
Nøtterøy den 16.2.2021 

ÅRSBERETNING  

FRA SPORTSKOMITEEN/ARRANGEMENTSKOMITEEN 2020 

 

1.  LYS TIL ETTERTANKE 

Den 5.1.2020 var det igjen «Lys til Ettertanke» ved Skjee kirke i Stokke. Erna Solberg holdt 
hovedtalen.  Det var ved anledningen mildt vær 7 grader og ikke snø.  NAF avdelingen hjalp 
til med det vi bruker å gjøre.  Grethe og Wenche er våre kontaktpersoner og gjør en veldig 
god jobb. 
 

2. MØTE SIKKER PÅ SYKKEL 
Den 9.1.var det møte i Tønsberg i forbindelse med Sikker på Sykkel.  Kjell Jarlslett, Mette fra 
TT og resten av vestfoldavdelingene var representert. 
Det ble vedtatt endringer på sykkelprøven men dette ble avlyst p.g.a. korona. 

 

3. MØTE MED FYLKESKOMMUNEN 
Den 10.1. var det møte med fylkeskommunen vedrørende framdrift for våren 2020 samt at 
det ble delt ut reflekser til elevene ved Solerød skole. 

 

4. BEFARING VED FULLRIGGERVEIEN 
Den 31.1. befaring i Fullriggerveien. Manglende gangfeltoppmerking etter asfaltering. 

 

5. MØTER OG BEFARING 
Den 5.2. var det møte med fylke vedrørende informasjon til russen ved skolene, møte med 
Circle K på Revetal i forbindelse med påskeaksjonen og befaring i Kopstadveien. 

 

6. MED HJERTE I HALSEN 
NAF avdeling Tønsberg har mottatt en rekke med hjerte i halsen saker fra Oslo. 
Finn og Øyvind har gått gjennom sakene og arbeider med dette. 

 

7. BESØKTE RUSSEN MED SIKKER RUSSEBIL OG PROMILLEBRILLER 
Melsom, Sande, Re, Greveskogen, Sandefjord og Holmestrand ble besøkt før koronaen satte 
en stopper.  Det ble med halvparten av skolene. 

 

8. BEFARING ORRESTIEN 
Den 5.6. befaring i forbindelse med buss stopp i rundkjøring. 

 

9. BEFARING VED LOFTSEIK GÅRD. 
Den 9.6. befaring i forbindelse med dårlig sikt fra utkjørsel og kryssing av gang og sykkelveg. 



2. 

 

10.  KONTROLL VED SKOLESTART. 
Den 17.8. Sem skole, fjerning av busker sikthindring. Den 18.8. Foynland skole, den 19.8. Teie 
skole. 

 

11. OPPLÆRING AV SKOLEPATRULJE VED STEINERSKOLEN 
Den 31.8. var det opplæring av 7. klassetrinn. 

 

12. HENTING AV ÅRETS REFLEKSER. 
Den 6.10 var vi og hentet årets reflekser designet av Vebjørn Sand og med NAF logo. 

 

13. FOREDRAG VELLE 
Den 8.10 var Terje og Gaute på trafikkforedrag, sikkerhet og refleks for våre nye landsmenn 
på Velle industrier.  Det var to grupper med 30 personer i hver. 
Det gikk meget bra. 

 

14. REFLEKSENS DAG 
Den 15.10 var refleksens dag.  Utdeling av reflekser. 

 

15. MØTE I TØNSBERG 
Den 22.10 var det møte på grunn av at flere var engstelig for betraktelig økning av trafikk 
gjennom Slagen når det ble bompenger i Presterødkrysset.  Den 23.10 ble det foretatt 
trafikktellinger ved Klokkeråsen.  Det viste seg at tellinger foretatt etter bompengeåpning var 
det færre passerte kjøretøy i samme tidsrom. 

 

16. REFLEKSTELLINGER 
Vi foretok reflekstellinger i distriktet i uke 44 og 45. 

 

Siv og Gaute var på regionsmøte i Kongsberg 30.10 – 31.10. 
 
Leder vil igjen benytte anledningen til å takke alle i styre og komiteer for at vi fikk 
gjennomført de aktivitetene som var forsvarlig dette spesielle året. 
 
 
Gaute Amundsen 
Leder arrangementskomiteen 
NAF avd. Tønsberg og omegn. 

 


