
Høstdugnaden for G9/G10/J10 på 
Tømmermyra 

10-14 på lørdag 22. og søndag 23. okt.  
 

Sett hake på det som er gjort, så er det enkelt for alle å se hva som er igjen! Hyggelig om noen 

tar med kake. Og trivelig om unga kan være med å leke, sparke fotball og bidra som de sjøl 
vil. Dugnaden varer fra 10 til 13. Vi har bestilt container fra Ragn Sells så vi slipper å kjøre 

bort søppel. 
 

 Vaske- og ryddejobber: Ta med 

hjemmefra  

Ansvar styret på 

forhånd 

 Rydde/koste/kaste/vaske innvendig 

i klubbhusets første etasje, gang, 

garderober, wc`r og trapp 

 

 At det er rene 

mopper/kluter 

klart 

Stian 

 Rydde i draktlageret 

 

 Torgeir/Stig 

forbereder, gå 

over utstyr, kaste 

det som kastes 

kan  

 Rydde og vaske på vaskerommet   

 Kaste metallarkivskap som står på 

lille møterommet i kontainer 

 Bestille ny 

container 

Stian 

 Fylle spesialguffe i slukene i 

dusjene. 

 Stian kjøpe inn 

 Sette mål skrått på 

hjula/plankebiter, slik at vann 

renner ut av hull i bånn av 

stengene.  

Målene skal stå på «trekanten» 

mellom banene, ved den høye 

dreneringskummen. 

 Ligger bak 

garasjen 

 Tømme søppeldunker og samle 

disse og piknikkbord på singelen 

foran garderobene. 

  

 Rydde i planker og stable disse ved 

siden av garasjen. 

  

 



Løft også fram «huska» og sett 

denne ved siden av garasjen. 

 

Stian markere 

hvor denne skal 

stå med 

merkespray 

 Tømme ballrom i garasjen. Baller 

og vester inn i herregarderoben. 

Vaske alle vester i vaskemaskinen. 

 Vaskemiddel til 

vester 

 Kaste det som ikke skal brukes i 

jentegarderoben.  

Montere hyller et annet sted? 

 Stian avklare om 

hyller kan brukes 

et annet sted. 

 Vaske kiosken godt. Rydde/tømme 

kiosk. Det som kan returneres til 

Joker må kjøres dit.  

Det som ikke kan returneres til 

Joker kjøres til Slalombakken. 

Kode fås ved å henvende seg til 

Stian.  

 Kjøper inn nytt 

utstyr til vasking 

Stian 

 Rengjøre griller og sette disse inn 

på teknisk rom der 

varmtvannsberederne står. 

  

 Bære inn kanner med merkemaling 

fra garasje til den ene garderoben 

  

 Skru av vann i kiosken   

 Sette på fornuftig temperatur på 

garderobegulvene.  

Fint om dette gjøres av elektriker 

om mulig 

  

 Koble fra og rulle sammen 

vanningsleding, festes med grove 

strips og settes ved garasjen 

  

 Legge på rundplate med XPS og 

lokket på stålkum ved borehull ved 

hovedinngang. 

  

 Demontering/montering/reparering:   

 Nett løsnes på nederste 1,5 meter 

og festes øverst slik at det ikke 

ligger i snøen gjennom vinteren.  

Drill med 

torksbits 

Kjøpe Strips 

Stian 



 Montere knagger til småmål på 

baksiden av innbytterbenker 

 

Drill med 

bits 

Knagger ligger 

på overskap i 

kioskkjøkkenet 

 Kjøre   

 Kjøre til Ulveløypa:  

2 piknikbord,  

1 tønnegrill/ den beste  

de store svarte sitteunderlagene. 

Kjøre en av søpledunkene i metall 

til skoleplassen ved 

treningsapparatene. 

Bil med 

henger 

 

 Årets oppgraderingsprosjekt   

 Rak utover jord der kabelgrøftene 

ble gravd i vår.  

Så plenfrø til slutt 

 

 Låne/leie 

minihjullaster 

Bestille jord 

Stian 

 

 Reparasjon av taket på Garasjen 

Lars Sørby er snekker på dette 

oppdraget på lørdag. 

Noen snekkerkyndige på søndag? 

 Stillas 

Andre frivillige 

ressurser 

Materialer 

Stian 
 


