17. – 19. august 2018
Til foreldrekontakter og lagledere
Nå er oversikten over dugnadene i forkant av Faaberg turneringen klar. Oppgavene er fordelt
ned på de ulike lagene, samt noen enkeltpersoner. Alle lag er tildelt dugnader tilpasset antall
spillere på laget, slik at fordelingen skal være mest mulig jevn. Kan dere formidle denne
informasjonen videre til spillere/foreldre, samt sørge for at laget stiller med nok mannskap på
oppsatt dugnad. Dersom dere har konkrete spørsmål til oppgaven som skal utføres ber vi dere
ta kontakt med de ansvarlige for oppgaven.
Det blir et infomøte i forkant av dugnadene den 16.08, tid og sted kommer det nærmere
beskjed om. Det vil etter dugnadene torsdag kveld bli utdelt obligatoriske turneringsskjorter.
Vi minner også på innlevering av vaffelrøre, sjokoladekake og kaffe den 16.08 kl. 17.0018.00 i Idrettshallen på Jorekstad. Har noen problemer med å levere akkurat på dette
tidspunktet, så avtal med lagleder, som igjen sier fra til de ansvarlige i Notvarpet/ Storsalen
(Berit og Eli).
Følgende lag skal levere vaffelrøre:
G/J7, G8, J8, J9, J10, G10, G12, G14
Oppskrift Faaberg Fotballs vaffelrøre (gir 4 liter):
1,2 kg hvetemel, 1 liter helmelk, 1 liter kulturmelk, 400 g margarin, 250 g sukker,
2 ts vaniljesukker og 5 egg.
Leveres på 2 stk fulle 1,5 liters plastikk brusflasker eller i 2 stk 2- liters isbokser.
Husk å rengjøre flasker godt slik at vi unngår gjæret vaffelrøre.
Følgende lag skal levere sjokoladekake i langpanne
G/J6, G9, G11, J11, J12, G13, J15
Oppskrift Faaberg Fotballs sjokoladekake:
7,5 dl hvetemel, 6 dl sukker, 0,75 dl kakao, 5 ts vaniljesukker, 5 ts bakepulver,
3,75 dl kaffe, 3,75 dl smelta smør og 5 egg.
Bland alt det tørre godt sammen. Tilsett kaffe, smør og egg.
Helles i stor langpanne dekket med bakepapir og stekes ved 180 grader i ca. 30 minutter.
Glasur:
50 gram smelta smør, 0,5 dl kaffe, 3 ts kakao, 2 ts vaniljesukker og ca. 10 dl melis.
Røres sammen til passe tykkelse og smøres over kaka. Ikke del opp kaka eller ha på strøssel!
Merk langpanna di med navn, slik at du får tilbake rett panne ved turneringsslutt.
Følgende skal levere 6 poser Evergood filtermalt kaffe
G16, G19, Senior: A-lag, Damelag
OBS: De som har barn på flere lag kan velge hva de vil levere (slipper med en ting).

