Årsmelding 2019

Haugsbygd IF Adrenalin/Ringkollen Jibbers

Styret
Styret i Haugsbygd IF Adrenalin har siden årsmøtet 2019 bestått av:
Pelle Gangeskar – Leder
Kine Eide – Økonimiansvarlig
Erik Toft
Harald Øfstaas
Fredrik Østby

Medlemstall
Antall medlemmer var 31.12.2019 60 medlemmer, 40 aktive/passive utøvere og 20
støttemedlemmer

Aktivitet 2019
Det startet med en dugnad blant skikjørere og foreldre sommeren 2018. Varmestuen var
temmelig sliten og den ble jekket opp, gulvet rettet, nytt gulvbelegg ble lagt, vegger malt og
nye (brukte) møbler skaffet. Vi ryddet mye utendørs, men der gjenstår det noe mer dugnad.
Den økonomiske krisen i anlegget, kombinert med ødelagt tråkkemaskin, bidro til at klubben
har jobbet langs to akser:
-

Få tråkkemaskinen i gang slik at bakken kan åpne så fort som mulig.
Jobbe med en bærekraftig plan for videre drift av bakken – og som en del av ”
Ringkollen for alle 2025”

Anlegget åpnet den første helgen i februar 2019 – og til tross for at den store tråkkemaskinen
ikke var klar før i mars – har det vært greie forhold og godt besøk, både i helger og ukedager.
Krisen i anlegget har mobilisert et stort antall nye engasjerte ressurspersoner som vil bidra til
at vi har lykkes med å redde Ringkollen til og med sesongen 2019/20. Vinteren 2019-20 åpnet
anlegget på natursnø 13/12.
Administrativt har vi blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samlet inn snaue 50 000 kr via Spleis
Overført 30 000 kr (80% av klubbens kapital) til Ringkollen Alpin AS
Overført hele medlemskontingen 2019 til Ringkollen Alpin AS
Nattlig tur til Telemark for å hente deler til reserve-tråkkemaskin
Adskillige dugnadstimer for å skru på tråkkemaskinen
Dugnader for å klargjøre heis og polstringer i bakken
Markedsføring i lokalmiljøet
Fullført overdragelse av alle aktiva i alpinanlegget til Haugsbygd IF Adrenalin.
Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny snøscooter.
Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny beitepusser.
Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny snøfreser.
Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny tråkkemaskin.
Søkt om og fått innvilget driftstilskudd fra Ringerike kommune for 2019.
Forhandlet frem og inngått driftsavtale for vinter 2019-20.

•
•
•
•
•

Haugsbygd IF Adrenalin var avgjørende i å få politisk flertall for tilskudd til snøanlegg for
langrenn og skileik på Ringkollen.
Vi har tatt initiativ til en kraftsamling av alle som har interesse av Ringkollen – Ringkollen for
alle!
Gjennomført sammenslutning med Haugsbygd IF.
Blitt medlem av Alpinanleggenes landsforening og portalen www.fnugg.no Dette gir oss
tilgang på et unikt sett med ressurser knyttet til drift og utvikling av alpinanlegg.
Haugsbygd IF Adrenalin ble tildelt Positiv Oppvekst sin årlige æresbevisning for 2019.

Sportslig har vi blant annet:
•
•

Gjennomført trening hver torsdag på barmark – 23 deltagere høsten 2019. Fokus er
variasjon, mestring, adrenalin og samhold.
Trening vinter – to treninger i uken vinteren 2019-2020, både for øvede og nybegynnere. 22
deltakere. Fokus på egenutvikling utfra nivå. Både ski og snowboard.

Praktisk har vi blant annet
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomført fem ryddedugnader for å få naturen rundt alpinanlegget renere.
Foretatt storrengjøring i varmestue og hvilerom.
Skiftet toaletter og lamper inne.
Ryddet hele alpinanlegget for kratt og busker
Gjennomgått og ryddet hele skiutleien.
Bygget ny platting utenfor varmestuen.
Gjennomgått, feilsøkt og utbedret elektrisk anlegg i forbindelse med lynnedslag.

Det er allerede hentet synergier gjennom lån og utlån av småmaskiner med Skiforeningen, Fossen
Friluft og Haugsbygd IF, og vi forventer ytterligere positive ringvirkninger fremover. Klubben har
videre preparert hoppbakken og sørget for synergieffekter også her.
Den knappe faktoren, og vår største risiko, er knyttet til driftsmidler i de kritiske første sesongene vi
nå er inne i. I skrivende stund er vår søknad om driftstilskudd for 2020 ikke behandlet i
kommunen(e).
Vi vil og nevne at alle fjerdeklassinger i Ringerike kommune fikk gratis sesongkort hos oss 2019-20!

Hvordan er de neste stegene?
Oppgavelisten er lang, og vi ser følgende hovedprioriteringer per slutten av mai 2020:
-

Avklare forutsetninger for innleid driftsorganisasjon.
Ryddedugnad i og rundt Ringkollen parken.
Gjennomgang av teknisk tilstand heis og innføre HMS- og vedlikeholdsrutiner.
Avklare muligheten for skogrydding mot Ringkollveien.
Prosjekt 2025, skape et enda større fellesskap rundt næring og ideelle interesser på
Ringkollen.
Etablere ressursgrupper i klubben med ansvar for ulike dugnadsaktiviteter som
vedlikehold- og rydding, teknisk utstyr, sportslig, arrangement, marked, sponsor, etc

Plan for vinteren 2020-21
Sesongstart 12/12-20 (væravhengig). Åpent til og med påske (11/4-21).

-

Fortsette med aggressiv sesongkortstrategi, pris 2019/20 var frem til 1/11 familier
5000,-, individuelle 2000,- +
Forsøke å verdiøke sesongkort gjennom samarbeid med ff.eks Skistar, Norefjell,
Ringeriksbadet etc.
Selge 1000 dagskort.
Sørge for fullverdig tilbud for nybegynnere, bakkealpinister og freestyle/jibbing
gjennom hele sesongen.
Trening på ski og brett to kvelder i uken, finansiert gjennom treningsavgift.
Nybegynnerkurs tidlig i januar.
Gjennomføre lavterskelarrangement tidlig i sesongen.
Egen plan for aktivitet rettet mot eksisterende og fremtidige
bedriftssamarbeidspartnere.

Visjon 2025 – Ringkollen for alle!
Overordnet mål er større glede av Ringkollenområdet for flest mulig – Hele året!
-

Ikke bite over mer enn vi kan tygge, men minst en nyhet hvert år i Ringkollen Parken
bør være målet, listen under er et utgangspunkt vi har vært inne på til nå.
2019: Tråkkemaskin, fullføre innvendig oppussing varmestue.
2019: Scooter/ATV
2020: Vurdere større parkering, bedre grunnpreparering, tilpasse terrengprofiler
dersom det blir anleggsvirksomhet ifm nytt snøanlegg.
2021: Lysanlegg til topps og mulig flyttes til sidene?
2021: Nytt skibånd i nybegynnerområde
2023: Snowflex eller lignende for helårsdrift i deler av bakken.
2025: Nytt servicebygg og oppbevaring

Økonomi – budsjett 2020/21

Haugsbygd IF Adrenalin - drift av
Ringkollbakken
Driftsbudsjett og forutsetninger 2020/21
Planlagt sesongstart
Planlagt sesongslutt

12.12.2020
11.04.2021
Antall

Driftsdager helg og ferie
Driftsdager kveld
SUM BETALENDE GJESTER

Driftsinntekter

Snitt betalende Totalt
49
15
65
4
114

Pris

735
260
995

Antall

Beløp

Sesongkort familie
Sesongkort enkelt
Kveldskort
Dagskort
Driftstilskudd Ringerike Hole Jevnaker kommune
Sponsoravtaler drift
Netto Arrangementsinntekt norgescup

5 000
2 000
200
250

15
20
260
735

10 000
25 000

1

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftsutgifter
Snøproduksjon 100 timer
Bakke-preparering a 2 time
114 dager
Bakke-shaping av park 1,5 timer
114 dager
oppstart og drift av heis 1 kveld (4 timer)
65 kvelder
Oppstart og drift av heis 1 helg/ferie (7
timer)
49 dager
Drift av nybegynnerheis dugnad 4 timer
49 dager
Elektrisitet
Veritas/Statens jernbanetilsyn
Forsikring
Administrasjon (regnskap, oppdatering hjemmesider mm, alf,fnugg)
Drivstoff
Brøyting
Serviceavtale tråkkemaskin
Septik/søppel
annen markedsføring og pr
Vippsgebyr - bankgebyr
Vedlikeholdskostnad heis/
Div kostnader/uforutsett
15,00 %
SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

0

75 000
40 000
52 000
183 750
400 000
10 000
0
760 750

Beløp
25 000
57 000
42 750
65 000
85 750
0
120 000
17 000
60 000
50 000
45 000
20 000
25 000
10 000
10 000
4 000
25 000
99 250
760 750

0

