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Inntektsgivende prosjekter

De tre klubbene i Oppegård hadde fra 2004 og i 10 år et 
bokprosjekt som totalt ga ca. 1,3 Mill netto. I tillegg, fra 2009 
kom Skjeberg RK med og solgte restene, det ga dem over 400K 
netto, så totalen var 1,7 mill. nettokroner til gode formål. ☺

Alle pengene har gått til gode formål i inn- og utland

Primus motor her var forlagsmann og AG Rein Grefslie med et 
godt team av hjelpere.

Tilgangen på bøker tok etter hvert slutt. 

Da måtte vi finne noe nytt å tjene penger på og en komite med 
medlemmer fra alle tre klubber ble nedsatt
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100-års rittet
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100-års rittet

100-års rittet kom i gang i forbindelse med kommunens 100-års 
jubileum i 2015.

Prosjektets primus motor var Reidar Nesje i Gjersjøen RK.

Samarbeidsprosjekt mellom tre rotaryklubber, sykkelklubben 
samt Oppegård IL.
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100-års rittet
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100-års rittet

Sykkelløp for sykkelklubben

Familieløype

Barneløype

Vi skulle tjene penger på:

Påmelding til løpene

Salg av brus, is, pølser etc.

Loddsalg

Sponsormidler
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100-års rittet

Sponsormidlene hjalp meget godt, både i form av premier og 
pengestøtte. 

Det var meget dyrt å leie tidtagningsutstyr, samt å investere i 
annet utstyr rundt sykkelløpet. 

Dette sammen med lav deltakelse gjorde at det ble loddsalget 
som reddet hele prosjektet. 

Første året gikk dette ca. i null

Andre året gikk det i pluss og ga nesten 50.000,- inn til de tre 
rotaryklubbenes felleskonto

Sykkelklubben ønsket ikke å fortsette. Rotary og OI så på 
mulighet for å videreføre uten dem, men det ble nedstemt.
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100-års rittet

Hva har vi så lært?

Det å samarbeide med lokale idrettslag kan være meget nyttig. 

Oppegård Idrettslag (OI) er et stort idrettslag med stor 
kontaktflate og er vant til å kontakte bedrifter for sponsing.

Men, man må samtidig forvisse seg om at de samarbeidende 
organisasjonene har felles mål.

Det var ikke tilfellet her.

OI og Rotary hadde nok det, men sykkelklubben består stort sett 
av voksne mennesker med nok penger. De syntes det ble alt for 
mye pengemas.

De ville kun ha et sykkelløp. Det var årsaken til at dette tok slutt 
etter to år.
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TRF 100-års markering
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TRF-100 – markering 

Presentasjon av rotaryklubbene på jernbanestasjonene i 
Oppegård og Ski Kommuner

Aktiviteten kom i gang etter et forslag fra AG Rein.

9 stasjoner på 13 km

Rosenholm

Myrvoll

Greverud
Oppegård

Vevelstad Langhus Ski

Kolbotn

Solbråtan
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TRF-100 – markering 

Fra ca. 06:45 til 08:15 var Rotary tilstede på alle stasjonene

Dette ble gjennomført for to dager siden, så alle 
tilbakemeldinger er ikke analysert, men stemningen var god og 
vi fikk virkelig spredd det glade budskap.
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TRF-100 – markering 

Potensielle medlemmer fikk kanskje første kontakt med Rotary 
og de som ikke visste noe fra før, vet nå litt mer.

Vi delte ut informasjonsmateriell til de som ville snakke med oss
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TRF-100

Rosenholm

Vevelstad Langhus Ski
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TRF-100 – markering 

Jeg var selv til stede og synes dette var positivt

Det kom også meget positive tilbakemeldinger fra de andre 
klubbene stasjonene.
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Kunstauksjon – våren 2018
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Kunstauksjon, våren 2018

En egen arbeidsgruppe med medlemmer fra alle tre klubber har 
jobbet iherdig med mange forskjellige forslag.

Vi må finne gode, inntektsgivende prosjekter slik at vi kan legge 
listen for vårt sosiale engasjement høyt.

I april 2018 skal vi arrangere en kunstauksjon.

Målet er at det enkelte medlem skal donere noe de egentlig helst 
vil beholde selv. Dette må være kvalitet og ha verdi

En arbeidsgruppe på seks medlemmer, der primus motor er 
Berit Kaarbø fra Oppegård RK arbeider med å få alle detaljer på 
plass.

Vi får komme tilbake ved en senere anledning og fortelle om 
resultatet


