
Hammer Turn er en klubb som er helt avhengig av dugnad for å kunne opprettholde sitt 
treningstilbud i Lørenskog kommune og omegn. Siden Hammer Turn ikke eier egen hall, er 
dette dugnadsbidraget avgjørende for at vi får halltid i Kjennhallen av Lørenskog kommune. 
Styret i Hammer Turn vet at dette kan oppfattes som en ekstra belastning i hverdagen, men 
håper foreldre og foresatte kan se på det som et positivt bidrag til å kunne gi et tilbud til 
barna våre! 
 
Hos oss kan man har dugnad som tilsynsvakt, kafevakt, vakt på arrangementer og loddsalg. 
Det er ønskelig at man bidrar på en dugnad i semesteret per barn.  
 
Man har også muligheten til å kjøpe seg ut fra dugnadsarbeid. Send da en mail til: 
post@hammerturn.no 
 
Tilsynsvakt: 

- Hovedoppgaven til tilsynsvakt er å være til stede i hallen slik at han/hun har oversikt 
og passer på dersom noe skulle skje.  

- Man vil i god tid i forveien få en vaktdato, nødvendig opplæring og instruks før man 
skal sitte tilsynsvakt.  

- Vi vet at det å sitte tilsynsvakt ikke alltid passer for alle, så da kan man kjøpe seg ut av 
vakta som koster 1000,- slik at vi kan leie inn utenforstående vakt.  

- For å kunne sitte tilsynsvakt må man være fylt 18 år.  
- Siden vi er helt avhengig av tilsynsvakt i hallen, ønsker vi tidligst mulig beskjed 

dersom man er blitt satt opp på vakt og ikke kan møte eller ønsker å kjøpe seg ut. 
Send da mail til: post@hammerturn.no. 
 

Loddsalg:  
- Vil være to ganger i semesteret, vår- og høstsemesteret.  
- Man mottar en pakke med lodd i posten sendt fra Sportslotteriet. 
- Dersom man velger å kjøpe seg ut fra loddsalg returnerer man loddene tilbake til 

avsender og sender mail om dette til oss. 
 
Kafevakt: 

- Bidra i kafeen på ettermiddager eller på arrangementer med å selge kaffe, vafler og 
annen snacks til foreldre og barn i kafeområdet. 

- Vaktdato og instruks vil dere få tilsendt god tid i forveien av vakta. 
 
Arrangementsvakt:  

- Bidra med og hjelpe til å rigge opp eller ned utstyr før og etter arrangement. 
- Det vil alltid være noen fra oss i Hammer Turn til stede for å hjelpe dere med 

instrukser for hva dere skal gjøre. 
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