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Startskuddet for årets leir
I glitrende sol heiste leirstyremedlem Marte 
Barking NFU-flagget til topps.

Leirdeltakerne ble ønsket velkommen av 
Steinar Nyland. Og leirsangen var igjen å høre 
fra sletta på Hove.

Dermed var leiren 2010 åpnet.

«Bli kjent» leker
Så forsatte «bli kjent» leker. Vegard 
Stugaard Reksnes prøvde seg på 
ringkast. Han fikk mange poeng.

Eirik Nygård og Arnt Reidar Børufsen 
konkurrerte i potetløp.

Godt med en pust i bakken — 
Thomas Fållås hviler ut til neste økt.
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Boccia
Konsentrasjon og konkurransevilje 
preget stemningen på boccia-
kurset.
Gode råd ble gitt underveis av 
kursleder Lillian Sundsdal.

Foto- og datagruppen på vandring
Kursdeltakerne tok turen ut i naturen på jakt etter billedmotiver. 
Det ble knipset mange bilder. De fleste fotograferte hverandre, 
mens noen tok bilder av mindre skapninger — som humler og 
gresshopper.

Vafler + Sverre = Kos
Trubaduren Sverre spilte også i år, noe 
Oddbjørn Ravnåsen likte godt.Tom Høisveen spiser sin 

første av mange vafler.



Fotball trening!
NFU-laget trener hardt mot den store 
kampen på torsdag mot Øyestad.
 og Lisbeth duellerer i målsjanse.
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Fotballen er rundere enn mange tror
Driblinger og taklinger opptok spillerne på 
fotballkurset, da fotogruppen kom på besøk.
De lot seg villig fotografere i en drikkepause.

NFU-laget satser selvfølgelig på seier i kampen mot 
Øyestad på torsdag.
Ole Kristian Håkonsveen og Lisbeth F. Nordbø 
duellerer i målsjanse.

➤ Til eget hjem
Engasjerte og diskusjonslystne 
kursdeltakere møtte fotogruppen 
utenfor hus 24. 
Organisasjonskurset «Fra 
foreldrehjem til eget hjem» tar 
opp viktige spørsmål — om alt 
man trenger og alt som koster.

Sluttstrek for dagen var pølse og dans på Flimra
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Friluftsgruppen
dro inn årets fangst. I garnet 
var fisk og massevis av 
krabber. Yngvar Evensen, 
Jakob Holand og Anne-Grete 
Hauan tar hånd om fangsten.

Dansegruppen
viste gode takter. De avrundet kurset 
med en imponerende oppvisning. 
Bildet viser Caroline Barkved og 
Martine Kjøge i full sving.
                  Danselederne Wenche og
                  Hege Simonsen får skryt
                  av leirsjef Steinar Nyland.

Grillmat
på stranden. Arnt Reidar 
Børufsen lot seg rive 
med av musikken.
Vår nye forbundsleder 
Jens Petter Gitlesen 
kom på besøk.



 

Båttur
Stemningen var god ombord på «Flink», 
og deltakerne satte stor pris på 
kapteinen som guidet underveis.
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Storkampen
Øyestad IL og NFU-
laget braket sammen 
på Hove stadion.
Resultatet ble til slutt 
10 — 4 til NFU-laget.

Sangoppvisning
Det ble show da sanggruppen viste 
hva de hadde lært i løpet av uken.
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Kursavslutning i Flimra
Kurslederne fortalte om kursene, og delte høytidlig 
ut kursbevis til alle kursdeltakere. To små leirgaver 
fulgte også med.

En varm takk til Ole 
Jonas Gran som har 
hjulpet mange med 

klesvask denne uken. Avslutningsfest
Flagget ble firet klokken ni,
og allsang lød nok en gang
fra sletta på Hove.
Ole Kristian Håkonsveen var 
klar i festantrekket.
Underholdningen var levende 
musikk med trubaduren 
Agnar, og billedserie fra hele 
uken ble vist på lerret.
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