DUGNADSLISTE HAMRAN HOPP- OG SKILEKOMRÅDE
Da har vi nok snø i anlegget til å starte vintersesongen for fullt! I vinter skal anlegget være oppe mandag- og
onsdagskvelder samt lørdags formiddag. I tillegg kan det være lurt å følge med på facebooksidene våre for ytterligere
åpningstider. Dere som er satt opp som heisvakt har selvfølgelig ansvar for at heisen går trygt og sikkert jfr. kurs
dere var på i fjor. Vi som er vakt i varmestua skal også sørge for kveldsmat på mandag og onsdag (lørdager kan dere kanskje ordne med litt vaffelrøre..),
være med på å selge heiskort (hvis Christina eller Ellen ikke er tilstede) og vaske over bord og gulv når kvelden er over. I utgangspunktet skal dere handle
inn varer på COOP Marked (skriv opp på Tolga IL) – følg handleliste nedenunder. De to som har vakt påfølgende dager må ta kontakt med hverandre i
tilfelle det trengs justeringer. Beskrivelse for salg av heiskort og prisliste finner du i varmestua. Kuldegrensa er -20°C.
Handleliste: 3 ferdig oppskjærte brød, 2 pk hvitost – oppskjært, 2 pk pølsepålegg. I tillegg kan man innimellom handle andre varer som leverpostei, brunost,
syltetøy, agurk…osv. – snakk med den som har vakta før deg om hva som finnes fra før  Kaffe, kakao og saft kjøper vi litt større mengder av innimellom,
men pass på å varsle om det begynner å bli lite!
Målet vårt er å få også andre nord-østerdøler til å få øynene opp for det tilbudet som faktisk finnes her – så vær med ”og spre ordet”  Om du ikke kan
stille dagen(e) du er satt opp, bytt innbyrdes med noen andre, evt skaff stedfortreder. Varsel om bytte gjøres til Ellen Gullbrekken, tlf 99546129.

Heisvakt

Mandag 11/1
Kl 18.00-21.00
Per Ove Volden

Onsdag 12/1
kl 18.00-21.00
Jens Rune Nyvoll

Lørdag 16/1
kl 11.00-15.00
Pål Sverre Flatgård

Mandag 18/1
kl 18.00-21.00
Stian Evensen

Varmestua

Ellen Gullbrekken

Kjersti Flatgård

Kjersti Flatgård

Pia Volden

Heisvakt

Mandag 25/1
Kl 18.00-21.00
Knut Selmer
Kari S Langen
Mandag 8/2
Kl 18.00-21.00
Brage Holte

Onsdag 27/1
kl 18.00-21.00
Peder Langøien
Elin Eggen
Onsdag 10/2
kl 18.00-21.00
Anders Urset dy

Lørdag 30/1
kl 11.00-15.00
Jan Jacob Verdenius
Berit Sæther
Lørdag 13/2
kl 11.00-15.00
Simen L Krogh

Mandag 1/2
kl 18.00-21.00
Hege I Tollan
Jorunn Nyvoll
Mandag 15/2
kl 18.00-21.00
Jens Rune Nyvoll

Varmestua

Randi L Lund

Sølvi Torsheim

Linda Wolen

Helene Lund Volden

Heisvakt
Varmestua

Vi i AU i Tolga Idrettslag sier takk for innsatsen – igjen - og ønsker dere en hyggelig dugnadsjobb 

Onsdag 20/1
kl 18.00-21.00
Rune Brendvang (ca. kl
19.00)
Lysløyperenn – egen
komitè
Onsdag 3/2
kl 18.00-21.00
Magne Hilmarsen
Mona Randen
Onsdag 17/2
kl 18.00-21.00
Trond Nesteby (ca. kl
19.00)
Lysløyperenn – egen
komitè

Lørdag 23/1
Kl 11.00-15.00
Kombileker
Kombileker
Lørdag 6/2
Kl 11.00-15.00
Asgeir Hilmarsen
Christina Hilmarsen
Lørdag 20/2
Kl 11.00-15.00
Per Arne Aasgjelten
Guro Leren

