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   REDAKTØR
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tlf. 954 94 649

   NEMND
Maia Nabben Grønvoll
Marie Tveit
Solveig Ording Reierstad

EKKO  
Nummer 01/2021. Årgang 53. 
Distribueres til alle medlemmer 
av Akershus Bygdeungdomslag 
samt samarbeidspartnere. Bladet 
har et opplag på omkring 800 
eksemplarer.

     TRYKKERI

     BIDRAG?
Kontakt:  
info.akershusbu@gmail.com

Vi tar gjerne i mot bidrag. Har du 
en sak du brenner for, eller har 
du kanskje vært på et morsomt 
arrangement? Skriv til oss! 

www.nbu.no/akershus       www.facebook.com/ AkershusBygdeungdomslag         Instagram  Akershus Bygeungdomslag #akershusbu

FØLG MED

Har du husket å betale medlemskontingenten din? Vil 
du fortsette å motta EKKO i posten, være en del av 
verdens største vennegjeng og få tilgang til et bredt ut-
valg av arrangementer bør du gjøre det! 
Ny betalingsløsning for innmelding! Etter sommerstengt 
på innmeldingssiden er det nå kommet en ny løsning for 
innmelding på nettsidene. Med kortbetaling kommer 
medlemmene rett i medlemslistene, og nye medlemmer 
får bekreftelse på at innmeldingen er mottatt.  

Visste du at vi leier ut både ABU-hallen og anlegget 
vårt? Ta kontakt med Sissel Strøm på tlf. 480 80 848 
eller e-post: aktivitet.akershusbu@gmail.com for priser 
og betingelser. Leiekontrakt finnes også på hjemmesiden 
www.nbu.no/akershus.

Alle lokallagsstyrer kan søke om støtte til medlemsaktiv-
iteter fra Landsstevnefondet. Send en søknad til ledera-
bu@gmail.com. Søknader behandles fortløpende.
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KONTAKT

Jeg vil starte det hele med å 
takke for tilliten jeg har fått 
som leder i Akershus 
Bygdeungdomslag! Det 
oppleves som stor stas og 
veldig spennende at jeg nå 
skal få lov til å styre skuta det 
kommende året. Jeg gleder 
meg masse til å ta fatt på 
arbeidet sammen med resten 
av fylkesstyret. 

Fylkesstyret har allerede vært 
på digitalt Vårkurs, der NBU 
kurser oss i våre verv. Vi skal 
(forhåpentligvis) også på 
fysisk Vårkurs i juni, der vi 
får muligheten til å bli bedre 
kjent med de andre 
fylkesstyrene og delta på flere 
kurs. 
Våren pleier å være en travel 
tid i BU, med tevlinger og 
fest. Den gamle normalen lar 
vente på seg og ting 

forblir foreløpig digitale. Det 
å være medlem av BU har 
aldri handlet om digitale 
arrangementer og 
møtevirksomhet, snarere 
tvert imot. Det gjelder å 
holde motet oppe, som vi alle 
har hørt utallige ganger før, 
for det kommer både 
sommerstevner og 
landsstevner når ting har roet 
seg. Allerede til sommeren 
håper vi at vi får avholdt 
ABUs Sommerstevne, som 
hovedkomiteen i Sørum BU 
har lagt ned mange timer i.
Vi får alle være tålmodige og 
oppfinnsomme i denne litt 
vanskelige tiden. Jeg gleder 
meg masse til vi alle kan sees 
igjen. Det er lite som slår 
dansende bygdeungdommer 
i ABU-teltet.
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LEDER
Siri Marlén Sundhagen
Tlf: 994 24 979 
lederabu@gmail.com

ORGANISATORISK NESTLEDER
Gina Skrivlien Thue 
Tlf: 948 83 884 
org.akershusbu@gmail.com

BYGDEPOLITISK NESTLEDER
Oda Eithun Paulsen  
Tlf: 480 73 432 
bp.akershusbu@gmail.com

ØKONOMIANSVARLIG
Margrethe Lindrup  
Tlf: 468 64 669 
kontoret.akershusbu@gmail.com

TEVLINGSLEDER
Svend Harald Kvarme 
Tlf: 416 78 460 
tevling.akershusbu@gmail.com

KULTUR  OG AKTIVITETSLEDER
Anniken Dølerud Laake  
Tlf: 986 24 649 
aktivitet.akershusbu@gmail.com

NYBROTTSLEDER
Eivind Berg
Tlf:953 66 162 
nybrott.akershusbu@gmail.com

INFOLEDER
Line Dølerud Bekkestad  
Tlf: 954 94 649 
info.akershusbu@gmail.com

1. VARA
Håkon Tveit 
Tlf: 977 56 097 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Sigurd Romsaas

3. VARA
Håkon Ringnes  

Siri Marlén Sundhagen, 22 år, økonomistudent
LEDER



Kryssord
Svarene kan 

sendes inn til Akershus 
Bygdeungdomslag på 

facebook

  1. Hvor er den kjente TV-serien «Rådebank» spilt inn?
  2. Hva heter prosessen som brukes for å fremstille ost?
  3. Norsk hesterase?
  4. Hva heter vår bygdepolitiske nestleder?
  5. Hva heter tevlingene hvor man bedømmer blant annet dyrenes utseende?
  6. Hvilken pest herja i Norge midt på 1300-tallet?
  7. Vi har to styremedlemmer med samme fornavn, hvilket er det?
  8. Hvor i Akershus ble HA holdt i 2019?
  9. Hvor ble den norske grunnloven skrevet i 1814?
10. Hva står HK for? (tips: de som arrangerer de største arrangementene i NBU)
11. Hva heter Norges lengste elv?
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Påskenøtter

1. Hva symboliserer det nye kommunevåpenet til Lillestrøm?
2. Hvor mange % av Lillestrøm kommune er jordbruksareal?
3. Hvilken kjent skiskytter kommer fra Sørum?
4. Hvilket år skal Akershus avholde Landsstevne, og hvor lenge er det 
da siden vi arrangerte det sist?
5. Skal det velges 149, 159, 169 eller 179 representanter til Stortinget?
6. Er det tilsatt sukker i vanlige brunoster som Gudbrandalsost og 
fløtemysost?
7. Hva heter Norges tredje største innsjø?
8. Hvilket år ble Jesus født?
9. Hva er avbildet i kommunevåpenet til Aurskog-Høland?
10. Hvilken gjenstand befinner seg i den store rundkjøringen på 
Bjørkelangen?
11. Hva er spesielt med rulletrappa på Amfi Bjørkelangen?
12. Hva er det motsatte av påske?
13. Hvilket dyr forbindes med påske?
14. Hvorfor feirer vi påske?
15. Hvilken dato ble koronaviruset for første gang påvist i Norge?
16. Hvilken farge er det på kronbladene til påskeliljen?
17. Hvilken fest pleier Nannestad BU å arrangere den første helga i 
november?
18. Hvilket år kom Kvikklunsjen?
19. Hvilket land stammer påskeharen fra?
20. Hvilken kjent tegneseriefigur kommer fra Sørum? 

BLI MED I 
KONKURRANSENE 

OG VINN KULE 
PREMIER

  1. Hvor er den kjente TV-serien «Rådebank» spilt inn?
  2. Hva heter prosessen som brukes for å fremstille ost?
  3. Norsk hesterase?
  4. Hva heter vår bygdepolitiske nestleder?
  5. Hva heter tevlingene hvor man bedømmer blant annet dyrenes utseende?
  6. Hvilken pest herja i Norge midt på 1300-tallet?
  7. Vi har to styremedlemmer med samme fornavn, hvilket er det?
  8. Hvor i Akershus ble HA holdt i 2019?
  9. Hvor ble den norske grunnloven skrevet i 1814?
10. Hva står HK for? (tips: de som arrangerer de største arrangementene i NBU)
11. Hva heter Norges lengste elv?
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Kristoffer Hveem, 18 år,  Gjerdrum
1) Jeg har vært med på kahoot.
2) Landsstevne, Sommerstevne, 
 høstarrangement, tevlinger.
3) Slalåm, hyttetur
4) Ingen av dem, kvikklunsj og Sol-
vegg:)
5) Hyttetur og sikkert litt jobbing :)

Ingeborg Nes Dynna, 18 år, Skedsmo
1. Nei, dessverre
2. Landsstevne og fester
3. Gå på ski og stå på slalåm 
4. Skitur(minus kvikklunsj)
5. Reise på hytta og være med familien

Sissel Strøm, 22 år, Vestby
1. Ja, vært med på mye bra quiz!
2. Alle! Stevner, arrangementer og ikke 
minst å møtes fysisk på møter.
3. Våronn kjøring eller hytteturer.
4. Skitur og kvikklunsj
5. Slappe av, og kanskje på hytta
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 HELT PÅ    JORDET
51. Har du vært med på noen av de 

digitale BU-arrangementene?
2. Hvilke BU-aktiviteter gleder du deg 
mest til etter korona?
3. Hva er dine favoritt-påskeaktiviteter?
4. Skitur og kvikklunsj eller solvegg og 
appelsin?
5. Hva er dine planer for påsken?

PÅSKESPESIAL

Kaja Tomine Røed, 18 år, Vestby 
1. Nei, har vært dårlig på det
2. Gleder meg generelt til det sosiale, 
musikk, stemning og dans! Også tevlin-
ger, såklart
3. Å gå laange skiturer, tenne bål, og 
inhalere sjokolade:) 
4. Skitur og kvikklunsj, definitivt 
5. Har ikke store planene, men turer 
nok på hytta med familien

Øyvind Westby Agnor, 21 år, Vestby 
1. Ja både kahoot og årsmøtet 
2. Sommerstevnet, landsstevnet og HA 
er jo de som står høyest på lista 
3. Hmmm, påskerebus og krim kanskje
4. Blir vel kanskje solveggen der gitt
5. Planene er vel ikke store. Slappe av 
med no pils og nyte livet
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Bli kjent med Fylkesstyret 2020/2021 

Siri Marlèn Sundhagen, 22 år, Leder, Ullensaker
- Studerer økonomi og jobber innen 
Bank/ finans 
- Mat og drikke
- Landsstevne i 2018, Østfold
- Det må enten bli påsketur til 
Madrid eller en av mange hytteturer 
med storfamilien
- En kald solo-brus i påskesola med 
fine folk rundt meg

Oda Eithun Paulsen, 23 år, Bygdepolitisk nes-
tleder, Nittedal/Hakadal
- Arealplanlegger
- Mat og drikke
- Et av landsstevnene jeg har vært på
-  Påskeskirenn på landfredag
- ØL!

Line Dølerud Bekkestad, 20 år, Infoleder,
 Sørum
- Studerer pedagogikk på HINN
- Hårstrikk
- Da jeg ble Norgesmester i 
osteanretning
- Hyttetur som liten med 
familievenner, hvor vi malte 
påskeegg, gikk påskeskirenn, basa i 
masse snø og var på påskeeggjakt!
- Lange dager i stallen med sol og 
snø, gjerne med snørekjøring bak 
hesten eller lange rideturer

Margrethe Lindrup, 19 år, Økonomiansvarlig, 
Aurskog-Høland
- Studerer barnevernspedagogikk
- Mobilen min
- Landsstevne i 2019, Hof
- Når jeg var på påskeeggjakt på hytta!  
- Det blir ikke påske uten sol, snø og 
påskeegg

Anniken Dølerud Laake, 19 år, Aktivitet- og 
kulturleder, Sørum
- Utdanna agronom, tar påbygg og  
jobber som avløser
- Iskaffe
- Landsstevne i 2018 og HA2019, klar-
er ikke å velge!
- Den årlige påskeeggjakta på hytta 
- Solo!

Gina Skrivlien Thue, 21 år, Organisatorisk 
nestleder, Nannestad
- Barnehage for øyeblikket
- Den gamle kosete katten min
- Mitt første landsstevne
- Mitt beste påskeminne er å sitte i 
solveggen på setra med sjokolade, 
appelsin og et godt lag med solkrem 
i ansiktet
- For meg blir det ikke påske uten 
appelsiner
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Bli kjent med Fylkesstyret 2020/2021 

Line Dølerud Bekkestad, 20 år, Infoleder,
 Sørum
- Studerer pedagogikk på HINN
- Hårstrikk
- Da jeg ble Norgesmester i 
osteanretning
- Hyttetur som liten med 
familievenner, hvor vi malte 
påskeegg, gikk påskeskirenn, basa i 
masse snø og var på påskeeggjakt!
- Lange dager i stallen med sol og 
snø, gjerne med snørekjøring bak 
hesten eller lange rideturer

Håkon Ringnes , 19 år, 3. Vara, Ullensaker 
- Elektrikerlærling 
- Mat
- Landsstevne i 2019, Hof
- Påsken 2018, var på hytta på 
Sjusjøen og sto på slalom samtlige 
dager i strålende sol
- Det blir ikke påske uten påskeegg!

1. Yrke
2. Jeg greier meg ikke uten
3. Beste BU-minne 

Sigurd Romsaas, 20 år, 2. vara, Sørum
- Mekanikerlærling
- Puls
- Landsstevne i 2018, Østfold  
- Solo i solveggen
- Solo!

4. Beste påskeminne
5. For meg blir det ikke påske uten

Håkon Tveit, 20 År, 1. vara, Ullensaker
- Anleggsgartner
- En god fest
- Landsstevne i 2017, Oppland
- Påsken 2018 med mye snø og 
akedager!
- Sol og øl

Svend Haral Kvarme,  23 år, Tevlingsleder, Vestby
- Tømrer
- Arbe
- Landsstevne i 2018, Østfold
- Fra godstolen rundt bådet med noe 
godt i koppen og gode venner
- Det blir ikke påske uten øl, kompiser 
og tullskap

Eivind Berg, 20 år, Nybrottsleder, Skedsmo
- Studerer landbruksteknikk på 
Blæstad
- Søvn og LSK
- Landsstevne i 2019, Hof
- Påskeeggjakt da jeg var mindre
- Det blir ikke påske uten god 
stemning og godt påskevær



Foto: Hedda Trandem
Tekst: Oda Eithun Paulsen & Anniken Dølerud Laake

82. Årsmøte i Akershus 
Bygdeungdomslag

Ullensaker: Årets lokallag Stine Bekkemoen ble årets tevler!

20. februar 2021 ble det 82. årsmøte til Akershus bygdeungdomslag arrangert. I år ble vårt 
første (og forhåpentligvis siste) digitale årsmøte gjennomført. Hele 53 stemmeberettigete og 8 
observatører var samlet på Zoom denne lørdagen!

Fylkesstyret jobbet hardt i forkant med å forberede årsmøte på en helt ny måte for oss alle. 
Etter kurs med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og to test-
møter med delegatene var fylkesstyret klare! Etter mye nerver for at teknikken skulle svikte, 
gikk alt som det skulle under selve møte.
Generaldebatten ble kortere enn normalt, men fortsatt mange ABUere som tok ordet og gjorde 
en flott innsats. Sakene som ble mest diskutert var om fylkesstyret skulle kjøpe inn zoom 
+ og Kahoot +. Zoom-abonoment ble allerede kjøpt inn før årsmøte ble avholdt. Uten dette 
hadde vi ikke fått arrangert årsmøte! Det ble også vedtatt at vi skal kjøpe inn Kahoot + slik at 
lokallagene skal få flere alternativer ved digitale quizer. 

Forhåpentligvis får vi møte hverandre på årsmøte i 2022, med bankett og mye sosialt samvær.  
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Nannestad: Vinner av infoprisen

Ås: Vinner av verveprisen 

Vi startet planleggingen med et veldig lærerikt kurs 
fra LNU om hvordan arrangere digitalt årsmøte. 
Videre planla vi bruken av zoom og brukte litt tid på 
å finne ut av hvilke funksjoner vi kunne bruke. Siste 
uka før årsmøte hadde vi to testmøter med dele-
gatene der vi gikk gjennom blant annet endring av 
navn og stemming. Dette var veldig nyttig for å gjøre 
selve årsmøte så effektivt som mulig! Da det var 
klart for årsmøte var det meste på plass, Den gode 
planlegginga lønte seg og ABUs første (og forhåpen-
tligvis siste) digitale årsmøte ble vel gjennomført!

KULTUR- OG AKTIVITETSLEDER ANNIKEN VAR EN AV 
DE SOM HADDE ANSVARET FOR DET TEKNISKE PÅ 
ÅRSMØTET, HØR HVA HUN HAR Å SI OM DET:

Årsmøte er tiden for å dele ut priser! 
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Lederen i vårt gjenoppstarta 
lokallag forteller!
1 Hva var motivasjonen til å starte Enebakk BU?
2 Deres første arrangement hadde både fart og spenning, 
hva blir det neste?
3 Hva heter Enebakk BU på sosiale medier?
4 Er det engasjert ungdom i Enebakk BU?
5 Hvordan er det å være leder i et nyoppstarta lokallag?

Leder av Enebakk BU: Erlend Sæther
- Det hele startet med en utfordring fra ei klassevenninne i skogklassen på NMBU. Ingrid som er godt inne i BU syntes det var synd 
Enebakk ikke hadde vært representert på mange år. Etter en bachelor i skogfag ved NMBU ble bygdegutten i meg større, og lysten på 
å oppnå noe lokalt økte i samme grad. Jeg skal jo tross alt ta over et bruk på hele 101 mål. 
Enebakk BU står som eiere av Bøndenes Hus som er et bygdehus midt i Enebakk, som er driftet av Bøndenes hus venner. Dette er 
tidligere BUere, og foreldrene til flere i det nystarta styret. Noe som gjør det enklere for oss å ha arrangementer og fester i senere tid. 
I tett dialog med oppstartshjelpen i BU og ordføreren i Enebakk kommune var det vel ingen tvil om at dette måtte vi få til. Ordføreren 
som er et selverklært livsmedlem i BU skal ha en stor takk for hjelpen med å dra i gang dette. Ved å lokke med fest og morro var det 
ingen problem med å samle et styre. 

- Vi håper det snart letter på covidregler, så vi kan invitere til båling og skåling for å bli kjent med flere av BUerne i Akershus. Det er 
viktig for oss å delta og bli sett, iallfall på lokal basis. Vi har jo trossalt et hårreisende mål om 100 medlemmer i 2021. Men med 
interessen som er, sikter vi mot gull. Ettersom jeg personlig har dratt på meg å vippse Akershus BU 1000kr om vi ikke oppnår dette 
målet.
Videre ut over sommeren har vi planer om ulike tevlinger, hvor vannski er et beskrivende stikkord for hva vi ser for oss. En fest på 
Bøndenes Hus med livemusikk fra vår egen kommune er også på agendaen. 

- Det går vel som «Enebakk BU» på facebook, og «enebakkbu» på instagram.

- Vi ser absolutt på oss selv som engasjerte, tross lite aktivitet på internett. Det sitter en real håndfull med fantastiske mennesker i 
styret, med ulike bakgrunner og spesialiteter. Så dette er absolutt en oppgave vi skal få til. 

- Faktisk er vi ikke et nyoppstarta lokallag, dette skyldes at ordføreren i Enebakk, og et knippe andre lokale legender har betalt med-
lemsavgift så vi har stått med betalende medlemmer. 

- Å sitte som leder i et ny oppstarta tidligere lokallag er som med alt annet for tiden relativt tungvint.   Alt fra å gi enkle beskjeder og 
få ting gjort, til større arrangementer blir vanskelig av denne pandemien, men det går sin gang med all hjelpen jeg får rundt meg. De 
gamle vet jo trossalt hvordan alt fungerer. Det viktigste for meg som leder er å skape trygghet i styret, også får vi ta arbeidsoppgavene 
derfra. 

Om noen lurer på noe er det bare å kontakte meg, svarer på 464 44 371. Såklart mener jeg SB Skog er det beste valget å kontakte 
angående hogst, eller andre skogsrelaterte spørsmål.
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Nybrott                     Tevling     Kultur og aktivitet

Hjørnet
Tekst: Eivind Berg Tekst: Svend Harald Kvarme Tekst: Anniken Dølerud Laake

Hallo alle bygdeungdommer!
Det er vår i lufta og god påske-
temperatur, så håper dere 
har det bra og nyter været! 
Til tross for et unormalt og 
et lite fysisk aktivt år har vi i 
ABU gjort vårt aller beste for 
å skape liv på bygda, digitalt! 
Det har vært arrangert
kahooter og quizer i nesten 
alle lokallag! Dere har vært 
flinke på sosiale medier og 
holder liv i leiren. Og det skal 
vi fortsette med! Jeg må si 
meg stolt av å se at vi i 
Akershus klarer å gjøre det 
beste ut av situasjonen! For er 
det noe vi i Akershus er flinke 
på, så er det aktivitet og 
engasjement! Stå på videre!

Hei alle Bygdeungdommer! 
Nå er et nytt styreår igang og  
i dette året skal det tevles mye 
digitalt og noe fysisk utifra 
forholda. Som tevlingsleder så 
var jeg som resten av styret på 
vårkurs og etter det så sitter det 
mye gode erfaringer og ideer 
som ble delt fra Bygdeungdom-
mer fra landets kriker og 
kroker. Nå som vintern nærmer 
seg slutten og våren kommer 
er det duket for tevlingsar-
rangementer, nemlig Vinter-
stevnet og Vårarrangemanget. 
Det jobbes i disse dager med 
planlegging og tilrettelegging 
for hvordan vi skal få til disse 
arrangementene, men fortvil 
ikke! Noe blir det uansett, så 
er bare å glede seg. I tillegg så 
starter vi opp lokallagsstafetten 
for fullt igjen, men med det 
forbeholdet at det nå vil starte 
digitalt. Så jeg håper at det kri-
bler i kroppen etter å tevle og 
at flest mulig blir med på det 
som kommer forut.
Vi tevles!

Hei alle ABUere!
Selv om korona kommer til å 
herje en liten stund til, må vi 
fortsette å holde motet oppe 
å se fremover, ikke minst mot 
vårsprell! 9-18. april smelles 
det i gang, og da er det bare 
å delta på alle de aktiviteter 
som kan gjennomføres! Er du 
med å deltar på det lokallagene 
arrangerer, hjelper du de i ak-
tivitetskampanjen. Dette er en 
konkurranse 
arrangert av NBU, der lokalla-
get som får mest poeng fra å 
arrangere aktiviteter vil vinne 
en premie! Lokallagene er 
flinke og motiverte, og gjør det 
de kan for å arrangere det som 
kan arrangeres. Det gir meg 
trua på at vi vil klare å holde 
aktiviteten oppe gjennom vår-
sprelluka i år også, så bli med 
der det skjer! 
Vi ses!



 Babyboom i Akershus om dagen, vi gratulerer!

 Tinder er en populær app i Ås om dagen

 Sørumsokning på tokt i Gjerdrum, ryktes at det ble napp

 Peder`n har kapra blomsterpike

 Det er godt å ha noe fint å hvile blikket på i fjøset på 

Hvam 

 Akershusinga er sparsomme på sladder om 

dagen, noe som gjør infolederen desperat

GEKKO
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Akershus er laget
Melodi: Oa hele natten
Akershus er laget
Akershus er bra
Akershus på pallen 
ja det gjør alle glad
fest i ABU hallen 
både natt og dag
Ao Ao Aoaoao

ABU`S SOMMERSTEVNE

 
 

Nybrott                     Tevling     Kultur og aktivitet

Dette er en del av gjengen som er klare for å ta dere 
imot på årets Sommerstevne!

ETTER ET FANTASTISK SOMMERSTEVNE I AURSKOG-HØLAND I 2019 STARTET VI I 
SOMMERSTEVNEKOMITEEN I SØRUM PLANLEGGINGEN AV SOMMERSTEVNE 2020. 

SOM VI ALLE VET SATTE PANDEMIEN EN TRYGG STOPPER FOR DET, OG ET AV SOMMERENS 
STORE HØYDEPUNKTER MÅTTE AVLYSES. 
HELDIGVIS FIKK VI MULIGHETEN TIL Å ARRANGERE STEVNET I 2021 I STEDET. SELV OM 
PANDEMIEN FORTSATT HERJER, OG MYE ER USIKKERT GIR VI IKKE OPP. 

VI PLANLEGGER FOR TIDENES SOMMERSTEVNE I SØRUM 18.-20. JUNI 2021.
VI HÅPER DERE GLEDER DERE LIKE MYE SOM OSS TIL DANSING, VARME CAMPINGVOGNER, 
TEVLINGER, TOAST OG IKKE MINST DEN FANTASTISKE STEMNINGA I ABU-HALLEN SOM 
KUN EN GJENG MED BYGDEUNGDOMMER KAN LAGE!



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. mars 2021

Aurskog-Høland: 44     Vestby: 41
 
Christiania: 15  Ås: 29
               
Eidsvoll: 14   Akershus totalt: 436

Enebakk: 16   

Frogn og Nesodden: 12 

Gjerdrum: 12  

Hurdal: 14

Kråkstad/Ski: 22

Nannestad: 32

Nes: 47

Nittedal/Hakadal: 16

Skedsmo: 21

Sørum: 47

Ullensaker: 53


