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1. Virksomhetens art
Selskapet ble etablert 10 juni 2004, selskapets formål er å
-sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen og Askøy Forum.
Eier av foretaket er Askøy kommune.
Selskapets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø

2. Idrettshallene
Askøy Forum ble ferdigstilt april 2004. Hallen er en av de største i sitt slag i Norge, og inneholder en idrettshall på
75*45 meter, 75 meter piggskodekke med 3 oppmerkede 60 metersbaner, 6 garderober, kiosk, styrkerom og
møterom/kafeteria. Hallen er godkjent for 2000 samtidige brukere, og er en del av et praktfullt idrettsanlegg på
Ravnanger med friidrettstadion, gressbane og flere grusbaner. Området er omringet av et flott friluftsområde med stor
muligheter for orientering og løping i skog og mark. Hallen kostet ferdig oppført 35 millioner og ble delvis finansiert
vha tippemidler.

Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall. Hallen ble bygget i
1971 og har dermed i over 30 år gjort tjeneste som Askøys eneste idrettshall,
og har i hele denne perioden stort sett vært fullbooket fra morgen til kveld. På
dagen er den gymsal for Kleppestø Ungdomskole og Askøy Videregående
skole, og på ettermiddag/kveld er den arena for Askøys mange idrettslag.
Askøyhallen har parkettgulv, er merket for håndball, basketball, volleyball og
badminton, og har tribuner til 300 mennesker. Salen kan deles i 4 like store
gymsaler.
Askøyhallen er utstyrt med 8 store garderober og har også et lite styrkerom
som er disponibelt for brukere av hallen
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3. Styret og administrasjon
Styret har bestått av
Viggo Kristiansen, styrets leder
Øyvind Fluge,
Rosalind Fosse
Åge Rosnes, som høsten 2005 ble erstattet av sin vararepresentant Arnhild Christiansen.
Marianne Tveit, ansattes repr.
Videre møte Helge Johnsen, Idrettsrådet, og Gunnar Brynjulfsen, Askøy kommune, fast på møtene.
Daglig leder er Geirulf Mikkelsen.
Andre ansatte er;
Marit Overaa, hallvert, først og fremst knyttet til svømmehallen i Askøyhallen
Kari Minde Grøndahl, hallvert, mest i Askøyhallen og svømmehallen
Marianne Tveit, hallvert, også mest i Askøyhallen
Eirik Juvik, hallvert, mest teknisk drift, driftsansvarlig
Håkon Bjugn, hallvert, internansvar for IK og HMS
Nina Skorgen, hallvert, svømmehall og teknisk drift
Kjetil Steffensen, hallvert, mest teknisk drift
Vi har også flere faste på små kontrakter knyttet til svømmehallen. I tillegg bruker vi frivillige fra Askøy
Basketballklubb som tilsynsvakter ved ordinære arrangementer i helgene. Gjennom et samarbeid med
Vestkantsvømmerne får vi faste badevakter i helgene i tillegg til våre egne.
På siste styremøte i 2005 ble det bestemt å ansatte en fast driftsleder, særlig av hensyn til øket anleggsmasse foretaket
har ansvar for etter driftsovertakelsen av Askøy Terapibad.
Selskapets styre består av 3 menn og to kvinner.
Selskapets ansatte har en jevn fordeling mellom kvinner og menn.

Arbeidsmiljø
Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2005 har Håkon Bjugn
vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og sikkerhet. Kari Minde Grøndahl har vært valgt verneombud.
Det er gjennomført flere livreddingskurs for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og
brannøvelser. Spesielt i Askøyhallen er det mange anmerkninger i forhold til brannsikkerhet, og dette er forhold som
må håndteres gjennom Askøy kommune som eier.
Det har ikke vært hendelser der tilsatte eller brukere har vært alvorlig skadd i 2005. Foretaket har svært lavt fravær.
Styret anser arbeidsmiljøet som godt.
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4. Aktivitet
1. Faste avtaler
Hallenes normale åpningstid for trening har vært 1700-2200 i Askøy Forum og 1500-2100 i Askøyhallen. I foretakets
budsjettkalkyler for 2005 er det regnet med et belegg i de to idrettshallene med ca 80 %. Bortsett fra at det ikke har
vært mulig å fylle opp de to første timene i Askøyhallen, har det fra normal driftsoppstart ca 20 august vært et belegg
på ca 80% i Askøy Forum og 100% i Askøyhallen. Fra 1. oktober har det vært fullt belegg i begge haller. Vi har derfor
prøvd å finne løsninger ved å åpne for trening utover vanlig åpningstid, men har allikevel måttet avvise flere
treningsgrupper. Fotballen har inntatt Askøy Forum i stort monn, og så å si alle fotballklubbene på Askøy har hatt
regelmessig trening i hallen med både aldersbestemte og seniorlag.

Halltimer fordelt på idrett
Annet; 12

AHK
AHK; 37

Badminton/Basket/Volleyball
Fotball; 28

Fotball
Annet
Badminton/Bask
et/Volleyball; 21

Vi har hatt en treningstildeling pr 1 juni for dem som ønsket å tegne kontrakter fra sommer til sommer, og resten av
plassene ble fylt opp pr 1 oktober for dem som tegner kontrakt fra oktober og fram til påske.
Svømmehallen opplever en nedgang i antall besøkende, og det blir en utfordring for oss å få folk tilbake i denne.
På dagtid har vi jevnlig besøk av Askøys barnehager, som slipper til gratis hos oss i Askøy Forum. Vi har også avtale
med Hop Videregående skole om ukentlig bruk av Askøy Forum som gymsal, og vi har en fast privat barnegruppe
som betaler for å bruke Askøy Forum som samlingsted en gang i uken.

2. Arrangement
I løpet av 2005 har vi fått gjennomført en rekke aktiviteter/arrangementer som til fulle viser at Askøy Forum møter
de forventningene som var stillet på forhånd. Dette har vi klart å videreføre også i 2005, og også etablert nye
kontakter har gitt nye spennende muligheter.
Flere av de største arrangementene er blitt gjentatt med stor suksess, og alle disse kommer også tilbake i 2006. Av
disse kan vi nevne;
-Askøymessen, som i 2005 var fullbooket, og nok en stor suksess både for arrangør og Askøyhallene
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-Norsk Idrettsleir, som bidrog med et yrende liv første uken i juli,
-Julecupen, som i år la beslag på siste helgen før jul og på hele romjulen. Askøy Fotballklubb har her utviklet et
konsept som passer som hånd i hanske inn i Askøy Forum, og det årlige samarbeidet med AFK er noe av kjekkeste vi
driver med.
-Dansegalla, som i 2005 ikke hadde samme trekkplaster som året før, men allikevel samlet 800 danseglade gjester.
-Så fikk vi også endelig vist at vi duger til landskamp.
I september inviterte Norges Håndballforbund til kvinnelandskamp mot Portugal. For å få plass til tilstrekkelig antall
tilskuere ble det tegnet og bestilt provisoriske tribuner med plass til 500 tilskuere. Sammen med våre egne
teleskoptribuner og stoler fikk vi inn 1100 betalende tilskuere, og alle så godt.
”En merkedag for Askøy” sto det på forsiden i Askøyværingen dagen etterpå.

De provisoriske tribunene kommer på plass. Tribunene kostet oss ca
50 000,-, tar opptil 500 personer og det tar 4 mann ca 4 timer å sette
opp.

Fra første offisielle landskamp på Askøy.

Askøyhallen er fremdeles er foretrukket alternativ for
mange. Samarbeidet med Askøy Fotballklubb rundt
FunCup arrangementet er svært godt og trekker flere
ganger i året hundrevis av ungdommer som spiller fotball
gjennom en hel helg, natt og dag. Dette er et arrangement
som AFK merker stor interesse for i resten av landet, og
som resultat av godt arbeid i ungdomsavdelingen i
klubben.
Også vårens LanParty trekker mange ungdommer, og
disse arrangementene ser ut til å ha kommet for å bli.
Kommunens kulturavdeling har arrangert 10 Nattåpent
gjennom året i Askøyhallen, de fleste til fullt hus.
Fra AFK’s årsavslutning for yngre avdelinger i Askøyhallen
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5. Drift, økonomi
Askøyhallene KF leverer et årsregnskap for 2005 som går ut med et overskudd på 20 280,-. Budsjettet viste i samme
periode et overskudd på kr 73 871. Forskjellen skyldes bl.annet en regning fra Askøy kommune på nær 60 000,- som
skulle dekke foretakets del av Askøy kommune sine utgifter i forbindelse med pålagte rutiner rundt
legionellaberedskap. Denne regningen kom i desember og var ikke ventet.
Foretaket har også i 2005 hatt tilfredstillende økonomi, men merker et stadig sterkere press på vedlikehold i
Askøyhallen. Flere ganger i løpet av året har hallen vært uten varmt vann i flere dager om gangen pga brudd i skjulte
vannledninger, og i en idretts og svømmehall er det uakseptabelt.
Styret foreslår at Askøyhallene KF får beholde overskuddet og at det brukes til investeringer og ekstra vedlikehold.

Utgifter
Utgiftsposten i regnskapet var i 2005 totalt på kr 5 380’, dette var 260’ mer enn budsjettert. Av disse var kr 3 124’
knyttet til personalkostnader og 873’ knyttet til strøm, som de to desidert største utgiftspostene. At foretaket har større
utgifter enn budsjettert kan forklares med en del investeringer i idrettsutsyr, inventar og driftshjelpemidler som ble
fortatt siste halvår.

Inntekter
De totale inntekter til foretaket var på 5 393’ og fordeler seg som følger;
Idretten

-Fast treningsavgift inkl kamper
-Arrangementer

730’
352’*

Kommune/fylket

-Driftstilskudd kommune
-Leieinntekter skoler kommune og fylke

2 290’
1 500’

Annet

-Billettinntekter svømmehall
-Annet

270’
251’

*inkluderer også ”ikke-idrett” arrangementer.
Inntektene var dermed 220’ høyere enn budsjettert og det skyldes større aktivitet enn budsjettert, i tillegg til en del
solgte tjenester til kommunen på Ravnanger. Hallene er fylt opp på kveldstid og i helger i tiden mellom høstferie og
påske, og skal det være mulige å øke inntektene må det skje ved å øke aktiviteten på våren, om sommeren og tidlig
høst.

Investeringer/Innkjøp
Det ble i 2005 gjort følgende større innkjøp til aktivitet og drift;
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-600 bord og 100 stoler fra Masterkey AS til bruk for utleie og til arrangementer i Askøy Forum, kr 155 000,-Leker og utstyr til svømmehallen, kr 25 000,-Innredet styrkerom, kr 170 000,- (med overskuddet fra 2004)
-Nye matter og tau i Askøyhallen, 20 000,-Tilknyttet ventilasjon til SD anlegg i Askøy Forum, 35 000-,
-Transformator til Askøy Forum, 25 000,-.
-Diverse annet idrettsutsyr

6. Planer
Planer:
-Askøyhallene KF er kommet langt i samarbeid med barnehagekontoret i Askøy kommune om å etablere egen
barnehage i Askøy Forum med sikte på å åpne høsten 2006. Dette vil i så fall bli et helt nytt tilbud på Askøy, og vil
være en positiv bidrag til ressursutnyttelse på tvers av etater og et fint tilbud til de yngste på Askøy.
-Askøyhallene KF vil fra 1/1 2006 i praksis overta driften av Askøy Terapibad, og vil i 2006 bruke tid på å sette seg
inn i driften av dette anlegget og å tilpasse den resten av driften.
-Søndagsåpen hall/svømmehall. Styret ønsker å utvide bruken av Askøyhallen og å gjøre den til et alternativ til
aktivitet for familier på søndager, da hallen denne dagen ellers ikke er i bruk. Et prøveprosjekt våren 2005 med åpen
svømmehall søndager var så pass positivt at vi vil prøve å finne samarbeidspartnere for å også kunne åpne
idrettshallen for barne og familieaktiviteter påå søndager fra høsten av.
-Askøyhallene KF vil fortsette arbeidet med å trekke større idrettsarrangementer og treningsleire til anleggene våre. En
vesentlig utfordring i dette arbeidet er mangelen på overnattingsplasser i kommunen. Et overnattingsanlegg i
tilknytning til idrettsanlegget på Ravnanger vil være en perfekt løsning på dette problemet, og foretaket vil arbeide for
å få en løsning på dette sammen med kommunen.
-Foretaket anser det som viktig å fortsette å utvikle det gode samarbeidsforholdet til klubber, kretser og andre
representanter for idretten med tanke på å framstå som en aktiv medspiller for disse.
-Foretaket vil jobbe for å komme i aktiv dialog med kulturlivet på Askøy med tanke på kulturlivets bruk av hallene.
-Foretaket vil også jobbe aktivt for å få et sterkere samarbeid med næringslivet i kommunen.

Utfordringer:
Askøyhallen
Vi opplever stadige store problemer med den daglige driften. I det siste året har vi bl.a. vært gjennom gjentatte
problemer med varmtvannsanlegget og distribusjon av varmtvann til dusjanleggene, lekkasjer i det skjulte
vannledningsnettet, problemer med defekt ventilasjonsanlegg, samt et stort press på alminnelig vedlikehold.
Askøyhallen kan i løpet av en 5 årsperiode stå foran store rehabiliteringskostnader.
Alternativet kan være at Askøyhallen en eller annen gang i løpet av perioden enten må stenges pga at det totale
etterslepet på vedlikehold blir for stort, eller fordi et av de viktige funksjonene bryter sammen.
Resultatet da er at de to største skolene på Askøy står uten alternativer for gymsaler, at Askøy kommune står uten
offentlig badetilbud i egen regi, og at det største befolkningssenteret er uten idrettshall.
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Styret har bedt Askøy kommune om å sette av nødvendige midler på langtidsbudsjettet til å rehabilitere Askøyhallen
til dagens standard, evt utrede andre løsninger.

7. Andre forhold.
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for foretakets
stilling eller resultat. Foretakets årsregnskap for 2005 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret
bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 24/4 2006.

Viggo Kristiansen, styreleder

Rosalind Fosse

Øyvind Fluge

---------------------------------

-----------------

-----------------

Marianne Tveit

Arnhild Christiansen

--------------------

------------------

Geirulf Mikkelsen, daglig leder
---------------------------------------
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