Orienteringshytta Djupadalen
Årsrapport 2014
Leder: Sigved Gramstad
Medlemmer: Torunn og Oskar Våg
Bruksområde:
Orienteringshytta brukes som utgangspunkt for orienteringsløp og trening i Djupadalen. Hytta er
åpen med salg til turgåere søndager fra september og fram til påsken.
Hytta blir også lånt ut til ulike organisasjoner.
Aktiviteter:
I 2014 var hytta åpen med salg 27 søndager.
Utover dette ble hytta stengt 3 søndager i desember på grunn av luktproblemer, dessverre måtte
også 2.juledag gå ut. Fra nyttår har vi startet opp igjen på vanlig måte.
På friluftslivets dag 7.september var det meget godt besøk med stort salg.
7.mai var det dugnad på hytta , det ble ryddet utvendig med fjerning av bladverk og jord rundt alle
sitteplassene framfor o-hytta, og innvendig ble det utført full rundvask.
Kommunen har utført grasklipping foran hytta, men kantklipping blir ikke utført.
Fra påske og fram til sommeren har «åpen barnehage KM-huset» disponert hytta torsdager
kl. 10 – 13.
Dette har vært kostnadsfritt for barnehagen, men de har bidratt med å kjøpe 2 flotte matter og ny
kost til hytta.
Planer:
Fra desember 2014 har vi hatt problemer med lukt i hytta. Kommunen, representert med park- og
friluftsseksjonen og bygg- og vedlikehold, har tilsett hytta og vurdert forholdene. Leder i
Orienteringsgruppa har flere ganger vært i kontakt med kommunen med tanke på et felles møte og
diskutere midlertidig utbedring og videre varige løsninger.
Hytta ble sist malt utvendig i 2006. Hytta og alt utvendig trevirke trenger nå vask, videre
maling/beising. Denne jobben må ha høy prioritet og kan sikkert gjøres på dugnad og samarbeid
med kommunen.
Det er satt opp liste for drift av hytta for sesongen 2015. Det har i år vært vanskelig å få medlemmer
nok til alle søndagene.
Vi vil takke alle medlemmene for innsatsen i løpet av året. O-løperne har vært flinke til å finne fram
til alle matvarene i hytta og organisere søndagene. Det er mange tilfredse turgåere som besøker oss.
Haugesund 3. februar 2015
Sigved Gramstad
Leder.

