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Overlot klubba til kona
ØVRE ROMERIKE.
Gunhild Hofseth ble
ny leder i caravanklubben på Øvre
Romerike på årsmøtet nylig. Hun overtok
klubba etter sin
mann, Per Hofseth.
JOHN
GRANLY

john@eub.no
957 21 021

– For alle som bruker campingvogner og bobiler gir økt sikkerhet mye mer campingglede.
Det er dette caravanklubbens
styre skal bidra til for medlemmene, sier den nye, lokale
«caravangeneralen» Gunhild
Hofseth.
På årsmøtet i Røde Korshuset på Sand i Ullensaker, ble
hun valgt til historiens første,
kvinnelige leder i Norsk Caravan Club (NCC) avdeling Øvre

FAKTA
■ Norsk Caravan Club (NCC)
har 26.000 medlemmer, ca.
10.000 har nå bobil.
■ NCC Øvre Romerike har 669
medlemmer, fortsatt med et
stort flertall av campingvogner, hvorav mange er fastliggere på campingplasser.
■ NCC Øvre Romerike ble stiftet i 1984, har etter årsmøtet
fire kvinner av sju medlemmer i styret, og fikk da den
første, kvinnelige leder med
Gunhild Hofseth. Hun har
vært medlem av NCC siden
1995, og de siste årene
ledet klubbens tur- og arrangementskomité.
■ Av motororganisasjoner
lokalt har fra før bare Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA) hatt Else Høibraaten som leder, og
Romerike Gammelbilklubb
hatt Rita Fjeld som leder.
NAF, MA eller NMK har ikke
hatt kvinnelige ledere.

Romerike. Det helt spesielle er
at klubba blir i samme hus.
For ikke lenge siden flyttet
nemlig paret fra Mogreina til
Årnes. Etter ti år som leder
takket Per Hofseth av og overlot lederklubba til kona Gunhild.

BRED ERFARING
Gunhild Hofseth er opprinnelig totning fra Kolbu/Lena,
hun er SFO-leder ved to skoler
i Nes til daglig, men i klubben
har hun ledet tur- og arrangementskomiteen gjennom flere
år. Hun er ett av de 669 medlemmene ved siste årsskifte,
har vært medlem siden 1995 og
er en ihuga campingturist som
er fastligger på vinter og reker
rundt i Norge og Sverige på
sommertid sammen med pensjonist Per med Pajero’n.
Også Per kom faktisk inn i
ledervervet fra en posisjon
som komitéleder, men han var
leder av valgkomiteen og fikk
ikke tak i noen lederkandidat.
Derfor ville han prøve ett år...
– Det har vært ti fine år,
egentlig to år for lenge. Lederen har en god del oppgaver
fordi vi skal ha fokus på å være
et team i styret til fordel for
medlemmene. Mine argumenter for å være NCC-medlem er
mange, med alt fra fordelaktige, økonomiske medlemsfordeler i form av billigere gass,
drivstoff og forsikringer, til
bilutstyr og service som skaper bedre sikkerhet gjennom
de avtalene vi har både sentralt og i vår avdeling. Så er
det en rekke aktiviteter som
skal følges opp, legger Hofseth
til.
Ekteparet Hofseth er begge
uredde ledere med bred erfaring. I sin tid var Per Hofseth i
flere år hovedtillitsvalgt for de
ansatte i Eidsvoll kommune,
en heller stri tørn. Gunhild
var en av dem som startet Hol-

SAMME KLUBBE. Lederklubba blir i samme hus, etter at Per Hofseth overleverte NCC-klubba til

kona Gunhild.
tertoppen barnehage i Nannestad.

PEDAGOGISK BARNEPLEIER
Av utdannelse har Gunhild
bakgrunn som pedagogisk barnepleier, og pedagog kan det
nok hende hun får bruk for å
være, men hun vil ikke være
barnepike.
– Lederens viktigste rolle i
en så stor avdeling av NCC er å
være teamleder, og vi har fått
til et veldig bra team av et
styre. Jeg ønsker flere og gode
tiltak for å utvikle kameratskapet og interessen for et godt
caravan- og bobilmiljø på Øvre
Romerike, og at flere skal få
flere gode venner i inn- og
utland som resultat av å være
med på treff. Vi har møtt så
mye kjekke folk i caravansam-

MITSUBISHI i-MiEV

menheng, sier hun.
Foreløpig er hun valgt for to
år, men nå sparer klubben til
stor feiring av 30-årsjubileet på
sommertid i jubileumsåret for
Grunnloven, i 2014.
– Jeg er heldig som har’n
Per å spørre. Han kan det
meste om NCC, og jeg er ikke
redd for at han skal være noen
sjuende far i huset. Med hovedvekt på sommeraktiviteter i
caravan og bobiler, er det viktig å ha aktivitetstilbud til
medlemmene også vinterstid.
Nesten 60 medlemmer på årsmøtefesten var veldig bra, og
vi hadde en topp kveld. NCC
ØR skal bidra maks til kameratskap hele året, men mest til
økt campingglede! sier Gunhild med et bredt smil.

MYE Å PASSE PÅ
Campingparet understreker at
det er mye å passe på for campere, men at det også er en del
av hobbyen. Gunhild vektlegger at klubben og den nasjonale organisasjonen setter sikkerhet svært høyt.
– Strøm, gass, drivstoff
betyr at man skal være påpasselig med vedlikehold og oppfølging. Dette er bakgrunnen
for at klubben sammen med
Trafikktilsynet hvert år tilbyr
gratis testing av campingvogna eller bobilen hvis man stiller opp ved den frivillige kontrollen
på
Jessheim
trafikkstasjon. Dette er noe av
det viktigste vi driver med.
Trygghet gir økt glede, sier
Gunhild Hofseth.

MITSUBISHI i-MiEV GJØR ELBILEN TIL EN FULLVERDIG BIL

«ENDELIG EN ELBIL FOR FOLKET! »
Øivind Skar/NTB-Tema,
27.8. 2010

«Mitsubishi i-MiEV setter ny standard
Fremtidsbilen er ikke liten, det er
bare du som er blitt stor.»
«Endelig en elbil som virker»
«Folk i kø for å kjøpe i-MiEV»
«Bilen som vil gjøre elbil populært»

Dagens Næringsliv D2, 20.08.2010
Din Side Bil, 11.05.2009

249.900,-

Fra kun kr.
inkl. bl.a. innebygget navigasjon med informasjon
om ladestasjoner, stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, aluminiumsfelger,
klimaanlegg, tåkelys, elektriske vinduer, sentrallås, radio/CD/MP3, USB inngang og
rekkeviddeindikator.
Rekkevidde i henhold til EU-norm er 150 km. Rekkevidde avhenger av kjørestil,
temperatur og veiforhold. F. eks. under kalde forhold, høye hastigheter, tung last osv.
må betydelig reduksjon i kjørelengde forventes. Ta kontakt med oss for mer
informasjon og ikke minst hvordan batterikapasiteten kan utnyttes best mulig.

Følg Mitsubishi i-MiEV på Facebook

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk.
Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard.
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