
 

GENERALSPONSOR:  

 

 

DUGNADSARBEID I HIL - KLASSEVIS ARBEIDSFORDELING  

HIL Friidrett arrangerer mye kjekt for barn, ungdom og voksne gjennom hele året. Vi har mange flinke 

folk som hjelper til og stiller opp på alle arrangementer slik at dette er mulig å gjennomføre.  De 

fleste faste arrangementene har egne komiteer som planlegger og ferdigstiller det som skal skje. Vi 

har dessuten en bodkomite som stiller trofast opp på stevner og løp. Vi ønsker å forenkle disse 

komiteenes arbeid ved knytte foreldre i ulike aldersgrupper i HIL opp mot faste arrangement.  Det 

betyr ikke at dere sitter i en komité, men at de ulike stevnekomiteen vet hvem de skal ringe til for å 

få hjelp til å arrangere det planlagte arrangementet. Det blir da lettere for de å få hjelp uten å måtte 

ringe til alle på medlemslisten. Det blir også det lettere for dere foreldre å vite hva som forventes av 

dere når dere har barn i HIL. Skriv med informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden/Facebook i forkant 

av hvert arrangement. Når det gjelder type arbeid dere kan bli satt til, vil det variere fra 

kakebaking/bodarbeid til lengde måling i kule eller raking i lengdegropen.  Det er ingen oppgaver 

som er vanskelig, og alle vil få opplæring om de trenger det.  

Fordeling av årsklasser på arrangement 2017:  

2010 og 2009: Terrengløpskarusellen i Haraldsvang 22. mars, 29. mars og 05. april.   

  

2008 og 2007: Djupadalten 21. oktober.  

  

2006 og 2005: Haugesund Sparebank Cup. De stevnene i cupen Hil er arrangør for er 3. mai og 13. 

september og premieutdelingen i etterkant (dato ikke bestemt) og Sentrumsløp 18. juni. 

  

2004: Fremtids-/Haraldsvang-stafetten 19. april. Dessuten innendørsstevnene i DeepOcean Arena 11. 

januar, 19. februar og 12. mars.  

  

2003: Haugesunds Avis halvmaraton og mosjonsløp 20.mai og KM Innendørs i DeepOcean Arena 28. 

januar. 
 

2002 og eldre: Utendørs kretsstevner: 12. juli og 26. juli, og Steinsfjellet Opp – Vår & Høst 

(Tilgjengelige funksjonærer) 
 

Når det gjelder de store stevnene dette året Mailekene 27. – 28. mai, forventes det alle som har 

barn med stiller opp på noe. Vi har fått litt tilbakemeldinger på at mange synes det blir lange vakter 

de blir satt til på slike arrangementer. Dette er ikke ønskelig fra vår side. Vi håper derfor at ved å 

informere dere tidlig om når stevnene blir arrangert vil dere få mulighet til å holde av disse helgene 

allerede nå. Da får vi mye flere folk med og vaktene per. person kan bli mye kortere.  

Husk: Dugnads arbeid er gøy og gir et positivt fellesskap. Du blir kjent med nye folk, du lærer nye 

ting, du får en følelse av samhold og tilhørighet, og til slutt men ikke minst bidrar du til at barnet 

ditt får en god opplevelse når arrangementet blir bra! 


