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Hilsen fra styreleder
Året 2017 har gått over i historiebøkene. I Sandripheia fritidspark sin historie for dette året
kan vi notere oss for enda en vinter med lite snø. Det ble produsert kunstig snø i deler av 1 km
rundløype og i hoppanlegg. Sandripheia var i en periode det eneste stedet i regionen der det
var mulig å gå på ski. Men til tross for lite og ujevnt med snø så ble det gjennomført mye
aktiviteter på Sandrip gjennom vinteren. I tillegg til organiserte aktiviteter, så vet vi at
anlegget brukes mye av både turfolket med familier og av skoler i regionen.
Arbeidet med å videreutvikle anlegget med nytt skiskytteranlegg, flere løyper og langrenns
stadion har krevd en stor innsats. I 2016 ble ny reguleringsplan for Sandripheia ferdig og
ekstra tilskudd til formålet fra eierkommuner ble innvilget sent høsten 2016. Dette medførte at
forutsetninger for å kunne arbeide videre med planer om nyinvesteringer i 2017 var på plass.
Planleggingsarbeid ble intensivert og detaljplaner ble utarbeidet. Prosjektering av anlegg ble
gjort i forlengelsen av arbeidet med reguleringsplan, og det ble gjennomført anbudskonkurranse for å hente inn best mulig pris på arbeidet. Like før årsskiftet 2018 ble Kaspar
Strømme valgt som hovedentreprenør for utbygging av skiskytteranlegg og nye løypetraseer.
Sommeren 2017 ble løypetraseen for den nye asfaltløype og det nye stadionanlegget hogd ut
og ryddet. Det ble gjort samtidig med stor hogst på naboeiendom til der lysløypa ligger. Hogst
arbeid ble utført med store hogstmaskiner og det ble gjort til dels store skader på løypetraseen
som gjorde at denne var stengt store deler av høstsesongen. En våt høstsesong medførte at det
var vanskelig å rydde opp ordentlig før ny skisesong startet. Dette til tross så ble det fullt
mulig å bruke store deler av løypene vinteren 2018.
I løpet av 2017 ble lysarmaturer i den gamle lysløypa byttet ut. De gamle armaturene
inneholdt PCB, og det var påkrevd at disse ble skiftet ut. Enkelte lysarmaturer var i en så
dårlig forfatning at det kunne sammenlignes med å gå på ski i dårlig måneskinnslys. Nye
lysarmaturer medfører at skiløpere bokstavelig talt ser løypene i et nytt lys. Utskiftning av
lysarmaturer ses også i sammenheng med etablering av nytt skiskytteranlegg og nye løyper.
Det ble også gjennom 2017 lagt ned enormt mye dugnadsarbeid i og ved anlegget. Det blir
gjennom et normalår lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å kunne gjennomføre alle
treninger, konkurranser og sosiale sammenkomster for barn og unge på Sandrip. Men i tillegg
til alt dugnadsarbeid som gjøres i forhold til gjennomføring av aktiviteter, så har det blitt gjort
et formidabelt arbeid med å oppgradere og videreutvikle anlegget på Sandrip. Øvrebø IL har
også dette året jobbet iherdig for ny langrenns- og skiskytterstadion. Hoppmiljøet står som
alltid på i hoppanlegget. Vi må erkjenne at utviklinga Sandripheia fritidspark i svært stor grad
er avhengige av idrettsklubbene og ildsjelene som viktige pådrivere.
Sandripheia fritidspark har ikke ansatte, men kjøper vaktmestertjenester og løypekjøring fra
Vennesla kommune og administrative tjenester fra Midt-Agder Friluftsråd. I tillegg så kjøpes
arbeid med snøproduksjon av Vennesla og Kristiansand kommuner. Takk for vel utført arbeid
til alle som vært involvert i året som har gått. Jeg vil også avslutningsvis takke styret og alle
andre samarbeidspartnere for godt samarbeid, og håper på fortsatt godt samarbeid og en god
videre utvikling av Sandripheia fritidspark i året som kommer. 2018 blir veldig spennende!
Eivind Drivenes
Styreleder
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Sandripheia fritidspark
Formålsparagraf og organisasjonsform
Sandripheia fritidspark (SF) er et interkommunalt samarbeidsprosjekt som skal tilrettelegge
og drive anlegg for vinter- og sommeridretter, og fremme friluftsaktiviteter for allmennheten
på Sandrip i Øvrebø i Vennesla. Selskapet skal ikke ha kommersielle formål.

Eierforhold
Oppbygging og drift av SF er et interkommunalt prosjekt mellom kommunene Kristiansand,
Vennesla, Søgne og Songdalen. Utgiftsfordelingen og eierskap har bakgrunn i en beregning
av hvor mange brukere det var fra de ulike eierkommunene. Eierforhold er som følger:
Kristiansand 8/12 deler
Søgne
1/24 del

Vennesla
Songdalen

3/12 deler
1/24 del

Styrets sammensetning
Styret i SF har politisk valgte representanter fra eierkommuner. I tillegg er det en representant
fra Agder og Rogaland Skikrets. Styret velges for en fireårs periode sammenfallende med
fylkesting/kommunevalg. Eksisterende styre tiltrådte i 2016 for en fireårsperiode.

Styrerepresentanter 2016-2019
Eivind Drivenes, Vennesla (leder)
Torfinn Kleivset, Søgne
Arve Stokkelien, Kristiansand (nestleder) Reidar Heivoll, Songdalen
Steinar Møvik, Agder og Rogaland Skikrets
Styret har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Sandripheia fritidspark. Styret har hatt seks
styremøter i løpet av 2017, og har hatt fokus på optimal drift og videreutvikling av anlegget til
beste for både idretten og for allmennheten i regionen.

Brukermedvirkning
Dialogen mellom Sandripheia fritidspark og brukergruppene er god. Det blir holdt årlige
brukermøter som en informasjonskanal mellom brukere og styret/adm. av SF. Dette for at
brukere skal kunne gi konstruktive innspill i forhold til brukervennlighet både når det gjelder
drift, men også tanker og ideer om videre utvikling av SF.
De ulike brukergruppene/idrettslagenes representanter har hatt direkte kontakt med
vaktmestere og løypekjørere ved behov. Dette har fungert på en god måte.

Administrasjon
Midt-Agder Friluftsråd har daglig administrasjon av Sandripheia fritidspark. Ansvarlige for
dette arbeidet er Per Svein Holte og Erlend Falkgjerdet.

Tilgjengelighet
Sandripheia fritidspark skal være med å legge til rette for aktivitet, idrett og friluftsliv for
allmennheten gjennom hele året. Sandripstua er tilrettelagt med universell utforming, og det
fokuseres på at hele anlegget skal ha lav terskel for bruk og være tilgjengelig for mange. Dette
er folkehelse i praksis.
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Sandripstua

Sandripstua er ei flott varmestue som er plassert sentralt i Sandripheia fritidspark. Den
inneholder toaletter, garderober, stort samlingsrom og kjøkken. Den inneholder også
sekretariat og lagringsrom for diverse utstyr til utlån, bl.a. ski og staver og skikjelker for
mennesker med funksjonsnedsettelser. Sandripstua er tilrettelagt med universell utforming, og
har heis mellom 1. og 2.etasje. Gjennom vinteren er varmestua åpen i helgene. Der kan en
varme seg og få kjøpt seg en kaffe og en vaffel.
Sandripstua blir også brukt gjennom hele året av ulike lag og foreninger både i forbindelse
med konkurranser, trening og samlinger, og ellers ved arrangementer av ulike slag. Ved
enkelte anledninger blir også Sandripstua leid ut til for eksempel dåp, konfirmasjoner eller
andre arrangementer.

Beliggenhet og adkomst
Sandripheia fritidspark ligger på Sandrip i Øvrebø i Vennesla kommune ca. 25 km nord for
Kristiansand. Følg RV 9 nordover fra Kristiansand til du passerer Skarpengland. Sving
deretter av RV 9 ca. 1 km nord for Skarpengland der det står skilt Sandrip 0,6 km og kjør til
veiens ende. Et alternativ er å parkere på p-plass som ligger langs RV 9 ca. 1 km nord for
innkjøring til Sandrip. Lysløypa inn til Sandripheia fritidspark passerer p-plassen.
Det er også bussforbindelse mellom Kristiansand-Evje gjennom hele året. Buss nr.170 starter
fra Kristiansand rutebilstasjon. Gå av busstopp Dalhefte i Vennesla. Du må deretter gå ca. 100
meter til p-plassen på høyre side langs RV 9 når du kommer fra sør.
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Drift
Vedlikehold og tilsyn
Sandripheia fritidspark har kjøpt vaktmestertjenester fra Vennesla kommune. Denne
ordningen har vært praktisert i mange år. Lars Olsen og Øyvind Voreland har fungert som
vaktmestere for SF. Lars og Øyvind er også løypekjørere, og er blant mannskapene som
driver med snøproduksjon ved anlegget i tillegg til mannskaper fra parkvesenet i Kristiansand
kommune.

Besøk
Vintersesongen 2016/17 var en kort skisesong. Anlegget ble godt besøkt i de periodene da det
var snø i løypene. I en periode var 600 meter rundløype på Sandrip det eneste stedet i hele
regionen det gikk an å gå på ski. Anlegget har en lav terskel for bruk. Erfaringer og
tilbakemeldinger er at mange forskjellige mennesker bruker Sandripheia som utgangspunkt
for aktiviteter og gode friluftsopplevelser, og da først og fremst i vintersesongen.
Bilder fra kameraene oppdateres hver dag, og kan ses på nettsidene til Midt-Agder Friluftsråd:

www.midt-agderfriluft.no
Skiklubbene i området og skoler bruker løypene gjennom uka. I helgene er det et betydelig
besøk av bl.a. småbarnsfamilier. På de aller fineste helgedagene er parkeringsplassene fulle,
og det yrer av mennesker i alle aldere, både i løyper og akebakker. Området er et populært
utfartssted for mennesker fra flere kommuner i regionen.
Flere bruker Sandrip til ulike typer barmarks aktiviteter også. Sandripheia fritidspark er ment
å være et helårsanlegg, og stadig mer av anlegget blir tilrettelagt for barmarks aktiviteter.
Eksempler på bruk er kurs, treningssamlinger og rulleski i asfaltløype. Med plast i K60
bakken har også hopp blitt en helårsaktivitet på Sandrip, og har vært i bruk de siste somrene
etter at plastbakken ble offisielt åpnet i 2012.
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Kafé
Sandripstua er gjennom vintersesongen åpen hver lørdag og søndag når det er greie forhold i
skiløypene. Her kan de som ønsker det ta en pust i bakken, varme seg og kjøpe seg en vaffel,
saft eller kaffe. Det er meget positivt at klubbene som bruker SF til sine aktiviteter deler på å
betjene kafeen på dugnad.

Løypekjøring
Avtalen om løypekjøring som ble inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommune, MidtAgder Friluftsråd og Sandripheia fritidspark høsten 2004 har fungert bra. Løypene på Sandrip
holder en meget god standard med både klassiske spor og skøytetrase. Løypenettet består av
3,5 km og 1 km lysløyper, der 1 km løype er tilrettelagt for alle.

Det blir i tillegg kjørt alternative og kortere rundløyper og mange parallelle spor på sletta i
umiddelbar tilknytning til Sandripstua. Disse løypene brukes aktivt av skiklubber, men er
også godt egnet for de som tar sin første tur på ski. Løypene blir høyt prioritert, og prepareres
svært ofte. Akebakker og skileikanlegg blir også preparert til daglig bruk.
Snøproduksjon
Sandripheia fritidspark har de siste årene oppgradert anlegget for snøproduksjon. Vinteren
2016/17 ble det produsert snø i midten av januar, slik at varigheten på skisesongen økte med
flere uker. Det kan også nevnes at i en lengre periode var en 600 meter lang rundløype på
Sandrip eneste skiløype som var tilgjengelig for bruk i hele regionen. Se bilde neste side.
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www.midt-agderfriluft.no
Hoppbakkene
Hoppmiljøet bruker bakkene på Sandrip flittig når forholdene ligger til rette for det.
Gjenoppbyggingen og plastlegging av K60 bakken, og rehabilitering av de mindre bakkene
har vært en vitamininnsprøytning for hoppmiljøet i regionen. Investeringer i løypemaskin med
vinsj har medført at hoppbakkene blir preparert med løypemaskin. Hoppmiljøet spares på
denne måten for mye dugnadsarbeid.
Konkurranser og arrangementer
Det blir gjennomført mange konkurranser i skiløyper og hoppbakker gjennom vinteren.
Sesongen 2017 ble totalt sett svært ujevn på grunn av lite snø i deler av sesongen, og flere
renn som var planlagt gjennomført på Sandrip ble enten flyttet eller avlyst. Dette synliggjør
behovet for å ha gode betingelser for å produsere snø i løypene når natursnøen uteblir.

Hopp
Vinteren 2017
Det ble nok en snøfattig vinter. Det ble imidlertid produsert snø i K60 bakken. Det viser seg at
det å få snøen til å ligge på riktig plass ved snøproduksjon ikke er så enkelt. Kun litt vind gjør
at snøen driver av gårde og daler ned på feil plass. Det er også viktig å flytte lansene ofte for
at ikke snøen skal samles i hauger. Det ble en del hauger denne vinteren. Med en løypemaskin
som kun kan preparere i oppoverbakke så ble det en stor jobb å spa bort haugene for hånd.
Hoppmiljøet har et stort ønske om å få en løypemaskin med vinsj på taket som kan preppe i
både oppover- og nedoverbakke.
Kretsmesterskap i hopp ble arrangert 18.februar. Arrangementet ble gjennomført under svært
godt forhold. Heldigvis har vi porselensspor i overrennet på K60 bakken slik at vi ikke er
avhengige av snø der. Samme dag ble det også arrangert hopprenn i små bakkene.
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Glade gutter og jenter under premieutdeling i Sandripstua
Sommeren 2017
Det ble hoppet på plast stort sett hver uke med trening tirsdager og torsdager kl.18.00 fra mai
frem til kulda igjen satte inn i midten av november. Plastbakken på Sandrip blir brukt av
hoppere fra hele Sørlandet. Vi får fra tid annen også besøk av hoppere fra andre steder i landet
som setter stor pris på å hoppe i vår flotte 60 meters bakke.
Helga 11-13.august ble det arrangert Regioncup på plast i K60 bakken. Region cupen dette
året bestod av hopprenn på Sandrip, Hasselbakken – Skien, Gjerpenkollen – Drammen.
Hoppere fra Øvrebø og Oddersjaa deltok i alle rennene. Det ble et vellykket arrangement på
Sandrip med deltagere fra hele Sør-Norge. Det legges opp til tilsvarende arrangement i 2018.

Langrenn
Sandrip har en god beliggenhet for flere klubber og mange skiløpere, og har vanligvis gode
snøforhold gjennom vinteren. Skiløypene på Sandrip blir svært mye brukt av ulike grupper
skiløpere i alle aldere hver eneste uke når det er snø gjennom vinteren; både til tur, trening og
konkurranser. Anlegget er godt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og har godt preparerte
skiløyper. Med Sandripstua sentralt plassert i området så er det også mulig å skifte, dusje,
varme seg og gjennomføre sosiale sammenkomster i umiddelbar nærhet til skiløypene.
Selv om vinteren 2017 var en kort og snøfattig vinter så ble det i løpet av vinteren arrangert
mange konkurranser på Sandrip. De vellykkede arrangementene med mange deltakere fra
store deler av regionen viser at arenaen på Sandrip egner seg meget godt for ulike
arrangementer. I tillegg til bruk om vinteren så brukes Sandripheia også som arena for
treninger i barmarkssesongen, både til fots og på rulleski.

Skiskyting
Det trenes skiskyting en dag i uka gjennom store deler av året på Sandrip med ski om vinteren
og på rulleski, eller beina i barmarksesongen. I tillegg til vinterbruk så gjennomføres
høstkarusell på barmark på Sandrip. Høstkarusellen ble avsluttet på Sandrip med sosial
tilstelning og premiering i Sandripstua. Det ble også gjennomført skiskytterskole høsten 2017.
Skiskytterne er svært interessert i at skiskytteranlegget som planlegges skal komme på plass
snarest. Skytebanen som ligger langt borte fra Sandripstua er utdatert. Det er også et sterkt
ønske å få koblet sammen asfaltløype med skytebane, slik at disse blir en integrert del av
anlegget.
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Andre arrangementer
Midt-Agder Friluftsråd og flere andre organisasjoner bruker Sandripheia fritidspark til
gjennomføring av ulike arrangementer, kurs og aktiviteter. Det ble i løpet denne
vintersesongen arrangert mange snø- og vinterdager for grupper med spesielle
tilretteleggingsbehov og for flere hundre minoritetsspråklige elever fra ulike
voksenopplæringer og læringssentre fra hele regionen.

Sandripheia fritidspark brukes også til skidager for skolene i regionen, og er ellers et svært
viktig utfartsmål både for den organiserte idretten og for allmennheten.
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Lav terskel for bruk
Sandripheia fritidspark skal være med å legge til rette for aktiviteter, idrett og friluftsliv for
allmennheten gjennom hele året. Selv om anlegget er et idrettsanlegg for langrenn, hopp og
skiskyting, så er Sandrip også et svært viktig tur og friluftsmål for mange mennesker i
regionen.

Sandripstua er tiltrettelagt med universell utforming, og man har ellers fokus på at hele
anlegget skal ha lav terskel for bruk og være tilgjengelig for mange. Ved videreutvikling av
anlegget så har styret stort fokus på å legge til rette slik at anlegget kan være en
aktivitetsarena for alle.

Mennesker med ulike i behov og i alle aldere skal få muligheten til å gjennomføre aktiviteter
og få gode opplevelser i friluft på Sandripheia!
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Utvikling og investeringer
Flere store prosjekter som har pågått de senere årene har blitt ferdigstilt. Vanlig vedlikehold,
skjøtsel og utvikling av eksisterende anleggsmasse skjer for øvrig kontinuerlig og ved behov.
Tiltak og prosjekter i 2017:

Nye lys i lysløyper
Det har vært satt av ekstra spillemidler for å kunne bytte ut lysarmaturer i lysløyper.
Sandripheia fritidspark har fått tilskudd, og har i 2017 byttet ut lysarmaturer og mange stolper
i den gamle lysløypa. De gamle armaturene inneholdt PCB, og det var påkrevd at disse ble
skiftet ut. Utskiftning av lysarmaturer ses også i sammenheng med etablering av nytt
skiskytteranlegg og nye løyper.

Eksisterende løypetraseer
For å kunne ha jevne og gode traseer på barmarka og et godt underlag til å kjøre løyper på så
ble det før vintersesongen 2017 kjørt på ca. 130 tonn grus i løypene. Det ble utover dette gjort
vanlig vedlikehold og skjøtsel i løypene.

Hoppbakker
Etter flere år med betydelig oppgradering i hoppbakkene, så ble det ikke utført de store
endringene i hoppanlegget i 2017. Men noe ble gjort. For å møte utfordringer ved lite snø i
hoppanleggene ble det høsten 2017 lagt plastspor i K20 bakken. Dette ble gjort på en svært
enkel måte ved at man lagde sporene av impregnerte materialer med geonett som glid flate.
Sporet fungerte utmerket. Se bilde under.

Spor i K20 bakke

Bomsystem i K60 og K40 bakkene

Bomsystemer i K60 og K40 bakkene har vært et savn. Svein Bjerland fra Øvrebø Hopp tok på
seg jobben med å få laget bommer som skal plasseres ved de forskjellige avsatsene på toppen
av overrennet. Sammen med Steinsland mekaniske verksted på Hægeland utviklet de et
bomsystem i aluminium som viser seg å fungere på en utmerket måte. Den valgte bommen
vippes ned når hopperen setter seg utpå, og vipper opp igjen når hopperen har forlatt bommen.
Se bilde over.
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Det kan også nevnes at det de siste årene bl.a. har blitt investert i nytt lydanlegg, web
kameraer for å kunne se snø- og preppestatus og trådløst nettverk til bruk ved gjennomføring
av arrangementer. I 2017 så har det også blitt kjøpt inn prosjektor for bruk i treningsarbeid
eller til bruk ved kurs, møter eller sosiale anledninger.

Mye av fokuset for organisasjonen har de siste årene vært å tilrettelegge for å kunne realisere
nytt skiskytteranlegg med tilhørende langrennstadion som en integrert del av Sandripheia
fritidspark. Det er gjort et betydelig arbeid med å sikre gode rammebetingelser for å kunne
gjennomføre dette tiltaket.

Nytt skiskytteranlegg og flere nye løypetraseer
Forprosjekt og idedugnad
Det har i mange år pågått et idedugnadsarbeid for å utvikle Sandripheia fritidspark med
langrenns stadion, skiskytteranlegg og flere asfalterte løypetraseer for helårs bruk og som er
tilgjengelige for alle. Arbeidet har blitt videreført i et forprosjekt der mye av
underlagsarbeidet som i dag prosjekteres og gjennomføres har blitt gjort. Prosessen har
underveis blitt forankret i idrettsklubber.
Grunneieravtaler
Sandripheia fritidspark har reforhandlet grunneieravtaler for å kunne bruke løypene på
Sandrip i et langsiktig perspektiv. SF har i denne prosessen også avtalt å kjøpe viktige
tilleggsarealer. Det ble sendt inn en sikringssøknad til Miljødirektoratet, og SF har fått tilsagn
om midler til sikring/kjøp. Enkelte detaljer i forhold til denne prosessen gjenstår.
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Reguleringsplan
Det har blitt laget en områdeplan av COWI som er grunnlag for utbygging av skiskytteranlegg
på Sandrip. Områdeplanen ble vedtatt i Vennesla kommunestyre desember 2016.
Prosjektering og anbudskonkurranse skiskytteranlegg
I forlengelse av arbeidet med å lage områdeplanen så har COWI blitt engasjert til å
prosjektere utbygging og lage dokumentgrunnlag for å hente inn anbud, og til gjennomføring
av anbudskonkurranse. Like før årsskiftet 2018 ble Kaspar Strømme AS valgt som hovedentreprenør for utbygging av skiskytteranlegg og nye løypetraseer. Arbeidet igangsettes i
2018. Anbudskonkurranse for snøproduksjonsutstyr gjennomføres i 2018.
Byggekomite
Styret for Sandripheia fritidspark har nedsatt en byggekomite som skal gjennomføre
prosjektet og være ansvarlige for utbygging av skiskytteranlegget. Som leder for
byggekomiteen er prosjektleder Leif R. Sakariassen leid inn fra Vennesla kommune.
Byggekomiteen består ellers av Jürgen Orf, Vennesla kommune, Steinar Møvik, Skikretsen
og Bjørner Ellingsberg, Øvrebø ski.
Finansiering av skiskytteranlegg
Som en del av finansieringa har eierkommuner etter tøffe politiske forhandlinger høsten 2016
vedtatt at de til sammen skal bidra med 9 millioner kroner. Store deler av utbygginga er
utover dette planlagt finansiert med spillemidler, og søknader er allerede sendt og godkjent.
I tillegg har Øvrebø ski gjort en formidabel dugnadsinnsats i prosjektet og har gitt lovnader
om mer. De har også bidratt med pengegaver til prosjektet. Øvrebø ski har også fått flere
gaver til prosjektet fra Skillingsfondet og LOS fondet og alle idrettsklubbene som bruker SF
har fått gave fra Sparebanken Sør etter søknad fra Oddersjaa til prosjektet. Sandripheia
fritidspark har også fondsmidler som skal brukes.
Utbygging
I løpet av 2017 har skiskytterarenaen og løypetraseene blitt stukket ut, hogget og ryddet.
Utbygging av skiskytteranlegget utføres i 2018. Byggekomiteen arbeider videre med å hente
inn anbud på snøproduksjonsutstyr parallelt med at første trinn grunnarbeider påbegynnes.
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Økonomi – Sandripheia fritidspark
Driftsregnskap
Utgifter
108000
109900
111500
112000
112053
114001
114004
116002
117000
118001
118500
118501
119000
119500
119502
120000
123000
123026
123032
123042
123043
124031
124032
124040
127000
127002
127003
142900
157000
159000

Inntekter
163002
172900
175000
177001
199000

Driftsregnskap org. nummer 975 643 328

Budsjett
2018

Møtegodtgjørelser folkevalgte
Arbeidsgiveravgift
Matvarer og bevertning
Annet forbruksmateriell og tjenester
Utgifter til regnskap og revisjon
Annonser, kunngjøringer, reklame, informasjon
Trykking og kopieringsutgifter
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reise- og transportutgifter
Strøm
Vakthold og sikring (bygg/anlegg og personer)
Forsikring (bygg/anlegg, personer, maskiner og utstyr)
Leie av lokaler og grunn
Avgifter, gebyrer og lisenser
Kommunale avgifter
Inventar og utstyr
Vedlikehold og byggetjenester (bygg og anlegg)
Vedlikehold utendørsanlegg
Vedlikehold lysløyper
Vedlikehold løypekjøring og snøproduksjon
Vedlikehold hoppbakken
Kjøp av vaktmestertjenester Vennesla kommune
Kjøp av tjenester løypekjør/snøprod. Vennesla kommune
Kjøp av snøbrøytingstjenester
Konsulenttjenester og andre tjenester
Juridisk bistand
Innleid hjelp Midt-Agder friluftsråd
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon
Overføringer til investeringsregnskapet
Avskrivninger
Sum utgifter

35 000
3 455
17 000
75 000
25 000
15 000
6 000
5 000
10 000
160 000
27 000
42 000
10 000
3 000
6 000
15 000
100 000
10 000
100 000
150 000
30 000
100 000
200 000
60 000
35 000
0
140 000
250 000
0
0
1 629 455

Utleie lokaler (tilfeldig utleie)
Momskompensasjon
Refusjoner fra kommuner
Erstatning fra KLP
Motpost avskrivninger
Sum inntekter
Resultat driftsregnskap (minustegn er overskudd)

Resultatet er disponert slik:
154000 Avsetn. disposisjonsfond
194000 Bruk av disposisjonsfond
Regnskapsmessig resultat
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Regnskap
2017
29 500
4 159
18 680
27 807
23 794
0
5 100
0
0
176 596
28 705
39 798
21 536
0
4 922
41 462
14 507
24 357
40 510
141 722
9 126
100 000
210 413
19 600
0
29 170
140 000
206 949
792 532
2 150 945

Budsjett
2017
25 000
3 455
17 000
75 000
25 000
15 000
0
5 000
10 000
160 000
22 000
42 000
10 000
3 000
6 000
15 000
100 000
10 000
100 000
150 000
30 000
100 000
200 000
60 000
35 000
0
140 000
250 000
0
0
1 608 455

Regnskap
2016
22 500
3 172
16 151
32 033
24 889
0
0
0
0
137 931
19 777
38 271
10 599
2 500
5 886
0
52 124
6 150
113 901
150 023
27 922
100 000
200 000
49 000
33 261
0
130 000
200 063
0
797 203
2 173 356

-4 000
-1 000
-4 000
-1 500
-250 000
-206 949
-250 000
-200 063
-1 334 486 -1 304 483 -1 304 483 -1 272 666
0
0
-6 606
0
-792 532
0
-797 203
-1 588 486 -2 304 964 -1 558 483 -2 278 038
-40 969

-154 019

49 972

-104 682

40 969
0
0

154 019
0
0

0
-49 972
0

104 682
0
0

Side 16

Investeringsregnskap
Budsjett
2018

Investeringsregnskap

Regnskap
2017

Budsjett
2017

Regnskap
2016

020000 Inventar og utstyr (10-års levetid)
023000 Byggetjen. omb. nybygg/nyanlegg
042900 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum utgifter

0
0
0
0

0
1 265 550
316 222
1 581 772

0
0
0
0

10 610
647 874
134 578
793 062

070000
072900
075000
077000
097000

Refusjon fra staten spillemidler
Momskompensasjon investeringer
Refusjon fra kommunene
Refusjoner fra andre (Øvrebø IL)
Overføring fra driftsregnskapet
Sum inntekter

0
0
0
-316 222
0 -4 880 000
0
0
0
0 -5 196 222

0
0
0
0
0
0

0
-134 578
0
-100 000
0
-234 578

Resultat investeringsregnskap (minustegn er overskudd)

0 -3 614 450

0

558 484

0
0
0

0
0
0

0
558 484
0

Resultatet er disponert slik:
055000 Avsatt bundet investeringsfond
095800 Bruk av bundet investeringsfond
Regnskapsmessig resultat

3 614 450
0
0

Overskuddet på kr 3.614.450 er avsatt bundet investeringsfond.

Oversikt over fondene
Disposisjonsfond
Saldo 01.01
Avsatt overskudd driftsregnskap
Saldo 31.12

978 793
154 019
1 132 812

Bundet investeringsfond
Saldo 01.01
Avsatt overskudd investeringsregnskapet
Saldo 31.12

1 550 833
3 614 450
5 165 283

Balanseregnskapet
-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.
-Sandripheia fritidspark har ikke langsiktig gjeld pr. 31.12.

Kristiansand 08.03.18
For Sandripheia fritidspark
Eivind Drivenes
Styrets leder
Årsmelding Sandripheia fritidspark 2017

Per Svein Holte
Daglig leder
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Sandripheia fritidspark
C/o Midt-Agder Friluftsråd
Vestre Strandgate 22, Postboks 207, 4611 Kristiansand
Telefon 95 85 11 11 – post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no
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