
 
Årsmelding fra anleggsgruppa for 2022 

Organisasjonstrukturen har vært ny i forhold til året 2021. Anleggsgruppen omfattet i 2022 

mannskapet som ivaretar Bordholmen stadion, Ungdomshuset og Skihytta. Hett & Svett, Toåa 

tursti og Tjønnmyra har blitt i praksis blitt forvaltet av Styret, mens aktivitetene er drevet av  

Trimgruppa og Barne- og ungdomsgruppa.  

 Anleggsgruppen har bestått av: 

Verv Navn 

Leder Lars Stensby 

Medlem Bordholmen Rune Moe 

Medlem Bordholmen Lars Sæther 

Medlem Bordholmen Carsten Bohle 

Medlem Bordholmen Ola Ansnes 

Medlem Bordholmen Anton Brusethaug 

Medlem Ungdomshuset, Husformann John Moe 

Medlem Ungdomshuset Jo Gjeldnes 

Medlem Skihytta, Hyttesjef Terje Nordvik 

Medlem Skihytta Torkjel Moe 

Medlem Skihytta Knut Halset 

Tjønnmyra Anlegget forvaltes av Styret, aktivitetene 
drives av Barne- og ungdomsgruppa 

Hett & Svett Anlegget forvaltes av Styret, aktivitetene 
drives av Trimgruppa 

Toåa tursti Anlegget forvaltes av Styret, aktivitetene 
drives av Trimgruppa 

Løypeansvarlig fjell Anleggsgruppen forvalter snøscooter, 
skihyttegjengen står for aktiviteten. 

 

 

Ungdomshuset 

John Moe har vært Husformann. Han har hatt med seg Jo Gjeldnes som medlem.  



 

 

Figur 1 Ungdomshuset Foto:. todalen.no gjengitt med tillatelse 

Huset har vært bra benyttet, selv om det er langt igjen til at vi kan snakke om «fullt belegg». 

Utenom lagets egne arrangement og møter var huset utleie ca. 30 dager. 

Det var hele fire bryllup og tre begravelser. 

17.-mai feiringa var igjen tilbake i Ungdomshuset. 

 

Det har ikke vært utført noen store vedlikeholdsaktiviteter i perioden. Det har blitt montert 

varmepumper, hhv i kjelleren og på kjøkkenet, for å sikre jevn varme, frostfrie rør og 

reduserte strømutgifter.  



 

 

Figur 2 Varmepumpen i kjelleren. Denne besørger jevn og behagelig temperatur til en moderat kostnad.  
Foto: todalen.no gjengitt med tillatelse 

 

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, bidro med kr 20.000 kroner til kjøp av de to 

varmepumpene. Varmepumpene ble montert i slutten av juni, og den totale kostnaden for 

prosjektet kom på litt over 50.000 kroner.  

 

 

Skihytta 

Terje Nordvik har vært Hyttesjef og har hatt med seg Torkjel Moe og Knut Halset som 

medlemmer. 

 

Utleie har vært på det normale: 

-Nordmøre folkehøgskule i februar, 2 netter 

-Vinterblotgjengen i mars, 3 netter 

-Det var kun dagstursbesøk i sommersesongen i flg. hytteboka 

 

 Vaktmester Torkjel og renholdsjef Knut har hatt ei sommerovernatting 

 

Det har blitt gjennomført forskjellige arrangement: 

- Høstblot 

- Tour D`Rype 

- Øya Jaktlag hadde jaktfest her 

 

https://sparebankstiftelsensurnadal.no/


 
En dansk jeger leide hytta og vart "utliggan" ei uke der oppe på grunn av flom. Han skulle 

opprinnelig tilbringe 3-4 dager på hytta. 

 

Arbeid: Planlagt arbeid ble i liten grad utført. Og resterende bordkledning nedre vegg er utsatt 

til neste år. 

 

I 2021 vart det bygd to nye bruer på dugnad.  Ei over Haugåa og ei over Kjerringelva ved 

skihytta. Her har vi feilberegnet snøtyngden, så hele brua ved skihytta ramla sammen og for 

nedover elva. 

Vi bygge ny bru lenger opp, der snø/snøskavler ikke samler seg opp på brua. 

Vi satser på mere dugnad i 2023 - i alle fall skal nerveggen da gjøres ferdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Skihytta Foto todalen.no gjengitt med tillatelse Figur 6 Interiør Foto: todalen.no gjengitt med tillatelse 



 
 

 

Bordholmen 

Lars Stensby har vært ansvarlig og har hatt med seg Ola Ansnes, Rune Moe, Anton 

Brusethaug, Carsten Bohle og Lars Sæther. 

Disse har rullert på å ha slåttavakt. Mange av slåttakarene har dagjobber som medfører mye 

reising, og det er av og til litt problematisk å gjennomføre slått til riktig tid, siden gresset må 

være tørt for at resultatet skal bli bra. 

Dette gjelder også når banen skal forberedes til kamper og trening. 

 

 
Figur 3 Årsettersyn på John Deere plentraktor. Skifte av hydraulikkolje på gearboksen. Det kullsorte filteret indikerer at dette 
skulle vært gjort tidligere. 

 

 

Det har blitt gjennomført årlig vedlikehold på plentraktorene og annet utstyr. I tillegg ble 

klippepannen på John Deere traktoren skiftet ut med en fabrikkny. Klippepannen har vært 

skakk siden stålfjæra til cornerflagget ble forsøkt klipt med den, for mange år siden. Det var et 

kostbart tiltak, men traktoren ble som ny etterpå. 

Det er anskaffet en Ariens snøfreser for å muliggjøre brøyting av ishockeybane og område 

rundt. 

Løpebanen er skrapet med skjæret som er anskaffet til turstien. Det ble ikke sprøytet mot 

ugress først, så det blir spennende å se når den må skrapes igjen. 

Surnadal kommune ved Michal Heimlund, har donert er bu som var overskudd. Det er satt på 

Bordholmen og kan benyttes som materiallager for aktiviteter, eller noe annet som brukerne 

har behov for. 
 

 

 

Tjønnmyra 



 
Anlegget forvaltes av Styret, aktivitetene drives av Barne- og ungdomsgruppa 

Det er utført diverse dugnader rydding av trase, krattfjerning. Det er brøytet adkomst og 

parkeringsplass i hele sesongen. Det er utført preparering av flotte løyper med 

Skjeldalsfresen. Ingen omfattende vedlikeholdsprosjekt er gjennomført i perioden. 

 

Figur 4 Flotte løper på Tjønnmyra Foto. todalen.no gjengitt med tillatelse 

 

Hett & Svett 

Anlegget forvaltes av Styret, aktivitetene drives av Trimgruppa 

I perioden er solsengen solgt. Den havnet på Surnadalseidet og vi håper den kom til nytte der. 

Videre er det anskaffet ny massasjestol, noe som var sterkt etterspurt da den gamle var utslitt. 

Det har blitt gjennomført leverandørvedlikehold på utstyr kjøpt fra Sportsmaster. Anskaffelse 

av adgangskontrollsystem med elektronisk dørlås for 73 brukere, sikrer oss at bare de som har 

lovlig adgang slipper inn. 

 

Figur 5 Leverandørvedlikehold på romaskin Foto: todalen.no gjengitt med tillatelse 



 

 

Figur 6 Hett & svett med ny dørlås Foto. todalen.no gjengitt med tillatelse 

 

 

Toåa tursti 

Anlegget forvaltes av Styret, aktivitetene drives av Trimgruppa. 

Tursti anlegget ble hjemsøkt av flere «naturkatastrofer». Gyda forårsaket i januar skader ved 

at flommen vasket ut veggrus gjennom Gunnøya. En ny flom senhøstes skadet også stien. Det 

har blitt arrangert dugnader for å holde anlegget i orden. 

Det er anskaffet møbler til gapahuken i periode. Videre er det også anskaffet maskinelt utstyr 

for å pleie stien og holde vegetasjonen nede. Det er nå både skjær for å planere grus og 

beitepusser tilgjengelig. Denne redskapen kobles på ATV ved bruk. 

Preparering av turstien har pågått både sommer og vinter. 

 

Figur 7 En av flere dugnader Foto: todalen.no gjengitt med tillatelse 



 

 

Figur 8 Stemningsbilde fra gapahuken. Foto: todalen.no gjengitt med tillatelse 

 

Todalen 09.02.2023 

 

Lars Stensby 

Leder Anleggsgruppen 


