
Dugnadsinfo 2017 

Dugnadsinfo til alle fotballfamilier på Brøttum  

Alle lag har hver sin dugnad (se nedenfor), i tillegg til kioskvakter, dorullsalg og 

oppgaver i forbindelse med høstens fotballavslutning. Dugnads instrukser finner 

dere på hjemmesiden: Brottum-il.no. 

 

Alle medlemmer i Brøttum IL må også stille på en av hovedlagets dugnader som er 

Birkebeinerløpet 10. juni, Sjusjørittet 29. juli og Romjulsrennet 6.dag jul. Meld fra til 

deres lagleder om hvilken av disse tre dere ønsker å delta på innen 19.05.17. Send 

også en mail til styret i fotballgruppa: janne_halsten@icloud.com, med info om 

dugnadsdeltagers navn, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse. Husk å skrive 

hvilken spiller denne dugnaden gjelder for (navn og lag.)   

 

Lag  Dugnad Tidspunkt Delegerings 

ansvarlig  

G/J7  Kioskvakter på Tømmermyra (Lagleder 

setter opp vaktliste ut ifra kampoppsettet for 

disse ukene.)  

uke 19-21 Guro Stenset 

G/J8  Lagets dugnad: Høstdugnaden på 

Tømmermyra 

Oktober Christian Halsa 

Kioskvakt på Tømmermyra (Lagleder setter 

opp vaktliste ut ifra kampoppsettet for disse 

ukene.) 

uke 22-23 

G/J9 Lagets dugnad: Høstdugnaden på 

Tømmermyra  

Oktober Anita B 

Sandvold 

 Kioskvakt: (Lagleder setter opp vaktliste ut 

ifra kampoppsettet for disse ukene.) 

Uke 24-25 

G10  Lagets dugnad: Arrangere diskoteket på 

fotballskolen. Styret inviterer. 

17. juni på 

Tømmermyra  

Linda H 
Slatlem 

Kioskvakter på Tømmermyra (Lagleder 
setter opp vaktliste ut ifra kampoppsettet for 
disse ukene. 

Uke 31-33 

mailto:janne_halsten@icloud.com


G12 Lagets dugnad: Arrangere Avspark i 

Limtrehallen i Moelv  

Styret inviterer 

Spillerne på A-laget har ansvaret for det 
sportslige innholdet.   
Spillere fra Damelaget og A-laget er 

instruktører.  

6. Mai  

kl. 09.00-16.00 

Tore Sandvold  

Kioskvakt: (Lagleder setter opp vaktliste ut 

ifra kampoppsettet for disse ukene.) 

Uke 34-35 

J12 Lagets dugnad: Vårdugnaden på 

Tømmermyra. (Stian Undbekken er med.)  

 7. mai kl. 10.00 

 

Grethe 

Sørsveen 

Kioskvakter på Tømmermyra (Lagleder 

setter opp vaktliste ut ifra kampoppsettet for 

disse ukene.) 

Uke 36-37 

G13 Lagets dugnad: Arrangere fotballskole på 
Tømmermyra.  
Registrering, innkjøp, grilling og 
matservering.  
Styret inviterer Spillerne på A-laget har 
ansvaret for det sportslige innholdet.   
Spillere fra Damelaget og A-laget er 

instruktører.  

17. juni på 

Tømmermyra  

Andreas  

Bergseng og 

Ole  

Martin 

Sandnes  

Kioskvakt: uke 34-35 (Lagleder setter opp 
vaktliste ut ifra kampoppsettet for disse 
ukene.) 

Uke 38-40 

Damelaget Laget dugnad: Male ferdig garderobene på 

Tømmermyra (+ klargjøre disse for 

sesongen.)   

Instruktører på arrangementene; (Avspark) 

Tine fotballskole 

I løpet av april 

 

 

6. mai og 17 juni 

Anne Lene 

Dalseg 

Vask av garderober på Tømmermyra Etter egne 

hjemmekamper 

A-laget Laget dugnad: Sportslig ansvar og 

instruktører på arrangementene; Avspark og 

Tine fotballskole  

6. mai og 17 juni Ottar 

Rangaard 

 

 

 

 

 

 

 

Vask av garderober på Tømmermyra Etter egne 

hjemmekamper 



Alle lag: Dorull og fotballavslutning 

Dorull-  

Dugnad  

 2 sekker per spiller.  

(Søskenmoderasjon maks 3 sekker per 
familie.)  Styret bestiller. 
  

Uke 21 og uke 

38  

Lagleder  

deler ut og 

registrerer 

innbetaling fra 

hver spiller.  

Avslutning 

for spillere i 

yngres 

avdeling  

Alle lag har 7 oppgaver: Rigging, rydding, 

kjøkkentjeneste, 1 gevinst og 4 fat til felles 

bord (kaker/frukt/snitter). 

November på 

Brøtheim 

Styret/lagleder 

Hovedlagets dugnader – alle fotballfamilier på Brøttum må delta på en av disse tre eller 

stille med stedfortreder. Førstemann til mølla får velge arrangement. Meld fra til lagleder og 

styre. 

Birkebeiner -

løpet   

Velg å delta på dugnaden til en av disse 

arrangementene. 

10. juni   Styret 

  

Sjusjørittet  29. juli  Styret  

 

Romjulrennet Denne dugnaden er for de som ikke har 

anledning til å delta på hverken 

Birkebeinerløpets- eller Sjusjørittets dugnad.  

6.dag jul Styret 

  

  

  


