Dugnadsliste for pistolbanene på Farvannet – Våren 2019
Tittel:
Dugnads nummer:
Dato:
For full forklaring angående dugnaden, se egen rettledning «Felles rettledning for dugnader på
Farvannet Pistolbaner – Våren 2019»
Beskrivelse:

Navn:

Dugnadskoordinator:
Dugnadsleder:

Kristin Bakka

Telefon nr.:
941 88 301

Epost:

Antall:

Merknad:

krbakka@online.no

Vara dugnadsleder:
Estimerte dugnadstimer:
Estimerte dugnadsdager:
Antall personer:
Faktiske dugnadstimer:

Arbeidsbeskrivelse i separat dokument.
Registreringsskjema, dugnadstimer:
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Sum antall timer:

Tlf. nr.
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Antall Arbeidsbeskrivelse
Timer

Signatur

Felles rettledning for dugnader på Farvannet Pistolbaner – Våren 2019
Bakgrunn:
KGP og KPK bygger et felles skyteanlegg for pistol på Farvannet. Anlegget består
av en 25m bane en kombinert 25m/50m bane, standplassbygg og omliggende
areal. Med bakgrunn i finansieringsplanen påløper det en potensiell
dugnadsforpliktelse beregnet til rett over 1 million kroner. Dette henger sammen
med støtten fra tippemidler. Dugnaden må dekkes inn av begge klubbene i
fellesskap.

Definisjoner:
Byggekomite: Prosjekterende og utførende myndighet for bygging av
pistolbanene på Farvannet.
Dugnadskoordinator: Overordnet dugnadsleder som samkjører og koordinerer
ressurser til de ulike dugnadene. Dugnadsleder rapporterer lister og hendelser til
dugnadskoordinator.
Dugnadsleder: Ansvarlig person for «deldugnad». Fører dugnadslister og
rapportere vider til dugnadskoordinator.
Vara dugnadsleder: Stedfortreder for dugnadsleder ved dugnadsleders fravær.
Dugnadsarbeider: Medlem som jobber dugnad. Rapporterer og følger instrukser
fra dugnadsleder.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
«Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og
aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i
arbeidsmiljøet» (kilde: Arbeidstilsynet).
Dugnaden innebærer arbeid på byggeplass og det er viktig å ha et bevist forhold
til HMS, slik at dugnaden utføres på en trygg og sikker måte. Noen
arbeidsoppgaver kan kreve ekstra vernetiltak, verneutstyr og opplæring før en
begynner, slik som; Arbeid med elektroverktøy (drill, sag, fres mm; hørselvern,

vernebriller, vernemaske), lossing/lasting av tunge materialer (vernesko, riktig
løfteteknikk), arbeid i høyden (stilas, fall risiko; sele/hjelm), varme arbeider
(vinkelsliper, sveising; sprut og brannfare), spikerpistol og luftverktøy.
Listen over er ikke uttømmende, men ment som en påminnelse slik at HMS blir
gjennomgått før hvert arbeid påbegynnes. Hovedregel: «Er du usikker så skal du
stanse og ikke utføre arbeidet du blir satt til». Varsle dugnadsleder for avklaring.
Dugnadsleder sørger for at førstehjelpsskrin med nødvendig innhold er
tilgjengelig og gjort kjent før dugnaden starter. Det skal være minst to telefoner
med dekning og strøm tilgjengelig gjennom hele dugnaden.
Nødnummeret er 113.

Myndighet:
Byggekomiteen (styringsgruppe) for anlegget står for prosjektering og bygging av
anlegget. Byggekomiteen består av to representanter fra hver klubb, samt en
ekstern prosjektleder. Det er byggekomiteen som utarbeider dugnadsunderlaget
og styrer de formelle avgjørelsene.
Kontaktinformasjon til byggekomiteen;
Leif Sakariassen, Prosjektleder,
Frode Øien, KGP,
Thomas Aanundsen, KGP,
Harald Schjelderup, KPK,
Anders Skotnes, KPK,

Tlf. nr.
Tlf.nr.
Tlf. nr.
Tlf. nr.
Tlf. nr.

905 65 273
909 68 467
478 93 154
913 85 208
488 51 679

Dugnadskoordinator;
Kristin Bakka, KPK,

Tlf.nr.

941 88 301

Ansvar og forventninger:
Det er klubbenes ansvar å fremskaffe nok resurser til å dekke inn
dugnadsbidraget. Det vil si at medlemmene blir invitert til dugnad slik at anlegget
kan realiseres. Det forventes at så mange av medlemmene i klubbene som mulig

prioriterer dugnad. Dette er en unik mulighet som mange skyttere har ventet på i
årevis og akkurat nå står vi på oppløpssiden hvor din innsats er avgjørende.
Byggekomiteen har besluttet at all dugnadsaktivitet er felles for de to klubbene.
Dette tror vi er positivt med tanke på brobygging og eierskap til anlegget.

Utførelse:
Anlegget er stort og dugnadsbeløpet betydelig. Men med over 500 medlemmer til
sammen i de to klubbene bør det være overkommelig å gjennomføre denne
dugnaden. For å være så effektive som mulig, samt ha god kontroll på timebruk
(som vi må rapportere) vil dugnaden bli delt i mindre «deldugnader». Disse
deldugnadene får tildelt hvert sitt dugnadsnummer, tittel og dugnadsleder.
Dugnadsarbeiderne blir registrert av dugnadsleder. Det er også en fordel at den
enkelte oppgir relevante ferdigheter/kvalifikasjoner, slik at vi får best mulig
utbytte av tilgjengelige ressurser.

Materiell:
Byggekomiteen koster og besørger nødvendige byggematerialer. Noe av
dugnaden kan være å hente/transportere byggemateriell fra forhandler til
Farvannet. Det er ønskelig at den enkelte tar med seg noe håndverktøy, relevant
for arbeidet som skal utføres.

Dugnadsnummer og Arbeidsbeskrivelser:
Hver «deldugnad» får tildelt et nummer, en tittel og en arbeidsbeskrivelse.
Foreløpig er følgende dugnader satt opp:
1. «Grunne og beise stolper på standplass» (Utfør i mars- bra jobba!)
2. «Lekte og kle sikkerhetsmur/skivebu”
3. «Lage topplater til skytebord, og montere disse på standplass”
4. “Snekre hyller i begge lagerrom”

5. “Bygge skivestativ for papirskiver, både 25m og 50m hold”
6. «Bygge skillevegger mellom standplassene»
7. «Bygge port(er) inn til skytebanen»
8. «Hente og montere møbler»

Det er foreløpig ikke avklart om det å bygge skivetak på 25m og 50m hold blir
dugnad eller noe vi kan kjøpe inn fra byggefirma. Dette må vi komme tilbake til på
et senere tidspunkt.
Listen og antall dugnader over er ikke uttømmende og det kan komme ytterligere
dugnader før vi er helt i mål. Dugnadsleder blir kalt inn i forkant av dugnad for
eventuelle avklaringer og utarbeidelse av arbeidsbeskrivelse.

Tidslinje;
Dugnad nummer 1 blir påbegynt allerede lørdag 16.03.2019. Det blir et felles
medlemsmøte på Farvannet for å informere om dugnad torsdag 04. april 2019.
Håndverkerne som jobber med standplassbygget skal i hovedsak være ferdig med
bygget til påske. Det vil si at dugnadene starter for fult rett etter påske. Vi ønsker
å bli ferdig med dugnad i løpet av mai og juni, men dette er helt avhengig av
oppmøte.

Rapportering:
Det er en fordel at dugnadsleder sender inn dugnadslistene elektronisk til
dugnadskoordinator. Scannet versjon med signaturer er å foretrekke. Vi ønsker
også å få inn originallistene (skriv tydelig!) til dugnadskoordinator som arkiverer
og sender videre til byggekomiteen når dugnadene er ferdig.
Mvh
Byggekomiteen
Farvannet, april 2019.

