Dugnadsliste for klubbhus del 1
Nå skjer det endelig ting på banen og grunnarbeidet er så godt som ferdig.
Klubbhuset blir ferdig produsert iløpet av uken og vi kraner bygget Mandag
11/3.
I den forbindelse har vi satt opp en dugnadsliste for å få dette fort og sikkert
ferdig innen vi skal i gang med våre løp. En del av våre medlemmer og
støttespillere er satt opp på listen under, de som ikke står der vil komme på en
liste på ett senere tidspunkt, men om noen ivrer etter å bidra så ring Steffen så
finner vi noe til deg=)
Som årsmøtet vedtaket vårt sier så er alle pliktige i å bidra på oppsatt dugnad,
skulle du være forhindret så må du skaffe deg en erstatter som kan utføre
jobben for deg. Vi tenker att viss alle bidrar litt så kommer vi lett i mål med
klubbhuset. Alle er godt tjent med nytt klubbhus med alle fasiliteter.
Det er satt opp frister når oppgaven må være gjort, samt en tidligst oppstart
dato. Disse fristene stemmer så sant det ikke blir gitt en annen beskjed.
Fristene er relativt korte, men det er satt opp godt med folk pr oppgave så vi
tenker dette er overkommelig.
Før oppstart av oppgave ta kontakt med Steffen 99734241 for å få litt nøyere
oppgavebeskrivelse. Steffen gis også beskjed om noe uventet oppstår, om noe
mangler og når oppgaven er utført.
NMK Valdres har ikke noe håndverktøy. Så håper alle har verktøy til å løse sin
oppgave. Om du mangler noe, ikke får lånt så ring Steffen så prøver han å finne
en løsning.
Håper alle er positivt innstilte, har godt med pågangsmot og arbeidslyst.

Bli med å bygg oss ett klubbhus vi kan vær stolt av!

Isolering av yttervegger, tak konstruksjon, flathimling og delevegger.
Oppgaven går ut på:
-

Isolere alle yttervegger med 148mm Rockwool
Isolere takkonstruksjon (overgurt/skrå) med 198mm Rockwool
Isolere flathimling (undergurt) med 198mm Rockwool
Isolere delevegger med 98mm Rockwool.
Isolere knevegg på hems med 98mm Rockwool

Frist: 20/3
Frist: 20/3
Frist: 20/3
Frist: 24/3
Frist: 31/3

Oppgavene med kan begynnes med tidligst 13/3.
Utførende: Daniel Henriksen, Henning Henriksen, Per Egil Henriksen, Even Heggelund, Line
Heggelund og Karola Øye.

Plast og innlekting.
Oppgaven går ut på:
-

Legge 0,15 plast på alle yttervegger, skråtak og flathimling.
Lekte inn alle yttervegger og flathimling med 48x48 lekt.
Lekte ned skråhimling på hems med 23x48 lekt.
Lekte inn knevegger med 48x48

Frist: 27/3
Frist: 27/3
Frist: 27/3
Frist: 1/4

Oppgaven kan begynnes med tidligst 20/3.
Utførende: Sivert Strand, Syver Strand, Asgeir Martinsen og Monica Stensæter.

Sponplater gulv hems, samt hull i vegg til dør ut i tårnet.
Oppgaven går ut på:
-

Legge sponplater på gulv på hems.
Lage hull i konstruksjonen til dør ut i tårnet.

Frist: 31/3
Frist: 31/3

Utførende: Per Arne Sande, Svein Gunnar Strand, Henning Strand, Christoffer Bøe og
Alexander Bøe.
Oppgaven kan begynnes med tidligst 27/3.

Legge takplater etc.
Oppgaven går ut på:
-

Montere forkantblekk, takrenner og nedløp.
Legge takplater.
Montere mønepanne og gavlbeslag.

Frist: 11/4
Frist: 11/4
Frist: 11/4

Oppgaven kan begynnes med tidligst 18/3.
Utførende: Kenneth Madsstuen, Aage Solhaug, Stian Bøen og Endre Bøen.

Himling 1 etg.
Oppgaven går ut på:
-

Montere samtlige himlinger i 1 etg.

Oppgaven kan begynnes med tidligst 29/3.

Utførende: Arne Hauglid, Alexander Hauglid, Steffen Hauglid.

Himling 2 etg.
Oppgaven går ut på:
-

Montere hele himlingen (begge skråsider) i 2 etg.

Oppgaven kan begynnes med tidligst 29/3.
Utførende: Nicolai Grav, Fredrik Grav og Kenneth Volden.

Panel 1 etg.
Oppgaven går ut på:
-

Sette på panelplater på alle overflater på «tørre» rom
Isolere innlekting med 50mm Rockwool, alle yttervegger.

Oppgaven kan begynnes med tidligst 29/3.
Utførende : Ole Thomas Bergum, Karoline Bergum og Steffen Raaholdt.

Frist: 5/4

Panel 2 etg.
Oppgaven går ut på:
-

Panlere begge langvegger og begge gavlvegger på hems.

Frist 6/4.

Oppgaven kan begynnes med tidligst ¼.
Utførende: Glenn Wikerholmen og Kim Wikerholmen.

Bad/Wc.
Oppgaven går ut på:
-

Montere baderomsplater e.l på bad og wc.

Frist: 10/4

Oppgaven kan begynnes med tidligst 1/4
Utførende: Knut Brateng, Kristian Hagen, Trond Vidar Solhaug, Knut Harald Thune og Johan
Tidemand Johannesen.

Innerdører.
Oppgaven går ut på:
-

Montere alle innerdører samt dørhåndtak.

Frist 17/4

Oppgaven kan begynnes med tidligst 10/4.
Utførende: Tor Einar og Ingrid Elise Bråten.

Utforinger.
Oppgaven går ut på:
-

Montere samtlige utforinger på vinduer, innerdører og ytterdører.

Frist:25/4

Oppgaven kan begynnes med tidligst 17/4 eller så fort vinduene er isatt. (gis beskjed)
Utførende: Kai Morten Granli, Tor Einar Bråten, Rune Sørbråten og (Henrik Kompen)

Kjøkkeninnredning.
Oppgaven går ut på:
-

Montere kjøkken med alt utstyr.

Frist 30/4

Oppgaven kan begynnes med tidligst 20/4.
Utførende: Vidar Bakken, Jarle Dalbø og Frank Dalbø.

Listverk: Noen som føler dette er noe de har lyst til og mestrer godt?
Gjelder listverk i hele bygget. Kan sannsynligvis begynnes med i Mai.

Oppsetting av tårn.
Oppgaven går ut på:
-

Sette opp tårn og gjøre dette ferdig. Planen er att vi setter opp bæringen i samband
med oppsetting av klubbhus. Så her er det å gjøre det ferdig i sin helhet.

Oppgaven kan tidligst begynnes med ca 25/3
Frist 15/5.
Utførende: Stian Bergene, Marius Nerli, Andreas Myhre, Bjørnar Stensrud, Frode Leirhol og
Petter Leirhol.

Elektrisk arbeid.
-

Alt elektrisk arbeid.

Utføres av : Agnar Bakken og Ørjan Bergum.

