
 

   

 
 

 
HELE HITRA, FRØYA OG KYRKSÆTERØRA TIL 
LERKENDAL 
 
Sammen med idrettslag på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra ( Hitra FK, Frøya FK, Trønder/Frøya 
IL, Fjellværøy IL, KIL/Hemne) ønsker vi å invitere til en stor fotballfest på Lerkendal søndag 4. 
august  
 

RBK-Sogndal 4. aug kl. 18:00 
 
Rosenborg ønsker å gjøre kampen til en spesiell 
opplevelse for fotballspillere på Hitra, Frøya og 
Kyrksæterøra. Vi tilbyr derfor:   
 

 Småtroll (Maskoter), 7-9 år 

 Ballhentere, 13-16 år 

 Innmarsj indre bane, 7-12 år 

 Møt spiller etter kamp 

 Kystbilletten 

 15 % rabatt i RBK Shop på alle varer 
 
 

SMÅTROLL – (Maskoter) 
Barn fra 7-9 år har muligheten til å melde seg på. 
Vi trekker ut 22 barn, 11 for RBK og 11 for 
Sogndal  som får muligheten til å delta. Barna 
leies inn av hver sin spiller på Lerkendalmatta før kamp for spillerpresentasjon. Kun barn fra 
Hitra, Frøya og Kyrksæterøra får anledning til  å søke. 
Barnet + 1 ledsager får gratis inngang til kampen. Hvis det er ønskelig med flere billetter får 
dere kjøpe Kystbilletten til kr. 100,- 
Disse får plassering på nedre del på Eiendomsmegler 1-tribunen. 
Oppmøte og informasjon kommer i e-post etter trekning er foretatt.  
Siste frist for påmelding: 29. juli 
 



 

   

For å melde seg på, trykk på denne linken:  
https://adobeformscentral.com/?f=93XoMkQ4abX-iO1zIc4Zrw  
 

BALLHENTERE: 
Ditt lag har mulighet til å bli trukket ut til å være Ballhentere til RBK-Sogndal. Meld på ditt lag 
for å være med i trekningen. Dette er for barn i alderen 13-16 år, og kun lag fra Hitra, Frøya 
og Kyrksæterøra har anledning til å søke. Det må  minimum være 12 spillere. Meld på samlet 
lag.  
Siste frist for påmelding: 29. juli 
 
Trykk på denne linken for å melde på;  

https://adobeformscentral.com/?f=YsyKMx6Fy1ALLhUZMvS8vw  

  

INNMARSJ:  
Vi ønsker å lage en innmarsj for de fra 7-12 år, hvor alle lag går med sine klubbdrakter på 

indre bane før kampstart. 

Dette kommer til å bli en stor opplevelse for store og små. Har dere klubbfaner, ta de med. 

Lagledere følger sitt lag. 

 

Deltagende barn + lagledere : GRATIS 

Foreldre/søsken/besteforeldre: 100 kr pr pers.  

 

Hvert lag sender samlet bestilling til billett@rbk.no og merkes INNMARSJ.  

Bestillingen må inneholde: Klubb, kontaktperson, e-post, telefon, antall gratis til deltagende 

barn/lagledere og antall betalende billetter.  

Disse blir plassert på nedre del på Rema 1000-tribunen. 

 

Siste frist: 29. juli 

Informasjon om henting/ betaling av billetter, oppmøtested og tidspunkt vil bli sendt ut etter 

at bestillingen er registrert hos oss.  
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KYSTBILLETTEN: 
Alle som bor i på Hitra og Frøya får mulighet til å kjøpe Kystbilletten. Billetten har plassering 
på langside og koster kr. 100,- pr. person. Billetten kan bestilles via linken under. Kan ikke 
kjøpes i luka på Lerkendal kampdag. Dette tilbudet gjelder kun til RBK-Sogndal 4. aug. 
Bestill billetter her:  
http://www.billettservice.no/html/connect.htmI?STAGE=1&EVNT=TLD1013&l=NO&CL_ORIGIN=ORIG

IN3 

 

«MØT SPILLER ETTER KAMP» 
Meld på laget ditt til «Møt spiller etter kamp». Laget ditt kan bli plukket ut til å møte en 
spiller eller flere, etter kampslutt. Det laget som blir trukket ut, får gratis inngang til kampen. 
 
Siste frist for påmelding: 29. juli 
 
For påmelding, trykk her:  
https://adobeformscentral.com/?f=kxDmuRAqvc0cc96rTDvfhw 
 

 
15 % RABATT I RBK SHOP PÅ ALLE VARER: 
I tillegg ønsker vi å gi dere som kjøper Kystbilletten, Ballhentere og Småtroll en rabatt på 15 
% på alle varer i RBK shop. Du får rabatten ved å vise billetten din i kassen ved betaling. 
Rabatten gjelder fra du har kjøpt billetten og fram til kl 18:00 på kampdag, samt at du kan 
benytte deg av den etter kampslutt.  
 
Velkommen til Lerkendal! 

 
Mvh  
Rosenborg Ballklub 
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