Friluftsfrämjandet i Järabacken 2021
Friluftsfrämjandet i Jönköping driver skidanläggningen i Järabacken tillsammans
med slalomklubben i Jönköping. Tillsammans ser vi till att liften bemannas,
liftkortsförsäljning sker och att det sprutas snö i backen. Kiosk och skiduthyrning
ansvar JSLK för. Självklart hjälps vi åt vid behov.
Backen är öppen tisdag till torsdag (på kvällstid) samt lördagar och söndagar.
Deltagande i lift och drift
Friluftsfrämjandet ansvarar för att bemanna lift och skidkortsförsäljning lördagar och
söndagar 10:00-13:00 samt 13:00-16:00.
Som medlem hjälper man till med de olika stationerna under den del av säsongen
då backen är öppen, enligt ett rullande schema. Varje medlem brukar få bemanna
cirka fem till sex pass, per säsong.
Deltagande i lift och drift förutsätter medlemskap i Friluftsfrämjandet. Deltagande
ger fri åkning i Järabacken: enskilt- eller för familjen, skrivna på samma adress.
Vid varje liftpass behöver det finnas minst 2 personer, varav en person måste kunna
köra snöskoter eller fyrhjuling (traktorregistrerad). Vi har två stationer som
bemannas gemensamt, under varje pass:
Sammanfattning av uppgifter för bemanning av lift
• Ha uppsikt över liftspåret och backen. Vid behov stoppa lift. Om liften
stoppas av nödstopp, vid avstigningsstationen, behöver man kunna
framföra snöskoter/fyrhjuling (traktorregistrerad) och kontrollera att ingen
olycka inträffat. Vid eventuell olycka larma och hjälp till. Ha därför alltid
med mobiltelefon.
• Hjälpa besökare med byglar samt kontrollera att åkare har giltigt liftkort
(stickprovskontroll).
• I rummet för liftkortsförsäljningen finns dokumentation som beskriver vad
som ska göras i händelse av olycka i backen.
• Hjälpa till så att alla stationer kommer igång vid öppnandet. Vid
stängning hjälpa till att städa och låsa lokal.
Sammanfattning av uppgifter för bemanning av liftkortsförsäljning
• Sälja liftkort via Swish eller betalkort (kontantlös kassa) samt vid
stängning redovisa dagens försäljning. Det finns en pärm i köket med
instruktioner och mer detaljerad information, till exempel kring hantering
av kortläsare och liftkortsmaskin.
• Hjälpa till så att alla stationer kommer igång vid öppnandet. Vid
stängning hjälpa till att städa och låsa lokal.
Friluftsfrämjandets skidskoleverksamhet
Friluftsfrämjandet erbjuder skidskoleverksamhet i Järabacken. Tillsammans med
välutbildade instruktörer och hjälpledare erbjuds skid- och snowboardskola för både
barn och vuxna. Ytterligare erbjuds skräddarsydda privatlektioner.
Snösprutning
Inför säsong behöver tillsyn ske av automatiska snökanoner och vid behov larma
om någon snökanon slutar att fungera. Deltagande i snösprutning sker enligt särskilt
schema och sker på frivillig basis.

Information
I början av varje säsong erbjuds en genomgång av stationer och backens
verksamhet.

Kontaktpersoner
Agnes Claesson
ledare alpint, ledamot styrelse, sekreterare
agnes.claesson@friluftsframjandet.se
0703-87 62 15
Malin Pallman
grenledare snö, drift och lift
pallman.malin@gmail.com
0705-15 64 65
Jörgen Persson
grenledare snö, drift och lift
0705-59 21 87

