
 

 

I N T E R N 

I N T E R N 

Årsrapport eiendom 2021 

Info fra Løypesjef: 

Det ble en bra skisesong med gode løypeforhold helt til slutten av mars. Det ble produsert kunstsnø i 

flere omganger, og vi fikk lagt et skikkelig grunnlag like etter jul. 

Tråkkemaskina preppet 764,68 km skispor ( 109:31:17 timer ) i perioden 01.12.2020 – 25.03.2021. 

Atv var ute i løypene 94,92 km ( 12:55:50 timer ) i samme periode. 

Det har blitt lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å lage gode skiforhold både i vintersesong 

og sommersesong. Mye hogst og krattrydding langs lysløypene og ikke minst har selve 

stadionområdet fått et skikkelig løft. Det har blitt rensket opp i gjengrodde grøfter og stikkrenner og 

utbedret noen bløte områder i løypene. Enkelte ujevne partier har også blitt tilført masser for å gjøre 

det enklere å preppe løyper.  

Produksjon av kunstsnø har blitt et nødvendig tiltak for å sikre skiforhold og rekruttering. Også i år 

har det blitt produsert og lagt ut kunstsnø på rulleskitraseen i to omganger. Vi har behov for å få 

etablert en mer stabil vanntilførsel til snøkanonen. En ivrig gjeng klarte å bemanne snøkanonvakt i 

nesten 8 døgn kontinuerlig i tidlig desember. I tillegg var det noen som ofret juleferien for å lage 

enda mer snø. 

Det har også vært endringer i løypekomiteen inneværende år. Løypesjef Jan Eriksen valgte å tre til 

side etter skisesongens slutt. Skiklubben takker ham for lang og god innsats gjennom mange år.       

Ola Erik Haugseth er ny løypesjef og løypekjører, Trond Alfarrustad er fortsatt løypekjører. I tillegg er 

det gitt opplæring på ATV til flere ivrige dugnadsarbeidere som har bidratt i stor grad med 

tidligpreparering og tråkking. Det er opprettet en dialoggruppe på Messenger for «løypepreparering 

vinter» som pr nå består av 5 medlemmer. Flere har deltatt aktivt med pakking, snømåking og 

prepping av løyper. Det jobbes for å rekruttere flere sjåfører på tråkkemaskinen. 

 

Info fra Eiendomssjef: 

Første prioriteten for eiendom har vært ferdigstilling av mangelliste som ble utarbeidet etter 

branntilsyn. De aller fleste punktene er nå utbedret/lukket. I all hovedsak er det kun ny ytterdør i 

kjelleren, oppdatert branninnstruks og rømningsplan som mangler. Dette jobber brannrådgiver med. 

Ellers er det montert brannvarslingsanlegg som er koblet opp mot vaktselskap. 

Tirsdagsgjengen har bidratt aktivt med å utbedre punkter på brannvernlista i tillegg til ordinært 

vedlikehold av skistua. 

Det har vært lite utleie det siste året grunnet pandemien. I tillegg besluttet styret å reservere skistua 

til internt bruk i skisesongen. Skistua har vært utleid 9  dager i 2021 

Det er ønskelig å få på plass et hus styre som kan ta ansvar for selve skistua. Det er flere 

vedlikeholdsoppgaver som har blitt satt litt på «vent» pga pandemi og branntilsyn, men som er 

nødvendig for å ta vare på klubbhuset vårt. Personer som har et brennende engasjement for drift og 

vedlikehold av selve bygget oppfordres til å ta kontakt med undertegnede eller noen andre i styret.  

Mvh Ola Erik Haugseth 

 


