1 – 4 September

Vestfossen Marken venter på oss alle igjen i august måned, som en god tradisjon og for 26. året på rad.
Som dere vet betyr det en god arbeidsøkt, og en real dugnadsinnsats fra alle oss som er eller har barn og
ungdom i VIF. Vi er alle avhengig av hverandre denne helgen, slik at trafikkvakter, ryddevakter, m.m. går
tilfredsstillende. Vi har også vært så heldig i år å få ha hamburgersalg fredag og lørdag kveld/natt ved
Onkel Thor. Noe som gir en god ekstra inntekt for gruppene i VIF.
Vestfossen Marken «eies» nå som de fleste vet kun av VIF, ettersom de andre andelshaverne trakk
seg ut av samarbeidet for tre år siden.
Håper alle stiller seg positive til dette slik at Vestfossen Marken fortsatt kan «leve» videre.

Arrangementskomiteen har arbeidet tett sammen om gjeldende dugnadslister. Dere må selv ta ansvaret for å
møte presis, og å foreta eventuelle vaktendringer selv. Det er selvsagt mulig å bytte innbyrdes og på tvers
av lagene og idrettsgrener. Gjør de forandringene som er nødvendige. MEN: ansvarlige (undertegnede)
MÅ ha beskjed om eventuelle endringer.
I en jungel av navn med adresser i vårt medlemsregister, kan det selvfølgelig oppstå feil. Mange
barn/ungdom er med i flere idrettsgrener, noen i samme familie har kanskje ikke samme etternavn o.s.v. Gi
beskjed til undertegnede hvis du er oppført flere ganger o.l. Målet vårt er at det kun skal være en vakt pr
familie innad i VIF.
Samarbeide på tvers av idrettsgrener i vår klubb har gitt” mersmak”. Vi håper og tror at dette vil fungere
tilfredsstillende for oss alle og til klubbens beste også i år.
Vaktlistene foreligger nå, slik vedlagte skriv viser, men husk at dere kan bil satt til andre arbeidsoppgaver
enn det som er beskrevet hvis vi finner det nødvendig. ” Marken-helgen” strekker seg dette året fra 1-4
September. Vær positivt innstilt, møt opp med glimt i blikket og vi klarer å løse dette i fellesskap.
Vestfossen er kjent for sin gode dugnadsånd, la oss fortsatt leve opp til det!

Vi ønsker å presisere noen formuleringer, og ting som det alltid knytter seg spørsmål til:
 Marken dugnaden knytter seg til forrige, og inneværende sesong. Vurderer barnet/ungdommen å
slutte, er denne dugnaden for den sesongen som hun eller han faktisk har deltatt i idrett i VIF. Av
denne grunn må deres dugnad gjennomføres.
 Alle vakter møter opp 15 min før vaktens begynnelse på Markenskontoret (gul murbygning i
enden av brua) for registrering. Bortsett fra de som skal ha Hamburgersalg. Disse møter til
anviste plasser ifølge lister over hamburgersalg.
 Viktig at VIF også i år klarer å stille med alle disse vaktene. Alle som står oppført MÅ møte!
 Hvorfor har jeg fått vakt i år når ikke naboen har fått? Det kan være flere grunner til dette. I tillegg
til ordinære vakter er det mange ”i sving” med andre arbeidsoppgaver som f.eks.
Nattevakter/teltvakter i gata, markenskomiteen, loddsalg, strømansvarlig og andre oppgaver i
forbindelse med VIF stand m.m.
 Det vil bli gitt ut egne vaktlister for de som skal selge lodder og annet ved VIF stand under
Marken.
 Foresatte til barn møter på oppsatt vakt. Utøvere eller eldre søsken kan ta vakt ved fylte 16 år.
Foreløpig sier vi vel møtt og lykke til.
Tar vi alle i et tak, er dette overkommelig for alle parter! Stå på med godt humør!
Vi ses på Marken 2016
På vegne av arr. Kom

Kjersti Hagen
Mobil: 98693436
NB! Sms på dagtid eventuelt telefon etter kl 16:00

