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og
graut!
Og spekemat - og fine premiar!!
Me avsluttar året med ei litt
anna ramme rundt klubbkvelden
onsdag 5. desember kl. 1900.
Fint om du kan koma, gjerne
med følge - fint også om du gir
ei tilbakemelding

har sponsa oss med fenalår til
bingoen! Det set me pris på!

Medlemsfordelar

m NN
medle

Klubben forhandlar med fleire
butikkar i Strand for å gi medlemmene rabatt på handel. Me
har derfor også laga nytt
medlemskort, og dette vil bli
delt ut på bingokvelden.
Så langt har me fått avtale med:
Esso: Gullvask til sølvvaskpris
Mekonomen i Stavanger:
20% rabatt på reservedeler og
rekvisita.
 Santec: Prisar som for
storkundar.
John G. Helmikstøl
Hjulutrustning: Gir rabatt på
visse typar dekk. (Og har gode
rabattar på vinterdekk for alle!)
NB! Husk medlemskortet!

Ryfylkeløpet 2013
Som tidligere meldt er det satt ned en hovedkomité for arrangementet lørdag den 24. august 2013. Men vi er avhengig av
at flere stiller til dugnad både i planlegging og gjennomføring.
Så vi setter pris på at folk vurderer dette nå - og melder seg
til tjeneste. Det kan jo tenkes at en også har slekt og venner
som vil ta et tak? Det kan bli ganske kjekt!
Catering
Her er det behov for fem personer som vil ha ansvar for innkjøp,
organisere salgsområde, få på plass skjøteledninger, kaffetraktere,
kokeplater , ordne med vekslepenger og ta seg av ev. retur varer. Bra
om noen har henger og litt muskler. Kontakt Laila 91636471
Markedsføring - postmannskap
Her er det behov for to personer som får ansvar for annonsering,
besøk i Strandbuen - ev. kontakte lokalt tv/NRK Rogaland,
organisere alt innen påmelding, registrering, lage materiell til selve
løpet (kart, startnr, konkurranse, penn, tau) og ordne med speaker/
anlegg og premiering.
Også denne gangen vil vi forsøke å få samarbeid med Livsglede
for eldre til å skaffe postmannskap, minst to pr. post. Men også her
kan det være behov for andre! Kontakt Helge 97538175
Merking av løype mm
Her er behovet seks personer som får ansvar for å sette opp veimerking før og etter løpet, ordne med vakt ved ev. utfordrende
veikryss, merke start- og målområdet, ansvar for flagg - og sette
ut stoler og bord til deltakere/publikum i målområdet.
Kontakt Audun 95880087

Klubbmøta
er lagt til første onsdagen i månaden
og startar kl. 1900.
NB! Ikkje møte i januar
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- i tilfelle du har saker som
du meiner styret bør ta tak i!

