
DIVERSE DUGNADSARBEID FØR  ÅPNING AV SESONGEN 2016
Arbeid Div. opplysninger Ansvar

Tømme søppeldunker, event rep av noen søppeldunker Dag A

Generell søppelplukking på hele området hele bane området og på toppen ved veien videre innover Dag A

Sette opp gjerde ved serviceporten ved Startgrinden Dag A

Se over startgrinda rengjøres og testes, settes opp markører min 10m foran grinda Dag A

Rengjøre vaskeplass, rydde og ordne Dag A

Rydde i plank og annet rot i depo, rundt kiosk, rundt nytt klubbhus, m.m. plank, veggplater, kabler, søppel, div annet. Dag A

Rep av veien ned til parkerings depot, rette av rundt lageret til Hans også! noen skuffer med grus + slodde Bjørn

Vedlikehold av veien inn til banen lappe huller og dra over slodda 3-4ganger + ryddesag Bjørn

Fylle tilbake grus under foran veranda Bjørn

Rette av det øvre parkeringsdepoet Bjørn

Vedlikehold av begge banetraseer prepping, grøfting, rette flaggposter, m.m Bjørn

Sjekke tilstanden på Tellebua, rydde og lufte. Male noe? anordning som holder døra åpen og lukket Morten

Rep av gjerder rundt om. løse plank, kjørt i stykker, m.m. Morten

Rep av plast gjerder som ikke ser bra ut en del dårlig helt innerst Morten

Rengjøre alle sandfang, rundt rør innløp, og der det trengs spa opp sand og stein for hånd Morten

Vanningsanlegg. Sette ut pumper og koble sugeslanger og spredere rep av kuleventiler og tilbakeslagsventil på sugeslange. TESTES Trond

Rydde i Containere. Olje og div i rød og crossere m/utstyr i blå div kontor o.l. i den blå. Lage til noe i noen hyller Trond

Lage et nytt fundament i hjørnet av verandaen må støype et fundament + ny stolpe + håndfix etter tilbakefylling Jonny

Jekke opp klubbhus etter en tung snøvinter Rune

Ny Cat kabel som er revet av på stolpe eventuelt en godkjent Cat5 skjøt Rune

DIVERSE GJENNSTÅENDE ARBEID I KIOSKEN

Feste kontakt utvendig Viljar

Rep av lys over kioskluke Viljar

Ekstra kurs til oppvaskmaskin Viljar

Lys i gang Viljar

Fjerne eller fikse lys over tidligere inngangsdør Viljar

Feste stolpe mot klubbhus ser ikke bra ut + det må festes en skrå bardun ?

Male rødt rundt om der det er nye bord rundt kioskluke. Vinduer som er tettet, etc. Rebekka

Rep av gulvbord på veranda der hvor inngangsdøra var før fjerne trapp og rep av gulvbord Rune



Justere den nye inngangsdøra Rune

Overgangslist ved ny dør + mellom kiosk/lager mellom dørstokk og belegg, bred flat list Rune

Fuging med akryl rundt omm i kiosk mye sprekker og åpninger rundt om Rune

Male resten av panel i kiosken/lager mye dårlig malte flater, samt lageret foran kiosk bør males Rebekka

Rydde kiosk, lager, gang og skifterom for alt søppel, verktøy, m.m. ser helt forferdelig ut nå. Skifterommet skal ikke være søppelrom Rebekka

Kappe till den lange sittebenken så den stemmer med veggen stikker for langt ut ved inngangssonen på verandaen Rune

Fjerne svalereir grisete Rebekka

Dører under vaskekum i kiosk Ikea dører, Bjørn har disse liggenes fra i fjor, har vi hengsler? Bjørn


