
 

Barnas trimkassekarusell inneholder i år 6 
poster, men det deles ut premie til alle som har 
besøkt 4 eller 5 av disse. Send gjerne bilder fra 
turen som kan legges ut på henningportalen 
til randi.omli@ntebb.no eller tlf 480 94 221. 

Fullført kort (min 4 eller 5 av 6 turer) leveres 
før elgjakta til Randi Omli. Premiering til alle 
under konfirmasjonsalder, spreke voksne er ren 
bonus;-) 

BARNAS                     

TRIMKASSEKARUSELL I 

HENNING 2016 

(navn):............................................. 
har vært sprek på tur 2016! 
 

 

 

Barnas trimkassekarusell inneholder i år 6 
poster, men det deles ut premie til alle som har 
besøkt 4 eller 5 av disse. Send gjerne bilder fra 
turen som kan legges ut på henningportalen 
til randi.omli@ntebb.no eller tlf 480 94 221. 

Fullført kort (min 4 eller 5 av 6 turer) leveres 
før elgjakta til Randi Omli. Premiering til alle 
under konfirmasjonsalder, spreke voksne er ren 
bonus;-) 

BARNAS                     

TRIMKASSEKARUSELL I 

HENNING 2016 

(navn):............................................. 
har vært sprek på tur 2016! 

 

 

 

Barnas trimkassekarusell inneholder i år 6 
poster, men det deles ut premie til alle som har 
besøkt 4 eller 5 av disse. Send gjerne bilder fra 
turen som kan legges ut på henningportalen 
til randi.omli@ntebb.no eller tlf 480 94 221. 

Fullført kort (min 4 eller 5 av 6 turer) leveres 
før elgjakta til Randi Omli. Premiering til alle 
under konfirmasjonsalder, spreke voksne er ren 
bonus;-) 

BARNAS                     

TRIMKASSEKARUSELL I 

HENNING 2016 

(navn):............................................. 
har vært sprek på tur 2016! 

 

 

 

Barnas trimkassekarusell inneholder i år 6 
poster, men det deles ut premie til alle som har 
besøkt 4 eller 5 av disse. Send gjerne bilder fra 
turen som kan legges ut på henningportalen 
til randi.omli@ntebb.no eller tlf 480 94 221. 

Fullført kort (min 4 eller 5 av 6 turer) leveres 
før elgjakta til Randi Omli. Premiering til alle 
under konfirmasjonsalder, spreke voksne er ren 
bonus;-) 

BARNAS                     

TRIMKASSEKARUSELL I 

HENNING 2016 

(navn):............................................. 
har vært sprek på tur 2016! 

mailto:randi.omli@ntebb.no
mailto:randi.omli@ntebb.no
mailto:randi.omli@ntebb.no
mailto:randi.omli@ntebb.no


(navn):.............................................. har vært sprek på tur 2016! 
Oppstart 1. januar med innlevering av trimkort før elgjakta. God tur! 
INNEHOLDER FØLGENDE SEKS TURMÅL (0–6 år må besøke 4 av 6 kasser, 7–14 år 5 av 6 kasser): 
 
Dato eller klipp 

Ryggamarka Elseberget Marsteinsvola Ny kasse, 
Henningvatnet  

Åksjøen Svartberget 
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