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Kolbotn Cup 2017, 24.-25. november 

	  
Håvard Jørgensen (venstre), Kolbotn IL, Europamester for ungdom 2016, vinner finalen sin i Kolbotn Cup 2016. 
 
Det er med stor glede vi inviterer dere til Kolbotn Cup, 25. November 2017. I flere tiår har 
Kolbotn Cup vært Norges største internasjonale bryteturnering for unge utøvere, og vi gleder 
oss til å ønske deres brytere velkomne til å konkurrere med andre talentfulle utøvere om våre 
høyt-hengende premier. I tidligere år har vi vært heldige nok til å få lov til å arrangere denne 
turneringen for utøvere fra mange forskjellige nasjoner, og vi har all grunn til å tro at årets 
turnering også vil ha et sterkt, internasjonalt nærvær, og inkludere de beste bryterne Norge har 
å by på.  
 
På turneringsdagen lørdag 25. november, vil mannlige gresk-romersk og kvinnelige 
fristilbrytere konkurrere i vårt svært effektive turneringssystem. For gutter/piker 12, 
gutter/piker 15, og ungdom vil NBFs offisielle vektklasser vil bli benyttet, og for junior vil 
det bli gitt +2kg reisevekt i hver vektklasse (se side 2).  
 
For mer informasjon og svar på spørsmål, vennligst kontakt oss per epost til 
kolbotncup@bryting.org eller toveladstein@gmail.com, besøk vår nettside www.bryting.org, 
eller besøk vår Facebook side ”Kolbotn Cup – wrestling”. 
 
Vi gleder oss til å høre fra dere! 
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Vektklasser 
Piker 12 Gutter 12 Piker 15 Gutter 15 Ungdom 

Kvinner 
Ungdom 
Menn 

Junior 
Kvinner 

Junior  
Menn 

27kg 27kg 30kg 32kg 38kg 42kg 44kg (+2kg) 50kg (+2kg) 
30kg 30kg 32kg 35kg 40kg 46kg 48kg (+2kg) 55kg (+2kg) 
33kg 33kg 34kg 38kg 43kg 50kg 51kg (+2kg) 60kg (+2kg) 
37kg 37kg 37kg 42kg 46kg 54kg 55kg (+2kg) 66kg (+2kg) 
41kg 41kg 40kg 47kg 49kg 58kg 59kg (+2kg) 74kg (+2kg) 
45kg 45kg 44kg 53kg 52kg 63kg 63kg (+2kg) 84kg(+2kg) 
50kg 50kg 48kg 59kg 56kg 69kg 67kg (+2kg) 96kg(+2kg) 
55kg 55kg 52kg 66kg 60kg 76kg 72kg (+2kg) 120kg(+2kg) 
60kg 60kg 57kg 73kg 65kg 85kg   
66kg 66kg 62kg 85kg 70kg 100kg   
  67kg      
(G/P12=født i 2006-2005; G/P15=født i 2004-2002; Ungdom=født i 2001-2000; Junior=født i 1999-1997) 
Innveiing  
Innveiing vil bli avholdt i hallen – Sofiemyrhallen – fra 20:00 til 21:00 på kvelden 24. 
November (legesjekk fra 19:00).  
 
Transport 
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen er det flere former for kollektive reisetilbud som går til Oslo 
Sentralstasjon – det billigste av dem er antageligvis flytoget, hvor ungdom under 16 år reiser 
gratis i følge med voksne, og unge voksne og studenter med gyldig studentbevis reiser til halv 
pris (90 kroner). Fra Oslo Sentralstasjon – og til og fra overnattingsstedene vi anbefaler – går 
det tog og busser jevnlig.  
 
Overnatting 
Vi har en avtale med Quality Park Hotell Mastemyr. De tilbyr overnatting til følgende priser: 

• Enkeltrom: 905kr per person per natt. 
• Dobbeltrom: 675kr per person per natt. 
• Tre-personers rom: 620kr per person per natt.  
• Fire-personers rom: 620kr per person per natt.  

Frokost- og middagsbuffet er inkludert i prisen (middag er tilgjengelig fra 20:30 til 23:00 på 
fredag, og fra 18:00 til 20:00 på lørdag). For å booke rom til prisene ovenfor, må 
reservasjonene gjøres på nettet på booking.q.mastemyr@choice.no og reservasjonskoden 
BRYTECUP må benyttes. 
Et annet hotell i nærheten er Thon Hotell Ski.  
 
For øvrige spørsmål vedrørende overnatting, vennligst kontakt oss via epost 
kolbotncup@bryting.org eller toveladstein@gmail.com.  

 


