ÅRSRAPPORT ANLEGG 2019
Anlegges utvalget i 2019 har bestått av: Leder Arne Sigurd Hansen, Hans Petter Øvrevoll og
Halvard Nedregård.
Kjetil Øvrevoll har vært leid inn til å brøyte kunstgressbanene under de verste snøfallene.
Tom Lahti har vært ansvarlig for lysanlegg.
I fremtiden må Idrettslaget bidra mere inn mot anlegg
Arbeid som har vært utført:
• Sommervedlikehold på gressbanen
o Klipp
o Dressing av gressbanen i to omganger.
• Vintervedlikehold på kunstgressbanen.
o Brøyting.
o Slodding.
o Harving.
o Salting.
• Vedlikehold av enkelte mål og mål nett på kunstgressbanen.
• Vedlikehold av utstyr til sommer og vintervedlikehold.
o Rep. av brøyteskjær.
o Rep. av amazone.
o Vedlikehold av garasje.
• Rens og påfylling av granulat på kunstgressbanene har ikke vært utført.
• Montering av ballfangernett på gressbanen.

Naturgress:
Gressbanen har begrenset brukstid, som igjen fører til stort press på kunstgressbanen både
med tanke på treninger og kampavvikling.
For å klare å holde gressbanen i tilfredsstillende stand, måtte vi leie inn ekstern hjelp og
kompetanse i flere omganger. Erfaringen etter fjoråret er at vi må komme tidligere i gang med
dressing av banen med tanke på dyplufting og påføring av sand.
Det er ett enormt behov for å etablere ny drenering, spesielt sør og vest langs banen.
Kunstgress:
Spillere, trener og ledere håper på- og forventer gode trenings og spilleforhold hele året. Å
klare i innfri dette ønske er krevende når arbeidet skal gjøres på dugnad, samtidig blir slitasjen
på våre baner enorm med å ha en slik hyppig frekvens på brøyting av banene. Det medfører
stort tap av granulat, slitasje på gress og mye arbeid på anleggsutvalget.
Garderobeanlegg:
Det ble før jul 2018 utført gjennomgang av garderobeforhold og kontorforhold. Dette
resulterte i en rapport som er levert Idrettslaget.
Det ble avdekket en rekke avvik i forhold til regelverk utarbeidet av Arbeidstilsynet,
Mattilsynet og Norges fotballforbund. Ingen av disse kritikkverdige forholdene ble utbedret. i
2019.

Økonomi:
Det ble i 2019 budsjettert med i overkant av 200 000.- til drift av våre anlegg. Disse rammen
ble overholdt.
Fremtidens budsjetter må sees i lys av at alt av maskiner og utstyr til vedlikehold begynner å
bli utslitt og nærmer seg utskifting. Spesielt er behovet for ny og større traktor presserende.
Dette har vært bemerket i tidligere årsrapporter uten å bli tatt til følge.
Sammendrag:
Arbeidstimer i vinterhalvåret estimeres til i overkant av 8 timer i uken for å holde banene
åpne. Det samme gjelder sommerhalvåret. I tillegg kommer tidsbruk for å holde utstyr og
verktøy til vedlikeholdet i stand, flere timer med vedlikehold og reparasjoner må legges til det
ukentlige timebruken.
Tidsbruken på å holde naturgress i best mulig stand gjør at en ikke prioriterer kunstgressbanen
godt nok i sommerhalvåret. En kan ikke forvente at de som holder banene i orden også skal ta
seg av det øvrige vedlikeholdsbehovet som er på våre anlegg. Det som må prioriteres er
etablering av og organisering av dugnader som tar seg av vedlikehold av mål og mål nett,
rydding rundt banene som inkluderer gjenvinning av granulat. Dette kan ikke anleggsutvalget
i sin nåværende form ta seg av.
Fremtidens investeringer bør prioriteres, dette gjelder nytt dekke på 11´r kunstgress,
garderobeanlegg, samt nytt vedlikeholds utstyr slik som større traktor og øvrige vedlikeholds
utstyr. Omlegging fra naturgress til kunstgress må prioriteres for å gi lagene tilfredsstillende
treningstid.
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