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Bak-Olsen skitrekk ble prosjektert, finansiert og igangsatt høsten 1986 i regi av Hansmark
Velforening.
Siden oppstart har skitrekket vært drevet som et dugnadsbasert tilbud. Inntekter til
vedlikehold og nedbetaling av lån har kommet fra salg av kort i bakken (dagskort/årskort) og
diverse tilskudd fra private og offentlige institusjoner.
Det eksisterende skitrekket er nå 23 år, nedbetalt og modent for utskifting.
Bak-Olsen Skitrekk er nå en egen forening med eget styre og organisasjonsnr.
Vi har fortsatt nært samarbeid med Hansmark og Fagereng Velforeninger som har hvert sitt
styremedlem i Bak-Olsen Skitrekk sitt styre. Vi har startet arbeidet med prosjektering og
finansiering og vil anskaffe et nytt skitrekk som kan stå ferdig seint høsten 2009. Vårt
eksisterende skitrekk har fungert fint for alle med unntak av de aller minste (2-6).
Et slepende skitau med faste medbringere blei for vanskelig for disse. Det er ingen fjæring i
starten og altfor ofte har de minste blitt skremt fra en ellers tidlig start som ”alpinist”. Siden
Bak-Olsen i høyeste grad også må regnes som en rekrutteringsbakke, ønsker vi nå å fokusere
på et nytt skitrekk hvor det faktisk ikke skal være noen begrensing pga størrelse/alder.
Det nye skitrekket må derfor være av typen overhengende wire med teleskop (fjærende)
medbringere av tallerkentype.

Bruk
Bak-Olsen er en tradisjonsrik skibakke. Den var i gamle dager (50-60 år tilbake) en del av
mange områder brukt som uteaktivitet for ungene på Sør-Tromsøya og ikke minst for
Tromsø Folkeskole (Gyllenborg). Alle skidagene ble gjennomført i disse områdene. Sør for
Bak-Olsen fant vi ”Bardon” og ”Ulriken” (en liten og en stor hoppbakke). Nord for Bak-Olsen
som ligger på det som i gamle dager blei kalt Holt Forskningsstasjon (i dag BioForsk Nord,
Holt), fantes ”Eriksen” (i dag Åsgård).
Bak-Olsen er fortsatt populært som aktivitetsområde for skolene i nærområdet; Bjerkaker,
LGA, Fagereng, Sommerlyst, Gyllenborg, Prestvannet og Workinnmarka, som alle ligger i
gangavstand fra bakken.
På det meste kan det være mellom 100 og 120 små og store i bakken i helgene. (noe mindre
resten av uka). Den største begrensningen har vært type heis og kapasitet. Det nye
skitrekket vil også danne modell for andre bydeler.
Det er unikt at Bak-Olsen har vært drevet av foreldre i 23 år. Dette er en tradisjon som vil
fortsette med nye generasjoner. Unge foreldre som selv benyttet bakken som barn, er nå
tilbake i nye roller som vakter, teknisk ansvarlige og administratorer.

Finansiering
Ved gjennomgang av hva vi minimum måtte skifte ut, har vi redusert investeringskostnadene
ved byggetrinn 1 til kr 1 300 000. Et neste byggetrinn vil omfatte oppgradering av lysanlegg
og ny vaktbu/varmestue. Disse kostnadene vil vi ta med i et eventuelt nytt prosjekt.

Utgifter
Skitrekk
Fundament
Elektrisk

1 000 000
250 000
50 000

1 300 000

Finansiering
Spillemidler2009
Lån
Salg andeler private
Andre bidrag

200 000
400 000
100 000
600 000
1 300 000

Bak-Olsen Skitrekk, ønsker private og bedrifter som Andelshavere i Bak-Olsen.
Bak-Olsen Skitrekk har egen hjemmeside: www.bakolsen.no Her har vi startet tegning av
Andelsbrev:
Kjøp andelsbrev og bli "medeier" i nye Bak-Olsen. Salg av andeler er en viktig
finansieringskilder for å realisere prosjektet.
Som eier av andelsbrev i Bak-Olsen får du:
• "Din egen andel" i den nye bakken - vist i oversikten på nettsida
• Nummerert andelsbrev .
Vi planlegger salg av flere typer Andelsbrev:
Priser:
• Andel 1 koster kr 300,• Andel 2 koster kr 600,• Andel 3 koster kr 1500,Vi vil også tilby et spekter av Andeler for bedrifter som ønsker å profilere seg gjennom
reklameskilt og vårt nye nettsted. Se her!

Slik ser vårt nye skitrekk ut:

Dalstasjon

Toppstasjon

