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Kjære Leser 
 
-Sommeren er her og  tid for ny Tundra-
post. Etter en «snill vinter» er det likevel 
godt å kjenne at sola varmer og fokus 
kan rettes mot sommer og sommerlige 
aktiviteter. Oppsummering av vinterens 
skiaktiviteter får dere i egen info-tekst fra 
skigruppa, men jeg vil passe på å berøm-
me styret i skigruppa og deres medhjel-
pere for flott jobb gjennom vinteren. Det 
hele ble avsluttet med et strålende GP-
sprint arrangement som til tross for koro-
natrøbbel i to år og med det en generell 
nedgang i antall deltagere på skiarrange-
ment, samlet over 300 deltagere. Til tross 
for lite snø gjennom vinteren har forhol-
dene holdt seg flott til glede for små og 
store. Når dette skrives er vi i ferd med å 
ferdigstille dammen som knyttes opp til 
nytt snøproduksjonsanlegg. Det blir vel-
dig spennende å se til høsten hvordan 
dette vil endre inngangen til ny skise-
song. 
 
-Både dame–/ og herrelaget i fotball har 
vært aktive gjennom vinteren og godt i 
gang med seriespill. Gledelig god opp-
slutning og mange spillere på herrelaget, 
mens det nok kunne vært noen flere blant 
jentene. Det er også satt i gang en aktivi-
tet «Lek med fotball» for barn opptil 7 år. 
Mer om dette kan du lese inne i bladet.  

 
Fotballsesongen er allerede i gang og vi 
anbefaler alle en tur til «Tundra’n» for å se 
fotball og ta en kopp kaffe sammen med 
kjente. 
 
Vi har lenge snakket om muligheter for å 
kunne utvide tilbudet av aktiviteter på vårt 
stadionområde. Det har lenge vært etter-
spurt bl. annet mulighet for Frisbee-bane. 
Forprosjektet er omtalt i eget innlegg i 
denne posten, men nå er vi nærmere enn 
noen gang på å kunne realisere prosjektet. 
Vi har akkurat mottatt beskjed fra Spare-
bankstiftelse Hedmark at vi får en gave på 
kroner 300.000,- til dette formålet. Vi sø-
ker også om tippemidler til nærmiljøan-
legg og skulle vi også oppnå positivt svar 
på den søknaden bør vi kunne invitere til 
et virkelig flott aktivitetsområde i løpet av 
neste som-
mer. 
 
Til slutt vil vi 
ønske alle 
lesere av  
Tundraposten 
en riktig flott 
sommer. 
 
 
Stein Rune / 
Nybygda IL 
 



hilsen fra Nybygda Fotball 
 
Etter to amputerte sesonger som en følge av korona-pandemien så er fotballgruppa 
omsider klare for det vi tror blir en fullverdig sesong. Når undertegnede skriver dette 
så er snøen smeltet for lengst og vårens første regnskur skyller ned over oss. Forhol-
dene ligger derfor godt til rette for at Tundraen skal få vist seg fra sin beste side når 
herrelaget spiller sin første hjemmekamp torsdag 26.05 mot Nordbygda.  
 
Herrelaget har også i år gleden av å ha en stor spillerstall på opp mot 30 mann.  Det 
er ekstremt gledelig å konstatere at det frafallet som dessverre preger resten av bred-
defotballen i Norge etter korona-pandemien ikke gjelder for vårt lag. Når jeg hevder 
vi ikke har hatt frafall så må dette ikke forveksles med ordet forfall. Det er nok dess-
verre en kjensgjerning at den gjennomsnittlige O2-kapasiteten har gått ned, mens 
draktstørrelser har gått opp siden vi sist gikk løs på full sesong. I skrivende stund har 
vi spilt en kamp hvor vi klarte respektable 2-2 mot avdelingsfavoritt MBK Dom-
kirkeodden. Neste kamp er borte mot erkerival Nes på Stavsjø stadion fredag 20.05. 
Her oppfordres alle med hjertet i Nybygda til å komme og se på!  
Damelaget er også i full gang ved sesongen. Deres kampdatoer faller stort sett på 
søndager hvor de spiller sjuerkamper med tre motstandere samme dag. Også dame-
laget har heldigvis med seg de fleste spillerne videre til ny sesong. Det er gledelig å 
se!  
Undertegnede har ellers tatt over vervet som leder i fotballgruppa fra Andre Røed 
Kristiansen. I den forbindelse vil jeg rette en stor takk til Andre som har lagt ned en 
formidabel innsats for klubben gjennom flere år. Til de som nå eventuelt skulle fryk-
te at Kristiansens bidrag kun blir i politikken kan jeg heldigvis berolige dere med at 
han blir med videre som henholdsvis kiosk-ansvarlig og midtstopper med forkjærlig-
het for lange klareringer.  
Jeg oppfordrer ellers alle til å følge oss på Nybygda Fotball sine Facebook-sider. Her 

kommer det en del informasjon om kamper og andre aktiviteter i regi fotballgruppa. 
Enda mer gledelig er det selvfølgelig om flest mulig som leser dette dukker opp på 

Tundraen ved jevne mellomrom. Vi sees!  
 
Mvh Åsmund Sørby Foshaug, leder fotballgruppa.  



hilsen fra Nybygda Ski 
 
Skirenn. 
Det ble gjennomført 12 lysløyperenn. Det har vært 
jevnt og godt oppmøte gjennom hele vinteren.  
Over 140 stk har deltatt på lysløyperenn 
Premieutdeling ble gjennomført på siste skirenn. 
Det er fortsatt noen som ikke har hentet sine pre-
mier. De kan hentes på stadionbygget.  
GP sprinten ble arrangert 22 mars. Fantastisk å 
kunne arrangere ett vanlig skirenn med full delta-
gelse og publikum. Takk til alle som deltok på dug-
nad. Det ble en flott kveld for alle som var til stede 
Det ble arrangert noen lokale kretsrenn. Vil trekke frem Sprintstafetten på Gåsbu i 

februar. Her deltok 29 utøver fra Nybygda og Furnes. Det var 6 lag i 8-10 år. 2 jente-
lag i 11-12 år og 4 1/2 guttelag i 11-12 år. 

Treninger i vinter 
Det var mye glede og fin aktivitet på skistadion denne vinteren også. Mange barn 
har hatt stor utvikling på ski.  

• Gruppe 1. 6-8 år. Lars Ole Tveter, Marte Blakstad Haave og Erik Fridtun 
Brenden Det var jevnt oppmøte med +-20stk på hver trening.   

 

• Gruppe 2. 9-12 år På denne gruppa var Anne Storihle Svenskerud og Simen 
Fredhjem Robsahm og Linda Elisabeth Brateng trenere. Det var ca. 10-15 stk 
barn på hver trening 

 

• Gruppe 3 11-12 år På denne Gruppa var Henning Synstad og Lars Johan Op-
hus trenere. Det var 10-15stk deltakere på denne gruppa. 

 

• Gruppe 4. Ungdom. Trener For denne gruppa var Gunnar Heggelund.  
 
En stor takk til trenerne! 

Sommeraktivitet 
Det vil bli invitert til noen toppturer og sommeraktiviteter. Informasjon kommer på 
Facebook og i Spond. Etter sommerferien kommer vi til å spørre om noen vil være 
med å skifte gulv på brua som står oppe i lysløypa. Gulvet er ikke lenger trygt å gå 
på. Så det må skiftes. Materialer er kjørt frem til brua 
Neste Sesong. 
Vi er litt i gang med å planlegge neste sesong. Om noen går med ett ønske om å bli 
med som trener så er det bare å sifra. Oppstart med treninger blir som vanlig etter 
høstferien.  Men vi jobber med å få til noen enkelt arrangement før det. 
Til høsten skal vi kunne produsere snø. Det gleder vi oss veldig til.   
 
Hilsen Skigruppa  



Styresammensetning Skigruppa 2022 
Leder   : Johannes Hovde, 948 93 900 epost : j-hovde@online.no 
Nestleder  : Geir Mauseth, 911 48 587 epost : geir@nybygda.no 
Kasserer  : Tor Ingar Botten, 934 50 908 epost: tor.ingar.botten@ringnes.no  
Sekretær  : Eirik Storslett, 402 17 907 epost:  eirik@dintrafikkskole.no  
Styremedlem : Erik Fridtun Brenden, 991 07 473 epost : erik@nybygda.no 
Anleggsutv. :  
Kioskgruppe : Kasserer og Elisabeth O. Mauseth 
Aktivitetsutv. : Lars Johan Ophus, Siw Engen og leder 

Styresammensetning hovedlaget nil 2022 
Leder   : Stein Rune Eriksen , 907 78 303 epost: leder@nybygda.no 
N.Leder  : Arild Gustavsen, 916 60699 epost: arild.gustavsen@securitas.no 
Kasserer  : Svein-Åge Kjendlie, 906 90 589 epost: kasserer@nybygda.no 
Sekretær  : Knut Pedersen,  952 07 729 epost: knut.pedersen@smurfitkappa.no  
Huskomite : Terje Chr. Svendsen, 992 85453 epost: terje@klimatjenester.no 
Repr.ski  : Johannes Hovde, 948 93 900 epost : j-hovde@online.no 
Repr.fotball : Åsmund Sørby Fosshaug, 415 15 304 epost: aasmundfos@live.no 

Styresammensetning  Bli i Nybygda 2022 
Leder  :     Morten Fonås, 966 26310 
St.medlem :  Olav Fredlund, 48234595 
St.medlem :  Gerd Mauseth, 414 36665 
St.medlem :     Else Eriksen, 477 52304 
St.medlem :  Frode Viker, 909 58198 
St.medlem : Lillian Lunde, 971 75814 
St.medlem  : Terje Chr. Svendsen, 992 85453  
St.medlem  : Bjørn Erik Bratberg, 908 51 556   
St.medlem : Aina Sundmyhr, 476 66 459  

Styresammensetning Fotballgruppa 2022 
Leder   : Åsmund Sørby Fosshaug, 415 15 304 epost: aasmundfos@live.no  
Kasserer : Ola Steinbakken, 478 78 234 epost: olastonehill@hotmail.com  
Kioskansv.  : Andre Kristiansen, 480 65 529 epost: andregislefoss@hotmail.com 
Bane  : Trym Tveit Langerud, 452 76 434 epost : trym.langerud@hotmail.com 
Bane  : Erik Sigtbakken, 419 28 639  epost : erik_sigtbakken@hotmail.com  

Kontakt : Håkon Sørlie mobil 948 946 11 

Landbrukstjenester/Service/Ved 
Vegvedlikehold og massetransport 



Hei Nybygdinger, nye og gamle. 
 
 
Sommerfølelsen er her, og snart er det ferietid. Vi ser at stiene 
vi har opparbeidet blir flittig brukt, og det synes vi er veldig bra. 
I løpet av kort tid vil vi oppfriske noen av traseene, og vi jobber 
med å få lov til å forlenge stien om Åsbergshælla, til et nytt ut-
siktspunkt. Bedre merking av noen andre traseer vil også bli utført. Dersom noen har 
lyst til å bidra med dette arbeidet, (passer for alle), send meg gjerne ei melding på 
facebook, eller på telefon 96626310, så gir jeg beskjed om når dette vil bli gjennom-
ført. 
 
Prosjektet med å få bygget et tak over statuen i Oleparken fortsetter. Statuen er av 
limtre, og har fått noen "tørkesprekker". For at dette ikke skal få utvikle seg videre, 
trenger statuen beskyttelse. Vi har nå kommet så langt, at vi kan begynne å søke til-
skudd til prosjektet. 
 
Vårdugnad og 17-mai feiring er gjennomført. Begge tilstelninger med mange 
"besøkende". Det er moro når det er liv i bygda. 
 
Vi har noen planer for voksen-moro på klubbhuset tidlig i høst. Følg med på sosiale 
medier, eller på noe som dukker opp i ei postkasse nær akkurat deg. 
 
Vi ønsker alle lesere av Tundraposten en fin sommer. 
 
For Bli´ i Nybygda 
Morten Fonås 

Endelig kunne Bli’i Nybygda invitere til 
tradisjonell 17 mai feiring igjen. Her er 
Brumunddal Brass på plass og bidra på sin 
måte til et vellykket arrangement. 



Idrettslaget er avhengig av mange for å eksistere. 
 
Et idrettslag er avhengig av mange for å kunne eksistere. I mange foreninger sliter en 
ofte med å fylle opp de enkelte styreverv og komiteer. Frammøte på dugnader som et 
idrettslag slik som vårt er avhengig av, kan også variere. Heldigvis har vi Nybygda 
alltid greid å fylle de posisjoner vi ønsker. I lita bygd som vår kan det lett bli slik at 
mye faller på noen få, og vi må derfor passe på at vi ikke «spiser opp» de samme 
folkene i verv og mas om dugnader. Mange ser kun på styrevervene i de forskjellige 
gruppene, men faktum er at det er veldig mange også utenom disse vervene som gjør 
en stor jobb for at daglig drift av lag og anlegg går sin gang.  
Vårt idrettsanlegg med klubbhus, stadionbygg, fot-
ballanlegg og skiløyper er etter hvert blitt til en ikke 
ubetydelig anleggsmasse som skal vedlikeholdes.    
- Klubbhus og stadionbygg har sin egen huskomite. 
Terje Chr. Svendsen er leder av komiteen og i egen-
skap av dette sitter han også i styret i hovedlaget. 
Terje har heldigvis med seg en flott gjeng som bistår i 
den store jobben som denne komiteen gjør. Med seg i 
komiteen har han Frode Viker (N.leder), Liv Jorun 
Kjendlie, Kari Viker, Anita Andersen, Terje Fred-
lund, Frode Lillehovde og Torger Alderslyst. I tillegg 
til vedlikehold på bygg har de også ansvaret for klip-
ping av plen og uteplass rundt klubbhuset samt at 
både klubbhus og stadionbygg til en hver tid er klar-
gjort ved utleie. 

 
- Fotballstadion og 
nærområde til bana 
har også sin egen dugnadsgjeng som klipper og hol-
der bana i så god forfatning som mulig. Arild Gustav-
sen i egenskap av nestleder i hovedlaget har koordi-
neringsansvaret her. Morten Fonås, Jan Erik Aaseth, 
Jon Helge Ophus, Frode Viker, Henning Larsen, Ve-
gard Åsen og Rune Magnussen sammen med fotball-
gruppa sjøl er bidragsytere her. Kjell Taasaasen er 
også en viktig brikke her som gruppas 
«verksmester».  
 

- Idrettslaget har også et veldig godt samar-
beid med Bli’ i Nybygda. De har ansvaret for 
bl. annet blomster ved klubbhus og i Ole-
Parken. De passer også på flaggdager, slik at 
flaggstanga prydes med det norske flagg på 
flaggdager. Ny vimpel er for øvrig innkjøp og 
pryder flaggstanga utenom flagg/merkedager.   

 

Her vaskes 150 stoler. Frode og 
Kari bistår 

En stor takk til dere alle som bidrar til 
de forskjellige oppgaver vi ber om 
hjelp til. 



Utvikling av stadionområde 
Vi har i lengre tid ønsket å kunne  utnytte vår idrettsplass til flere aktiviteter for små 
og store. Av ting vi ser for oss i en  fremtidig plan for område er frisbee-bane (9 
hull), ny flate for islegging, liten hoppbakke og muligheter for sommerlige aktivite-
ter som kubbspill og badminton på nevnte flate for is på vinteren. Skal dette realise-
res økonomisk må vi ha klaff hos noen stiftelser og at det gis tippemidler. Søknader 
er sendt til stiftelser og søknad om tippemidler til “Nærmiljøanlegg” sendes til høs-
ten. 
 
Vi håper på flere positive tilbakemeldinger på disse søknadene, slik at vi kunne ha 
fått planert ut område for isflate til vinteren som en start på prosjektet. 



HAR DU BYGGEPLANER ? 

Vi kan tilby trelast i standardlengder på 5 m fra et 
av 
Distriktets mest innholdsrike trelastutsalg.  

DU RINGER—VI 
BRINGER 

Se vårt utvalg på www.furnesalmenning.no 

Medlemskontingent 2022 
Inntektene fra medlemskap i idrettslaget er en av bærebjelkene for driften av laget. At de 
som deltar aktivt innenfor ski eller fotball er det en selvfølge at medlemskap i idrettsla-
get er på plass. Vi er imidlertid også så heldige å ha masse såkalte «støttemedlemmer» i 
laget. Det setter vi stor pris på og tar det som tegn på at selv om en ikke lenger er aktiv 
idrettsutøver så setter en pris på det vi gjør og foretar oss på vegne både små og store.  
Det å legge til rette for også uorganisert aktivitet som f.eks islegging av ballbinge, holde 
idrettsplass og klubbhus i orden kommer jo alle til gode. Pris for medlemskap 2022 ble 
behandlet på årsmøtet i hovedlaget i februar 2021 og ble beholdt uendret. Giroer for 
registrerte medlemmer sendes ut i løpet av februar og vi håper at responsen som vanlig 
blir veldig god. Det finnes to typer medlemskap : 
 
Enkeltmedlemskap til kroner 400,- eller familiemedlemskap til kroner 600,-.  

 
Har du ikke fått faktura-blankett i løpet av februar, eller ønsker å melde deg/dere inn så 
gjøres dette enkelt på www.nybygda.no meny Nybygda IL/Bli medlem i Nybygda IL. 
Evt. kontakt kasserer Svein-Åge Kjendlie 906 90 589. Også leder i hhv Ski, fotball eller 
hovedlaget kan også kontaktes. 
 

Medlemsfordeler 
Du finner mer om avtaler på www.nybygda.no/Nybygda IL/medlemsfordeler. Bl.annet 
kan du lese om vår avtale med Sport1 og Fønix. Husk også at medlemskap gir deg 30%  
rabatt på leie av klubbhuset/stadionbygget til ønskede anledninger innenfor gitte regler. 
 

Støtt idrettslaget med et medlemskap 

Grasrotandel—Norsk tipping –Registrer ditt spillkort 
Registrer ditt spillekort med å sende en SMS til 60000 med meldingsteksten  GRASRO-
TANDELEN 884682622, eller gå til din tippekommisjonær å si at du vil registrere ditt 
spillekort med Nybygda Il som mottager. 

Vi takker hjerteligst for mottatte og fremtidige bidrag 

 159 har registrert sitt spillkort til Inntekt for idrettslaget 



Medlemsfordel—Nybygda IL 
samarbeidsavtale med Sport1 Olrud/Brumunddal 
 
For å få rabatt må klubbmedlem oppgi sitt mobilnummer. NB !Mobilnummer må 
også være registrert i vår medlemsbase.  Rabattering skjer kun på ordinære varer. 
 

•  -25% Madshus, Fischer, Salomon og Rossignol øvrige nordisk racing ski 

• -25% Racingbindinger nordisk 

• -25% Racing skisko nordisk 

• -20-35% Skistaver nordisk, fast lavpris på utvalgte stavmodeller 

• -25% Nordisk racingbekledning fra Swix, Bjørn Dæhlie og Odlo 

• -25% Superundertøy fra Swix, Bjørn Dæhlie og Odlo 

• -20% Treningsbekledning Johaug 

• -25% Racing skismøring og smøreutstyr 

• -25% Klubbekledning 

• -15% Hoka joggesko 

• -10% Øvrig butikksortiment 

• ++  Komplett liste finnes på www.nybygda.no 

• Registrering av ditt mobilnummer i Sport1 sin portal kan du gjøre på 
www.nybygda.no under  menyvalget Nybygda IL/Medlemsfordeler 

For full informasjon om avtale se www.nybygda.no  
under  menyvalget Nybygda IL/Medlemsfordeler 

https://www.nybygda.no/Medlemsfordeler/
https://www.nybygda.no/Medlemsfordeler/


Leverandør av grunnisolasjon til det nye pumpehuset 

Terminlister—Fotball 2022 
 
Herrelag:  
 
Tirsdag 03.05 kl. 20.00:  MBK Domkirkeodden – Nybygda (2-2) 
Fredag 20.05 kl. 19.30:  Nes – Nybygda (3-4) 
Torsdag 26.05 kl. 19.00:  Nybygda – Nordbygda (4-3) 
Fredag 03.06 kl. 19.00:  Moelven 2 – Nybygda (3-3) 
Torsdag 09.06 kl. 19.00:   Nybygda – Romedal 
Lørdag 20.08. kl. 15.00 :  Nybygda – Ridabu 2 
Torsdag 25.08 kl. 18.30 : Vallset – Nybygda 
Torsdag 08.09 kl. 19.30:  Ottestad 3 – Nybygda 
Lørdag 17.09 kl. 13.00:  Nybygda – Furnes 2 
Mandag 26.09 kl. 20.00:  Ridabu 3 – Nybygda 
Lørdag 01.10 kl. 15.00:  Nybygda – Hamar IL 
 
Damelag:  
Søndag 08.05 kl. 11.00:  Stange 2 – Nybygda (2-0) 
Søndag 08.05 kl. 12.30:  Nybygda – Nes (0-1) 
Søndag 08.05 kl. 14.00:  Furnes/Ridabu – Nybygda (3-0) 
Søndag 22.05 kl. 11.00:  Stange2 – Nybygda (spilles i Stange) (2-0) 
Søndag 22.05 kl. 12.30:  Kastad – Nybygda (spilles i Stange)  (6-0) 
Søndag 22.05 kl. 14.00:  Nybygda – Follebu/Gausdal (spilles i Stange) (1-3) 
Søndag 29.05 kl. 11.00:  Nybygda – Follebu/Gausdal (spilles på Stavsjø) (2-6) 
Søndag 29.05 kl. 12.30:  Nes – Nybygda (spilles på Stavsjø) (0-3) 
Søndag 29.05 kl. 14.00:  Stange 2 – Nybygda (spilles på Stavsjø) (8-2) 
Søndag 19.06 kl. 11.00:  Nybygda – Follebu/Gausdal (spilles på Tundraen!)  
Søndag 19.06 kl. 12.30:  Nybygda – Kastad (spilles på Tundraen!)  
Søndag 19.06 kl. 14.00:  Nybygda – Furnes/Ridabu (spilles på Tundraen)  



Status dam for snøproduksjon 
 
Som vi har informert om i tidligere utgave av Tundraposten, har vi i samarbeide 
med Furnes Skiløperforening startet bygging av et snøproduksjonsanlegg med 
et vannmagasin som også skal kunne benyttes til vanning av fotballbane. 
Selve snøproduksjonsanlegget med rør, hydranter og fastmonterte kanoner var 
på plass høsten 2021. Nytt pumpehus/garasjebygg med kompressor og pumpe er 
også ferdig og mobile kanoner/lanser står lagret ved Stadionbygget. Det som nå 
gjenstår, er å ferdigstille dammen som trengs for tilstrekkelig vannforsyning.  
Det å planlegge og bygge en tilstrekkelig stor dam, med plass for 8.000 m3 
vann, viste seg å være en noe mere «kronglete» prosess. Vår opprinnelige plan 
for demning ville kreve godkjenning av NVE, noe vi etter hvert forstod at vi 
neppe ville få. Etter mye fram og tilbake med flere aktører, var prosjekteringen i 
orden på ettervinteren i år og søknaden til Ringsaker kommune ble godkjent 10. 
mars 2022. 
 
Olav Hovde AS fikk oppdraget med bygging av dam og startet med graving før 
påske. En god del 
masse er gravd ut, 
men snøsmelting 
og stor vannføring 
i bekkene første til 
at arbeidet midler-
tidig måtte stop-
pes. Olav planleg-
ger å starte opp 
igjen uke 24, og 
damanlegget fer-
digstilles i løpet av 
sommeren. Det 
betyr forhåpentlig-
vis at vi kan ønske 
velkommen til 
tidlig start på ski-
sesongen med 
egenprodusert snø 
etter første uke med stabile minusgrader til høsten.  
 



Leie stadionbygget/klubbhuset 
 

 
 

Leie av byggene kan avtales med Stein Rune Eriksen på tlf 907 78 303, eller se på 
nettsiden www.nybygda.no under menyvalget Anlegg-Utleie. Der finner du mer info 
og priser samt oppdatert utleiekalender for både stadionbygg og klubbhus.  

Klubbhuset  
og stadionbygget 
pyntet 

Vår hovedsamar-
beidspartner på 

elektroinstallasjon 

Lek med Fotball 
 
I år er det igjen duket for fotball lek i Nybygda for barn opp til 6 år i ball bingen på 
Tundraen. Vi håper på mange ivrige deltakere, som møter opp på onsdager klokken 
17.30 for å leke både med og uten ball. Det er plass til mange og vi legger opp til 
aktiviteter som passer for alle i aldersgruppen. Tidligere har treningene gått ut på 
mye lek, enkle øvelser med fotball og kanskje litt spill, noe vi gjør i år også. 
Tilbudet er lavterskel og er for alle som har et ønske om spille fotball, eller rett og 
slett bare ha det gøy.  
Årets trenere er de samme som sist, Ann Helen Gustavsen, Elise Steinbakken og 
Rune Magnussen. 
 
Håper vi sees på 
gressmatta for å 
spre litt fotballgle-
de, skape et sosialt 
møtested for de 
minste og for for-
eldrene! 
 
Kjenner du noen 
som kunne hatt 
glede av dette til-
budet er det bare å 
møte opp! 


