
Årsmelding Damhaugen regnskapsåret 2018 

Drift: Damhaugen har som vanlig holdt åpen kafe fra nyttår til påske, som for 2018 tilsvarer en litt kort 
sesong på 11 helger. Alle vakthelgenen ble fylt opp, og det var også noen nye på listen. Vi hadde et lite 
informasjonsmøte i starten av sesongen. Vinteren var bra, med gode skiforhold og normalt bra med besøk.    

Arrangementer: Dagens løype ble arrangert 10. – 11. mars med rimelig godt vær og dermed ekstra med 
gjester på Damhaugen, spesielt på søndagen. Klubbmesterskapet gikk av stabelen søndag 4. mars. Det var 
skikkelig vinter- og snøforhold, masse barn og god stemning. Alle la inn godt med innsats, og alle fikk en 
velfortjent medalje og kvikklunsj i premie. Troll Opp Motbakkeløp ble arrangert for andre gang 22. 
september. Dessverre var været ganske så trasig med masse vind og regn. Det la nok en demper på både 
deltagelsen og tilskuermassen, men de tøffeste var der og fikk både pølser og vafler. Godt å kunne gå inn på 
Damhaugen! Første søndag i advent (2. desember) var det som vanlig klart for Adventsåpning på 
Damhaugen. Det var fint vær og godt gå-føre (og RBK i cupfinale kl 13….), så allerede før åpningen stod folk 
på trappene og kl 1110 var det omtrent fullt inne 😊😊 Det strømmet jevnt på også videre utover dagen, så til 
sammen har det vært rekordmange innom for å nyte sesongens første gløgg, pepper- og andre kaker, og 
selvfølgelig Damhaugens egne vafler. Det var topp stemning og både store og små i godt humør.  

Vedlikehold/dugnad: Det har vært vanlig stell av uteareal med rydding og raking da snøen forsvant, og 
gressklipping og fjerning av ugress og brennesle i tre runder gjennom sommer og tidlig høst. Skigruppa med 
flere hadde stor dugnad i oktober. På Damhaugen ble det gjort tømming av kaffegrut og utedoen (tusen 
takk, Viggo!) og flere store grantrær ble tatt ned slik at lyset og sola nå kommer mye bedre frem på tunet. 
Feste for døra på uthuset ble snekret fast, og trappa foran utedoen og lokket til kaffegrut-dunken snekret 
sammen. Lynavlederen ble fikset med god hjelp av Eivind Grinnen. 

Innkjøp: Det har ikke blitt kjøpt inn noe spesielt eller gjort andre investeringer på Damhaugen i år. 

Utleie: Det har vært færre utleieforhold enn vanlig ved Damhaugen gjennom 2018. Likevel har det fortsatt 
vært både dag- og kveldsarrangement av forskjellig slag som firma- og lag- og bursdagsfester, barnebursdag 
og selvfølgelig den årlige friluftsgudstjenesten med Ilen menighet. 

Økonomi: Regnskap for Damhaugen 2018 viser godt driftsoverskudd og litt mer enn budsjettert. For 2019 
planlegges det investering i lydplanke, hjelp til bedre mobildekning, mer verktøy og sjekk av el-anlegget. 

Damhaugkomiteen for 2018 har vært: 

Ingunn Bakke (Leder) 
Kjerstin Spjøtvoll 
Brage Johansson (vedlikehold) 
Anne Lise Drege (oppgjør/kontanthåndtering) 
Haldor Kjelstad (oppgjør/kontanthåndtering) 
Frode Johansson (Skigruppa TIL, utleie)  
 
I tillegg har en stor gruppe frivillige stilt opp og vært helt uvurderlig for at vi har fått dekket opp alle 
vakthelgene i sesongen, og derfor kunnet holde åpen kafe som planlagt. Skigruppa har bidratt mye med 
dugnadsarbeid og kjøring av vann. 

På vegne av Damhaugkomiteen 

Ingunn Bakke 


