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Op donderdag 4 oktober spelen we onze eerste uitwedstrijd in de groepsfase van de 
Europa League. Sarpsborg 08 uit Noorwegen is de tegenstander, aftrap 21u. In deze 
supportersgids kan je alle info vinden voor de verplaatsing.  
 
1. Ticketinfo  
 
Beschikbare vakken 
In totaal zijn er 600 plaatsen beschikbaar voor bezoekende supporters in het vak D. De 
tickets worden verdeeld via de supportersclubs van het OSV of in de Ticketshop.  
 
Rolstoelgebruikers vraag info aan de SLO’s. Zij betalen ook €20, de begeleider mag 
gratis binnen. 
 
Buschauffeurs dienen zelf een ticket te hebben indien ze de wedstrijd willen zien (OSV). 
 
Ticketprijzen 
De tickets kosten €20 voor bezoekers. 
 
Loketten 
De loketten in Sarpsborg blijven gesloten. Alle tickets dienen op voorhand gekocht te 
worden.  
 
2. Stadionbezoek 
 
Parking 
Er kunnen voldoende bussen parkeren naast het stadion en het bezoekersvak, alsook 
op parking Sirkustomta. Deze openen vanaf 1u30 voor de wedstrijd. Indien je vroeger 
aankomt, neem je best op voorhand contact op met onze SLO’s. 
 
Auto’s of minibusjes kunnen gratis parkeren op Stopp Tune, een winkelcentrum in het 
centrum van de stad. Indien deze volzet is, zijn er voldoende betaalparkings in de stad.  
Er is geen opgelegde reisroute voor deze verplaatsing. 
 
Meeting point 
We verzamelen vanaf 19u aan café O’Learys op de St. Marie Gate met alle Genk 
supporters. 
 
Begeleiding naar het stadion 
Vanaf het meeting point is een 10-tal minuten wandelen naar het stadion. Vertrek 
voorzien we om 19u30 à 20u. Het stadion opent om 19u30.  
 
In het stadion 
Er is geen alcoholisch bier in het stadion en het is verboden dronken het stadion te 
betreden. Er zijn wel verschillende eetkramen voorzien. 
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Busvervoer van Oslo naar Sarpsborg 
Het OSV heeft samen met ASL Travel enkele bussen ingelegd voor de verplaatsing van 
Oslo naar Sarpsborg. Dit omdat de treinen niet meer rijden na de wedstrijd en de taxi 
te prijzig is. 
 
Het OSV zorgt voor een gemakkelijke heen- en terugrit. De bussen vertrokken om 
12u30 in Oslo en komen rond 15u30 aan in Sarpsborg. Daar verzamelen we in het 
centrum, om samen nog iets te drinken en erna richting het stadion te wandelen. Na 
de wedstrijd rijden de bussen terug naar Oslo. 
 
De prijs is €40 per persoon (bij 75% bezetting, indien de bussen volzet zijn, geeft het 
OSV nog geld terug). Je kan tickets bestellen bij het bestuur van het OSV (info@osv.be) 
tot en met donderdag 26 september.  
 
3. Veiligheidsinfo 
 

• Deze wedstrijd valt onder het reglement van inwendige orde van Sarpsborg 08. 
Gelieve hiermee rekening te houden.  

• Bijzondere bepalingen: 
o Banners: Toegelaten 
o Trommel: Toegelaten 
o Megafoon: Toegelaten 
o Kleine vlaggen: Toegelaten 
o Grote vlaggen: Toegelaten 
o WC-rollen: Niet toegelaten 
o Toeters/vuvuzela’s: Niet toegelaten 

• Het is verboden te roken in het stadion. Tijdens de rust is er een rokerszone 
voorzien.  

 
!! Vuurwerk, rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal is ten strengste 
verboden. Ook racistische en discriminerende gezangen zijn niet toegelaten. 
Hierop staan zware boetes voor club én supporters !! 
 
4. Stadsbezoek 
 
Sarpsborg 08 is een team uit Noorwegen en bestaat uit een fusie tussen verschillende 
clubs. De club is officieel opgericht (en gefusioneerd) in 2008. Het stadion ligt op 
wandelafstand van het centrum van Sarpsborg.  
 
We raden aan om enkel op wedstrijddag naar het stadje Sarpsborg te komen. Op de 
Town Square, aan café O’Learys zijn er verschillende plaatsen om gezellig iets te 
drinken. In Noorwegen betaal je met Noorse Kronen (€1 = 9,7 NOK). 
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Bezienswaardigheden 
Supporters die meerdere dagen in Noorwegen verblijven, raden we aan om de stad Oslo 
te bezichtigen. Meer info over Oslo vind je hier: 
https://www.tripadvisor.be/Attractions-g190479-Activities-
Oslo_Eastern_Norway.html  
 
Restaurants 
Het centrum van Sarpsborg heeft voldoene mogelijkheden om te eten. Een overzicht 
vind je hier: https://www.tripadvisor.be/Restaurants-g227955-
Sarpsborg_Sarpsborg_Municipality_Ostfold_Eastern_Norway.html 
 
Cafés  
Op de Town Square vind je de O’Learys, tevens ook de meeting point. In die buurt zijn 
er meerdere plekken om iets te drinken. 
 
5. Vragen of problemen? 
 
Supporters die de verplaatsing naar Noorwergen maken, kunnen gebruik maken van 
onderstaande nummers bij vragen of problemen. In (medisch) noodgeval kan je 
natuurlijk steeds bellen naar het nummer 112. 
 
SLO KRC Genk 
Onze SLO’s zijn aanwezig in Noorwegen: 

- Stef Linsen: +32(0)496 311 630 
- Roeland Friet: +32(0)476 915 676 
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Bijlage 1: Stadionplan 
 

 
 
Bijlage 2: Bezoekersvak 
 

 
 
Bijlage 3: Verzamelplaats = St. Marie Gate (aan de O’Learys sportbar) 
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