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Årsberetning 2017
Generelt
Alpinbakken var svært godt besøkt i gjennom hele sesongen. Det er brukere i alle aldre, men
hovedsaklig barn og unge, spesielt i ukedagene. Sesongen i 2017 ble noe kortere enn normalt
pga riving av den gamle heisen.
Bakken har vært åpen tirsdag og torsdag 18-21, samt lørdag og søndag 12-18.
Siste åpningsdag i sesongen var 01.04.2017
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Sportlig aktivitet
Det ble gjennomført nybegynnerkurs for
ski. Kurset hadde god deltakelse og fikk
gode tilbakemeldigner.
Det ble forsøkt en aktivitet med organisert
trening på ski og snowboard, men tiltaket
var ikke vellykket. Den første dagen var
det bra med deltakere, men resterende
dager var svært dårlig benyttet. Tiltaket ble
avviklet etter noen uker.
Det er imidlertid høy grad av egenaktivitet
i bakken, spesielt på hopp og rails.
Tradisjonen med sesongavslutning med bassengkjøring ble ikke gjennomført i 2017.

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 normalt fast
vedlikeholdsdugnader. I 2017 har det
imidlertid vært fokusert på bygging av
den nye heisen. Her har vi hatt stor
bidrag også fra andre enn den faste
dugnadsgjengen.

Teknisk drift
Gammelheisen
Det var store tekniske problemer med
heisen også i 2017, selv om den
faktisk gikk noe bedre enn tidligere
sesonger. Det ble i 2016 klart at
arbeidet med finansiering av ny heis
kom i mål og den nye heisen ble
bestilt. Det ble derfor ikke utført annet
en svært nødvendig vedlikehold i 2017
og heisen ble revet rett etter sesongen.

Etablering av ny heis
Kontrakt for kjøp og montering av ny heis ble tegnet med firmaet Skiheisservice etter at
anbudet var lyst ut som offentlig anskaffelser.
Den gamle heisen ble revet straks etter sesongslutt og arbeidet med klargjøring for ny heis ble
startet straks forholdene tillot det.
Det var mye forsinkelser i levering av tegninger for fundamentene som førte til at den
opprinnelige planen for graving av fundamentgroper måtte forskyves til etter sommeren. En
driftig dugnadsgjeng som besto av mange ansatte fra Viggo Eriksen AS sørget for god fremdrift
når alt endelig var klar for det.
I tillegg til graving av fundamentgroper ble det gjort store forbedringer i selve heistraseen.
Klubben fikk en stor mengde veigrus fra Viggo Eriksen AS som ble benyttet til dette formålet
samt til noe planering i nedfarten.
Støping av fundamenter, og resten av
montasjen av heisen var Skiheis Service
AS sitt ansvar. Ferdigstillelsesdato var i
hht kontrakt satt til senest 01.12.2017,
men på grunn av store forsinkelser med
leveranser fra fabrikken ble ikke denne
datoen overholdt. Heisen sto teknisk ferdig
til oppstart 21.01.2018, men på grunn av
utfordringer med noen papirer knyttet til
spleisingen av wiren fikk vi ikke
driftstillatelsen før 09.02.2018. Første
åpningsdag ble 10.02.2018
Det vil bli laget en egen beretning som i større detaljer beskriver arbeidet med riving av den
gamle heisen og etablering av den nye.

Bygningsmasse
Byggene er i rimelig grei stand. Vi har fått stor hjelp fra Byggpartner Hammerfest som i løpet
av sommeren har utført mye arbeid på kafebygget som sponsing.
Tråkkemaskingarasjen ble ferdig malt i løpet av 2017. Hele nerveggen og deler av øvrige
vegger på kafebygget ble malt, men her gjenstår det ennå en del.
Det ble lagt nye varmekabler i yttergangen og på toalettene og nivåforskjellen i gangen og
heisbuen ble reparert. Nytt belegg ble også lagt. Belegget ble sponset av Malermester Tomm
Hansen.

Tråkkemaskin
Sesongen startet med ett større havari på det ene gearet på tråkkemaskinen. I forbindelse med
service utført av Antra AS ble en av oljepluggene på gearet ikke satt ordenlig fast. Dette førte til
oljelekkasje og totalhavari. Antra AS tok på seg ansvaret for dette og sendte oss nytt gear
kostnadsfritt. Det ble byttet av eget personell.
For å holde maskinen i teknisk god stand gjennomføres det daglige kontrollrutiner, periodisk
vedlikehold og årlig service. Den årlige servicen ble utført av leverandøren - i år med godt
festede oljeplugger.

Bakke
Lite snø de siste årene har aktualisert bedre planering av bakken. I forbindelse med arbeidet
med den nye heistraseen ble det også utført en del planeringsarbeid i bakken. Det gjenstår ennå
endel arbeid i heistraseen og mye arbeid i nedfarten. Arbeidet er planlagt å fortsette i årene
fremover.

Bakkelys
Hovedstrømskabelen til bakkelysene var i svært dårlig forfatning. Det ble besluttet å bytte
denne. Under tilkobling av den ble det avdekket at det som gjensto av gamle lys ikke var mulig
å tilkoble pga totalt opprustede koblinger. Vi har i flere år byttet ut ett og ett lys, men denne
situasjonen gjorde det helt nødvendig å bytte ut de resterende lysene. Arbeidet ble påbegynt i
2017, men ikke ferdigstilt før i 2018.

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

Opplæring av driftspersonell
En person deltok på parkbyggekurs i regi av Alpinanleggenes landsforening. Vi har nå totalt
fire personer som har denne utdannelsen

Nytt lovverk for drift av alpinanlegg
Det kom nytt lovverk for drift av alpinanlegg i 2017. Dette lovverket innskjerper endel punkter
rundt driften og nytt sikkerhetsstyringssystem skal erstatte den gamle internkontrollen. Dette
systemet skal være på plass i løpet av 2018. Arbeidet med å etablere nytt system ble påbegynt i
2017 som en konsekvens av etablering av den nye heisen.

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.

Kafedrift
Kafeen drives på dugnad på samme måte som resten av anlegget. Det har de senere årene vært
stor økning i arbeidsmengden i kafeen og personellmangel gjør at enkeltpersoner blir for mye
belastet.
Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nye personer til å ta i ett tak i kafeen.
Vareutvalget i kafeen vurderes fortløpende av de som har hovedansvaret for innkjøp.
I 2017 hadde vi avtale med Pizzabakeren om leveranse av pizza. Dette var en ordning som
fungerte bra selv om det var utfordringer med plass til varmeskap inne på disken.
Kassaaparatet fungerer etter intensjonen, men tilfredsstiller ikke kravene i ny lov og forskrift
for kassasystemer og må derfor skiftes ut innen utgangen av 2018.

