Hei igjen alle sammen.
Vi har i år også signert en ny avtale med countryfestivalen på Vinstra.
Avtalen er lik som i 2017, men det kommer noen endringer vedrørende gjennomføring av dugnaden i
2018, som vil gjøre at vi står enda bedre stilt og vil tjene enda mere penger enn vi gjorde i 2017. Vi
kommer tilbake til disse endringene i løpet av dette skrivet. Det blir noen endringer vedrørende
tomgods, slik at dette blir riktig og vi får betalt som vi skal (skriv om dette blir hengt opp på vogn i
leir under festivalen)
Det er en del ting som må gjøres i forkant av dugnaden og styret har hatt noen møter på hvordan vi
skal fordele arbeidsoppgaver på en best mulig måte:

Søndag 1 juli 2018 klokken 12:00.
Pakking av velkomstpakker (disse blir delt ut ved ankomst til camping)
Foreldre til deltakere på ALLIDRETT. Ta gjerne med barn, da dette er en sosial setting.
Servering av pizza og mineralvann i løpet av dagen.

Mandag 2 juli og Tirsdag 3 juli.
Rigging og merking av campingplass.
Foreldre til deltakere på HOPP.
Torfinn Scheie (merkingseksperten😊) tar med seg Håkon og Anders Holmen og merker campingen.
Resten av gruppa sørger for at vi får i gang sorteringsbånd, kjøre på plass brakke, sette opp telt hvor vi
skal ha disse, opprette lager av søppelsekker/pantesekker o.l.
Lars Eirik Kristiansen og kasserer i skigruppa Lotte Raabe Hegge sørger for at betalingsenhetene er
klare for bruk.
Ipader og Izetler. Vipps til vannkjøring. Vipps til alkotesting. Vipps til nattkiosk. (Nytt for 2018)
Staale Nyhus – Kai Ove Wangen og Lars Eirik Kristiansen setter opp vannforsyningssentralen.

Onsdag 4 juli – søndag 8 juli.
Gjennomføring i henhold til vaktplan.

Søndag 8 Juli kl 13:00.
Alle grupper møter. Se vaktplan!
Opprydding i leir og jordet, siste rest av sortering av søppel/tomgods.
Servering av Pizza og Mineralvann klokken 17:00

Mandag 9 juli.
Lars Eirik Kristiansen + 4 stk sørger for fjerning av vogn og diverse utstyr fra leir.

Klokken 15:00.
Alle som har mulighet, møter for en siste finrydding av jordet.
Ta gjerne med barn, da det blir en sosial setting.
Servering av Pizza og mineralvann i løpet av ettermiddagen.

Nye krav fra Brannvesenet:
Siden campen begynner å bli rimelig stor, har brannvesenet satt noen forutsettinger for å godkjenne
campingen.
De som blir satt opp på brannvakt på vaktliste, MÅ delta på 2 stk brannøvelser. Brannøvelse i uke 23
(kommer nærmere inn på dag og dato.) Brannøvelse i uke 27. Tirsdag 3 Juli klokken 18:00.
Brannvesenet har også hentet inn ekstra beredskap og bil fra Lillehammer, som kun står standby for
countryfestivalen hvis uhellet skulle være ute.

Hvis alle stiller opp i henhold til vaktplan, blir det en lettere dugnad for alle sammen og vi får en
ypperlig sjanse til å ha en ålreit sosial setting.
Vi vil på forhånd takke for at dere stiller opp og samtidig ønske alle lykke til med dugnaden 2018.
Bytting av vakter må alle sørge for sjølv. Endringer sendes til Countrycampvinstra@gmail.com eller
tekstmelding til Lars Eirik Kristiansen 480 35 555
Med vennlig hilsen
Lars Eirik Kristiansen
Campleder Countryfestivalen 2018.

