
 

  

 

Møtereferat 28.09.2016. Skjærgården 
 
Presidenten var opptatt med TRF – kurs, så undertegnede hadde oppgaven med å lede 
møtet. 
Fødselsdager: Hans Jacob Beck fylte 60 år i dag, men var bortreist på dagen. 
  Christian Schibsted-Larsen blir 39 den 30.9 
 
Tigris: Christian orienterte om møte med Are Rasmussen og Veivesenet omkring ungt 
entreprenørskap. Her er det åpenbare muligheter for Rotary for å bidra positivt.  
 
Hendelser i historien på denne dag: 
1885. Louis Pasteur dør 
1901. King Kamp Gillette startet selskapet Gillette 
1994. Bilfergen Estonia sank i Østersjøen 
 
Dagens foredragsholder var Tore Holm Hammersmark.  Han er kommunikasjonsrådgiver i 
Bamble kommune og holdt presentasjon om Tour of Norway 2016. Han var prosjektleder for 
innkomsten i Langesund og for alle aktiviteter og arrangementer i tilknytning til dette. 
Dato: 18.5.2016. Etappen gikk fra Drammen til Langesund og var første etappe av årets Tour 
of Norway. 
Han startet med å vise en morsom amatørvideo fra målområdet og fra Langesund i tiden før 
innspurten. 
Poenget med å være med på et slikt arrangement er å gjøre noe godt for lokalsamfunnet, 
slik som Rotary også ønsker å gjøre. 
Det er en god profilering av distriktet og er med på å bygge vårt omdømme. 
I tillegg til Tore, var Kjetil Østlie, Kjetil Haugersveen, Nils Åge Tangvald og Heidi Herum 
sentrale bidragsytere. 
Han poengterte at suksesskriterier var: Ha de rette folkene, gode samarbeidspartnere, tidlig 
planlegging, god kontakt med radio og aviser, fotokonkurranse 
Et slikt arrangement må forankres politisk. Det må også bevilges penger. Det var tilnærmet 
enstemmig positivt, med et budsjett på 380.000 kr i betalbare kostnader. Sett i forhold til 
hva man får igjen, regnes dette som svært beskjedent. 
Det er flere utfordringer under arrangementet: Hjemmetjenesten, nødetater, busser, taxier. 
Alt dette må kunne fungere. 
«Tour of kids» ble arrangert i Langesund sentrum og ble en stor suksess. 
Noen fikk selvfølgelig problemer med å komme frem under arrangementet. Dette ga mange 
stygge kommentarer på Facebook. 
Øyvind hammer hadde en egen inspirerende «motivasjonsseanse» på Skjærgården.  
«Bambletråkket» ble arrangert rett før syklistene kom. Det gikk fa Stathelle til Langesund 
langs konkurranseløypa og bidro til at enda flere samlet seg i Langesund. 
Kommunen laget egen drikkeflaske med logo for gratis utdeling som reklame. 

Langesund  
Rotaryklubb 



Programmet dekket hele forsiden av TA og det var egen sending i Telemarkssendingen Det 
var også en egen «reklamsnutt» for arrangementet. Denne ble spilt mange ganger. 
Stathelle frimerkeklubb laget eget frimerke i 300 eksemplarer. 
 
Det var tydelig at arrangementet hadde vært en positiv opplevelse for både arrangører og 
lokalbefolkningen. 
 
Neste år går første etappe på 17. mai, så da er det neppe aktuelt å arrangere den i 
Langesund. 
 
 
28.09.2016. 
Steinar 
 
 
     
 
 
 
 
  

   
 

 
 


