
Dugnadsinformasjon 
Hei alle sammen! 

 

Utover dugnadene på våre egne turneringer (Remmen Cup og Fredriksten Cup), så har vi lagt opp til 
følgende klubbdugnader i 2016: 

Hold Byen Ren: 

Dette er en dugnad Berg Sparebank legger ut for alle klubber og foreninger. Så blir det satt opp en 
avstemming på nett, og de 4 klubbene med flest stemmer vinner. Vi har vunnet denne et par år på rad, 
og håper vi gjør det også i år. 

Dugnaden er meget godt betalt i forhold til antall timer lagt ned, og er derfor en dugnad vi tenker både 
dere og vi er fornøyd med. 

I 2015 var det foreldre fra 2009 og 2008 som hadde ansvaret for denne, derfor tenker vi at i år er det 
2009 og 2010 som har ansvaret. 

Jeg kommer tilbake med mer informasjon om denne når vi vet om vi får den eller ikke. 

Dugnaden går i all hovedsak ut på å rydde i sentrum, og hvilke uker vi eventuelt får er ikke bestemt før 
nærmere sommeren. 

Tons of Rock: 

Nytt av året er at vi har inngått et større samarbeid med Tons of Rock.  

Tons of Rock skal i år øke størrelsen på festivalen betraktelig, og trenger derfor mange 
dugnadsvakter. 

Vaktene vi skal ha er enten opp/ned-rigg eller festivalvakter. 

Denne dugnaden er så stor at alle årganger opp til og med 2000 kommer til å bli involvert. 

Jeg får oppsett over hvilke vakter vi skal ha i løpet av april, og kommer til i samarbeid med 
lagledere/koordinatorer på hver årgang begynne å sette opp vaktene da. 

Tons of Rock er 23-25 juni, og jeg anbefaler alle som har satt seg opp på dugnad til å huke av den 
helgen i kalenderen. 

Grenserittet: 

Grenserittet er en dugnad vi har vært med på i mange år, og vi er nok med i år også. 

Vi forventer ca. 40-60 vakter, og meningen er at de kommer a-laget og juniorlagene til å ta. 

Foreldre til juniorspillere må muligens være klare, men som i fjor vil nok vaktene i all hovedsak bli 
gjennomført av spillerne selv. 

 

NB! Foreldre på 2010 og 2009 kan altså både havne på «Hold Byen Ren» og «Tons of Rock», men 
selvfølgelig bare på en av de. Man har bare 1 klubbdugnad i løpet av året. 

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe! 

Ha en fin torsdag alle sammen!  

Med vennlig hilsen 

Joacim Heier 
Daglig leder 
48 13 09 10 
joacim@kvikhalden.no 
www.kvikhalden.no 


