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O-Trening og Skattejakt 2011 

Velkommen til ny O-sesong og årets Skattejakt.  
 
Mo O-klubb arrangerer i tillegg til Skattejakten treninger for barn og unge fra 9 år og 
oppover. Treningene er sosiale, artige og legges opp slik at alle uansett erfaring og 
ambisjonsnivå kan delta. 
 
For å ha et slikt tilbud til barn og unge i klubben, er vi avhengig av at alle foreldre, 
aktive og O-interesserte bidrar.  Alle aktive er satt opp som trenere og løypeleggere.  
 
Vi er veldig takknemlig for at dere foreldre til “våre små skattejegere" bidrar i O-
kaféen med salg av kaffe, kake og saft. 2 personer har ansvaret under hver 
skattejakt.  
 
Arbeidsoppgavene er: 

 Selge kaffe og kaker 
 Dele ut saft 
 Trekke og dele ut 2 premier for hver skattejakt 
 
Det blir tid til at dere går med egne unger på Skattejakten. 
 
Tid og sted for Skattejakt finner dere i lista nedenfor.  
 
Gjennomføring se side 3. Dere to fordeler arbeidet dere i mellom. Kafeansvarlig 
sørger for å ta med saftkanne og øvrig utstyr. Hvis datoen ikke passer, må dere bytte 
med en av de andre på listen, gi beskjed til ansvarlig i god tid før selve 
arrangementdag. 
 
Har dere spørsmål, kontakt: 
 Erlend Mikalsen:  tlf.: 917 90 569 

 Nancy Stien Schreiner  tlf.: 950 00 869. 
  
 
O-hilsen fra Erlend Mikalsen og Nancy Stien Schreiner 
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Kaffesalg og kakebakere SKATTEJAKT 2011 

Dato Sted / Kafeansvarlig Kaffesalg Flg. tar med 1 skuffkake + 1 kanne kaffe 

24.mai 

Mjølan Erik Schreiner Erik Schreiner 

Ansv.: Erik Schreiner Aud Rabliås Aud Rabliås 

 
    Doris Stien Kaspersen 

      Wenche Hjelmseth 

31.mai 

Selfors Kristin Nilssen Kristin Nilssen - 915 19 163 

Ansv.: Kristin Nilssen Geir-Ole Bullvåg Geir-Ole Bullvåg - 464 28 580 

 
    Ingrid Oxaas Wie - 908 34 939 

      Per Storvolleng - 950 56 954 

07.jun 

Hauknes Mette Fallhei Mette Fallhei - 990 31 354 

Ansv.: Mette Fallhei Mette Bjerve Solli Mette Bjerve Solli - 414 16 305 

 
    Frank D. Priesemann 907 86 618 

      Hilde Sofie Hansen - 952 54 185 

14.jun 

Skillevollen Vegard Strand Vegard Strand - 918 86 913 

Ansv.: Vegard Strand Ketil Hjelmseth Ketil Hjelmseth - 952 26 857 

 
    Liv Petersen-Øverleir - 414 24 867 

      Elsa Hauknes - 917 55 641 

23.aug 

Moheia vgs. Gøril Øie Gøril Øie - 993 83 133 

Ansv.: Gøril Øie Tare Steiro Tare Steiro - 971 11 410 

 
    Hilde Rokkan - 417 67 687 

      ?? 

30.aug 

Utsikten Gina Einum Gina Einum – 950 69 919 

Ansv.: Gina Einum ?? ?? 

 
    Jan Kåre Vatne - 977 60 188 

      ?? 

06.sep 

Klokkerhagen Erlend Mikalsen Erlend Mikalsen - 917 90 569 

Ansv.: 
Erlend 
Mikalsen 

?? ?? 

 
    ?? 

      ?? 

13.sep 

Skillevollen Håkon Vargdal Håkon Vargdal - 454 04 946 

Ansv.: Håkon Vargdal ?? ?? 

 
    ?? 

      ?? 

NB! ?? = Mangler personell 
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Praktisk arbeid Skattejakt 

Før løpet 

Kafeansvarlig får utstyr, fra de som hadde kafedrift forrige løp. Dette inkluderer 
saftdunk, saft, beger, søppelsekker, premier og pengekasse kakesalg. Kafeansvarlig 
fordeler arbeid på de som er i gruppen og sørger for: 
 

 Det skal bakes minst 4 kaker(skuffkake-størrelse til hvert løp) (se listen over) 

 Det kokes minst 4 kanner kaffe til hvert løp (se listen over) 

 At saftdunken er halvfull – full av ferdig blandet saft. Saftdunken tar 20 l.  

 At det er minst 150 plastbeger. Hvis det mangler saft eller beger, ta kontakt med 
Erlend, som har lager av beger hjemme  

 At det er søppelsekker, servietter etc. Hvis det mangler slikt, kjøp inn nytt med 
midler fra kasse. Legg ved kvittering 

 Mo O-klubb stiller med 2 bord og 4 stoler  

 Mo O-klubb stiller med telt når det regner 
 
Under løpet 
Møt opp i god tid, en av dere må være der ca. 17.45.   
 
Salg 
Rigg til eget bord for saft, kaffe og kaker. Heng ut søppelsekk. Det er vanligvis lite 
salg før folk kommer i mål, ca. 18.15. Salg avsluttes ca 19.30. 
 

 NB! En av kakene er reservert til de som er på trening. Gi denne til 
treneransvarlig Tore Kolstad før salget starter.  

 Alle deltagere i Skattejakt og trening får gratis saft. Pass på at det er igjen saft til 
de som er på trening, ca. 30 stk 

 Kaker. Kr 10 pr stk, Kaffe. Kr 10 pr beger. 

 Legg penger i egen boks merket kakesalg 
 Registrer beløp i kasse før og etter løp, eventuelle utgifter og inntekter fra salget 

på regnskapsark 

 Når omtrent alle har startet, ca. 18.30, trekkes det ut to premier blant de under 10 
år som ikke tidligere i år har fått premie.  Del ut premie. Skriv dato i premiefeltet 
på lista. 

 


