
 

 

Kobra Gold inviterer til 

 
 

 

 

Kobra Gold består av bordtennis-mammaer til barn og unge som spiller eller har spilt aktiv bordtennis 

i løpet av de siste årene.  For et par år siden bestemte vi oss for å prøve oss på denne morsomme 

sporten selv i stedet for å være passivt publikum under alle cuper ungene deltok på. Vi er pr i dag 5-7 

damer som trener litt og har det veldig morsomt. Felles for oss er at ingen av oss har spilt bordtennis 

tidligere og at vi alle har startet opp i godt voksen alder. Noen av oss har deltatt i enkelte cuper og 

mesterskap, men det kan være tøft å stille opp i cuper hvor vi konkurrerer med damer som har 20-30 

års erfaring med sporten og/eller som fortsatt er aktive. Regionscupen på Harestua syntes vi var veldig 

artig – da møtte vi flere "likesinnede" fra andre klubber, og vi fikk ideen om Goldie-cup. 

Cupen avholdes i vår egen bordtennishall på Kongsvinger – Kobrahallen, Otervegen 26 

Oppstart kl 10.00 – hallen åpen fra kl 9.15.   

Påmelding via e-post og "startkontingent" er 50,- kr. Betal gjerne felles fra klubben og 

merk "Goldiecup" til vår konto 1503 78 75403.  

Enkel premiering. Vi lager en varm lunsj som vi serverer og spiser felles i hallen.  

Vi tenker cupen primært for oss som er "nybegynnere" eller som kun har spilt i 1-2 år. Det er 

imidlertid ingenting i veien for at mer rutinerte spillere kan være med – da tilpasses egne 

klasser.   

Goldiecup er ment som en sosial happening der moroa med bordtennis skal stå i sentrum. Vi 

ser dette som en anledning til å bli kjent med andre damer på tvers av klubbene og at en slik 

cup kanskje også kan bidra til at flere vil, tør og kan bli med i andre og større cuper etter 

hvert. 

Vi ses forhåpentligvis i Kobrahallen 1. april!  Vennlig hilsen Kobra Gold 



 

 

 

 

 

 

 


