Grus på banen

Grus i depotet

Walther har ordnet grus. Grus er lagt ut på banen. Leire og grus må blandes,
og banen må prepareres. Preparering pågår.
NTC kommer med veiskrape i løpet av juli.
Banebredde 11 og 15 meter.
Walther har ordnet grus. Grusen må fordeles i depotet. Kumlokk må bygges
opp med flere kumringer. Ferdig.

Jord og gress mellom banene
Walther har ordnet jord. Banen må måles opp, og det må lages en markant
overgang mellom grus og gress. Kummene som ligger for lavt må heves med
flere kumringer. Jorden må spres ut , og såes med gress. Det har kommet 2
lass med jord. Totalt skal det komme 10 lass. Stian graver av til innerlist på
torsdag. Jord komer etter hvert.
Kumringer på kummene som Kjetil undersøker muligheten for å skaffe kumringer.
ligger for lavt
Kumringer er på plass. Ferdig.
Få på fyllmasse/stein i
dumpa mellom brakkene og
Gunnar undersøker med Stian om når han kan låne maskin til å få ordnet
banen
dette. Alle stålbjelkene som ligger i steinhaugen må flyttes før vi kan
begynne å flytte stein. Stian begynner på dette på torsdag.
Låne inn ekstra traktor
Tord har fått låne ekstra traktor. Fredag til mandag får vi også låne traktor
fra Abrahamsens auto. Kenneth undersøker om lån av traktor under
løpene.
sette opp kledning på
brakkene

Ole ordner dette på torsdag. Kledning er ferdig. Maling og takpapp
gjenstår.

fikse kledning på kiosken

Ole ordner dette på torsdag. Kledning er ferdig. Listing er ferdig. Maling og
takbeslag er ferdig. Ferdig. Skifte 2 kledningsbord øverst på veggen mot
veien?

legge nye gulvplater i kiosken
Vi må få inn kryssfinerplatene som ligger på blomsterøya. 3 av disse brukes
til å legge nytt gulv i kiosken. Ferdig. Laminatgulv er ferdig lagt.
sette opp kjøkkeninnredning Johnny har kommet med kjøkkeninnredning. Denne må monteres i
i kiosken
kioskbrakka. Kjøkkeninnredning er montert. Kobling av strøm og vann
gjennstår.
Koble ferdig vann i
Walther har kontroll på delene til dette, og sørger for at noen
garderobene
gjennomfører. Tor Arve Topstad kobler dette.
Koble ferdig strøm i
garderobene
Erik ? Gunnar ringer Pål Heia og undersøker om han kan gjøre dette.
Klargjøre legerom i brakkene Det må lages et eget rom for lege i brakkene. Rommet nermest
møterommet må ryddes og klargjøres for dette.
Få inn en polstret benk.
Koble strøm til
dommertårnet
Fikse tak på dommertårn
fikse tak på brakkene

Erik / Walther sjekker hva som må til for å få strøm over til
dommertårnet. Vi kjører på aggregat dersom strøm ikke er i orden. Ole
kommer med batteri og lader til dommertårn.
Per og Johnny har kontrollen på dette. Pågår.
Dersom vi kan få tak i billig takpapp, så legger vi ny papp på brakkene. Per
undersøker pris på papp. Legge papp over toppen av ny kledning.

Skifte ødelagte bord i
bunnlist på gjerdet rundt

4 - 5 av plankene i bunnlisten på banegjerdet er ødelagte og må skiftes.
Skiftes når banen er rettet opp.

banen
lage nye startsnorer

Ole lager nye startsnorer. Ferdig. Nye startsnorer ligger i dommertårn.
Startgrind er testet.

Montere flaggstenger på
innerbanen

Det må graves for å støpe fundament til flaggstenger på midten av
banenanlegget. Fundament må støpes og flaggstenger monteres. Stian
graver .

Lage plakat til stevner
Ole lager plakat. Pris, Tidspunkt og Sted må inn i plakaten. Kl.15.00 lørdag
4/8, 13.00 søndag 5/8. (kval).
Kl15 (liga) 12/8.
kl.15.00 NM finale 25/8. Kr.100,- voksen/familie. Under 16 år gratis.
Fribilletter til "alt er mulig" deltagere. Fribilletter til sponsorer.
Plakat til NM finale er ferdig.
NM kval er avlyst pga for få deltakere.
Ole lager plakat til ligastevne 12/8.
Avlyst ligastevne arrangeres 26/8. Ole lager plakat.
Ferdigstille reklame over
depotplasser
Skaffe
radioer/kommunikasjon til
stevne
søke politi om stenging av vei
på stevnedag
Avtale med cross om bruk av
område til parkering
Lastebiltraller til bruk som
tribune under stevne
få tak i gjerde til avstenging
av depot
få tak i gjerde til avstenging
mot veien
kontrollere alle signallys på
banen
lage tribune på taket av
brakkene?
Rive toalettbrakke ved
kiosken?
Lån av krittralle til
oppmerking av banen
Flytting av container som
står ved kiosken
Rydding av baneområdet.

Kenneth skaffer oversikt over hva som mangler for å gjøre ferdig
reklameskiltene. Ole kaller inn til møte med dem som er involvert. Kenneth
tar dette videre.
Undersøke om vi kan låne walkier fra NMF. NMF har ikke walkier til utlån.
Vi låner sambandsradioer av Kjetil Topstad.
Ole skriver søknad. Arrangementsnummer må inn i søknaden.
Kjetil Tveitdal avtaler med Cross.
Per undersøker muligheten. Tord undersøker også ?
Vi trenger 20 meter gjerde med 1 meter høyde for å stenge mellom
publikum og depot i indre enden av depotet. Kenneth snekrer
gjerdeelementer for dette.
Vi trenger høyt gjerde for å stenge av mellom baneanlegg og vei. Vi
parkerer våre biler slik at det blir en passasje bak depotet.
Vi har hatt problemer med ledninger som har falt av på de røde lysene
rundt banen. Vi må sjekke at alle disse er i orden.
Dette må vurderes underveis. Ikke nå.
Dersom vi får ferdig handicap toalett i garderobebrakkene kan vi rive
toalettbrakken som står ved kiosken. Ikke nå.
Hege skaffer.
Containeren må ryddes innvendig, og flyttes til området mellom depot og
fjellvegg.
Generell rydding av baneområde og bygninger innvendig.

