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Rød Ungdom lager sommerleire over hele landet
i august. Til leirene kommer progressiv ungdom fra
alle kanter av landet for å hygge seg, diskutere og bli
kjent med hverandre.
På leirene må vi skape alt sjøl. Ingen plateselskaper lager
musikken for oss, ingen lager underholdninga for oss, ingen
bestemmer og tar ansvaret for oss.
På den måten viser Rød Ungdoms sommerleire hvordan vi
vil at et sosialistisk samfunn skal virke. Al le skal være med på
å bestemme, alle har krav på å få utbytte av diskusjonene, vi
skaper sjøl det vi skal leve med. På alle de tidligere leirene
som har vært har det vist seg hvor mye vi virkelig kan klare
å få til av viser, teater og politiske diskusjoner når alle får
sjansen til å utfolde seg.
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INTER-RAIL TUR?

Oppsøk folk,
ikke bare turist-attraksjoner
SOMMERLITTERATUR
Vi spor Lisa i Oktober-bokhandelen:
Har du noen tips til lesestoff i sommer?
Ja, dikt er vel bra sommerlitteratur.
Rudolf Nilsens samlede dikt har vi til bare
kr. 8,50, vi har også dikt av Nordahl Grieg og
Per Sivle. Står det forresten noe i litteraturhistoria om at Per Sivle skreiv progressive
arbeiderromaner? Antakelig ikke, men vi har en
roman av han som heter »Streik» og handler om
en streikebevegelse i Drammen i 1890-åra. Altså
en slags historisk roman, og vi har mer om
historie. På dansk og svensk har det kommet ut
en bok som rett og slett heter »Historieboken»
(15 kr.). I tekst og tegninger gir boka en litt
annen framstilling av historia enn det som læres
på skolen. Det ble forresten masse bråk på en
ungdomsskole utafor Oslo da en klasse brukte
denne boka som tilleggslitteratur i historieundervisninga.
Ellers har den tredje viseboka til Profil
kommet ut, full av nye sanger. Vi har også en
svensk visebok som heter »Joe Hills sånger».
Jeg kan også nevne »Bryllupet» som er en
roman fra oppbygginga av sosialismen i Albania,
Rode Fanes nummer om ungdommen og
ungdommens kår i Norge (5 kr.) og en bok av
Lenin som nylig har kommet i norsk utgave
som heter »Om ungdommen» og koster 19
kroner.
Alt kan bestilles fra Oktober, boks 8379,
Hammersborg Oslo I.

Er det noen som har tenkt å reise i
Europa med »Interrail»-billett i år? — Jeg
gjorde det i fjor og har et par råd til årets
»førstegangs-turister». Først av alt må du
altså være under 21 år og herligheten
koster deg 475 kr. Da jeg reiste, bodde jeg
på ungdomsherberger og brukte ellers
ikke altfor mye penger til øl o.l. så turen
kom til sammen på 1600 kr. (med
billetten) for en måned. Beregn gjerne et
par hundre kroner ekstra.
Jeg reiste gjennom Danmark, Tyskland,
Østerrike, Italia og Frankrike. Det ble
egentlig altfor mye togsitting og for kort
tid på hver plass. Bedre å bestemme seg
for noen få steder og heller være der
lenger.
Gå litt utenfor allfarveg og se hvordan
alminnelige folk har det. På landsbygda i
Belgia og Nord-Frankrike så jeg mange
nedlagte fabrikker og utdøende landsbyer
at jeg skjønte en ting: den sentraliseringa
vi har i Norge er barnemat i forhold til
hva de har i mer »utviklede» land.
Fremmedarbeiderstrøkene i Paris taler sitt
tydelige språk om EECs »frie» arbeidsmarked, men de er vanskelig å finne fordi
ingen vil si deg vegen. (I Nanterre, ett
kvarters busstur mot nord ligger en

brakkeby som heter »Bidonville» hvis den
ikke er blitt jevnet med jorden.)
I Nord-Italias industribyer henger kommunistplakater på alle vegger og det er
lett å komme i kontakt med revolusjonær
ungdom. Jeg ble til og med bedt hjem til
middag hos en av dem og fikk en liste
med adresser og et anbefalingsbrev hvor
det stod: »Her kommer en norsk marxistleninist. Ta godt imot ham» osv.
Men ikke alle steder er bra å se. I Hellas
og Spania blir fascistiske diktaturer delvis
finansiert gjennom turistnæringen. En
reise til disse landene vil derfor indirekte
fungere som støtte til regimene. Noen
spanske marxist-leninister har bedt oss
oppfordre til boikott av Spania som
ferieland.

Kan du gjøre Oss en tjeneste? Skriv ned
noe av det du ser og opplever. Både
positive og negative ting. Ta bilder hvis du
har apparat (helst sort/hvitt) og send oss
dem når du kommer hjem.
PS. Prat med folk! Du kommer langt med
skoleengelsk og fingerspråk.

Gratulerer med 1. mai!

Silkerampen kaller vi dem i Oslo, gutta som
står på hjørnet av Høyres hus og roper »Bomb
Hanoi» når andre viser sin solidaritet med verdens
folk.Nå har altså gutta fra Ris og Ullern fått sin
egen avis, russeavisa i Oslo 1973. I 100.000
eksemplarer får de i alle fall vist for hele Oslo
at det er ramp de er, og at de tydelig stiller seg
på en side i klassekampen som står i direkte motstrid til de fleste som de prøver å nå med avisa.

RØDE GARDE
Avisa til RØD UNGDOM
Boks 6179, Etterstad, Oslo 6.
Postgiro 20 60 68.
Abonnementspris kr. 12 pr. år.
RØDE GARDE kommer ut med 9-10 nr. i året.
Redaktør og ansvarlig utgiver:
Erling Maartmann-Moe
Trykt hos A/5 Duplotrykk 1973.
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25 000 gikk i rød I. mai-tog i år!
Dette bildet er fra Porsgrunn hvor 300 gikk i Faglig Front-toget.
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dra ikke
til Spania !
Sommeren er snart her. Sol og varme
frister, mange setter kursen sørover. Det
er spennende å se andre land og treffe nye
mennesker. Svært mange fra Sverige,
Danmark og Norge drar i ferien til Spania.
Vi legger igjen millioner av kroner der
nede. Det er kjærkommen valuta for det
fascistiske Spania. Prisene har gått voldsomt opp på grunn av turiststrømmen,
noe som sjølsagt rammer spanjolene
hardt.
For ikke så lenge siden var jeg i kontakt
med spanske marxist-leninister. De fortalte om forholda i Spania, noe som er
sjokkerende å hore om. Undertrykkelsen
er beinhard, alt politisk arbeid må drives
under jorda. Arrestasjoner av progressive
hører med til dagens orden. For ikke
lenge siden hadde en prest som hadde
snakket mot Franco, blitt slått helseløs

Det spanske folket er fattig, det ser lite til de pengene turistene legger igjen.

etter gudstjenesten av sjølbestalta høyregrupper. Den spanske kameraten var
imidlertid optimistisk. Motstanden mot
Franco-regimet øker, streiker blant arbeidere skjer oftere og oftere, på tross av at
det spanske politi blir satt inn mot de
streikende gang på gang.
Det spanske folket går til kamp og det
organiserer seg. En folkelig antifascistisk
front er i ferd med å vokse seg stor. Det
var på bakgrunn av dette at den spanske
kameraten ba meg innstendig om å
oppfordre alle unge mennesker i Norge

om ikke å dra til Spania. Han formidlet
da et ønske fra tusenvis av kjempende
spanjoler. De ser med sine egne øyne
hvordan turismen gagner Franco økonomisk og bidrar til at Spania opprettholder en slags respektabel fasade utad.
Turistene kommer jo stort sett til de store
turiststedene. De kommer ikke inn i
spanske fabrikker, de ser ikke den enorme
fattigdommen, undertrykkelsen og elendigheten som finnes. La oss følge
oppfordringen fra våre spanske kamerater. DRA IKKE TIL SPANIA!
Kari

BERGEN: POLITIET ANGRIPER UNGDOM,
OFRENE STILLES FOR RETTEN !
Stor-Bergen: 35 000 ungdommer i
alderen 12-22 år.
2252 ungdommer er med i kommunale
fritidsklubber.
Bergen sentrum: 15 000 ungdommer,
men ingen kommunale fritidstilbud.
Ungdomsutvalget foreslo 1 mill. kr .
til ungdommen, bystyret bevilget
bare en tredjedel.

politimann, kvelemerker på halsen og
slimoppstøt som følge av dette. Ingen av
ungdommene satte seg til motverge mot
politiet.
Når nå politiet har utstedt forelegg mot
en av ungdommene, og hun må møte i

15. mai ,72 henvendte 100 ungdommer
fra aksjonen seg til ordfører Myrvoll for å
få svar på 1) Hvordan saken om Dræggen 26 som ungdomshus sto. 2) Hva
ordføreren selv mente om spørsmålet.
3) Om han ville ta saken opp til ny
behandling i bystyret. Kommunen svarte
ungdommen med å tilkalle politiet.
»Politibrutalitet mot ungdom og pressefolk skrev Dagen 16. mai. »150 ungdommer ville snakke med ordføreren —
møtt med politimakt» skrev Bergens
Arbeiderblad.
Noen av ofrene for politiets overfall:
Jente 20 år, brist i ribbein etter
mishandling utført av politi. Gutt 20 år,
politiet rev hårdotter av ham slik at issen Denne jenta fra Bergen vil bli stilt for retten,
ble blottlagt. Jente 17 år, bitt i siden av siktet for brudd på paragraf 329: nekte å flytte
politihund uten foranledning. Gutt 19 år seg på ordre fra politiet. Politisjef Rynning
bitt i skritt og lår av politihund, pådratt Tonnesen sier at hun egentlig blir tiltalt fordi
betennelse i pungen og sykemeldt i tre »hun var leder for opptøyene». Vi vil seinere
uker. Jente 16 år, løftet etter halsen av komme tilbake til rettsaken.

retten for å straffes så oppfatter vi dette
som et angrep på alle de som støtter
kravet om bedre fritidstilbud for de unge
i Bergen.
VI KREVER DERFOR AT PÅTALEMYNDIGHETENE STRAKS FRAFALLER TILTALEN MOT DEN UNGE
JENTA.
Vi mener at all ungdom har rett til en
meningsfylt fritid. Kommunen har plikt
til å sørge for dette. Myndighetene må
ikke avvise initiativ fra ungdommen.
Derfor krever vi:
ØKTE TILTAK OG BEVILGNINGER
FOR Å BEDRE UNGDOMMENS SITUASJON. KOMMUNALE UNGDOMSKLUBBER I ALLE BOMILJØER.

Denne fellesuttalelsen har vi fått fra »Et
sted å være»-aksjonen i Bergen. Den er
blitt støttet av en rekke organisasjoner.
Dessverre har vi blitt nødt til å kutte den
ned en del på grunn av plassmangel.
Det er fint om så mange som mulig vil
støtte denne saken, enten ved underskriftskampanjer, resolusjoner eller på
andre måter. Støtte kan sendes til:
Gard Titlestad
Hoimboesgt. 24
5000 BERGEN
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— SNAKK MED NOEN
ELLER SKRIN TIL CISS:

SVÆRT DÅRLIG RÅD, KAN KOMME ØR
HALV PRIS).

M i DDAGEN I NKLU DERT (DE 56M PAR

LEIREN KOSTER

—SAMTIDIG ER DET FERIE DET BLIR
BA-OI NCR, VISESANG, BALLSPILL. ) TEATER,
FR1KONSERTER OG A-NNET SoM V/
FINNER PA.

ERFARINGER OR SE PROBLEMENE FRA
NYE OG UVANTE SYNSVINKLER ) KOMSAGT : DU VIL FORSTÅ MER AV POLITIKKEN.
VED Å DELTA 1 DISKUSJONENE ER Dg
DESSUTEN MED PÅ Å UTVIKLE HELE
DEN PROGRESSIVE f3EVEGaSFN.

IKKE NOEN ANNEN GANG I ÅRET
TREFFES SÅ MYE PROGRESSIV UNGDOM
CAN. NÅR D g BLIR KJENT
PÅ
MED RØDE UNGDOMMER FRA ANDRE
KANTER AV LANDET, KAN DU UTVEKSLE

LIN6DOM SOMMERLEIRER!

f

Le
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

TA IKKE
SJANSER!
Om prevensjon,
skrevet av en medisin-student.
Det finnes mange typer prevensjon.
Hvilken metode et par velger, er avhengig
av situasjonen. Viktig er det at begge to
liker metoden og at den har så stor
sikkerhet som det er nødvendig utifra
den situasjonen de er i. (»Vil absolutt
ikke ha barn»/»gjor ikke noe om det blir
barn av det»).
Noen punkter som det er viktig å ha
klart for seg.
Et hvert samleie kan fore til graviditet
hvis en ikke bruker god prevensjon.
Har man ikke noe middel for hånden,
og man ikke ønsker barn, er det vel
en bedre løsning å la det være enn å
gå og vente i usikkerhet til neste
menstruasjon.
Valg av prevensjon er noe som angår
begge parter. Ingen av partene bor
overlate til den andre at han eller hun
passer på at det er »sikkert».
Først en oversikt over de ulike
prevensjonstyper som er aktuelle, gruppert i gode og dårlige metoder:
Dårlige: Avbrutt samleie, »sikre» perioder, sæddrepende midler.

Gode: Kondom (gummi), pessar (livmorkopp) med salve, spiral, p-pille,
minipille.
DÅRLIGE METODER
Avbrutt samleie: Det er galt at hvis
gutten trekker penis ut av skjeden like
for det »går» for han, så blir det ikke
barn. For det første fordi det kan
komme litt sædvæske ut like for den
egentlige utløsning. For det andre fordi
sædcellene kan komme opp i skjeden
hvis sædvæsken blir tomt like ved
skjedeåpningen. Dessuten er det ikke
alltid like lett å være »forsiktig», selv om
man bestemmer seg for det.
»Sikre» perioder: Like for og like etter
menstruasjonen er det vel ganske sikkert,
sier mange. Dette er galt fordi: 1) Eggløsningen skjer 14 dager før neste
2) Menstruasjonen
menstruasjon.
trenger ikke komme regelmessig fordi
faktorer som nervøsitet, eksamen, reiser,
eller bare noe som faller utenfor den
vanlige dagsrytmen kan forandre perioden vesentlig.
Sæddrepende salve, kremer og skum:
Virker ved at det dreper sædceller, men

er ikke sikkert hvis man ikke bruker det
sammen med noe annet. Det fåes uten
resept på apotek og forretninger for
hygieniske artikler, hvor man også får
kjøpt en sproyte til å fore kremen eller
salven opp i skjeden.

GODE METODER
Kondom: Er et tynt gummiovertrekk
som rulles på den stive penis. Den samler
opp sædvæsken som kommer ut under
orgasmen.
HUSK:
2 kondomer utenpå hverandre gir
heller mindre sikkerhet.
Kondomet er til engangsbruk.
Det skal ikke rulles ut på forhånd
eller blåses opp, men rulles direkte på
penis.
Kondomet skal være på under hele
samleiet, og gutten må holde på det slik
at det ikke blir igjen i skjeden nar han
trekker penis ut.
Ha ikke kondomet i baklomma, da
fuktighet ødelegger pakningen og kan
føre til hull i kondomet.
Vær forsiktig med skarpe negler!
Kondom får en kjøpt på apotek,
spesialforretninger i hygieniske artikler,
herrefrisørsalonger, automater på bensinsinstasjoner og restauranter, samt på
postordre. Alle merker godkjent av
R.F.S.U. (Rikstbrbundet for sexuell
upplysning). Kondom er lettvint å ha
med seg og brukt riktig, er det temmelig
sikkert. Brukt sammen med sæddrepende salve eller skum, økes sikkerheten.
Pessar: En gummiskål med fjærende
ring eller kant, som settes inn i skjeden
og dekker livmoråpningen. Det skal alltid
brukes sammen med krem eller salve.
Pessar kan en bare få gjennom lege. Om
pessaret blir brukt riktig, er det en sikker
metode.

Fra Enhet-Solidaritet-toget 1. mai i Bærum

FORTS. NESTE SIDE
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i SOVJET ER KYNNE-

FOTBALL BLITT FoRBLVT.
ÅRSAKEN ?

Spill fotball,
jenter

ET ER

UESTETISK

»Jentefotball», sa vi. »Vi kan vel likegodt spille fotball vi som gutta
kan», sa jentene. »Likestilling! », sa de. »Dessuten er det gøy! »
Ja, hvorfor ikke? På Bøler, en drabantby i Oslo, spiller jentene
fotball på andre sesongen. I fjor var det ca. 20 stykker med. Da vi
prata med jentene, hadde treninga så vidt starta, men de regner med
minst like stor oppslutning i år.
Reglene har de ikke helt grep om ennå, forteller de, men treningsiveren er det ikke noe å si på. I fjor hadde de en fast trener som
spilte på juniorlaget (gutter) på Bøler, får de tak i trener i år også,
kommer nok reglene og teknikken etter hvert.
Hittil har de ikke spilt noen kamper, men de har bestemt seg for
å utfordre lærerinnene på skolen til kamp — slik gutta hvert år
utfordrer lærerne. På Skullerud og Oppsal (drabantbyer i nærheten)
er det også jentelag i gang, sa Bøler jentene regner med flere
kamper denne sesongen.
Noe a tenke på for andre? Har dere lyst, så sett i gang da vel?

Fogr5

Har men ikke bruk for prevensjon ofte,
bør man ikke bruke p-pillen, men heller
bruke andre metoder.
Minipillen: Taes uten opphold. Er ikke
så sikker som p-pillen, fordelen er at den
ikke inneholder østrogen, bare progesteron. Fåes på resept.

BACK IN ACTION

Spiral: Er et fremmedlegeme som blir
ført opp i livmoren. I motsetning til
pessaret settes det ikke inn foran hvert
Hvis de bekymrer seg for velferden din,
samleie, men settes inn av lege. Ikke alle
er
det fordi god velferd gir høy produktivitet.
kan bruke spiral, og den gis helst til
kvinner som har født. Ser ikke ut til å ha
Hvis de skryter av din produksjonskapasitet,
noen alvorlige bivirkninger.
I Oslo er det et spesielt kontor for
P-pille: Den sikreste og vanligste er
gir du dem mer for pengene enn
prevensjonsopplysning:
kom binasjonspillen
som
inneholder
Sosialistiske legers klinikk for seksuell opppengene deres er verdt.
østrogen og progesteron — kvinnelige
lysning
kjønnshormoner. For å få p-piller må en
Herslebs gt. 6, Oslo 5.
Hvis de snakker om bedriftsdemokrati,
undersøkes av lege. P-piller fåes bare på
Åpent 17-20 man.—torn.
prøver de å sløve din kritiske sans og
De tar imot spørsmål om prevensjon og
resept. Bruk ikke din venninnes p-piller!
abortsøknader. Du kan også skrive dit.
P-pillen gis helst til jenter over 18 år,
narre deg til a jobbe hardere.
Arbeidersamfunnets opplysningskontor for
men kravene er at man er fullt utvokst
gravide i Torggt. i Oslo gir også prevensjonsog har hatt menstruasjon regelmessig i 2
veiledning. Det sammen kan alle leger gjøre!
Hvis de forteller deg at samarbeid gir trivsel
år. Pillen må tas hver dag i 21 dager, så et
opphold på 7 dager før en begynner på
og at dere i grunnen har samme interesser,
Litteratur: Astor Reigstad: Tryggere samliv. Pax
ny pakke.
Bent H. Claesson: Moderne sexså prov en streik,
Østrogenet i p-pillen synes å ha
orientering for unge. JA-forlaget.
så vil dere se hvor like interesser dere har.
sammenheng med blodpropp, slik at
Brosjyre: »Familie etter plan», fåes
sjansen for å få blodpropp øker litt ved å
ved å skrive til LRC Norge A/S,
Oslo 4.
ta p-pillen.
TGB-73.
1111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111
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Raide Garde

adresse:

Avisa til RØD UNGDOM
c/o Klassekampens distribusjon,
Boks6179 ETTERSTAD,OsIo 6.
Postgiro 20 60 68.

Revolusjon i Norge?
Mange er opptatt av marxist-leninistenes
syn på at folket må ta makten i samfunnet
gjennom en revolusjon. Noen mener at det
ikke er mulig å gjennomføre revolusjonen i
Norge, siden vi er medlem av NATO og at
kapitalistene er for sterke. Noen sier at det
bare er ungdommen som er revolusjonær,
når en blir eldre blir en mer »konservativ».
Noen mener også at en ikke kan ty til vold
for å forandre samfunnet, at en må forsøke å
gå gjennom Stortinget for å forandre
samfunnet.
Det er mange spørsmål som bør diskuteres
i dette emnet, og vi mener derfor at dette
bør være et slags hovedtema på sommerleirene i år.

Alle blir med
i ei gruppe
Når det kommer sammen flere hundre
ungdommer, er det viktig at ikke hver enkelt
drukner i mengden. Derfor blir alle med i en
gruppe, som ikke består av mer enn 8-10. I
gruppa foregår mesteparten av de organiserte
diskusjonene, gruppa kan spise sammen, lage
sanger eller gå og bade sammen.

Vi vil også ta opp om Rød Ungdom er den
organisasjonen den progressive ungdommen
trenger hvis folket skal få makta i Norge,
eller om det er feil og svakheter som må
bort.

SEMINARER

Ellers er det mange spørsmål som blir tatt
opp i seminarer og veggavisdiskusjoner.
Religion, alkohol- og stoffmisbruk, musikk,
skolepolitikk osv. Vi mener også at det er
svært viktig at vi slår et slag mot
undertrykking av jenter på sommerleiren.
Dette må vi dels gjøre gjennom å diskutere,
men først og fremst ved å ta det opp etter
hvert som gutta viser tendens til å
undertrykke jentene.

Iblant kan hele leiren bli samlet rundt
leirbål, eller for å høre på en innledning. Det
blir holdt mange seminarer, slik at en kan
velge ut saker en er interessert i, og sette seg
inn i det spørsmålet. Hvis noen vil lage eget
seminar, er det fint. Men sommerleiren er så
langt fra bare møter. Det skal være fin ferie,
vi driver idrett, rusler rundt og prater, danser
eller leser.
På alle leirene er det ogsa utdanna
helse-personell, som tar seg av de som blir
sjuke eller som skader seg, og som sørger for
at leirene blir gjennomført på en trygg måte.
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MYE BatøvER DU IKKE TA MED DE.

AT DET VARER (3ARE EN LAKEI
HELT NQSDVENDICIE TIN(1 ER : TANNBØRSTE, SOVEPOSE, LIAFTMADR-tS (NOEN
AVISER KAN TIL Nøt) (2)ØRE SAMME
NYTTEN), RENTØY, PENCIER TIL TØRR —
MÅT (DET ER i3tATNK
AU.E LEtizeNE)
(MIDD/AEN ER INNI3EIZE(INEr LeiRAVTA).
l-tVIS 91,1 HAR TELT, Mr1 DIA TA- MED DET.
eiERI`IE
KAFFCKJE1-, ?RIMUS,
134DEKLJER, MVcae:OLJE, TWIR 04 BLYIKKE MINST:MUSIKKANT
INSTRUMENT (ULL ER NOE. AN Nel- tk- F'f..1.1E
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Hva liker du
ved sommerleir?
Liv, FNL-aktivist fra Oslo.
Jeg synes Rød Ungdomleirene er bra, fordi her kan
mye ungdom komme sammen. Vi diskuterer hvilke
problemer ungdommen i
Norge strir med, hygger oss
om kveldene, driver idrett,
slapper av og lager mye fin
folkelig kultur. Kort sagt, et
fint og rødt miljø.
På Rød Ungdom-leirene
prøver vi i praksis å vise hva
marxismen-leninismen er for
noe, hva det betyr for folket.
Det er på en måte et sosialistisk samfunn i miniatyr.

Stein Larsen, Kirkenes,
sentralstyremedlem i
Rød Ungdom
Jeg var på sommerleir for
første gang i fjor. Det jeg
satte størst pris på var fellesskapet, det kollektive livet.
At vi fikk til et så fint forhold
mellom den ledelsen vi må ha
på leiren, og de andre deltakerne. Jeg forbinder godt
kameratskap og fin ferie med
sommerleiren.
Og så lærte jeg mye, syns
jeg utvikla den politiske forståelsen min. Forstår også
mye bedre hvordan mlbevegelsen fungerer i hele
landet, etter at jeg var på leir.
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Påmelding sendes til.

.
.

i:

..

:

Rød Ungdom, Postboks 33, Tåsen, Oslo 8.

Har / har ikke telt
o Har sendt 35 kroner av leiravgiften som
påmeldingsgebyr til postgiro 20 06 15.
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Navn
Adresse
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ken leir
Hvilken
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