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- Alle årsmøtedokumentene
- Vi tilbyr nyheter på epost og lokal nettside
- Bilder og omtale av arrangementer
- Ny terminliste med masse tilbud!

Medlemsbladet til
Norsk Caravan Club
avd. Askim og omegn
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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
tlf privat 69 89 07 65, jobb 32 26 27 12, mobil 92 85 05 72
E-post-adresse: avd129@norskcaravanclub.no

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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Forsidebildet: Snøtunge vogner hos Mysen Caravan. Foto: Magne Storlien
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Lørdag 11.
mars kl 19.00
er stedet Kirkeby
grendehus
og anledningen
er årsfesten!
Du er herved invitert til årsfesten som i år avholdes på
Kirkeby grendehus like ved Eidsberg kirke.
Det blir servering av velkomstdrink før vi inntar bordene. Menyen er
oksestek, gratinerte poteter og grønnsaker. Middagen avsluttes med
karamellpudding. Til dette serveres et glass vin, øl eller
mineralvann.
Etterpå blir det dans til levende musikk, men hvem som spiller
avsløres på festen…
Dessuten blir det kaffe, en liten konkurranse og så skal vi nok
”kaste på stikka”. Hva baren skal inneholde sørger du for selv.
Pris per person er kun kr 200.- og betales ved ankomst.
Du melder deg på senest søndag 5. mars til Unni og Knut Pettersen
på telefon 69 89 08 15 / 901 42 835 eller til Gjertrud og Erik Langbråten på tlf 69 89 40 69 / 911 41 051.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!
Har du campingvenner som ikke er medlemmer?
Ta dem med slik at de får se hvor hyggelig vi har det!
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Først må jeg takke for tilliten dere ga
meg på årsmøtet 9. februar. Jeg skal
love at jeg skal lytte på hva medlemmene vil og har lyst til, og siden
prøve og jobbe det frem.
Jeg er glad for at det er så mange i det gamle
styret som fortsetter. Da blir det lettere for
meg til å kjøre i samme retning som det gamle
styret med Anne Cath. som leder har gjort. De
fleste i styret var med i den perioden jeg satt
som nestleder, så helt ukjente er vi ikke.
Hvor går vi nå spurte Anne Cath. i forrige Cara-vennen? Jeg kan forsikre
henne at et styre som fungerer bra er det ingen grunn til å skifte ut. Jeg
kommer heller ikke til å rive ned noe av det som du har vært med på å
bygge opp i NCC avd. Askim og omegn gjennom mange år som leder.
Takk for jobben du har gjort!
Jeg og mange andre venter på sommeren, vi synes tiden går sakte, men vi
er jo ferdige med februar og solen begynner å varme, så det går jo i riktig
retning mot nye treff.
Det første blir vel påsketuren til Berlin. Blir det like bra vær som da vi var
i Holland påsken 2003 er vi heldige, og med så mange greie caravanister
går nok dette bra. Kjenner jeg Magne rett blir organiseringen utført på en
bra måte. Jeg gleder meg til turen.
Det som blir nytt for oss er å arrangere et eget større treff. Det blir
spennende å se om vi klarer og friste andre avdelinger på Østlandet med
vårt caravantreff som vi kaller ”Kanontreffet” og som blir arrangert på
Fortsetter på neste side
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Høytorp fort ved Mysen i midten av juni. Vi må ha 30 vogner/biler for å gå
i balanse.
Om vi klarer å friste caravanistene og bobilistene til å komme, og vår
herre er snill med været så bør helgen bli bra, med dans til levende
musikk på restaurant Fortet og guiding i forsvarsanlegget på Høytorp. Når
det gjelder det sosiale med lek, mat og drikke har vi god trening.
På medlemsmøtet hos Heller Bil 30. mars blir det spennende å høre hva
han kan tilføre oss. Torfinn Heller, som eieren heter, har jobbet med
campingvogner i mange år, blant annet hos Magne Lysaker på Mysen
Caravan. Forholda forandrer seg med årene; nå er det Mysen Caravan som
bruker Heller Bil til reparasjoner på bobiler. Nå er det stort sett vanlige
biler Torfinn reparerer, men som han sier ”litt forandring frister”.
De som kjenner Torfinn vet at han lever og ånder for biler. Den først bilen
fikk han som 4 åring av sin far som er like bilgal. Når Torfinn fikk sertifikat
ble det rally og bilkjøring for alle penga. Først skrudde faren, Jan Erik
med hjelp fra Torfinn og Lars. Torfinn kjørte sist for Subaru. Torfinns
datter, Susanne har overtatt og kjører nå bil på bane.
Fra sitt liv som rallykjører og mekaniker har han fått mange praktiske
erfaringer som sammen med skolegang og utdanning til bilmekaniker har
resultert i et verksted som ligger langt utpå landet, men som er godkjent
av Biltilsynet.
Det blir spennende og se hvilke kjøretøy medlemmene kommer med når
de dukker opp etter sin vinterdvale! Det er ikke sikkert de dukker opp
med den samme vognen/bilen som de hadde før de gikk i dvale.
Noe som er moro er at Iren og Magne har funnet bilen som passer dem,
Iren har prøvesittet mange, mange bobiler de siste tre-fire årene. Nå har
de (hun) funnet ”den beste bilen i væla”. Lykke til! Det samme til andre
som har byttet bil/vogn.
Da ses vi vel på årsfesten i Kirkeby grendehus 11. mars da?
Hilsen
knutP.
leder
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Protokoll fra årsmøtet 9. februar 2006
Norsk Caravan Club avdeling Askim og omegn avholdt årsmøte i peisestua
på Kirkeby grendehus i Eidsberg torsdag 9. februar 2006 kl 19.00. Det
møtte fram 31 personer, noe som representerte 17 medlemskap.
Sekretæren sjekket at alle hadde gyldig medlemskap.
1 Åpning og konstituering
Leder Anne Cath. Billdal ønsket velkommen. Hun åpnet møtet med å be
om ett minutts stillhet for medlemmer som har falt bort. Hun 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
Dagsorden ble vedtatt og møtet erklært lovlig satt.
2 Valg av møteleder/sekretær
Anne Cath. Billdal ble valgt til møteleder og Magne Storlien til
møtesekretær. Harald Celand og Arnt Frogner ble valgt til å underskrive
protokollen.
3 Årsberetning
Møteleder spurte om årsberetningen skulle leses opp, men ingen forlangte
dette. Det ble gitt tid til å lese gjennom årsberetningen og den ble
vedtatt ved akklamasjon.
4 Regnskap
Kasserer Kjell Olsen gikk gjennom regnskapet for perioden. Regnskapet
viste et overskudd på kr 5.856,00. Kassabeholdningen ved årsskiftet var kr
850,00, på brukskonto stod det kr 19.742,41 og på sparekonto kr
48.192,71.
Møteleder refererte revisjonsberetningen som anbefalte årsmøtet at
styret
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skulle gis ansvarsfrihet for det framlagte regnskap, noe som ble vedtatt.
5 Innkomne forslag
Leder i teknisk komite, Gunnar Leren, hadde fremmet et forslag om at
medlemmer som deltar på kjørekurset skal slippe å betale kr 250.- som
kurset normalt koster. Årsmøtet var enig i forslaget som dermed ble
vedtatt.
Styrets hadde lagt fram forslag til terminliste for 1. halvdel av 2005.
Forslaget ble gjennomgått av møteleder. Knut Pettersen orienterte om
Kanontreffet hvor vi skal invitere alle avdelinger på Østlandet. Årsmøtet
ga sin tilslutning til forslaget til terminliste. Det nye styret skal sette opp
terminlista for annet halvår. Terminlista vil også inneholde treff arrangert
av andre og hvor vår avdeling er invitert.
6 Budsjett
Møteleder gikk gjennom budsjettforslaget som ble vedtatt uten endringer.
7 Valg
Valgkomiteens leder Iren Storlien redegjorde for valgkomiteens arbeid.
Hun ledet så forsamlingen gjennom valgkomiteens forslag. Alle som var
foreslått ble valgt ved akklamasjon. Møteleder gikk gjennom styrets
forslag til valgkomite som også ble valgt ved akklamasjon. Følgende ble
valgt:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:

Knut Pettersen, Mysen
(ny)
2006-07
Gjertrud Langbråten, Eidsberg (gjenvalg) 2006
Magne Storlien, Mysen(gjenvalg) 2006-07
Eva Mørk, Skiptvet
(ny)
2006-07

Varamedlemmer: Arne Moberg, Mysen
Monica Eggestøl, Askim
Else Riiser, Svinndal

(gjenvalg) 2006
(ny)
2006
(ny)
2006

Andre verv:
Revisor:
Vara for revisor:

2006-07
(ny)

2006

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

2006
2006
2006
2006

Irene Madsen, Rakkestad (ny)
Ole Harald Mørk, Skiptvet

Teknisk komite: Gunnar Leren, Ørje (leder)
(inkl. kjøreoppl.) Odd Arne Amdahl, Tomter
Arnt Frogner, Askim
Harald Celand, Knapstad
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(gjenvalg) 2006

Iren og Magne Storlien, Mysen (gjenvalg) 2006
Reidun og John Karlsen, Mysen (gjenvalg) 2006
Hilde Rande og Arnt Frogner, Askim,(gjenvalg) 2006
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg, (gjenvalg) 2006
Unni og Knut Pettersen, Mysen (gjenvalg) 2006
Nina og Torkild Teig, Båstad
(ny)
2006

Regiontreffverter: Iren og Magne Storlien, Mysen

(gjenvalg) 2007

Ridderkollegium: Iren Storlien, Mysen
Åse K Roselin, Askim
Arnt Frogner, Askim

(gjenvalg) 2006
(gjenvalg) 2006
(ny)
2006

Medlemsblad/nettside: Magne Storlien, Mysen

(gjenvalg) 2006

Valgkomite:

(ny)
2006-07
(ny)
2006
(gjenvalg) 2006

John Lie, Knapstad
Håvard Ellingsen, Askim
Vara valgkomite: Anne Cath. Billdal, Vestby

8 Avslutning
Anne Cath. Billdal takket for seg som leder, et verv hun har hatt siden
1995. Hun fikk overrakt blomster og en gave som takk for mangeårig
innsats. Åse K Roselin fikk også blomster når hun nå har valgt å gå ut av
styret. Knut Pettersen takket for tilliten og mente at med et så erfarent
og godt arbeidende styre bak seg burde nok dette gå bra!
Møtet ble hevet kl 20.15.
Etter den formelle delen ble det delt ut ferdighetsmerker for kjøring med
bobil og campingvogn. Gløer Lund og Magne Storlien ble tildelt gull, Arnt
Frogner sølv og Tore Tvindesæter bronse. Laila Harila Ostorp og Arvid
Ekhougen har og så tatt bronsemerket, men var ikke tilstede.
Magne Storlien orienterte til slutt om Tour Berlin 2006. Det er 11
påmeldte ekvipasjer og det skal avholdes et orienterings- og ”bli kjent”møte for disse i mars.
Mysen, 12. februar 2006
__________________

_____________________

______________________

Magne Storlien
møtesekretær

Arnt Frogner
protokollunderskriver

Harald Celand
protokollunderskriver
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SHELL AVTALEN 2006
- 10 % rabatt på maskinvask i tillegg til bruk
av hver sjette vask gratis kort
- 15 % rabatt på propan 11 kg alu/stål i tillegg
til bruk av hver fjerde 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.
Hilsen Raymond og Arild
Askim Servicesenter as
Shell på Trøgstadveien
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Torsdag 30. mars kl 19.00
innbyr vi til medlemsmøte hos

HELLER BIL
i Trømborg
Det er skiltet til Heller Bil fra veien mellom Susebakke og Glørudkysset

Torfinn Heller orienterer om hva firmaet kan tilby, f.eks
service på Fiat Ducato og EU-kontroll av bilen
Styret vil orientere om arrangementene utover våren
som teknisk kontroll, øvelseskjøring og Kanontreffet
Du kan også få utstedt campingkort (Camping
Card International) på møtet. Gratis!
Vi byr på en kaffeskvett og noe å tygge på!
Siste nytt i campingsladder står også på dagsorden!
PS: Ta med deg campingstol
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Tilbud om kjørekurs 21. – 23. april
Våren nærmer seg og det er snart på tide å koble vogna til bilen
og reise på nye eventyr. Da kan det være på tide å ta et
kjørekurs! I år tilbys kurset gratis til medlemmer. Så meld deg
på!
Hensikten med kjørekurset er først og fremst å motivere folk til å bli
bedre kjent med bil og vogn. Er dere to som har førerkort og reiser
sammen er det kjempenyttig at dere begge har tatt kurset. Mange blir
unødig slitne selv etter en relativt kort tur med vogna på slep fordi de
ikke er sikre på seg selv. De er redd for å møte andre ekvipasjer på trange
steder og føler seg presset til å kjøre fortere enn de er komfortable med.
Og det alle verste er å måtte rygge med vogna for å slippe fram en
møtende buss eller vogntog. Det er imidlertid ikke så vanskelig når de små
triksene sitter. Da kan man sende partneren (som også har gått på
kjørekurs) for å holde utkikk og dirigere.
En annen ting som få tenker over er at små uhell kan skje alle og spesielt i
ferien når det passer som dårlligst. Det er ganske surt å måtte avbryte en
kjempeferie, et eller annet sted i verden og måtte ringe
forsikringsselskapet for å få hjem bil og vogn pga en forstuet ankel eller
et brukket ribben. Har begge kjørekurs og har repetert litt av lærdommen
når det er øvelses-kjøring er det bare for den andre og sette seg bak
rattet og fortsette ferien som planlagt.
Gunnar Leren kan fortelle mer og tar i mot påmeldinger – 69 81 16 73

Teknisk kontroll
Onsdag 26. april kl 18.00 til ca 20.30 tilbyr vi GRATIS teknisk kontroll
av medlemmenes campingvogner og bobiler i samarbeid med Mysen
trafikkstasjon.
Det kontrolleres om gass-systemet holder tett og om 12 volts lysopplegget
er i orden. Er det tørt vær sjekkes det også om vogna eller bobilen har
fuktskade. Bremser (også boggie) og understell blir sjekket av trafikkstasjonens folk. Kontrollen er selvsagt gratis for oss NCC-medlemmer.
Det er ingen påmelding, men først til mølla…
Vi byr også på en kaffetår og noe å bite i
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Invitasjon til Kanontreff
på Mysen 16. – 18. juni 2006
NCC avd. Askim og omegn inviterer alle NCC-avdelinger
på Østlandet til Kanontreff på Mysen!
Treffstedet er idylliske Høytorp fort som
ligger i Østfolds minste by, Mysen. Rett
ved E18 og Momarken travbane. 65 km
fra Oslo og 30 km fra svenskegrensen.
Du finner mer info om fortet på
http://www.forthoytorp.com/.
Fullstendig program blir utdelt ved
ankomst, men på programmet står blant annet dans til levende musikk på
restaurant Fortet på lørdag, guidet omvisning på fortet, tippetrim,
hesteskokasting og andre leker.
Denne helgen arrangeres Mysendagene og det blir stor aktivitet i området.
Blant annet utstilling av entusiastbiler og olabilløp. Oppdatert informasjon
her: www.mysenbyen.no.
Pris for treffet er kr 350.- som inkluderer strøm til lading og kjøleskap.
Deltakelse kun på dansen på lørdag koster kr 100.- pr person.
Påmelding senest torsdag 8. 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.
De som vil ha plasser ved siden av
hverandre må kjøre inn sammen.

Vi ønsker alle NCC’ere hjertelig
velkommen til Mysen!
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Torsdag 4. mai kl 19.00
innbyr vi til medlemsmøte hos

Tema for møtet er fortelt
og vårpuss av vogn og bobil

En representant fra Teltmestern
vil orientere om Dorema fortelt
Du kan også få utstedt campingkort (Camping
Card International) på møtet. Gratis!
Vi byr på en kaffeskvett og litt campingprat!
Mysen Caravan har nok også et par spesialtilbud på
rekvisita til oss denne kvelden. Nye og brukte vogner og
bobiler står klare for inspeksjon hvis du føler for nye nytt!
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Slik ser det nyvalgte styret ut. Ta gjerne kontakt!

Leder: Knut Pettersen, Mysen

Nestleder: Gjertrud Langbråten,
Eidsberg

Sekretær: Magne Storlien, Mysen

Kasserer: Kjell Olsen, Askim

Styremedlem: Gunnar Leren, Ørje

Styremedlem: Eva Mørk, Skiptvet
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Eda-treff 2006
Nå begynner tiden å ”nærme seg” for et nytt Eda-treff. Og NCC avd. Oslo
har igjen gleden av å invitere til et nytt treff i en noe amputert Eda-park.
Eda-parken ligger ca. 1500 m etter grenseovergangen til Sverige når en
kjører over Magnor.
Tidspunkt: 28. april t.o.m 1. mai 06
Innkjøringen starter fredag 28.04 kl.11.00
(Treffet blir avsluttet på søndag men de som ønsker det kan være til mandag)

Vi presiserer at de som skal stå sammen må komme sammen.
Nå som det er mindre plass må vi være nøye med det.
Treffavgiften er kr. 300,- pr. familie inkl. strøm og betales ved innkjøring.
Ingen tillegg i prisen for dem som ønsker å være til mandag. Ertesuppe
har vi tenkt å servere i år også fra kl 16 - 20. Salg av øl kr. 15,- og
mineralvann kr. 5,- til ertesuppa.
De som vil være med på bespisning på lørdag kveld må betale kr.100,- pr.
person for maten. Bespisningen starter kl 18. Salg av øl og mineralvann til
maten.
Lørdag dans til levende musikk med Volden Band i ” Dansbanan ” fra kl
19.30 – 01.00.
Mer utfyllende program deles ut ved innkjøring.
NB! Det er strøm kun til kjøleskap og batterilader.
Påmelding innen 25. april til Wenche Josefsen på tlf 67 90 91 51 / 975
19 884 eller til Anne Britt Helgesen på mobil 922 28 513.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Hilsen Treffvertene
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Askim IF Ullmax
Postboks 235, 1802 Askim
Ullprodukter av høy kvalitet, ISO og Woolmark godkjent.
Ullprodukter til vinterbruk og Microfiber til sommerbruk.
Vi tilbyr:
Helårssokken

str. 35 til 50

Ullmaxsokken

str. 35 til 50

Vintersokken
Microfiber,
sommer/vinter

str. 35 til 50

Merinoull

trøye / bukse str. XS til XXL

Ullfrotté sett

trøye / bukse str. XS til XXXL

Ullfrotté genser

genser

trøye / bukse str. XS til XXL

str. XS til XXL

T-trøye, sommer/vinter undertøy

str. XS til XXL

Singlet, sommer/vinter

undertøy

str. XS til XXL

Boxershorts dame/herre undertøy

str. XS til XXL

kr
2 par 99,00
kr
2 par 99,00
kr
2 par 119,00
kr
149,00
kr
299,00
kr
399,00
kr
279,00
kr
2 stk 149,00
kr
2 stk 139,00
kr
2 stk 119,00

Fargen er sort. Garanti/bytterett.
Ved kjøp tilfaller 20 % av fakturasum NCC avd. Askim om omegn
Org.nr. 983 976 697 MVA
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
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CAMPING CARD INTERNATIONAL / CAMPINGPASS
Det er fortsatt vinter, men våren nærmer
seg, og med den campinglivet for mange
av oss. Det er derfor på tide å bestille
campingpass (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 meg, men passer det bedre å komme
hjem til meg så utsteder jeg det mens du venter, forutsatt at du ringer på
forhånd. Du kan også bruke e-post.
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.

----------------------------------------------------------------------------Følgende opplysninger er nødvendige:
Medlemsnummer: 129 _______ Telefonnr dagtid: ____________________
Navn:
___________________________________________________________
Fødselsdato: ________________ Fødested: __________________________
Passnummer/førerkortnummer:
_____________________________________
Dato pass/førerkort er utstedt:
______________________________________
Sted pass/førerkort er utstedt:
______________________________________
Hvis du kun skal besøke land uten passplikt kan førerkortnr erstatte
passnr.
Send bestillingen til: Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
E-post: avd129@norskcaravanclub.no. Telefon 69 89 07 65 / 92 85 05 72
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Årsberetning 2005
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Anne Cath. Billdal, Vestby
Gjertrud Langbråten, Eidsberg
Magne Storlien, Mysen
Kjell Olsen, Askim
Åse K Roselin, Askim
Gunnar Leren, Ørje

2004-05

Varamedlemmer:

Arne Moberg, Mysen
Åse Lysaker, Mysen

2005
2005

Vidar Filtvedt, Mysen
Bent Rohde, Askim

2004-05
2005-06

Jostein Kongsbak, Mysen

2005

Andre verv:
Revisor:
Vara for revisor:

2005
2004-05
2005-06
2004-05
2005-06

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

2005
2005
2005
2005
2005

Arrangementskomite: Iren og Magne Storlien, Mysen (ledere)
Reidun og John Karlsen, Mysen
Hilde Rande og Arnt Frogner, Askim
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg
Unni og Knut Pettersen, Mysen

2005
2005
2005
2005
2005

Ridderkollegium:

Anne Cath. Billdal, Vestby
Iren Storlien, Mysen
Åse K Roselin, Askim

2005
2005
2005

Medlemsblad:

Magne Storlien, Mysen

2005

Valgkomite:

Iren Storlien, Mysen
Erik Langbråten, Eidsberg
Rannvei Burås, Spydeberg

2004-05
2004-05
2005-06

Regiontreffverter:

Iren og Magne Storlien, Mysen

2005
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Aktiviteter:
7. februar – Årsmøte hos ”Ditt Gjestehus”, Momarken
20 personer, noe som representerte 13 medlemskap, deltok på årsmøtet
som ble raskt og greit avviklet.
Lørdag 12. mars – 15-års jubileumsfest – Foreningshuset på Slitu
46 feststemte medlemmer deltok på festen. Menyen var koldtbord og
dansen gikk livlig til duoen M’nM. Odd-Arne Amdahl ble tildelt Det Edle
Drag i bronsje.
Tirsdag 5. april – Medlemsmøte hos Mysen Caravan
Stor deltakelse på møtet hvor hovedtema var førerkortregler. Det var også
utstedelse av FICC carnet.
22., 23. og 24. april – Kjørekurs
Ble avlyst pga manglende påmelding
Mandag 25. april – Øvelses- og merkekjøring for vogner, Mysen
trafikkstasjon
5 kjørte opp til merket. Harald Celand, Gunnar Leren, Odd Arne Amdahl
og Magne Storlien klarte gullmerket og Arnt Frogner sølvmerket.
Smaalenenes Avis var tilstede og laget en flott reportasje.
Tirsdag 26. april – Øvelses- og merkekjøring for bobiler, Mysen
trafikkstasjon
Gløer Lund klarte gullmerket, mens Erik Langbråten, Ole Harald Mørk og
Eva Mørk klarte bronsemerket.
Onsdag 27. april – Teknisk kontroll – Mysen trafikkstasjon
Stor trafikk og flott vær da 13 vogner og bobiler ble kontrollert. Bladet
Bobil & Caravan var på plass og laget en reportasje.
29. april – 1. mai – Eda-treff, Eda-parken
I år deltok 97 ekvipasjer, hvorav hele 13 var fra vår avdeling.
13. – 16. mai – Pinsetreff på Kynnbrua
Det deltok 5 bobiler fra vår avdeling. Været skiftet fra sol og +23 til snø!
Onsdag 11. mai – Medlemsmøte – Sandstangen badeplass, Trøgstad
Man måtte løse tre rebuser for å finne veien fra Askim til møteplassen.
Klubbmestre i hesteskokasting ble Lise Celand og Erik Langbråten og i
barneklassen vant Malin Langbråten.
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3. – 5. juni – Regiontreff – Laxsjöns friluftsgård og camping ved Bengtsfors
Vår avdeling hadde flest deltakere med 15 av de 50 ekvipasjene. Været
var til tider elendig, men 21 meter partytelt hjalp en del mot regnet.
17. – 19. juni – Sommertreff på Skutbergets Camping, Karlstad
Det deltok 9 vogner og bobiler. Etter en regnfull fredagskveld koste alle
seg i strålende sommervær lørdag og søndag.
Torsdag 23. juli – St.Hans-grilling og lek ved Solbergfoss
Over 20 barn og voksne koste seg med grilling og leker.
Tirsdag 23. august – Grilling og trekkspill ved Skjørshammer brygge
Etter 8 år har det blitt en tradisjon at vi koser oss med trekkspillmusikk
fra Spydeberg trekkspillklubb og nygrillet mat. Det ble også en svingom og
hyggelig prat om sommerens ferieopplevelser.
26. - 28. august – Hallingtreff på Nesbyen
Hele 16 av de drøyt 200 vognene og bobilene kom fra vår avdeling. Kjell
Olsen tok sitt andre napp i hestesko-vandrepokalen.
9. - 11. september – Høsttreff, Borgvik ved Grums
17 vogner og bobiler deltok. Det var en idyllisk plass og med guidet
omvisning og strålende sol ble det et svært så vellykket treff.
Mandag 12. sept. – Øvelses- og merkekjøring for vogner, Mysen
trafikkstasjon

Erik Langbråten og Linda Harila Ostorp kjørte opp til
bronsjemerket.
Tirsdag 13. sept. – Øvelses- og merkekjøring for bobiler, Mysen
trafikkstasjon
Arvid Ekhougen klarte bronsjemerket.
Onsdag 14. september – Teknisk kontroll – Mysen trafikkstasjon
Fem bobiler og tre vogner ble kontrollert denne kvelden.
3. oktober – Medlemsmøte hos Østfold Traktor i Rakkestad
Hovedtema var info om Tour Berlin 2006 i påsken 2006.
Lørdag 15. oktober – Hyggekveld, Hærland Skytterhus
Nesten 40 personer deltok og de hadde medbrakt 14 vogner og bobiler for
overnatting på parkeringsplassen. Det ble en hyggelig kveld og en trivelig
fellesfrokost på søndag.
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Torsdag 24. november – Medlemsmøte med julemat, Einarbu ved Mysen
38 personer lot seg friste av god julemat og hyggelig selskap på Einarbu.
Lørdag 26. november – Julekakebakemøte på Kulturskolen i Askim
9 voksne og 3 barn bakte og koste seg. Etterpå var det prøvesmaking og
risengrynsgrøt.

Medlemsutvikling
Avdelingen har også i år hatt en meget solid økning i medlemsmassen.
Mysen Caravan er fortsatt flinke og har vervet mange prøvemedlemmer
også i 2005.
Ved årsskiftet er 308 familier medlemmer i avdelingen mot 278 ved
forrige årsskifte, en økning på 30 medlemmer eller litt over 10%. Av disse
er 81 prøvemedlemmer og 46 pensjonister. I løpet av året er 88 nye
medlemmer innmeldt, 3 er overført til annen avdeling, 3 er kommet fra
annen avdeling, 37 er blitt strøket og 23 er utmeldt.
Det er budsjettert med 340 medlemmer for 2006.

Økonomi
Avdelingens økonomi er solid.

Øvrig virksomhet
Det er avviklet 10 styremøter siden forrige årsmøte.
Gunnar Leren og Magne Storlien med ledsagere deltok i helgen 28. - 30.
oktober på Lederkonferanse på Gardermoen.
Gjertrud Langbråten er valgt til regional bobilkontakt.
Vi hadde vervestand hos Mysen Caravan 9. og 10. april. En del nye
medlemmer ble vervet, også til andre avdelinger.
Ingen fra avdelingen har deltatt på kurs i år.
Det har vært 4 utgivelser av medlemsbladet Cara-vennen.
Det er på slutten av året opprettet egen hjemmeside basert på NCC’s mal.
Magne Storlien er ansvarlig. Adressen er: www.nocc.no/129
Avdelingen har utstedt 41 campingpass (Caravan Card International).

CARA-VENNEN
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Regiontreff 2006
9. – 11. juni møtes vi på Kerstins Camping ved Mellerud
Region 11 består av NCC-avdelingene Follo, Oslo, Romerike, Askim og
omegn, Østfold og Borg og hvert år arrangerer vi felles treff.
Treffet vil som vanlig sette barna i fokus med spennende aktiviteter fra
fredag til søndag. Men selvsagt vil de voksne også tilgodesees.
NB! Ingen værforbehold, vi har god erfaring med å lykkes i dårlig vær!
Mer detaljert informasjon kommer i neste Cara-vennen i mai, men kryss
av i kalenderen allerede nå. Se også: http://www.kerstinscamping.se/

Siste frist: Tour Berlin 2006
Påmeldingfristen er egentlig
gått ut, men det er fortsatt
mulig å melde seg på:
Ring Magne på 92 85 05 72
Det er 12 påmeldte, men det er
plass til flere hvis du er rask!
Absolutt siste frist er 11. mars.

Pinsetreff på Kynnbrua
2. til 5. juni arrangerer NCC avdelingene Øvre Romerike og Solør
pinsetreff på Kynnbrua på Finnskogen. Vår avdeling er invitert og
påmelding skjer til telefon 62 42 00 96.
Hold av pinsehelga tiltreff på Finnskogen!
Nærmere informasjon kommer i neste medlemsblad
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8. – 14. mai holder Mysen Caravan langåpent
og helgeåpent under Caravanuka
Vi har også flere arrangementer på Ramstadfeltet denne uka:
Lørdag 13. og søndag 14. mai har vi vervestand hos Mysen Caravan.
Da skal vi tilby gratis vaffel, snakke med både medlemmer og ikkemedlemmer og selge medlemsskap i NCC.
Onsdag 10. mai tilbyr vi øvelses- og merkekjøring for campingvogner og torsdag 11. mai for bobiler. Begge dager fra kl 18 på
Mysen trafikkstasjon.
Via oppslag hos Mysen Caravan tilbyr vi også ikke-medlemmer å
delta på øvelseskjøringen.
Øvelseskjøringen er viktig for å lære ekvipasjen å kjenne, enten du
kjører bil og vogn eller bobil. Du får her kyndig veiledning i blant
annet slalåmkjøring mellom kjegler, snuing i T-kryss, lukeparkering,
plassere høyre bobilforhjul i en liten firkant og rygging i rett gate
eller på en planke.
Ingen påmelding – bare møt opp fra kl 18. Vi holder campingvogn,
men ta med speiler til bilen din. Bobilister kjører med sin egen
bobil.

Dette er både nyttig og gøy!
Fjern rattrusten hos oss og stikk innom Mysen Caravan
for en god handel etterpå
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Kabe er Nordens største
produsent av
campingvogner og utstyr

Nå forhandler vi også

Eneforhandler
i Østfold for
Kabe og Adria
campingvogner
og bobiler

Du er hjertelig velkommen til oss for å
studere våre nye og brukte vogner

Telefon: 69 22 60 70
E-post:
salg@rakkestad.as

Telefaks: 69 22 33 10
Internett: www.rakkestad.as
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Camping Cheque
Med Camping Cheque kan du utenom høysesongen
overnatte for bare 120 NOK på over 550 campingplasser i hele Europa.
Dette er et NCC-tilbud du bør benytte deg av!
Camping Cheques dekker opphold og dusj for to personer. Ved flere
personer må disse betales for separat. Disse lave prisene gjelder vanligvis
til og med juni og fra september. Du kan få mer informasjon ved å ringe
51 86 10 00 eller på nettsiden www.campingcheque.no
Her er de 22 norske og svenske plassene som er med på ordningen.
De 11 norske:
Trollveggen Camping, Åndalsnes, Møre og Romsdal
Lærdal Ferie og Fritidspark, Sogn og Fjordane
Grindafjord Feriesenter, Hordaland
Grimsbu Turistsenter, mellom Alvdal og Folldal, Hedmark
Lillehammer Motell og Camping, Oppland
Fagernes Camping, Oppland
Gol Campingsenter, Buskerud
Buøy Camping, Dalen, Telemark
Norsjø Ferieland, Akkerhaugen, Telemark
Neset Camping, Byglandsfjord, Aust-Agder
Hamresanden Camping, Kristiansand, Vest-Agder
De 11 svenske:
First Camp, Umeå, Västerbotten
Skellefteå Swecamp & Stugby, Västerbotten
Orsa Grönklitt, Orsa, Dalarna
Årjäng SweCamp Resort Sommarvik, Värmland
Mellerud SewCamp Vita Sandar, Dalsland
Jönköping, Villa Björkhagen, SweCamp
Hafsten SweCamp Resort, Uddevalla
Kolmården Swecamp & Stugby, Ôstergötland
Ekerum SweCamp, Borgholm, Ôland
Möllehassle SweCamp, Mölle, Skåne
Dragsjö Camping, Landskrona, Skåne
Bestilles ved å ringe NCC sentralt på tlf 63 82 99 90

CARA-VENNEN

Side 26

NR 1 – MARS 2006

Ferdighetsmerker
Et av tilbudene til medlemmene er øvelseskjøring med
bobil eller campingvogn. Man
kan også kjøre opp til ferdighetsmerket i bronse, sølv og
gull.
Når man kjører opp til merket er det
forskjellige momenter man skal
gjennom og de er også forskjellige for
bobil og vogn. Man begynner med
bronse og kan neste år prøve seg på
sølv og så først det tredje året kan
man sikre seg gull! Kravene øker med
valøren.
I 2005 har følgende medlemmer klart kravene til merker:
Gull:

5.
3.
2.
1.
1.

gang
gang
gang
gang
gang

Harald Celand
Gunnar Leren
Odd Arne Amdahl
Gløer Lund
Magne Storlien

(campingvogn)
(campingvogn)
(campingvogn)
(bobil)
(campingvogn)

Sølv:

Arnt Frogner

(campingvogn)

Bronse:

Tore Tvindesæter
Arvid Ekhougen
Laila Harila Ostorp
Ole Harald Mørk
Eva Mørk
Erik Langbråten

(bobil)
(bobil)
(campingvogn)
(bobil)
(bobil)
(bobil og campingvogn!)

10. og 11. mai har du også muligheten – både til å øvelseskjøre og til å
prøve deg på merket! Møt opp, for dette er skikkelig gøy.
Dessuten er det betryggende å vite at man har noenlunde kontroll på
ekvipasjen! Se invitasjonen på side 23
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Nytt år og nye sjanser! Nå er årsmøtet avholdt og planene
for 2006 er lagt til rette for deg.
Vår avdeling går inn i et spennende år. Jeg tenker da ikke på at vi har fått
ny leder, for jeg tror ikke Knut har revolusjonerende planer! Men noen
nye ideer blir det nok. Knut har i hvertfall tatt initiativet til at NCC avd.
Askim og omegn skal arrangere et treff på Høytorp Fort på Mysen hvor vi
innbyr alle NCC-avdelinger på hele Østlandet – og navnet blir
Kanontreffet.
Og det blir jo spennende å se om konseptet slår an og responsen og
deltakelsen blir stor. Det er plass til over 70 enheter og det blir overskudd
hvis det blir flere enn 30. Og et overskudd kommer jo oss medlemmer til
gode i form av nye spennende arrangementer. Så meld deg på og benytt
sjansjen til å be med deg venner som kanskje tilhører en annen NCCavdeling.
Nytt er også at avdelingen endelig har fått sine egne nettsider –
www.nocc.no/129. Ta en kikk for her vil du f.eks finne flere bilder enn
her i Cara-vennen - selv om det er samme redaktør… På nettet er
dessuten bildene klare og i farger! Se egen sak her i bladet om dette.
I skrivende stund er det vinter-OL og iskaldt utendørs. Men i følge
kalenderen går det mot vår. Og at dagene har blitt lengre og at sola
varmer en smule midt på dagen er noe vi alle legger merke til. Så våren
kommer, og med den begynner det å krible i camping-foten min.
Iren og jeg gleder oss enormt til å ta i bruk nyanskaffelsen – bobilen.
Mange synes sikkert at vi er spik spenna gale som bruker så mye penger på
en bobil, men dette har vi drømt om i mange år, og nå blir det
virkelighet. Så vi gir blanke i hva folk mener og har tenkt å fylle opp
mange nye sider i campingminneboka vår!
God vår! – hilsen redaktør Magne
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Caravansenteret
i Indre Østfold

DU KAN STOLE PÅ:
Besøk oss på internett:
www.mysencaravan.no
Telefon 69 89 22 22
Bjølseth - Bürstner - Cabby - Dethleffs - Knaus - Isabella – Dorema--

Side 29

CARA-VENNEN

NR 1 – MARS 2006

Nyhet: Egen hjemmeside og nyheter på epost
Verden forandrer seg og internett og e-post er kommet for å bli!
Derfor tilbyr vi nå egen hjemmeside og nyheter på epost.
Hjemmeside
Endelig er vi på nett!
Siden baserer seg på en
mal NCC tilbyr alle sine
avdelinger. Det betyr at
utseende blir felles for
alle avdelingene og likt
de sentrale sidene til
NCC. Innholdet derimot
er det lokalavdelingen
selv som har ansvaret
for. Adressen til siden
er enkel så tast deg inn på: www.nocc.no/129
På sidene vil du finne mye av det samme som i medlemsbladet, men
gjerne med litt andre og flere bilder, og ikke minst i farger! Mens Caravennen utgis fire ganger i året vil hjemmesiden bli oppdatert mye
hyppigere. Her vi du med andre ord finne ferskere stoff.
Redaktøren tar mer enn gjerne imot ros og ris og forslag til forbedringer.

Nyheter på e-post
Vi tilbyr nå også nyheter på e-post. Hvis du sender en e-post til
avd129@norskcaravanclub.no hvor du ber om å få NCC-nyheter på e-post
og opplyser navn og medlemsnummer så blir du registrert og vil framover
motta e-post med siste nytt.
Innholdet kan f.eks. være påminnelser når påmeldingsfrister nærmer seg
eller info om nye tilbud som er brått er dukket opp. Ofte vil e-posten
inneholde en lenke til en nylig utlagt artikkel på hjemmesiden vår.
Vi garanterer at din epostadresse ikke blir distribuert til andre og du
kommer heller ikke til å blir neddynget i e-post fra oss. Du kan selvsagt
også når som helst trekke deg fra e-post-ordningen.
Hilsen nettredaktør Magne (som gjerne hører fra deg)
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Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen:
129 0744
129 0746
129 0747
129 0748
129 0749
129 0750
129 0751
129 0752
129 0753

Nina og Torkild Teig, Hesteskoen 14, 1866 Båstad
Erling Bjørn Sæterhagen, Bøygen 1, 1820 Spydeberg
Sølvi Liland, Humlehagen 18, 1832 Askim
Rune Wallin, Løkenveien 90, 1878 Hærland
Helge Paulsen, Gaupefaret 27, 1823 Knapstad
Martin Bjørneby, Bjørneby, 1892 Degernes
Viviann og Jonny Sandvold, Villa Fjellhus, 1892 Degenes
Tommy Johansen, Hans Petter Lunds vei 42, 1859 Slitu
Ella Hauer, Løkkesvingen 8, 1807 Askim

Det edle drag
Fra statuttene: Det Edle Drag (DED) er en hedersbevisning som utdeles til
medlemmer som har gjort en særlig innsats for Norsk Caravan Club,
lokalt, regionalt eller sentralt, formelt eller praktisk.
DED utdeles i valørene bronse, sølv og gull.
DED i bronse kan tildeles medlemmer som har vært medlemmer av NCC i
minst fem år, hvorav tre år sammenhengende har medgått til å nedlegge
en betydelig arbeidsinnsats for organisasjonen.
DED i sølv kan tildeles medlemmer som fra før har DED i bronse, og som
utover dette i ytterligere fem år har fortsatt å nedlegge betydelig
arbeidsinnsats for NCC.
DED i gull kan tildeles medlemmer som fra før har mottatt DED i sølv, og
som gjennon sin innsats i ytterligere tre år har bidratt vesentlig til NCC’s
utvikling og vekst.
Følgende medlemmer av NCC avd Askim og omegn har mottatt DED:
Sølv:
Bronse:
Magne Storlien – 2001
Åse K Roselin – 1995
Arnfinn Selfjord – 1996
Anne Cath. Billdal – 2000
Iren Storlien – 2001
Odd-Arne Amdahl - 2005

CARA-VENNEN
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Askim og omegn-nostalgi...
Sekretæren har dukket i arkivene: Her er en oversikt over
hvem som hadde verv de to første årene etter oppstarten.
1990
Åse K Selfjord, Leder
John Byman, Nestleder
Iren Storlien, Sekretær
Egil Aarum, Kasserer
Wenche Isaksen, Styremedlem
Svein M Vestli, Styremedlem
Arnfinn Selfjord, Styremedlem
Per Kviserud, Campingkomite
Jan Erik Bergkvist, Campingkomite
Arnfinn Selfjord, Teknisk komite
Magne Storlien, Teknisk komite
Lasse Holtan, Teknisk komite
Frank Frydenlund, Sport- og
øvelseskomite
Tor Christiansen, Sport- og
øvelseskomite
Odd Arne Amdahl, Sport- og
øvelseskomite
Svein M Vestli, Sport- og
øvelseskomite
Frank Lysne, Treffverter
Anne Gundersen, Treffverter
John Byman, Informasjonskomite
Iren Storlien, Informasjonskomite
Arnt Frogner, Revisor
Tor Christiansen, Revisor
1991
Åse K Selfjord, Leder
Iren Storlien, Nestleder
John Byman, Sekretær

Svein M Vestli, Kasserer
Arnfinn Selfjord, Styremedlem
Tor Christiansen, Styremedlem
Per Kviserud, Styremedlem
Magne Storlien, Vara styret
Bjørn Røen, Revisor
Solveig Bystrøm, Revisor
Roger Pedersen, Valgkomite
Janet Håndstad, Valgkomite
Bjarne Andersen, Valgkomite
Magne Storlien, Redaksjonskomite
Åse K Selfjord, Redaksjonskomite
Iren Storlien, Redaksjonskomite
Arnfinn Selfjord, Teknisk komite
Lasse Holtan, Teknisk komite
Frank Frydenlund, Sport- og
øvelseskomite
Tor Christiansen, Sport- og
øvelseskomite
Odd Arne Amdahl, Sport- og
øvelseskomite
Jan Erik Bergkvist, Campingkomite
Svein Erik Bakken, Campingkomite
Anita Pedersen,
Arrangementskomite
Roger Pedersen,
Arrangementskomite
Britt Holtan, Arrangementskomite
Erna Fristad Rudolph,
Arrangementskomite
Tore A Lund, Rekvisita
I neste nr. kommer det mere!

Heller Bil
Krosbyveien 106
1850 Mysen
Tlf 69 89 73 91
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Fax 69 89 53 95

EU-kontroll
Service
Vedlikehold av gassanlegg
Dekk
Batterier
m.m.

Velkommen til oss
Man – fre kl 08.00 – 16.00
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Kjører du campingvogn lovlig?
Før inn de aktuelle vektene fra
vognkortene til bilen og campingvogna
å sjekke om ditt førerkort er
tilstrekkelig for din ekvipasje.

for

A Vognens tillatte totalvekt ___________ (se vognkort)
B Bilens egenvekt

___________ (se vognkort)

C Bilens maks. aktuelle vekt av henger
___________ (se vognkort)

D Bilens tillatte totalvekt

___________ (se vognkort)

F Bilens tillatte vogntogvekt ___________ (se vognkort)
G Vognens aktuelle vekt

___________ (se vognkort)

Du må ha E i førerkortet:
-

Dersom A er større enn B
Dersom A + D er større enn 3500 kg
Dersom F er større enn 3500 kg
G må ikke være større enn C
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Terminliste for 2006
(Det vi selv arrangerer er uthevet)
Årsfest, Kirkeby Grendehus
Medlemsmøte hos Heller Bil i Trømborg
Tour Berlin 2006
Kjørekurs, Auto Askim og Mysen Trafikkstasjon
Teknisk kontroll på Mysen Trafikkstasjon
Medlemsmøte hos Mysen Caravan
Merke- og øvelseskjøring for vogner,
Mysen Trafikkstasjon
Torsdag 11. mai kl 18 Merke- og øvelseskjøring for bobiler,
Mysen Trafikkstasjon
28. april – 1. mai
Eda-treff (arr. NCC avd Oslo)
2. – 5. juni
Pinsetreff på Kynnbrua (arr. NCC avd Øvre Romerike/Solør)
9. - 11. juni
Regiontreff, Kerstins Camping, Mellerud
16. – 18. juni
Kanontreff på Høytorp Fort ved Mysen
fredag 23. juni kl 18
St. Hans-grilling på Solbergfoss
30. juni – 2. juli
Barnas Camping Festival, Hunderfossen
Familiecamping (arr. NCC Gjøvik og omegn)
9. – 15. juli
Nordisk Camping Treff 2006, Elmia, Jönköping
11. - 13. august
Regiontreff på Bjørnstad Camping/Markens Grøde
25. - 27. august
Hallingtreff (arr. NCC avd Hallingdal)
Tirsdag 29. august kl 19 Medlemsmøte med grilling og trekkspill på
Skjørshammer brygge
8. – 10. september
Campingutstilling på Lillestrøm med messecamping
15. – 17. september
Høsttreff – kanskje på Jevnaker
Mandag 25. sept. Kl 18 Merkekjøring for vogner, Mysen Trafikkstasjon
Tirsdag 26. sept. Kl 18 Merkekjøring for bobiler, Mysen Trafikkstasjon
Onsdag 27. sept. Kl 18 Teknisk kontroll, Mysen Trafikkstasjon
Lørdag 7. okt. kl 19
Hyggekveld med overnattingsmulighet,
Hærland skytterhus
Tirsdag 31. okt. kl 19 Medlemsmøte (sted og tema ikke bestemt)
Lørdag 25. nov. kl 10 Julekakebakemøte, Kulturskolen i Askim
Tirsdag 28. nov. kl 18 Medlemsmøte med julemat, Einarbu
Torsdag 8. febr. kl 19 Årsmøte 2007
Lørdag 11. mars kl 19
Torsdag 30. mars kl 19
7. - 17. april
21. - 23. april
onsdag 26. april kl 18
torsdag 4. mai kl 19
onsdag 10. mai kl 18
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Styret og komiteene i 2006
Leder

Knut Pettersen, Bekkefarveien 7, 1850 Mysen
(askimif@start.no)

P 69 89 08 15
M 901 42 835

Nestleder

Gjertrud Langbråten,
Jonsrudveien 57, 1880 Eidsberg

P 69 89 40 69
M 911 41 051

Sekretær

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
(camping@home.no)

P 69 89 07 65
A 32 26 27 12
M 92 85 05 72

Kasserer

Kjell Olsen, Korsveien 4, 1812 Askim
(kjeolsen@start.no)

P 69 88 03 72
M 90 92 75 44

StyreEva Mørk, Seljeveien 8, 1816 Skiptvet
medlemmer Gunnar Leren, Rådyrstien 17, 1870 Ørje

P 69 80 98 27
P 69 81 16 73

Varamedl.

Arne Moberg, Lillebyveien 16, 1850 Mysen
Monica Eggestøl, Sørlia 78, 1807 Askim
Else Riiser, Borslagnen, 1593 Svinndal

P 69 89 27 36
P 69 88 66 40
P 69 28 61 50

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

81 16 73
83 71 82
88 12 87
92 14 76
89 40 69

Arrangementskomite

Iren og Magne Storlien, Mysen
Reidun og John Karlsen, Mysen
Hilde Rande og Arnt Frogner, Askim
Unni og Knut Pettersen, Mysen
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg
Nina og Yorkild Teig, Hesteskoen 14, 1866 Båstad

P 69
P 69
P 69
P 69
P 69
P 69

89 07 65
89 34 34
88 12 87
89 08 15
89 40 69
82 83 35

Revisorer

Bent Rohde, 1850 Mysen
Irene Madsen, Granittveien 7, 1890 Rakkstad

P 69 89 09 73
P 69 22 30 88

Ridder-

Iren Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
Åse K Roselin, Eidarengveien 7, 1812 Askim
Arnt Frogner, Katralveien 157, 1814 Askim

P 69 89 07 65
P 69 88 38 65
P 69 88 12 87

Valgkomite Rannvei Burås, Torud, 1820 Spydeberg (leder)
John Lie, Knapstadveien 1 A, 1823 Knapstad
Håvard Ellingsen, Eidarengveien 7, 1812

P 69 83 72 84
P 69 92 14 79
P 69 88 38 65

Cara-vennen Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen

P 69 89 07 65
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B-økonomi
Returadresse:
NCC avd Askim og omegn
Postboks 236, 1802 Askim

Fjellveien 2, 1820 Spydeberg
Telefon: 69 83 74 90
Telefaks: 69 83 86 08
Mobil: 916 01 719
Bestill Mesterhuskatalogen 2006 på e-post:
sveinves@frisurf.no
Internett: www.mesterhus.no

UTFØRER
Alt innen nybygg og ombygging
Kjøkken – Bad – Vinduer
Rehabilitering og prosjektering
Forskaling – Betong – Muring

