Årsberetning anlegg 2020
Det er utført mange små og store jobber på anlegget vårt gjennom 2020.

På kunstgressbanen ble det i sommer kjørt dyprensing og etterfylling av gummigranulat.
Planen for våren 2021 er å samle det som er brøytet av banen i vinter og få det ut på banen
igjen slik at vi slipper å bruke penger på å kjøpe gummigranulat. Ellers har varmeanlegget til
banen fått en oppgradering på programmering slik at det kan driftes mer optimalt. Vi har
også satt inn en tank med pumpe slik at vi kan kjøre rensing av varmeveksler. Det ble i høst
påbegynt en jobb med pynting av skråning mot Kims. Her har vi også satt ned 2 stolper til
stadionuret, som vil bli flyttet dit til våren.

Vi har fjernet de gamle skyveportene inn i speakerbua og bygd om hele åpningen slik at vi får
inn maskinen vår på vinteren når skjæret sitter montert. Det skal settes inn ny leddport der.
Inne på anlegget har vi pusset opp den bakre garderoben inkludert toalett og dusj på
sportshytta. Vi har fjernet gangen og utvidet garderoben. I forbindelse med denne jobben
ble det ryddet opp i det elektriske anlegget i området ved garderoben. Det ble lagt epoxy i
begge dusjene oppe i sportshytta, og alt av sluk og avløpsrør ble byttet ut.
Ellers utførte vi en stor dugnad i romjula der 108 lamper ble skiftet til led. Vi forventer å se
en stor effekt på dette da blant annet lampene i hallen gikk fra 400 watt til 97 watt.

Planer for 2021 er lakkering av gulv i hallen, oppussing av 2 vegger på sportshytta inkludert
skifting av dører og vinduer. Legging av nytt tak på speakerbua.

På vegne av idrettslaget ønsker jeg å rette en stor takk til alle som har deltatt på dugnader i
2020. Vi kan være stolte av anlegget vi har.
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