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I starten på 2018 ble det brukt mange timer til å kjøre inn varmeanlegget til 

kunstgressbanen. Det går med en del tid til å passe på at det er riktig trykk på 

glykolen, og å rengjøre filter på vann som kommer fra Kims. Det ble også lagt 

ned et stort antall timer i brøyting av banen. Det krever en del kunnskap å 

drifte en kunstgressbane, og vi føler etter 2-3 års drift at vi har lært mye. 

I april/mai startet vi planlegging av tribune på langsiden mot elva. Tegninger 

kom på plass og søknader ble sendt inn. Svaret drøyde fra kommunen, og i 

iveren etter å få bygd tribunen satte vi opp stålrammen på dugnad i pinshelgen. 

Vi fikk da et brev fra kommunen 5 juni med beskjed om øyeblikkelig stans i 

arbeidet samt et varsel om mulig bot på 50.000,-. Etter dette så kom det flere 

nye krav om dokumentasjon fra kommunen, som resulterte i rundt 40.000,- i 

merkostnader fra konsulentfirma. Fredag 14 september kom det melding fra 

kommunen at vi kunne fortsette arbeidet med tribunen. Vi var enige om at 4 

mnd behandlingstid i kommunen ikke skulle stoppe oss i å få tribunen ferdig i 

2018. Så etter mange dugnadstimer stod tribunen ferdig 2 dager før første 

snøfall. 

Ellers så er det gjennomført dugnader både inne og ute på våren og høsten. 

Opplegget med dugnader er satt i system, og blant annet så blir garderober og 

dusjer vasket grundig 2 ganger i året. 

Etter at ny kunstgressbane med tribune er ferdig så har vi begynt å jobbe med 

andre prosjekter. En del av det er små prosjekter som vil gjøre hverdagen 

enklere for de som bruker anlegget. Et stort nytt prosjekt er påbygg av hallen 

med tribuner og toaletter. Vi har fått utkast til tegninger, og skal i gang med å få 

inn priser samt jobbe med finansieringen. Målet er byggestart i 2020. 

På vegne av anlegg så vil jeg takke alle de trofast som har stilt opp på dugnad i 

2018. 
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