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Referat festhelg 

Sviland 2021 
 

 

Crystal tok ansvar for utstyret mens festhelgen pågikk. 

 

Torsdags kveld etter klubbmesterskapet, flyttet alle som var med på konkurransen alt utstyret. Det ble plassert 

langs gjerde mot Statsskog. 

Crystal tok video/bilder av utstyret på torsdagen etter trening. Det vil si alt som var utenfor teltet. 

 

Crystal og Kurt fikset teltet med nytt tau og flyttet alle sandsekkene mellom gjerde og teltet. Dette var for at 

Crystal hadde spurt om en av bøndene på Sviland kunne flytte vekk kunstgresset som idrettslaget hadde lagt 

igjen for flere år siden. Det ble ryddet litt i teltet og satt inn løst utstyr som burde ha stått inne. 

 

Crystal var nede på plassen mange ganger i løpet av denne helgen. 

 

På fredag den 10 sept. 

Gjerdet midt på grusbanen ble flyttet foran utstyret, teltet og tilhengeren for at ingen skulle kunne bruke eller 

ødelegge noe av Sandnes BHK sine ting. 

Crystal var på plassen 6 ganger i løpet av hele dagen. 

 

På lørdag den 11 sept. 

Crystal og Arti var på plassen første gang ca. kl. 09 og deretter flere ganger etter dette ca. kl. 13, 18.30. Kl. 19.30 

kjørte Leder av klubben, Lianne Kay til plassen. Hun var på stedet fra ca. 19.30 til 00.30.) 

Siste gang Crystal og Arti var bortom var kl. 23:30 til kl. 00:00 

 

På søndag den 12 sept. 

Crystal og Arti var på plass igjen ca. kl. 09.15. 11, 14, 18 og 20:30 mens festplassen ble rigget ned. 

Siste gang Crystal var på plassen var nesten alt nede og kjørt bort. 

 

Mandag var Crystal på plassen ca. kl. 15.30 og gikk over plassen, utstyr, teltet og tilhenger. Alt var likt som 

videoen. Ingenting hadde blitt flyttet, brukt, eller ødelagt. 

 

Gjerdet var fint på plass og kunstgresset hadde bonden Tor Magne (Sviland) kjørt vekk fra banen.  

På grusbanen gikk Crystal, Arti, Tor Magne og flere andre over for å sikre seg at det ikke var glass eller hard 

plast liggende igjen. 

 

Rundt kl. 16.30 satt Crystal låsen på gjerdet fint på plass. 

 

Notater etter festen ved Sandnes BHK.  

 

http://www.sandnesbhk.no/

