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STYRETS ÅRSRAPPORT 2011
Styret i O-gruppa har bestått av:
Leder:
Vibeke Lamark
Kasserer:
Jan Inge Lunde
Sekretær:
Agnar Lien
Styremedlem:
Oddvar Taksdal
Styremedlem:
Tor Brekken

Leder sportslig utvalg.
Leder teknisk utvalg.

Styret har avholdt 7 styremøter i løpet av sesongen.
Medlemstallet endte på 75 medlemmer gjennom 2011
Følgende løp ble arrangert i 2011:
29. januar
16. februar
19. mars
9. april
24. mai
20. mai
7. juni
15. juni
20. juni
15. august
5. september
27. september

Vinterkarusell – Kalbergskogen
Ansv. Aud Taksdal – Ragnhild Auglænd
Nattløp – Øksnevadskogen
Ansv. Stig Alvestad
Vinterkarusell – Bogafjell - Vagletjørn
Ansv. Agnar Lien – Erling Mauland
KM natt – Neseskogen
Ansv. Kjell Svihus – Erik Lima
Nærløp sprint – Sandved
Ansv. Morten Sundli – Alf Johan Lima
Klubbkarusell – Lundehaugen
Ansv. Lilly Anne Håversen og Svein Erik Kvame
Nærløp lang - Kringleli
Ansv. Otte Omdal – Jan Inge Lunde
Bedriftsløp stafett – Vagleskogen
Ansv. Ann Karin Tjørhom – Fredrik Sandal
Klubbkarusell – Sandved
Ansv. Paul Terje Haarr – Per Olav Haarr
Klubbkarusell – Vagleskogen
Ansv. Kristin Skadsem – Per Ingar Hadland
Klubbkarusell – Vagletjørn/Bogafjell
Ansv. Ann Karin Tjørhom – Arild Aasheim
Nærløp sprint – Ganddal stadion
Ansv. Paul Terje Haarr – Trond Lamark

Klubbmesterskapet ble arrangert i Øksnevadskogen Nord 3. oktober. Løpsleder og
løypelegger var Geir Mikalsen (SI). Her deltok 48 av klubbens løpere, samt 3
gjesteløpere og kvelden ble avrundet med pizza og drøs på klubbhuset.
Sesongavslutningen ble avholdt på klubbhuset 8. desember. 74 medlemmer og
familiemedlemmer deltok i god tradisjonell ånd.
Klubben har i 2011 sesongen hatt 88 aktive løpere.
Vi har i 2011 hatt 1 løper med på kretslaget, samt 2 ROOTS-løpere.
I løpet av sommeren deltok flere av klubbens løpere på ulike ”ferieløp” i inn- og
utland. Bl.a. kan Skotsk 6-dagers nevnes.
O-festivalen gikk på Nesodden. 15 av våre løpere deltok. Beste individuelle
resultat var 2. og 3. plass i D35.

Sesongens høydepunkt var klubbens deltakelse på verdens største o-stafett. Vi
hadde to lag på Venla (damer) og et lag på Jukola (herrer).
Vi stilte med 8 løpere i NM på Romeriksåsen. Beste resultat ble en flott 20. plass
til herrelaget i stafett. Dette var også best av Rogalandslagene.
1 deltaker var med på Hovedløpet/o-landsleiren på Beitostølen og i O-idol i Asker.
Sportslig har 2011 sesongen gitt oss:
 23 KM-medaljer, 6 gull, 8 sølv og 9 bronse (17 i fjor)
 3 rankingvinnere – totalt 10 rankingpremier i kretsløpene
 3 gull i Vestlandsmesterskapet
 Ganddal IL ble vinner av sprintkampen

For komplett sportslig oversikt vises til egen rapport m/vedlegg
Nybegynnerkurset, som ble arrangert 2 kvelder i mai, talte 29 deltakere.
Vi deltok også med stand og aktiviteter på Ganddalsdagen og presenterte oidretten på idrettsskolen til Ganddal IL og Klepp IL.
Det har blitt gitt ut et nytt kart, Neseskogen, i 2011.
Regnskapet viser et underskudd på ca kr 120’ på drift, og et overskudd på ca
kr.16’ på kart. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer.

Klubben har også i år arrangert tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet. Se
egen rapport.
Også i 2011 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.



Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:
 Oddvar Taksdal
 Vibeke Lamark



Styreverv i Rogaland O-krets for år 2011:
 Nestleder:
 Leder kartutvalg:
 Rep valgkomiteen Rogaland O-krets
 Medlemmer av TRUR
 Morten Sundli
 Oddvar Taksdal
 Alf Johan Lima



Representant til GIL’s hovedstyre:

Trond Lamark
Jakob Karlsen
Per Olav Haarr

Vibeke Lamark

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift og arrangementer på
en eller annen måte i 2011
Ganddal, 23. januar 2011
For styret
Vibeke Lamark

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 2011
UTVALGET
Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmer.

Oddvar Taksdal
Ann Karin Tjørhom
Erling Mauland

Leder/rekrutteringsansvarlig
Påmelder
Treningsansvarlig

Trening 2011
Intervalltrening i Vagleskogen onsdager kl. 18.00 fra begynnelsen av januar frem til
bedriftsløpene startet på våren, og fra bedriftsløpene sluttet på høsten og ut året.
Intervalltrening hver lørdag fra Buggeland skole kl.15.00 hele året.
Innetrening i Sørbøhallen fra januar og frem til påske på mandager fra kl.18.00 til kl.20.00
Innetrening i Sørbøhallen på mandager kl.18.00 til kl. 20.00 fra slutten av september og
ut året.
Langtur på søndager fra Buggeland skole kl.10.20 hele året. Starter kl.09.20 i
sommerhalvåret.
Felles for voksentreningene har vært et økende oppmøte i løpet av 2011.
Det ble gjennomført 11 O-tekniske nattreninger hver tirsdag i perioden januar til ut mars.
GIL hadde ansvaret for 6 av disse. Totalt var det 43 forskjellige personer innom.
Erling Mauland

Rekruttering 2011
Etter mange magre år med ny rekruttering bestemte vi oss for å prøve å gjøre ting litt
annerledes.
Vi bestemte oss for å kutte ut skolesprint, da dette var mye arbeid på dagtid og heller ikke
ga oss nye løpere.
Vi bestemte oss isteden for å lage en ”pakke” med først et nybegynnerkurs etterfulgt av
tilbud som klubbløp og treninger for barn. Det ble delt ut ranselpost til alle elever i de 4
Ganddalsskolene med informasjon om tilbudet.
Til sammen dukket det opp ca 70 nye navn i forbindelse med deltakelse i våre forskjellige
aktiviteter og flere av disse har også meldt seg inn i GIL Orientering noe som viser bra
igjen på våre medlemslister.
Nybegynnerkurs:
Nybegynnerkurs ble arrangert over 2 kvelder utendørs i begynnelsen av mai. Denne gang
valgte vi å kjøre kurset uten en innendørs teoridel. Vi brukte nytt kart over Ganddal Skole
første kvelden. Andre kveld var vi i Vagleskogen hvor deltakerne fekk prøve seg på en
nybegynnerløype.
Det var totalt 29 deltakere på kurset hvorav 19 var under 16 år.
Hovedansvarlig var Oddvar og hans medhjelpere var Vibeke, Trond og Morten + flere

Klubbkarusell:
Vi valgte i år å arrangere en egen Klubbkarusell over 5 løp inkludert klubbmesterskap i
nærområdene hvor deltakelse i minimum 3 gav premie til løpere under 16 år. Ved å
arrangere dette håpet vi å gjøre det lettere å få med deltakere videre fra nybegynnerkurs
og gjøre det lettere å bli kjent med eksisterende medlemmer i klubben. Dette viste seg å
være en suksess og vi hadde 93 forskjellige deltakere innom fordelt på 211 starter. 18
deltakere under 16 år hadde mer enn 3 løp og fikk premie.

Idrettskolen:
Trond og Vibeke var ansvarlige for en kveld med orientering på idrettskolen til Ganddal IL
og en kveld for Klepp IL. Dette ble arrangert ved Lundehaugen i april med mange
forskjellige øvelser.
De fleste av deltakerne fikk et godt inntrykk av orientering denne kvelden.

Barnetreninger:
Etter nybegynnerkurs og mellom løpene i klubbkarusellen ble det holdt treninger for barn i
alderen 6-12 år. I alt 9 treninger ble avholdt fra mai til ut september ved Sørbøhallen. I
gjennomsnitt var det 15.66 barn hver gang. Ofte slet vi med dårlig vær disse mandagene
og det i betraktning synes vi at oppmøte ble meget bra. Vi har fordelt treneransvaret på
flere i klubben: Morten, Svein Erik, Erik, Janne, Alf Johan, Torill og Ann Karin.
Siste trening i september ble det arrangert lagkonkurranse a-la O- festivalen. Her ble det
plassert ut mange poster i området, flere av disse med aktiviteter. Barna ble delt inn i lag
a ca 3 stk og hadde 45 minutt på seg til å finne flest mulig poster og gjøre flest mulig
aktiviteter. Oppmøtet denne kvelden var på 20 barn. Etterpå ble det delt ut premier til
alle.
Hovedansvarlig og hjerne bak dette var Vibeke. Hun hadde med seg Aud og Ann Karin+
mange flere.
Fra etter høstferien i oktober flyttet vi disse barnetreningene inn i Sørbøhallen. Her hadde
vi 10 treninger og gjennomsnittsoppmøtet var på 15,3. Hver trening ble avsluttet med
felles løping og statisk styrke sammen med de voksne.
Trenere innendørs har vært: Trond, Vibeke, Aud, Ragnhild, Torill, Erik, Janne, Stig, Morten
og Alf Johan.

Annet:
Tidlig i mai hadde vi opplæring i orientering for KRIK Lundehaugen. 7 konfirmanter + 3
ledere møtte opp i Vagleskogen for instruksjon i kart og kompass. Oddvar var ansvarlig for
gjennomføringen.
Oddvar Taksdal

SESONGEN 2011
Denne sesongen har klubben hatt 88 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget
for nær 1280 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp her i kretsen, i Norge og
i utlandet. Det er veldig mye mer enn i fjor, da vi hadde 726 o-starter. Antallet løpere er
økt fra 52 til 88. Største grunnen til denne økningen er at antall nærløp har blitt økt.
”Trening for alle” ble avsluttet og nærløp ble igjen innført. I tillegg har vi også hatt god
rekruttering som igjen har gitt oss mange flere løpere i form av deltakelse.

På nærløp-sommer har vi i gjennomsnitt vært 20,4 løpere pr løp, mens det i kretsløp har
vært 19,7 løpere pr løp. Dvs. omtrent som i fjor med deltagelse på nærløp, mens det har
vært en oppgang i deltagelse på kretsløp.
Det ble ikke arrangert noen Nærløpskarusell dette året, bare individuelle løp.
Nytt av året er at det ble arrangert klubbkamp. 6 løp ble arrangert og Ganddal klarte her å
mobilisere veldig bra, snittdeltagelsen i denne var på hele 35,5. I denne gjaldt det å ha
mange deltakere, unge deltakere, gamle deltakere og gode deltakere. I denne første
utgaven for klubbene i Sør Rogaland ble Ganddal suveren vinner og mottok vandrepokal
som bevis.
I kretsrankingen fikk vi 3 vinnere, Aud H. Taksdal i D21, Alf Johan Lima i H21 og Otte
Omdal i H 50. I tillegg fikk vi 5 andreplasser og 2 tredjeplasser.
Viser ellers til sammenlagtresultat i vedlegg.
Vi fikk i alt 6 KM titler i år. Fire av disse ble tatt av Aud H.Taksdal-D21, i –natt, sprint, lang
og -mellom, en til Vibeke Lamark i lang og gull til damelaget i D17. Videre fikk vi 8 sølv i
individuelt og i alt 8 bronsemedaljer i individuelt og 1 bronse til H140. I alt tok vi 23 KMmedaljer. Dette er totalt 6 mer enn i fjor, vi fikk 3 flere gullmedaljer.
I DM fikk vi 1 gull, 3 sølv og 2 bronse i individuelt, i tillegg fikk vi 2 gullmedaljer i stafett, i
H17 med Alf Johan Lima, Arild Aasheim og Stig Alvestad og i D120 med Ragnhild Auglænd,
Vibeke Lamark og Ann Karin Tjørhom.
NM-uka. Vi stilte med 2 herrelag på stafetten. Her ble 1. laget nr 20, en meget sterk
prestasjon. Laget besto av Alf Johan Lima, Glenn Tore Løland og Stig Alvestad. Alle
løperne deltok også på kvalifisering mellomdistanse. Stig Alvestad var den eneste som
kvalifiserte seg til finalen i NM-mellomdistanse. Han ble nr 10 i sitt kvalifiseringsheat og
ble nr 33 i finalen.
Torill Brekken deltok på Hovedløpet og o–leir i på Beitostølen.
Torill Brekken ble også uttatt av NOF til deltakelse i O-Idol, en konkurranse der de 25
beste 16 åringene i landet deltok. Torill ble nr 13, en meget bra prestasjon.
Vi har hatt en løper med i ROOTS i år, Torill Brekken, i tillegg har en, Per Ivar Stokland
deltatt på en samling hvor nedre aldersgrense var 12 år.
Vi har hatt en deltaker på kretslaget i 2011, Torill Brekken.
Klubbmesterskapet ble i år arrangert på høsten i Øksnevadskogen. 48 løpere deltok.
Dette var en økning på 60% fra i fjor. Kvelden ble også i år avsluttet med pizza på
klubbhuset.
I år stilte klubben med 2 dame- og 1 herrelag til Venela/Jukolastafetten i Finland. Av ca
1100 fullførte lag ble damene nr 372 og 535, mens herrene ble 169 av over 1300
fullførende lag.
Vi har også hatt løpere som har vært i Danmark og deltatt på Nord-jysk 2 dagers i mars.
En del løpere reiste også i år på Norsk O-festival som i år ble avholdt på Nesoddtangen.
Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med en andre og en tredje plass i D35.
I sommer har folk fra klubben deltatt på Skotsk 6-dagers og Tsjekkisk 5-dagers.
I Skotland fikk vi 4 på pallen sammenlagt, 3 førsteplasser og en 2.plass.
1.Arild Aasheim, H45L
1. Otte Omdal H50S
1. Kjell Svihus, H60S
2.Janne Tjørhom Aasheim, D10B

I august var flere løpere i Hovden for deltakelse i Veteranmesterskapet. Her tok Aud tre
førsteplasser i D35 og Arild Aasheim to i H 45. I tillegg fikk vi noen andre og tredjeplasser
Viser ellers til resultater i vedlagt tabell.
Ann Karin Tjørhom

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2011
UTVALGET
Utvalget har bestått av følgende medlemmer
Tor Brekken
Jakob Karlsen

Leder
Kartutvalg

Kristin Skadsem
Bjarne Gimre

Tur-orientering
Materiell

KARTUTVALGET
O-gruppas kartansvarlig har vært Jakob Karlsen. I dette år ble kartutvalget utvidet til en
gruppe med flere personer med følgende; Trond Lamark, Oddvar Taksdal, Per I Hadland,
Otte Omdal og Stig Alvestad. Utvalget har hatt 3 møter og et temamøte. Møtene ble holdt
hjemme hos Trond.
Disse






hovedtema er behandlet
Status på klubbens karter
Kartplan 2012 - 2013, utgivelse/revisjon av 3 kart i 2012 og 3 i 2013
Pris forespørsel og bestilling av 2 kartprosjekter i 2012
Innføring i bruk av elektronisk kartgrunnlag
Bruk av Dropbox til å formidle klubbens kart til klubbens personer

Klubben har i år gitt ut kartet Neseskogen og tatt i bruk deler av kartet Ganddal.
Synfarere har vært Oddvar Taksdal og Trond Lamark. Neseskogen ble tatt i bruk til KM
natt 9.april og Ganddal ble brukt til Sprintkampfinalen 26. september hvor arrangementet
foregikk på Ganddal Idrettspark.
Vi har foretatt små kartkorreksjoner på andre av kartene våre i forbindelse med løp vi har
arrangert. Det skjer stadig ting i skogsområdene vi har i nærområdet. Det er gjort i
samarbeid med løypeleggere. Trond, Oddvar og Jakob har utført arbeidene i terreng og i
OCAD.
Det er inngått avtale med Skogsopplevelser om revidering av kartet "Kalbergskogen" og
produksjon av nytt kart "Vigreskogen" i 2012.
To av kartene vi planla å arbeide med i 2012 og 2013, Vagleskogen og Bogafjell er utsatt i
minst ett år på grunn av omfattende hogst i vedkommende terreng. Denne hogsten vil
skje til slutten av 2012 og vi fant det fornuftigst å vente til hogst ble fullført.
Vi er en gruppe på 12 medlemmer som nå har OCAD programmet i bruk. De fleste har
brukt dette til planlegging av løypene for de løp klubben har arrangert i år.
Printeoppdrag: Det er utført 50 printeoppdrag med klubbens printer i 2011. De er fordelt
jevnt hele året. Det er printet løyper for følgende løp og aktiviteter: 8 kretsløp, 21 nærløp,
6 bedrift, 9 trening og 8 kurs og rekruttering. Vi har printet løyper for 8 klubber i kretsen
hvor 3 av dem er i nordfylket. I alt har vi printet 7300 kart og løyper.
Etter den gode erfaring vi hadde i fjor med bruk av vannfast papir ( Pretex ), er faktisk alle
løyper trykket med dette papir i år. Ved bruk av dette papir spares en hel del tid i forkant
av et løps-arrangement. Gjennom sesongen har vi sett at papiret har tålt å bli brukt i
regnvær.

Vi har status som autorisert trykker av kart med løyper fra NOF. Det er andre året vi har
hatt denne status. Denne vurderes hvert år ut fra kvalitet kartene blir trykket i. Vi har
sendt inn årets rapport inn til NOF. Jakob har hatt ansvar for trykkingen.
Spillemidler: O-gruppa er ikke tildelt spillemidler i år.
Vi har så og si ikke tatt ut av våre karter på kartlageret. Vi har sendt kartene elektronisk
til de bedriftsklubber som har brukt våre kart. Til internt bruk har vi kun sendt elektroniske
kart eller printet med printeren og gitt kartene til våre medlemmer.
Det er ikke solgt noen karter til butikker dette år.
Jakob Karlsen

TUR-ORIENTERING
Kartene som ble brukt var: Vagleskogen, Bogafjell, Øksnevadskogen og Åslandsnuten. Det
ble brukt delt sesong i Vagleskogen og på Bogafjell, postene ble flyttet i månedsskiftet
juni-juli. Sesongen startet opp 27. mars og ble avsluttet 1. november. I alt kunne 80
poster besøkes gjennom sesongen. Kodene på postene endres hvert år, samt mellom 1.
og 2. periode for Bogafjell og Vagleskogen.
Vi benytter orienteringsforbundets tilbud; Turorientering på nett. Her oppretter deltakerne
sin egen bruker, og registrerer fortløpende kodene på postene de har besøkt. De følger
også med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det var 62 personer som
opprettet bruker på nettet, 11 flere enn i fjor. Av disse var 61 aktive og registrerte
postkoder. Utsalgsstedene ble også registrert på nett med karthenvisning.
Det har vært mulig å hente GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside.
Det var to poster som ble fjernet, og måtte erstattes.
Det har blitt solgt totalt 246 konvolutter, noe som er omtrent som i fjor. Statoil er fortsatt
største enkeltkunde med 18 konvolutter, men salget har gått mye ned etter at de sluttet å
sponse konvoluttene. Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget, og
Paul Hetland selger desidert mest med 64 solgte konvolutter. Salget til
bedriftsidrettslagene er også på samme nivå som forrige sesong. Det ble levert inn 5
verdibevis fra annonsører som gir rett til en konvolutt.
Prisen i 2011 var kr 170,- pr. konvolutt.
Antall innsendte registreringsskjemaer er tilsvarende forrige sesong, med 30 (39) stk.
Mange familier ser ut til å ha deltatt, så antall utsendte merker er stort sammenlignet med
antall innsendte skjema. Det utgjør ca 15 % av solgte konvolutter. Også antall registrerte
deltakere er på samme nivå. Det er sendt ut 60 (44) merker og 19 (18) diplomer. Dvs.
endel flere merker enn forrige sesong. To deltakere har benyttet seg av muligheten til å
kjøpe plakett. Det har kommet flere positive kommentarer på fine løyper og fine terreng,
og noen negative kommentarer fra deltakerne, det gikk på poster i hundeskogen, dårlig
kart på Åslandsnuten og hogst på Bogafjell, der det var ganske uframkommelig til tider.
Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 38
annonser á kr. 400,- og en på 800,- samme antall som forrige sesong. Vi mottok også en
støtte til turorienteringen på 3000,- fra BP.
Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble
kjapt unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og
innhenting ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene. O-cad
gir optimal kvalitet og ingen forskyvning av postringer o.l.

Utvalget har i 2011-sesongen bestått av: Kristin Skadsem (leder)
Erling Mauland
Aud og Oddvar Taksdal
Kjell Agnar Lien

Åslandsnuten
Vagleskogen
Bogafjell
Øksnevadskogen

Kristin Skadsem

MATERIELL
Tunnelteltet blåste ned og ble ødelagt. Selve teltduken ble fikset, men det måtte bestilles
4 nye stenger. Disse ble bestilt i høst, men er ikke mottatt enda (bekreftet underveis pr.
tlf.).
Styret vedtok å bestille 5 nye postenheter. Disse ble ”forsøkt” bestilt i høst. Ifølge
idrettsbutikken måtte dette bestilles felles for alle klubber til våren.
Stig Alvestad og Morten Sundli har også ”bygget om” en del postenheter slik at de kan
henges opp (uten å bruke poststativ).
Det er kjøpt ny vimpel til å ha på samlingsplass samt ny lader til MTR da det viste seg at
det var ledningsbrudd på den ene.
IKT:







1 stk. ny skriver (2010) – Samsung
1 stk. gammel skriver som sannsynligvis er uslitt/defekt.
1 stk. bærbar PC-IBM m/veske
1 stk. laserprinter HP 3600 (for kartutskrift) (hos Jakob) + programvare oca 8, 9 og
10.
2 stk. koffert ”Emit” med MTR 4 og skrivere EPR- 3. Den ene skriveren virker IKKE
pr.d.d.. og det bør kjøpes ny.
1 stk. koffert med emit MTR 2 og skriver.

Postutstyr:
 9 stk.
 22 stk.
 9 stk.
 9 stk.
 10 stk.
 10 stk.
 6 stk.



6 stk.





1 stk.
86 stk.
31 stk.

Løpebrikker:
 14 stk.
 6 stk.
 8 stk.

postenheter fra 1999
postenheter fra 2000
postenheter fra 2001
postenheter fra 2002
postenheter fra 2005
postenheter fra 2009
0-enheter, hvorav
 1stk. fra 1999
 2 stk. fra 2000
 2 stk. fra 2006
 1 stk. fra 2009
100- enheter, hvorav
 4 stk. fra 2000
 2 stk. fra 2009
Joker enhet m/programmeringsbrikke.
postskjermer (samt ca 20 med tall på skjermen)
refleks sylindere for nattløp.

løperbrikker fra 2009
løperbrikker fra 2007
løperbrikker fra 2011 , versjon 4, grå

Arrangementutstyr:













6 stk. telt hvorav 1 stk. ikke lenger bør brukes (revnet flere plasser) 2 av disse er
nye ”tunneltelt”.
Høytaleranlegg m/2 høyttalere og batteri.
1 stk. startklokke.
2 stk. pakkemaskiner, den ene er ikke egnet til sitt bruk.
2 stk. ”MÅL” seil
2 stk. ”START” seil
2 stk. mapper med i alt 20 kompass og 1 stk. stort opplæringskompass.
1 stk. mappe med ca. 15 tommelfingerkompass.
1 stk. stor gryte m/tappekran for saft/drikke. 2 store plastkanner for drikke.
Pr. dags dato har vi mange hundre plastposer til kart, både i A4 og A3 format.
Ellers har vi en del trevirke/stokker/skilt/bord/stoler, som tar en del plass i et etter
hvert noe trangt og overfylt lager.

Bjarne Gimre

DUGNAD
Også i år har det vært salg av Lions julekalendere. På løp det vært salg av kaker, boller og
drikke. Juleavslutningen ble holdt på tradisjonelt vis.
Tor Brekken

