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VM-stemning i Eidskog

Elevene på Eidskog skole fikk besøk av Vm-maskoten Fnugg.
Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen/NRK

Med elgpølser og elgburgere, glasspokaler og treski bidrar Eidskog kommune sterkt til ski-VM i
Holmenkollen. Det er hele kommunen stolte av og torsdag feiret de seg selv med et eget VM på
Magnor skole.
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VM-maskoten Fnugg starta skituren fra Frognersetra tidlig torsdag morgen, og
klokka halv elleve hadde han kommet fram til Magnor skole.
– Oi... Han er svær, sier noen av elevene.
Fnugg har kommet for å feire VM litt på forskudd sammen med folk i en
kommune som virkelig har bidratt til det virkelige ski-VM som starter i neste
uke.

– Stolt av å være fra Eidskog
2,5 tonn elgpølser og elgburgere fra Max Ivan skal mette mange mager. 13
par treski fra Rønning Treski skal gjøre så det irske landslaget går lynraskt. Og
omkring to tusen glasspokaler fra Magnor Glassverk og designer Teresa
Bergerud skal gjøre mange vinnere glade.
– Det er klart det betyr mye for Eidskog når det gjelder omdømmebygging og
positiv pr, sier Hilde Mæhlum fra Eidskog kommune.
Selve VM-pokalen er bare en av
tingene som kommer fra
Eidskog.

Foto: Liv Rønnaug
Lilleåsen/NRK

– Jeg er stolt av å være fra Eidskog nå, sier pølsemaker Max Ivan.

Før opp ny verdensmester
Det mangler ikke på engasjementet, heller ikke blant barna. Adrian Schulstad
går i 5. klasse og har planene for VM klare.

– Jeg skal bli verdensmester...
– Slår du Petter Northug da, tror du?
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– Jeg er bedre enn Northug!

«Oi, så stor han er» sa barna da
Fnugg kom gående fra
Frognersetra.

Foto: Liv Rønnaug
Lilleåsen/NRK

I Eidskog arrangerer de sitt eget VM før det ordentlige VM setter i gang.
Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen /NRK
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