
Per A. Filseth, Sagaasen 4, N-4825 Arendal Tlf. +47 37030823. Mobile +47 91625202 
afilseth@online.no   - 1 - 

             
Distrikt 2290 
November 2008 
 

I dette kvartalsbrevet: 
Guvernøren om medlemsutvikling side 1 
Ukebrev og månedsbrev side 2 
Edrund om finanskrisen og TRF side 3 
Fred skal til Birmingham. side 4 
Internasjonal aktivitet i klubbene, side 5 
Fremmøtestatistikk klubbene, side 9 

 
Kjære rotarianere i Distrikt 2290! 
Vi er allerede kommet langt inn i Rotaryåret 2008-2009. Klubbene er i godt 
gjenge med sine gjøremål. Jeg har nå besøkt over 30 klubber og har 14 igjen.  
Klubbesøkene er virkelig godbiten i guvernøroppdraget: 
Aldri før har jeg på kort tid møtt så mange positive, utadvendte og blide 
mennesker som i klubbene.  
 
Så forskjellige som klubbene er finnes fellestrekk. Alle klubbene er opptatt av 
medlemsutvikling, skaffe nye medlemmer, øke Rotarykompetansen og holde på 
medlemmene. November er den måneden der det over hele landet er flest 
medlemmer som slutter, hele året sett under ett. Det gjelder også vårt eget 
distrikt der vi nå ifølge Medlemsservice er nede  på 2003 medlemmer. Jeg har 
derfor under møtene med klubbenes styrer brukt mye tid til samtale om dette 
problemet. Vårt fremste mål er rett og slett å øke medlemstallet i alle klubber.  
Det skjer ikke uten aktivitet og oppfinnsomhet i den enkelte klubb. Det er for 
lengst slutt med de tider da kandidater til medlemskap kom av seg selv og hvor 
man kunne starte rekrutteringsprosessen direkte med den formelle prosessen i 
styret, uten forutgående kontakt og informasjon om hva Rotary er. I stedet for 
denne konservative fremgangsmåten går flere og flere klubber aktivt ut og 
inviterer mulige kandidater til møtene slik at både klubb og kandidat kan snuse 
litt nærmere på hverandre. Den formelle prosessen kan så starte når man har en 
mulig kandidat, -  og det er selvsagt ingen som på forhånd er lovet medlemsskap. 
 
Medlemsrekrutteringen  i klubbene er forskjellig, men ingen klubber har råd til å 
la rekruttering  komme i annen rekke. Noen sliter mer enn andre, mens enkelte 
har til nå hatt god tilgang på kandidater. Liten aktivitet for å skaffe medlemmer 
kombinert med høy gjennomsnittsalder kan raskt føre til stort tap av medlemmer 
slik at  
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klubben på kort tid helt endrer karakter. Ingen klubb har råd til å si ”vi har det 
så bra som vi har det”. 
 
Hvilke tiltak skal vi bruke? Ja det er nettopp sakens første skritt,  at klubben 
bestemmer seg for å legge en plan for rekruttering. Denne bør være både 
konkret og realistisk og som alle gode planer inneholde tiltak  og klar 
ansvarsfordeling. Mine klubbesøk har lært meg at det er lettere å finne 
problemer enn gode løsninger. Medlemmenes høye alder, tidsklemma for 
barnefamilier og kanskje endring av samfunnet rundt oss rapporteres fra mange 
klubber, alt reelle hinder for å påta seg ansvar gjennom et medlemskap i Rotary. 
Men det gjelder jo ikke alle som er potensielt gode Rotarianere!  
 
Hvorfor skal da noen ønske seg til Rotary? De beste argumentene er det tette 
vennskapet og det sosiale miljøet, sjansen til å gagne andre gjennom organisert 
innsats  og gode møteprogram. Som sagt, Rotarianere er positive utadvendte og 
blide, som det er hyggelig å være sammen med. 
 
Kan dette være en idé for andre: 
Den 30 oktober inviterte Stokke RK naboklubbbene til inter city møte for dem 
som kunne være interessert i å høre mer om Rotary, gjerne med tanke på å bli 
medlem. Edrund Olaisen orienterte om hva Rotary er, guvernøren snakket om 
fordelene ved å være rotarianer, og Ole Sverre Lund, delte sine positive og 
mindre positive erfaringer som fersk medlem. Møtet mønstret over 100 
deltakere, både medlemmer og ikke medlemmer. Stemningen var positiv! 
Håndsopprekking ga inntrykk av at det var mange som kunne tenke seg å bli 
Rotarianer. Flott levert, Stokke!  
Per 
 
Ukebrev, månedsbrev i klubene : 
 
Ukebrev, månedsbrev, møtereferater finnes i de fleste klubbene og mange av dem 
er både flott laget og bidrar i høy grad til ”limet”, det gode samhold , i klubben. 
Nedenfor følger ukebrev nr. 14 fra Svelvik RK. Imponerende! 
 

 

Svelvik Rotary 
Klubb 
3060 Svelvik- Norway 
         Hjemmeside: www.rotary.no/svelvik 

Møtested /tid: 
Røde Kors-huset - tirsdager kl. 19.00 

 

 
President:  
Øyvind Vadseth 
Sekretær:   Jarle Nelson 
 33.771091 (p)    33.773555  (k)  
Ukebrevkomite: 
Øyvind Stensrud – leder 
Ragnar O Hauge    John Honerud 
Tor Lyngar  Øyvind Halvorsen 
 
 IT-ansvarlig: Øyvind Vadseth 
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Ukebrev 2008 / 2009 

  
 
           
 
 
Hei alle sammen. 
 
Denne tirsdagen var satt av til klipping og sortering av klær til barnehjemmet i 
Litauen hos Svelvik Produkter. Tormod kunne fortelle at barnehjemmet nå har over 70 
barn, dessverre er behovet økende. 
Siste frist for julegaveinnleveringen er satt til 18.november. Gavene kan enten leveres 
til Tormod på jobben eller hjemme hos han. 
 Ca 30 medlemmer møtte samt noen få ledsagere. Det må sies å være bra. Arbeidet ble 
gjort på ca 1 time. Deretter samlet president Øyvind de fremmøtte til et lite 
”tirsdagsmøte” i Svelvik Produkters nye storstue hvor Gunnar bød på vafler og kaffe. 
Flott lokale og godt traktement! 
Presidenten tok ordet med å takke Gunnar for muligheten vi har i hans lokaler. Videre 
at Ragnar O fylte 81 år i går – gratulerer! 
 
Som kjent skal vårt distrikt utveksle GSE team med distrikt 4390 i Brasil, og vår 
distriktsguvernør, Per A Filseth, ber om en aktuell teamleder fra vårt distrikt. Hvis 
noen fra vår klubb kunne tenke seg dette, så si i fra til president Øyvind, gjerne innen 
en uke. Kun engelsk språk er en forutsetning. Alle relevante utgifter blir dekket. 
Filseth sier man ønsker en person som kan fronte Rotary i lokalsamfunnet med denne 
saken. Tidsrommet er i april, mer eksakt tid senere 
Øyvind videre: Ikke møte førstkommende tirsdag, men operatur onsdag. Bussen 
henter på Berger, bussholdeplass nedenfor skolen (på riksvegen) kl.16, 45 og ved 
banken i Svelvik kl.17,00. 
Tirsdag 4. november blir årlige besøk av distriktsguvernøren. Møtested: Fossekleiva. 
Fremmøte kl.19.00. Lederne for komiteene og visepresidenten (Svenn O.) møter 
kl.18,00. 
NB! Leiv minner om utkjøring av ved førstkommende lørdag kl.11,00. Om du ikke har 
tilhenger så trenger vi mange til å lempe sekker. Møt opp og husk arbeidshansker! 
 
 
-Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen 
er suksess.  (Henry Ford) 
 
Øyvind S. 
 

Nr:14                  21. okt. 08            Fremmøte : 72,2%      
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Fra Edrund Olaisen har vi fått en orientering om hvordan det står 
til med The Rotary Foundation, nå midt oppe i den globale 
finanskrisen: 
 
Rotary har et av verdens største private fond. I snart 100 år har rotarianere 
gjennomført små og store prosjekter som har vært helt eller delvis finansiert av 
dette fondet.  Motto for TRF er å gjøre godt i verden, og målsettingen er 
formidabel: 

Målet for TRF er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå 
Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og 
internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle program. 

Prosjektarbeidet startet før selve fondet ble grunnlagt, og rotarianere så tidlig 
at entusiasme og engasjement ikke var nok til å nå dette målet, det måtte penger 
til.  Det er interessant å se at typen prosjekter de hadde for snart hundre år 
siden også gjennomføres i dag.  Noen eksempler:  

• 1907 – Sanitæranlegg i Chicago – barnehagene i bl.a. Varpelis og Linkauciai 
• 1912 – USD 4000 til veiprosjekt  
• 1913 – julegaver til 15000 mennesker ”in need” - Julebussen 
• 1916 – kurs i etikk for ”office bys” - RYLA 
• 1916- leir for funksjonshemmede –Handicamp  
• 1917-sko til flyktninger 
• 1917-18 arbeidskontor for sjøfolk og soldater  

I dagens situasjon er det naturlig å spørre hva som skjer med fondet.  Peter 
DeBurge , General Manager og Chief Financial Officer i Rotary International 
forteller  at Rotary har bare “minor exposures” I de selskapene som ble overtatt 
av regjeringen I USA (FannieMae, Freddie Mac og AIG) eller i konkursrammede 
Lehman.  
Midlene som er tilført Polio Plus er investert i US Treasuries, som er, skriver han: 
” the safest asset allocation available.” 
Likviditeten er god, og vi fortsetter alle programmer som planlagt. 
Hvis finanskrisen fortsetter og eventuelt forverres, kan det bli nødvendig å 
redusere omfanget av noen programmer. Han nevner krisen i 2000-2002 da det 
bl.a. GSE (Group Study Exchange) ble redusert fra utveksling hvert år til 
annethvert år.  
Signalene fra Peter DeBurge og Rotarys finansdivisjon er beroligende: Vi 
fortsetter som før, ”Business as usual”. 
Det er greit å for alle rotarianere å ta det med seg inn i November, som er 
måneden da vi nettopp skal ha fokus på THE ROTARY FOUNDATION – FONDET 
VÅRT!     
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 Fred skal dit: BIRMINGHAM EN REISE VERDT: DU HAR IKKE 
OPPLEVD ROTARY FØR DU HAR OPPLEVD RI CONVENTION! 

 
Ri Convention er høydepunktet i et Rotary år. Her samles Rotarianere fra hele 
verden, ofte opptil det dobbelte antall av alle norske Rotary medlemmer. I fire 
dager i juni fokuseres det på Rotary fellesskap og utvikling av vennskap og 
kontakter med Rotarianere fra alle deler av verden. Samtidig med personlig og 
sosial utvikling gis det rikelig med muligheter til inspirasjon og nye ideer gjennom 
presentasjoner av vellykkede Rotary prosjekter med etterfølgende gruppe 
diskusjoner. 
 
For oss i D2290 er det sjelden så enkelt å reise til RI Convention som denne gang. 
21. – 24. juni 2009 er møteplassen Birmingham i England – med god flyforbindelse 
for eksempel med KLM fra Torp eller Kristiansand via Amsterdam. Et ekstra 
poeng er det at i år er det Convention Nr. 100 – med all den ekstra festivitas som 
et jubileum medfører. I tillegg til det Rotary faglige program tilbys en rekke 
aktiviteter og opplevelser: 

• Konserter og show 
• Middelalderturnering 
• En natt med Rotary – felles skap i Rotarianer hjem og klubber 

Detaljer finner du på 
www.rotary.org eller www.rotaryconvention2009.org 

hvor du også finner påmeldingskjemaer for 
• Deltagelse på Convention (frist 31. mars 2009, men lavere pris for 

påmelding innen 15. desember 2008) 
• Hotell (frist 8. mai 2009, men first come, first served gjelder) 
• Aktiviteter/konserter (Host events) (first come, first served) 

Vi sees på RI Convention, 
Fred Schwabe Hansen (DGE) 
Bound for Birmingham 
 

   
 
Fra Svein Aaanestad har vi  fått denne orienteringen om distriktets prosjekter: 
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Internasjonal aktivitet i klubbene 
 

Jeg synes det er en gledelig tendens at klubbene i distriktet vårt viser en økende interesse for 
internasjonalt engasjement. Ikke minst gjelder dette fokusering på prosjekter av humanitær art i 
den såkalte tredje verden. Noen av prosjektene har fått betydelig og berettiget oppmerksomhet. 
Et eksempel er vannprosjektene Ulefoss RK er involvert i. Måten man har gått fram, bl a ved at 
såkalte vennskapsklubber i flere land går sammen for å få ting til, vekker oppsikt langt utenfor 
distriktets grenser.  
 
De nevnte prosjektene har maksimalt utnyttet mulighetene ved TRFs (The Rotary Foundations) 
såkalte Matching Grants. Dermed har man hatt langt mer å rutte med enn om  klubbene alene 
skulle bidratt. En del klubber velger likevel å se bort fra denne muligheten. Noen har forsøkt 
seg, men har, av ulike årsaker, gitt det opp. Det kan være at man har funnet prosessen ved å 
søke om midler i overkant innviklet og rigid, men det kan også være forbundet med vansker 
med å finne samarbeidsklubb i mottakerlandet. TRF krever nemlig medvirkning av en såkalt 
”Host Club”, og det er en grense for hvor mange prosjekter en slik klubb kan være engasjert i 
samtidig. En tredje årsak kan være at formålet med prosjektet faller utenfor TRFs regler for hva 
det kan søkes Matching Grants til. (Bl a faller oppføring av bygninger så vel som lønn til 
personell utenfor).  
 
Et par klubber på Sørlandet arrangerer årlige kirkekonserter, der artistene opptrer gratis, slik at 
inntektene så å si uavkortet går til f eks Haydom Hospital i Tanzania eller barnehjem i Rwanda. 
Imponerende pengebeløp til verdige formål blir resultatet, selv uten bruk av Matching Grants 
fra TRF.  
 
 
Likevel ser vi at et økende antall klubber benytter seg av opplegget med Matching Grants. Men 
for at fondet skal fungere, er det avhengig av at midler kommer inn. Derfor er det også gledelig 
at det samtidig har vært økende innbetaling fra klubbene til TRF.  Fondet finansieres nemlig 
kun ved frivillige bidrag. I forrige Rotaryår utgjorde innbetaling fra medlemmene i våre 
klubber et gjennomsnitt på snaue 35 USD pro capita. Dette er ”All Time High” for distriktet 
vårt. Men det er likevel langt opp til målet på 100 USD som Rotary har satt. Det er bare å se 
det i øynene: det er de nordiske distrikter som figurerer helt på bunn når det gjelder støtte til 
TRF. 
 
Som antydet innledningsvis, er det snakk om flere slags internasjonal aktivitet. Vi har klubber, 
ikke minst i Arendalsområdet, som gjør en kjempeinnsats når det gjelder ungdomsutveksling. 
GSE (Group Study Exchange) er et annet område, men her går engasjementet i vesentlig grad 
på omgang etter en oppsatt turnus. Det samme kan sies om de såkalte ”Round-Trips”, 
sommerleirer for ungdom. Noen klubber kommuniserer med vennskapsklubber i andre land, 
oftest med vekslende aktivitetsnivå, og da gjerne mest sosialt. Dette kommer også, etter min 
mening, inn under begrepet internasjonal aktivitet.  
 
Vårt distrikt har som kjent en egen Litauenkomite. Denne springer først og fremst ut fra det 
initiativ PDG Edrund og hennes Jan har tatt overfor fattige og foreldreløse barn i og rundt byen 
Panevezys i det nordlige Litauen. Turen for delegasjonen på 15 – 20 personer som drar med 
”Julebussen” til Litauen, har blitt en årviss foreteelse. I disse dager pakkes og sorteres tøy, 
sykler og diverse julegaver på et lager i Langesund, og årets tur forberedes. Dette engasjerer 
mange av distriktets klubber, særlig i Vestfold og Telemark. En rekke barnehjem og belastede 
hjem får glede av dette. Et fantastisk tiltak, som undertegnede hadde gleden av selv å oppleve 
for noen år siden… 
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Til slutt har jeg som et eksempel lyst å sette fokus på et prosjekt som hittil ikke har fått så stor 
oppmerksomhet. Stavern RK har kanskje gått litt stille i dørene, men her tillater jeg meg å 
sakse fra Past President Tore Grønvolds mail: 
 
”INTERNASJONALT ENGASJEMENT I STAVERN RK 
 
Bakgrunn: 
 
Det internasjonale engasjementet startet etter initiativ av sekretæren og undertegnede etter en 
samtale på vei hjem fra PETS i Arendal i mars 2006.  
 
Satsningsområdene til RI-presidenten 2006-07, William Boyd, ga oss ideen.  
 
Vi var begge allerede engasjert i å hjelpe hver vår ungdom med utdannelse fra et håpløst 
utgangspunkt i Soweto i Sør Afrika. Dette gjennom et engasjement en lokal ungdomsskole har 
hatt siden 1999. Derfor var det allerede etablert kontakter på skoler der nede, og siden vi 
personlig kjenner læreren som har ansvaret for dette, er vi sikre på at vi når fram! 
 
Vi ville prøve å gi barn med et håpløst utgangspunkt mulighet til utdannelse som gir mulighet 
til å gi dem en bedre framtid.  
 
Målet var å ta en gruppe av foreldreløse barn videre fra ungdomsskolen til fullføring av 3-årig 
gymnas. 20 elever ble utvalgt på bakgrunn av å være de flinkeste av dem som ikke hadde 
midler eller muligheter til å gå videre på skole.  
  
Status: 
Disse elevene er nå inne i sitt andre år ved Morris Isaacson High School og alle er fremdeles 
med. Vi har siden i fjor sommer fått en mentor som hjelper elevene ved behov. Han bistår 
elevene når det oppstår problemer, enten selv eller via bekjente studenter. Han studerer jus på 
3. året, et resultat av hjelp fra opplegget via ungdomsskolen og privat bistand fra to familier i 
Nevlunghavn. (mitt hjemsted) 
 
Vår kontaktperson heter Terje Jacobsen. Han er hovedkontakt for ungdomsskolene i 
Larviksdistriktet. I den anledning er han i Soweto minst 4 ganger i året. Han er vårt bindeledd 
til gymnaset og ”våre” elever, og har også vært på møter i vår klubb for å fortelle og vise 
bilder fra deres eget prosjekt, som er hjelp til en ungdomsskole der nede. (Også utveksling av 
elever). 
 
Som privatpersoner og bidragsytere gjennom mange år fikk vi i fjor sommer til en tur til 
Soweto for å se hva vi gjør for våre ungdommer der nede. Vi fikk besøke barnehage, 
barneskole, ungdomsskole og videregående (gymnas). I tillegg reiste vi rundt i området. Vi fikk 
også treffe ”våre” ungdommer og besøkte noen av dem i deres hjem.  Det ble mange sterke 
opplevelser. Turen bidro til å forsterke vårt engasjement, og vi jobber for å ta prosjektet 
videre. 
 
Gjennom salg av gavebrev, gaver og utlodning klarte vi i Stavern RK i løpet av Rotaryåret 
2006/07 å samle inn kr. 10000,-.  I 2007/08 greide vi vel 8000,-. Det gjorde at vi klarte 
forpliktelsene våre (så vidt). 
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Målet for 2008/2009 er gjennom forskjellige aktiviteter å få inn 10000,- slik at vi kan fullføre 
prosjektet. 
 
Vi mottok nylig følgende brev fra elevene ved skolen: 
  
I the student of Morris Isaacson High School  is thanking you on behalf of the other students in the 
group, we as Grade 2 students, we love to thank you for what you are doing for us.  
By writing this letter we want to show you all that we appreciate what you are doing for us. Not only us 
but parents and family as well. In the group we have different problems that we are facing at our homes 
individual, yet what is distracting us are financial problems, leading us to do things that we will regard 
at the end of times. I can say being in this group had helped us. We all want to live the independent life 
and being educated will help, because you build your dignity around people in your environment and it 
easy for people to listen attentively to you. 
Not only writing this letter is the only way of thanking you, but we promise to work harder for great 
results, we all want to end up somewhere, by that you start somewhere in order to end up somewhere 
meaning by you paying our fund at school we have a starting point of aiming and courageous us to 
dream big, concentrating in ourselves in various administrative position, we all know education is the 
way to success. Formal education is expensive but by your help it makes life easier. 
I hope our simple thank you will mean a lot to you! 
“Thank you” we love you. 
 
Dette er et internasjonalt prosjekt som vi kan og vil klare økonomisk, og som er i Rotarys ånd. 
Vi sliter litt med å få hele klubben engasjert, men siden vi er noen ildsjeler, skal vi klare dette. 
 
Jeg legger ved et bilde med sekretær Lars Erik Halle th., Terje Jacobsen (m. skjegg) og undertegnende 
sammen med noen av elevene:  

 
 
Vi er en liten klubb med begrensede ressurser og må av den grunn prioritere. 
På siste komitemøte i internasjonal komite var vi enige om at det viktigste var å fullføre 
Sowetoprosjektet. Vi vil evaluere resultatet og kanskje videreføre det på en eller annen måte. 
Kanskje tar vi en ny klasse (3år) eller vi prøver muligens å støtte en eller flere av våre elever 
som måtte ha planer om videre studier. 
 
Jeg har laget en PowerPoint presentasjon av turen vi hadde sommeren 2007 som vi har vist 
bl.a. i vår klubb. Den viser tydelig de vanskelige oppvekstvilkårene de har i Soweto. 
 
Vi har gode kontakter, så hvis andre klubber skulle være interessert kan vi være behjelpelige 
med ev formidling. 
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På sikt tenker vi å få kontakt med en RK i området. 
Tore Grønvold” 
 
Jeg avslutter mitt lille innlegg med å sitere Bill Gates Sr. fra talerstolen på Convention i Salt 
Lake City: ”Think Big!” Jeg ønsker klubbene lykke til med all den positive aktiviteten som er i 
gang, og den som måtte være på planleggingsstadiet 
 
PDG Svein Aanestad 
DRFCC (District Rotary 
 Foundation Committee Chair), Distr 2290 

Fremmøtestatistikk  district 
2290  October 2008 - 2009         

             

 
Medlemme
r 30. juni 

Totalt 
Antall Antall Møte- Ant. 

Oppm
øte     

Endring 
av antall 

 klubb Totalt Kvinner
medlem

mer 
kvinn

er 
prose

nt møter
i år 
(%)   

medlem
mer 

kvinn
er 

 Arendal 56 8 55 8 45,7 5 39,4   -1 0

 Borre 22 2 22 2 0,0 0 64,5   0 0

 Brevik 51 7 52 7 0,0 0 37,0   1 0

 Bø 25 1 26 1 0,0 0 70,4   1 0

 Farsund 39 3 39 3 45,0 4 47,2   0 0

 
Flekkefjor
d 59 6 56 6 63,0 5 48,4   -3 0

 Færder 39 18 39 18 74,8 4 54,5   0 0

 Gimsøy 41 2 40 2 47,0 4 47,8   -1 0

 Grenland 26 4 26 4 47,0 4 36,5   0 0

 Grimstad 62 2 63 2 47,0 4 51,9   1 0

 Grøm 41 0 40 0 73,5 5 79,8   -1 0

 
Holmestra
nd 42 0 42 0 73,4 4 64,5   0 0

 Horten 25 2 27 2 0,0 0 46,1   2 0

 Jarlsberg 55 2 55 3 64,0 4 56,1   0 1

 
Kongsgaa
rd 43 6 41 5 0,0 0 50,9   -2 -1

 Kragerø 38 6 38 6 61,4 4 45,5   0 0

 
Kristiansa
nd 80 15 80 15 48,0 4 33,2   0 0

 
Kristiansa
nd Vest 40 10 38 10 52,7 4 48,7   -2 0

 
Kristiansa
nd Øst 44 11 43 11 0,0 0 55,5   -1 0

 Kvinesdal 15 7 14 8 49,0 3 57,8   -1 1

 
Langesun
d 37 11 36 11 48,2 5 49,2   -1 0

 Larvik 58 8 58 9 60,1 4 43,6   0 1

 Larvik Øst 43 8 43 9 52,0 5 41,9   0 1

 Lillesand 42 6 42 6 63,0 5 58,1   0 0

 Lyngdal 31 5 30 5 68,0 5 59,2   -1 0

 
Lågendale
n 27 7 26 6 73,8 5 68,3   -1 -1

 Mandal 70 9 70 9 49,0 4 51,6   0 0

 Nedenes 43 6 43 6 0,0 0 53,3   0 0

 Notodden 43 7 43 7 55,3 4 52,9   0 0

 Nøtterøy 60 4 59 4 51,5 4 52,6   -1 0

 Porsgrunn 70 12 66 12 42,6 4 0,0   -4 0

 Re 25 7 25 7 57,0 4 70,9   0 0

 Risør 61 8 60 8 52,6 4 49,9   -1 0
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 Sande 35 4 34 4 69,0 4 53,5   -1 0

 
Sandefjor
d 55 13 55 13 54,6 6 47,0   0 0

 
Sandefjor
d Øst 58 8 58 8 43,4 4 48,1   0 0

 Sem 57 4 56 4 65,4 5 66,8   -1 0

 Skien 46 2 47 2 58,0 4 46,0   1 0

 
Skien 
Vest 42 13 42 13 52,3 4 50,5   0 0

 Stavern 30 0 30 0 57,0 5 55,0   0 0

 Stokke 50 3 48 3 77,5 4 66,6   -2 0

 Svelvik 40 2 40 2 71,6 4 64,5   0 0

 
Tvedestra
nd 27 3 26 3 82,0 4 73,5   -1 0

 Tønsberg 71 12 71 12 57,4 4 54,5   0 0

 Ulefoss 31 4 30 3 0,0 0 60,5   -1 -1

 Vennesla 29 4 29 4 75,0 4 68,8   0 0

            

 Totalt    2024 282 2003 283 59,1 163 54,2   -21 1 
 


