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Årsberetning 2016
Generelt
Alpinbakken var svært godt besøkt i gjennom hele sesongen. Det er brukere i alle aldre, men
hovedsaklig barn og unge, spesielt i ukedagene.
Bakken har vært åpen tirsdag og torsdag 18-21, samt lørdag og søndag 12-18.
I løpet av sesongen ble det kjørt ca 56 000 turer.
Bakken åpnet 16.01.2016 Siste åpningsdag i sesongen var 14.04.2016

Sportlig aktivitet
Det ble gjennomført to
nybegynnerkurs for ski. Begge
kursene hadde god deltakelse.
Det har forøvrig ikke været annen
organisert sportslig aktivitet.
Det er høy grad av egenaktivitet,
spesielt på hopp og rails.
Tradisjonen med sesongavslutning
med bassengkjøring ble opprettholdt
med mange våte og glade unger.

Dugnadsaktivitet
Anlegget drives fortsatt utelukkende på dugnad. Dette er trolig den eneste formen for drift som
er økonomisk gjennomførbar. Men dette gjør også driften sårbar for personellmangel.
Ved ordinær drift er det normalt 3-4 personer tilstede for drifte heis og kiosk.
Utenfor sesongen har vi fast vedlikeholdsdugnader på mandager utenom sommermånedene. I
tillegg benyttes helger ved behov.

Teknisk drift
Heis
Det var store tekniske problemer med heisen i løpet av sesongen. Heisens alder og mangel på
reservedeler har vist seg kraftig denne sesongen. Arbeidet med å skaffe finansiering av ny heis
som en del av rehabiliteringen av anlegget ble intensivert. Det ble samlet inn betydelige midler
både fra bedrifter og privatpersoner i tillegg til tildeling av støtte fra Sparebank Stiftelsen på kr
250 000,Men dette var langt i fra å være tilstrekkelig for å finansiere ny heis. Det var ett klart behov for
kommunal støtte. I budsjettbehandlingen i desember 2016 ble det bevilget kr 4 600 000,- til
etablering av ny heis.
Utlysning av konkurransen og tegning av kontrakt med leverandør vil skje i 2017

Bygningsmasse
Byggene er i rimelig grei stand. Ordinært vedlikehold må gjennomføres.

Tråkkemaskin
Vi hadde flere mindre skader på dekk på maskinen å starten av sesongen. Dette skyldes hard
bruk i ett steinete terreng i forbindelse med åpning / klargjøring av bakken. To av luftdekkene
ble byttet til kompaktdekk slik at denne typen skader skal kunnen unngås i fremtiden. Dette kan
imidlertid føre til større slitasje på andre deler på maskinen
Det eksisterer en plan for utbedring av terrengforholdene i bakken som også vil redusere dette
problemet fremover. Det er planlagt at denne jobben skal gjøres samtidig som ny heis monteres.
For å holde maskinen i teknisk god stand gjennomføres det daglige kontrollrutiner, periodisk
vedlikehold og årlig service. Den årlige servicen ble utført av leverandøren.

Bakke
Lite snø de siste årene har aktualisert bedre planering av bakken. Skadene på tråkkemaskinen
har ytterligere aktualisert dette. Prosjektet er en del av rehabiliteringen av anlegget.

Utleieutstyr
Det ble investert i mye utleieutstyr sommeren 2016. Utstyret som ble kjøpt brukt fra ett annet
anlegg er i god stand og vil kunne brukes hos oss i mange år fremover. Utstyret er klart for
bruk fra sesongen 2017.

Opplæring av driftspersonell
Det har vært gjennomført førstehjelpskurs for driftspersonell i bakken. Kurset ble holdt av Røde
Kors Hammerfest. I tillegg til generell førstehjelp var kurset spesialinnrettet mot skadetyper
som er aktuelle i alpinanlegg.
En person deltok på parkbyggekurs i regi av Alpinanleggenes landsforening. Vi har nå totalt tre
personer som har denne utdannelsen
En person deltok på trener1 kurs. Kurset ble imidlertid noe amputert pga manglende snø i
anlegget der kurset ble holdt.

Parkeringsplassen / parkeringsforhold
Det er fortsatt dårlige parkeringsforhold i tilknytning til alpinbakken og lysløypen. Spesielt
merkes det når det er arrangement begge steder samtidig. Dette kan lett skape trafikkfarlige
situasjoner.
Parkeringsplassen nedenfor bakken benyttes tildel av brøytemannskapene som lagringsplass for
sne. Det har blitt bedre de siste årene, men det er fortsatt ett problem.
Alpinklubben bruker mye ressurser for å holde plassen ryddig. Dette er kjøring på ett underlag
som ikke er gunstig for tråkkemaskinen og vi har mye unødvendig slitasje på vårt utstyr.
Vi er kjent med at det pågår ett arbeid for å få laget en stor felles parkeringsplass i området.

