Vikane IL fotballgruppe
DUGNADSLISTE
Følgande har blitt tildelt oppgåver:
Banenemda
Roar Frøholm ansvarlig for at banenemda rydder stadionområdet innan laurdag, 24. august.

Lage til bane dagen før
Geir P. Ueland
John Bjørn Moen
Pjotr Platek
Jan Sunde
Rolph Mellema

Dei møter på bana laurdag klokka 18.00.
Merking av baner:
Kurt Årdal og Espen Aarreberg

Stiller opp dagen før klokka 18.00.
Parkering
Rolf Erlend Hilde (Ansvarlig)
Arne Kjellevold
Dimitrij Kosovskij
Navros Nawzad

Disse møter alle seinast søndag kl 11.00. Det vil bli utdelt refleksvester som alle skal
bruke. Alle gjester skal henvisast til plass på grusbanen. Ingen unødig bilkøyring opp
til hallen. Mellom hall og tribune skal det ikkje stå biler. Første parkeringsplass blir
brukt for aksjonen Barn hjelper barn.
Kiosk
Jon Flatjord (Ansvarlig) Møter kl 11.00 for klargjering. Hjelp ved klargjering Kasja Michalska.
Kasja Michalska
11.00-13.00
Stine Årdal/Ruth Verlo
13.00-15.00
Kristina Aas/Maria Piwko
15.00-17.00

Kaker/Vafler/Sveler
Bente Årdal (Ansvarlig for innkjøp av ingredienser til sveler eller vafler. Husk rømme og
syltetøy).
Maria Svenfelt
Platekake/Muffins Hjelp ved salg av sveler/vafler
Eva Kårstad
Platekake/Muffins
Irene Hilde
Platekake/Muffins
Yurdan Molenaar
Platekake/Muffins
Patricia Zuiderhof
Platekake/Muffins

En kan lage en platekake eller minst 15 muffins. Dei må leverast i kiosken klokka
11.00.
Frukt og grønt
Anita Røyrvik Møter kl 11.00 for klargjering
Liv Myrvang
Grethe G Hilde

Annelies Winkelhorst
Dahlia Nawzad
Pernille Krogh
Liv K. Skåden

Anita Røyrvik sørger for bestilling/innkjøp av frukt, utstyr.
Lagleiarar
Odd Roger Heggdal
Kjell Bruland
Jan Carlsen
Jan Terje Reme
Andreas Søndena
Cato Reme
Marco Molenaar

Førstehjelpere
Veronica Hilde (ansvarlig for førstehjelpsgruppe)

Speaker
Arvid Fuglestrand

Dommeransvarlig
Audun Skogen
Ansvarlig for å finne dommarar. Bruke ungdommer som er motiverte til å vere med. Bør vere
12 personer.
Kjem til å spørre gutar og jenter i 6. og 7. klasse om dei ønskjer å hjelpe til i kiosk, sal av
lodd, hjelp ved kasteleik, sal av frukt osv.
Dagens tema er ¨Barn hjelper barn¨. Det betyr at vi skal samle inn penger for barna i Hong
Tien, Vietnam slik at dei kan også vere med i fotballaktiviteter og kan gå til skule fordi det er
et vilkår for å vere med i fotballlaget.
Vi skal holde et lotterie og et kasteleik som barna kan gjere i tidane mellom kampane.
Vi skal telle måla i turneringa, så vil 5 sponsorar betale 1 kroner per mål til dette prosjektet.
Dei som kan ikkje stille seg 25. august ordne sjølv en løysning ellers rekne eg med at alle
kjem.
Eg tok i utgangspunkt start turneringa klokka 12.00.
Hvis en har spørsmål kan de ringe meg eller send meg beskjed: 98765632 eller epost:
vikanefotball@hotmail.no
Med vennlig hilsen,
Patricia Zuiderhof
Fotballgruppe

