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SSøøkkeerree  aavv  ssppiilllleemmiiddlleerr  ttiill  aannlleegggg  ffoorr  iiddrreetttt  oogg  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  ffiinnnneerr  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaaeett  ppåå  

nneettttssiiddeenn  wwwwww..iiddrreettttssaannlleegggg..nnoo..  PPåå  ddeennnnee  ssiiddeenn  ffiinnnneess  ooggssåå  lleennkkeerr  ttiill  ppuubblliikkaassjjoonneerr  

ssoomm  eerr  rreelleevvaannttee  ii  ssøøkknnaaddsspprroosseesssseenn  ((PPuubblliikkaassjjoonneerr  ffrraa  IIddrreettttssaavvddeelliinnggeenn))..  

  
FFoorr  åå  kkoommmmee  ttiill  ddeett  eelleekkttrroonniisskkee  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaa,,  kklliikkkk  ppåå  tteekksstteenn  SSøøkknnaaddss--  oogg  

rreeggnnsskkaappsssskkjjeemmaa  ii  vveennssttrreemmaarrggeenn..    

  

DDuu  kkoommmmeerr  iinnnn  ii  eett  bbiillddee  mmeedd  iinnffoorrmmaassjjoonn  oomm  ssøøkknnaaddssoorrddnniinnggeenn..  

KKlliikkkk  ppåå  lleennkkeenn  ””TTiill  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaa  ffoorr  nnyy  ssøøkknnaadd””  ffoorr  åå  kkoommmmee  iinnnn  ii  ddeett  eelleekkttrroonniisskkee  

sskkjjeemmaa..  

http://www.idrettsanlegg.no/


  
PPåå  ffoorrssiiddeenn  aavv  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaa  kkaann  dduu  vveellggee  mmåållffoorrmm..    

HHeerr  eerr  ooggssåå  eenn  bbookkss  ffoorr  rreeffeerraannsseennuummmmeerr  ii  ttiillffeellllee  dduu  hhaarr  bbeeggyynntt  åå  ffyyllllee  uutt  sskkjjeemmaa  

ttiiddlliiggeerree  mmeenn  hhaarr  vvæærrtt  nnøøddtt  ttiill  åå  aavvbbrryyttee  rreeggiissttrreerriinnggeenn..  RReeffeerraannsseennuummmmeerreett  sseennddeess  ttiill  

eenn  ee--ppoossttaaddrreessssee  ssoomm  eerr  bbeesstteemmtt  aavv  ssøøkkeerr..    

  

FFoorr  åå  kkoommmmee  vviiddeerree  ii  sskkjjeemmaa  eerr  eenn  nnøøddtt  ttiill  åå  ssaammttyykkkkee  ii  ppeerrssoonnvveerrnneerrkkllæærriinngg..  

PPeerrssoonnvveerrnneerrkkllæærriinnggeenn  sskkiisssseerreerr  hhvvoorrddaann  ppeerrssoonnlliiggee  ooppppllyyssnniinnggeerr  sslliikk  ssoomm  ee--

ppoossttaaddrreessssee  oogg  tteelleeffoonnnnuummmmeerr  bblliirr  hhåånnddtteerrtt  ii  sskkjjeemmaa..  DDeerrssoomm  eenn  hhaakkeerr  aavv  ffoorr  aatt  eenn  

ssaammttyykkkkeerr  ii  åå  aavvggii  ppeerrssoonnooppppllyyssnniinnggeerr  oovveerr  iinntteerrnneetttt  vviill  kknnaappppeenn  TTiill  sskkjjeemmaaeett  bbllii  

ttiillggjjeennggeelliigg..    



LLaaggrree  ooppppllyyssnniinnggeerr  ii  sskkjjeemmaa  

    

DDuu  kkaann  nnåårr  ssoomm  hheellsstt  aavvbbrryyttee  rreeggiissttrreerriinngg  aavv  ssøøkknnaaddeenn  oogg  llaaggrree  ssvvaarreennee  dduu  hhaarr  aavvggiitttt  

ssåå  llaannggtt..  KKlliikkkk  ppåå  kknnaappppeenn  AAvvbbrryytt  ssoomm  dduu  ffiinnnneerr  nneeddeerrsstt  ttiill  hhøøyyrree  ii  aallllee  ttrriinnnn..  

((PPåå  kkoonnttrroollllssiiddeenn  ffiinnnneerr  dduu  kknnaappppeenn  nneesstteenn  hheelltt  øøvveerrsstt  oogg  mmiiddtt  ppåå  ssiiddeenn..))  

  

NNåårr  dduu  kklliikkkkeerr  ppåå  AAvvbbrryytt  ffåårr  dduu  oopppp  eenn  vvaallggssiiddee  mmeedd  ssppøørrssmmååll  oomm  dduu  vviill  llaaggrree  ssvvaarreennee..  

  
  

KKlliikkkk  ppåå  AAvvbbrryytt  ffoorr  åå  aavvbbrryyttee  ssøøkknnaaddssrreeggiissttrreerriinnggeenn  uutteenn  åå  llaaggrree  ssvvaarreennee..  KKlliikkkk  ppåå  

kknnaappppeenn    LLaaggrree  ssvvaarr  ffoorr  åå  llaaggrree  ddee  ooppppllyyssnniinnggeennee  dduu  hhaarr  ooppppggiitttt  ii  sskkjjeemmaa..  

  

    

DDiitttt  rreeffeerraannsseennuummmmeerr  vviisseess  ii  uutthheevveett  sskkrriifftt  mmiiddtt  ppåå  ssiiddeenn..  DDuu  kkaann  ooggssåå  ffåå  ttiillsseennddtt  

rreeffeerraannsseennuummmmeerreett  ppåå  ee--ppoosstt  vveedd  åå  ffyyllllee  uutt  ddiinn  ee--ppoossttaaddrreessssee  ii  ffeelltteett  EE--ppoosstt  oogg  kklliikkkkee  ppåå  

kknnaappppeenn  SSeenndd  rreeffeerraannsseennuummmmeerr..  

  

NNeessttee  ggaanngg  dduu  ggåårr  iinnnn  ii  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaa  ffyylllleerr  dduu  iinnnn  ddiitttt  rreeffeerraannsseennuummmmeerr  ii  ffeelltteett  mmiiddtt  

ppåå  ssiiddeenn..  

  



TTrriinnnn  11::  SSøøkkeerr    

KKlliikkkk  ppåå  kknnaappppeenn  FFiinnnn  ssøøkkeerr..    

  
  

SSkkrriivv  iinnnn  hheellee  eelllleerr  ddeell  aavv  nnaavvnneett  ttiill  oorrggaanniissaassjjoonneenn  ii  ffeelltteett  DDeell  aavv  nnaavvnn  oogg  kklliikkkk  ppåå  SSøøkk..  

VVeellgg  rriikkttiigg  aalltteerrnnaattiivv  ffrraa  rreessuullttaattlliissttaa  vveedd  åå  kklliikkkkee  ppåå  ddeenn  bbllåå  tteekksstteenn  ttiill  vveennssttrree  ssoomm  

uuttggjjøørr  nnaavvnneett  ppåå  oorrggaanniissaassjjoonneenn..    

  
  

KKoonnttaakktt  kkoommmmuunneenn  ddeerrssoomm  ddiinn  oorrggaanniissaassjjoonn  iikkkkee  kkoommmmeerr  ffrraamm  ii  lliissttaa..  

KKoommmmuunneenn  mmåå  oopppprreettttee  oorrggaanniissaassjjoonneenn  ii  aannlleeggggssrreeggiisstteerreett  sslliikk  aatt  dduu  kkaann  ssøøkkee  ddeenn  

ffrraamm..  

  



  
OOrrggaanniissaassjjoonneennss  aaddrreessssee  ffyylllleess  iinnnn  aauuttoommaattiisskk..    

DDeerrssoomm  aaddrreesssseenn  eerr  eennddrreett  mmåå  ssøøkkeerr  kkoonnttaakkttee  kkoommmmuunneenn  ffoorr  åå  ffåå  rreetttteett  oopppp  aaddrreesssseenn..  

  

NNåårr  iinnffoorrmmaassjjoonn  oomm  ssøøkkeerr  eerr  llaaggtt  ttiill  ii  sskkjjeemmaa,,  kklliikkkk  ppåå  kknnaappppeenn  NNeessttee  ssiiddee  eelllleerr  ppåå  

ttrriinnnneett  SSøøkknnaadd  ttiill  vveennssttrree..  



TTrriinnnn  22::  SSøøkknnaadd  

11))  GGjjøørr  vvaallgg  ffoorr  oomm  ddeett  ssøøkkeess  oomm  ssppiilllleemmiiddlleerr  ttiill  aannlleegggg  ffoorr  iiddrreetttt  oogg  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  

((oorrddiinnæærree  aannlleegggg)),,  oorrddiinnæærree  nnæærrmmiilljjøøaannlleegggg,,  mmiinnddrree  kkoossttnnaaddsskkrreevveennddee  

nnæærrmmiilljjøøaannlleegggg,,  aannlleegggg  ffoorr  ffrriilluuffttsslliivv  ii  ffjjeelllleett  eelllleerr  kkuullttuurrbbyygggg  vveedd  åå  kklliikkkkee  ii  ssiirrkkeelleenn  

ttiill  vveennssttrree  ffoorr  rriikkttiigg  aalltteerrnnaattiivv..    

  

22))  VVeellgg  oomm  ssøøkknnaaddeenn  ggjjeellddeerr  bbyyggggiinngg  aavv  nnyytttt  aannlleegggg  eelllleerr  rreehhaabbiilliitteerriinngg  aavv  

eekkssiisstteerreennddee  aannlleegggg..  

  
  

  

KKlliikkkk  ppåå  kknnaappppeenn  FFiinnnn  aannlleegggg  ffoorr  åå  ffåå  oopppp  ssøøkkeebbiillddeett  ffoorr  aannlleeggggsseennhheetteerr,,  sslliikk  aatt  dduu  kkaann  

kknnyyttttee  ssøøkknnaaddeenn  ttiill  rriikkttiigg  aannlleeggggsseennhheett..    

  
  

1) 
 

 

2) 



FFyyllll  iinnnn  ssøøkkeerrkkrriitteerriieerr  eelllleerr  aannlleeggggssnnuummmmeerr  oogg  kklliikkkk  ppåå  SSøøkk..  SSøøkkeerreessuullttaatteett  vviisseess  ii  ddeett  

hhvviittee  ffeelltteett  nneeddee  ppåå  ssiiddeenn..  VVeellgg  rriikkttiigg  aannlleeggggsseennhheett  vveedd  åå  kklliikkkkee  ppåå  nnaavvnneett  ttiill  

aannlleeggggsseennhheetteenn..  

  
  

DDeerrssoomm  rriikkttiigg  aannlleeggggsseennhheett  iikkkkee  dduukkkkeerr  oopppp  ii  ssøøkkeett  mmåå  dduu  kkoonnttaakkttee  

kkoommmmuunneenn  sslliikk  aatt  ddee  ffåårr  rreeggiissttrreerrtt  aannlleeggggeett  ffoorr  ddeegg!!    

DDeerrssoomm  dduu  ffoorrssøøkkeerr  åå  kknnyyttttee  ssøøkknnaaddeenn  ttiill  ffeeiill  aannlleeggggsseennhheett  rriissiikkeerreerr  dduu  aatt  ssøøkknnaaddeenn  

iikkkkee  bblliirr  ggooddkkjjeenntt..  

  



NNåårr  dduu  kklliikkkkeerr  ppåå  rriikkttiigg  aannlleeggggsseennhheett  ii  ssøøkkeebbiillddeett,,  lluukkkkeess  vviinndduueett  oogg  ooppppllyyssnniinnggeerr  oomm  

aannlleeggggssnnuummmmeerr  oogg  aannlleeggggsseennhheetteennss  nnaavvnn  vviisseess  mmiiddtt  ppåå  ssiiddeenn..  

  
  

NNeessttee  ffeelltt  eerr  TTiitttteell  ppåå  ssøøkknnaadd..  TTiitttteell  ppåå  ssøøkknnaadd  sskkaall  ssttaarrttee  mmeedd  aannlleeggggeettss  nnaavvnn  oogg  

ddeerreetttteerr  ggii  eenn  kkoorrtt  bbeesskkrriivveellssee  aavv  hhvvaa  ssøøkknnaaddeenn  ggjjeellddeerr..  EEkkss::  EEkkeebbeerrggsslleettttaa  ((11))  

oommbbyyggggiinngg  ffrraa  ggrreessss  ttiill  kkuunnssttggrreessss..  

  

FFeelltteett  KKoommmmuunnee//DDNNTT  eerr  eett  nneeddttrreekkkkssffeelltt..  HHeerr  sskkaall  dduu  vveellggee  hhvviillkkeenn  kkoommmmuunnee  

ssøøkknnaaddeenn  sskkaall  sseennddeess  ttiill..  SSøøkknnaaddeenn  sskkaall  sseennddeess  ttiill  ddeenn  kkoommmmuunneenn  aannlleeggggeett  eerr  

ggeeooggrraaffiisskk  ppllaasssseerrtt  ii..  DDNNTT  ssttåårr  ffoorr  DDeenn  NNoorrsskkee  TTuurriissttffoorreenniinngg..  AAllllee  ssøøkknnaaddeerr  oomm  

ttiillsskkuudddd  ttiill  aannlleegggg  ffoorr  ffrriilluuffttsslliivv  ii  ffjjeelllleett  sskkaall  sseennddeess  ttiill  DDNNTT..  

  

KKoossttnnaaddssoovveerrssllaagg  ffoorr  aannlleeggggeett  ffyylllleess  iinnnn  ii  ffeelltteett  AAnnlleeggggeettss  ssaammlleeddee  kkoossttnnaadd..  BBeelløøppeett  ffyylllleess  

iinnnn  uutteenn  mmeelllloommrroomm,,  kkoommmmaa,,  ppuunnkkttuumm  eelllleerr  aannddrree  sskkiilllleetteeggnn!!    

DDeerrssoomm  ddeett  bbeennyytttteess  sskkiilllleetteeggnn  ii  bbeelløøppssffeelltt  kkaann  ddeett  fføørree  ttiill  aatt  sskkjjeemmaa  iikkkkee  kkaann  sseennddeess  

iinnnn..  

  

KKlliikkkk  ppåå  NNeessttee  ssiiddee  eelllleerr  ddiirreekkttee  ppåå  ttrriinnnneett  RReeggnnsskkaappss--  oogg  kkoonnttaakkttiinnffoorrmmaassjjoonn  ffoorr  åå  

kkoommmmee  vviiddeerree..  

  



TTrriinnnn  33::  RReeggnnsskkaappss--  oogg  kkoonnttaakkttiinnffoorrmmaassjjoonn  

  
  

II  ffeelltteett  KKoonnttoo  ffoorr  aallllee  iinnnn--  oogg  uuttbbeettaalliinnggeerr  sskkaall  aannlleeggggsskkoonnttoo  eelllleerr  kkoonnttoonnuummmmeerr  

eevveennttuueellllee  uuttbbeettaalliinnggeerr  sskkaall  ggjjøørreess  ttiill  ffyylllleess  uutt..  KKoonnttoonnuummmmeerreett  ffyylllleess  iinnnn  uutteenn  

mmeelllloommrroomm,,  kkoommmmaa,,  ppuunnkkttuumm  eelllleerr  aannddrree  sskkiilllleetteeggnn!!    

DDeerrssoomm  ddeett  bbeennyytttteess  sskkiilllleetteeggnn  ii  bbeelløøppssffeelltt  kkaann  ddeett  fføørree  ttiill  aatt  sskkjjeemmaa  iikkkkee  kkaann  sseennddeess  

iinnnn..  

  

FFyyllll  uutt  nnaavvnn  oogg  tteelleeffoonnnnuummmmeerr  ttiill  ddeenn  ssoomm  eerr  rreeggnnsskkaappssaannssvvaarrlliigg..  

  

PPllaanneennee  ffoorr  aannlleeggggeett  sskkaall  vvæærree  ffoorrhhåånnddssggooddkkjjeenntt  aavv  kkoommmmuunneenn  eelllleerr  KKuullttuurr--  oogg  

kkiirrkkeeddeeppaarrtteemmeenntteett  fføørr  ssøøkknnaadd  oomm  ssppiilllleemmiiddlleerr  kkaann  sseennddeess  iinnnn..  DDeettttee  ggjjeellddeerr  aallllee  

ssøøkknnaaddeerr  uunnnnttaatttt  ddee  ssoomm  ggjjeellddeerr  mmiinnddrree  kkoossttnnaaddsskkrreevveennddee  nnæærrmmiilljjøøaannlleegggg..  FFeelltteennee  

PPllaanneennee  eerr  ffoorrhhåånnddssggooddkkjjeenntt  oogg  PPllaanneennee  eerr  ffoorrhhåånnddssggooddkkjjeenntt  aavv  eerr  ddeerrffoorr  oobblliiggaattoorriisskk  åå  

ffyyllllee  uutt  ffoorr  aallllee  ssøøkknnaaddeerr  ssoomm  iikkkkee  ggjjeellddeerr  mmiinnddrree  kkoossttnnaaddsskkrreevveennddee  nnæærrmmiilljjøøaannlleegggg..    

  

SSøøkkeerr  mmåå  hhaakkee  aavv  ffoorr  aatt  ddee  hhaarr  ggjjoorrtt  sseegg  kkjjeenntt  mmeedd  bbeesstteemmmmeellsseennee  OOmm  ttiill  sskkuudddd  ttiill  

aannlleegggg  ffoorr  iiddrreetttt  oogg  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  VV--00773322..  VVeedd  åå  kklliikkkkee  ppåå  oorrddeett  bbeesstteemmmmeellsseerr  ffåårr  eenn  oopppp  

eenn  ppddff--uuttggaavvee  aavv  bbeesstteemmmmeellsseennee..    

  

FFeelltteett  KKoonnttaakkttppeerrssoonn  sskkaall  iinnnneehhoollddee  nnaavvnn  ppåå  ddeenn  ppeerrssoonneenn  ssaakkssbbeehhaannddlleerr  ii  kkoommmmuunneenn  

kkaann  kkoonnttaakkttee  vveedd  ssppøørrssmmååll  ttiill  ssøøkknnaaddeenn..  TTeelleeffoonnnnuummmmeerr  oogg  ee--ppoossttaaddrreesssseenn  sskkaall  vvæærree  

ttiill  kkoonnttaakkttppeerrssoonneenn  eelllleerr  eenn  ffeelllleess  ee--ppoossttaaddrreessssee  ffoorr  oorrggaanniissaassjjoonneenn  ssoomm  eerr  ssøøkkeerr  ((ff..eekkss  

tteelleeffoonnnnuummmmeerr  oogg  ee--ppoossttaaddrreesssseedd  ttiill  iiddrreettttssllaaggeett  ddeerrssoomm  iiddrreettttssllaaggeett  eerr  ssøøkkeerr))..  DDeett  vviill  

aauuttoommaattiisskk  sseennddeess  eenn  kkvviitttteerriinngg  ttiill  ddeennnnee  ee--ppoossttaaddrreesssseenn  nnåårr  ssøøkknnaaddeenn  sseennddeess  iinnnn..  

  

KKlliikkkk  ppåå  NNeessttee  SSiiddee  eelllleerr  ddiirreekkttee  ppåå  ttrriinnnneett  FFiinnaannssiieerriinngg  ffoorr  åå  kkoommmmee  vviiddeerree..  



TTrriinnnn  44::  FFiinnaannssiieerriinngg  

  
  

FFyyllll  iinnnn  ffiinnaannssiieerriinnggssppllaanneenn  ffoorr  aannlleeggggeett..  AAllllee  bbeelløøpp  sskkaall  ffyylllleess  iinnnn  uutteenn  mmeelllloommrroomm,,  

kkoommmmaa,,  ppuunnkkttuumm  eelllleerr  aannddrree  sskkiilllleetteeggnn!!    

DDeerrssoomm  ddeett  bbeennyytttteess  sskkiilllleetteeggnn  ii  bbeelløøppssffeelltt  kkaann  ddeett  fføørree  ttiill  aatt  sskkjjeemmaa  iikkkkee  kkaann  sseennddeess  

iinnnn..  

  

KKlliikkkk  ppåå  kknnaappppeenn  OOppppddaatteerr  ffoorr  åå  ssuummmmeerree  bbeelløøppeennee  dduu  hhaarr  rreeggiissttrreerrtt..    

  

II  ffeelltteennee  ffoorr  bbiillaaggssnnrr..  sskkaall  nnaavvnn  ppåå  eelleekkttrroonniisskkee  vveeddlleegggg  ((ffiilleennee))  ssoomm  ddookkuummeenntteerreerr  ddee  

uulliikkee  ddeelleennee  aavv  ffiinnaannssiieerriinnggssppllaanneenn  ffyylllleess  iinnnn..  

  

KKlliikkkk  ppåå  NNeessttee  SSiiddee  eelllleerr  ddiirreekkttee  ppåå  ttrriinnnneett  VVeeddlleegggg  ffoorr  åå  kkoommmmee  vviiddeerree..  

  

  



TTrriinnnn  55::  VVeeddlleegggg  

  
  

PPåå  ddeennnnee  ssiiddeenn  sskkaall  aallllee  aakkttuueellllee  vveeddlleegggg  kknnyytttteess  ttiill  ssøøkknnaaddeenn..  SSee  bbeesstteemmmmeellsseennee  OOmm  

ttiillsskkuudddd  ttiill  aannlleegggg  ffoorr  iiddrreetttt  oogg  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  VV--00773322  ffoorr  eenn  oovveerrssiikktt  oovveerr  hhvviillkkee  vveeddlleegggg  

ssoomm  sskkaall  fføøllggee  ddee  uulliikkee  ssøøkknnaaddeennee..  

  

AAllllee  vveeddlleegggg  ssoomm  sskkaall  kknnyytttteess  ttiill  ssøøkknnaaddeenn  mmåå  eenntteenn  vvæærree  llaaggrreett  ppåå  ddiinn  ppcc,,  eenn  ccdd  eelllleerr  

ppåå  eenn  mmiinnnneeppeennnn  ssoomm  dduu  hhaarr  kkoobblleett  ttiill  ddiinn  ppcc..  

VVeeddlleegggg  llaasstteess  oopppp  vveedd  åå  kklliikkkkee  ppåå  kknnaappppeenn  BBllaa  ggjjeennnnoomm..  

  
  

FFiinnnn  ffrraamm  ttiill  rriikkttiigg  ffiill,,  kkiikkkk  ppåå  ffiillaa  oogg  ddeerreetttteerr  ppåå  ÅÅppnnee..  

  



  

  

KKlliikkkk  ttiill  sslluutttt  ppåå  LLeegggg  vveedd  ffoorr  åå  lleeggggee  ffiillaa  ttiill  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaa..  

  
  

DDeerrssoomm  dduu  hhaarr  llaasstteett  oopppp  ffeeiill  ffiill  kkaann  dduu  ffjjeerrnnee  ddeenn  vveedd  åå  kklliikkkkee  ppåå  SSlleetttt..  



TTrriinnnn  66::  KKoonnttrroollll  

SSiissttee  ssiiddee  ii  sskkjjeemmaa  kkoonnttrroolllleerreerr  aatt  dduu  hhaarr  ffyylltt  uutt  aallllee  oobblliiggaattoorriisskkee  ffeelltteerr  ii  sskkjjeemmaa..  

DDeerrssoomm  eetttt  eelllleerr  fflleerree  oobblliiggaattoorriisskkee  ffeelltteerr  iikkkkee  eerr  rriikkttiigg  uuttffyylltt  vviill  dduu  ffåå  oopppp  eett  rrøøddtt  kkrryyssss  

øøvveerrsstt  ppåå  ssiiddeenn..  DDuu  kkaann  bbllaa  ddeegg  nneeddoovveerr  ssiiddeenn  ffoorr  åå  ssee  hhvviillkkee  ffeelltteerr  ssoomm  iikkkkee  iinnnneehhoollddeerr  

rriikkttiigg  iinnffoorrmmaassjjoonn..  FFeelltteerr  ssoomm  iikkkkee  eerr  rriikkttiigg  uuttffyylltt  vviill  vvæærree  mmaarrkkeerrtt  mmeedd  eett  rrøøddtt  kkrryyssss  ttiill  

vveennssttrree  ffoorr  bbeesskkrriivveellsseenn  aavv  ffeelltteett..  

  
  

  

DDeerrssoomm  sskkjjeemmaa  eerr  rriikkttiigg  uuttffyylltt  vviill  ddeett  rrøøddee  kkrryysssseett  vvæærree  eerrssttaatttteett  aavv  eenn  ggrrøønnnn  hhaakkee  

  
  

KKoonnttrroolllléérr  aatt  aallllee  vveeddlleegggg  ssoomm  sskkaall  fføøllggee  ssøøkknnaaddeenn  eerr  llaasstteett  oopppp..  DDeerrssoomm  ssøøkknnaaddeenn  eerr  

kkllaarr  ffoorr  iinnnnsseennddiinngg  kklliikkkk  ppåå  SSeenndd  iinnnn..  

  


