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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 
FENOMENET «SOSIALE MEDIER»  
I januar i år bukket jeg endelig under for presset og 
registrerte meg på Facebook. Dette var helt ukjent grunn 
for meg, og jeg hadde lenge motstått fristelsen, men en 
blir jo til alle døgnets tider minnet på de forskjellige 
programmene og appene internett har medført.  
«Skal du ikke bli helt akterutseilt må du lære deg å bruke 
alt dette» fikk jeg til stadighet høre, og da var ikke veien 
lang til Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 
WhatsApp, Messenger og hva de nå heter alle sammen.  
I informasjonssamfunnet blir verden stadig mindre, og 
den teknologiske utviklingen går så fort at vi knapt greier 
å henge med, for så snart vi har satt oss inn i noe nytt er 
det som regel allerede gått ut på dato som det heter. 
Som besteforeldre er vel både Mali og jeg fornøyd med 
å kunne sitte hjemme i stua og snakke med barnebarna 
i USA vel og merke med både bilde og lyd på «Skype» 
eller «Facetime». Det er jo helt fantastisk, og gir oss 
muligheten til å følge dem i hverdagen selv om de bor så 
langt unna.  
På Facebook kan man komme i kontakt med familie, 
venner og bekjente, i tillegg til alle forslagene som blir 
fremsatt og bare er å godta eller ikke. Innleggene blir 
som et speilbilde av samfunnet, gode og dårlige, 
morsomme eller grusomme, og her kan en «like» eller 
kommentere. Venneforespørsler kommer jevnlig, og det 
gjelder å være selektiv og ikke godta alt og alle. Det 
kommer også stadige forespørsler fra unge pinuper, hvor 
det virker som de praktiserer en skjult form for 
prostitusjon.   
Her finnes absolutt alt; naturbilder, matbilder, folk og dyr, 
biler, båter, fly, visdomsord (både dumme og kloke) og 
alt en kan tenke seg. I det siste har jeg dristet meg til å 
promotere Rotary, idet jeg har fått satt inn det velkjente 
hjulet på mitt profilbilde. Ideen fikk jeg av Presidenten i 
Slemmestad Rotaryklubb, Erik Brynildsen, og dette 
passer veldig bra med min personlige prioritering om at 
Rotary skal synes for alle over alt. Med nesten ett tusen 
venner på Facebook er det for min egen del allerede nå 
gått ut til en masse personer og miljø, og jeg oppfordrer 
klubbens medlemmer til å gjøre det samme. Rotary sier 
mye om dere selv, som et symbol på integritet og kvalitet, 
og dette i seg selv er verdifull markedsføring av klubben 
vår og av Rotary generelt. Ved å vise stolthet og 
«korpsånd» blir vi bare enda bedre.  
Som med meg kan de som ønsker det sikkert få hjelp av 
vår alltid hjelpsomme Per Brevik.  
  
Einar A. Hals Gundersen   

 
Nr. 9 Årgang 41 
Mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

05.04 Anette Frøyland fra TV-serien ØYA 

12.04 Påskefri 

19.04 Fengselsprest i Halden Fengsel v/ Elisabeth Varnes 

26.04 Ut i det blå 
 

 

Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Ole Enger 
Innk. President: Morten Pehrsen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Stein Juliussen 
Styremedlem: Øystein Brodal 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik - Per Henrik Eriksen – Hans Kr. Guslund 
Stein Juliussen – Ivar Haug – Per Chr. Solberg – 
Jørgen Winsvold 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik 
Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen 
913 67 848 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra klubbmøte 1. mars 2017. 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Slektsforskning ved Odd Martinsen 
Borge RK 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Odd Martinsen  
Tilstede:  77,8 % 
Fødselsdager:  Herleik Rønningen 27/2  
Referent:  Jørgen Winsvold    
 
Innkommende president Morten ledet møtet. 
  

Ordet ble først gitt til Rolf Jul Strand, som fortalte fra sin 
siste tur til CANADA, hvor han i sitt vanlige møte i en 
derværende rotaryklubb Ajax.  De hadde organisert gilling 
og aktiviteter i byens park og fått inn 100 000 dollar som 
de hadde donert til Frelsesarmeen. 
 
Så ble ordet gitt til Odd Martinsen fra 
Vesten i Borge. 
Han fortalte at han var medlem i en 
forening som heter Østfold slekt og 
data. 
Han fortalte om hvor fantastisk mye 
lettere det er i dag å drive med 

slektsforsking for alle og enhver bare ved å bruke  
internett. Her kan man slå opp på en mengde adresser og finne 
nesten hva man ønsker, se vedlagte adresseark, spesielt 
anbefalte han adressen om gravstøtter. 
 
Han sa at vi alle burde bli mye flinkere til å prate med ungene våre 
om egne liv. Dette vil øke interessen for historie.  Og så misjonerte han meget for at 
vi alle måtte bli mye flinkere til å dokumentere alt om fotoene som vi tar, og her har 
vi nok alle en vei og gå. 
 
Han sa at riksarkivet helt fra 1720 er fantastiske å lese i og at de og kirkebøkene nå 
er avskrevet til leselig skrifttyper. 
 
Han sa at i noen av adressene var ikke de siste 100 årene tilgjengelige grunnet 
personvernet, og at noen internettadresser kunne koste noen kroner. 

 



Referat fra klubbmøte 8. mars 2017 
 
Møtested: Skjeberg rådhus.    
Program:  Foredrag v/ Ann Kristin Westberg  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Ingen   
Tilstede: 69,4 % 
Fødselsdager: Tor Ørseng   
Referent Per Chr Solberg   
 

Ann Kristin Westberg  
(Deputy Director General/Chief Negotiator at Ministry of 
Industry, Trade and Fisheries.)  holdt et glimrende 
foredrag om forhandlingene i Fiskeridepartementet.  Vi 
fikk et innsiktsfullt og spennende innblikk i hva som 
skjer når Norge forhandler med andre stater om 
fordeling/forvaltning av fiskeriressursene i havet. Norge 
forvalter store havområder og samarbeider også med 
andre land.  Norges havområder er 6 ganger større enn 
fastlandet og 80 % av dette er nord for polarsirkelen.  
90 % av våre fiskebestander deles med andre land.  
Verdiene og geografien forteller oss at dette også er 
internasjonal storpolitikk. Med Russland har vi tosidige 
avtaler og russerne får fiske i Norske farvann etter 
avtale.  Med Færøyene og Grønnland har vi kvotebytte.  
Det er torsken i Barentshavet som er vår viktigste 
ressurs. Det kom et spørsmål fra salen om det ville 
vært enklere for oss å forhandle om fiskeressursene 
våre hvis vi var medlemmer i EU. Dette bekreftet Ann 

Kristin men la samtidig til:” Men da hadde vi ikke hatt noen fiskeriressurser å forhandle 
om.”  I motsetning til EU har Norge drevet en langsiktig og bærekraftig forvaltning av 
fiskeriressursene.  
 
Et viktig element i fiskeriavtalene er at det er årlige avtaler.  Størrelsen på samlet fangst 
er basert på vitenskapelige råd. Kriteriene for fordeling av fiskeriressursene mellom 
nasjonene finnes i Havrettkonvensjonen.  
Det er store verdier som forvaltes. Forrige år eksportere vi fisk for 91,6 milliarder, noe 
som er en økning på 20 % fra året før.  Eksporten går til 146 forskjellige land. EU er det 
største markedet men i Asia er det også store muligheter.  
 
Brexit gjør at kortene nå må legges på nytt i forhold til EU og Storbritannia. I forhold til 
Storbritannia er Skottland er viktigst for Norge. Områdene rundt Svalbard er også viktig 
for oss også når det gjelder fisk.  Her er det ikke uten videre enighet mellom Norge og 
EU. Dette kom til syne når det gjelder forvaltningen av snøkrabbe bestanden. 
 
Ann Kristin Westberg gav oss et glimt inn i en krevende hverdag med store og 
spennende utfordringer av stor betydning for landet vårt.   
 



Referat fra intercitymøte 13. mars 2017. 

 
Møtested:  Quality Hotell 

Program:  Jernbanen gjennom Østfold 

Tilstede: 47,1 % 

Fødselsdager:  Ingen 

Referent:  Stein Juliussen. 

Møtet ble ledet av Johnny Gander Hansen Sarpsborg Rotaryklubb. 

Møtet var kommet i stand for å få et bilde og syn på de forskjellige løsninger og vedtak som 

er fattet for en jernbaneløsning gjennom Østfold. Det gjelder for et Inter City spor og et spor 

for godstrafikken. Politikere, næringslivsrepresentanter, tilhengere av Rett-Linje, og 

konsulenter var invitert for å belyse saken og for å formidle sitt syn på en løsning for 

jernbanen gjennom Østfold. 

Svein Larsen, politiker i Sarpsborg kommune 

Steinar Haaakenstad, politiker i Sarpsborg kommune 

Øivind Holt, konsulent 

Osmund Ueland, tidligere konsernsjef i NSB 

Asgeir Nesøen, Organisasjon Rett Linje 

Dag A. Aasebø, direktør Borregaard 

Møteleder la vekt på ved starten av møte om at dette ikke skulle være en debatt med vinnere 

og tapere, men en debatt for å opplyse og informere salens tilhørere. Rundt 100 deltakere 

hadde funnet veien til Quality hotell denne kvelden. Det var Rett Linje, ved A.Nesøen som 

fikk innlede debatten. Denne Organisasjon ønsker å redusere behovet for ekspropriere og 

rasering av bomiljøer. De vil ha en ny og samlet vurdering av traseene i Østfold. 

Steinar Haakenstad var i sin innledning til debatten opptatt av historien og Sarpsborgs 

sentrale beliggenhet i Østfold.  

Svein Larsen fra Sarpsborg Arbeiderparti, snakket om byens utvikling og har tro på en 

jernbane gjennom byen som øker utviklingen av byen og næringsdrift. 

Osmund Ueland, tidligere konserndirektør i NSB, sa at «Toget må vinne over bilen». Han 

snakket om at vi er 20 år for seint ute med utvikling av infrastrukturen i Østfold/Norge. Han 

snakket om jernbanen/godstrafikken, mulighetene for å ta opp konkurransen med 

godstrafikken som i dag stort sett foregår på trailere, en trafikk som stadig øker. Veien til 

Europa. 

Dag A Aasebø er naturligvis spesielt opptatt av godstrafikken, varer skal fraktes inn og ut av 

Sarpsborg.  Han snakket også om at godstrafikken og personaltrafikken kanskje må skje på 

forskjellige traseer. Personaltrafikken må gjennom byene og vil stimulere til utvikling av 

byene. 

Konsulent Ø.Holt snakket spesielt om godstrafikken. Han var spesielt opptatt av strekningen 

mellom Sarpsborg og Gøteborg og spesielt «Tistedalsbakken» som er meget bratt i 

jernbanesammenheng. 



Holt snakket om alternative traseer for en jernbane for godstrafikken som går fra Klavestad i 

Skjeberg og mot Sverige litt nord for Halden og så sørover mot Gøteborg. Gøteborg er et 

viktig knutepunkt..da Gøteborg også anses som Østfolds viktigste havn. 

Møtet ble avsluttet med en paneldebatt og en mulighet for salens tilhørere til spørsmål og 

kommentarer. 

Det var tydelig at det er mange meninger og mye følelser rundt jernbanetraseene i Østfold. 

 

 

Utklipp fra SA 15/3 



Referat fra klubbmøte 22. mars 2017. 
 
Møtested:  ASKO Sentrallager Vestby    
Program:  Bedriftsbesøk  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Ingen  
Tilstede: 74,3 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 

Anders Korneliussen fra Asko møtte oss og vi ble samlet i felles møterom for generell 
informasjon om Asko – gruppen og selskapsorganisering. 
 
Asko-gruppen er største aktør i serverings-
markedet og leverer varer til kunder over hele 
landet. 
Er organisert i 4 forskjellige grupperinger: 

• Asko Øst som leverer til 
storhusholdning og butikker i Østfold 
og Akershus. Omsetning ca. kr. 12 
milliarder. Ca. 500 ansatte 

• Sentrallager tørrvarer – automatisert 
sentrallager for tørrvarer som ble bygd 
i 2011. Viktig ledd i ASKO 
varestrømsstruktur og kundeservice.  
Ca. 200 ansatte. Omsetning ca. kr 11 
milliarder. 

• Sentrallager kjøl – nytt automatisert 
lager 

• Asko Transport – ca. 70 ansatte.  
Både leier og eier egne biler.  Henter 
varer fra leverandør til lager og fra 
lager til kundene og direkte til kunde. 
Lange avstander i Norge, men det 
meste går med bil.  Noe togtransport 
hvis mulig. 

 
13 regionale enheter i Norge. Forsamlingen fikk deretter se en presentasjonsfilm. 
Sentrallager har ca. 12.000 artikler og i tillegg kan det ligge 3 500 til 4 000 artikler på 
distriktslager som totalt gir ca. 15.000 artikler. 
Dessuten har man et importlager i Våler. Kunder i Asko er dagligvarer med kjedene 
Kiwi, Spar, Meny og Joker I tillegg kommer serveringsmarkedet som kafeer, 
restauranter, hoteller, kantiner, bensinstasjoner og offentlig virksomhet herunder 
Sykehuset Østfold og fengsler. 
Eiendomsforvaltning er viktig i gruppen. 
 
Hovedstrøm av varene skjer hovedsakelig ved: 
Varene kommer inn i varemottak – kontroll og sendes da til sentrallager for lagring, 
plukking – sendes regionallager – butikk – kunde. 
 
Svinnet har gått kraftig ned etter at lager og logistikk funksjonen ble flyttet til Vestby. 



Det har også blitt lite feilplukking etter investeringen i det automatiserte sentrallager.  
Investeringen kostet ca. kr 600 mill. 
Ikke alle funksjoner er automatisert av praktiske grunner, men roboter vil etter hvert 
kunne erstatte personene. Det er mest menn ansatt med 25 forskjellige 
nasjonaliteter. 
Arbeidet går på 3 skifts ordning. Man bruker mest paller av tre, men ønsker å kunne 
bruke mer paller i plast da tre medfører mye flis og støv. Man jobber kontinuerlig med 
logistikkforbedringer og nye løsninger. Forhandlinger med leverandører skjer hvert år.  
Vareartikler som har en lav omløpshastighet går ut, mens nye artikler kommer inn.  
Kontinuerlig prosess som skjer ut i fra definerte kriterier og kundebehov. 
 
Vi fikk en interessant og god omvisning i anlegget og fikk en innføring i varestrøm og 
plukkerutiner.  Etter omvisningen møttes vi igjen i konferanserommet med mulighet 
for å stille enda flere spørsmål. Korneliussen hadde aldri fått så mange spørsmål 
tidligere og det var han glad for. 
 
 
De medlemmene som hadde kjørt, skal få dekket kr 200,- fra klubbkassa.  
 

  

 

 



Referat fra klubbmøte 29. mars 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:    Pratemøte med quiz og pølser  
Fødselsdag: Per Løkkevik og Jørgen Winsvold 
Tilstede:   88,6%  
Referent:    Ivar Haug 
 
Presidenten ønsket velkommen til møtet og kunne innledningsvis fortelle den gode nyheten om at 
vi har fått et nytt medlem, Arne Sigurd Rognan Nilsen, som kommer fra Langhus RK. 
Videre kunne han fortelle at Jim Johansens gode søknad om bidrag til oppgradering av alleen 
ved Hafslund er blitt honorert med kr. 10.000,- fra tiltaksfondet i Rotary. 
 

Jørgen Winsvold hadde deretter et innlegg med fokus på våre sosiale 
arrangementer. I forbindelse med ”Ost- og Vin” mente Jørgen at det kunne 
være på sin plass med noe info om hva slags ost vi fikk servert; i det minste et 
skilt med opplysning om navnet på osten. 
For å sikre godt fremmøte, mente han at vi burde unngå å legge denne festen 
til vinterferieuka, noe flere var enige i. Han oppfordret også til at flest mulig 
meldte seg på årsfesten. 

 
Presidenten orienterte videre om Mozartfestivalen som foregår i tiden 21.-23. april. 
Den 23. april kl. 15.00 er det et arrangement i Skjeberg kirke hvor vår klubb er med-arrangør og 
det er viktig at alle som kan stiller opp her. 
 
Per Frode Rismark orienterte litt om møteprogrammet fremover.  

• 26. april er det ”Ut i det blå” med fremmøte kl. 15.30 

• 10. mai er det dugnad i Hafslund-alleen 

• 9. juni er det årsfest. 

• Neste onsdag (5. april) kommer Anette Frøyland for å fortelle om ”Øya” (ta gjerne med 
damene evt. gjester). 

 
Så ble det Sarpe-quiz hvor presidenten testet våre kunnskaper om kjente 
sarpinger innenfor idrett, kultur og næringsliv. 
 
Til sist hadde Herleik Rønningen en svensk historie om 
hvorledes bruk av en feil epost-adresse kan skape 
uante følger. 
 
 

 



Mimresiden! 
 

REFERAT FRA KLUBBMØTET 04.03.87 PÅ ØSTFOLD MEIERI  

MØTELEDER: PRESIDENTEN 

TILSTEDE: 25 MEDLEMMER HVORAV 8 HADDE FÅTT LOV TIL Å GÅ ALENE. 

BESØK I ANDRE KLUBBER: JENS HENRIK I SARPSBORG ( 

 

AFTENENS TEMA: OST OG RØDVIN 

 

Per Lied ønsket velkommen til Østfoldmeieriet. Etter et par meget raske 

saker v/Presidenten, bl.a. ble det minnet om at vi den 18. mars skulle 

besøke andre klubber, gikk man over til kveldens hovedtema. 

 

Aftenens viner var franske Chateau de i Thau og Cellier des Dauphins, 

Banda Azul fra Spania, Bairrada fra Portugal og Medea fra Algir. Etter 

Thor Otto's introduksjon (Vinmonopolets utsendte) følte også vi oss 

velorienterte, som normalt har lettere for å se forskjell på rødvin og 

hvitvin enn å smake forskjeller.  

 

Meieriets meget velassorterte ostebord og tilsvarende trivelig stemning, 

og selvfølgelig passelig rikelig med vin, bekom deltagerne absolutt 

glimrende.  

 

Som avslutning ble det loddet ut en flaske vin, til ca. 50 kroner. 

Enkelte deltagere kjøpte lodder for opptil 100 kroner, noe som Polio 

plus-prosjektet vil nyte godt av. 

 

HK 

 

Møte 11.03.87. 

Møteleder: Presidenten.  

Til stede: 24 medlemmer.  

Fødselsdag: Ivar 09.03.87. 

Program: Klubbråd. 

Fra guvernørens månedsbrev: Vi er registrert som 1000% klubb. 

Skjeberg var blandt 12 klubber med over 80% fremmøte i januar. 

Terje ville gjerne ha bevegelse i "død kapital" og frembød diverse 

rotaryeffekter. 

 

Fra komiteene: 

 

Programkoniteen har hatt 3 møter og skal ha 1 til. 

 

Arrangementskomiteen. Planla årsfesten til fredag 19. eller lørdag 20. 

juni. 

 

Månedsbladkomiteen har hatt 2 møter i 1. halvår og planlegger 1 til. 

Etter et lite down kom hele 3 aviser "ut" i dag. Bidragene fra medlemmene 

har vært få. Komitéform. burde komme med ledere. 

 

Yrkeskomiteen hadde tenkt seg møte med tema: "Ungdom og arbeidsledighet", 

men var uaktuelt før møte ble berammet. Fra idé til virkelighet kommer i 

stedet. 

 

Fest & kameratskapskomiteen. Flere møter. Tur med "Krabben" planlegges. 

Internasjonal komité. Arbeidet med Polio + og flyktningproblemet. 

Det er ikke bare referatet som er kort, det var litt kort det som kom 

eller ikke kom fra klubbene, men mens vi satt der og så ned, løftet 

Kolberg stemningen med noen herlige glimt fra Københavnertiden og med 

tanke på forestående tur ga han mange gode råd. 

 

K.V. 

 



Besøk i Ajax Rotaryclub i Canada. 
 

Jeg har tidligere orientert klubben om den årlige Rib-festen 
som Ajax Rotaryclub arrangerer sammen med naboklubben 
Pickering Rotaryclub i juni måned i en stor park i Pickering. 
Byen Ajax med sine 100.000 innbyggere og Pickering med 
ca. 90.000 innbyggere har to meget driftige klubber. 
Pickering er en frokostklubb og Ajax en lunchklubb. 
Pickering og Ajax er nabobyer og det er vanskelig å vite 
hvor grensen går når man kjører gjennom dem.   
Ligger ca. 4 mil øst for Toronto. 
De fleste klubber i Canada arrangerer årlig Rib-fester som 
gir store inntekter. Det er spesial-vogner med fult grill-utstyr 
som reiser rundt til klubbene (20 - 40 stands). Tidsrommet 1. 
juni til september. 
 

Rotaryklubbene selger selv øl, vin og mineralvann. I tillegg er det mye underholdning, andre 
arrangement og salgsboder. 
Det er i år 10. gangen disse klubbene arrangerer dette som går over 3 dager.  De har 
normalt 70.000 besøkende, men har vært oppe i 90.000. 
Inntekten ligger på 100.000 Canadiske dollar, men har vært oppe i 120.000 dollar. 
Parken låner de gratis av byen. 
Ajax-klubben arrangerer også Øl-fest med underholdning i en stor hall på en lørdag, en gang 
i året. Dette gir også gode inntekter. 
Og de arrangerer løp, 10 og 5 km en gang pr. år i september/oktober. Ca. 400 løpere deltar, 
deltakeravgift 10 dollar.  Alle deltakere får T-shirt og medalje. 
Pickering arrangerer bingo som gir en årlig inntekt på 70.000dollar. 
Pickering arrangerer også Musikk-festival for barn og ungdom med konkurranse og proffe 
dommere.  Her er det sponsorinntekter. All innkomst blir donert. 
Jeg besøkte Ajax-klubben 2 ganger i vinter, og Skjeberg R.K. bordstender ble overlevert på 
første møte. Jeg fikk med deres i retur som jeg har overrakt innkommende president som da 
ledet møtet. 
På det ene møtet overvar jeg at presidenten overrakte en sjekk på 60.000 dollar til 
Frelsesarmeen.  Byens lokalavis var tilstede og tok bilder. Leder for Rib-festen ble overrakt 
en utmerkelse av avisen. Jeg satt tilfeldigvis ved siden av ham ved lunchbordet. 
En caps med Rotaryhjulet og Ajax Rotaryclub ble jeg påspandert.  
Vi i Norge er stolte av landet vårt, men i Canada er de fult på høyde.  Hvert Rotary-møte 
starter med å synge nasjonalsangen «Oh Canada», stående vendt mot flagget som alltid er 
tilstede på møtet. Inkl. bespisning, så varer møtet ca. 90 min. 
 
Jeg kan nevne at i Pickering ligger et Atomkraftverk som jeg har besøkt.  Det har 6-7 
reaktorer og ble bygget i 1965. Skal trappes ned i 2020.  Dette er et av Canadas 18 
Atomkraftverk. 
Canada har også kullkraftverk, de planlegges avviklet i 2030. 

Rolf J Strand 

 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i mars 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Påskenøtter: 
 
Hva betyr disse forkortelsene i Rotary: (Svaret ligger på vår internside under QUIZ) 

3H 
AM 
CICO 
DG 
DGE 
DGN 
DICO 
GETS 
GSE 
IFFR 
INTERACT 
IPDG 
MOP 
NORFO 
PDG 
PETS 
PHF 
POLIOPLUS 
PP 
RI 
ROTARACT 
RYE 
RYLA 

 
 
 

Brandstorp, Kai Rønningen, Herleik 

Brevik, Per Erik Strand, Rolf Jul 

Laengen, Ole-Kr Sundby, Per 

Lystad, Tor Winsvold, Jørgen 

1/3 8/3 13/3 22/3 29/3 Snitt 

77,8 69,4 47,1 74,3 88,6 71,4 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

63,8 71,4 77,1 78,0 58,9 69,8 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni 

78,2 64,9 71,4    




