
Årsmelding 2018 for trimgruppa. 

 

Årsmøtet i Dristug vedtok i 2018 å samle trimtilbudet i ei eiga gruppe. Det medførte at løypeutvalet, 

gubbetrimmen, badminton og basket vart med i denne gruppa. Gruppa har ikkje organisert seg med 

eige styre, men leiar av løypeutvalet har hatt eit samordningsansvar. 

Badminton har vore leia av Jess Krog Jensen. Dei har hatt aktivitet ein dag i veka i perioden oktober – 

mars. Deltakarar er menn i alderen 20 – 60 år og oppmøtet varierer frå 5 – 10 personer pr kveld. 

Gubbetrimmen har vore leiar av Audun Sandhaug. Dei har aktivitet ein dag i veka i perioden oktober 

– mars. Deltakarar er menn i alderen 26 – 70 år og oppmøtet varierer frå 8 – 12 personar pr kveld. 

Basket er for kvinner, men har ikkje hatt aktivitet denne vinteren.  

Løypeutvalet har i 2018 hatt 4 medlemer og desse er : Jon Bjarne Felle, Bård Lohne, Odd Inge Monen 

og Bjarte Nordås . Bjarte har vore leiar. 

Løypeutvalet har hatt 2 møter, 2 møter med mekanikarane om kjøp av ny løypemaskin og 2 møter 

med kommunen om utbetring av turløypa frå Kraftverket til Skårtjønna og om kommunal overtaking 

av Dristug si lysløype. 

Vinteren 2018 var snørik og løypa frå Kraftverket til Skårtjønna blei regelmessig kjørt opp i 2 månader 

frå 15/1. Løypa frå Skårtjønna til Bjønnehiet og Kraftverket til skulen blei kjørt opp når forholda 

gjorde det mogleg. Årets vinter(2019) starta med oppkjøring av løyper til jul og har etter tjuveri og 

hærverk på løypemaskina vore kjørt opp med snøscooter fram til 15. februar når tilhøva har gjort det 

mogleg.  

Etter hærverk og tjuveri på løypemaskina Nor-Track blei den kondemnert av forsikringsselskapet og 

idrettslaget fekk utbetalt ei erstatning på kr 44.000,- etter fråtrekk av eigenandel. Ny maskin Prinoth 

Husky 2005 modell vart kjøpt i slutten av januar 2019 for kr 600.000,-. Maskina er finansiert med kr 

50.000,- i investeringsmidlar frå Åmli kommune og kr 125.000,- i gåve frå Sparebanken Sør. Det er 

søkt om utstyrsmidler frå Skikretsen med kr 204.000,-. 

Turløypa Kraftverket –Skårtjønna  blei høsten 2018 rydda ekstra godt for kratt og brua ved Grushola 

blei forsterka og utvida med ca 1 meter. 

Løypeutvalet har saman med kommunen synfart turløypa frå Kraftverket til Skårtjønna og 

kommunen har påtatt seg å utvide flaskehalser, legge fleire stikkrenner og hogge utpekte tre i løpet 

av våren 2019. 

Løypeutvalet har ikkje fått tilbakemelding frå kommunen på kommunal overtaking av lysløypa.  

Vi har for tida mange interesserte og positive løypekjørere og våre 2 mekanikere er utrulig positive 

og dyktige.  

Trimgruppa har eit godt og variert aktivitetstilbud med dyktige aktivitetsleiarar, men det bør vere eit 

mål å få fleire kvinner med i aktiviteter. 

 


