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OPPGAVE

UTFØRT

ANSVARLIG

UTFØRT

ANSVARLIG

Båtplass feies og spyles helt rent etter at båter har
vært ute av båthall..

BÅTHALL

OPPGAVE
Vaske følgebåter, klargjøre for sesongen
Gulv i hele båthall spyles

Søppelkasser tømmes.
Protokollhyller ryddes og gammel informasjon på
tavler fjernes

2017 Vår

TUR- OG MOSJONS-SJEF

Utevannkran åpnes og slange henges ut.
Bed rundt barlind mellom porter ryddes.
Barlind klippes.
Hage nedenfor flaggstang ryddes og rakes, busker
i skråning og trær mot Huk aveny klippes.
Det plantes rundt minneplakett (rett før åpning)
Sjekk og rydd under vindeltrapp.
Sjekk at samtlige flagg til åpning er OK.
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MATERIELL-SJEF

BÅTPLASS

Trekk på robrygge rengjøres/spyles. Kantlister
etterses/festes.
Slisken rengjøres. Rullebaner under vann feies
rene for sand og stein.
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UTENDØRS
DIVERSE

ANSVARLIG

UTFØRT

ANSVARLIG

UTFØRT

ANSVARLIG

Rengjøring av vegger i dusjer. Alle
dusjhoder demonteres og rengjøres.
Herrer_____________
Damer_______
Dørkarmer og dørhåndtak i dusjer vaskes.
Herrer________
Damer______
Dørkarmer, vegger og dørhåndtak på
toaletter vaskes.
Herrer________
Damer______

OPPGAVE

VISEFORMAN

Terrasse feies og spyles.
Plen rakes. (Evt luftes)
Hekk og trær mot Huk aveny klippes.
Husk rydding bak huset ved kjølerommet!
Fortau mot Huk aveny ryddes og feies.
Gressklipper smøres og settes opp.

Rake løv på bakside av huset
Takrenner og terrasse over indre peisestue
renses og feies. Det sjekkes at hellene ligger
støtt på underliggende bord. Om nødvendig
løftes hellene opp og taket feies.
Må legges heller frem til terrasse for å
beskytte takpapp
Nedløp renses og kontrolleres
Stikkvei mellom Huk aveny og Chr.
Benneches vei ryddes.
Terrasse over ytre peisestue feies og
rengjøres.
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N

ROSJEF/VISE ROSJEF

Vask av gulv i treningsrom. Vask og
vedlikehold av treningsapparater
Vinduer vaskes
Søppelkasser tømmes. Løst søppel kastes.
Gammel informasjon på tavler fjernes.

OPPGAVE

2017 Vår

UTFØRT

FORMANN

TERRASSE
OG HAGE

TRIMROM
GARDEROBER

OPPGAVE
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OPPGAVE

UTFØRT

Trapp opp til selskapslokaler feies og
vaskes.
Forvaltn
ing

ANSVARLIG

KLUBBSJEF &
SEKRETÆR

INNVENDIG

08.04.2022

2017 Vår

OPPGAVE
Roberto støvsuges og vaskes innvendig.
Roberto vaskes utvendig.
Eventuelle karosseriskader (begynnende
rust) utbedres.
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UTFØRT

ANSVARLIG

ROSJEF

BUSS &
HENGER

Servering til dugnadsgjengen

Side 3 av (3)

