Kara har:


En stor ære av at Hvalstjern
skistadion har fått den standarden



den har i dag
I alle disse årene etter
ferdigstillelsen stått for vedlikehold
og utbedring av anleggsmassen



Stått for all vedlikehold av
barmarkspreparering/utbedring av
skiklubbens løypenett, og
kommunens turløypenett



Sentrale stikkord:

Påtatt seg nøkkeloppgaver ved alle
skiklubbens store arrangementer i



disse åra, for eksempel NM junior



skiskyting 1990 og NM senior 1995







Arbeidsglede
Godt humør
Interesse for idrett og friluftsliv
Kameratskap
Stor kompetanse og arbeidslyst

Kara
20 år!

’Kara’ til Fet skiklubb har
jubileum!

Lidenskap!

Dugnadsgjengen ’Kara’ ble etablert våren
1989. Den har altså eksistert i 20 år!
Utbyggingen av Hvalstjern skistadion
gikk mot slutten, og mange medlemmer
var slitne etter 5 år med dugnad.
Fet skiklubb fikk tildelt Norgesmesterskapet i skiskyting for juniorer i
1990. Anlegget måtte bli ferdig.
Leif Schatvet samlet 3-4 karer rundt seg
for å gjøre en ekstra innsats. Onsdagene
ble valgt som arbeidsdag. Dette var
s tar te n

på

de n n e

dugnadsgjengen.

Jon

f an t as tis k e
Dale

ble

bindeleddet mellom disse karene og
skiklubben (styret).
Arbeidsdagene har alltid startet med
vaffel og kaffe.

Hver onsdag året igjennom
Hver onsdag året igjennom møtes disse
kara

for

å

arbeide

dugnad

på

stadionsanlegget og i løypenettet til Fet
skiklubb. Til sammen har det snart blitt
40 000 dugnadstimer.
Karagjengen

består

av

meget

spreke

pensjonister. Flere er fremdeles aktive
innen konkurranseidretten både sommer
som vinter.
Gjennom disse 20 årene har noen gått
bort, og nye kommet til. I dag består
karagjengen av 10 personer.

Karas store lidenskap er i
størst mulig grad å legge til
rette til for et rikt og variert
friluftsliv i Fet kommune. For
rekreasjon og sport - fra den
enkle mosjonist - til den
mest kresne utøver av ski- og
skiskytteridretten - sommer
som vinter.

