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Protokoll fra  styremøte i  Buvasstølan Sti og løypelag  

søndag den 5. mars 2017 kl. 11.00 – 13.30 på hytte på hytta til Mange Maurset på Buvatn 

 
Tilstede: Magne Maurset, Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Kai Hansen, Grethe 
Andersen og Osmund Ueland 
 
Forfall: Astrid Ø. Brenna var forhindret fra å møte 
 
01/17 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 
Styret godkjente innkallingen.  
 
02/17 Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak: 
Styret godkjente dagsorden  
 
03/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. September 2016 
Protokoll er tidligere utsendt og ingen kommentarer mottatt. 
 
Vedtak: 
Styret godkjente protokollen fra styremøte 7. September 2016.  
 
04/17 Årsregnskap og Årsmelding 2016  
 
Årsregnskapet er vedlagt. Dette sjekkes nå ut mot revisor. Årsmelding er under utarbeidelse. 
Hovedtrekkene ble referert i møte, og styreleder kommer med forslag til endelig tekst på mail til 
styret. 
Dersom der blir vesentlig endring på tall etter revisorgjennomgang, sjekker styreleder slike ut 
mot styret. 
 
Vedtak: 
Styret godkjente Årsregnskapet 2016. Endelig utforming av Årsmelding sendes styret for 
godkjenning på mail. 
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05/17 Budsjett 2017  
 

1. Styret foreslår følgende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for BSLL i 2017: 
 

Driftsutgifter: 
Drift av løypemaskin 40.000,00 

Premier skirenn 8.000,00 
Nettsider/informasjon 20.000,00 

Porto/kopiering/kontorrekvisita 10.000,00 

Løypekjøring 30.000,00 

Tilskudd/garanti til konsert 22. juli Buvatn Brygge               30.000.00 

Avsetning til investeringer 75.000,00  
Sum utgifter                                                                                      213.000,00 

 
Driftsinntekter: 
Medlemskontingent – 110 x kr. 1000,- kr.   110.000,00 
Salg av kart ”Nes Østmark”                                                         kr.    20.000,00 
Tilskudd fra Nes kommune til Eventyrløypa                           kr.    80.000,00 
Tilskudd fra Nes Østmark sti- og løypeforening    kr    20.000,00 
Overskudd skirenn/loddsalg kr.     5.000,00 
Sum inntekter kr.  235.000,00 
Overskudd drift kr.  22.000,0 

 

 

Investeringer 2017  - utgifter 
A. Gapahuk til Thoenmarka             kr. 35.000,- (mars 2017) forpliktet 
B. HC rampe på Buvatn Brygge       kr. 11.000,- (april 2017) forpliktet 
C. 50 % av materialkost HC WC       kr.   8.000,- (april 2017) likebehandling sponsorer 
D. Gapahuk opp fra Langevatn         kr. 35.000,- (juni 2017)  styret foreslår 
E. Sittegruppe, sti og grusing       -  kr.  25.000,- (juni 2017)   styret foreslår 

(Valdreslivannet) 
F. Kart Nes Østmark, trykking         kr. 110.000,- (april 2017) forpliktet 
G. Verktøy og web-kamera               kr    20.000,-  
H. Fullføring av skiltprosjekt            kr.   81.000,-  

               Kostnader                                         kr. 315.000,- 
 
Gapahuk ved Andersentjern er planlagt i 2018. Kan være mulig å søke eksterne midler til 
begge gapahukene. 
Andre eksterne søknader vurderes også for å bygge opp budsjettreserve. 
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Investeringer 2017 - inntekter 

1. Beholdning 1. januar 2017              kr.    57.000,- (fakta var 57.195,-) 
2. Sponsoravtaler  2017                         kr.   65.000,- 
3. Nes kommune – Et løft for Nes Ø   kr.    75.000,- 
4. Utestående skiltbetaling                   kr.    83.000,- (kommune, fylke ,Gjensidigestiftelse) 
5. Avsetning fra driften 2017               kr.    75.000,- 
6. Andre tilskudd                                     kr.    38.000,- (må søkes på) 
7. Overskudd fra driften i 2017          kr.     22.000,- 

Sum kapital                                          kr.    415.000,- 
       

            Utbetalinger                                             kr. 315.000,- 
            Beholdning 31.12.17                            kr.  100.000,- 
                                           
Plan for eksterne søknader i 2017 vil bli utarbeidet av nytt styre. 
 
Styret vurderer drift og investeringsbudsjett samlet som realistisk. Driften i 2017 har på 
flere områder positiv usikkerhet. 
Skiltprosjektet har svært liten risiko, ettersom en får dekket alle utgifter innenfor rammer 
som er godkjent. Betalingen fra kommunen til ”Et løft for Nes Østmakr” er foretatt, og 
sponsorbeløpene med unntak av to er betalt pr dato. 
Målsettingen om å ha kr. 100.000,- på konto ved utgangen av 2016, ble ikke helt nådd. 
Målsettingen videreføres til 2017, og beløpet setter på foreningens investeringskonto. 
 
Vedtak: 
Styret foreslå at Årsmøte gjør følgende vedtak: 
Årsmøte godkjente foreningens driftsbudsjettet for 2017med driftsutgifter på kr 213 000, 
herav avsetning på kr 75.000,- til fornyelse av løypemaskin,  inntekter på kr. 235.000,- og 
resultat på kr. 22.000,-. 
Årsmøte godkjent investeringsramme på kr 315.000,- med de fremlagte spesifikasjoner og 
tilhørende finansieringsplan. 
Årsmøte understreket at foreningen må styre etter å ha igjen kr. 100.000,- i ikke forpliktede 
midler ved utgangen av 2017. 
 
06/17 Innkalling til Årsmøte 13. april kl 14.00 på Engene fjellstue  
Styreleder fremla forslag til innkalling til årsmøte, som ble endret til slik i møte: 
 
Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag                                     Buvatn, 6. mars 2017. 
 
Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 13. april, kl. 14.00 på Engene fjellstue. 
 
Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte, og startet kl. 14.00. 
Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering. 
Årsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding  
2. Foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandling av nye tiltak:  

• Finansieringsplan for foreningen de nærmeste år 

• Investeringer 2017 

• Evt forslag som kommer inn senest to uker før årsmøte 
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4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2018.  
5. Vedta foreningens budsjett for 2017 – drift og investeringer 
6. Valg 

a) leder for et år (Osmund Ueland har meddelt valgkomiteen at han går ut av styret) 
b) nestleder for to år 
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år 
d) revisor 
e) valgkomite på 3 personer 

7. Eventuelt 
Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte. Sendes 
på epost til post@buvatn.no, eller varsles  til styreleder på mobil 41656001. 
 
Styret vil lage saksfremlegg  og Årsmelding, og legge de ut på nettsiden senest 10 dager før 
Årsmøte. Varsel vil bli sendt når dette gjøres.  
Årsmeldingen vil også bli sendt i posten innen 24. mars sammen med to eksemplar av vår nye 
kart over Nes Østmark. 
 
Styret vedlegger også en oversikt på oppgaver i foreningen fremover, og oppfordrer hytteeierne 
til å melde tilbake hvor de kunne tenke seg å bidra – Se vedlegg: ”Kan du tenkte deg å bidra”? 
 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no  den epostadresse og det 
mobil nr som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på. Det vil spare foreningen 
for kostnader og gi enda bedre informasjon. 
 
Vennlig hilsen 
Buvasstølan sti- og løypelag 
 
Osmund Ueland 
Styreleder, sign 
 
Vedlegg: ”Kan du tenke deg å bidra”? 
 
Vedtak: 
Styret godkjente innkalling til Årsmøte 13. april 2017. 
 
07/17  Handlinger 2017  
 
Styret gjennomgikk forslag til Handlingsplan 2017. 

1. Kart Nes Østmark  - to stk til hver hytte i Nes Østmark i rivesikkert papir. Kartet vil være 
ferdig trykket 23. Mars, og sendes hytteeierne i BSLL sammen med saksunderlag til 
Årsmøte.. Årsaken til forsinkelsene er mange. 
Utover de antall som hytteeierne i Nes Østmark får gratis, selges kartet av NTN og Nordlie 
Bokhandel på Nes. Det søker også å få DNT Drammen & Omegn og andre til å selge 
kartet. 
De tre øvrige foreninger i Nes Østmark får kart til sine hytteeiere, og et mindre avtalt 
antall til salg for deres gevinst. 
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2. Komplettering av skilting og utvidet samarbeid med Nes Østmark sti og løypeforening               

Irritasjon hos Nes Østmark sti- og løypeforening over at BSLL har kjørt opp løyper (løype 
Buvasstølan -Buvatn-Alketjern) og satt  opp skilt i "deres område" (Buvatn-Øvre Alketjern) 
uten at de er informert.  BSLL sine skilt som ble satt opp i høst, er fjernet.  Dette medfører 
at det mangler informasjon om retning mot Høleravassløypene, Vardefjell og Trytehol i 
krysset der løypa fra Buvasstølan kommer inn på Tryteholrunden. NØSL forslo en felles 
gruppe fra de to lagene som vurderer felles møtepunkt og skilting. 
Samarbeidet med naboforeningen både nordover og sørover har fungert godt.  Så dette 
må betraktes som en glipp.  
 
Vedtak: Det er viktig med tett samhandling med naboforeninger om skilting og utvikling 
av stier og løyper. Felles skiltgruppe etableres, med Magne, Tomas, Terje og Erik som 
medlemmer i første omgang. 

 
3. Komplettering av Eventyrløypa I Thoenmarka og Liemarka 

Thoenmarka har foreslått en omlegging i det parti hvor det var søkt kommunen om 
tillatelse til maskinarbeid. Da unngås maskinarbeid. Slik omlegging blir først klar til neste 
sesong. Styret er positiv til slik løsning. Status i Liemarka er ikke oppdatert. 

 
4. Utbedring av Eventyrløypa gjennom BSLL sitt område.  

Et parti gjenstår å nivellere fra Hugarhaugen og ned det bratteste mot Langevatn.  
Saken ble drøftet i styremøte 7.9.2016 og det ble påpekt behov for utbedring av dette og 
flere andre punkter og at det derfor måtte legges opp til  maskindugnad i august 2017.  
Vedtak: Det gjennomføres en maskindugnad i august 2017 der bl.a. dette punktet 
utbedres. Ansvar: Tomas 

 
5. Opprydding i Eventyrløypa og andre løyper gjennom BSLL etter egne vurderinger og 

kommentarer fra kommunen. (Magne) 
Saken ble behandlet i styremøte 7.9.2016.  Da gjenstod aksjoner for rydding og kvisting av 
trær langs Valdreslibekken samt tilbakemelding til kommunen med bilder av 
gjennomførte oppryddingstiltak. Opprydding langs Valdreslibekken ble gjennomført i 
oktober- dugnaden.  Kommunen har fått skriftlig tilbakemelding. 
Det bør også ryddes opp i felte trær i først bakken opp fra myra langs løypa for  
Hugarhaugrennet. 
Vedtak:  Dokumentasjon på utført opprydding med bilder og tekst sendes Nes kommune 
(v/skogsjef)   
Rydding av trær langs Hugarhaugløypa legges inn i planene for dugnaden til våren.  
Ansvar: Tomas 

 
6. Ferdigstillelse av serviceanlegget. Det som nå gjenstår er I hovedsak komplettering av 

stein på grunnmur, og bygging aggregat hus. Møbler til møterom gjenstår også. Styret 
påpekte at arbeidsbenk og noe verktøy måtte kjøpes inn og at det avsette kr. 10.000,- til 
dette i investeringsbudsjettet for 2017.  

 
7. Utvidet parkering overfor dagens Valdreslie-bom. 

Saken er tatt opp med kommunen, som er positiv, mens Veglaget foreslår å starte med å 
gjøre eksisterende parkeringsplasser skikkelig tilgjengelig sommer og vinter. 
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8. Opparbeide/vurdere ny trase for løypemaskin fra Valdreslie-bom og ned til 

serviceanlegget  
På styremøte 7.9.2016 ble det besluttet at dette måtte inn i dugnadsplanen for 2017. Det 
ble også påpekt at vi måtte se på alternative muligheter, f.eks. å legge traséen over 
Vollen. Osmund tar dette med Nub Arild. 
Kåre Olav Østenfor tok i samtale med Osmund 9.9.2016 opp behovet for en befaring  
våren 2017 for å finne ny trasé for skiløype på venstre side av Stormyrvegen. 
 
Vedtak:  Det planlegges en befaring til våren med grunneiere for å se på mulig utvidet 
parkering og omlegging av skiløypetraséer fra Valdreslibom til Serviceanlegg og på 
venstre side av  Stormyrvegen.  Ansvar:  Tomas (Tomas fikk på Styremøtet 7.9 ansvaret 
for å ta dette med i dugnadsplan for 2017) 

 
9. Komplettering av Buvatn Brygge med HC rampe i aluminium og bygging av HC toalett på 

Ål videregående skole. Byggingen av HC toalett er i gang og skal være ferdig rett over 
påske. Maxbo tok opp at materialene til dette kostet det dobbelte av hva Monter sponset 
til den impregnerte trerammenover badesanden. Ut fra dette er det inngått avtale med 
Maxbo at de fakturerer oss det materialene koster mer enn kr 8.000,- Antatt at dette kan 
bli kr. 7.500,- som tas inn i budsjett 2017 på investeringer. HC rampe bestilles på Gol stål 
av Osmund innen medio mars. Innfesting ble avklart i møte. 

 
10. Konsert og offisiell åpning av  Buvatn Brygge 22. juli 2017. Styret må sette ned komite 

som går i dialog med arrangør om markedsføring og program. Osmund er med i 
komiteen. Røde Kors bør kontaktes, da de kan bidra på flere områder. 

 
11. Hvem tar ansvar for oppsyn med Buvatn Brygge, og sørger for at brygge og båter blir tatt 

på land. 
Det må etablere rutiner for driften av Buvatn Brygge.  Dette inkluderer jevnlig rengjøring 
av do, tilsyn med båter og rydding av området.  Det bør opprettes en egen gruppe som 
lager en turnusordning.  Det lages en liste over oppgaver som skal utføres og når. Fra 
utsetting av båter og brygge om våren, via drift og vedlikehold om sommeren til opptak 
av båter og brygger på høsten. Dette bør i størst mulig utstrekning samkjøres med vår og 
høstdugnad i BSLL. En i styret bør ha et særskilt ansvar for Buvatn brygge. 
Vedtak: Ansvar for organisering av drift av Buvatn brygge overlates til nytt styre. Det 
anbefales at valgkomitéen tar hensyn til dette i sitt arbeid. Se punkt om "Endringer i styret 
til årsmøte i april". 

 
12. Fiskekonkurranse for barn og unge i 2017 i samarbeid med Nes Østmark Fiskeforening. 

Det var ingen respons (innmeldinger av fangst) i 2016.  
 
Vedtak: Styret vedtok å ikke videreføre fiskekonkurransen for barn og unge i 2017.  BSLL 
vil likevel samarbeide med jeger og fiskerforeningen om ulike aktiviteter, med særlig vekt 
på barn og unge. 

 
13. Grasrotmidler gjennom Norsk Tipping er landsert på nettsider og FB. Kommer også stor 

annonse for dette på Kart over Nes Østmark, som alle hytter nå får. Styret tar dette opp 
på Årsmøte og oppfordrer til engasjement. Vervekort kopieres opp og deles ut. Burde 
være mulig å komme opp mot inntekter på kr 50.000,- i året minst. 
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14. Web kamera på grensen Thoemarka  Liemarka langs Eventyrløypa søker satt opp til 

våren. Osmund følger opp. Settes opp i Liemarka på hytte som får strøm. Dekkes under 
prosjektet ”Et løft for Nes Østmark”. Denne kostnad må inn i budsjett 2017. 
Driftskostnadene må Liemarka ta. 

 
15. Endringer i styret til årsmøte i april. Klare ansvarsområder for hver i styret og andre 

områder. Osmund meddelte valgkomiteen i desember 2016 at han går ut av styret nå. 
 
Det bør fra 2017 legges opp til at ulike styremedlemmer har hver sine ansvarsområder.  
Innenfor hvert ansvarsområde lages det lister over oppgaver som skal gjøres og når disse 
skal gjøres. Styremedlemmet har ansvaret for å etablere og lede komiteer (der det er 
behov for det) som utfører oppgavene. Alle styremedlemmer må ha minst ett 
ansvarsområde, men gjerne flere. Ansvarlig for områdene legger frem utdypet forslag til 
oppgaveliste og avstemmer dette med resten av styret. 
Forslag til ansvarsområder for diskusjon: 
 

a. Økonomi:  Budsjett, regnskap, oversikt over tilskuddsmuligheter og søknadsfrister. 
Kvartalsvise oversikter over økonomien (til styremøter), innkreving av 
kontingenter. 

b. Skilting og rydding: Skilting av stier og skiløyper, rydding av vegetasjon. 
Informasjonstavler i hele BSLL. Årlig gjennomgang og supplering. Oppdatering av 
kart ved behov. Samarbeid med naboforeninger om skilting. 

c. Løypemaskin, løypekjøring og servicebygg: Organisere løypekjøring, vedlikehold 
og service av løypemaskin, vedlikehold av servicebygg, informasjon på hjemmeside 
og facebook om løypeforhold ved behov (når det er tvil om det blir kjørt)(kan 
eventuelt dele opp dette ansvarsområdet?) 

d. Buvatn brygge: Organisere jevnlig rengjøring av do, rydding av området, tilsyn 
med båter og brygge, sette ut og ta opp brygge og båter. 

e. Dugnad og anlegg: Planlegge og organisere dugnader vår og høst i samråd med i 
samråd med resten av styret. Gjennomføre nye "anlegg"  (opparbeiding av nye 
stier/veier, benker/bord, gapahuker osv.) 

f. Hugarhaugrennet: Organisere Hugarhaugrennet, inkludert premiering og 
loddsalg, akekonkurranse og andre konkurranser 

g. Informasjon: Holde vedlike/oppdatere hjemmeside og facebook.  Legge ut 
informasjon i samråd med resten av styret.  

h. WEB kameraene:  Sjekke at kameraene fungerer etter hensikten, holde vedlike 
batterier og kasser. 

i. Fest og moro: Organisere fester og andre sosiale tilstelninger. Grillfest Buvatn 
brygge (med kulturinnslag, notfiske etc), høstfest med dans osv. (I tilknytning til 
dugnadene?) 

j. Styreleder: Innkalle og lede kvartalsvise styremøter og årsmøtet. Kontakt med 
kommune, sponsorer og naboforeninger. Årsrapport og oppdatering av Strategi 
med handlingplan. Godkjenne utbetalinger.  

  
                          Vedtak: 

Forslag til oppgavefordeling sende til medlemmene sammen med innkalling til 
Årsmøte, hvor det oppfordres til å melde interesse. 
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16. Sykkelinken Valdreslie – Bekkjeset – hva nå etter at Gjensidigestiftelsen sa nei?  

BSLL fikk 20.12.2016 avslag fra Gjensidigestiftelsen på vår søknad om tilskudd til 
sykkellinken Nes-Gol-Hemsedal for tiltak på strekningen Valdreslii-Bekkjeset. Det gis 
ingen særskilt begrunnelse for avslaget, men stiftelsen lister opp følgende 
gjennomgående årsaker til avslag:  
- Behovet for støtte er betydelig større enn tilgjengelige midler 
- Prosjektet er utenfor stiftelsens formål 
- Ufullstendig søknad, f.eks. at offentlig godkjenninger mangler der det er et krav. 
- Manglende eller lite informasjon om budsjett/finansiering og/eller fremdriftsplan 
 
For å få underlag for søknaden til Gjensidigstiftelsen, sendte BSLL 16.8.2016 en 
anmodning om forhåndsuttalelse fra Nes kommune v/Teknisk utvalg. Styreleder i BSLL 
hadde 13.9.2016 møter med hhv leder og nestleder i Teknisk utvalg i kommunen, og fikk 
positive tilbakemeldinger, men de ville gjerne se mer detaljert hvordan prosjektet er 
tenkt gjennomført. Slik detaljert plan er ikke sendt kommunen. 
Vi antar at avslaget fra Gjensidigstiftelsen kanskje skylde manglende avklaring med 
kommunen, selv om søknaden inneholdt ansvarlige politikere de kunne ringe og sjekke 
med. 
Vedtak:  
Prosjektet krever videre bearbeiding på detaljert løsning gjennom 2017, herunder 
gjennomgå med kommunen krav til utforming og løsninger,før evt søknader om midler 
kan sendes. Saken tas opp på årsmøte Årsmøte i 2018. 
 

17. Sittegruppe, adkomst og grusing veg og i Valdreslivannet 
Tiltaket ble drøftet på styremøte 7.9, og styret var da positiv til at tiltaket ble prioritert i 
2017. Tiltaket omfatter gruset sti ca 100 m, sittegruppe og grusing på land og i vannet. 
Saken må sjekkes ut med grunneier Jens Christian Vig. 
 
Vedtak:  Saken legges frem for årsmøtet som del av budsjett og handlingsplanen for 
2017. Forutsatt at grunneier har gitt sitt samtykke, gjennomføres prosjektet. Osmund 
avklarer med grunneier før årsmøte. Saken må avklare med kommunen før tiltak 
igangsettes.   

 
18. Gapahuker I Nes Østmark  - Thoenmarka Liemarka –  og to hos oss.  

BSLL og Thoenmarka hyttevelforening sendte 31.10.2016 en felles søknad til kommunen 
om dispensjon fra kommuneplanen og tillatelse til motorferdsel for å sette opp tre 
gapahuker, med vilkår om tretak eller torvtak.  To i BSLL sitt område; én sørvest for 
Hugarhaugen og en sør for Andersentjern. Kommunen gav tillatelse til dette. Gapahuk i 
laft er nå oppført i Thoenmarka hvor ”Et løft for Nes Østmark” gir tilskudd på kr 35 000,-. 
Det er inngått skriftlig avtale med grunneier Kåre Olav Østenfor om oppføring av 
gapahuken ved Hugarhaugen.  Det er foreløpig ikke inngått avtale med kommunen som 
er grunneier ved Andersentjern. Magne skal til våren gå laftekurs, og styret er enige om å 
gå for innkjøp av materialer til laft og montering på dugnad, med Magne som sakkyndig. 
Det anbefales at vi i 2017 fører opp gapahuken ved Hugarhaugen samt klargjør 
fundament for gapahuk ved Andersentjern.  Gapahuk ved Anderstjern bygges i 2018. 
Saken legges frem i handlingsplanen til årsmøtet. 
Vedtak:  
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Styret går inn for gapahuker i laft ved Hugarhaug og 
Andersentjern. Hugarhaug i 2017 og Andersentjern i 2018. Magne blir sakkyndig på 
dugnadslafting. Legges inn i budsjett 2017. 

 
 

19. Bedre mobildekning i Nes Østmark – prosess med spleiselag. Saken er i positiv utvikling. 
Telenor har nå lovet å ta kostnaden med masten. Nes Østmark foreningen må spleise på 
et rom til teknisk utstyr. Kostnaden med strømfremføring må kommunen og el leverandør 
kunne ta. Oppdatert dekningskart kommer om kort tid.  

 
20. BSLL årskalender. Ble gjennomgått og godkjent. Trykkes og monteres på alle tavler før 

Påske, sammen med oppdaterte sponsorplakater. Kart på tavlene bør oppdateres 
samtidig. 

 
21. Oppdatering av nettsider nå kart over Nes Østmark blir tilgjengelig. Frode lager plan. 

 
22. Nyhetssaker fremover – Kart over Nes Østmark – Åpning av Buvatn Brygge – Osmund går 

ut av styret og BSLL får ny styreleder – Mobildekning og tiltak – Grasrotandel må opp. 
 
 Vedtak: 
             Styret sluttet seg til de vurderinger som var fremlagt, og gjorde vedtak i flere av sakene. 
 
08/17 Eventuelt 
 
Neste styremøte ble avtalt til i Påsken etter at ny styreleder er valgt. 
 
 
 

Oslo, 13. mars 2017. 
 

 
Magne Maurset                 Erik Engebretsen                   Sjur Bidne                           Tomas Hansen 

                                                                                                      
                                                                       

 
 

Kai Hansen                                   Osmund Ueland                           Grethe Andersen 
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