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Vedlegg 5 – Årlige vedlikeholdsrutiner for anlegg og materiell i Klempen 

Skatval skilag – Klubbhåndbok 

Oppdatert 2015-05-05 

Felles  

Hva Vår Høst Ansvar Merknad 

Skihytta • Rense takrenner 

• Sjekke behov for beising 

• Rydde lager 

• Rense takrenner 

• Beise hvis nødvendig 

• Tømming septiktank 

Dugnadskomite  

Garasje • Rense takrenner 

• Sjekke behov for beising 

• Sett ting på riktig plass 

• Rense takrenner 

• Beise hvis nødvendig 

• Rydding 

Dugnadskomite  

Parkeringsplass • Rydde kvist/søppel 

• Vurdere tilstand 

• Rydde kvist/søppel 

 

Dugnadskomite  

Utemøbler/benker • Sjekke tilstand, evt. 

reparer 

• Sjekke tilstand, evt. 

reparer 

Dugnadskomite  

Grill • Tøm aske, evt. reparer • Tøm aske, evt. reparer Dugnadskomite  

Uteområde ved skihytta • Rydde søppel 

• Fjerne aske bålplass, 

fylle på med ved 

• Rydde kratt, slå gress, 

rydde søppel, fjerne 

utstyr og materialer 

• Fjerne aske bålplass, 

fylle på med ved 

Dugnadskomite  

Vanndam for 

snøproduksjon 

• Sjekk gjerder, evt. 

reparer 

• Rydd kratt, sjekk gjerder Snøproduksjonskomite  

Gapahuk ved standplass • Rydd søppel 

• Fjerne aske bålplass 

• Fylle på med ved 

• Rydd søppel 

• Fjerne aske bålplass 

• Fylle på med ved 

Dugnadskomite  
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Teknisk utstyr – maskiner/redskap 

Se Vedlegg 3 – Retningslinjer for vedlikehold av skilagets maskiner/redskaper 

Hva Vår Høst Ansvar Merknad 

Snøkanon med utstyr • Sørge for oppbevaring 

under tak 

• Smøre dyser med 

rusthindrene middel 

• Oppdatere manual 

• Teste alle funksjoner, se 

over alle pumper 

Snøproduksjonskomite  

Snøkanon slanger • Tørke og rulle opp, 

henges opp 

• Se over, evt. reparere 

låser osv. 

Snøproduksjonskomite  

Snøkanon skjøtekabler • Kveiles sammen, henges 

opp 

• Se over, evt. reparere 

kontakter osv. 

Snøproduksjonskomite  

Traktor • Settes i garasje • Vedlikehold etter egen 

plan 

Løype og maskinkomite  

Skjeldalfres • Settes i garasje • Vedlikehold etter egen 

plan 

Løype og maskinkomite  

Blåscooter (2003) 

Alpina dob.belte 

• Settes i garasje • Vedlikehold etter egen 

plan 

Bernt Kristoffersen  

Nyscooter (2013) • Settes i garasje • Vedlikehold etter egen 

plan 

Jostein Skatvold  

Sporleggere - scooter • Settes på egnet plass • Se over, evt. reparere Jostein Skatvold  

Slodd for scooter • Settes på egnet plass • Se over, evt. reparere Jostein Skatvold  

Traktorskjær • Settes på egnet plass • Se over, evt. reparere Løype og maskinkomite  

Ryddesag • Se over, evt. reparere • Settes på egnet plass Dugnadskomite  

Skitau • Vedlikehold etter egen 

plan  

• Vedlikehold etter egen 

plan 

Karl Johan Berg  
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Klempen hoppanlegg 

Hva Vår Høst Ansvar Merknad 

Hoppbakke K10 • Vedlikehold etter egen 

plan 

• Vedlikehold etter egen 

plan 

Hopputvalg  

Hoppbakke K25 • Vedlikehold etter egen 

plan 

• Vedlikehold etter egen 

plan 

Hopputvalg  

Hoppbakke K35 • Vedlikehold etter egen 

plan 

• Vedlikehold etter egen 

plan 

Hopputvalg  

Dommertribune • Rense takrenner 

• Sjekke behov for beising 

• Slå av varme 

• Rense takrenner 

• Beise hvis nødvendig 

• Slå på varme(?) 

Hopputvalg  

Skitau • Kontroller, evt. reparer • Kontroll etter oppsatt 

plan 

Driftsleder Skitau, 

Karl Johan Berg 

 

Vinsj • Kontroller, smøring • Funksjonstest Hopputvalg  

2 x brakker • Rense takrenner • Rense takrenner Hopputvalg  

Trommel for traktor/vinsj •  •  Hopputvalg  

Belysning  • Kontroller, skift defekte 

pærer 

Hopputvalg  

Vanningsanlegg plastbakker • Se over slanger og 

pumpe 

• Funksjonstest 

• Rydd opp, evt. reparer Hopputvalg  

Trapper/rekkverk   Hopputvalg  

Gjerder/reklameskilt • Kontroller tilstand, sjekk 

reklameskilt mot 

sponsoravtaler. 

• Reparer Hopputvalg  

Hopputstyr for utlån • Kontroller, skaff oversikt 

over utstyr, sett på 

egnet plass 

• Se over, evt. reparer Hopputvalg  

Smørekoffert, smørebord • Settes på egnet plass • Se over, evt. reparer 

• Kompletter smørekoffert 

Hopputvalg/ 

Skiskytterutvalg/ 

Langrennsutvalg 

Samordne eventuelt innkjøp. 
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Klempen skiskytterarena 

Hva Vår Høst Ansvar Merknad 

Selvanvisere • Sjekke alle skiver, evt. 

Reparere/male skiver 

• Sjekke alle skiver, evt. 

Reparere/ male skiver 

Skiskytterutvalg  

Belysning • Kontroller, skift defekte 

pærer 

• Kontroller, skift defekte 

pærer 

Skiskytterutvalg  

Standplass • Sjekk belysning, 

rotasjonslampe 

• Rydd søppel 

• Rydd kratt og gress Skiskytterutvalg  

Liggematter • Sjekk tilstand, heng opp • Sjekk tilstand og antall Skiskytterutvalg  

Skiskytterbua • Behov for beising? • Beising hvis behov Skiskytterutvalg  

Våpen • Skaff oversikt over alle 

våpen 

• Sørg for vedlikehold på 

alle tilgjengelige våpen 

• Skaffe oversikt 

• Skrive nye 

utlånskontrakter 

Leder Skiskytterutvalg  

Kikkerter • Kontroller funksjon • Kontroller funksjon Leder Skiskytterutvalg  

Smørekoffert, smørebord • Settes på egnet plass • Se over, evt. reparer 

• Kompletter smørekoffert 

Skiskytterutvalg/ 

Langrennsutvalg/ 

Hopputvalg 

Samordne eventuelt innkjøp. 
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Klempen lysløype og stadion 

Hva Vår Høst Ansvar Merknad 

Traseer • Rydde søppel 

• Kjøre med beitepusser 

• Rydde kratt,  hugge trær 

i konflikt med kabel 

• Kjøre med beitepusser 

Langrennsutvalg/ 

Skiskytterutvalg 

 

Belysning • Slå av for sommeren • Skift defekte pærer hele 

anlegget, slå på for 

vinteren 

Langrennsutvalg/ 

Skiskytterutvalg 

 

Skileik-område  • Rydd kratt, slå gress Langrennsutvalg  

Half-pipe  • Rydd kratt, slå gress Langrennsutvalg  

Tidtaker brakke • Rense takrenner 

• Sjekke behov for beising 

• Slå av varme 

• Rense takrenner 

• Beis hvis nødvendig 

Langrennsutvalg/ 

Tidtakingskomiteen 

 

Tidtakingsutstyr • Rydde bort, sett på 

egnet plass 

• Sjekk funksjoner, evt. 

reparer, evt. oppgradere 

SW 

Tidtakingskomiteen  

Gjerder/reklameskilt • Kontroller tilstand, sjekk 

reklameskilt mot 

sponsor avtaler. 

• Reparer Langrennsutvalg/ 

Skiskytterutvalg 

 

Skileikutstyr for utlån • Kontroller, sett på egnet 

plass 

• Kontroller, sett på egnet 

plass 

Langrennsutvalg  

Smørekoffert, smørebord • Settes på egnet plass • Se over, evt. reparer 

• Kompletter smørekoffert 

Langrennsutvalg/ 

Skiskytterutvalg/ 

Hopputvalg 

Samordne eventuelt innkjøp. 

     

 

 


