
Referat frå møte i Messanin-komitèen VIL måndag 8. februar 2016 

Etter sist møte er det sjekka opp endelige prisar ut frå korleis ein har rangert ønsker/behov 

for messaninen. Me endte opp med følgande rangering/innstilling til messanin: 

1. ribbevegg, 10 m. Me anbefaler at det settes på plater/panel på denne veggen før 

ribber monteres. Dette for å unngå hol i gipsen, og for å unngå at veggen blir stygg 

etter første bruk. 6,5 mm kryssfinèrplater kan anskaffes for kr 2.100 ex mva. Me 

ynskjer å bestilla ribbeveggen frå Killingmo/Tønsberg, og det har ein total kost på kr 

18.300 ex mva. 

2. trapes/ringar. I dragar nr. 2 vil me ha eit ringpar, samt ein trapes. Kost ringar er kr 

4.277 ex mva, og trapes kr 2.699 ex mva. Dette er kost ekskl. festemateriell, som 

stipuleres til kr 5.000. Bestilles frå Killingmo/Tønsberg. 

3. madrassar. Me er nøydde for å ha madrassar liggjande att i hallen også, og i tillegg 

må det vera madrassar i messaninen. Dei madrassane som kjøpes inn må vera av høg 

kvalitet, slik at ein får best mogleg bruk for trampetten. Ingve/Magnhild sjekker 

prisar/alternativ til neste møte. Det er henta inn pris på 6 forskjellige madrassar, og 

desse har ein pris på kr 80.000 ex mva. Pristilbod frå PE-Redskaber og Eurogymnastic. 

4. trampoline. Pris kr 18.500 ex mva frå PE-Redskaber. 

5. multitrainer. Pris kr 7.500 ex mva frå PE-Redskaber. 

6. pegasus. Det er eit stort ynskje om å kjøpa inn ein pegasus. Dette vil gjera trampetten 

mykje meir attraktiv for barna. Pris er kr 32.130 ex mva frå PE-Redskaber.   

7. skrankeøy. Bilde legges ved. Tilbud på kr 73.000 ex mva frå Scandisport. 

8. bom. Det testes korleis gammal bom fungerer, for å sjå om det vil vera behov for å 

investera i ein ny bom på sikt. 

Alle prisane frå PE-Redskaber er ganga opp med ein kurs på DKK 130. 

Denne lista legges fram frå samarbeidsgruppa mellom turn og idrettsskulen i Varhaug IL til 

hovedstyret. Gruppa anser seg ferdig med forarbeidet, og har nøye vurdert behov/ønsker for 

begge gruppene, samtidig som me heile tida har hatt fokus på å få mest mogleg att for 

pengane. 

Håper på positiv handsaming frå Hovedstyret. 

Budsjett for hoppegropa kjem i eige skriv då dette kjem inn under budsjettet for hallen. 

 

Varhaug, 8.2.16 

Referent, Tina Håland   

 

Ingve Skretting  Magnhild Aanestad  Jan Ove Hobberstad 

 

Veronica Varhaug  Randi Aanestad Torgersen Juliann Årdal Nesvik  


