Årsmelding fra drift:
Har gjennomført:
Gåsburennet
5 klubbrenn
Stenfjellrunden
I tillegg har Ottestad hatt tour de hedmarken del 2 på Gåsbu.
Hamar skiklubb gjennomførte sitt klubbmesterskap den 15 mars. Ett renn som våre løpere fikk
delta på. Det var bra oppmøte av våre løpere på dette rennet, så mulig vi må vurdere ett 6
klubbrenn til åres.
Flekkenga har leid stadion og klubbhus 5 dager i mars. Dette kan Rune fakturere dem med 600
kr per dag. Samme som året før.
Det har vel vært noe ski kurs på stadion og noen skoler som har benyttet anlegget på dagtid,
men dette ser vi vel bare på som positivt. Disse bruker stadion og løyper uten noe form for
betaling, å det er helt greit. Jo mer det blir brukt jo bedre.
Det har i vinter ikke blitt gjort noe av vedlikehold/utbedringer på stadion eller bygg ellers. Det
kommer vel ett løft til sommern.
Driftgjengen har fungert bra og vi har ett godt samarbeid oss imellom. Mister en som går ut, så
håper vi får inn en ny til vintern.
Løyper er blitt kjørt og tror det har vært bra i år som før. Har ikke hørt noe annet, men håper folk
sier ifra hvis det er noe. Nytt til året er at vi får skicrossanlegget å kjøre. Ble prøvd å kjøre nå,
men det er vel litt for mye kvist og stubber til at det blir bra.
Det har vært 6 stk som har delt på kjøringa. 3 pensjonister som har vært tilgjengelige på dagtid
som er gull verdt👍 .
Har ikke vært noen reparasjoner av betydning på verken scooter eller løypemaskin. 2 slanger
som ble reparert av Tord Lindstad.
Ellers er det vel bare diesel og bensin det har gått. Service på løypemaskin og scooter blir tatt
etter endt sesong. Bestiller det om ikke lenge.
Det er bedt om lån av maskin til NM 2018, så det er i orden. Må ringe å høre om til
stenfjellrunden.
Kjøpt inn noe verktøy/utstyr til løypemaskingarasjen. Lader/jekk.
Mvh leder drift
Ivar Thorsteinsen

