
NY HJEMMESIDE 
 

CSK.NO har blitt ny. Vi har nå lansert vår nye hjemmeside som er blitt mer oversiktlig og det er lettere å 
finne den informasjonen dere trenger. Bruk siden aktivt til å finne det du trenger av praktisk informasjon. 
 

SUPERSØNDAG I CSK HUMMELARENA 
 

For de håndballinteresserte står begivenhetene i kø denne dagen. 
Søndag 23.9.18 kl. 13.00 spiller vårt rekruttlag på damesiden 2. divisjonskamp mot Kongsvinger.  
Billettprisen for kun denne kampen er 50kr for voksne og gratis for de under 18år. 
 

Klokken 16:00 spiller senior damer mot Camilla Herrems Sola. 18.00 spiller herrelaget mot 
Lillestrøm. Billettprisene til 1. divisjonskampene er: 120 for voksne og kr 70 for barn (7-18 år). På 
søndag kan du få pakkepris kr 200 for voksne og kr 100 for barn for begge kampene. 
 

Sesongkort som gjelder for begge 1. div lagene samt 2. div kvinner selges for bare 1.000kr 
 

SUKSESS FOR VÅRE LAG I OBOS CUP 
 

CSK har markert seg godt i sommerens OBOS CUP. J15 kom til kvartfinale mens J14, J17 og G15 
alle er klare for semifinaler. Sommeren 2018 er vel den sommeren hvor CSK lagene har hentet 
flest pokaler og vi har markert oss godt gjennom hele sommeren i mange forskjellige turneringer. 
Fotballen i CSK har levert tidenes beste resultater og deltakelsen er større enn noen gang.  

   Det er nå bare damer senior laget som mangler og det skal vi få på plass til sesongen 2019. 
 

VELFORTJENT PRIS TIL MORTEN ENGER 
 

Morten Enger ble på håndballforum kåret til «ÅRETS BEGEISTRER» Vi stiller oss i rekken av 
gratulanter og sier stort TAKK til Morten for all den innsatsen han har lagt ned for klubben 
gjennom mange år. 
 

TRENINGSAVGIFTENE ER FAKTURERT 
 

Treningsavgifter for håndballspillere født før 2009 og for idrettsskolen ble fakturert i dag. Vi ber 
alle betale innen fristen og dermed spare klubben for mye unødvendig purring. 


