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Dorulldugnad 2017 
 
Det er tid for å gjennomføre årets dorulldugnad. Denne dugnaden er en utmerket 
anledning til å kombinere frivillig innsats for Jardar med at man sikrer seg selv eller 
andre et nødvendig kvalitetsprodukt til en god pris. 
  
Det er frivillig å delta i dugnaden, men dette tiltaket er med på å gi fotballklubben vår et 
kjærkomment økonomisk tilskudd som bidrar til at vi kan opprettholde gode tilbud til 
barna våre, samtidig som medlems- og treningsavgifter holdes på et nøkternt nivå. Alle 
vi i fotballstyret har derfor tenkt til å bidra, og vi vil med dette oppfordre dere lagledere, 
trenere og fotballforeldre til å gjøre det samme! 
 
Dorulldugnaden innebærer at alle spillere/familier enten selv kjøper eller selger to 
sekker med toalettpapir (à 56 ruller). Hver sekk koster 400 kroner.  Denne innsatsen fra 
hver enkelt av oss er et stort bidrag til klubbens drift og det viktige felleskapet som 
klubben representerer i nærmiljøet.  
 
Her er litt praktisk informasjon om toalettpapiret og gjennomføringen av dugnaden:  
- Man kjøper eller selger to sekker med toalettpapir (à 56 ruller). Hver sekk koster 

400 kroner. 
 

- Den enkelte spiller/forelder må hente sine sekker ved klubbhuset på Bjørnegård 
onsdag 10. mai eller torsdag 11. mai mellom kl. 17:00 og 21:00. Dersom du ikke 
selv kan hente sekkene på disse tidspunktene er det fint om du kanskje kan få noen 
andre foreldre til å hente for deg.  

 
- Pengene for salg av toalettpapiret betales inn på det enkelte lag sin lagskonto som 

Jardar administrerer. Merk betalingen med spillerens navn. Kontonummeret til ditt 
lag sin konto finner du på våre hjemmesider eller ved å kontakte din lagleder. Fint 
hvis alle kan forsøke å ha betalt innen 23.05.17.  
 

- Toalettpapiret som selges er 3-lags, hvitt kvalitetspapir fra Norsk Dugnad. Hver sekk 
inneholder 56 ruller á totalt 1065 meter pr sekk. 

 
 
På forhånd tusen takk for at dere alle bidrar til klubben vår.  
 
Vennlig hilsen 
Fotballstyret  
 


