
Årsmelding fra Treningssenteret 2020

Utbygging av åsen treningssenter.

Nytt styre tok over planene med utbygging februar 2020. Det var allerede hentet inn 
tilbud fra forskjellige aktører.

Undertegnede leder på treningssenter tok over ansvaret med de aktuelle aktørene som det 
hadde blitt gjort avtale med gjennom tidligere leder for hovedlaget og tidligere leder på 
treningssenteret.

Før vi fikk kommet i gang, kom covid-19, som førte til en nedstengning av senteret. Vi 
kom igang med utbygging i starten av juni. Grunnarbeidet ble utført av Leangen Maskin, 
og skulle egentlig påbegynnes i løpet av mai. Dette ble utsatt, som igjen førte til litt 
forsinkelser for snekker som da ikke fikk påbegynt selve bygget før på sensommeren.

Utvendig bygg ble oppført av Roald Hegge.

Mye av tilbygget var tiltenkt å skulle gjøres på dugnad. Dette så vi at ikke var så lett å 
gjennomføre da det å fullføre et bygg innvendig krever mye fagkunnskap. Derfor ble 
Knut Risberg leid inn som snekker og gjorde en knall jobb med bygg innvendig. 

Selv om det ble leid inn snekker innvendig er det lagt ned mye timer på dugnad innad i 
styret. Totalt  har styret lagt ned ca 150 dugnads timer på tilbygget.

Grunnet mye større arealer, ble det også behov for å oppgradere ventilasjonsanlegget i 
bygget. Dette ble oppgradert av Kubikk. Dette var det behov for allerede før tilbygget ble 
til, og her er det merkbart forskjell på inneklimaet etter oppgradering.

Lys i tilbygg ble installert av samme aktør som stod for belysning i lysløypa på 
Stokkvola. Trøndelag elektro stod for installering av nytt anlegg for ventilasjons og strøm 
i nytt tilbygg. 

Vi fikk en ny nedstengning i november, men dette var nødvendig for at 
ventilasjonsanlegget skulle komme på plass og vi fikk da mulighet til å åpne opp til 
nybygget og slå senteret sammen til et. Vi var ferdige og hadde åpning i desember. 

Det har ikke vært noen offisiell åpning av treningssenteret etter at tilbygget ble ferdig. 
Dette vil vi ha da covid-19 har «roet» seg ned og vi kan ha en åpning hvor vi virkelig kan 
feiere nytt bygg med konkurranser og premier.

Året 2020 generelt for Åsen treningssenter.

Som sagt så har vel alle avdelinger hatt store utfordringer da det covi-19 traff verden. For 
oss har dette betydd noen nedstengninger, men ikke store tap i inntekter da alt betales 



som en engangsavgift til oss. Også kan vi prise oss lykkelige over så mange gode 
støttemedlemmer som har hatt forståelse for at vi må ha hatt nedstengning. 

Vi har forsøkt å følge med på de retningslinjer som er blitt satt for treningssenter i vår 
kommune. Vi har hatt gode rutiner på vask. Og sørget for at sprit og vaske midler har 
vært tilgjengelig for våre medlemmer. Men her må vi igjen takke alle for god innsats for 
felleskapet når det kommer til vask og desinfisering av utstyr man har brukt.

Vi har fått nye trenere som dessverre ikke har fått gjennomføre gruppetimer slik vi ønsket 
på grunn av covid-19. Vi håper og krysser fingrene for at de vi prøve igjen i 2021, så 
lenge dette kan gjøres trygt og i samsvar med de retningslinjer som blir satt av FHI og 
kommune. 

Vi har også hatt problemer med fryst vann da kulde perioden herjet som værst, dette er da 
blitt utbedret da vi fikk lokalisert problemet. Så dette håper vi nå er historie da neste 
kuldeperiode kommer. 

Eller så har vi hatt 3 styremøter, men det har foregått mye kommunikasjon på messenger 
og under dugnad oss innad i styret.


