Dugnad på Speedwaybanen 13. mai.
Klokka 11:00 Oppstart dugnad.
Klokka 14:00 Felles pause med kaffe og en god matbit tilgjengelig.
Klokka 15:00 Søpla stenger.
Ta med: Se tips under hvert punkt.
Startgrind:

Skjøtene på strømforsyningen 24v irer. Det må loddes med krympeplast for lengre holdbarhet.
Reservestrikk til grindene må lages og strikkholdere (også av strikk) må byttes ut.
Dette har vi liggende på banen.
Ta med: Loddejern, krympeplast og saks.
Dommertårn:

Terrassebord på toppen av trapp skal byttes ut sammen med bærebjelkene under terrassebordene.
Ta med: Denne jobben er ferdig.
Fargelamper:

Fargelamper på banen må gjennomgås å settes opp. Husk testing av lampene.
Nødvendig reservedeler til lampene er i container.
Ta med: Skrujern, småverktøy.
Brannslukkere/flagg:

Brannslukkere må telles opp og handles inn om nødvendig. Flagg må telles over.
Banegjerde:

Det er hull i gjerde på banen men vi må uansett ha en gjennomgang av det.
Plater er tilgjengelig på banen.
Ta med: Sag, hammer, skralle, langt vater, blyant, drill og bor.
Grus må også grafses ut fra gjerde.

Ta med: Grafse, spade etc. er tilgjengelig på banen.
Containere må ryddes:

Vi har totalt 3 store containere. 2 henger sammen. Det er ønskelig å rydde containere, slik at vi
samler ALT av materiell, plater, ledninger osv i en container. Samtlige av ATV og ting og tang
ryddes ut av containere som henger sammen. Lage en oversikt og ta bilder av det vi ønsker å
selge. Her må vi ta litt i å få unna mye. Vi har mye som ikke brukes lengre og opptar masse
plass.
Husk: Det er åpent på søpla til klokka 15:00 denne dagen.
Ta med: Tilhenger.
Kiosk:

Steinheller legges foran kiosk.
Steinheller som ikke blir brukt kjøres vekk og stables greit for lagring. Foreslår ved barken.
Generell opprydding rundt depot/kiosk/container:

Søppel ved og rundt leie-container må ryddes opp og kastes. Lastebilhjul bak leie-container og 2
stk ved inngang til klubbhus. Rydde disse samlet og stablet på en plass.
Subben som ligger i depot på legges ut, også på bakside av kiosk.

HUSK KVITTERINGER PÅ TING SOM BLIR KJØPT FOR Å FÅ JOBBENE GJORT !!

