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Referat medlemsmøte 9 

Dato:    14.10.19 

Antall medlemmer møtt: 31  

Gjester:   2 

Neste møte:           21.10.19 Historier fra seilskutetiden v/Leif Arne Ulland 

  

I.  INFO 

a. Fødselsdager siden sist:      VI GRATULERER 

o Marcus Gürgen, 04.10.63 

o Per Birkeland, 06.10.43 

o Borgny Eik,  12.10.54 

o Terje Eikeland, 12.10.57 

 

b.  Nytt medlem 

Leif Arne Ulland ble tatt opp som nytt medlem i klubben. Leif 

Arne er pensjonert diplomat/ambassadør.  

Han kommer opprinnelig fra Hidra, men bor for tiden i Oslo.  

Stor takk til Leif Arne som donerte kr 5 000 i gave til 

RWANDA-prosjektet 

 

 

 

 

II. Tema/program   

Presentasjon v/Frank Øverland 

sammen med Steffen Ersdal (til 

venstre) og Aleksander Grytten (til 

høyre) 

 

Da gründerne av Euro Rally, 

Aleksander Grytten og Steffen 

Ersdal, arrangerte sitt første EuroRally, var det 45 

biler med.  De startet da i Gøteborg og endte I Danmark 
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Det hele startet med at de selv var med I et billøp fra 

London til Ibiza. Det kostet kr 50 000 per/pers og var 

bare beregnet for “fiffen”. De ønsket å lage et alternativ 

som ikke var så dyrt, slik at flere hadde muligheten til å 

delta. I dag koster det kr 5 500 å delta i Euro Rally. Så 

dette har Rally-guttene virkelig fått til.  Vel og merke at 

de da ikke tar ut en eneste krone til seg selv 

EuroRally er ikke et billøp hvor det gjelder å vinne, det er 

en tur med bil. Målsettingen er at deltakrne får 

muligheten til å bli en del av et stort sosialt, fellesskap, 

en Euro Rally familie. 

Alle stiller med egen bil, kjører fra sted til sted og har 

underveis 3-4 overnattinger på hotell. Ruten legges opp 

på forhånd, gjerne to år frem i tid.  I og med mange 

detaljer skal på plass, kreves store forberedelser. 

Aleksander Grytten har allerede ruten klar for både 2020 

og 2021- Han har da under planleggingen vært i kontakt 

med politikerne, borgermestere og sjekket ut hotel-

kapasiter, veier er prøvekjørt samt at sikkerhet og vakthold for bilene er klarert. 

Infrastukturen må kunne takle 185 biler og  mer enn dobbelt så mange mennesker.   

Å være deltaker i EuroRally har blitt veldig populært. Fra påmmeldingen legges ut 1. August 

(hvert år) går det ett minutt før det er fulltegnet og det er ventelister!! 

 Deltakerne er fra 8 år til langt over pensjonist alderen og Euro Rally for alle som har lyst .   

TUSEN takk til Frank, Aleksander og Steffen for et meget interessant innblikk i Euro Rally 

familien. 

 

 

Vi fikk også et lite innblikk i Frank sin 

kunstner-verden. Han maler såkalte “Body-

hangs”, som er forskjellige motiv han tegner 

festet i tynne trader.  

 

I tillegg fikk vi se og høre litt om de flotte 

bildene som han har dekorert to rom på 

sykehuset med. Det ene har motiv fra 

Jungelboken og det andre har bla, motiv fra 

Atlantis og Cars. Frank maler alt på frihånd. 

 

 


