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Til alle i Byåsen IL Langrenn        

  

    Trondheim august 2018 

DUGNAD NOR FISHING 2018 

 

Nå er det tid for innkalling til den aller viktigste dugnaden for oss.  

I  54 år har vi hatt denne dugnaden på Nidarø, vekslende mellom Nor-Fishing og Aqua Nor.  

Også i år har vi vært så heldige å få være med. Denne gang er det Nor Fishing-messe. Vår 

oppgave er renhold, dvs. rydding av rask, tømming av søppelbøtter, støvsuging og noe 

vasking. Arbeidet er enkelt og tar normalt 2-3 timer for hver økt.   Arbeidsperiodene er 

inndelt i 3 faser :  

 

 Fase 1 : Klargjøring fra 19.-20. august. Messen åpner 21. august kl. 10  

 Fase 2 : Messeperioden fra 21.-24. august. Mest støvsuging og rydding 

 Fase 3 : Etterrydding fra 25.- 29. august. For det meste raskrydding og kosting 

 

Byåsen IL ordner med koster, støvsugere, bøtter, vaskemidler mm. Hvis du vil, kan du ta med 

arbeidshansker. Alle som er innkalt må møte til rett tid. Kan dere ikke møte, prøv å bytte med 

andre som er satt opp på andre tidspunkt. Ajourførte dugnadslister vil finnes på 

www.billangrenn.no .  

 

Vi behøver også noen som kan jobbe på dagtid mandag 20. kl. 12-16, tisdag 21. 8-12 eller 

12 til 16, 22. , 23. og 24. august kl. 9-13 eller 12-16.  Si fra hvis du kan, dere slipper da 

kveldsjobben.  Ta kontakt på tlf 45007303 eller mail@billangrenn.no    

 

Dess flere vi er, dess fortere blir vi ferdige om kveldene. Ta derfor gjerne med en eller flere i 

tillegg til deg selv. Barn under 12 år bør helst ikke være med. Husk også at det ikke er lov å ta 

noe som helst fra standsområdene. Pass også godt på dine egne verdisaker.  

 

Parkering kan stort sett skje på p-plass ved Øya stadion eller inne på messeområdet hvis 

vaktene er greie, og det er de som oftest.  

Oppmøte er i garderobe 5 på nedre plan ved hall E i Nidarøhallen (=Trondheim 

spektrum).  

For dere har vi satt opp følgende oppmøtetidspunkt : 

 

 XXX  (Se egen liste) 

 

Ønsker om endret tid eller andre spørsmål, bes rettet til undertegnede eller på e-mail : 

mail@billangrenn.no eller telefon/SMS 45007303. Mer info finner dere også på internett 

www.billangrenn.no  

 

NB_1! HUSK å varsle hvis du ikke kan møte, slik at reserver kan forespørres. 

NB_2! Det pågår byggearbeider på Nidarø, så deler av messa foregår i to telt på Øya 

Stadion og på Skansen. 

 

Hilsen Byåsen IL Langrenn / Leif Lande (dugnadsleder), tlf. 4500 7303  
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