
 

Tilbakemeldinger sesong 2015/2016 
Vi har i tiden siden sesongslutt i april hatt en spørreundersøkelse hvor alle har hatt mulighet til å gi oss 

tilbakemeldinger på hvordan de opplever skisenteret, både positive og konstruktive tilbakemeldinger. Totalt fikk 

vi inn 171 tilbakemeldinger. Vi har fått forbedringspotensialet vi ikke ser selv, med dette kan vi gjøre anlegget 

enda bedre og hyggelig for våre kunder. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene! Tusen takk    

 

Første vil vi presisere at dette er ikke for å forsvare oss selv. Vi ønsker å fortelle hvorfor ting er som de er og 

hvilke tanker vi har gjort oss rundt tilbakemeldingene.  

 

Jevnt over er det masse positive tilbakemeldinger, og det er hyggelig! Selvfølgelig er det en del konstruktive 

tilbakemeldinger. Nedenfor er det listet opp noen av de konstruktive tilbakemeldingene som har kommet inn: 

 

- Dårlig køordning 

- Mange stopp på heisene 

- Liten kafeteria 

- Mye rot rundt anlegget 

- Dårlig park 

- Ikke to og to på hver T-krok 

- Vårt billettanlegg tar ikke andre CHIP 

 

Dårlig køordning: 

Når det gjelder køordningen har vi sett selv at denne ikke er bra nok. Vi har bestilt en ny leser slik at det blir to 

lesere til H1 og en leser til H2.(H3 blir uten leser til den nye er på plass.) Køene blir da separerte. Vi ønsker å 

flytte leserne, slik at det blir større plass etter leserne. Utfordringen her er at vi må unngå at køen går på tvers og 

vil sperre hele bakken, samt at det ikke er ideelt å stå i kø i oppoverbakke. Vi gjør et forsøk på ny plassering av 

leserne kommende sesong, kom gjerne med tilbakemeldinger om det fungerer eller ei.  

Mange stopp på heisene: 

En stopp på heisen kan skyldes så mangt. I de aller fleste tilfeller er det toppsnor eller opptrekkskontroll. Det er 

pålegg om disse og er helt nødvendig for sikkerheten. For å minimere antall stopp ber vi alle følge skilting og 

instruksjoner som blir gitt. Blant annet ved å ikke kjøre sikk sakk, ikke ødelegge kroker og slippe kroken på 

anvist plass. (LES: Ikke kjøp opp mot motslagene/staurene og slipp). Det er i sommer gjort en del vedlikehold 

for å unngå uforutsette småstopp. Vi håper dette vil føre til større oppetid på heisene. Heisene har også sine 

begrensinger mtp. vær. Er det for strek vind er det ikke forsvarlig å la heisene gå. Dette får vi naturlignok ikke 

gjort noe med.  

Liten kafeteria: 

På de travleste dagene ser vi at kafeteriaen er for liten, og med få sitteplasser. Vi vil flytte skiutleie ned i 

kjelleren, der den var før. Dette gir flere sitteplasser i kafeteriaen og vil også heve kvaliteten i skiutleia. I et 

langsiktig perspektiv er det planer om å bygge ut kafeteriabygget.  

Mye rot rundt anlegget: 

Det har i løpet av høsten kommer opp en stor plasthall på nedsiden av kafeteriabygget. Her vil vi få inn 

snøkanoner, tråkkemaskiner og mye av utstyret vi har stående ute. Dette gjør og at vi forhåpentligvis blir kvitt 

noen av de mindre pene containerne, og annet som ligger omkring. Hallen vil skygge mye, men vi ønsker ikke at 

den skal være til hinder for videre utbygging og vi ønsker å bevare mest mulig av parkeringsplassen. 

Dårlig park: 

Her tar vi selvkritikk. Parken i år var ikke bra nok. Det tok lang tid før den kom i gang, og vedlikeholdet har ikke 

vært bra nok. Selve oppsette av parken, plassering av hopp, rails og element er dere stort sett fornøyd med. Vi 

har hatt ansatte på parkbyggerkurs, og vi vil gi mange av de ansatte opplæring i vedlikehold av park. Vi håper 

dette vil hjelpe betraktelig. Samtidig vil vi prioritere å få parken fort opp, da dette er med på å gjøre bakken 

attraktiv.  

Ikke to og to på hver T-krok: 

Det å få folk til å stå to og to på hver krok er lettere sagt enn gjort. Tro oss! Vi har prøvd. Folk ønsker ikke å stå 

sammen med folk de ikke kjenner. Krokdrageren har ikke mulighet til å få folk til å stå to og to, det rekker han 

ikke. Man må nærmeste kjefte og dra folk ut av køen. Dette skaper mindre fornøyde gjester. Det er heller ikke 

moro for oss ansatte å stå å kjefte hele dagen.  

Her er det sikkert noen som er uenig, men de kan melde seg, så skal de få dra kroker selv    

Vårt billettanlegg tar ikke andre CHIP: 

Fra og med sesongstart i år vil vårt billettanlegg kunne ta alle heiskort som har et WTP nummer 

(XXXXXXXX/XXX-XXX). Så vidt oss bekjent er det alle kort bortsett fra Skidata. Det vil også denne sesongen 

være mulig å bestille billetter på nett.   



 

 

Oppsummert tiltak vi vil gjøre/har gjort før/i kommende sesong:  

- Ny leser og køordning 

- Flytte skiutleia med for flere sitteplasser 

- Vedlikehold av heiser for bedre pålitelighet 

- Skilting av fasiliteter 

- Online bestilling av billetter 

- Prioritere park 

- Bedre vedlikehold park 

- Bygge hall for maskiner og utstyr 

- Et enkelt utsalg av brus, sjokolade ol. i H3 

- Sitteplasser ute i bunnstasjonen på H3 

- Se på muligheten for griller i bakken på travle dager. 

- Sunnere mat i kiosken 

 

Ting som at det er kjedelig å stå i kø og at det var dårlig vær i vinterferien får vi merkelig nok ikke gjort noe 

med.   

 

Til slutt håper vi snøen er like rundt hjørne og at vi får en lang sesong med masse snø, fint vær og mye folk! 

Vi sees på Haglebu   

 

 


