
ÅRSBERETNING FRA ARRANGEMENTSUTSVALGET 2019 

 

Utvalget har bestått av: 

Åse Marit Leere Øiestad, Ane Willmann Western og Kjersti Ruud Haraldsen. Utvalgets tidligere leder 

Bente Bredesen Ulseth bidro mye under DM og forberedelser til 17.mai. 

Kjersti Ruud Haraldsen - utvalgets leder 

Ellers korpsforeldrene som trår til ved behov. 

 

Følgende arrangement har vært gjennomført dette korpsåret: 

 

Distriktsmesterskapet 2019 

DM ble arrangert 22.-24. mars 2019. Arrangementet var vellykket og særlig kafeen på Kjenn var godt 

besøkt gjennom hele helgen. Erfaring fra tidligere år og egne notater å gå etter for innkjøp mm 

gjorde at gjennomføringen gikk veldig greit.  Kafevaktene var som tidligere år delt i to, noe som er 

veldig greit og fungerer bra. På Kjenn var det høyt trykk hele søndagen og vi gikk tom for kake og 

vaffelrøre. En erfaring å ta med seg er å flytte mer kaker og vaffelrøre mellom de to kafeene ved 

behov. 

 

Vår og høst loppemarked 

Kafeteriaen på loppemarkedene har en salgsdisk i Fjellhamarhallen, mens steking av vafler og koking 
av kaffe og pølser skjer inne på kantinekjøkkenet på Fjellsrud skole. I tillegg stekes det hamburgere 
ute. Det er generelt godt salg og til tider svært hektisk i kafeteriaen, men vi var tilstrekkelig 
bemannet og arrangementene gikk fint. 
 
 
Som ved tidligere loppemarkeder ble det smurt og delt ut mat inne i hallen til de som ikke klarte å 
komme seg fra. Det er så hektisk for mange rundt lunsjtider at dette var et kjærkomment tiltak for at 
folk i alle fall fikk i seg litt mat.  
 
 

16. og 17. mai 

Det var god deltakelse blant foreldre som hadde fått tildelt oppgaven med smøring av 17.mai-frokost 

om kvelden 16.mai. Å bestille alt som trengs til frokosten direkte levert på Kjenn sparer tid og bæring 

for arrangementskomitéen. Karbonader og egg ble fordelt mellom dugnadsvakter og stekt/kokt 

hjemme hos den enkelte på forhånd. Dette fungerte veldig greit. I år satte vi drikke og fat med mat 

direkte på bordene i stedet for slik det har vært tidligere år, at maten sto samlet og alle måtte forlate 

bordet for å forsyne seg.  

  
17. maikomiteen for Lørenskog spiste sammen med oss og hadde eget bord med litt ekstra pynt og 
oppdekning. 



Sommeravslutning/pølsefest 

Arrangerte pølsefest til sommeravslutningen 12.juni. Serverte pølser og saft fra enkel pølsebod 

utendørs for alle enheter og nye aspiranter. Her bidro korpsledere fra de ulike enhetene og vi var 

mange nok til at jobben gikk greit. 

 

 

 

 

Lørenskog, 16. februar 2020 

 

Kjersti Ruud Haraldsen 

 

Arrangementsutvalget 

 

 

 

 


