
Informasjon om planlagte dugnader i VSF langrenn sesongen 2019/2020 
 

For at VFS langrenn «skal gå rundt» er vi helt avhengig av dugnadsinnsats. Her finner du en oversikt 

over de planlagte dugnadene kommende sesong. Vi håper du er klar for å gjøre en innsats for 

klubben vår  

Oversikt over dugnader og fordeling på årstrinn: 

Dugnad Årstrinn  Tidspunkt 

Høstdugnad  Alle Gåsbu 21. september 2019 kl. 09.00. Sosial 
dugnad med ulike oppgaver inne og ute. I år 
blir det mye rydding av løype-nettet, så ta 
med ryddesag hvis du har. 

Høstmarked  Vikingskipet 
rigging   

Jr – 2007 2.oktober 2019 kl.: 17 – ca. 21. Navneliste og 
informasjon sendes ut på gruppenes 
facebooksider. 

Høstmarked  Vikingskipet 
nedrigging   

Jr – 2007 7. oktober 2019 kl.: 17 – ca. 21. 
Navneliste og informasjon sendes ut på 
gruppenes facebooksider. 

Klubbrenn 2008 – 2012 Liste settes opp når det nærmer seg 

Kveldsmat 2008 – 2012 Liste settes opp når det nærmer seg 

Salg av tennbriketter Alle 
(blir fakturert 
sammen med 
medlems-
kontingenten) 

Hver familie får 20 poser å selge a 50,- kroner. 
Tennbrikkettene er miljøvennlige og de 
kommer i en fin papirpose. Veldig fin som 
gave da dette er noe veldig mange bruker. 

Vårmarked Vikingskipet rigging  Jr – 2007 Vår 2020.  
Navneliste og informasjon sendes ut på 
gruppenes facebooksider. 

Vårmarked Vikingskipet 
nedrigging  

Jr – 2007 Vår 2020. Navneliste og informasjon sendes ut 
på gruppenes facebooksider. 

Gåsburennet  Alle 27. desember 2019. Påmeldingsliste kommer. 

Stenfjellrunden  Alle 1. Februar 2020. Påmeldingsliste kommer. 

Evt. arrangere Sjusjøcup Alle 8.-9. februar 2020 
 

Det er bestemt at årgangene fra Jr-gruppa til 2007 får ansvaret for riggingen i forbindelse med høst 

og vårmarkedene i Vikingskipet, og at klubbrenn og kveldsmat fordeles på de andre årgangene (2008 

- 2012). Dersom det er familier med utøvere i flere aldersklasser, prøver vi så langt det er mulig å 

sette opp en vakt per familie. Ungdommene kan delta på denne dugnaden sammen med en voksen. 

Dersom vakta ikke passer må det byttes innbyrdes.  

I tillegg til dette må ALLE delta på enten Gåsburennet (27. desember) eller Steinfjellrunden (2. 

februar). Supert om man kan delta på begge deler. Her vil det komme egne påmeldingslister etter 

hvert. Det blir da mulig å skrive seg opp på ønsket dugnad. De som ikke skriver seg opp blir plassert 

etter behov. 

Vi synes salg av tennbriketter fra Mjøsanker fungerte bra i fjor, og fortsetter med det.  

Har du spørsmål, ta kontakt med undertegnede på tlf. 91637451. 

Med vennlig hilsen Line Merete Libak, for styret 


