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ÅRSRAPPORT TEKNISK DRIFT ANLEGG 2020-2021

Organisasjon:

Etter omorganiseringen av drift ved forrige årsmøte, er det nå opprettet et styre i gruppen
Teknisk Drift Anlegg, som besår av 6 faste medlemmer. Foruten disse er det an antall
resurspersoner som bidrar på ulike områder.

Leder Ole Kristian Amundsen
Representant Kara Jon Dale
Utleie ,  Økonomi,  IT ustyr Oddvar Hagen
Sekretær, Prosjektleder Hans Petter Buvik
Skytebane, Bygg Kjell Tore Hansen
Anlegg Jørn Barkenes

Kara
Sammen med kara er det utarbeidet en oppgaveliste med arbeidsoppdrag på anlegget etter en
prioritetsordning, på denne måten jobber vi alle mot felles mål og prioritet.
Denne gjennomgås og oppdateres sammen med Kara under frokostmøte på onsdager.

Kara gjør en stor jobb med daglig vedlikehold av alle slag på bygninger, anlegg og maskiner.
Kara er nå en stor gjeng på 12 personer, som alle gjør en kjempejobb. De har i  sesongen lagt
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ned ca 2400 dugnadstimer. Det kan ikke gjentas for ofte deres betydning for Fet skiklubb,
STOR takk til alle sammen!

Prosjekter:
Utvidelse skytebane

- Avtale med Almeli as, oktober 2019
- Hogst/klargjøring, november 2019
- Byggetillatelse, desember 2019
- Prosjektstart, januar 2020
- Ferdigstilling grunnarbeider, mai 2020
- Ferdigstilling skiverigg/installasjoner, februar 2021
- Gjenstående detaljer, standplassmerking/braketter standplass-skilt.

Prosjektet utvidelse og oppgradering av skytebanen har blitt gjennomført og ferdigstilt til
sesongstart. Dermed fremstår den delen av anlegget i fornyet og moderne iht internasjonale
krav med 30+2 baner med 3m bredde. Dette prosjektet har blitt gjennomført med en
kombinasjon av innleide bidrag og stor dugnadsinnsats. Det er spesielt Almeli med sine
anleggsarbeider som har utført den største anleggsjobben med sprengning, massetransport og
asfaltering. Det er tatt ut 14.000m3 fast fjell. Videre er det gjort dugnadsarbeid med
betongarbeider på standplass, konstruksjon og montering av ny skiverigg, lyssetting og annen
montering og ferdigstillelse. Dette har vært et omfattende prosjekt for skiklubben som er
gjennomført på en veldig god måte og innenfor planene. Alt ble ferdig til sesongstart og
innenfor de oppsatte budsjettrammene. Samtidig har det vært mulig å trene skyting på banene
stort sett gjennom hele prosjektperioden.
Det nye anlegget fikk en tidlig ilddåp med gjennomføringen av NC som ble avviklet på meget
kort varsel i feb. 2021.

Prosjektet har en markedsverdi på nærmere 5.4,-MKr
Faktiske kostnader 3.85,-MKr
Restgjeld på prosjektet etter beregnet moms komp. Ca 300.000,-Kr
En stor takk til alle som har bidratt!

Kabelanlegg 400V
Et annet prosjekt som også er gjennomført denne høsten er utvidelse av strømforsyningen til
snøproduksjonskanonene. Dette 400 V- anlegget er utvidet med 3 fordelingsskap fra
pumpehuset og ned til demningen. Alle gravearbeider og el-montasje er utført på dugnad.
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Skiklubben har igjen fått tilgang på gravemaskin fra Liebherr Norge, som har gjort dette
prosjektet gjennomførbart til en meget gunstig pris.
Prosjektet har en markedsverdi på nærmere 450.000,-Kr
Faktiske kostnader 80.000-Kr

Med denne utvidelsen og et mobilt viltkamera er det nå mulig å produsere snø med de to
viftekanonene i løypa fra stadion og helt opp mot skogkanten (Skauen) samt på hele
stadionområdet.

Snøproduksjon og skiløyper:
Viftekanon nr 2 (TF10) ble levert på høsten. Med to viftekanoner og lanser har vi nå en
optimalt kombinasjon av utstyr som utnytter vår pumpekapasitet maksimalt.
Denne vinteren ble det en god snø produksjonsperiode i starten av januar med kaldt vær over
en lengre periode. Produksjonsstart 3.jan, det har vært produksjon 250 timer i perioden frem
til 16.jan.   Hvorav 24t med lanser i Rosin, som ble en meget effektivt da det var riktig kaldt.
På slutten av perioden ble det kjørt 40t til deponi nede ved Skauen med 2xTF10 og ned mot
 -18 gr, det ble et bra lager, som har reddet både arrangement og treninger.
Faktiske energikostnader snøproduksjon beregnet ca  90.000-Kr
All produksjon ble utført i samme kalendermåned, med det har man spart ca 30.000,-kr i
nettleie.

Dette har ført til gode forhold i hele Rosinrunden og stadionområdet til et stykke ut i april.
Vi så også resultatet av utvidelser og grunnarbeider på Seteråsen når vi fikk natursnø der å
kunne preppe løypa i full bredde, da ble det gode forhold for både klassisk og skøyting.
Perioden med natursnø har vært brukbar denne vinteren. Med løyper inn til Skihytte og videre
innover i flere uker. Det har riktignok ikke vært mye snø, derfor har blitt lagt litt spesielt til
rette for forholdene på vannene. Løypemaskin har vært i drift i 110t, i perioden 1.jan
til 28.mars.

Lysanlegg:
I forbindelse med nytt lysanlegg på standplass, ble det også testet ut nye led lyskastere på
stadionområdet, disse har fungert bra og vi planlegger å skifte ut flere gamle lyskilder på
stadion til led, ila sommer høst. Vi vil også teste ut led armaturer ute i lysløypa.

Utleie:
Selv i disse coraona tider har vi hatt ca 41.000,-kr i  leieinntekter, som er ca 20% mindre en
tidligere år.
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Prioriterte oppgaver videre:
-Utbedre vanninntaket til snøanlegget
-Ferdigstille Seteråsen med topplag av bark
-Utbedre lysanlegg på stadion
-Vedlikeholde bygningsmasse
-Ferdigstill detaljer ifbm skyteriggen
-Rydde løypetraseer og anleggsveier
-Starte sonderinger ifbm sertifiseringer av løypetraseer

Fetsund 13-04-2021

Ole Kristian Amundsen
Leder Teknisk Drift Anlegg


