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Jenny Enodd fanklubb var en 
hemmelighet frem til lørdagens 
klubbmesterskap i Budal, der 
Jenny var en av sju deltakere. Da 
europamesteren og sølvmedal-
jøren fra årets NM kom inn på 
standplass, fikk hun seg en stor 
overraskelse.
Sambygdingene sto kledd i split-
ter nye t-skjorter med bilde og 
påtrykket Jenny Enodd fanklubb. 
Med norsk flagg og stor entusi-
asme, tok de bølgen til ære for 
26-åringen før hun skulle gi seg i 
kast med første skyting.
-Da måtte jeg ta med sammen. 
Det var spesielt. Jeg ble rørt, sier 
Jenny Enodd om hjemkomsten og 
klubbemesterskapet til Budal IL.
Hun svarte likevel med å sky-
te fullt hus. På vei ut smilte hun 
bredt foran hjemmefansen som 
tidligere i vinter har måttet nøye 
seg med å se henne på tv i for-

skjellige anledninger. Jenny 
Enodd har sakte med sikkert kla-
tret mot norgestoppen og er nær 
ved å etablere seg i verdenseliten. 
Nåløyet er imidlertid trang når 
man representerer verdens beste 
skiskytternasjon. Jenny har de 
siste sesongene representert Nor-
ge i IBU-cupen, og har etablert 
seg på et høyt nivå der. Neste år 
håper hun å få prøve seg i den 
øverste verdenscupen.
-Målet er å gå verdenscup. Jeg 
føler jeg er nære nå og håper å få 
sjansen, sier Jenny Enodd.

-Idrettsglede
Lørdag ble hun gjort stas på av 
både klubb og krets. Budal IL 
hadde kjøpt inn en gedigen kake 
med teksten «Gratulerer med en 
fantastisk sesong», mens Kjetil 
Værnes hadde med blomster og 
gavesjekk på vegne av Sør-Trøn-

JENNY ENODD HYLLET PÅ HJEMMEBANE

ENODD: Jenny Enodd har hatt en strå-
lende skiskyttersesong med både gull 
og bronse i EM. Innsatsen blir høyt 
verdsatt i heimbygda Budal, som nå 
har startet egen fanklubb.

Fikk egen FANKLUBBFikk egen FANKLUBB

For Norge. Jenny Enodd har representert Norge i IBU-cupen og EM i vinter. Lørdag ble hun hyllet med norske flagg og egen fanklubb på hjemmebane i Budal.

delag skiskytterkrets.
-Innsatsen til Jenny går ikke upå-
aktet hen i skiskytterkretser. Det 
hun har gjort er ekstremt impo-
nerende, sa Kjetil Værnes og be-
grunnet det med idrettsglede.
-Da Jenny begynte å gå norges-
cup for ni år siden var hun ofte 
å se i strafferunden. Da er det 
sånn, at det skal motivasjon til for 
å fortsette. På de ni årene har jeg 
skjønt at det er idrettsgleden som 
har gjort deg til den du er. Tross 
motgang og sykdom har du stått 
på, og sakte men sikkert bygd 
stein på stein, sa kretslederen til 
de fremmøtte på skiskytterarena-
en i Budal.

Tidenes beste i kretsen
Kjetil Værnes kommer fra nabo-
kommunen Rennebu og kjenner 
trøndersk skiskytterhistorie godt. 
Han forteller at Sør-Trøndelag al-
dri tidligere har hatt en kvinnelig 
skiskytter som Jenny Enodd.
-Skiskytterkretsen ble etablert i 
1984, og på kvinnesiden er det 
ingen som er i nærheten av å ha 
prestert like godt son Jenny har 
gjort, sier Værnes som gleder seg 
til å følge Jenny Enodd i årene 
som kommer.

Kan bli tur
Det gjør også Jenny Enodd fan-
klubb som nå vil bli formelt stif-
tet. Rune Endalsvoll, som er blant 
initiativtakerne til fanklubben, 
sier at fanklubben er etablert for å 
gi klubbens eneste toppidrettsut-
øver ekstra motivasjon til å satse 
videre.
-Jenny vet at det er stor interesse 
for skiskyting i Budal og at byg-

defolket støtter henne. Med en 
egen fanklubb kan vi samles mer 
å kanskje reise på renn sammen. 
Vi må få til en tur når vi ser hvilke 
arenaer Jenny skal konkurrere på, 
sier Endalsvoll.

■ Bjørn Ivar Haugen
redaksjon@gposten.no
Tlf. 911 11 501

Verdsatt. Kjetil Værnes overrakte gave og rosende ord på vegne av 
skiskytterkretsen.
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Vi har kvaliteten og erfaringen du og din bil trenger. 
Vi har topp moderne utstyr og vi setter kvalitet høyt 

nettopp for at din bil skal bli godt tatt vare på.

Kom innom eller ring oss, 
vi hjelper deg raskt og enkelt.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

Vår skade- og lakkavdeling står 
parat til å hjelpe deg hvis du skulle 

være uheldig å få skade på bilden din.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98 / Morten Huus 
Tlf. 926 58 699 / Morten Forsethlund
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og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg  
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service
og opprettholdt nybilgaranti. Vi har kvaliteten og erfaringen du og din bil trenger. 

Vi har topp moderne utstyr og vi setter kvalitet høyt 
nettopp for at din bil skal bli godt tatt vare på.

Kom innom eller ring oss, 
vi hjelper deg raskt og enkelt.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

Vår skade- og lakkavdeling står 
parat til å hjelpe deg hvis du skulle 

være uheldig å få skade på bilden din.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

Ring og 

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98 - post@huusbil.no

  

 

 
 

  
 

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

På våren er det fort gjort å få steinsprut på frontruta!
Vi spanderer GRATIS vindusviskere 

ved bestilling av ruteskift. 

GOD PÅSKE

Vi har kvaliteten og erfaringen du og din bil trenger. 
Vi har topp moderne utstyr og vi setter kvalitet høyt 

nettopp for at din bil skal bli godt tatt vare på.

Kom innom eller ring oss, 
vi hjelper deg raskt og enkelt.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

Vår skade- og lakkavdeling står 
parat til å hjelpe deg hvis du skulle 

være uheldig å få skade på bilden din.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98 / Morten Huus 
Tlf. 926 58 699 / Morten Forsethlund

Mange fordeler ved å bruke HUUS BIL
Vårt allsidige verksted utfører alt innen
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg  
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service
og opprettholdt nybilgaranti. Vi har kvaliteten og erfaringen du og din bil trenger. 

Vi har topp moderne utstyr og vi setter kvalitet høyt 
nettopp for at din bil skal bli godt tatt vare på.

Kom innom eller ring oss, 
vi hjelper deg raskt og enkelt.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

Vår skade- og lakkavdeling står 
parat til å hjelpe deg hvis du skulle 

være uheldig å få skade på bilden din.

Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 54 98

MANGE FORDELER VED 
Å BRUKE HUUS BIL

SERVICEPARTNER

Vårt allsidige verksted utfører alt innen 
bilreparasjon, service, Eu-kontroll, karosseri 
og lakk for ALLE bilmerker.

• Automatisk mobilitetsgaranti (veihjelp) 
i 1 år inkludert i verkstedprisen

• Vårt medlemskap i Bilxtra sikrer deg 
5 års garanti og gode priser på bildeler

• GS Bildeler partner - gode betingelser på BMW deler
• RIIS Bilglass Partner - vi utfører ruteskift og reparasjon 

for alle forsikringsselskap
• Volvo service (tilsvarende service 2.0)
• VW,Audi og Skoda service og salg
• Takstering av bilskade mens du venter
• Oppretting og lakkering i topp, moderne lokaler

Vi setter kvalitet høyt og investerer derfor stort i diagnose-
utstyr til de forskjellige bilmerkene. Hos oss får du service på 
utvalgte bilmerker helt på nivå med merkeverkstedene, men til 
en langt hyggeligere pris.Vi følger bilfabrikantens anvisninger ved 
service, noe som sikrer deg som kunde en riktig utført service 
og opprettholdt nybilgaranti.

RING OG BESTILL TIME I DAG
TLF. 72 43 54 98

STOR KAMPANJE 
PÅ SOMMERDEKK!
– Spør oss om pris

BilXtra verksted, har som første verkstedkjede i Norge, innført 5 års garanti 
på alle deler som inngår ved reparasjon og servicearbeid hos våre verksteder.
Ordningen forutsetter at delene er montert hos BilXtra verksted. Garantien gjelder fabrika-
sjons- og materialfeil, og begrenses oppad til 5 år/100.000 km. Normal slitasje dekkes ikke. 
Garantien forutsetter at bilen har fulgt bilfabrikantens service- og vedlikeholdsprogram hos 
BilXtra eller hos andre offentlig godkjente verksteder.

NYHET

Sundvollen Bilsenter • Sundvollen Industripark • Tlf 913 28 591 • www.bilxtra.no
Hvis bilen fikk velge!

5 års garaNTi på
arbEid og dElEr
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Gjelder bestilling av ruteskift før 31. mai

ALT FOR BILEN
service – tuning  - reparasjon alle bilmerker - EU-kontroll

Vi ønsker våre kunder  
og forbindelser 

Overraskelsen. Sambygdinger og ferske fanklubbmedlemmer tok bølgen da Jenny kom 
inn mot stadion.

Høyt nivå. Jenny Enodd har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt i vinter. Lør-
dag gikk hun på hjemmebane i Budal.

Ble rørt. Jenny Enodd tok det første stykket av kaka som var ordnet til ære for henne. 
Hun beskrev klubbmesterskapet 2022 for en spesiell og rørende dag.

Et bilde med Jenny. Europamesteren ble et naturlig midtpunkt under klubbmes-
terskapet.

Klubbmesterskapet i 
Budal ble gjennomført i tre 
grener. 35 gikk langrenn, 

7 skiskyting, mens 
12 deltok i hopp. 

Se bilder fra arrangementet 
på www.gposten.no.

← Hopp. 
Jonathan 
Sætermo 
var blant 
deltakerne 
i hopp.

Ung på ski. Klara Enlid 
(1 år og 7 måneder), her 
sammen med mamma 
Hanne, gikk langrenn 

under klubbmesterskapet.

BILDER FRA KLUBB-BILDER FRA KLUBB-
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