
 
 

Dugnad i forbindelse med Opplandspokalen 
31. mars til 2. april i Håkonshall  

 
Lillehammer Turnforening er medarrangør av Opplandspokalen i Håkonshall. 
Som foreldre til turner i Lillehammer Turnforening bes du herved om å bidra med dugnad. 
Vi har ansvaret for flere oppgaver som skal løses.  
 
Vi har ikke mye dugnader i turn og dette er den eneste store dugnaden dere får av oss i 
Turnforeningen i vinter/vår/sommer så jeg håper at dere kan prioritere dette. Dugnaden gir oss 
gode inntekter som gjør at vi kan holde medlemskontingenten nede. Turnere som deltar i 
Opplandpokalen er med gratis mot å jobbe under konkurransen. 
 
Torsdag 30 mars etter trening 
Nedpakking og transport av Lillehammers utstyr til Håkonshall torsdag 30 mars. Er det noen 
som disponerer en lastebil eller stor bilhenger for en times tid hadde det vært veldig bra ellers 
trenger vi også 3-5 voksne som kan løfte litt. Turnerne skal hjelpe til så jo flere vi blir jo 
raskere går det. 
 
Fredag: 31 mars 
Henting av utstyr med lastebil fra Gjøvik, Raufoss og Toten. Vi leier en stor lastebil med 
sjåfør, men trenger noen til å være med og hjelpe til fredag fra midt på dagen.  
Opprigging turnapparater, bord og stoler og div. på plass fredag fra 16.00 i Håkonshall. 
Ferdig trolig rundt 19.00. Vi trenger personer som liker å sjaue litt med praktiske gjøremål. 
Turnere hjelper til og skal trene selv etterpå. For fredag kveld trenger vi 5-10 personer for å 
gjøre klart i hallen.  
 
Sanitet i 3 dager 
Sanitet fredag kveld, lørdag og søndag: Det er ikke mye skader, men vi skal ha vakt under 
hele stevnet og trenger flere personer som kan ta vakter. Fra fredag kveld kl. 19.00-22, hele 
lørdag og søndag til ca 15.00. 
 
Opprydding søndag ettermiddag i Håkonshall og kjøring av utstyr tilbake til Kristinshall og 
til Gjøvik/Toten. Her skal alle turnere delta og vi trenger foreldre som kan jobbe så vi blir fort 
ferdige. Ett lag tar eget utstyr ned til Kristinshall og et lag sørger for å laste opp lastebilen som 
skal til Gjøvik/Toten.  
 
Dugnad for turnere 
Konkurranseturnere skal være med som lappebringere i konkurransen. Si ifra hvis du har lyst 
til dette selv om du ikke skal konkurrere. Fint å se hvordan en konkurranse er for de som er 
litt for unge enda eller ikke har meldt seg på. 
 
Lørdag og søndag konkurransegjennomføring 
Lørdag trenger vi 25 personer fordelt i to grupper, 13 formiddag og 13 ettermiddag til lett 
arbeid i kiosk billettvakt og matservering og noe rydding.  



 
Søndag trengs 20 personer på dagen fordelt 8 formiddag til kiosk, mat og sanitet og 12 
ettermiddag til ulike gjøremål opprydding /tilbakerydding/kjøring når stevnet er slutt på 
søndag. Hvis noen har tilgang på en lastebil/stor bilhenger en times tid søndag ettermiddag til 
å kjøre vårt utstyr ned til Kristinshall så hadde det vært alle tiders. Da kan de som skal 
transportere utstyr til Gjøvik regionen reise dit med en gang. Siden det er i nærområdet kan vi 
greie oss med en litt mindre bil/henger da vi kan kjøre flere turer. 
 
Alle foreldre til torsdagspartiene blir satt opp på en dugnad.   
Hvis dere har ønsker om spesielle oppgaver, dag eller tid på dagen ca 6 timer pr. person så gi 
meg beskjed raskt, helst på mail eller sms.  Hvis du av ulike grunner kun kan gjøre visse 
oppgaver så gi meg beskjed.  
 
Beskjed om dugnadsvakter kommer ut uka før konkurransen.  Fint hvis dere sender meg en 
melding på mail for da kan jeg sende vaktlista direkte til dere på mail. Den finnes også etter 
hvert på hjemmesiden 
 
Vi sørger for egen bevertning til dugnadsarbeidere.  
De som ikke kan delta på dugnad kan leverer kake/mat eller noe å spise på til Inger eller 
Ingebjørg på forhånd eller i Håkonshall- 
 
De som overhodet ikke kan bidra vil bli tillagt dugnad på et annet arrangement i vår.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Ingebjørg Boye      
Mail adresse: ib@heb.no         
Mobil 47 02 76 51  
 
Gi meg tilbakemelding på:  
 
Ønsket dag: 
 
Ønsket oppgave: 
 
Tidspunkt:   

- formiddag 
 

- ettermiddag.  
 

- Begge deler er ok.  
 

Lastebil/stor henger 
 
Kan stille med lastebil eller stor henger, kun kjøring mellom Kristinshall og Håkonshall. 
 
Sanitet 
Kan stille som sanitet 
 
Kaker eller noe annet godt til dugnadsarbeider og turnere som jobber . 


