
Tulipanaksjon 29.april 2022
Tulipanaksjonen er et samarbeid med Mandal Lions - og Lions Norge. Utfyllende informasjon
finner du her; https://www.lions.no/tulipanaksjon/

Motto for aksjonen er "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"
● Totalt er det 25 esker med 25 Tulipanbuketter som skal selges
● En bukett består av 8 tulipaner
● Pris kr 125,- pr bukett

Vi foretrekker at du benytter Vipps - og betaler/Vipser til MHI Friidrett 97672 (Mandal & Halse
IL), merk betalingen med MHI Tulipanaksjonen 2022

Viktig info:
Medlemmer i gruppene fra 10 år og oppover vil bli pålagt salgsansvar. Det betyr at hver
enkelt utøver MÅ hjelpe til.
NB! Obligatorisk oppmøte torsdag 29.april kl. 16.30 på Klubbhuset

Vi trenger 10 foresatte som kan være ansvarlige for hvert sitt
område (eks Rodene på Ime) Påmelding til Jallis så snart som mulig

MHI (under 10 år): Ansvar:     Mari Borø Een, Åsne Øverlie og Iben Borø Nygaard.
MHI (10 – 14 år): Ansvar:     Anders Gundersen og Kyrre Sætren
MHI (Ungdomsgruppa): Ansvar:     Jallis Eriksen

Ansvarlig for MHI styret:                           Jallis Eriksen (9084612 - jallis.eriksen@gmail.com)

Gjennomføring av Tulipanaksjonen 29.april 2023 :)

https://www.lions.no/tulipanaksjon/
mailto:jallis.eriksen@gmail.com


MHI fordeler Rode/område på de ulike områdene etter beste evne. Dvs at Tulipan komiteen ikke vet

hvor alle utøverne bor, men skal prøve å sette opp barn der de ca bor/er kjent.

● Foresatte

○ Stiller med bil (som sjåfør) på Klubbhuset i idrettsparken kl 16.30

○ Har med litt vekslepenger i tilfelle (2-300 kr)

○ Du/dere får ansvar for 3 til 8 barn/ungdommer på angitt område

○ Får utlevert esker med Tulipaner

● Barn - under 14 år

○ Møter på klubbhuset kl. 16.30

○ Rode/område vil bli tildelt

○ 15 esker à 25 Tulipanbuketter skal fordeles/selges

● Ungdommer - fra 14 år

○ Møter på klubbhuset kl. 16.30

○ Rode/område vil bli tildelt

○ 10 esker à 25 Tulipanbuketter skal fordeles/selges

Det oppfordres sterkt til forhåndssalg :)

Jo flere buketter som kan være solgt i forkant og bare kan leveres jo enklere

blir oppgaven på salgsdagen (besteforeldre - naboer - venner osv.)

Forhåndssolgte tulipaner meldes til Jallis (antall/stk)

Ansvarlige fra MHI vil være på klubbhuset fra kl 16.00 og til kl 20.00 (eller så lenge som nødvendig)

Våre samarbeidspartnere


