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Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 8 styremøter / arbeidsmøter gjennom året igjennom, hvor store og små saker er 
behandlet og diskutert. Deler av styret har vært med i praktisk drift av anlegg, kursing og 
trening/aktiv. 

 

Generelle oppgaver 
Fordi klubben er relativt liten og fortsatt under utvikling har det også i år vært mye fokus på å få 
ting opp å stå, både økonomisk og praktisk. Det har vært fokus på å få inn penger og holde 
kostnader nede slik at klubben og driften kan sikres, og det har også rettet fokus på fornyelse av 
utstyr for å kunne opprettholde sikker drift av bakken i gjennom sesongen.  

Ljan Alpin er inne i sitt 6. driftsår som egen klubb. Styret i 2018 har bestått relativt nye 
styremedlemmer, men med de samme ildsjeler i apparatet bak, gjør at Sloreåsen slalombakke blir 
drevet på en profesjonell måte sesong etter sesong. 

 

 

Aktivitet 
Ljan Alpin har for sesongen 2018 arrangert kurs og treninger for grupper i alderen 5 til 12 år, med 
fokus på "Trygghet - Glede - Mestring". Skikursene i regi av Eilif Harloff og Julie Altmann har 
omfattet nybegynnerkurs, viderekomne kurs, jibbekurs og snowboardkurs, og tilbakemeldingene 
fra foreldre og barn har vært positive og det vises til god progresjon hos barna som har deltatt på 
kurs.  

Antall kursdeltakere er jevnt fra året før, 153 i 2017 og 176 i 2018, og vi gleder oss over mange 
glade barn i bakken.  
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Treningsgruppene Ljan Alpin. 

Barmarkstrening har pågått hele året etter at skisesongen sluttet gjennom våren, høsten og frem til 
sesongstart 2018/2019 to ganger i uken. I tillegg kommer noen helgesamlinger. Noe inne trening på 
Ljan skole og utetrening i nærmiljøet.  Treningene har fokuserte på å være utfordrende, morsomme 
og allsidige. 

Trening/ aktiv gruppene på ski har fortsatt sin formidable vekst fra forrige sesong og fra å være totalt 
en liten gruppe aktive barn har hovedtrener Morten Brevik i år hatt over 50 barn på trening! 
Treningen har vært lagt opp med ski trening i Sloreåsen 2 ganger i uken, samt mulighet for felles 
trening i Wyller med Oslo skikrets. Oppkjøring til neste sesong på snø (Juvass og andre 
destinasjoner). Dette synes også på resultatlistene hvor deltagere fra Ljan Alpin gjentatte ganger har 
vært å se på pallen. 

 Aktivitetsnivået har økt betydelig og våre utøvere har i tillegg til å delta på vårt eget Oslo Cup renn 
og klubbmesterskap også deltatt på renn i Wyller løypa, Ingierkollen, Grefsenkollen, Bama Cup på Ål, 
Donald Duck lekene i Hemsedal etc.   

Ljan Alpin er meget godt fornøyd med å kunne si at alle barn på trening har hatt en lærerik, 
utfordrende og morsom vinter på ski der også alle har fått en ny venn eller to! 

Kurs og trening 2018 Ljan Alpin   
 2017 2018 
Jibbing 7-9 år 7 5 
Jibbing 9-12 år 5 6 
Snowboard 27 19 
K1 småtroll (5-7 år) 36 41 
K2 Storetroll (8-10 år) 9 13 
K3 Lillebjørn (5-7 år) 17 29 
K4 Storebjørn (8-10 år) 10 9 
Aktiv:   
U8 12 15 
U10 8 12 
U12 13 16 
Barmarkstrening 9 11 
Sum kurs og trening 153 176 

 

Ljan Alpin har i løpet av sesongen arrangert følgende renn: 

• Ljansrennet, et renn i Oslo Runden og Oslo Cup.  
• Telenor karusellen (2 renn) 
• Klubbmesterskap / Bjørn Frisør Cup: Klubbmesterskap for Ljan Alpin for alle aldersgrupper.  

#FreeFriday, gratis kjøring på fredager er et populært tilbud. Et konsept som gjør det mulig for 
alle å delta i bakken, uansett økonomiske forutsetninger. Tiltaket er verdsatt av nærmiljøet og har 
fått positiv oppmerksomhet også fra offentlige instanser som nå kan ta med sine brukere i bakken. 
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Skidag for skole: Også i 2018 har Ljan og Nordstrand skole arrangert skidager i Sloreåsen. Dette 
har vært et populært tilbud som mange barn ser frem til og benytter seg av. 

 

Drift Sloreåsen slalombakke 2018 

 
2018 var en sesong hvor kulde for snøproduksjon kom sent men holdt seg lenge 
nok til at vi fikk produsert nok snø, (også på toppen) til å holde anlegget åpnet 
etter planen. Flere brudd i gamle slanger skapte noen utfordringer for snø 
produksjonen. På alpinmessen i April fikk vi et godt tilbud på nye slanger og 
handlet inn noen nye så vi fikk erstattet de som røk, og kassert de utslitte. 

Det er helt klart investeringer gjennom 2015/16/17 i modernisering av 
snøproduksjonsutstyret samt innkjøp og bruk av Snomax som igjen sikrer 
produksjon av nok snø for sesongen. 

Vi kjøpte inn Snomax for snø produksjon sesongen 18/19 i sammen med Oslo 
vinterpark. Dette gir oss fordelen av at vi får Oslo Vinterpark, sin «storkunde 
rabatt» (20%) som delvis oppveier for den ugunstige € kursen, samt at vi deler 
frakt, fortolling og spedisjonskostnadene med dem. 

På den nyeste tråkkemaskinen (Prinoth) hadde vi noen «mindre» reparasjoner 
gjennom året som ble reparert av driftsgruppen, og et større havari i en aksel 
som måtte skiftes i sin helhet med lager og fjær det er dessverre dyre deler, så 
på tross av iherdig egeninnsats blir det fort store summer på reparasjon og 
vedlikehold av utstyret, samt at det forårsaket driftsstans på maskinen i en 
periode, redningen ble nok en gang trofaste gamle «Rødhette». 

Vi fikk også overhalt flere teleskopstenger og andre slitedeler, og vi hadde flere 
klemmer så vi fikk montert flere fungerende medbringere, dette økte 
kapasiteten i heisen med ca.60 gjester/time, 

Det har vært gjennomført 2-3 fellesdugnader før snø produksjon og sesongstart 
samt en del «prosjekt dugnader» med spesifikke enkelt gjøremål, så som 
reparasjon av utstyr, kantklipping mv. 

Driftsgruppen har i 2018 opplevd noe frafall av gamle slitere, med tilhørende tap 
av erfaring og kunnskap i gruppa, men vi har gudskjelov også fått noen nye 
ildsjeler inn i gruppen så antall personer på «A laget» er noenlunde stabilt. Det 
må fortsatt jobbes aktivt med å rekruttere flere til gruppen for å opprettholde en 
overkommelig belastning på den enkelte, og få vaktlistene til å gå opp i antall 
uker i sesongen. 

Henning Larsen / Pål B. Østre 

Driftsleder                                                                                                                                                                
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Medlemstall Ljan Alpin klubb  

Nedgang i antall medlemmer i medlemstallene fra 2017 (205) til 2018 (152). 

 
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 10 32 2 0 7 51 

Menn 22 51 2 0 26 101 

Totalt 35 83 4 0 60 152 

 
 

Årsregnskap 2018 

Ljan Alpin har for regnskapsåret 2018 et overskudd på kr 9.740,- sammenlignet med fjorårets 
resultat på kr 126.850,- Klubben kan vise til god økonomi og driftsåret 2018 bærer preg av dette. 

Vi har i 2018 mottatt en noe støtte og midler som hovedsakelig er investert i videre oppgradering 
av snø anlegget, sikkerhetsutstyr, porter og nett. 

Inntektene til klubben kommer i vesentlig fra heiskort, treningsavgifter, klubbkontingenter, 
sponsorinntekter, hodestøtte fra Oslo kommune samt egen kiosk drift. 

Kiosk driften bidrar i tillegg til inntekter også til god trivsel og miljø i bakken. 

Variasjonen fra år til år er mye grunnet periodisering og et regnskapsår som deler 
alpinavdelingens hovedsesong i to.  

 

Styret  

Ljan Alpinklubb 
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