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Bladet utgis med 4 nummer pr år
og sendes gratis til medlemmene.
Ansvarlig utgiver er
NCC avd. Askim og omegn

Medlemsbladet til
Norsk Caravan Club
avd. Askim og omegn

Telefonnr og adresser til styret og komiteene finner du på nest siste side
Redaktør:
Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
telefon privat 69 89 07 65, mobil 928 50 572
E-post-adresse: avd129@nocc.no
Hjemmeside: www.nocc.no/129

Annonsepriser:

1/3 side
halv side
hel side

kr 125,- pr gang
kr 175,- pr gang
kr 300,- pr gang

kr 400,- for et helt år
kr 600,- for et helt år
kr 1000,- for et helt år
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Side
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Side
Side
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6
8—12
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14—16
19
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27

Leder’n har ordet
Invitasjon til medlemsmøte på klubbhuset i Mysen
Tilbud om gratis kjørekurs
Øvelses- og merkekjøring
Tilbud om gratis teknisk kontroll
Årsberetning 2007
Invitasjon til medlemsmøte på Askim Brannstasjon
Årsmøteprotokoll 2008
Invitasjon til Eda treff
Invitasjon til Caramba-treff på Mysen
Invitasjon til Pinsetreff på Kynnbrua, Finnskogen
Invitasjon til Kanontreff på Mysen
Bestilling av CCI campingkort
Terminliste for 2008
Styret og komiteene i 2008

Neste Cara-vennen, nr 2/2008, kommer i mai 2008
Forsidebildet: Fra Lofoten. Foto: Tore A Lund

Et nytt campingår står foran oss, og styret håper at det
medfører mange flotte opplevelser med caravanklubben!

Styret og komiteene i 2008
Leder

Knut Pettersen, Bekkefarveien 7, 1850 Mysen
(kn-b-pet@online.no)

P 69 89 08 15
M 901 42 835

Nestleder

Gunnar Leren, Rådyrstien 17, 1870 Ørje
(gu-leren@online.no)

P 69 81 16 73
M 909 37 335

Sekretær

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
(post@camplink.info)

P 69 89 07 65
M 928 50 572

Kasserer

Marta Bühler, Fiolveien 11, 1850 Mysen
(mbhler@c2i.net

P 69 89 30 48
M 482 76 818

Styremed- Gjertrud Langbråten, Jonsrudvn 57, 1880 Eidsberg
lemmer
Hilde Rande, Katralveien 157, 1814 Askim

P 69 89 40 69
P 991 66 636

Teknisk
komite
(inkl kjøreopplæring)

Gunnar Leren, Rådyrstien 17, 1870 Ørje (leder)
Odd-Arne Amdahl, Svennebyvn, 1820 Spydeberg
Arnt Frogner, Katralveien 157, 1814 Askim
Harald Celand, Ekornveien 3, 1823 Knapstad
Erik Langbråten, Jonsrudveien 57, 1880 Eidsberg

P 69
P 69
P 69
P 69
P 69

Arrangementskomite

Knut Pettersen, Mysen (leder)
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg
Nina og Torkild Teig, Båstad
Berit og Harald Pedersen, Mysen
Gerd og Tore Tvindesæter, Mysen
Cristian Bühler, Mysen
Ragnhild Førrisdal og Martin Bjørneby, Degernes

P 69 89 08 15
P 69 89 40 69
M 419 35 002
P 69 89 09 74
P 69 89 02 26
P 69 89 30 48
P 69 22 32 74

Revisorer

Iren Madsen, Granittveien 7, 1890 Rakkstad
Sigbjørn Torp, Skjørtvedtveien 110, 1850 Mysen

P 69 22 30 88
P 69 89 02 63

Ridderkollegium

Iren Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
Arnt Frogner, Katralveien 157, 1814 Askim
Odd-Arne Amdahl, Svennebyvn, 1820 Spydeberg

P 69 89 07 65
P 69 88 12 87
P 69 83 70 93

81
83
88
92
89

16
70
12
14
40

73
93
87
76
69

Valgkomite Iren Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen (leder)
Harald Pedersen, Smebyveien 19, 1850 Mysen
Torkild Teig, Hesteskoen 14, 1866 Båstad

P 69 89 07 65
P 69 89 09 74
M 419 35 002

Caravennen

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
Eva Maaø Lund, Katralveien 201, 1814 Askim

M 928 50 572
M 907 63 467

Nettsiden

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen

M 928 50 572
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Terminliste for 2008

Hei - og godt nytt år alle sammen!

Våre egne arrangement er uthevet. Høstens møter og tekniske arrangementer
bestemmes av det nyvalgte styret og publiseres i neste medlemsblad i mai.

Tirsdag 11. mars kl 19

Medlemsmøte på klubbhuset i Mysen.
Tema: Førstehjelp

7. – 9. mars

Bobilmessen 2008 på Exporama,
Hellerudsletta

15. – 23. mars

Tour Lübeck 2008

18. og 19. april

Kjørekurs på Mysen trafikkstasjon

Mandag 21. april kl 17

Teknisk kontroll på Mysen Trafikkstasjon

25. – 27. april

Eda-treff (arr. NCC avd. Oslo)

Mandag 28. april kl 17

Øvelses- og merkekjøring for vogner,
Mysen Trafikkstasjon

Tirsdag 29. april kl 17

Øvelses- og merkekjøring for bobiler,
Mysen Trafikkstasjon

9. – 12. mai

Pinsetreff på Kynnbrua (arr. NCC avd. Øvre
Romerike og NCC avd. Solør)

Torsdag 22. mai kl 19

Medlemsmøte på Askim brannstasjon
Tema: Brannsikkerhet

6. - 8. juni

Carambatreff Ramstadkrysset camping,
Mysen (arr. NCC region 11)

13. - 15. juni

Kanontreff på Høytorp Fort ved Mysen

27. - 29. juni

Barnas Campingfestival, Hunderfossen
camping (arr. NCC avd. Gjøvik og omegn)

13. - 19. juli

Nordisk Camping Treff 2008,
Birkebeiner Stadion, Lillehammer

8. - 10. august

Regiontreff på Bjørnstad Camping i Rakkestad samtidig med Markens Grøde

29. – 31. august

Hallingtreff på Nesbyen
(arr. NCC avd. Hallingdal)

5. – 7. september

Høsttreff på Brekka Motorstadion,
Aremark

Først vil jeg ønske alle nye medlemmer velkommen til klubben! Ved julemiddagen på Einarbu i
november kom det flere nye medlemmer. Det
er inspirerende og moro for alle at det kommer
nye fjes, spesielt for oss i styret i NCC avdeling
Askim og omegn.
Det går mot lysere tider og dagen har nå blitt
over to timer lengre. De som er oppe tidlig merker det spesielt godt. Som Unni sier; nå er lyst
når jeg kommer hjem fra jobb. Tenk når vi kan
sitte ute i sola igjen!
Myndighetene har fra årsskiftet pålagt oss et nytt påbud om brannslokningsapparat på 6 kg i alle registrerte campingvogner og bobiler. Sikkerhetsmessig er greit med et brannslokningsapparat. Men oppbevaringsplassen er liten i et mobilt hjem. Det står at apparatet skal stå sentralt.
Apparatet er tungt og må festes deretter, for i en ulykke blir det mange
kilo som skal holdes fast. Nå ser det ut som at det kan festes i et skap,
men da skal det merkes slik at alle ser hvor apparatet står. Utdrag av
reglene finner du her i bladet på neste side.
Når vi har ergret oss ferdig over det nye påbudet kan vi konstatere at
årsmøtet nettopp er avviklet. Valgkomiteen hadde gjort en bra jobb, og
takk til de av våre medlemmer som har sagt ja til et verv. Uten hjelp
fra medlemmene hadde avdelingen ”gått i stå”. Styret har også lagt opp
til mye spennende på terminlista i år, og vi sees vel på et eller flere av
arrangementene?
Jeg får avslutte med en vits:
Et gammelt ektepar skulle legge seg og kona står foran speilet og studerer kroppen sin, men hun sukket tungt. ”Når jeg ser meg i speilet, ser
jeg en gammel kvinne,” klaget hun. ”Ansiktet har masse rynker, puppene er snart i navlehøyde, rumpa mi henger som et slakt, beina er feite
og armene kvapsete.” Hun snudde seg mot mannen og sa: ”Si noe oppmuntrende til meg!” Han studerte henne og sa: ”Vel, det er i hvert fall
ikke noe galt med synet ditt!”
knutP
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Medlemsmøte

Shell på Ørje tilbyr medlemmene
i NCC avd. Askim og omegn:

Vi inviterer til
medlemsmøte på
klubbhuset på Mysen
tirsdag 11. mars kl 19.00
Vi får besøk av en som skal foredra kveldens hovedtema: Førstehjelp. Vi er alle mye ute på veien og plutselig kan vi havne midt oppe
i en ulykke. Da er det veldig greit å kunne litt førstehjelp.
Styret vil også informere om arrangementene framover.
Det blir mulighet til å få utstedt eller fornyet Camping Card International. Vi har også årsmerker til Scandinavian Camping Card til salgs
for kun kr 80.– (kr 30.– billigere for oss medlemmer enn andre).
Og selvsagt byr vi på en kopp kaffe og noe å bite i.
Vi ønsker vel møtt til en kveld med både nyttig innhold og en liten
overdose sosialt camping-preik sånn før sesongen starter :-)

Utdrag fra kjøretøyforskriften og kapitlet om brannslokkingsapparat:
§ 40-2 - Håndslokker i buss, ambulanse, beltebil, bil som skal transportere funksjonshemmede mot vederlag, campingbil og registrert campingtilhenger.
1.1 - Buss med høyst 22 sitteplasser i tillegg til førersetet skal ha minst en
håndslokker med minimum 2 kg. Pulver.
1.2 - Buss med over 2 sitteplasser i tillegg til førersetet skal ha minst en
håndslokker med minimum 6 kg. Pulver.
1.3 - Ambulanse skal ha minst en håndslokker med minimum 2 kg. Pulver.
1.4 - Lukket beltebil med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet skal ha minst
en håndslokker men minimum 2 kg. Pulver.
1.5 - Bil som skal transportere funksjonshemmede mot vederlag, skal ha minst
en håndslokker med minimum 2 kg. Pulver.
1.6 - Campingbil og registrert campingtilhengere skal ha minst en håndslokker
med minimum 6 kg. Pulver.
2 - Bestemmelsene i denne paragrafen trer i kraft 1. mars 2007. For campingbil
og registrert campingtilhengere trer bestemmelsene i denne paragrafen i kraft
1. januar 2008 for alle registrert kjøretøy, uansett når de er registrert.
Bestemmelsene gjelder også ved utskiftning av håndslokkere i tidligere
registrerte biler.

RABATT PÅ PROPAN
Shell på Ørje gir 10 % rabatt på AGApropan 11 kg aluminium / stål i tillegg
til bruk av hver fjerde gratis AGA-kort.
Tilbudet gjelder ved
uoppfordret fremvisning av gyldig medlemskort i NCC avd.
Askim og omegn.

Ørje Bilistsenter
Svenskeveien 10
1870 Ørje
Tlf 69 81 10 43
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Heller Bil
Krosbyveien 106
1850 Mysen
Tlf 69 89 73 91
Faks 69 89 53 95

EU-kontroll av bl.a FIAT
Service
Vedlikehold av gassanlegg
Dekk
Batterier
m.m.

Velkommen til oss!
Mandag – fredag kl 08.00 – 16.00
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Tilbud om gratis kjørekurs
fredag 18. og lørdag 19. april
Er du en av de mange som snart skal ut med campingvogn på
veiene? Da kan det kanskje lønne seg å ta et kort kurs i kjøring
med vogn slik at du lettere unngår problemer underveis.
Kurset tar opp lover, bestemmelser, klargjøring før kjøring, kjøreadferd, vedlikehold av vogna, både teoretisk og praktisk.
Kurset er beregnet for alle som skal ut i trafikken med campingvogna
eller annen tilhenger. Mange tar frem vogna bare til ferien. For andre er
det første gang de er eier av en slik tilhenger.
Det har stor betydning for vognens kjøreegenskaper at lasting har blitt
foretatt riktig. Som fører av bil og vogn må man se mye lenger fram i
trafikken. Dette er et par av tingene du vil lære mer om på kurset.
Noen er kanskje redde for å dumme seg ut på et slikt kurs, men vi kan
forsikre at alle deltakerne kommer til å lære noe. Så her er det ingen
som dummer seg ut, vi har alle noe å lære, og vi kan lære av hverandre.
Vi vil spesielt oppfordre damer til å melde seg på.
Kontakt meg på senest fredag 11. april på telefon 69 81 16 73 / 909 37
335 for påmelding og nærmere opplysninger om kurset og tidspunktene.
Hilsen Gunnar Leren, leder i teknisk komite
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Tilbud om teknisk kontroll

CAMPING CARD INTERNATIONAL / CAMPINGKORT

Også i år kan vi i samarbeid med Mysen trafikkstasjon invitere
alle medlemmer til teknisk kontroll av campingvogner og bobiler. Merk tidspunktet som er endret til mandag 21. april fra kl
17.00 til ca 20.00. Stedet er som vanlig Mysen trafikkstasjon.
Vi skal kontrollere om gassystemet holder tett og om 12 og 230 volts lysopplegget er i orden. Er det tørt vær sjekker vi også om det er fukt i
vogna. De som ønsker det kan også få testet og sjekket bremsene (også
på boggi) og understell av trafikkstasjonens folk.
Kontrollen er selvsagt gratis for oss som er NCC-medlemmer. Ingen
påmelding – først til mølla….
Dette er en glimrende anledning til å få sjekket om vogna eller bobilen
er sikker, både trafikkmessig og når det gjelder gassanlegget. Kanskje
har det også begynt å bli fukt og da er det en stor fordel å oppdage det
så tidlig som mulig.
Det blir selvsagt også en kopp kaffe og noe å bite i, samt mange andre
hyggelige campister man kan slå av en prat med!

Øvelses- og merkekjøring

I følge kalenderen er det fortsatt vinter,
men våren nærmer seg, og med den
campinglivet for mange av oss. Det er
derfor på tide å bestille campingkort
(CCI) - eller be om fornyelse av det. Som
medlem av NCC er CCI gratis, dette er
en av medlemsfordelene!
Bestillingen kan sendes i posten til sekretæren, men passer det bedre å komme
til Mårveien på Mysen så utstedes det mens du venter, forutsatt at du ringer på
forhånd. Du kan også bruke e-post eller bestille via internett - www.nocc.no
under Medlemsfordeler.
Når man har Camping Card International (CCI) slipper man å kjøpe campingpass
eller campingkort i hvert land man besøker. På den måten sparer man noen
kroner i hvert land. En av hensiktene med slike pass er at man identifiserer
seg. Dessverre godtas heller ikke i år CCI på de fleste svenske campingplassene.

----------------------------------------------------------------------------Følgende opplysninger er nødvendige:

Mandag 28. april er tidpunktet for deg med campingvogn og
tirsdag 29. april er det bobilistene sin tur. Begge dager på parkeringsplassen ved Mysen trafikkstasjon fra kl 17.00.

Medlemsnummer: 129 _______ Telefonnr dagtid: _________________

Her har du muligheten til å lære de små knepene som skal til for å føle
seg tryggere bak rattet. Avdelingens kjøreinstruktører viser deg hvordan. Det blir også anledning til å kjøre opp til ferdighetsmerket for de
som ønsker det.

Fødselsdato: ________________ Fødested: ________________________

Husk å ta med deg bobilen eller speiler til trekkbilen. Vogn får vi som
vanlig velvilligst låne fra Mysen Caravan. (Tusen takk!) En campingstol
er også praktisk å ha med.
Dette er et gratistilbud til medlemmene og det er ingen påmelding.
OBS: Tilbudet gjelder også damer – dere er spesielt invitert!
Hilsen oss gutta i teknisk komite

Navn: _______________________________________________________

Passnummer/førerkortnummer: _________________________________
Dato pass/førerkort er utstedt: __________________________________
Sted pass/førerkort er utstedt: __________________________________
Hvis du bare skal besøke land hvor det ikke er passplikt kan førerkortnummer erstatte passnummer.
Send bestillingen til: Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
E-post: avd129@nocc.no. Telefon 69 89 07 65 / 928 50 572
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Invitasjon til

Kabe er Nordens største
produsent av campingvogner og utstyr

Kanontreff
på Mysen
13. – 15. juni 2008
For tredje år på rad inviterer vi NCC-medlemmer til
Kanontreff på Mysen i juni!
Treffstedet er idylliske Høytorp Fort som ligger i Østfolds minste by, Mysen, og rett ved E18 og Momarken travbane. Avstanden fra Oslo er 65
km og det er 30 km til svenskegrensen. Det er skiltet til Høytorp Fort fra
E18. Mer info om Indre Østfold og fortet finner du på www.visitindre.no
Programmet er ennå ikke helt klart, men det blir dans til levende musikk på restaurant Fortet – i år på fredag. Fullstendig program blir utdelt ved ankomst.
Pris for treffet er kr 350.- som inkluderer strøm til lading og kjøleskap.
Påmelding senest torsdag 5. juni til Unni og Knut Pettersen på tlf 69 89
08 15 / 901 42 835 eller Gjertrud og Erik Langbråten på tlf 69 89 40 69 /
911 41 051. Vi har plass til ca 50 enheter og det er førstemann til mølla… De som vil stå ved siden av hverandre må kjøre inn sammen. Treffet
starter fredag ettermiddag, men hvis du kommer allerede på torsdag
koster det kr 100.- ekstra. Si fra ved påmelding.

Vi ønsker alle NCC’ere
hjertelig velkommen til Mysen!
Hilsen NCC avd. Askim og omegn
Siste nytt om treffet finner du på vår
hjemmeside: www.nocc.no/129

Eneforhandler i
Nå forhandler vi
også

Østfold for Kabe og
Adria campingvogner
og bobiler

Du er hjertelig velkommen til oss for å
studere våre nye og brukte vogner og biler
Telefon: 69 22 60 70
E-post:
salg@rakkestad.as

Telefaks:
Internett:

69 22 33 10
www.rakkestad.as

CARA-VENNEN NR 1 – MARS 2008 - Side 21

CARA-VENNEN NR 1 – MARS 2008 - Side 8
Årsberetning 2007
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Knut Pettersen, Mysen
Gunnar Leren, Ørje
Magne Storlien, Mysen
Marta Bühler, Mysen
Eva Mørk, Skiptvet
Gjertrud Langbråten, Eidsberg

2006-07
2007-08
2006-07
2007-08
2006-07
2007-08

Varamedlemmer:

Arne Moberg, Mysen
Else Riiser, Svinndal
Inger Marit Ringvoll, Spydeberg

2007
2007
2007

Andre verv:
Revisor:

Bent Rohde, Askim (til mai 2007)
2007-08
Ole Harald Mørk, Skiptvet (fra mai 2007) 2007-08
Iren Madsen, Rakkestad
2006-07

Vara for revisor:

Ole Harald Mørk, Skiptvet (til mai 2007)

2007

Teknisk komite:
(inkl. kjøreoppl)

Gunnar Leren, Ørje (leder)
Odd Arne Amdahl, Tomter
Arnt Frogner, Askim
Harald Celand, Knapstad
Erik Langbråten, Eidsberg

2007
2007
2007
2007
2007

Arrangementskomite:

Unni og Knut Pettersen, Mysen
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg
Nina og Torkild Teig, Båstad
Marta og Cristian Bühler, Mysen
Gerd og Tore Tvindesæter, Mysen
Berit og Harald Pedersen, Mysen

2007
2007
2007
2007
2007
2007

Ridderkollegium:

Iren Storlien, Mysen
Arnt Frogner, Askim
Odd Arne Amdahl, Tomter

2007
2007
2007

Medlemsblad/
nettside

Magne Storlien, Mysen
Eva M Lund, Askim

2007
2007

Valgkomite:

Iren Storlien, Mysen (leder)
Harald Pedersen, Mysen
Arnt Teig, Båstad

2007-08
2007-08
2007
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Region 11 inviterer til

Vara valgkomite:

Unni Pettersen, Mysen

2007

REGIONALT CARAMBATREFF

Regiontreffverter:

Iren og Magne Storlien, Mysen

2007

på Ramstadkrysset Bensin og Camping
(3 km øst for Momarken på E 18)

6. - 8. juni 2008
Innkjøring fredag kl 17.00
Foreløpig program for helgen:
Fredag:
Fra kl 19.00 blir det servert pølser og lompe frem til det er
tomt. Resten av kvelden vies til sosial omgang med ”gamle”
og nye bekjente.
Lørdag:
Kl 12.00 blir det arrangert Avdelingsmesterskap i CARAMBA
for de avdelingene som har kjørere. Det vil bli salg av kaffe,
pølser og vafler på stedet. Om tiden tillater det vil det bli
mulig å få prøve seg i løypen.
Kl 19.00 Felles grilling ved langbord, alle tar med det de
trenger å spise og drikke.
Søndag:
Kl 11.00 Tippetrimmen starter
Kl 13.00 Avslutning, utdeling av plaketter

Påmelding til sine respektive avdelinger
Kr. 350.– pr. familie inkl. strøm
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC

CARA-VENNEN NR 1 – MARS 2008 - Side 9

avd Askim og omegn: Magne Storlien, 928 50 572
avd Borg: Ellen og Finn Stubberud, 69 16 78 25
avd Follo: Torsten Hellner, 906 45 695
avd Oslo: Anne Britt Helgesen, 922 28 513
avd Romerike: Tore N. Sørensen, 916 55 469
avd Østfold: Elinor og Roy Skjelin, 918 07 841

Velkommen ønskes fra alle avdelingene

Aktiviteter:
Torsdag 8. februar – Årsmøte på klubbhuset på Mysen
26 personer, noe som representerte 17 medlemskap, deltok. Det ble en
kraftig diskusjon i forbindelse med valget, men årsmøtet kom i mål og
alle verv ble besatt.
Lørdag 24. februar – Årsfest på klubbhuset på Mysen
Deltakelsen på festen var også i år laber, Det ble danset til tonene fra
Marit & HusBand. Årsfesten vil fra neste år erstattes av høstens hyggekveld.
Onsdag 28. mars – Medlemsmøte hos Mysen Caravan
Godt over 40 medlemmer deltok på møtet hvor Magne Storlien foredro
om temaene ”Hva er NCC” og ”Hvilke medlemsfordeler har vi”. Det ble
også orientert om arrangementene framover, utstedt FICC carnet og
solgt årsmerker til Camping Card Scandinavia.
Torsdag 26. april – Teknisk kontroll – Mysen trafikkstasjon
12 vogner og bobiler ble kontrollert og godkjent, mens arrangementskomiteen bød på kaffe og vafler.
27. - 29. april – Eda-treff, Eda-parken
På treffet deltok ca 110 ekvipasjer fra mange forskjellige avdelinger. Av
disse var hele 12 fra vår avdeling.
Onsdag 9. mai – Øvelses- og merkekjøring for vogner, Mysen trafikkstasjon
Det ble tatt seks gullmerker.
Torsdag 10. mai – Øvelses- og merkekjøring for vogner, Mysen trafikkstasjon
Seks kandidater klarte alle merket i forskjellige valører.
11. og 13. april – Treff på Nesbyen
Fem bobiler fra vår avdeling ble med NCC avd. Drammen på et hyggelig
treff på Nesbyen Camping.
25. – 28. mai – Pinsetreff på Kynnbrua
Sju ekvipasjer fra vår avdeling reiste til Finnskogen og koste seg i pinsehelga.
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8. – 10. juni – Regiontreff – Nord Steinby Camping, Rømskog
Drøyt 100 personer fordelt på 43 ekvipasjer koste seg i Rømskog under
årets varmeste helg. Iren og Magne Storlien var hovedtreffverter.
15. – 17. juni – Kanontreff på Høytorp Fort ved Mysen
I flott vær deltok hele 50 vogner og bobiler fra 15 forskjellige NCCavdelinger. Det virker som arrangementet nå er godt kjent innen NCCmiljøet og deltakelsen øker stadig.
22. – 24. juni – Uformelt St.Hans-treff, Borgvik ved Grums
Fem ekvipasjer deltok i strålende regnvær!
24. - 26. august – Hallingtreff på Nesbyen
Også i år var det en stor gjeng (13) fra Indre Østfold som reiste til Nesbyen og hadde det koselig. I år samlet treffet 210 enheter hvorav 70%
var bobiler.
Tirsdag 28. august – Grilling og trekkspill ved Skjørshammer brygge
For 10. året på rad har medlemmene kost seg med trekkspillmusikk fra
Spydeberg trekkspillklubb og nygrillet mat. I år var det dessverre flere
trekkspillere enn medlemmer som deltok.
Tirsdag 11. sept. – Øvelses- og merkekjøring for vogner, Mysen trafikkstasjon
En klarte merket for campingvogner.
Onsdag 12. sept. – Øvelses- og merkekjøring for vogner, Mysen trafikkstasjon
To personer klarte merket med bobil.
Torsdag 13. september – Teknisk kontroll – Mysen trafikkstasjon
18 vogner og bobiler ble kontrollert. Tilsammen er det 30 som har fått
kontrollert sin campingvogn eller bobil i år.

Nå er tiden igjen
inne for et nytt
Eda treff!
NCC avd. Oslo vil med dette invitere til et nytt treff i Edaparken.
For de som ikke har vært på treff der før, ligger Edaparken ca. 600 m
etter grenseovergangen til Sverige når en kjører over Magnor. Du tar av
til høyre ved Eda Supermarket.

TIDSPUNKT: 25.- 27. april 2008
Innkjøringen starter fredag 25. kl.10.00
Vær snill og respekter innkjøringstidspunktet. Det er to campingplasser
på norsk side som gjerne tar imot dere hvis det er ønske om å komme til
Eda før fredag.

Følg anvisningen fra dem som står for innkjøringen
TREFFAVGIFT: Kr.300.-pr. familie inkl. strøm
De som vil være med på bespisning på lørdag, må betale
kr.100 pr. person inkl. en øl eller mineralvann.
Barn under 10 år betaler halv pris for maten.
Det blir servert ertesuppe på fredag med salg av øl og mineralvann.

Lørdag blir det også i år dans til Volden Band.
NB: I år må dere betale for treffet og maten på forhånd!

14. - 16. september – Høsttreff på Over Kjølen skistadion, Ørje
13 vogner og bobiler deltok på treffet på den noe utradisjonelle plassen
som imidlertid fungerte bra som treffsted.

Betalingen skjer til bankgiro nr. 1607.55.10156 i DnB Nor.
Husk å påføre navn og avdeling når dere betaler inn.
Påmelding innen 11. april 08

Torsdag 4. oktober. – Medlemsmøte for Østfold Traktor i Rakkestad
Gunnar Leren foredro dagens hovedtema som var førerkortbestemmelsene. Det kom mange spørsmål og de 35 fremmøtte hadde en lærerik
kveld. Det ble også orientert om planene for Tour Lübeck 2008 neste
påske.

De som skal være med å hjelpe til på treffet
vil få halve treffavgiften refundert.
Før dere betaler må dere melde dere på til:
Wenche Josefsen tlf. 67 90 91 51 / 975 19 884
eller Anne Britt Helgesen mob. 922 28 513
OBS: Husk å oppgi adresse!
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Lørdag 13. oktober – Hyggekveld, Hærland Skytterhus
Nesten 40 personer deltok, og de fleste overnattet i medbrakt kjøretøy.
Det ble som vanlig en hyggelig kveld og en trivelig fellesfrokost på søndag. Det var også utdeling av ferdighetsmerker.

Askim IF Ullmax
Postboks 235, 1802 Askim
Ullprodukter av høy kvalitet, ISO og Woolmark godkjent.
Ullprodukter til vinterbruk og microfiber til sommerbruk.

Vi tilbyr:
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Ullfrotté
Ullfrotté
Ullfrotté
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro

Sett trøye og bukse, barn
Sokk, barn
Sett trøye og bukse
Trøye 2 stk
Bukse 2 stk
Trøye høy hals + glidelås
Sokk helår 2 par
Sokk ullmax 2 par
Sett trøye og bukse
Trøye høy hals + glidelås
Sokk vinter 2 par
Sett trøye og bukse
Trøye 2 stk
Bukse 2 stk
Trøye 2 stk høy hals + glidelås
T-trøye 2 stk
Singlet 2 stk
Bukse dame
Bukse herre

str. 5-12 år
str. 28-34
str. XS-XXXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. 35-50
str. 35-50
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. 35-50
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

249,00
79,00
349,00
399,00
399,00
249,00
99,00
99,00
449,00
299,00
129,00
179,00
179,00
179,00
199,00

str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XL
str. XS-XXL

kr
kr
kr
kr

169,00
149,00
139,00
139,00

Torsdag 29. november – Medlemsmøte med julemat, Einarbu ved Mysen
I år var det over 50 personer som lot seg friste av julematen - og også i
år smakte den fortreffelig. Det var også orientering om Tour Lübeck
2008 og hele 19 enheter har meldt sin interesse!

Medlemsutvikling
Også i 2007 har det vært økning i medlemsmassen. Mysen Caravan er
fortsatt svært flinke til å verve prøvemedlemmer.
Ved årsskiftet er 336 familier medlemmer i avdelingen mot 327 ved forrige årsskifte, en litt mindre økning enn det som har vært vanlig de senere årene. Av disse er 55 prøvemedlemmer.
I løpet av året er 75 nye medlemmer innmeldt, 3 er overført til annen
avdeling, 3 er kommet fra annen avdeling, 36 er blitt strøket og 39 er
utmeldt.
Det er budsjettert med en økning til 360 medlemmer for 2008.

Økonomi
Avdelingens økonomi er fortsatt solid. Ved årsskiftet 2007/2008 har vi
på brukskontoen kr 38.327,57, på sparekontoen kr 49.704,33 og i kontanter kr 418,50. Til sammen kr 88.450,40.

Øvrig virksomhet
Det er avviklet 8 styremøter siden forrige årsmøte.

Fargen er sort. Garanti/bytterett.

Knut Pettersen deltok på Lederkonferansen i Asker 19. – 20. oktober.

Ved kjøp tilfaller 20 % av fakturasum NCC avd. Askim om omegn

I region 11 er for 2008 Knut Pettersen valgt til vara landsstyrerepresentant, medlem av valgkomiteen og revisor, mens Marta Bühler er valgt til
vara revisor.

Org.nr. 983 976 697 MVA

Internett: www.ullmax.no

Bestilling på tlf 901 42 835, telefaks 69 88 22 68 eller askimif@start.no
Varer kan hentes i Kirkegata 7 i Askim eller i Bekkefarveien 7 på Mysen

Leder Knut Pettersen og kasserer Marta Bühler deltok på organisasjonskurs på Ski i april.
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Magne Storlien stod på stand for NCC under Bobilmessa i Exporama på
Hellerudsletta 20. april.

Askim Servicesenter tilbyr

Det har vært 3 utgivelser av medlemsbladet Cara-vennen.

SHELL- AVTALEN
- også i 2008

Avdelingens hjemmeside, www.nocc.no/129, er fortløpende oppdatert
og det er lagt ut bilder og tekst fra mange av arrangementene. Nettsiden har ca 250 besøk pr måned, og siden oppstarten har de forskjellige
menypunktene hatt drøyt 10.000 besøk.
57 medlemmer er med på ordningen med medlemsinformasjon på epost.
Avdelingen har utstedt 25 campingpass (Camping Card International).
Det er solgt 33 gyldighetsmerker til Camping Card Scandinavia.

•

Gjertrud Langbråten er fortsatt regional bobilkontakt.
————————————————————————————————————————————

•

Invitasjon til medlemsmøte
på Askim Brannstasjon, Bakkegata 5 i Askim

•

torsdag 22. mai kl 19.00

•

Hovedtema:
Brannsikkerhet på campingplassen
og i campingvogna og bobilen
Det nye påbudet om 6 kg’s brannslokker i
campingvogna og bobilen blir også presentert
Det blir mulighet til å få utstedt eller fornyet CCI
campingkortet - gratis. Vi selger også årsmerker til
Scandinavian Camping Card for kun kr 80.- (kr 30.–
billigere for oss medlemmer enn andre!).

Vi ønsker vel møtt til en kveld
med viktig informasjon
for vår alles sikkerhet.

15 % rabatt på propan 11 kg alu/stål i
tillegg til bruk av hver fjerde gratis kort.
10 % rabatt på maskinvask i tillegg til
bruk av hver sjette vask gratis kort
10 % rabatt på alle smøreoljer
35 % rabatt alle typer dekk fra Superdekk kjeden

Tilbudet gjelder ved uoppfordret fremvisning av gyldig medlemskort i NCC avd.
Askim og omegn

Askim Servicesenter
Trøgstadveien 17,
1807 Askim
Tlf 69 88 23 75
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Sigbjørn Torp, Mysen
Vara for revisor: Ole Harald Mørk, Skiptvet

(ny)
2008-09
(gjenvalg) 2008

Teknisk komite: Gunnar Leren, Ørje (leder)
(inkl. kjøreOdd Arne Amdahl, Tomter
opplæring)
Arnt Frogner, Askim
Harald Celand, Knapstad
Erik Langbråten, Eidsberg

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

Arrangementskomite:

2008
2008
2008
2008
2008

Knut Pettersen, Mysen (leder)
(gjenvalg) 2008
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg (gjenvalg) 2008
Nina og Torkild Teig, Båstad
(gjenvalg) 2008
Cristian Bühler, Mysen
(gjenvalg) 2008
Gerd og Tore Tvindesæter, Mysen
(gjenvalg)
2008
Berit og Harald Pedersen, Mysen (gjenvalg) 2008
Ragnhild Førrisdal og
Martin Bjørneby, Degernes (ny)
2008

Regiontreffverter: Iren og Magne Storlien, Mysen (ny)

2009

Ridderkollegium: Iren Storlien, Mysen
Arnt Frogner, Askim
Odd Arne Amdahl, Tomter

(gjenvalg) 2008
(gjenvalg) 2008
(gjenvalg) 2008

Cara-vennen:

Magne Storlien, Mysen
Eva M Lund, Askim

(gjenvalg) 2008
(gjenvalg) 2008

Nettsiden:

Magne Storlien, Mysen

(gjenvalg) 2008

Knut Pettersen redegjorde så for styrets innstilling til nye i valgkomiteen.
Følgende ble så valgt ved akklamasjon:
Valgkomite:
Torkild Teig, Båstad
Vara valgkomite: Unni Pettersen, Mysen

(gjenvalg) 2008-09
(gjenvalg) 2008

8 Avslutning
Knut Pettersen takket Cristian Bühler for vel utført møtelederjobb. Knut
ønsket så de nye tillitsvalgte velkommen og takket Eva Lisbeth Mørk for
innsatsen hun har gjort som styremedlem.
Møtet ble hevet kl 20.25.
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Protokoll fra årsmøtet
Norsk Caravan Club avdeling Askim og omegn avholdt årsmøte i Folkeparken Idrettens Hus, Kirkegata 7 i Askim torsdag 7. februar 2008 kl
19.00. Det møtte opp 34 personer, noe som representerte 20 medlemskap. Sekretæren sjekket at alle hadde gyldig medlemskap.
1

Åpning og konstituering

Leder Knut Pettersen ønsket velkommen. Han refererte så møteinnkallingen som ble godkjent.
Det var satt opp følgende dagsorden:
1. Åpning og konstituering
2. Valg av møteleder, møtesekretær og to
medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Budsjett
7. Valg
8. Avslutning

4

Regnskap

Kasserer leste opp regnskapet som viste et overskudd på kr 11.823,49.
Kassabeholdningen ved årsskiftet var kr 418,50, på brukskonto stod det
kr 38.327.57 og på sparekonto kr 49.704,33.
Det ble bemerket at på post 3501 Årsmerker NCC står det ved en feil
minustegn foran beløpet. Det ble også bemerket at balansen ikke var
utdelt. Kasserer leste opp tallene. Balansen tas med som vedlegg til årsmøteprotokollen.
Møteleder refererte revisjonsberetningen som anbefalte årsmøtet at
styret skulle gis ansvarsfrihet for det framlagte regnskap. Dette ble så
vedtatt.
5

Innkomne forslag

Det eneste forslaget var styrets forslag til en del av terminlista for 2008.
De enkelte arrangementene ble kort gjennomgått. Årsmøtet ga så sin
tilslutning til forslaget.
6

Budsjett

Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget som ble vedtatt uten endringer.

Dagsorden ble vedtatt og møtet erklært lovlig satt.

7

2

Møteleder overlot så ordet til valgkomiteens leder Iren Storlien som gikk
gjennom valgkomiteens innstilling.

Valg av møteleder/sekretær

Cristian Bühler ble valgt til møteleder og Magne Storlien til møtesekretær. Arnt Frogner og Ola Skjøthaug ble valgt til å underskrive protokollen.
3

Årsberetning

Årsberetningen ble lest av sekretæren. Det kom følgende merknader:
- Under valgkomite skal det stå Harald Pedersen og Torkild Teig.
- Lørdag 24. februar – ”Årsfesten vil fra neste år slås sammen med
høstens hyggekveld”.
- Torsdag 4. oktober: ”Medlemsmøte hos Østfold Traktor”
Årsberetningen ble deretter vedtatt med nevnte endringene.

Valg

Følgende ble så valgt ved akklamasjon:
Styret:
Leder:
Sekretær:
Styremedlem:

Knut Pettersen, Mysen
Magne Storlien, Mysen
Hilde Rande, Askim

(gjenvalg) 2008-09
(gjenvalg) 2008-09
(ny)
2008-09

Varamedlemmer: Arne Moberg, Mysen
(gjenvalg) 2008
Else Riiser, Svinndal
(gjenvalg) 2008
Inger Marit Ringvoll, Spydeberg (gjenvalg) 2008
Andre verv:
Revisor:

Iren Madsen, Rakkestad

(gjenvalg) 2008

