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Vår første aktivitet var to TRF-seminar i september 2013, på Vestnes og på Rudshøgda. I overkant av 

30 klubber deltok på seminarene, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra klubbene. 

Vi fikk åtte søknader fra sju klubber om District Grant midler i oktober. Sju av søknadene ble 

godkjent, og det totale utbetalte beløpet til klubbene ble kr 49.776 (DG1410122). 

Så langt dette Rotaryåret har vi ingen nye Globalt Grant prosjekter, men vi planlegger to, - ett 

prosjekt i Sierra Leone og ett i Kenya . Vi håper at begge disse kan realiseres så snart som mulig. 

Prosjektet i Sierra Leone, «Extension of the current Community Provision at The David School Sierra 

Leone and across the surrounding area» er nærmest klar for å sende søknaden. Det planlagte 

prosjektet i Kenya har hatt noen utfordringer med å komme i gang med den lokale klubben, men vi 

håper nå at dette kan bli løst i løpet av få uker . 

Vi planlegger også et eye-camp prosjekt i Nepal (Global Grant) , som vil bli en videreføring av de to 

parallelle prosjektene til Elverum og Hamar Rotary i samme området.  

Vi har avsluttet ett Matching Grant prosjekt dette Rotaryåret , - Matching Grant # 78216, som hadde 

som målsetting  å sikre skolebarna i landsbyen Tatev - på grensen mot Nagorno Karabach og Iran -

friskt drikkevann og gode sanitære forhold med positiv helsepåvirkning i en meget sårbar alder.  

Distriktet har dessuten et pågående Matching Grant prosjekt i Brasil. Dette er et musikkprosjekt for 

barn og ungdom som vokser opp i slummen i Mogi Das Cruzes.  Prosjektet skal finansiere kjøp av 

musikkinstrumenter, samt lønne instruktører i en 2 års periode.  

Tilgjengelig DDF-midler for vårt distrikt er nå $ 90.378,95 . Så langt dette Rotaryåret har våre 

medlemmer betalt $ 31.799 ( APF ) . Dette tilsvarer bare $ 15,47 per medlem. Til PolioPlus har våre 

klubber og medlemmer har betalt $ 34.516, og vi er med dette det beste distriktet i vår sone! 

Vi har jobbet en god del med distriktets nettsider for TRF dette Rotaryåret. Vi kan nå presentere de 

fleste av prosjektene, og vi kan også gi mye annen informasjon om TRF på distriktets nettsider. 

Vi håper å øke TRF-aktiviteten ytterligere neste Rotaryår! Målet er å øke APF til $ 100 per medlem, 

og vi håper å oppnå dette i et par år. 

TRF-komiteen har bestått av følgende personer: 
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Åshild Lundgaard, Raufoss RK 
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Einar Øfsti, Brumunddal RK 

Roy Heine Olsen, DG, Elverum RK 
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