk av plaster, isposer og sportstape, og viderefører også denne
sesongen «foreldredonasjon». Noe blir liggende i hallen, noe deles ut til trenere som de
skal ha i sin trenermappe, noe deles ut til lagledere for å ha med på konkurranser og noe
blir liggende «på lager» til senere påfyll disse tre stedene.

Vi ber derfor om at følgende leveres inn ved sesongstart:

Mini og peewee: 1 pakke plaster pr utøver

Junior: 1 rull sportstape pr utøver.

Senior: 1 ispose pr utøver

Leveres til trener så raskt som mulig etter oppstart eller på foreldremøtet.

Bank for cheersko:

Ikke alle har like god økonomi, og vi ønsker derfor å videreføre banken, men nå kun med
cheersko. Alle som har brukte cheersko de ønsker å donere kan kontakte Heidi for avtale om
levering. De som ønsker å å bruke «banken» kan kontakte samme person for avtale om
utlevering av utstyr. Dette blir så anonymt vi klarer å få det, og allikevel holde det kontrollert.
Kontaktmail: octmedlem@outlook.com
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Treningsavgifter

Lag Treningsavgift (pr halvår)

Mini 2.300,-

Peewee Black 2.300,-

Silver 3.200,-

White 3.200,-

Steel 3.550,-

Thunder 3.550,-

Gold 3.600,-

Eclipse 3.600,-

Blackout 3.600,-

Shine 3.600,-

GS junior/senior: pris på forespørsel

Tillegg:
Medlemsavgift: 300 kr pr. halvår pr. utøver
Lisens jr/sr: 475 kr pr. sesong (august til juli)
Aktivitetsavgift mini og peewee: 125 kr pr. sesong (august til juli)
Nytt av denne sesongen: Samlefaktura: På begynnelsen av sesongen vil vi fakturere ut NO,
WO samt t-shirt for konkurranselagene på en faktura, estimert 1 499,-.
Om en utøver velger å slutte midt i sesongen, vil ikke treningsavgift, medlemsavgift eller
lisens/aktivitetsavgift bli refundert, heller ikke oppsparte dugnadsmidler - disse går inn i
en felleskasse for laget. For konkurranselagene binder man seg hele sesongen, fra august
til juni, og forplikter seg dermed økonomisk for hele perioden. Dette fremkommer også av

kontrakt konkurrerende utøvere må signere. Kontrakten sendes ut digitalt.
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Konkurranser
Alle konkurranser og oppvisninger er i utgangspunktet obligatoriske for junior og senior.
Om noen av de konkurrerende utøverne ikke kan stille på en av konkurransene, skal dette
meldes hovedtrener snarest og søknad skal seddes inn. Det må søkes fri mht konkurranse - den
sendes til galaxyhanne@gmail.com. Det holder ikke bare å gi beskjed til trener!

Bronze, Glow og Black har påmelding via Gnist. Vi ber om at alle foresatte på disse lagene
svarer innen fristene som er satt. Overholdes ikke påmeldingsfristen, vil utøver bli fakturert det
konkurransen koster.

Oversikten under er en komplett oversikt over konkurranser kommende sesong, og med en
foreløpig oversikt overe hvilke lag som skal delta på disse. Merk at endelig oversikt over hvilke
lag som skal konkurrere hvor ikke vil foreligge før ETTER trenersamling som holdes
20/08/2022.Denne er altså kun en veileder, ikke en fasit. Det vil på trenersamlingen også bli satt
alle ekstratreninger gjennom hele sesongen. Denne oversikten vil bli publisert på hjemmesiden
og dermed også via Gnist.

Konkurranseoversikt, nasjonalt og internasjonalt, sesongen 22/23 (foreløpig)

Konkurranse Sted Dato Hvem
konkurrerer

Hvem har
oppvisning

Estimert kost

Peeweestar Open Bjørnholthallen 05.11.2022 Bronze, Glow, Black Silver, Steel, White,
Thunder, Gold,

Eclipse, Blackout,
Shine

100,-

Norwegian Open Frognerhallen 19. og 20.11.2022 Silver, Steel, White,
Thunder, Gold,

Eclipse, Blackout,
Shine

Bronze, Glow, Black 500 ,-

NALC Gøteborg 02.-04.12.2022 Thunder, Eclipse,
Blackout

5 000,-

Winter Open Drammenshallen 28. og 29.01.2023 Silver, Steel, White,
Thunder, Gold,

Eclipse, Blackout,
Shine

Bronze, Glow, Black 500,-

NM/NCL Oslofjord
conventioncenter

17-19. mars 2023 Silver, Steel, White,
Thunder, Gold,

Eclipse, Blackout,
Shine

Bronze, Glow, Black 3400 (konk)
450(oppv)

Trondheim Open Trondheim 05.-07.05.2023 Silver, Steel, White,
Thunder

X 5 500,-

*USASF Worlds Orlando Florida Dato kommer Shine X 25 000,-

Next Generation Apalløkka idrettshall Dato kommer Bronze, Glow, Black X 350,-

ECC/Jamfest
Nordic/Jamfest

Europe

Bottrop,
Tyskland/Nykoping,
Sverige/Liverpool,

England

Dato kommer Gold,Eclipse,
Blackout

X 13 000,-

Summer Open Rykkinhallen 10.-.11.06.2023 Silver, Steel, White,
Thunder, Eclipse,

Blackout

X 450,-

EM Verona, Italia juni 2023 Avgjøres under NM x est 15 000,-
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Vi vet, erfaringsmessig, at det kan være mange og høye kostnader for enkelte. Ta kontakt på
octmedlem@outlook.com for betalingsavtaler og lignende.

Vi minner om at alle utestående fordringer må være betalt før en ny sesong uansett
betalingavtale. Lurer du på noe vedrørende dette, ta kontakt på octmedlem@outlook.com

Ekstratreninger i forbindelse med konkurranser:
Alle konkurrerende lag har treninger første halvdel av høst-, vinter- og påskeferien
(lørdag-tirsdag). Fastsatte tider vil fortløpende legges inn i klubbens aktivitetskalender på
hjemmesiden, og er dermed også tilgjengelig via Gnist. 2 helger før konkurranser blir det
obligatoriske treninger for de konkurrerende lagene. En helg før oppvisning har også mini og
peewee helgetrening. NB! Ektratreningene er obligatoriske for samtlige utøvere.

Vi vet det er flere konfirmanter både på youth lvl 3, lvl 4 og junior lvl 5 også denne sesongen. Om
konfirmasjonsturer kommer i oppkjøringen til konkurranser, vil fravær dessverre ikke bli godkjent.
Planlagt fravær, utenom konkurranser, skal søkes og godkjennes skriftlig av hovedtrener i god
tid før det er aktuelt. De 2 siste ukene før konkurranse vil ingen permisjoner bli innvilget.

NB! Fravær fra selve konkurransen evnt turen må søkes styreleder, skriftlig, i god tid. Årsaken er
at det er svært kostbart å reise på tur. Vi starter tidlig med å bestille flybilletter, hotell osv. Dette
medfører at kostnader påløper. Trekker en utøver seg fra en tur etter at billetter mm er bestilt og
disse kostnadene ikke lar seg refundere så står den enkelte utøver ansvarlig for disse
kostnadene. Ved søknad om fri på konkurrerende lag ber vi om at følgende skjema brukes:

Søknad om fri, konkurranselag

Det er like viktig at mini og peewee møter på samtlige treninger som de konkurrerende lagene.
Det er ikke nødvendig å søke fri her, men beskjed skal gis til hovedtrener i god tid før fraværet.
Beskjed på veggen i gruppa på Facebook er ikke gyldig fravær og vil bli slettet. Det skal
sendes melding via Gnist til hovedtrener - alle i gruppen behøver ikke få beskjed om at barnet er
sykt, bursdag ol.
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Styret:

Styreleder Hanne Holm-Lunder Markussen

Nestleder Truls Jeppe Lund

Medlemsansvarlig Heidi Mæland

Styremedlem Benedikte Essebaggers

Styremedlem Ellen Hagness

Sponsor
Vi ønsker å få flere sponsorer. Per i dag har vi en sponsor - fra en forelder i klubben. Dette er vi
svært takknemlige for. Vi har ikke mulighet til å henge opp noen sponsoreffekter ute i hallene,
men vi vil legge ut på hjemmesiden, FB sidene, samt kunne trykke på lagenes t-shirts. Send en
mail til post@octgalaxy.no hvis dette er noe dere kan bidra med.

Det er opprettet grupper for samtlige lag på Facebook (22/23 bak navnet).

OCT Galaxy Glow OCT Galaxy Bronze OCT Galaxy  Black

OCT Galaxy  Silver OCT Galaxy Steel OCT Galaxy White

OCT Galaxy Thunder OCT Galaxy Gold OCT Galaxy Eclipse

OCT Galaxy Blackout OCT Galaxy Shine

Vi håper dette skrivet ga svar på de fleste spørsmål angående oppstart, men dersom det er noe
dere lurer på kan det sendes en mail til post@octgalaxy.no

Vi gleder oss masse til en spennende sesong 2022/2023.

Vel møtt!
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