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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding 2011 fra Sandripheia fritidspark til orientering.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har mottatt årsmelding 2011 fra Sandripheia fritidspark og videreformidler
denne til kommunestyrets medlemmer til orientering.

Vedlegg
1 Årsmelding 2011 - Sandripheia fritidspark

Å r s m el d i n g 2011
San d r i p h ei a f r i t i d s p ar k

Sandripstuaer ei flott varmestuesomer plassertmidt i Sandripheiafritidspark.Deninneholder
toaletter,garderober,stortsamlingsromog kjøkken. Deninneholderogsålagringsromfor diverse
utstyrtil utlån,bl.a.ski og staverog skikjelkerfor bevegelseshemmede.
Sandripstuaer
tilrettelagtmeduniversellutforming,og harheismellom1. og 2.etasje.Gjennomvinterener
varmestuaåpeni helgene.Der kanenvarmesegog få kjøpt segenkaffe og envaffel.
Sandripstuablir ogsåbrukt gjennomheleåretav lag og foreninger,bådei forbindelsemed
konkurranser,treningog samlinger,og ellersvedarrangementerav ulike slag.Ved enkelte
anledningerblir ogsåSandripstualeid ut til for eksempeldåp,konfirmasjonereller andre
arrangementer.
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Hilsen fra styreleder
Styretfor Sandripheiafritidspark(SF)vil takkeeierkommunenefor at deharsatsetviderepåoss.
Vi har i 2011fortsattutbyggingog oppgraderingav Sandripheiafritidspark.K60 hoppbakkenble
offisielt åpnet9.januarmedperfekteforhold, og har blitt enav Norgesflottestebakker.
I tillegg harparkeringsplassen
blitt ytterligereutvidet i løpetav året.Nå er alt arealSFeierpå
yttersidenav bekkenutnyttet.Anleggsveienopptil tårneti hoppbakkenharblitt utvidet,for å
kunnetilretteleggefor aking,snøbretto.l.
Denstørstejobbeni 2011harværtå få påplassplasti K60 hoppbakken.Dessverreharvi ikke
hattværgudenepåvår side,og heletre gangerharunderlageti bakkenrent av gårde.Vi måtte
utbedredreneringenog sørgefor å ledebort overvannetvedfundamentettil hopptårnet.Det har
tæretveldig påkreftenetil de frivillige i hoppmiljøet. Til trossfor mangenedturerog tilbakeslag
hardugnadsånden
til hopperneværthelt utrolig. Spesieltmånevnesstyremedlemi Sandripheia
fritidspark,SteinarMøvik. Hoppbakkenhaddeikke blitt detdener utenSteinarsinnsats.
Snøforholdenevar sværtgodegjennomhelevinteren2010/11,såkonsekvensene
av at
vannpumpafrøshøsten2010var minimale.Det var godt medsnøog perfekteforhold i bådei
løyperog bakker.Vinterenvar kald. Til tider kunne vi hautfordringermedis i løypene,davar
dennyeløypemaskinenmedsolid fresergod å ha.Det harogsåkommetpåplassny moderne
vannpumpei en isolertcontainer.Dennyevannpumpakan leverevannmedforskjelligetrykk til
snøproduksjoni skiløyperog hoppbakkeom vinteren,menogsåtil vanningav plastbakkenpå
sommeren.Vi harogsåforetattoppgraderingav det elektriskeanleggettil vannforsyningen.
Det hardessverreogsåi år igjen værttilløp til brannpåSandrip.Dennegangenpåtoaletteti
kjellerenpåSandripstua.Det er nåinstallerttidslås pådøreneslik at deblir låstkort tid etter
lyset i lysløypagårav.
Det glederosså registrereat bruk av Sandripheiafritidsparker stadigøkende.Vi haringen
konkretebesøkstallå visetil, mendet er storaktivitet i bådehopp-,langrenn-,og skiskyttermiljø.
I tillegg såer Sandrippopulærtfor barnefamilierog for desomharspesiellebehov.Aktiviteten i
sommerhalvåreter engoddel mindre,menøkende.
SandripheiafritidsparkharavtalermedMidt-Agder Friluftsrådog Venneslakommuneom
henholdsvisdagligadministrasjonog drift/vedlikehold av anlegget.Styreter godtfornøydmed
denneordninga.Selskapetharderfor ingenansatte.
Vi vil takkePerSveinHolte og ErlendFalkgjerdeti Midt-Agder Friluftsråd,og JurgenOrf, Lars
Olsenog Øyvind Vorelandfra Venneslakommunefor megetgodtsamarbeid.
Helt til slutt vil jeg somny styrelederfå lov til å takkestyretsomharsittet i 4 år for vel utført
arbeid.En ekstratakk til DagVige somharsittet disseårenesomstyreleder.Jegvil ogsåtakke
alle andreinvolverte,ansattei eierkommunene,Midt-Agder Friluftsråd,og sistmenikke minst
alle frivillige somer medpåå gjøreSandripheiafritidsparktil denflotte arenaendet harblitt for
vintersport,sommeraktiviteterog somflott turområde for regionensinnbyggere.

Eivind Drivenes
Styreleder.
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Sandripheia fritidspark
Formålsparagraf og organisasjonsform
Sandripheiafritidspark (SF)er et interkommunaltsamarbeidsprosjektsomskaltilretteleggeog
drive anleggfor vinter- og sommeridretter,og fremmefriluftsaktiviteterfor allmennhetenpå
Sandripi Øvrebøi Vennesla.Selskapetskalikkeha kommersielleformål.
Eierforhold
Oppbyggingog drift av SFer et interkommunaltprosjekt mellomKristiansand,Vennesla,Søgne
og Songdalen.
Utgiftsfordelingenog eierskapharbakgrunni enberegningav hvor mangebrukeredet er fra de
ulike eierkommunene.Utgiftsfordelingener følgende:
Kristiansand
Søgne

8/12deler
1/24del

Vennesla
Songdalen

3/12deler
1/24del

Styrets sammensetning
Styreti SFharpolitisk valgterepresentanter
fra eierkommuner.I tillegg er det enrepresentantfra
Agderog RogalandSkikrets.Styretvelgesfor enfireårsperiodesammenfallende
med
Fylkesting/Kommunevalg.
Eksisterendestyretiltrådte i 2008for enfireårsperiode.Styrethar
fastevararepresentanter.
Styretssammensetning
i perioden2008-2011:
DagVige, Kristiansand(Leder)
Torfinn Kleivset,Søgne
Eivind Drivenes,Vennesla(nestleder) SteinarMøvig, Skikretsen(f.o.m. 2009)
SteinVidar Eikhom,Songdalen
Styrethartatt tak i utfordringenemedå videreutvikle Sandripheiafritidspark,samtå byggeopp
K60 hoppbakkensomhelårsbakke.Styretharhatt4 styremøteri løpetav 2011,og harhattfokus
påoptimaldrift, utbyggingog utvikling av anlegget.
Brukerutvalget
DialogenmellomSandripheiafritidsparkog brukergruppeneer megetgod.Brukerutvalger
etablertsomeninformasjonskanalmellombrukereog styret/adm.av SF.Dettefor at brukere
skalkunnegi konstruktiveinnspill i forhold til brukervennlighetbådenårdet gjelderdrift, men
ogsåtankerog ideerom videreutvikling av SF.Brukerutvalgetledesav Eivind Drivenes.
De ulike brukergruppene/idrettslagenes
representant
er harhattdirektekontaktmedvaktmestere
og løypekjørerevedbehov.Detteharfungertmegettilfredsstillende.
Administrasjon
Fraog med2008harPerSveinHolte værtdagligleder og Midt-Agder Friluftsrådharhatt daglig
administrasjonav Sandripheiafritidspark.
Tilgjengelighet
Sandripheiafritidsparkskalværemedå leggetil rettefor aktivitet, idrett og friluftsliv for
allmennhetengjennomheleåret.Sandripstuaer tiltrettelagtmeduniversellutforming,og man
harellersfokuspåat heleanleggetskalhalav terskelog væretilgjengeligfor mange.Detteer
folkehelsei praksis.
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Drift
Vedlikehold og tilsyn
SFharut fra økonomiskerammerkjøpt tjenesterfra Venneslakommune.Denneordningen
fungererbra.LarsOlsenog Øyvind Vorelandharfungert somvaktmesterefor SF.
Besøk
2011harværtet sværtgodtår for Sandripheiafrit idspark.Anleggetharenlav terskelog
erfaringerog tilbakemeldingerer at mangeforskjellige menneskerbrukerSandripheiasom
utgangspunktfor aktivitet og godefriluftsopplevelser,og daførstog fremsti vintersesongen.
Skiklubbenei områdetog skolerbrukerløypenemyegjennomheleuka.I helgeneer detet
betydeligbesøkav bl.a.småbarnsfamilier.Pådealler finestehelgedagene
er parkeringsplassene
fulle, og detyrer av menneskeri alle aldere,bådei løyperog akebakker.Dettemåværeet tegn
påat områdeter et populærtutfartsstedfor mennes
ker fra mangekommuneri regionen.

Stadigflere brukerSFtil ulike typerbarmarksakti
viteterogså.Sandripheiafritidsparker mentå
væreet helårsanlegg,og stadigmerav anleggetblir tilrettelagtfor barmarksaktiviteter.
Eksemplerpåbruk er treningav hunderfra NorskeRedningshunder,kurs,treningssamlingerog
rulleski i asfaltløype.Med plasti K60 bakkener ogsåhoppblitt enhelårsaktivitetpåSandrip.
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Kafé
Sandripstuaer gjennomvintersesongen
åpenhverlørdagog søndag.Her kandesomønskerdet
ta enpusti bakken,varmesegog kjøpesegenvaffel, safteller kaffe. Det er megetpositivt at
idrettsklubbenesombrukerSFdelerpåå betjenekafeen.

Løypekjøring
Avtalenom løypekjøring,somble inngåttmellomVenneslaog Kristiansandkommune,MidtAgderFriluftsrådog SFhøsten2004,harfungertmeget bra.LøypenepåSandripholderen
megetgodstandardmedbådeklassiskesporog skøytetrase.Løypeneblir høytprioritert, og
kjøressværtofte. Tilbakemeldingenefra brukereom løypekjøringi 2011harværtsværtgode.
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Snøproduksjon
Ny snøkanonenble kjøpt pånyåret2010.Det ble produsertengoddel snøi haugdennevinteren.
Snøensomble produsertble sidenkjørt ut i spormed maskiner.Erfaringervar at snøbør
produseresrett i løype.
Vannpumpetil snøproduksjonsanlegget
ble dessverreødelagti løpetav sommeren2010.Pumpa
frøsi stykkerdakuldakom, og muligheterfor snøproduksjonenvinteren2010/11var borte.
Heldigviskom snøentidlig. Vinteren2010/11ble alleredeinnledeti novembermedsnøog
skiforhold,og haddesidenstabileog godesnøforhold vinterenigjennom,utenbehovfor ekstra
snøproduksjon.Snøproduksjonsutstyr
harsidenblitt oppgradert.
Hoppbakkene
Hoppmiljøetharflittig benyttetbakkenepåSandrip. Gjenoppbyggingen
av K60 bakken,og
rehabiliteringav de mindrebakkeneharværtenvitamininnsprøytningfor hoppmiljøeti
regionen.
-En stortakk til løypekjørere,sommedny vinsj på maskinen,nåogsåpreparererhoppbakkene.
Litt innkjøringsproblemervar deti starten,menetter hvertfungertealt somdetskulle.Helt topp
å slippeall ”tråkkinga”, er tilbakemeldingerfra hoppmiljøet.
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Utvikling og investeringer
Byggekomite
Byggekomitéfor utbyggingog oppgraderingav Sandripheiafritidsparkharbeståttav Steinar
Møvik, Skikretsenog hoppmiljøetog JürgenOrf, Venneslakommune.2011harværtet år med
myeaktivitet, derflereav prosjektenesomharvært igangsattharblitt ferdigstilt, eller er i
sluttfasenfor ferdigstillelse.
Hopp – 2011
Mangeav prosjektenei forhold til oppgraderingav SFharvært,eller er i tilknytning til
hoppanlegget.Året 2011ble et år hoppmiljøetvil huskebådepågodtog vondt.
Det helestartetmedat enstrålendeopplagtspeake
r, JensOlai Justvik,losetpublikumog gjester
gjennomenvellykket åpningav dennyeK60 hoppbakken9.januar.Dettevar å lesei
Fædrelandsvennen
dagenetter:
Detteer utentvil detflottesteanleggeti landsdelen og enveldiggodbakkeå hoppei, mener
ungguttenSondreBråtanefra SongeSkiklubbi Aust-Agder,somer strålendefornøydmedå
innehabakkerekordenpå 66 m i dennyåpnedebakken.Etter at ordførerTorhild Bransdali
Venneslakommunehaddeklippetsnoren,og VenneslaVeterankorpshaddesattstemningenmed
sinetoner,var dethoppernestur til å få enetterlengtettur neddetnyeanleggettil flere millioner
kroner.
– Det harværtskryt å få fra alle kanter,sådetteer enstor dag.Etterå hajobbetmeddettesiden
dengamlebakkenbrantnedfor to og et halvt år sidenvar det enveldig god følelseå setteutfor i
dag,forteller OddersjaasSteinarMøvik.
Styrelederi Sandripheiafritidspark,DagVige, var bareet enestestortsmil underhele
arrangementet
i går.
– Nå begynnervirkelig biteneå falle påplassi området.I dager detenstordagfor hoppmiljøet,
ikke minstmedtankepåat vi herfår et helårsanle
gg medplastbakkefra vårenav. I tillegg
fortsettervi å utvikle områdettil bruk for alle med interessefor bådeidrett og friluftsliv, sier
Vige.
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Vinteren 2011
Førstevintereni ny hoppbakkeble en langog snørik vinter, medfastetreningerhveruke.Det
ble utført mellom1500og 2000hoppi denstorebakken.I tillegg ble småbakkeneflittig brukt.
5.februarble KM i hopparrangertmed40 deltagerebådei hoppog kombinert,og 24. marsble
det arrangertTelenorcupmedlike mangedeltagere.
Våren 2011
Etter enlangog vellykket vintersesongvar en motivert dugnadsgjeng
klar for plastleggingav
K60 bakken.Det måtteimidlertid gjøresmyegrunnarbeidfør dennejobbenkunneutføres.
Grunnarbeidetstarteti begynnelsenav april, og det var myeå ta tak i.
Grøfting på toppen av K60 bakken
Undersprengningav ”tomt” for fundamentervistedet segat fjellet mot myr påtoppenav
Sandripheiavar sprukket.Detteførtetil at vannrant ut av myraog endteoppi unnarenneti
bakken.Grøfting måttederfortil for ledebort vannet.

Grøftingpåtoppenav bakken

Slik såbakkenut våren2011

Vannetfra toppenav bakkenhaddei løpetav vinterenog vårenlagetstorebekkeri unnarenneti
K60 bakken.Dettemedførteat grunnarbeidetsomvar gjort høsten2010måttegjørespå nytt.
Detteble utført av KasparStrømmeAS samtenfastdugnadsgjeng.

Etter at grunnarbeidetvar gjort pånytt var bakkenklar til plastleggingi juni 2011
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Plastleggingav bakken
Da grunnarbeidetvar ferdig startetjobbenmedtilr etteleggingog plastleggingav bakken.Av
arbeidsomskullegjøresvar å lageet wiresystemsom skulleholdevektenav plasten,legge1620
m2 medisolasjonog tilsvarendemedfestenett.Alt dettearbeidetble gjort pådugnad.
Til slutt startetleggingenav 1620m2 medplastmatter. Dettevar et møysommeligarbeid.Hver
matteer på50x100cm måttestripsestil festenette
t med5 plaststrips.Alt sålovendeut daferien
startet.

Bilde av bakkenfør ferien2011
Sommeren2011ble enregnfull sommer.

Slik såbakkenut etterferien,

og slik etterat plastog isolasjonvar fjernet

Regnethaddetatt medsegmasseneunderisolasjonenog ført denut overdennylagteplasten.
Et sørgeligsyn.Dugnadsgjengen
var i ferd medå mistemotet.
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Men skihopperegir ikke opp sålett. Det var bareå begynnepånytt igjen.Endeligi november,
ettermangedugnadstimer,var SandripheiaK60 ferdig ogsåsomplastbakke.

Andre prosjekter
Snønett
I sluttenav novemberble plastbakkenklargjort for vinteren,og snønettble lagt i helebakken.
Snønetteter viktig slik at snøenskalkunneligge stabilt i unnarennet.
Snøproduksjon
Vannpumpatil snøproduksjonsutstyr
frøsi stykkervinteren2010.Dermedmåtteny pumpeog ny
pumpecontainerinstalleres.Dennyepumpaskalkunneproduseresnøi hoppbakken
e og brukes
til vanningsanleggfor hoppingpåplastom sommeren
. Det ble montertautomatisktemperaturvarslingi pumpecontaineren,
slik at frostproblemerskalunngåsfor framtiden.Det ble også
investerti 4 nyelansekanoner,
samtkompressorsomer monterti dennyegarasjen.Detteutstyret
ble testetog tatt i bruk i desember2011,og detnye utstyretprodusertesnøhelt nedtil -2 grader.
Parkeringsplasser
En etterlengtetog ny parkeringsplass
medplasstil ca150biler ble anlagthøsten2010.Ny
parkeringsplass
i tilknytning til eksisterendeparkeringsanleggble anlagthøsten2011,og SFhar
dermedutnyttetmaksimaltav tilgjengeligområdertil parkeringsplasser
foreløpig.
Vei til toppen av hoppbakken.
Anleggsveienopptil hoppbakkener utbedretslik at denkanbrukessomalpinbakke,eller til
akingog skileik. Dettearbeideter ikke ferdig.
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Økonomi
Sandripheia fritidspark
Driftsregnskap
Utgifter
108000
109900
111500
112000
112030
112053
114000
117000
118001
118500
118501
119000
119502
120000
123000
123032
123042
124030
124040
127000
142900
145000
157000
159000

Inntekter
162000
163002
165000
172800
172900
175000
199000

154000
194000

Godtgjørelse folkevalgte
Arbeidsgiveravgift
Matvarer og bevertning
Annet forbruksmateriell og tjenester
Innleid hjelp
Utgifter til regnskap og revisjon
Annonser, reklame, info
Transportutgifter/drift egne transportmidler
Elektrisitet
Vakthold og sikring
Forsikring
Leie av lokaler og grunn
Kommunale avgifter
Inventar og utstyr
Vedlikehold og byggetjenester
Skjøtsel - lysløyper
Vedl.hold-løypekjøringog snøproduksjon
Vaktmestertjenester
Snøbrøyting
Konsulenttjenester (ikke lønn)
Merverdiavgift utenfor mva-loven
Overført til kommuner
Overført til investeringer
Avskrivning
Sum utgifter

Organisasjonsnr: 975 643 328
Budsjett
2012

Regnskap
2011

25 000
4 000
20 000
50 000
120 000
25 000
20 000
10 000
160 000
15 000
30 000
9 000
5 000
130 000
30 000
50 000
180 000
120 000
42 000
5 000
160 000
0
0
0
1210000

22 500
3 173
23 305
45 981
100 000
24 895
7 568
22 056
166 112
10 846
25 092
7 946
1 801
36 390
26 399
56 129
147 250
100 000
41 230
0
160 265
0
596 931
496 741
2 122 610

Budsjett
2011

40 000
6 000
18 000
35 000
100 000
25 000
20 000
5 000
150 000
25 000
30 000
8 000
10 000
20 000
20 000
100 000
150 000
100 000
30 000
0
0
0
0
0
892 000

Regnskap
2010

34 500
4 865
8 833
19 683
100 000
24 161
0
5 640
143 046
27 778
19 900
7 946
3 996
179
23 881
128 581
180 726
100 000
30 974
8 000
143 791
400 000
1 615 733
255 517
3 287 730

Avg. fritt salg varer og tjenester
0
0
0
-2 804
Utleie lokaler
-65000
0
0
-7 500
-4 500
-7 000
-11 400
Annet avg. pl. salg av varer og tjenester
-5000
-596 931
0 -1 615 733
Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet
0
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
-160 000
-160 265
0
-143 791
Refusjoner fra kommuner
-1 065 000 -1 028 788 -1 028 788 -1 330 143
Motpost avskrivning
0
-496 741
0
-255 517
Sum inntekter
-1 295 000 -2 287 225 -1 035 788 -3 366 888
Resultat driftsregnskap (minustegn er overskudd)
Resultatet er disponert slik:
Bruk av disposisjonsfond
Avsatt disposisjonsfond

-85 000

-164 615

-143 788

-79 158

overskudd

0
164 615
overskudd

0
143 788
overskudd

0
79 158
overskudd

Overskuddet i 2011 på kr 164.615 er avsatt disposisjonsfondet.
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Investeringsregnskap

Budsjett
2012

Regnskap
2011

020000
023000
042900

Inventar og utstyr (10-års levetid)
Byggetjen. omb. nybygg/nyanlegg
Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum utgifter

0
0
0
0

070000
075000
077000
094000
095800
097000

Refusjon fra staten
Refusjon fra kommuner
Refusjon fra andre (KLP forsikring)
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne inv.fond
Overføring fra driftsregnskapet
Sum inntekter

0
0
0

0
2 400 520
596 931
2 997 451

-120 000
-699 334
-627 950
-177 671
-816 911
0
-596 931
0 -3 038 797

Resultat investeringsregnskap(minustegn er overskudd)

055000

Resultatet er disponert slik:
Avsetning bundet investeringsfond

0

Budsjett
2011

Regnskap
2010

0
0
0
0

446 148
6 116 563
1 615 733
8 178 444

0
-675 000
0 -6 005 679
0
-50 000
0
0
0
0
0 -1 615 733
0 -8 346 412

-41 346

0

-167 968

41 346

0

167 968

Overskuddet i 2011 på kr 41.346 er avsatt investeringsfondet.
Oversikt over fondene
Disposisjonsfond
Saldo 01.01.
Resultat driftsregnskap
Brukt i investeringsregnskapet
Saldo 31.12

407 754
164 615
-177 671
394 698

Bundet investeringsfond
Saldo 01.01
Resultat investeringsregnskapet
Brukt i investeringsregnskapet
Saldo 31.12

775 565
41 346
-816 911
0

Balanseregnskapet
Utdrag fra balanseregnskapettil Kristiansand kommunes regnskap
Kommentar:
Sandripheia fritidspark hadde egne bankkonti i 2003. I 2004 ble regnskapet innlemmet i Kristiansand kommunes
regnskap etter paragraf 27 i kommuneloven. Alle bankkontiene ble derfor avviklet i oktober 2004.
Kortsiktig gjeld pr 31.12 er ikke blitt spesifisert da dette ligger inne i kommunens totale kortsiktige gjeld.
Regnskap Regnskap
2011
2010
3 000
3 000

Omløpsmidler
2.1750.001
Håndkasse (objekt 20246)
Langsiktig gjeld
2.4
Langsiktig gjeld

0

0

Kristiansand 29.2.12
For Sandripheia fritidspark
Eivind Drivenes
Styrets leder

Per Svein Holte
Daglig leder
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Menneskermed ulike i behovi alle aldere skal få muligheten til aktivitet og
godeopplevelseri friluft på Sandrip!
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Sandripheia fritidspark
C/o Midt-Agder Friluftsråd
Dronningens Gate 2, Postboks 207, 4662 Kristiansand
Telefon 95 85 11 11 – post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no
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