Sportslig i år så har det vært gjennomført mye skirenn på Gåsbu selv om
Ottestad valgte å flytte til Sjusjøen.
Gåsburennet
NM 2018
Stenfjellrunden
Så blir det vel 7 klubbrenn innen vi er ferdige.
Som vanlig treninger.
Har i år vært 5 stk som har hatt det som har med drift på stadion, og 3
som har kjørt løyper. Mulig vi må ha inn en ny på kjøring av løyper
ettersom Trond Løvbakk har sagt at det tar for mye tid. Så finnes det en
som vil være med å kjøre løyper så si ifra. Har hørt det er en ved navn
Jørgen Nordby som kanskje kan fylle denne plassen. Også har vel Amund
lyst👍 .
I år har det blitt endel utgifter spesielt på løypemaskina. Dette er ikke bra,
men utstyret blir jo brukt, så da vil det komme slitasje. Tror at løperne i Vsf
og Han har forholdsvis bra treningsforhold. Blitt kjørt litt lite nå rett før
vinterferien, men tror det var vært innafor. Hva vi gjør angående
løypemaskin må vi ta på årsmøte/styremøte. Jeg synes kanskje det er på
tide å tenke nytt, men det koster jo det også. Scooter fungerer bra selv om
det har blitt noe der også.
Område som har blitt lagd til skicross har jo blitt kjørt, men lite brukt.
Trodde Marianne skulle ha brukt det på skicross rennet, men hun trodde
det ikke var lys der, så det ble ikke noe av. Vi får prøve å lage noen kuler
der etterhvert.
Ellers har det vært mye snø i år som har gitt oss jobb med å måke takene.
Synes kanskje det Jar vært litt dårlig oppmøte på disse dugnadene.
Ser også ut som utvidelse av stadion var litt. Litt bedre plass ved renn der
det er skibytte eller veksling.
Tror dette er i grove trekk av ting som har skjedd i drift. Blir rydding når
snøen er borte.
Mvh Ivar Thorsteinsen

