BANKCUP 2018.
Nå er det snart tid for å arrangere bankcup igjen. Vi starter opp 9. januar hvis det er snø til det.
For å gjennomføre dette, trenger vi mange frivillige hjelpere. Vi tillater oss derfor å spørre deg om du
kan bidra med dugnad en kveld, samt ta med deg en stor porsjon vaffelrøre, og ei kaffekanne.
(gjelder også kontaktpersonene). Bruk helst vaffelrøreoppskriften som medfølger. Vaffelrøren kan
fryses eller lages fersk dagen i forveien. Du kan lage ei regning, og oppgi ditt kontonummer til kasserer
i VIL, Karianne Sætre, så får du dekket utgiftene med kr 125,-.
Vaffelsalg lager trivelig stemning. Spesielt for de minste er det stor stas å få kjøpe vaffel etter å ha gått
skirenn!
Vaffelsalget gir også ekstra inntekt til langrennsgruppa, som bidrar med flere fine aktiviteter for bygdas
innbyggere.
Vi har også i år satt opp en saftansvarlig for hvert løp. Denne personen kan hente saft og to store
saftkanner hos Aud på VSA, og blande saft i disse. Det blir fullt ved benkene i kantina, så jeg anbefaler
å koke vann og blande saften ferdig hjemme.
På forhånd tusen takk!
NB! Siden vi ikke kan være sikre på gode snøforhold hele vinteren opererer vi også i år med oppsett på
løpsnr. som utgangspunkt. Datoene kan forskyve seg underveis dersom snøforholdene blir umulige.
Derfor må en forholde seg til løpsnr, og ikke datoen, om noen løp blir utsatt. Følg med på oppdaterte
opplysninger på: www.heia-heia.no., eventuelt kontakt din kontaktperson.

OPPSKRIFT PÅ VAFFELRØRE!
7 egg
750 gram sukker. (egg og sukker piskes først til eggedosis, før det tørre og væsken blandes godt.)
1 liter kefir.
1,5 liter H-melk.
500 gram smeltet smør.
3 barneskjeer vaniljesukker
3 ts bakepulver.
1,5 kilo hvetemel.
Litt kardemomme.
Vaffelrøren kan godt fryses, eller lages dagen i forveien.

DUGNADSGJENG:
Steke vafler. Koke kaffe. Salg av vafler og kaffe.
Alle har med en porsjon vaffelrøre og ei kaffekanne!
1. LØP (Forhåpentligvis 9. januar) : KONTAKTPERSON: ELLEN SINES. (tlf: 99590326)
Else Marie Flaten, Hanne Kari Nordaberg Vegerstøl, Marit Flaten, og Karin Skaaland (saftansvarlig).

2. LØP (Forhåpentligvis 16. januar) : KONTAKTPERSON: KARI FLATEN (tlf: 47269239)
Mona Urfjell Myre, Nanna Flaten, Katrine Solheim Ås, Janni Værland, Hilde Lindtveit (saftansvarlig)

3. LØP (Forhåpentligvis 23. januar) : KONTAKTPERSON: ARNHILD BRÅTEN (tlf: 95458688)
Silje Værland, Anette Bergan, Anne Dehli Straum, Hannelore Karlsen (saftansvarlig), Karianne

Bjorkjendal.

4. LØP (Forhåpentligvis 30. januar) : KONTAKTPERSON: ANNE STANDAL (tlf: 99507742)
Lena Jørgensen, Lisa Fasseland Myhre, Kirsten Helen Myren, Carolina Moland (saftansvarlig), Elna
Langemyr.

5. LØP (Forhåpentligvis 6. februar) : KONTAKTPERSON: GUNN KARIN SONGEDAL (tlf: 41623754)
Maria Bergan, Elin Esperås, Kristin Aanonsen Bjorvatten, Anne Helene Espeland Baarøy
(saftansvarlig), Karianne Sætre.

6. LØP (Forhåpentligvis 13. februar) : KONTAKTPERSON: MAGNHILD DALEN (tlf: 90876916)
Kristin Songe Bakken, Liv-Torill Heen Espeland, Aud Værland, Camilla Saga (saftansvarlig), Karianne
Bjørnstad Halvorsen.

Bytt gjerne innbyrdes, eller få en stedfortreder, dersom du ikke kan stille opp.

FREMMØTE VED MÅLBUA SENEST KL 17.00
Hvis spørsmål eller beskjeder, kontakt deres kontaktperson.
Lista blir også lagt ut under Bankcup 2018 på sida til heia-heia.no i tilfelle dere roter den bort 

TIL KONTAKTPERSONENE
Kaffekoking og vaffelsteking foregår i mellomtrinnets kantine. Dere kan hente nøkkelen på målbua
kl. 17. Dere får den av Geir Bråten. På loftet i målbua finner dere fire doble vaffeljern, kaffe,
servietter, pappkrus, tørkeruller, samt det dere trenger til steking og rengjøring etterpå. I kantina skal
det være ryddig og fint etter at vi er ferdig. Alt settes bort på loftet i målbua igjen etterpå, og nøkkelen
leveres til Geir.
Saftdunkene og saften må leveres til Aud igjen, eller om dere avtaler med neste saftansvarlig og
leverer til vedkommende.
Salget skal være ved målbua som før, så det må settes opp et bord der. Bordet står på innsiden av
inngangsdøra til målbua. Vekslepenger finner dere i en isboks på målbua ca. kl. 17.00. Emma Smeland
Nygårdseter kommer med dem.
Vi har kun de seks kaffekannene som vaffelgruppa har med denne kvelden, så det kokes kaffe og
fylles på disse kannene etter behov.
Vi trenger noe mer enn seks vaffelrører spesielt de første gangene, derfor blir noen av tidtakerne spurt
om å ta med ei røre.
Det er også fint hvis dere kan minne deres dugnadsgjeng på at det er deres tur. Det er så dumt hvis
noen glemmer å komme.
Det er greit hvis kontaktpersonen tar med noen koppehandkle til å ha over vaflene, så slipper vi å
bruke skolens.
Jeg håper jeg har fått med det viktigste nå, og skulle det være noe jeg har glemt, eller dere lurer på, så
ta kontakt.

Hilsen langrennsgruppa, v/Terje Flaten
(basert på tilsvarende rundskriv fra Arnhild i fjor…)
Tlf.nr. 41201213

