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Styrets sammensetning
Styret har i inneværende periode bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Kontakt Hovedstyret:
Deltakelse fra snowboard:
Deltakelse fra freeski:
Deltakelse fra alpint:

Jens Mundal
Knut Styrvold
Arne Eriksen
Hans Petter Arvesen
Dag Rune Langehaug
Henning Sørensen
Per Johan Frostad
Martin Budal

Driftssjef:

Hans Kristiansen

Hanne Viermyr har ansvar for kasse, bilagsbehandling og kiosken samt sekretær for styret
Det er avholdt 8 styremøter hvor drift, økonomi, investeringer og budsjetter er blitt behandlet.
Generelt kan sies at det aldri i Kirkerudbakken skisenterets historie har vært en så stor aktivitet som i
sesongen 2017/2018, jf. nedenfor, og dette har krevd en stor arbeidsinnsats fra mange involverte.

Drift 1. mai 2017 til 1. mai 2018
Sommersesongen
Vedlikehold
Sommeren 2017 ble det utført service på winjemaskinen og i den forbindelse ble beltene kjørt til
leverandøren for utbedring av mangler fra fabrikken. Det er også utført service på den automatiske delen
av snøkanonanlegget, kompressorer og pumper.
Videre er det kjøpt inn en slampumpe til elvekum og motorvern til 2 av elvepumpene.
Endelig er rullebatteriene til heismastene som ble hevet i forbindelse med prosjektet, vært til overhaling.
Sommeren 2018 vil vi sende ytterligere 8 rullebatterier til overhaling og overhaling av de resterende
rullebatterier blir fordelt på de to neste årene deretter.

Nye prosjekter
16. juni 2016 ble det sendt søknad til kommunen om økonomisk støtte til forlengelse av barnbåndet og
støtte til ekstra utgifter grunnet anskaffelse av Led lys i stedet for metallhalogenlamper.
I slutten av august måned 2017 fikk vi utarbeidet tegninger til en ny garasje og driftsbygning og det var
deretter en løpende prosess med kommunen i forbindelse med en idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjennelse. 25. oktober 2017 fikk vi godkjennelsen og vi sendte deretter en formell søknad om
spillemidler for prosjektene.
1. november 2017 ble det sendt søknad til Bærum Idrettsråd om kommunal støtte til prosjektene. I tillegg
ble det også søkt om støtte til anskaffelse av en ny preppemaskin.
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For å få spillemidler må et prosjekt først komme inn i kommunens anleggsplan for idrett.
Således ble det 1. november 2017 sendt innspill til ny anleggsplan for idrett 2019-2022 vedrørende to
prosjekter, nytt lysanlegg og nytt snøkanonanlegg i en eventuell ny skogsløype ned mot Sandvika siden.
29. november 2017 ble det ovenfor hovedstyret søkt om støtte fra Solbergfondet på til sammen
kr. 910.000,- mht. utgifter til lys alpinbakke, automatisering av snøkanonanlegg og overhaling av
rullebatterier på heisene.
1. desember 2017 søkte vi om økonomisk støtte fra de kommunale energimidler opp til kr. 1.000.000,-, til
automatisering av snøkanonanlegget øverst i heisen og øverst til høyre i bakken.
I begynnelsen av desember 2017, ble det sendt brev og delt ut et gratis dagskort til nye beboere i Vøyen
Hageby.

Vintersesongen
Driftsperiode
Pga anleggsarbeidene i bakken var det først mulig å begynne snølegging av bakken i uke 50.
Vi fikk da heldigvis en kuldeperiode, slik at vi klarte å åpne barnebakken allerede lørdag 16. desember og
alpindelen (venstre side sett nedenfra) ble åpnet onsdag 20. desember. Like etterpå fikk vi også åpnet
rundløypa fra toppen og ned på høyre siden av bakken.
At bakken ikke var ferdig utbygget, innebar også i år at snøleggingen ble krevende, bl.a. pga. anleggsveiene
og videre fordi det i parkdelen ikke har vært noen fast snøkanonrekke.
Første del av sesongen ble også preget av at vi i noen uker kun kunne benytte oss av t-kroken og
barnebåndet. Således ble brukstillatelse av barneheisen først gitt av Jernbaneverket i uke 3 og skålheisen
ble først klar til bruk i uke 4.
Det flotte vinterværet har bidratt til at det siden nytt år har vært svært gode forhold i bakken og siste
åpningsdag var fredag 6. april 2018.

Preppemaskin
Vi har også denne sesongen kun hatt en preppemaskin (med vinsj, Kaaborer bully pb 600w). Maskinen er
en 2006 modell og ble kjøpt brukt høsten 2011.
22. desember 2017 løste vi ut det resterende beløp på leasingkontrakten med kr. 60.861,- og vi slipper
derved nå de månedlige leasing utgifter på kr. 18.800,- inkl. mva. Maskinens alder og tilstand gjør at vi om
ikke lenge må anskaffe oss en ny preppemaskin, men trolig må vi også neste sesong klare oss med den
eksisterende grunnet vår økonomi.
Torsdag 4. januar 2018 stoppet Preppemaskinen å gå ved at det ene beltet ikke ville bevege seg. Heldigvis
fikk vi da låne en parkmaskin av Anstra i 2 uker. Utbedring av skaden på kr. 150.000,- ble dekket av vår
forsikring.

Shaping av parkelementer
I desember 2017 inngikk vi avtale med Jean Moe i Tracky om shaping, oppsett og vedlikehold av elementer
etc. i parken (hopp, rails etc.) for en prøveperiode på 8 uker. De kom i gang med dette i uke 2. Total pris var
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på kr. 112.500 eks mva, og Freeski og Snowboardgruppen har hver dekket 1/3 av dette (kr. 37.500.-). Begge
gruppene har sagt seg veldig fornøyd med det arbeid som er utført og mener «shapingen» har gitt
gruppene en ny giv.

Utkobling av strøm
Pga. sterk kulde, ble vår 400 volts uttak på nettleien koblet ut av Hafslund i perioden mandag 26. februar
til fredag 2. mars 2018. Dette innebar at alt lys i bakken forsvant og at T-krok heisen ikke kunne benyttes.
Gruppene valgte da å trene tidligere, i og med at hele bakken kunne være åpen til kl. 1800 mens det ennå
var lyst. Videre fikk vi ordnet med lys i barnebakken.
Det var i sesongen 2013/2014 at vi gikk over fra ordinær til utkoblbar overføring på vår 400 volts uttak på
nettleien, og dette innebar at vi nesten fikk halvert våre strømutgifter. Til sommeren vil vi se nærmere på
om vi kan få en ny strømtavle med omkobling, slik at lyset ikke blir en del av det som er utkoblbart.

Arrangementer
Av arrangementer som kan nevnes i år, er Norgescup i Big Air (et internasjonalt FIS renn), som Freeski
under flotte forhold arrangerte lørdag 3. februar 2018. Arrangementet fikk fin omtale i Budstikka.
Før øvrig ble Bærums Skifestival for barn arrangert søndag 4. mars 2018 og Bakkesprinten i langrenn ble
arrangert lørdag 7. april 2017.

HMS
På bakgrunn av innspill, har vi utarbeidet retningslinjer for HMS i bakken mht. bruk av preppemaskin,
snøscooter og annet kjøretøy i bakken.

Mulig utvidelse av skiområdet
I forbindelse med Kommuneplanens arealdel 2017-35, har eiere av gnr 46, bnr 1, kommet med et innspill
om at ca. 6,5 dekar av eiendommen blir godkjent benyttet som boligområde (antydet 6 boligtomter).
Innspillet ble gjort i samarbeid med at Kirkerudbakken skisenter og det er da også blitt påpekt at dette vil
gi grunneierne en noe økonomisk kompensasjon ved å la bakken disponere arealet ovenfor til «skogsløyp».
Fradelingen ble ikke godkjent av kommunestyret 4. april 2018, og nå er det snakk om at kommunen
eventuelt «kjøper» området for oss. Utfallet her er avgjørende for vår videre oppfølgning av dette.

Diverse tilskudd vi har mottatt/fått tilsagn om
Nye snøkanoner
I likhet med Kolsåsbakken og Lommedalsbakken, fikk sommeren 2017 av kommunens post for enøkmidler
tildelt kr. 1.000.000,-. På denne bakgrunn ble 8 av 12 gamle halvautomatiserte kanoner i heistraseen byttet
ut med helautomatiserte lancekanoner. Pga. anleggsveien blir 2 av de 9 nye lancene først montert neste
sesong. De nye lancene innebærer at ca. 2/3 av bakkens snøkanoner nå er helautomatiske. De nye
lancene vil bla. gi lavere kostnader på strøm, vann samt gi bedre snø.
I styremøte 15. januar 2018, vedtok hovedstyret at bakken tildeles kr. 780.000,- fra Solbergfondet mht.
ekstra utgifter til prosjekt 9, lys Alpin og til de 9 nye snøkanonlancer.
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LED-lys
3. oktober 2017 fikk vi tilsagn på kr. 800.000,- fra kommunen grunnet våre ekstra kostnader til LED lys. Vi
fikk høsten 2017 utbetalt kr. 640.000,-, og det resterende får vi utbetalt når regnskapene er godkjent av
kommunen.

Driftsstøtte
Vi fikk vinteren 2018 av kommunen kr. 200.000,- i tilskudd mht. vedlikehold av våre anlegg og kr 250.000,i driftsstøtte til snøproduksjon, til sammen kr. 450.000,-.

Nytt utstyr til skiutleien
Vi fikk i 2016 kr 200 000,- fra Gjensidige- og Sparebankstiftelsen i støtte til nytt skiutstyr til skiutleien. På
denne bakgrunn kjøpte vi høsten 2017 fra Tendenzer/Völkl 50 par slalåmski og 60 par støvler til en pris
kr 110.000,-, mens 18 par snowboard til kr 60.000,- ble kjøpt fra WE SKI. Av gammelt skiutstyr er noe
behold, noe er kastet og noe er levert for salg på Bruktskisalget.

Garasje/driftsbygning og preppemaskin
Vi har fått signaler fra Bærum idrettsråd om at de foreslår at vi i anleggsplan for idrett 2019-2022 får
følgende støtte (behandles av kommunen i løpet av høsten):
-

2019: kr. 500.000,- til garasje/driftsbygning
2020: kr. 1.000.000,- til garasje/driftsbygning
2021: kr. 500.000,- til prepper

Økonomi
Skisenteret økonomi er fortsatt utfordrende, men økte tilskudd fra kommunen og midler fra Solbergfondet
bidrar til at vår likviditet nå er vesentlig bedret. Det er også positivt at vi nå for en periode ikke har noen
månedlige leasingsutgifter på vår preppemaskin.
Regnskapsåret 2017 ble avsluttet med et underskudd på kr 791.454,-, mot et underskudd året før på
kr 266.889. I disse tallene inngår også på kostnadssiden avskrivninger på hhv kr 607.706,- og kr 605.351,-.
Ser en bort fra avskrivning på kr 607.706,-, er det for 2017 et underskudd på kr 153.748,-.
Inntektene fra heisen var i sesongen 2017/18 på kr. 4.030.468,- mot kr. 3.846.373,- året, før slik at det her
var en økning på kr. 183.372. Årsomsetningen i varmestuen økte fra kr. 761.804- i sesongen 2016/17 til
kr. 831.518,- i sesongen 2017/18, altså en økning på kr. 69.714,-.
Gledelig var det videre at omsetningen i skiutleien økte fra kr. 124.270,- i sesongen 2016/17 til kr. 182.138,- i
sesongen 2017/18, altså en økning på kr. 57.868.,-. En årsak til denne økning kan være vår nye barnebakke
og dets barnbånd som trekker til seg flere barnefamilier.

Prosjekter
Vi har i sesongen fulgt opp våre 10 prosjekter i bakken.
Bærums Skiklub

Side 7

Gjennomførte arbeider
Sommer/høst 2017 ble det gjort følgende arbeid:
-

-

Flytting av hopp i terrengparken til inn langs heisen og ferdigstillelse av nederste hoppet (hopp 2).
Oppfylling i alpinbakken og endring av nedre del av alpintraseen.
Utvidelse av skogsløypa, oppfylling i henget nedenfor og etablering av en ny nedfart for
almenbrukere fra skogsløypa på høyre side av hoppene og ned til heishuset.
Forlengelse av transportbåndet med tunnel med start nærmere klubbhuset, og forkortelse av
barneheisen for å utvide nedfartsområdet til heisen.
Montering av nye LED-lys langs østsiden av alpinbakken, inkludert hugging av skog langs grensen
mot øst midt i bakken, og montering av lysmaster ute langs grensen slik at bakken kan utvides noe
i bredden.
Montering av lysmaster med LED-lys i rundløypa og skogsløypa på venstre side.
Heving av heisene, nytt røranlegg for snøproduksjon langs nedre del av heistraseen og nye
automatlanser øverst i heistraseen.
Montering av 7 nye stålmaster med LED-lys langs heistraseen.

I mai 2017 hadde vi ras/utglidning i barnebakken og dette påførte oss ekstra kostnader på
kr. 2.545.169 inkl. mva. Ferdigstillelse av disse arbeider og de endelige tegninger fra Ecosign, gjorde at de
øvrige arbeidene i bakken først kunne komme i gang godt ut på sommeren.

Gjenstående arbeider
Gjenstående arbeid som skal utføres sommer/høst 2018 er som følger:
-

Etablering av snøproduksjonsanlegg i terrengparken, med viftekanoner oppe på flaten ved siden
av hoppene.
Ferdigstillelse av hoppene, med startrampe i henget ved skogsløypa.
Fylling i henget i alpinbakken, og på toppen på begge sider av heisen.
Fjerning av anleggsvei, og ferdigstillelse av terrenget generelt ettersom maskinene trekker seg ut
av bakken.

I midten av april 2018 startet Veidekke å brøyte anleggsveien for at snøen skal tine raskere. Brøytingen er
gjort i samråd med en geoteknikker, slik at snøen legges på rett plass og vi ikke også i år får en utrasning.
Pga all snøen i år, regner Veidekke med at de først kan komme i gang med de videre arbeider etter 17. mai
2018.
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Utvikling

Heisene åpnet
Siste driftsdag
Antall driftsdager
Antall turer med
barneheisen
Antall turer med
hovedheisen
Netto omsetning
heisen
Netto omsetning
kiosken
Netto omsetning
skiutleien

2017/2018
16. des
6. april
112
24.985*)

2016/2017
10. des.
31. mars
117
39.988*)

2015/2016
27. nov
31. mars
122
59.103

2014/2015
08. des
05. april
119
60.014

2013/2014
23. nov
03. april
132
46.512

2012/2013
02. des
11. april
134
64.500

224.864

216.478

293.440

307.401

307.067

424.660

3.598.632

3.496.450

3.545.363

3.838.128

3.945.190

4.65.432

729.401

668.249

658.280

586.356

604.602

795.302

182.138

124.270

99.040

*)Vi har ikke teller på barnebåndet. Skiskolen og skoleklasser har siden 2014 gått utenom gatene.

Vøyenenga, 25. april 2017
Jens Mundal, leder
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