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EKKO  
Nummer 04/2022. Årgang 54. 
Distribueres til alle medlemmer 
av Akershus Bygdeungdomslag 
samt samarbeidspartnere. Bladet 
har et opplag på omkring 950 
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 Anniken Dølerud Laake på tlf. 
986 24 649 eller e-post: aktivitet.akershusbu@gmail.com 
for priser og betingelser. Leiekontrakt finnes også på 
hjemmesiden www.nbu.no/akershus.
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KONTAKT

Kjære Akershusinger,

Nå er jula rett rundt 
hjørnet, og vi har et 
særdeles flott BU-år å se 
tilbake på. Det har vært et 
år fylt med tevlinger, fest 
og mye sprell - 
akkurat som vi liker det! 

Nå gleder jeg meg til å 
se hva 2023 har i vente. 
Og da spesielt uke 29 på 
Hvam vgs, når vi skal 
arrangere tidenes Lands-
stevne! Det kan ikke bli 
noe annet enn artig og 
jeg håper å se dere alle 
sammen der.

Før sommeren står for tur 
er det flere morsomme 
ting vi skal gjennom. 
Tradisjonsfestene i 
romjula, 

trysiltur i januar og ikke 
minst årsmøtet til ABU 
i februar som avholdes i 
Eidsvoll. 

Har du eller noen du 
kjenner lyst til å sitte i 
fylkesstyret? Da må du ta 
kontakt med valgkomite-
en vår. Anna Aaby, Ane 
Dølerud Bekkestad og 
Erlend Haug sitter i den 
og tar imot forslag med 
åpne armer. Anbefales på 
det sterkeste! 

Tusen takk for et flott 
2022! Og da en ekstra takk 
til dere i lokallagsstyrene 
som arrangerer mange, 
fine aktiviteter for oss. 
Måtte 2023 bli minst like 
bra. 

Julehilsen fra Siri

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

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

TEVLINGSLEDER
Live Grøndahl 
Tlf: 953 32 029 
tevling.akershusbu@gmail.com

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

NYBROTTSLEDER
Bernhard Anseth  
Tlf: 951 63 466 
nybrott.akershusbu@gmail.com

INFOLEDER
Elie Paulshus Garnes 
Tlf: 414 41 584 
info.akershusbu@gmail.com

1. VARA
Torbjørn Fladby- Karterud
Tlf: 416 41 112 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Håkon Ringnes

3. VARA 
Edvard Finstad

Siri Marlén Sundhagen, 24 år, politisk rådgiver 
LEDER
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lokallagssider
 - Her er noe av det som har skjedd siden sist!

Bilrebus med Sørum BU
Tekst: Natalie Lauten Larssen
Lørdag den 15. Oktober arrangerte vi bilrebus! Det 
var flere påmeldte lag, og en vellykket rebus. Lage-
ne ble kjørt igjennom flere forskjellige poster. Tema 
for rebusen var karneval.
Etterpå var det påfølgende fest på festiviteten, på 
Sørumsand. Det var mye festglade folk og god 
stemning hele kvelden.

Dressfest med Nannestad BU
Tekst: Natalie Lauten Larssen
Første helga i november, 5.11.2022, arrangerte 
Nannestad bu den årlige dressfesten på kløfta 
Velhus. Tradisjon tro var det fullt hus og stor-
mende jubel fra 19:00 til langt utover kvelden. 
Finladia spilte opp til dans og leverte god stem-
ning.Blant kreative antrekk kan vi nevne både 
gulldresser, Felleskjøpetdresser og grillerdresser 
- kreativiteten kjente ingen grenser! Arrangør 
sitter igjen med inntrykk av at det var nok en 
vellykket dressfest, og vi gleder oss allerede til 
neste år. Sett av første helga i november 2023 
allerede nå.

Nissefest med whitelies med Enebakk BU
Tekst: Kenisha Heier
Lørdag 10.desember ble det arrangert nissefest med 
White lies på Bøndernes hus. Mange 
spennende White lies. Det ble en hyggelig kveld med 
god stemning, musikk og dans fra start til slutt. Vi håper 
å se enda flere til neste fest!
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Grøtkveld og juleverksted med 
Aurskog-Høland
Tekst: Margrete Lindrup
Onsdag 7.desember arrangerte vi i Aur-
skog-Høland grøtkveld og juleverksted for 
våre medlemmer. Det var en vellykket kveld 
med godt oppmøte, quiz og masse grøtspi-
sing!

Swinkurs med Ullensaker BU
Tekst: Juliane Hofskelsrud
Vi i Ullensaker bygdeungdomslag har som mål å 
arrangere ett swingkurs i måneden framover. 
Mandag 26. september, 24. oktober og 28. no-
vember arrangerte vi kurs på Borgen klubbhus 
med Siri Sundhagen, Karoline Bjørnholt og An-
niken Dølerud Laake som instruktører. Det var 
veldig bra oppmøte med veldig engasjerte 
ungdommer! Det ble virkelig tre morsomme 
kvelder med mange kreative turer og mye dan-
seglede. Det ble også servert kaffe, kjeks og brus. 
Tusen takk for en kjempebra kveld og vi gleder 
oss til neste gang!

Partybowling med Skedsmo BU
Tekst: Maren Haglid 
Fredag 11. november arrangerte vi i Skedsmo 
bygdeungdomslag Partybowling! Vi var en god 
gjeng som møttes på Bowling 1 på Jessheim. Her 
spilte vi noen runder med bowling og fikk servert 
god drikke. Det ble en vellykka kveld, og vi gleder 
oss til neste gang!



Ullensaker BU
Tekst: Juliane Hofskelrud
Onsdag 16.november arrangerte vi medlemskveld foralle 
medlemmer av bygdeungdomslaget på Borgen 
Klubbhus. Her fikk både nye og kjente fjes anledning til 
å komme. Det ble servert pizza og brus til de som møtte. 
I tillegg ble det kjørt i gang quiz med spillet fra NBU. 
Veldig gøy med så godt oppmøte! Vi håper på at flere 
nye (og kjente) fjes tar turen til de kommende aktivitete-
ne våre. Tusen takk for en veldig hyggelig kveld!

Pepperkakepynting og grøtkveld m Sørum og Nes bu
Tekst: Martine Ringreide 
Torsdag 8.desember arrangerte vi grøtkveld og 
pepperkakepynting sammen med Nes bu, på 
Skogbygda skole. Her ble vi rundt 50 bygdeungdom-
mer. En godt vellykka kveld med spising, 
skravling, pynting og latter. 

A/Ø kampen med Vesby BU¨
Tekst: Elie Paulshus Garnes
I år var det Akershus som skulle arrangere tevlingsdagen 
mellom Akershus og Østfold BU. Vi hadde tevlinger som 
bygdequiz, osteanretning, swing, kokkekamp og handy-
man. Dette ble arrangert på Gardarheim i Vestby. Østfold 
gikk av med seieren i år, men Akershus kommer sterkere 
tilbake neste år! Det hele ble avsluttet med en fin fest, hvor 
temaet var ”ups jeg kom feil!”. Tusen takk for en fin dag, vi 
ser frem til å dra til Østfold neste år!

Julesamling med tevlingskurs med Nannetad BU
Tekst: Ingrid Haga
Torsdag 15.desember arrangerte Nannestad BU julesam-
ling med tevlingskurs i mønstring og eksteriørbedømming 
av hest! Takket være termodress og bålpanne koste vi oss 
skikkelig på tross av minusgradene, med både servering og 
julesnacks. Vi fikk god kursing, der 
deltakere både lærte og fikk prøve seg på både mønstring 
og eksteriørbedømming! Styret i Nannestad BU takker for 
en hyggelig og sosial førjulssamling, dette er noe vi vil gjøre 
igjen!
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AKSJONSUKA
Tekst: Martine Ringreide

Akershus under aksjonsuka!

Årets aksjonsuke handla om trafikksikker-
het, med temaet ingen ungdom å miste, 
trafikksikkerhet i distriktet!

Formålet med aksjonsuka er å belyse et 
politisk tema som engasjerer 
ungdom i og utenfor organisasjonen, og 
samtidig synliggjøre 
organisasjonen og vårt arbeid for ungdom 
på bygda.

Veinettet på bygdene og i distriktet er sta-
dig for dårlig, og fører ofte til 
farlige situasjoner for ungdom på bygda. 
Flere av lokallag aksjonerte under akj-
sonsuka. Det var blant annet 
trafikk quiz, glattkjørings kurs på bane og 
TRT kurs. Mange 
bygdeungdommer deltok på aktivitetene.
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Brage Wagelie Semner, 18 år ,Ås
1.Fridtjofs jul på nrk 
2. Sikkert
3. Nei
4. Pinnekjøtt
5. Dra på enda fler BU  fester en jeg fikk 
gjort i år

John Aaby, 23 år, Nannestad 
1. Favoritt juletradisjon er spise god jule-
middag med familie, og dra på 3 og 5 dags 
fest i romjula 
3. Skal på 3 og 5 dagsfesten 
4. Ja, og grisen får fattern 
5. Foretrekker ribbe fremfor pinnekjøtt 
6. Å lage ett fantastisk bra Landsstevne i 
uke 29, sammen med hovedkomiteen

Esther Hjerpaasen Skøien, 19 år, Vestby
1. Mølje på Stabburet med familien.
2. Nei, fikk dessverre ikke tid i år.
3. Ja det har jeg!
4. Definitivt Ribbe 
5. Oppleve mest mulig!
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 HELT PÅ    JORDET5
1. Hva er din favoritt juletradisjon?
2. Skal du på noen av julefestene i 
ABU?
3. Har du noen gang fått mandelen i 
grøten?
4. Ribbe eller pinnekjøtt?
5. Hva er ditt nyttårsforsett?

Amund Ringreide, 19 år, Nes
1. Sammenkomstene
2. Om jeg skal!!
3. Nei, i år er det min tur! 
4. nøff nøff
5. Få deg til å smile og leve livet!

Anna Louise Hoel, 16 år,  Ullensaker
1. Min favoritt juletradisjon er 1.juledag når 
hele familien er samlet fra begge sider 
2. Jeg skal på julebordet i Ås og 3.dagsfesten i 
Nes
3. Ja, når Hoel-flaksa slår inn
4. Ribbe
5. Mitt nyttårsforsett er å være med på flere 
tevlinger

JULE-SPESIAL



RESULTATER FRA NBUS
HØSTARRANGEMENT

3. plass NM i 5 om dagen, junior
 Eirik Tranum, Gustav Nordlund og 
 Ingeborg Nes Dynna
1. plass NM i 5 om dagen, senior
 Kristine Tveit, Marie Tveit og Håkon 
 Ringnes
2. plass NM i 5 om dagen, senior
 Line Dølerud Bekkestad, Live Grøndahl og 
 Bernhard H Ansett
2. plass NM i bløtkakepynting, junior
 Linn Marie Eik
3. plass NM i bløtkakepynting, junior
 Siv Andrea Myrvang 
2. plass NM i ekstriørbedøming av sau
 Kristoffer Bjørneby
2. plass NBUM friluftsmatch
 Anniken Laake , Eline Grue, Edvard 
 Finstad og Håkon Ringnes
3. plass NBUM handyman
 Joar Nordal, Ingebord Nes Dynna og 
 Gustav Nordlund
1. plass NM i masikmjølking, junior
 Kristin Henne
3. plass NM i motorsag, dame
 Grete Grøndahl
2. plass NM i Motorsag, junior
 Per Håkon Greni Dystland
3. plass NM motorsag, senior
 Martin Jensen Averstad
1. plass NM i osteanretning, junior
 Siv Andrea Myrvang 
2. plass NM i osteanretning, junior
 Linn Marie Eik
3. plass NM i osteanretning, junior
 Natalie Lauten Larssen
1. plass NM i osteanretning, senior
 Marie Tveit

Den oransje ledertrøya:
 Linn Marie Eik
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Bli kjent med Hovedkomiteen, gjengen som skal 
arrangere Landsstevne i 2023!

LEDER
Marie Tveit, 24 år, Kløfta

L A N D S S T E V N E
I  N O R G E S  B Y G D E U N G D O M S L A G

A K E R S H U S     2 0 2 3

I. Alle folka som gjør BU til en 
knallgod organisasjon 

II. Den magiske stemninga i 
storteltet under åpningen

III. One Direction, kanskje vi ser 
dem på landsstevne neste 
år?

IV. Osteanretning
V. Singel
VI. Arrangere Landsstevne?
VII. Har du fått et strykejern i 

trynet eller? For du er jaggu 
meg strøken

NESTLEDER
Gina Grøndahl, 24 år, Auli

I. Nettverket av venner man får 
i Bygdeungdomslaget

II. Samholdet i 
dugnadsarbeidet

III. Gunslingers
IV. Motorsag
V. Opptatt
VI. Sovner aldri
VII. Har jeg drukket for mye, eller 

er du virkelig så pen?

ØKONOMILEDER
Linn-Marie Eik, 20 år, 

Nannestad
I. Folka og den gode 

stemningen
II. Å se mange glade 

bygdeungdommer samla på 
en stevneplass!

III. Halva Priset
IV. Bløtkakepynting og 

friluftsmatch 
V. I et forhold
VI. Jeg er god på party, men 

dårlig med triks
VII. «Kan jeg følge deg? 

Mamma ba meg alltid følge 
drømmene mine»

ABU KONTAKT
Siri Sundhagen, 24 år, 

Rælingen
I. Folka og stemninga!
II. Gleder meg til å se igjen 

bygdeungdom fra hele 
landet på det som blir 
tidenes landsstevne!

III. Hellbillies
IV. Swing
V. Singel
VI. klappe «gummihatt-swing» 

uten feil
VII. Spørre pent om en dans

UTETEVLING
Sissel Strøm, 24 år, Vestby

I. Stemninga (på 
arrangementer er uten tvil 
det beste)! 

II. Å se masse bygdeungdom 
kose seg i uke 29

III. Chris Holsten
IV. TRT (lag)
V. Samboer på deltid
VI. Swing funker alltid
VII. Ute av trening på sjekking…

INNETEVLING
Anniken Dølerud Laake, 

21 år, Sørum
I. Folka og samholdet
II. Alt! Men gleder meg 

spesielt til den gode 
stemninga i storteltet under 
premieutdelingene

III. Helbillies
IV. Spenna gæærn
V. Hmmm
VI. Veit alltid neste sang
VII. Om du var en potet, hadde 

du vært en søtpotet

FORPLEINING
Ane Dølerud Bekkestad, 

24 år, Sørum
I. Alle de fine folka man blir 

kjent med
II. Å se igjen de jeg ikke har 

sett på lenge, og stemninga i 
storteltet første kvelden

III. Rotlaus/ Vazelina 
IV. Eksteriørbedømming 
V. Singel 
VI. Skal ikke gå tom for mat på 

Landsstevne
VII. Kan jeg få et bilde av deg? 

Jeg må vise hva jeg ønsker 
meg til julenissen

SPONS OG SAMARBEID
Eivind Berg, 22 år, 

Skedsmo
I. Er folka
II. Å se Akershus nok en gang 

slå Hedmark 
III. Helbillies
IV. TRT
V. I forhold
VI. Kan danse swing
VII. Skrur på sjarmen og så går 

det som regel bra

I. Folka og alt man lærer av å 
være med i BU! 

II. Stemninga 
III. Vassendgutane
IV. Stihl-cup
V. Sambo
VI. En jævel på å chugge
VII. Hvis du hadde ært en 

maccern meny, så ville du 
vært mcdeilig
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I. Beste med BU?
II. Hva gleder du deg mest til med LS i 

2023?
III. Favorittband?

IV. Favoritttevling?
V. Sivilstatus?
VI. Partytriks?
VII. Sjekkereplikk?

BAND OG BOOKING
Grete Grøndahl, 26 år, 

Bøleråsen, Nes
I. Folka og alt man lærer av å 

være med i BU! 
II. Stemninga 
III. Vassendgutane
IV. Stihl-cup
V. Sambo
VI. En jævel på å chugge
VII. Hvis du hadde ært en 

maccern meny, så ville du 
vært mcdeilig

ABU KONTAKT
Elie Paulshus Garnes, 

22 år, Våler
I. Folka!
II. Stemningen i storteltet!
III. ABBA
IV. TRT eller 

Ekstriørbedømming 
V. I et forhold
VI. Ser dobbelt
VII. Smiler og ler

VAKT OG SIKKERHET
Håkon Tveit 22 år, 

Kløfta
I. Samhold og vennskap 
II. Å bli ferdig med å arrangere 

tidenes stevne.
III. Ingen favoritt men Rascal 

Flatts er en slager
IV. TRT lag
V. Usingel
VI. Dårlig med triks, bedre på 

flaskeføring
VII. Jeg sjekker ikke

NBU KONTAKT
Ola Sjåvik 25 år, Valdres

I. Stemninga og holdningene
II. Å nyte ferien sammen med 

Norges største og beste 
vennegjeng

III. Hellbillis
IV. Quiz/bygdequiz
V. I et forhold 
VI. Føler selv jeg er ganske 

god på tekstene til Hanna 
Montana

VII. Jeg kan lage middag, jeg 
tar en mastergrad innen 
ernæring (for ku...)

SEKRETARIAT
Kristine Tveit, 24 år, Kløfta

I. Alle de herlige menneskene! 
II. Å se resultatet av alt arbeidet 

vi har lagt ned og å se at folk 
koser seg masse! 

III. Gunslingers
IV. Spekematanretning
V. Samboer 
VI. Dårlig med triks
VII. Blir du med på tur?

INFO OG MARKEDSFØRING
Hedda Trandem 24 år, 

Aurskog
I. Samholdet, og alle de joviale 

folka!
II. Alt! Men tror jeg får gåsehud 

når vi åpner stevnet.
III. Gabrielle
IV. Blomsterdekorering
V. Ordna type
VI. Snertne kommentarer på lur 

med litt promille
VII. Sjeldent det trengs

KULTUR OG AKTIVITET
John Aaby, 23 år, 

Nannestad
I. Samholdet og vennskapet 
II. Arrangere det beste 

landsstevne 
III. Rotlaus 
IV. 5 om dagen og, 

eksteriørbedømming av 
storfe og 

V. Singel 
VI. Ser meg sittende på nakken 

til andre
VII. Vil du være med å se på 

fjøset?

LEIR OG TEKNISK
Andreas Mangerud Schou, 

21 år, Eidsvoll
I. Folka
II. Masse folk, og god stemning
III. Vazelina
IV. Motorsag
V. Singel
VI. Riste på rumpa
VII. Hva vil du ha til froksot i 

morgen?
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Økonomi                     Aktivitet/Kultur    Organisatorisk

Hjørnet
Tekst: 
Margrethe Lindrup

Tekst: 
Anniken Dølerud Laake

Tekst: 
Gina Skrivlien Thue

God jul kjære Akershusinger!
Dette året har den gode aktiviteten 
på bygda kommet tilbake for fullt, 
og det er så gøy og se at kalenderen 
er full hver uke. I januar kickstart-
er vi 2023 med å endelig reise på 
den etterlengtede Trysilturen. Fra 
påmeldingen ble lagt ut til hytta 
var full gikk det bare 4 timer! Jeg 
tenker det sier sitt om hvor ivrige 
medlemmer vi har i Akershus. 

Vi går i tillegg inn i 2023 med over 
1000 medlemmer! Stor klapp på 
skulderen til både dere i lokallaga 
som arrangerer aktiviteter, men 
også til dere medlemmer som 
møter opp! 
Jeg gleder meg til å møte dere alle 
på julefestene i romjula, og på 
Trysilturen i januar!
Goood jul!

Kjære bygdeungdommer!
Nå har vi kommet oss gjennom et 
arbeidsår som endelig var mindre 
preget av korona.  Lokallagene har 
lagt ned en formidabel innsats og 
i skrivende stund står årsmøtet i 
ABU for tur. Jeg ser frem til gode 
debatter og til å velge inn det nye 
fylkesstyret for året som kommer. 

Denne høsten har det vært høy 
aktivitet i Akershus BU, og det er 
innmari morro! Vi har festa, kjørt 
gokart, hatt swingkurs og båling og 
skåling, og mange andre 
arrangementer. Jeg håper vi skal 
smelle igang 2023 med friskt mot, 
og gleder meg til aktivitetene som 
dere har planlagt. 

Takk for i år!

Hei alle bygdeungdommer!
Nok et BU-år er straks over. 
I skrivende stund sitter jeg å 
tenker over hvor mange bra 
aktiviteter, arrangementer 
og fester vi i Akershus har 
gjennomført dette året. Og 
jeg gleder meg til enda mer 
aktivitet neste år.

Regnskapet skal straks leve-
res til regnskapsføreren, så vi 
krysser fingrene for at jeg har 
gjort en god jobb i år. Med 
det vil jeg ønske alle en riktig 
god jul og godt nyttår. Ta vare 
på hverandre, spis mye god 
mat og drikk med måte. 

Vi ses på nyåret!

NBUs 
høstarrangement

Under NBUs Høstarrangement tok Akers-
hus med seg hele 16 pallplasser hjem, og i 
tillegg fikk også Linn Marie Eik tevlernes 
oransje ledertrøye! Vi gratulerer til alle 

flinke tevlere og gleder oss til Landsstevne i 
Akershus neste år!



Økonomi                     Aktivitet/Kultur    Organisatorisk

 

 

 

     

 

GEKKOAkershus 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

NBUs 
høstarrangement

Under NBUs Høstarrangement tok Akers-
hus med seg hele 16 pallplasser hjem, og i 
tillegg fikk også Linn Marie Eik tevlernes 
oransje ledertrøye! Vi gratulerer til alle 

flinke tevlere og gleder oss til Landsstevne i 
Akershus neste år!

 Vi gratulerer minste Romsaas med gårdskjøp!

     Romsaas søker budeie

 Kjøleskap- mystriet på dyrskun løst #ferska

 Rekord mange påmeldt på trysilturen!

 Ordentlig mange flotte bu-re i lederhosen på 

Vestby sin Oktoberfest

 Dressfest- tidenes klinefest

 Vi fant ut til slutt hvem økonomiledern gjorde 

regnskap med på høstkurs!

 Mange overnattingsgjester etter UKA i Ås

 Vi gratulerer Trandem med fast følge!

 Leir og teknisk fikk vist de andre HK-ene noen

ordentlige moves!

 Ville tilstander i vesten

 Minste Romsaas slipper å øvelseskjøre

 Det er ikke lenger “Hmm”, men fast følge 

på BP/ Spons! Vi gratulerer!

 Akershus er rå på å samle ledertrøyer!
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Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 27. Desember  2022

Aurskog-Høland: 96      Vestby: 71
 
Christiania: 20  Ås: 55
               
Eidsvoll: 55   Akershus totalt: 999

Enebakk: 141 

Frogn og Nesodden: 20 

Gjerdrum: 28

Hurdal: 33

Kråkstad/Ski: 35

Nannestad: 54

Nes: 128

Nittedal/Hakadal: 24

Skedsmo: 40

Sørum: 86

Ullensaker: 113


