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Dugnad på Varpet - høsten 2011 

På Varpet har vi et visst etterslep på vedlikeholdssiden, og for å få løst dette ønsker Styret å 

gjennomføre to dugnadshelger i høst. Den mest omfattende oppgaven er beising av skytterhuset, noe 

som både er mannskapskrevende og væravhengig. 

 

Vi har satt opp to dugnadshelger, og har følgende grovplan for gjennomføring av de utestående 

oppgavene: 

 

Hva Uke 36 17-18.09 24-25.09 

Husvask X     

Beising av bygninger    X X 

Montere og kalibrere skive på 15m   X   

Rydde og ta vare på feltrammene våre   X   

Utskifting av rammeverk for skivenummer på 200 m     X 

Ordne pukk i grava på 100m     X 

Nedslagsfeltet - må fylle i grus på nytt     X 

Støvsuge og vaske 15m     X 

Vedlikeholde av skiver 100m  X  

 
For at vi skal være i stand til å planlegge og fordele oppgavene på en fornuftig måte, og unngå at det 

blir altfor mange som går i beina på hverandre, ber vi om at dere melder dere på den eller de helgene 

dere ønsker å stille opp på dugnad.  

 

Vi trenger også 3-4 personer til å vaske huset før beising, dette må gjennomføres i løpet av uke 36. 

Denne oppgaven passer godt for de som ikke har anledning til å stille på de to dugnadshelgene. 

 

Gi tilbakemelding om ønskede dugnadsdager på SMS eller e-post til 

Halvor Hanto 

Tlf: 97 11 29 53 

Epost: halvor.hanto@online.no 

 

Dersom noen kan bidra med rimelig leie av lift og/eller utlån av stiger, er det særs velkomment.  

 

Styret har også identifisert en rekke oppgaver som ikke er like egnet for dugnadsarbeide, som vi derfor 

ønsker å tildele en anleggskomité. Anleggskomitéen vil få oppgaver som identifiseres av Styret, men 

vil arbeide selvstyrt og etter egne tidsplaner.  

Dersom noen av dere kan tenke dere å bidra i en slik komité, kan dere gi beskjed til samme adresse 

som over. 

Foreløpig har vi samlet opp følgende utestående oppgaver som er tiltenkt en slik komité: 

 Forsterke voll mellom 100m og pistolbane 

 Støping av bakmur på 100m 

 Gjøre klart til felt-, stang og felthold 

 Lage stolper for sponsorplakater 

 Sperre veien opp til 200m med bom 

 Montere skytebenk 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Halvor Hanto 

For Styret i Nittedal Skytterlag 

mailto:halvor.hanto@online.no

