
STRÅLENDE SERIESTART FOR HÅNDBALLAGENE VÅRE! 
 

Håndballens 1. divisjon er i gang og CSK har startet godt både på herre- og damesiden.  
Herrelaget har 2 seire på 2 muligheter og spiller igjen mot Sandefjord onsdag 27.9.17 i CSK Hummelarena. 
Da vil det som vanlig bli mulighet for å kjøpe sesongkort ved inngangen og på den måten bidra til at CSK 
kan drive med topphåndball. Damelaget har 2 seire og en uavgjort på sine 3 første kamper, neste kamp er 
lokaloppgjør mot Levanger onsdag 11.10. sesongkortene gjelder både på herre- og damekampene så du får 
mye god håndball for 800kr. 
 

FOTBALL MOT KREFT 
 

CSK inviterer til landskamp 8. oktober kl 20:45.  
Norge – Nord-Irland på storskjerm i CSK Hummelarena sammen med mange ivrige CSK-ere må være en 
fin start på høstferien. Det er svært viktig at alle møter opp den kvelden siden vi får støtte fra NFF for hver 
person som kommer. CSK vil benytte anledningen til å gi et bidrag til kreftavdelingen på St. Olavs Hospital 
og vi har satt oss som mål å samle inn 30.000kr denne dagen ved å gi bort deler av støtten fra NFF og ved et 
loddsalg under arrangementet. Premiene til loddsalget er blant annet: billetter til landskamp på Ullevål, 
landslagstrøye, signert Rosenborgtrøye og mange andre flotte premier. 
Vi har fått pengebidrag fra SalMar, Oras, Sparebank1 SMN og Ide Bygg og Eiendom på til sammen 
55.000kr som går uavkortet til kreftavdelingen.  
Vil du være med og støtte opp aksjonen kan du enkelt Vippse ditt beløp til aksjonens konto 127706 vi har 
allerede fått inn 2.000kr på denne kontoen men tar gjerne mot flere bidrag til kreftavdelingen. 
 

CAGEBALLBURSDAG 
 

Aktive barn bør ha en aktiv bursdag. 
Det er alltid populært å spille fotball med venner og det er satt av tid til bursdagsfeiringer i cageballhallen. 
Billigere bursdagsfeiring må du lete lenger etter. Ta kontakt med ola@csk.no for å avtale tidspunkt. 
 
VI MINNER OM AT SPILLERTRØYER SELGES PÅ WWW.CSKSHOP.NO 
 

Utlevering skjer i kiosken ved fotballbanen ut uke 39 og i kiosken i hallen fom uke 40 


