
LISTRANDA FAMILIECAMPING – ALLMANNAMØTE 

REFERAT FRA ALLMANNAMØTE 11.07.2020 

Agenda: 

1.  Åpning. 

Åpning av plass sjef Fred A. Olsen, som ønsket beboerne velkommen, et veldig 

godt oppmøte. 

 Informerte til beboerne at vi har en del omfattende punkter på «Eventuelt». 

 

2.  Valg av ordstyrer og referent. 

  Ordstyrer: Ellen Trondsen 

 Referent: Wenche E. Knaldstad 

Ordstyrer Ellen Trondsen tar ordet, og takker for tillitten. Hun ønsker alle nye 

og gamle beboere velkommen. Gir en innsikt hva som er det formelle og 

uformelle. Allmannamøte behandler saker som kommer som forslag, mens 

årsmøtet i Råde som holdes i februar mnd.er det formelle.  

Informerer om Agenda til Allmannamøtet, ekstra informasjon under 

eventuelt. 

 

3. Beretning: 

  Årsberetning fra plasskomiteen ble lest av: Wenche E. Knaldstad 

  Det var ingen spørsmål til beretning. Beretning godkjent. 

  Se vedlegg. 

 

  Årsberetning fra Barne og ungdomskomiteen ble lest av: leder Nina Jensen. 

  Se vedlegg. 

 

  Barne/ungdomskomiteen arrangerer «sommerdisco» fredag den 17.07.  

De tar hensyn til Korona viruset og HMS. Arrangementet avslutter kl: 23:00  

Alle arrangementer blir lagt ut på Facebook siden. 

Det er pr. i dag ca. 80 unger som har tilknytning til Listranda. 

-Utlån av «Vollyball nett» henvendelse B15.  

  -«Boule» banen oppstart til høsten.  

-  Kioskbygget blir ikke åpnet opp for bruk nå grunnet Covid 19 med 1m 

avstanden og smittefaren. Når 1 m avstanden er forsvinner, kan vi åpne 

kioskbygget med tilsyn av en voksen.  

Barne/Ungdomskomiteen får mange konstruktive tilbake meldinger. 

 

 

 

 



Innspill fra ung beboer: 

Hvor kan vi ungdom gjøre av oss? Vi får mye klager fra beboere om støy – lite 

respekt fra beboere. Ballspill på platting, lager for mye lyd. Det er ingen fristed 

for ungdommen. 

Når de voksne er «støyende» blir ikke det slått like hardt ned på. 

 

KONKLUSJON: 

Vi som beboere må tåle litt støy. Oppfordring til hverandre, snakk med 

respekt!  

Ordstyrer avslutter med: 

«Alle vil ha små barn, ingen vil ha ungdom»  

DETTE ORDTAKET VIL VI IKKE HA PÅ LISTRANDA. 

 

4. Økonomi: 

 Anne-Mari Nøkleby informerte vedrørende regnskapet for 2019 som ble 

godkjent av NBCC avd. Østfold den 10.02.2020. 

Vi hadde et overskudd i 2019 på kr. 237000,- , dette på grunn av mindre 

utgifter enn budsjettert. Listranda konto var i utgangen av februar på kr. 

1.400.000,- men året 2020 er vi veldig påvirket av Pandemi (Korona viruset). 

Mye penger som går ut, utgifter på mer enn kr. 100.000,- 

Fra 01.04 – 31.10 har vi fått en reduksjon på moms med 6%, tilsvarer kr. 400,- 

pr. beboer på vanlig årsleie. Dette blir ikke kreditert før til høsten etter strøm 

avlesning, da sparer vi på en utsendelse.  

En liten notabene! Alle viktige beslutninger blir fattet i NBCC avd. Østfold sitt 

årsmøte i februar 2021. Møt opp! 

 

Ordstyrer: forvaltning av Listranda sin økonomi er viktig.!  

Takk til Anne-Mari. 

 

5. Innkomne forslag: 

  Det har kommet inn 1 forslag og 2 saker til orientering. 

Plass sjef Fred A. Olsen tar til ordet, og leser opp «Bemerkninger til utvikling 

på Listranda familiecamping» fra Bjarne Jacobsen. 

 
  Ut fra siste skriv om avvikling av gjesteplasser skjønner jeg ikke hvorfor, når vi har 

hatt dette siden plassen ble etablert og har vel ikke hørt noe negativt om det. Det var jo en avtale 

som ble inngått med grunneier da dette området ikke ble regulert til faste plasser.  

Hvorfor er alle stener lagt opp for sperring av parkeringsmuligheter ved inngang syd? Får vi besøk nå 

så har vi ingen gjesteplasser, noe som betyr at vi får alt inn på plassen. 

Det presiseres hele tiden om det med 200 campingenheter, hvorfor ble det i sin tid godkjent på 

ekstra ordinært årsmøte (tror det var 2005) kjøp av hytta og utvidelse til 208? Plasser. 

Som medlemmer i NBCC avd. Østfold bør vi ha en begrunnelse for at slike avgjørelser blir tatt, ikke 

bare at det er i strid med offentlig reguleringsplan når det kun er tillatt å campe der i 2 døgn. 



Forslag til allmannamøte. 

Det er ingen informasjon om utviklingen på Wifi og hvordan det går med vurdering av nye 

sanitæranlegg noe som fremkommer fra årsmøte i februar om Wifi, og sanitæranlegg fra tidligere 

allmannamøter.  Ut fra det bør det opprettes en komite bestående av noen fra plasskomiteen og 

noen kompetente personer fra beboerene og kanskje 1 fra NBCC avd. Østfold for å vurdere 

anskaffelse av nye sanitærbygg. 

 

Tror dette er av almen interesse. 

 

  Tilsvar fra Plasskomiteen  

 

Wi-Fi Listranda 

På årsmøtet 10 februar ble det vedtatt at Plasskomiteen fikk fullmakt til å jobbe videre med Wi-Fi 

prosjektet og innhente forslag/tilbud fra flere leverandører. Det ble vedtatt at det ikke skal gjøres 

noen endelige avgjørelser rundt dette i 2020, men at temaet skulle tas opp på Allmannamøtet 2020. 

I februar får Norge sitt første smittetilfelle og i mars går vi inn i en total Lock Down. 

Dette betyr at alle pågående og planlagte prosjekter rundt Listranda Familie Camping ble satt på vent 

og Plasskomiteens medlemmer hadde som alle andre beboere mer enn nok med å fokusere på 

familie og ekstraordinære jobb situasjoner i tillegg til å håndtere de aller viktigste sakene som 

berører Listranda Familie Camping.’ 

 

Etter årsmøtet i februar ble Einar Storeng engasjert som leder for prosjektet med å utforme 

anbudsdokumentasjonen, i tillegg til å lede arbeidet med tilbudsinnhenting og vurdering av disse. 

 

Grunnet den krevende pandemisituasjonen ble det i mars mnd. besluttet å sette prosjektet på vent 

inntil man hadde en bedre oversikt over situasjonen. I dag begynner samfunnet å normalisere seg og 

vi vil sette fokus på prosjektet i høst. 

 

Noen av de tekniske kravene vil være: 

  

▪ Dette være seg krav om fysisk fiber til samtlige distribusjonspunkter for å fleksibelt kunne endre 

et og et punkt, samt unngå at frafall av et punkt reduserer kvalitet på det resterende. 

▪ Krav om nok kraft i bestilt internettlinje til å takle høy last i høysesong. 

▪ Krav om høy ytelse ved mange påkoblede enheter. 

▪ Krav om vedlikehold av teknisk utstyr og programvareoppdatering av dette. 

▪ Krav om bistand på Listranda uten høye kostnader knyttet til oppmøte. 

▪ Krav om bistand via fjernhjelpløsninger for raskt avklaring av problemstillinger. 

 

Sanitærbygg 

På samme måte som for Wi-Fi prosjektet er det ikke gjort noe ytterligere arbeide på dette området 

siden februar 2020. 

 



Det som er gjort er å engasjere en konsulent for å vurdere muligheter rundt eksisterende bygg sett 

opp imot lovverk og hvordan vi må ta hensyn i dette. Samme konsulent skal også engasjeres i forhold 

til å bistå arbeidet med å utarbeide anbudsdokumentasjon og lede dette arbeidet når den tid 

kommer. 

 

Plasskomiteen har vurdert vår totaløkonomi og kommet fremt til at vi ønsker å skyve byggestart ca. 3 

år frem i tid. Dette fordi vi da er ferdig med hoved lånet vårt og står mye sterkere rent finansielt sett. 

Derfor vil vi fremover utbedre de mest nødvendige tingene på de eksisterende byggene og sørge for 

at disse fungerer tilfredsstillende i ytterligere 3 sesonger. 

 

 

Vi ønsker å kjøre dette som et fire-trinns prosjekt: 

 

1:           Status eksisterende bygg + fremtidige behov til slike bygg          Ferdigstilles 2021 

2:           Prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumentasjon          Ferdigstilles 2021 

3:           Innhenting av tilbud, vurdering av disse og eventuell kontraktsinngåelse.      Ferdigstilles 2022 

4: Prosjektoppstart               Byggestart    2023 

 

Vedr. forslag om at det bør opprettes en komite bestående av noen fra Plasskomitéen og noen 

kompetente personer fra beboerne og kanskje 1 fra NBCC avd. Østfold for å vurdere anskaffelse av 

nye sanitærbygg mener Plasskomiteen følgende: 

 

Plasskomiteen eier dette prosjektet og vil selv sørge for at arbeidsgruppen rundt prosjektet besitter 

nødvendig kompetanse på området. Det kan godt være at vi velger å engasjere enkelte av beboerne i 

dette arbeidet, men det kan ikke være et krav fra allmannamøtet. Hver og en beboer er representert 

i Plasskomiteen via sin områdesjef som er innvalgt av Allmannamøtet. Ønsker og innspill kan sendes 

inn via vår mailadresse eller skriftlig til områdesjefene.  

 

Plasskomiteen vi i perioden som kommer også besiktige andre Campingområder for å se på 

alternative løsninger og muligheter for så å vurdere dette opp imot kost/nytte og vår totaløkonomi. 

 

Når det gjelder involvering av styret trengs det ingen ekstra tiltak i så måte. 

Slike investeringer må fremlegges styret og i tillegg er styret representert v/styre leder i 

Plasskomiteen. 

 

 

Gjesteplasser 

Dette er ingen forslag til Allmannamøtet, men Bjarne ønsker en redegjørelse om hva som ligger bak 

beslutningen om å avvikle alle gjesteplasser. 

 

Først vil jeg si at selv om Bjarne ikke har hørt noe negativt om gjesteplassene våre og det faktum at 

han stort sett har en finger med i det meste som skjer på plassen … på godt og vondt … betyr ikke det 

at han vet absolutt alt! 

 

Gjesteplassene våre har nok vært gjenstand for ganske mye diskusjon opp igjennom årene, selv om 

kanskje ikke beboere har hørt så mye om dette. 

 



Hvis jeg skal gi dere et lite innblikk i noe av det plassen nå står ovenfor kan jeg nevne at det nå er 

krefter innad i styret vårt som ønsker en radikal endring for Listranda Familie Camping. Det er 

kommet ønsker om at Listranda skal åpne opp for alle rullende medlemmer og det ønskes også en 

utvidelse av tilbudet for disse. Det kan nevnes at medlemmer i styret allerede har vært i kontakt med 

Trygve Li for å se på muligheter for utvidelse.  

Dette betyr ikke at det vil bli slik som han ønsker, men det synliggjør alvoret vi står ovenfor og hvor 

utrolig viktig det er at Listranda Familie Camping er godt representert i styret vårt …. noe vi p.t. 

ikke er. Men samtidig vil jeg også rette en stor takk til de av våre som representerer oss der …. selv 

om de har en meget krevende oppgave om dagen. De gjør det de kan for å snakke vår sak, men så 

lenge vi er i undertall er vi meget utsatte i saker som krever avstemning. 

 

Så tilbake til Gjesteplassene: 

Det spiller faktisk ingen rolle om vi internt eller i styret vårt har bestemt det ene eller det andre, hvis 

det strider mot lovverket. 

Det som betyr noe, er hva plassen er regulert for og skulle det skje en alvorlig hendelse med 

boenheter som ligger utenfor vår reguleringsplan kan dette få alvorlige konsekvenser for både styret 

og Plasskomiteen og til slutt hele plassen vår. 

 

Det faktum at vi frem til nå ikke har forholdt oss til denne, betyr vel ikke at det er for sent å gjøre det. 

Dette kalles for kontinuerlig forbedring og de siste 5 årene har vi faktisk forbedret oss på ganske så 

mange områder sett i forhold til reguleringsplanen og ikke minst isolasjonsbelter og naboforhold. 

 

 

Steiner Parkering i Sør: 

Disse steinene er plassert ut av entreprenørfirmaet som har stått for grunnarbeidene i 

området. De som er på venstre side når vi kjører inn til leiren vil opprettholdes da de 

beskytter besådd område i tillegg til en nedgravd kum. 

 

På høyre side flyttes nå Container tilbake der den stod og så åpnes det for parkering på 

grusen inntil fjellknausen igjen. Erik Lie vil fortsatt ha steiner ved inngangen til sin brygge. 

 

Bjarne tok til ordet: 

Trekker forslaget vedrørende servicebyggene. 

 

6. Eventuelt: 

 Plass sjef Fred Olsen  

• Lekkasje antenner: dette må tas opp mot leverandør, utfordringer med nye 

antenner, er at de har ikke lik festeanordning som de gamle. Man må forholde 

seg til våre retningslinjer – antenne skal sitte på boenhet -  noen har fått  

dispensasjon tidligere – de som mangler signaler - plasskomiteen gir beboer 

som er berørt av denne problematikken, dispensasjon til å sette antenne 

utenom boenheten ut sesongen 2020.  



• Glassfasade/telt: glassvindu er satt inn «på eget ansvar» det skal være duk i 

boenheten. Det åpner nå for ny kontakt med Hvaler Kommune etter 

Kommuneplanens arealdel 2019-2031. Legge fremtidsplan for Listranda. 

• El-sparkesykkel: det er ingen forbud å bruke el-sparkesykkel. Fartsgrense må 

overholdes, oppfordrer foreldrene til å snakke med barna. Ta hensyn. 

• Hundehold – er fordelt på hele plassen, mye «bjeffing». Hva er 

akseptabelt/uakseptabelt! Å gå fra hunden i 10-20 min er ikke akseptabelt. 

Avled hunden når hunden ikke roer seg. Oppfordre folk til å ta hensyn til 

hverandre. 

• Boenhet – hva regnes som boenhet, kan man sette opp et 

hustelt/firemanstelt på plassen? Det er kun tillatt å ha en boenhet pr. plass. 

Hustelt/firemannstelt regnes som en boenhet. Barnetelt/tomannstelt er 

tillatt. 

• Nett-troll: plasskomiteen opplever mye ufin oppførsel/dritslenging fra 

beboere, noe vi kommer til å slå hardt ned på.   

• Pandemi Covid19 (Korona viruset) – plasskomiteen har forholdt seg til de 

Kommunale og Nasjonale retningslinjer. Beboere har håndtert dette bra. 

Kredit til dere. 

• Brann – Per Dahl informerte litt om Branntilsyn som ble holdt den 02.06.20  

• Gjerder i hekker – vi ser at det er montert gjerder skjult i hekker, dette strider 

mot våre regler og Hvaler kommunes pålegg. Brannvesenet har tidligere også 

pekt at dette er en sikkerhetsrisiko. Alle gjerder som avgrenser et område og 

ikke er av vegetasjon – skal fjernes. 

Alle viktige beslutninger blir fattet på årsmøte til NBCC avd. Østfold i februar 2021. Møt opp! 

Leder av valgkomiteen i NBCC avd. Østfold Vivian Sandvold (D27) oppfordret medlemmer til 

å bli med i verv.  

7. Valg: 

  Leder av valgkomiteen Kjetil Eriksen. 

Kjetil Eriksen informerte allmannamøtet om plass sjef rollen på Listranda 

familiecamping.  

Se eget notat og liste fra valgkomiteen. 

 

  Festkomiteen består av: 

Torill Lindahl, Tone Bergum, Bitten Bergum, Wenche Rendalsvik og Solbjørg 

Johansen. 

  Ordstyrer avslutter og takker for deltagelsen. 

 

Wenche E. Knaldstad 

referent 



 

ÅRSBERETNING 

FRA PLASSKOMITEEN 2019/2020 

PLASSKOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

Fred A. Olsen   plass sjef 

Wenche E. Knaldstad  sekretær 

Per Dahl   områdesjef A- feltet 

Erik Østby   områdesjef B-C feltet 

Ellen Trondsen  områdesjef D- feltet 

Kjell-Arne Leinum  områdesjef E-F- feltet 

Jim Brok   områdesjef G- feltet 

Nina Jensen   leder Barne/ungdomskomiteen 

Dagfinn Pedersen  var styrerepresentant for NBCC avd. Østfold frem til årsmøtet 

den 10.02.2020. Tone Bergum ble valgt til ny leder og gikk inn i plasskomiteen. 

    

Siden allmannamøtet i fjor har plasskomiteen i perioden avholdt 9 møter og vi har hatt 

mange utfordrende arbeidsoppgaver denne våren på grunn av «Pandemien» Korona viruset 

som rammet landet. 

Listranda familiecamping ble stengt den 13. mars, for besøk av beboere på plassen og 

byggene i Nord og Syd ble stengt ned. Informasjon om stenging ble lagt ut på våre nettsider 

og plakater ble hengt opp. 

Plasskomiteen forholdt seg til de Kommunale og Nasjonale retningslinjer som ble gitt, det 

var forbud mot opphold på campingplasser og fritidseiendommer.  

Tiltak ble iverksatt: 

-Nedvasking av byggene  

-Ukentlige rengjøringer etter at nedvaskingen var gjennomført 

-Utplassering av såpe og anti bac 

-Oppslag med informasjon rundt smittefare på infotavler, Østcar og nettsiden 

-Oppfordring til alle beboere om å vise hensyn og ta forhåndsregler  

 

Borg Renhold vasket ned servicebyggene, de har ansvar for vasking av servicebyggene også 

denne sesongen. 

Trekningsmøtet som skulle vært holdt 14. mars ble utsatt på ubestemt tid. 

Vedtak om stenging av campingplasser ble opphevet av Hvaler Kommune f.o.m 14. april og 

Listranda familiecamping ble tilgjengelig igjen den 15. april, servicebyggene var vasket, 

infoplakater, såpe ble satt ut. Alt var klargjort for sesongstart, beboere måtte selv ta ansvar 

for å følge sentrale retningslinjer for hygiene. 

Det er ansatt ny vaktmester i år, vedkommende er: Tor Haugslien.  



Trekningsmøte ble avholdt 25. april, for å ivareta sikkerheten ble det opplyst om å holde 2 m 

avstand mellom hver familie. Papirarbeidet foregikk inne i kiosken, med 1 m avstand, 

engangshansker og antibac ble utdelt. 

 P.g.a den situasjonen som vi er i, var det noen på ventelisten som utsatte trekningen til 

neste år. 

Vi hadde 6 ledige plasser og 2 hvileårsplasser, som ble tildelt nye beboere. Det er fult belegg 

på plassen og vi har 9 som står på venteliste. 

Plasskomiteen er underlagt HMS – Helse, miljø og sikkerhet, dette jobber vi kontinuerlig 

med. 

Egenerklæringsskjema skal leveres til plasskomiteen før sesongstart i henhold til Lover og 

Regler for Listranda familiecamping § 11, punkt 5. Det skal være unødvendig for 

plasskomiteen å etterlyse disse. 

Listranda familiecamping har sin egen «facebook» side, som blir administrert av oss, siden er 

en informasjons kanal, hvor viktig info. blir lagt ut. 

All viktig informasjon blir også lagt ut på vår «nettside» og i Østcar. 

Gjesteplasser: 

I henhold til reguleringsplan fra Hvaler Kommune, disponerer vi kun 200 faste plasser, slik at 

gjesteplassene vil det ikke være mulig å benytte, de opphører. 

Branntilsyn: 

Den 02.06. var branntilsynet på befaring på plassen. 

  

Dugnader: 

Høstdugnaden ble avholdt 14. september med flott vær, vi var representert med 42 vogner 

og det var god arbeidsinnsats fra beboere. Mye dugnads arbeide ble gjort, maling av 

container, servicebygget i Nord fikk et malingsstrøk på sydveggen, det ble ryddet i busker og 

kratt og badebøyene ble tatt opp. 

Vår dugnaden 9. mai ble avlyst, pga den situasjonen vi befinner oss i, plasskomiteen 

oppfordret beboere til å rydde på og rundt egne plasser. Det var satt ut container til søppel i 

syd og traktor tilhengere til hageavfall var utplassert på forskjellige steder. Denne gangen var 

det ingen møteplikt. 

Branninformasjon: 

Det ble informert litt om brannsikkerhet av Olav Sigmundsson fra firma Safty Service og vi 

fikk demonstrert bruk av «Fire Fighter». 

 

Dette var årets beretning. 

 



 

Årsberetning 11.07. 2020 Barne- og ungdomskomiteen. 

Barne- og ungdomskomiteen har så langt hatt 3 møter hvor tema har vært: 

•         Hvordan vi kan gjennomføre aktiviteter og imøtekomme ønsker fra barna/ungdommen, med 

tanke på Covid 19 og smittefaren. 

•         Planlegging av aktiviteter  

•         Hvordan skaffe premier og ekstra midler som kan komme de unge til gode. 

•         Enighet om hva vi skal disponere pengene vi har til. 

  

3 Faste arrangement pr sesong. 

Skjærtorsdag, Pinshelgen og helgen nærmest Sankthans. I år gjennomførte vi kun Sankthans 

arrangementet med rebusrunde både for de fra 0-9 år og 10-18 år. Deretter 

krabbefiskekonkurranse med mål å få den største eller minste krabben. Avsluttet med 

hestesko kasting som Tove og Eivind tok ansvar for. 

2 arrangement på sparket. 

•         Sommerdisco = Håper at de kan bli et fast arrangement dagen før sommerfesten. Her er det 

mulighet til kjøp av drikke og snacks, Spille på lykkehjul, delta på danseleken, limbo og grip 

mikrofonen. 

Man kan også opptre med sang eller dans. ( ingen konkurranse bare underholdning).  

Hver ting koster enten 5 eller 10 kr. Ønsker vipps pga ,Covid 19.   

  

Videre planlegging av aktiviteter og Gjennomføring. 

•         Utebingo. 

•         Ulike lekeaktiviteter. 

•         Kanonballkamp. 

•         Fotballkamp ( hvis vi får med noen som KAN reglene). 

Disse aktivitetene har ingen fastsatt dato, men info blir gitt på facebook og ved 

sanitetsbyggene. 



Handlinger som har blitt gjort. 

•         Hatt møte med ungdommen og hørt deres ønsker for plassen og aktiviteter 

•         Beiset badeflåten. 

•         Fred og Hans- Petter har satt ut flåten + Fred og Jim satt ut de gule bøylene. 

•         Bestilt nytt wolleyballsett  

Handlinger som skal gjennomføres i nær fremtid. 

•         Vollyballsett mottatt 09.07. Settes opp fredag 10.07 hvis mulig. 

•         Kjøp av kubbspill, bordtennis rekkerter/bordtennis baller og badmintonsett. 

NB! Dette skal oppbevares i en kasse ved plass B 15. Hit kan barn og unge kan komme og 

låne utstyret.      

1. Annet. 

Vi har ca 80 barn og unge som er tilknyttet Listranda familiecamping på en eller annen måte. 

Vi har i gjennomsnitt mellom 20 til 40 som deltar på aktiviteter vi gjennomfører. 

Vi får ulike tilbakemeldinger på aktiviteter vi gjennomfører. Vi tar til oss tilbakemeldinger vi 

får, men ikke alle kan gjennomføres av ulike årsaker. Både av hensyn til økonomi og når det 

skal arrangeres i regi av barne- og ungdomskomiteen Listranda må vi ta større hensyn til 

HMS og sikkerhet. 

Ønsker at dere fortsatt kommer med ideer . 

Bruk av Kiosken Et stadig gjentagende spørsmål. 

Nå er det slik: 

•         Kioskbygget blir ikke åpnet opp for bruk nå grunnet Covid 19 med 1m avstanden og 

smittefaren. Når 1 m avstanden er forsvinner, kan vi åpne kioskbygget med tilsyn av en 

voksen. Vi vet ikke nå hvilke dager eller hvor mange timer i uken vi da kommer til å holder 

kioskbygget åpnet. Når den tid kommer tar vi et nytt møte i barne- og ungdomskomiteen. Her 

er vi avhengig av hvor mange voksne som kan hjelpe til med «vaktene». Lager en oversikt og 

får et system rundt dette. 

2 Annet 

I våre arrangementer får alle barn deltagerpremier og dette en utgiftspost.   

Deltager premie til alle på rebusløpet og krabbefiske +ekstrapremie til største og minste 

krabbe og vinneren av flest treff på hestesko kastingen.              

Premie på rebusrunde: kjærlighet eller sukkertøyeske. 



Premie på krabbefiske: Gavekort på 30 kr på Bunnpris til alle deltagerne og gavekort på 60kr 

for vinneren av størst/minst krabbe og hesteskokasting.    

Til nå har vi hatt utgifter på: 

Premier og volleyballsett tilsammen 5.846kr   

Barne- og ungdomskomiteen v/Nina Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


