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Skiforeningens formålsparagraf:

Foreningen er åpen for alle og har til formål å virke for utbredelse av 
ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen arrangerer Holmenkollrennene.

Foreningen arbeider for sitt formål gjennom bl.a. å:

1 Anlegge og vedlikeholde løyper, stier, bakker og andre friluftsanlegg

2 Utvikle barns og voksnes skiferdighet og kjennskap til natur og friluftsliv

3 Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv

4 Organisere og arrangere friluftsaktiviteter

5 Utdanne ledere/instruktører for virksomheten

6 Drive Skimuseet

7 Bygge og drive sportsstuer

8 Medvirke til sikring og planlegging av friluftsområder

9  Samarbeide med myndigheter og andre organisasjoner om tiltak 

 som fremmer friluftslivets utvikling

FOreningen til Ski-iDrettenS FreMMe

Skiforeningen

Er
ik

 W
as

su
m



ÅrSBeretning 2009

4 Årsberetning 2009

ÅrSBeretning 2009

Årsberetning 2009 5

RekoRdStoR: Skikursene - en av våre hoved-
aktiviteter for å «stimulere til ski-idrett» 
- hadde reksordstor deltagelse med omtrent 
10 000 deltagere. 
(Foto: Skiforeningen)

StYretS Beretning 2009

Skiforholdene var flotte i 2009. Det første 
gode snøfallet kom midt i januar, og de 

fine forholdene holdt seg lenge - i nordlige 
deler helt til slutten av april. Rekordmange 
brukte løypene og stuene i Marka, og alle-
rede i begynnelsen av november kunne de 
aller ivrigste innlede enda en ny sesong i et 
flott løypetilbud. 

SkikuRS
Også på skikursene - en annen av våre 
hovedaktiviteter for å «stimulere til ski-
idrett» - var deltagelsen reksordstor med 
omtrent 10 000 deltagere. Erfaring tilsier at 
for å garantere for skikurs i vårt område, må 
vi være uavhengige av «villsnø». En viktig 
milepæl i 2009 var derfor etableringen av 
snøproduksjonsanlegg på skiskolen på Eid i 
Asker. Takket være midler fra Hans Herman 
Horns Fond er gjennomføringen av skiskole 
i Asker for ca. 1 000 barn i året nå sikret. 

På generalforsamlingen vedtok Ski- 
foreningen å innføre familiemedlemskap, 
og dette ble svært godt mottatt. Sammen 
med effekten av en flott vinter og målrettet 
markedsføring og medlemsverving resulterte 
dette i at Skiforeningen ved utløpet av 2009 
hadde 50 797 medlemmer – 6 097 flere enn 
på samme tid året før.

MaRkaloven
Markaloven ble vedtatt 5. juni. Hensikten 
med loven er å sikre fremtidige generasjoner 
minst de samme muligheter for friluftsliv, 
naturopplevelser og idrett som vi har i dag. 
Loven vil påvirke foreningens arbeid med 
tilrettelegging for gode markaopplevelser. 

Skiforeningen ønsker Markaloven velkommen, 
men med utgangspunkt i at «Bruk er det 
beste vern» jobbet vi aktivt for å få gjen-
nom de justeringer av lovforslaget vi mente 
var nødvendige for å sikre at loven ikke har 
så strenge restriksjoner at fremtidig bruk 
vanskeliggjøres. Vi vil følge praktiseringen 
av loven svært tett for å sikre at denne skjer 
i samsvar med det vi opplevde var politi-
kernes intensjon. 

utfoRdRingeR 
For Skiforeningen var 2009 et år med spe-
sielle utfordringer, men til tross for dette 
oppnådde vi altså økt oppslutning og svært 
positiv utvikling på mange områder. 

Det var særlig ombyggingen av Holmen- 
kollen som krevde omstilling. Stengingen av 
anlegget innebar at alle våre arrangementer 
i Holmenkollen enten ble flyttet (Barnas 
Holmenkolldag og Holmenkollen Skimaraton) 
eller avlyst (World Cup Nordisk), og kultur- 
og turistvirksomheten ble begrenset til det 
midlertidige besøkssenteret i Kollenstua. 
Dette berørte så vel ansatte som foreningens 
økonomi, men takket være delvis kompen-
sasjon fra Oslo kommune, oppdrag for vår 
driftsavdeling i utbyggingen samt stram 
økonomistyring har vi unngått permisjoner 
og reduksjon i tilbudet.

viktige bidRag
Skiforeningens arbeid med å stimulere til 
friluftsliv og aktivitet gjennom tilrette- 
legging i Marka vinter og sommer er 
økonomisk krevende. Takket være at vi de 
siste par årene har mottatt generøse gaver 

fra privatpersoner, fond og bedrifter har 
vi kunnet foreta en nødvendig fornyelse 
av vår maskinpark uten å belaste driften. 

Tilsvarende har jubileumsgaven fra 
medlemmer, fond, legater, enkeltpersoner 
og bedrifter i forbindelse med foreningens 
125 års jubileum gjort det mulig å bygge 
ut og modernisere Kikut. Dette arbeidet 
ferdigstilles våren 2010.

Vi arbeider med en synliggjøring overfor 
det offentlige av at tilrettelegging for aktivt 
friluftsliv er et viktig helsebyggende arbeid 
og fornuftig bruk av offentlige midler. 
Skiforeningen mottar i dag ingen statlig 
støtte. Størst effekt er det ved å få grupper 
som i dag er inaktive med i helsefremmende 
aktiviteter. Vi ønsker derfor i enda større 
grad å kunne tilby lavterskel tilbud til disse 
gruppene, men her vil vi i mindre grad kunne 
basere oss på egenbetaling. 

SkifoReningen takkeR
Alle våre samarbeidspartnere, sponsorer og 
private givere, samt grunneierne i Marka, 
samarbeidende kommuner og organisasjo-
ner. Skiforeningen er avhengig av frivillig 
innsats, både fra hele det frivillige korpset, 
fra tillitsvalgte og fra egne ansatte. Vi er 
meget takknemlig for at så mange stiller 
opp på frivillig basis, det er helt avgjø-
rende for at Skiforeningens virksomhet 
kan gjennomføres på den måten som den 
i dag gjøres. 

Se også skiforeningen.no/om_skiforen-
ingen/arkiv/aktuelt_arkiv/medlemsaktuelt/
generalforsamling3
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MedleM
Medlemsåret er avvikende i forhold til regn-
skapsåret og medlemsåret 2008/2009 er gjel-
dende for perioden 01.09.2008 – 31.08.2009. 
Pr. 31.08.09 hadde Skiforeningen 50 386 
medlemmer, dette er 2 046 flere medlemmer 
enn i året før. Det ble gitt prøvemedlemskap 
til deltagere på Barnas Holmenkolldag til 
omtrent det samme antallet medlemmer 
som veksten tilsier, og dette forklarer årets 
økte medlemstall.

Generalforsamlingen vedtok i mai 2009 
å innføre familiemedlemskap fra og med 
medlemsåret 2009/2010. Det har vært gle-
delig stor interesse fra medlemmene fra vi 
informerte om medlemskapet i forbindelse 
med kontingentutsendelsen. Mange hoved-
medlemmer og husstander har gått over til 
familiemedlemskap i løpet av høsten og 
forvinteren, og per 31. desember 2009 var 
antallet medlemmer økt til 50 797. 

Den gode utviklingen har fortsatt i 2010. 
Familiemedlemskap, god vinter og mål-
bevisst vervearbeid har ført til at det per 
15. april 2010 er hele 58 703 medlemmer 
(tallet inkluderer 2 075 prøvemedlemskap 
fra verving under Barnas Holmenkolldag).

Oslo kommune har flest medlemmer 
med nærmere 60% av medlemsmassen. 
Deretter kommer kommunene Bærum, 
Asker, Oppegård og Ringerike.

Medlemsmassen viser et stort flertall av 
menn, men det er for første gang nå over 40% 
andel kvinnelige medlemmer i foreningen. De 
fleste nyinnmeldte er i alderen 30 – 50 år.
Den viktigste årsaken til medlemskap er 

ønsket om å støtte løype- og tilretteleggings-
arbeidet i Marka. Skiforeningen arbeider 
kontinuerlig med å utvikle gode fordeler 
for medlemmene.

SkifoReningenS æReSMedleMMeR  

HM Kong Harald 
Odd Seim-Haugen

løypeR
Skiforeningen har ansvar for merking 
og skilting av 2 600 km løyper i Marka. 
Størstedelen av løypenettet som blir preparert 
(2 100 km) prepareres av Skiforeningen.

Snøen kom i rikelig monn midt i januar 
2009, og sesongen varte i sørlige marker til 
10. april, i midtre deler av Marka til ca.20. 
april og til slutten av april i nordre deler av 
Marka. Siste føremelding ble lagt ut 28. 
april. Første føremelding for 2009/10 ble 
lagt ut 2. november. Det ble da preparert 
løyper på Ringkollen. 

føReMeldingen 
Føremeldinger ble som tidligere lagt ut daglig 
på internett og på telefon. Skiforeningens 
websider hadde over 520 000 unike besøk 
i 2009, en økning på over 50 000 fra året 
før. Føremeldingen på telefon hadde 14 153 
opprigninger.

Føremelding som iPhone applikasjon ble 
lagt ut rett før jul, og over 12 000 lastet 
ned applikasjonen de første ukene. 

Skiforeningen har regelmessige føremel-
dinger, turforslag og redaksjonelle oppslag i 
aviser gjennom hele sesongen. Skiforeningen 

vurderer hele tiden hvordan vi kan gi best 
informasjon overfor publikum. For føre-
meldingen vurderer vi nå – som et tillegg 
til dagens meldinger om planlagt løypekjø-
ring – å innføre online GPS informasjon 
fra løypemaskinen som viser hvilke løyper 
som er kjørt 

MaSkinpaRk
Skiforeningens maskinpark består av 15 egne/
innleide prepareringsmaskiner, 19 scootere 
og fire snøproduksjonsanlegg. I tillegg til 
godt vedlikehold av maskinene foregår det 
et kontinuerlig utskiftingsarbeid av disse. 

Arbeidet med å finansiere utskifting av 
snøscootere og prepareringsmaskiner via gaver 
har fortsatt. En stor takk til Eckbos Legater 
for ny prepareringsmaskin i Bærumsmarka, 
Hans Herman Horns Fond og Hole kom-
mune som finansierte ny prepareringsmaskin 
stasjonert på Kleivstua, og ekstraordinært 
tilskudd fra Oppegård kommune til delvis 
finansiering av ny prepareringsmaskin i 
Sørmarka.

fRivillig aRbeid
Oslo kommune innstilte Steinar Kjærnsrød 
som kommunens kandidat til Frivillighets-
prisen 2009. Kjærnsrød er en av landets 
fremste dataeksperter og har med sin spe-
sialkompetanse og erfaring lagt ned et stort 
frivillig arbeid i å utvikle Skiforeningens 
markadatabase til en helt unik tjeneste og et 
fantasisk verktøy. Han har arbeidet frivillig 
for Skiforeningen i over 30 år. 

MArkAAvDelingen

faMilieMedleMSkap: 

Generalforsamlingen vedtok i mai 2009  
å innføre familiemedlemskap fra og med  
medlemsåret 2009/2010. Det har vært  
gledelig stor interesse fra medlemmene.  

(Foto: Erik Unneberg)



ÅrSBeretning 2009

8 Årsberetning 2009

ÅrSBeretning 2009

Årsberetning 2009 9

Aktiviteter

SkifoReningenS SkiSkoleR
Barneskiskoler/skileik er det største kursom-
rådet med 8 643 deltakende barn, en liten 
økning i forhold til i fjor. Barneskiskolen ble 
gjennomført på følgende steder: Eid i Asker, 
Kolsås, Ringkollen, Sollihøgda, Sørkedalen, 
Trollvann, Vestli/Stovner, Skullerud og 
Greverud i Oppegård.

Alpin-, telemark- og snowboardkursene ble 
avholdt i Tryvann Skisenter, Grefsenkollen 
Skisenter, Kolsås Skisenter, Kirkerudbakken 
Skisenter, samt i Ingierkollen Skisenter, med 
totalt 823 deltakere. 

Langrennskurs for voksne har hatt en 
økning på 15% til 523 deltagere. Kursene ble 
gjennomført henholdsvis på Øvresetertjern, 
Ringkollen, Solli og Skullerud.

HolMenkollen SkiMaRaton 
På grunn av utbygging i Holmenkollen ble 
Holmenkollen Skimaraton flyttet til reser-
vearena på Gåsbu. Flyttingen ble annonsert 
allerede ved invitasjon til rennet. Dette førte 
til noe lavere deltakerantall enn foregående 
år. Det ble et svært vellykket arrangement 
i flotte løyper og med strålende sol, deltok 
2 611 deltakere.

baRnaS HolMenkolldag 
Festdagen Barnas Holmenkolldag ble arran-
gert for 36. gang. Arrangementet ble flyttet 
til Frognerparken grunnet utbyggingen i 
Holmenkollanlegget, og gjennomført på en 
kombinasjon av natursnø og tilkjørt kunst-
snø. Takket være godt samarbeid med Oslo 
kommune hadde 6 400 barn muligheten til 
å gå både elg-, bamse- og harepusløype samt 
å delta på en rekke morsomme aktiviteter.

gøy i feRien 
For fjerde året på rad ble det arrangert dag-
leir for barn og ungdom på Skullerud og i 
Holmenkollen. Vellykket gjennomføring, 
med totalt 500 barn/ungdom som deltok. 

gøy i fRiluft
Utvalgte skoleklasser fra sentrum og øst 
med høy andel fremmedspråklige fikk gratis 
friluftskole med mange spennende aktivi-
teter på Skullerud, totalt 325 barn deltok 
(1 hel dag på våren og 3 ganger i løpet av 
høsten). Prosjektet er finansiert med midler 
fra Direktoratet for Naturforvaltning og 
Helse- og Velferdsetaten Oslo.

 
inStRuktøRutdanning 
Det er avholdt skileiklederkurs, instruk-
tørkurs for langrenn, snowboardinstruk-
tørkurs og instruktørkurs for Gøy i som-
merhalvåret.

diStanSeMeRket 
Skiforeningens distansemerke er fortsatt en 
viktig motivasjonsfaktor, særlig for barn, 
til å gå på ski. 15 000 kort ble produsert 
og delt ut via skiskolen, sportsforretninger 
og i ekspedisjonen i VM-huset

kjentMannSMeRket
Ny håndbok for 2008–10 ble utgitt i sep-
tember 2008. Pr utgangen av 2009 er det 
solgt ca. 2 500 håndbøker. Det nedlegges 
betydelig arbeid, ikke minst frivillig, for å 
kunne presentere Kjentmannsmerket med 50 
nye poster annethvert år. Postene er gjerne 
knyttet til kulturminner, utkikksposter eller 
steder med spesiell opplevelsesverdi. 

Ski- og SykkelbuSSeR
Det var en god sesong for langrennsbussene 
med 5 295 passasjerer. Sykkelbussen hadde 
695 passasjerer.

MaRkatjeneSten og 
SkifoReningenS tuReR
Ca. 90 registrerte medlemmer i Markatjenesten 
har gjort en flott innsats og bistått publikum 
med smøretjeneste, verving, informasjon 
og turer. Det er gjennomført 3 åpne måne-
skinnsturer (i Østmarka, Bærumsmarka og 
Romeriksåsen), Lygnatur med 142 deltagere, 
og sykkeltur i Vestmarka med kombinasjon 
av fisking, natursti og grilling. 

For seniorer ble det satt opp tirsdagsturer 
hver uke hele året (både fot- og skiturer). 

andRe aktiviteteR
Skiforeningen deltok på Friluftslivets dag 
ved Sognsvann med ulike aktiviteter og 
verving.

Vi har i tillegg gjennomført smørekurs med 
160 deltakere og diverse opplegg for våre 
samarbeidspartnere, samt aktivitetsdager.

SkifoReningenS tuRSkøytegRuppe
Det var gode skøyteforhold i laverelig-
gende områder i første halvdel av januar, 
og fellesturer ble arrangert. Etter kraftige 
snøfall fra midten av januar var det knapt 
mulig å finne skøyteis ut sesongen. Det er 
avholdt teorikurs. Høstsesongen startet på 
Lille Tryvann og Bunntjern på Bislingen i 
månedsskiftet oktober/november. Basert på 
innkomne isobservasjoner ble det gjennom-
ført en rekke private turer i små grupper. 

baRnaS HolMenkolldag: 

Ble arrangert for 36. gang. Grunnet 
utbyggingen i Holmenkollanlegget ble 
arrangementet flyttet til Frognerparken. 
(Foto: Skiforeningen)
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viktig dialog
5. juni 2009 vedtok stortinget Lov om natur-
områder i Oslo og nærliggende kommuner – 
Markaloven. Loven trådte i kraft 1. september 
samme år. Frem til behandlingen i Stortinget 
var vi i nær og hyppig kontakt med så vel poli-
tikere, presse som andre markaorganisasjoner 
for å få gjennomslag for viktige justeringer av 
loven. Selv om vi fikk gjennomslag for flere 
justeringer og ønsker loven velkommen, er 
det knyttet usikkerhet til håndhevingen av 
loven. Skiforeningen følger håndhevingen 
av loven aktivt, og opprettholder dialogen 
med myndigheter og andre viktige parter. 
Vi vil se flere viktige prøvestener det første 
året, noen av disse omtales under avsnittet 
Fremtidsutsikter, senere i beretningen. 

tRyvann vinteRpaRk
I desember ble reguleringsplanen for Tryvann 
Vinterpark lagt ut på høring. Med refe-
ranse til vår egen formålsparagraf og til 
Markaloven, ga Skiforeningen planene sin 
prinsipielle tilslutning. Det ble fremhevet 
at det gjennom anlegget legges til rette for 

en stor brukergruppe, at anlegget ligger i 
randsonen og at utbyggingen skjer i tilknyt-
ning til eksisterende anlegg. Vi understreket 
imidlertid behovet for at skiløypa mellom 
Bogstad og Tryvann måtte opprettholdes 
med samme kvalitet som i dag dersom 
den eksisterende løypa blir lagt om som 
følge av utbyggingen av alpinanlegget. Vi 
understreket også at det er viktig at drifts-
grunnlaget for Tryvannsstua opprettholdes 
dersom det planlagte nye serveringsstedet 
på Tryvannstoppen blir realisert, og at lys-
løypa må bli etablert så raskt som mulig. 

MaRkakonSulent 
Skiforeningens markakonsulent sluttet 
31.12.08. På grunn av usikker økonomi 
ble, som en midlertidig løsning for 2009, ny 
person engasjert i 20% stilling fra februar 
og ut året. Ny markakonsulent er ansatt i 
heltidsstilling og tiltrer 1. april 2010.

løypeaRbeid
Det har vært utført utbedringsarbeider i noen 
av løypene, blant annet sluttføring av arbeider 

i Vestmarka, samt arbeid i Bærumsmarka 
som er finansiert av spillemidler.

SaMaRbeid Med paRaplyoRganiSaSjoneR, 
gRunneieRe og koMMuneR. 
Vi har hatt samarbeid med Oslo og Omland 
Friluftsråd i «enkeltsaker» og i friluftslivspo-
litiske saker. I andre saker, som for eksempel 
Markaloven, har vi valgt å uttale oss på 
egen hånd. Skiforeningen deltar i månedlige 
møter i Friluftslivets Fellesorganisasjon der 
saker av felles interesse koordineres. 

Det har vært avholdt to kontaktmøter 
med Utmarkslagene i Marka, Oslo kom-
mune og DNT Oslo og Omegn. Møtene 
har til hensikt å sikre godt samarbeid og 
gjensidig informasjon.

Det har vært et tett samarbeid med Oslo 
kommune, Friluftsetaten om snøproduksjons- 
og løypearbeidene. Også nært samarbeid 
med de fleste av de kommuner hvor vi har 
løypearbeid.

MilJØArBeiD, MArkAvern 
Og FrilUFtSPOlitikk

MaRkaloven: 

5. juni 2009 vedtok stortinget Lov om naturområder 

i Oslo og nærliggende kommuner – Markaloven. 

Loven trådte i kraft 1. september samme år. 

 (Foto: Marianne Reusch)
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godt beSøk
Besøket på stuene har jevnt over vært meget 
bra. God vinter betyr mye, samtidig som 
bestyrerne har vært dyktige med å gjennom-
føre kurs, konferanser og selskapsvirksomhet 
på stuene. Dette sikrer en god økonomi som 
igjen kommer brukerne til gode i form av et 
bedre produkt. Skiforeningen har en betydelig 
eiendomsmasse som krever kontinuerlig ved-
likehold og investeringer. Styret og adminis-
trasjonen har derfor igangsatt et arbeid med 
å avdekke og systematisere vedlikeholds- og 
investeringsbehov på Skiforeningens eien-
domsmasse på kort og lang sikt.

kikutStua
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite. 
Det har foregått byggevirksomhet på Kikut i 
hele 2009. Takket være bidrag fra sjenerøse 
medlemmer og givere ble Kikutstua bygget 
ut til å inneholde nye og flotte fasiliteter til 
glede for mange markabrukere. Kikutstua 
har bl.a. fått flere overnattingsmuligheter, 
ny 24 timers service, toaletter, bad og bad-
stue og nye oppholds- og møterom. Til tross 
for byggeaktivitet har stua holdt åpent for 
publikum hele 2009, og i hele byggeperio-
den var stua godt besøkt av interesserte 
og nysgjerrige skiturister. Åpningen av nye 
Kikut vil skje juni 2010.

løvlia
Bestyrere: Rita og Vidar Bakken
På Løvlia var det et hektisk år med bra belegg 
og mange seminarer. Bestyrerne på Løvlia 
opplever at mange av de samme kundene 
bruker stua om og om igjen til diverse arran-
gement, samtidig som nye kunder kommer 
til. Nytt matkonsept med utvidet meny samt 
flere kunstutstillinger er noen av faktorene 

som har gjort Løvlia svært populær i 2009. 
Kjellerarealene er totalrenovert.

Løvlia har også fått nye møbler i peise-
stue og spisesal.

vangen
Bestyrere: Frank Westlie og Roy Knudsen
Etter to vintere uten skiløyper ble det en 
veldig bra vinter på Vangen med godt besøk. 
I slutten av januar 2009 kom snøen for 
fullt, og individuelle besøkende sammen 
med leirskolebarn og seminardeltagere har 
bidratt til yrende liv på stua. Bestyrerne har 
påtatt seg en del løypekjøring i området, 
noe som medfører at kvalitet og standard 
på løypene i nærområdet til Vangen er 
vesentlig styrket. 

Det er installert en ny fyrkjele på Vangen, 
og kjøpt inn nye møbler. Skiforeningen og 
bestyrerne har gjennomført en del vedlike-
hold på Vangen i beretningsåret.

SkulleRudStua
Bestyrer: Stig Klemetsen
Friluftsetatens løypekjørere lager fine for-
hold for Skiforeningens skiskoler hver dag 
hele vinteren. Dette generer masse trafikk 
til Skullerudstuas kafétilbud. 

Oslo kommune eier Skullerudstua, og 
leier denne videre ut til Skiforeningen. Det 
er kommunen som har ansvar for alt ytre 
vedlikehold mens bestyrerne har ansvaret 
for det indre vedlikehold.

Skullerudstua benyttes hyppig til semi-
narer og arrangementer hele året.

SMå SeRveRingSStedeR
Skiforeningen har ansvaret for fem mindre 
serveringssteder som er viktige turmål med 
betydelig besøk. Stedene holder åpent hver 

helg i skisesongen, fra nyttår til påske. I 
Nordmarka er det to små serveringssteder; 
Gørjahytta ved Gørja, og Sandvikshytta 
ved Katnosa. Begge ligger på eiendom-
men til Løvenskiold-Vækerø som har stilt 
både hytter og området rundt (f.eks. ski-
løyper på skogsbilveiene) tilgjengelig for 
turfolket. Gørjahytta driftes av det lokale 
laget av Oslomarkas Fiskeadministrasjon, 
Sandvikshytta drives av en privatperson. 

Greinehytta, Vensåsseter og Mikkelsbonn 
er Skiforeningens små serveringssteder i 
Asker og Bærum. Greinehytta er eiet av 
Løvenskiold-Vækerø og driftes av Bærums 
Verk Rotary Klubb. Vensåsseter er eiet av 
gårdbrukere i Lommedalen og driftes av 
Bærum Hundekjørerklubb. Mikkelsbonn 
er eiet av Bærum kommune og driftes av 
Lions Club Bærum Vest og Skiforeningens 
lokalutvalg i Asker og Bærum. 

SaMaRbeid
I tillegg har Skiforeningen et nært og godt 
samarbeid med flere andre serveringssteder 
i Marka, vi nevner spesielt:

Heggelia som er et sentralt turmål på 
Krokskogen. Skiforeningen, Gunvor Greni 
som eier stedet og Heggelias Venner sam-
arbeider om å holde stedet åpent. Heggelia 
betjenes av frivillige som stiller opp hver 
helg i skisesongen. Bråtanstua som drives 
av Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk er 
et viktig turmål i Østmarka. Råsjøstua på 
Romeriksåsen og Sørsetra på Krokskogen 
som er attraktive turmål ikke minst for 
barnefamilier. 

StUer Og ServeringSSteDer

godt beSøkt: Besøket på stuene har jevnt 

over vært meget bra. God vinter betyr mye, 

samtidig som bestyrerne har vært dyktige 

med å gjennomføre kurs, konferanser og 

selskapsvirksomhet på stuene.  

(Foto: Per E. Tandberg)
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koMMunikaSjon 
Funksjonen ble styrket ved at ny kommunika-
sjonssjef tiltrådte i begynnelsen av november 
2009. Kommunikasjonsavdelingen har hatt 
fokus på å få på plass en mer samlet håndtering 
av mediehenvendelser, trykksakproduksjoner 
og fremstilling av virksomheten gjennom egne 
kanaler. Retningslinjer for virksomhetens 
mediehåndtering er utviklet, og organisasjo-
nens talspersoner gjenomgikk medietrening i 
desember. Det ble jobbet proaktivt mot medier 
for å få frem saker om Skiforeningens virke, 
og dette ga mye god omtale. 

oRganiSaSjon – MeRkevaRebygging – 
aRRangeMentSStRategi 
I 2009 ble det igangsatt utvikling av en 
event- og arrangementsstrategi med sterk 
bistand fra McKinsey som er rådgiver for 
Skiforeningen på pro bono, dvs ubetalt, basis. 
Med innspill fra World Cup- og Kultur- og 
Turistvirksomheten ble også behovet for en 
tydeligere merkevarestrategi for Skiforeningen 
og Holmenkollen synliggjort. Arbeidet med 
merkevarestrategien ble påbegynt i november 
2009, og har blitt utviklet gjennom innspill 
både fra administrasjonen, Skiforeningen 
Utvikling, styret og rådet. Strategien fer-
digstilles og vedtas i april 2010. 

Merkevarestrategien og arrangements-
strategien henger tett sammen og ses derfor 
med samme øyne fra administrasjonens 

side. Arbeidet med arrangement- og kom-
mersiell strategi videreføres ved hjelp av 
Gyro event. Også de bistår som rådgivere 
uten økonomisk kompensasjon.

Snø&Ski 
Medlemsbladet Snø&Ski kom ut i fire 
utgaver i medlemsåret 2008/2009. Utgave 
nr 4 ble lansert i redesignet utgave, og flere 
grep, både på layout, innhold og det tryk-
kemessige bidrar til en enda bedre formid-
ling av stoffet. 

åRbok 
Årboken for 2009, som produseres ved 
hjelp av en frivillig redaksjonskomité, ble 
også presentert i ny drakt, etter mal fra 
Snø & Ski. 

HjeMMeSiden www. SkifoReningen.no
Skiforeningens websider hadde over 520 000 
unike besøk i 2009, en økning på over 50 
000 fra året før. De gode føreforholdene i 
Marka trakk stor trafikk til hjemmesiden 
nov/des 2009, faktisk så stor at server til 
tider hadde problemer med å håndtere 
pågangen. Fornyet fokus på samspillet mel-
lom Snø&Ski og hjemmesiden med hyppige 
referanser til skiforeningen.no i sakene 
som skrives, samt hyppigere oppdatering 
av saker på hjemmesiden skal over tid øke 
trafikken ytterligere. 

Vi har i løpet av 2009 skiftet ut annon-
seselger på vår hjemmeside, og opplevde 
på slutten av året en positiv utvikling på 
volumet for annonsesalget, til tross for et 
utfordrende annonsemarked. 

SoSiale MedieR 
I desember 2009 lanserte Skiforeningen 
iMarka, en applikasjon til iPhone som viser 
føremeldingen for de enkelte Markene. 
Tjenesten er gratis, og over 12 000 lastet 
ned iMarka i løpet av de første tre ukene. 
Tilbakemeldingene er mange, mye er positivt, 
og det pekes også på andre funksjonaliteter 
som vi kan inkludere i en versjon 2, dersom 
vi får på plass finansiering. 

Skiforeningen er aktive på Twitter, og 
deltar med Markatips, kommentarer og 
overvåkning/deltakelse i diskusjoner. Dette 
er en meget god måte å følge med på hva 
opinionsdannere er opptatt av, samt selv 
sette agendaen.  

øvRige tRykkSakeR 
Redaksjonen utførte i tillegg layout- og 
trykksaktjenester til alle aktivitetsområ-
der og avdelinger i Skiforeningen. Dette 
er et omfattende arbeid, bare for Barnas 
Holmenkolldag er det snakk om mer enn 
60 enkeltproduksjoner, med alt fra rekla-
mebannere til annonser og flyers. 

kOMMUnikASJOn, reDAkSJOn, 
internett Og trYkkSAkPrODUkSJOn

HOlMenkOllen kUltUr- Og tUriStAnlegg/ 
HOlMenkOllen BeSØkSSenter

vi takkeR alle våRe SaMaRbeidS-
paRtneRe: 
Hovedsamarbeidspartnere var DnBNOR 
Bank ASA, Nortura BA v/ Gilde og OBOS. 
Andre viktige samarbeidspartnere var: Swix 
Sport AS, Gresvig Detaljhandel AS, Kraft 
Foods Norge AS, Aftenposten AS, Budstikka 
Media, Veidekke ASA, Coca-Cola Drikker 
AS, Intersport/Bull ski- og kajakk, Diplom-Is 
AS, Haga & Berg Entreprenør AS, Ragn Sells 
AS, Sætre AS, Birger N. Haug AS og Pictura 
Normann AS. I tillegg har Skiforeningen 
en rekke andre gode støttespillere.

aktiv tRend
Skiforeningens virksomhet preges av verdier 
våre samarbeidspartnere gjerne ønsker å 
knytte seg opp mot, og samarbeidspartnerne 
har i økende grad ønsket å tydeliggjøre 
sitt engasjement med Skiforeningen. Dette 
har ofte blitt gjennomført som aktiviteter 
for kunder og ansatte med deres familier. 
Skiforeningen setter stor pris på denne 
positive trenden, til tross for at det også er 
mer ressurskrevende for foreningen. 

Generelt var sponsor- og annonsemarkedet 
påvirket av senvirkninger av finanskrisen, 

men Skiforeningen har kommet rimelig 
godt ut av situasjonen. Skiforeningen er 
nå godt posisjonert for å jobbe videre med 
eksisterende og nye samarbeidspartnere. 
Generelt økt interesse for ski og friluftsliv, 
samt prøve-VM 2010 og VM 2011 åpner 
for mange nye spennende samarbeidsformer

Holmenkollen Kultur- og turistanlegg var 
stengt i hele 2009 grunnet ombyggingen 
av det nye Holmenkollen Nasjonalanlegg. 
Holmenkollen besøkssenter, et samarbeid 
mellom Oslo kommune og Skiforeningen, 
ble åpnet 1. oktober 2008 med det formål 
å gi publikum informasjon om utbyggings-
prosjektet. Over 100 000 personer tok turen 
innom senteret for å overvære den historiske 
byggeprosessen, samt for å handle souvenir- 
og kaféprodukter. Sommersesongen 2009 bar 
preg av rekordår i antall cruisepassasjerer 
til Oslo, og mange av disse viste interesse 
for Holmenkollanlegget. Besøkssenteret ble 
også hyppig brukt til arrangementer som 
styremøter og pressekonferanser etc. I tillegg 
ble det med jevne mellomrom holdt presen-
tasjoner og foredrag i og utenfor åpningsti-
den. Senteret holdt åpent hver dag i 2009.

SkiMuSeet
På grunn av byggingen av den nye 
Holmenkollbakken har Skimuseet vært 
stengt. Alle gjenstander er pakket ned 
og oppbevart i alarmsikrete lokaler. 
Fotosamlingen er midlertidig lagret på 
Kongsberg Skimuseum. Samtlige foto er i 
denne perioden også blitt skannet. 

På tross av denne spesielle situasjonen, har 
likevel den daglige museale, administra-
tive drift vært opprettholdt fra et kontor 
i Kollenstua. Det gjelder henvendelser fra 
inn- og utland, og ikke minst oppfølging 
og videreutvikling av planer og innhold 
av museets nybygg (fase 3), kalt Iskosset. 
Oppstart for bygget er satt til juli 2010 
med ferdigstillelse høsten 2011. Som ledd 
i kompetanseheving har museets ansvar-
lige vært på Ridderrennet på Beitostølen 
og ekskursjon til det nyetablerte Norsk 
døvemuseum i Trondheim. 

utSMykning
Et annet unikt prosjekt er prosessen knyttet 
til Ulla-Mari Brantenbergs glasskunstverk, 
kalt «Brelys». Jevnlige møter og befaringer 
har funnet sted i hele 2009. Realisering av 
denne nye attraksjonen, som skal monteres i 
det gamle, store fasadevinduet på Skimuseet 
(fra 1983), er muliggjort takket være Christian 
Ringnes. «Brelys» vil bli åpnet juni 2010. 
Siste halvår (2009) har også museet vært 
involvert i et annet kunstnerisk arbeid, nem-
lig Elna Engelsens bronseskulptur, «Bikkja i 
bakken», med midler fra Stein Erik Hagens 
allmennyttige stiftelse. 

andRe initiativ
Skimuseet har vært behjelpelig med materiale 
i forbindelse med en utstilling på Eidsvoll 
om kombinertløper Tormod Knudsen og 
deltatt i forberedelser om etableringen av 
et skisenter i Montenegro med fokus på 
Henrik Angells betydning for innføringen 
av ski i 1890-årene. 

diaManten
Det har vært knyttet stor interesse både 
fra publikum og media om Skiforeningens 
videre planer med «Diamanten». Den gamle 
Holmenkollbakkens startplattform ble kjøpt 
av dekkforhandler Tommy Sharif, som ga 
den videre til daværende kulturminister 
Trond Giske, som igjen ga den videre til 
Skiforeningen, museet. Takket være øko-
nomisk bidrag fra Hoppsportens venner og 
andre private givere, er det i beretningsåret 
bestemt at Diamanten skal etableres som 
varmestue for barn og unge, plassert i 
nærheten av de fem rekrutteringsbakkene 
i Midstulia.

SAlgSAvDelingen
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Det ble ikke arrangert verken World 
Cup Nordisk eller andre arrangementer i 
Holmenkollen i 2009 grunnet utbyggingen 
av Holmenkollanlegget. Prosjektleder for 
World Cup Nordisk jobbet videre som arran-
gementssjef i Skiforeningen med oppgaver 
primært rettet mot oppfølging av anleggs-
utbyggingen, prøve VM 2010, VM nordiske 
grener i 2011, fremtidig organisering av 
World Cup Nordisk, overordnet terminliste 
for Holmenkollen Nasjonalanlegg og fremti-
dig bruk av Holmenkollen Nasjonalanlegg. 
Overføring av kompetanse til VM-2011 
AS og kompetanseutvikling i takt med 

VM-prosessen var prioriterte oppgaver i 
tillegg til vedlikehold og videreutvikling 
av nettverk, og ivaretakelse av materiell 
og utstyr tilhørende World Cup Nordisk.

StoRtingSRennet 2009
På grunn av ombyggingen av Holmenkollen 
Nasjonalanlegg, valgte Skiforeningen og 
Stortinget å legge årets Parlamentmesterskap 
til Ringkollen. Dette er et arrangement som 
går på omgang blant de nordiske land og 
som erstatter det årlige Stortingsrenn det 
året rennet arrangeres i Norge. Deltakere 
er politikere og ansatte fra nasjonalforsam-

lingene i Finland, Sverige og Norge. Fra 
Finland deltok blant annet kjente «nord-
markstravere» som Juha Mieto og Marjo 
Matikainen-Kallstrøm. 

Skidagen for stortingets ansatte og for 
de politiske partiers representanter ble 
gjennomført som en felles tur fra Årnes til 
Bergendahlsstua i Sørkedalen. Arrangementet 
ble en stor suksess selv om vær- og førefor-
hold var noe problematiske.

byStyReRennet 2009 
Etter eget ønske ble det ikke arrangert 
bystyrerenn i 2009.

For gjennomføring av prøve-VM og VM er 
det etablert et eget selskap, Ski VM 2011 AS, 
eid av Norges Skiforbund og Skiforeningen. 
Overskuddet fra selskapet skal tilføres et 
fond for disponering til fremtidige arran-
gementer i Holmenkollen.

oRganiSaSjonen 
Organisasjonen består ved utgangen av året 
av ca. 20 fast ansatte. Det er i tillegg rekrut-
tert ca 1.200 funksjonærer til prøve-VM. 
Det er utviklet et avansert dataverktøy for 
rekruttering, informasjon og opplæring av 
funksjonærene.

Organisasjonen har gjennom 2009 fokusert 
på planlegging og opplæring, kartlegging av 
risikofaktorer, beredskapstrening etc., for å 
være best mulig forberedt på uventede hen-

delser innen alle seksjoner. Fremdriftsplanene 
følges på alle fagområdene.

VM-organisasjonen har i 2009 samarbeidet 
tett med prosjektledelsen i Holmenkollen, 
for å sikre ferdigstillelse av anlegget sports-
lig og arrangementsmessig til prøve-VM 
2010. Anlegget er ferdigstilt til et forsvar-
lig sportslig nivå til prøve-VM i 2010, 
mens sluttføring av spesielt uteområdene 
og Midtstubakken vil bli foretatt gjennom 
våren og sommeren 2010. 

pRøve-vM 
For øvrig har forberedelsene til prøve-VM 
13. og 14. mars 2010 preget i stor grad 
VM-organisasjonen i 2009.

VM-organisasjonen er godt fornøyd med 
sponsorinteressen hos norske selskaper. 

Deres tilstedeværelse er viktige bidrag for 
å skape folkefesten ved arrangementene i 
2010 og 2011. Ved utgangen av 2009 er 
alle sponsorpakkene til prøve-VM 2010 
utsolgt, og flere betydelige sponsoravtaler 
er inngått for VM 2011. 

Sunn dRift
Driften i Ski-VM 2011 A/S er under kontroll, 
og viser at påløpte kostnader i 2009 er noe 
lavere enn budsjettert. Driften av selskapet 
er finansiert gjennom årlige tilskudd fra 
FIS og driftslån i DnB NOR Bank ASA. 
Billettsalget i 2010 og 2011 blir avgjørende 
for selskapets totale økonomiske resultat. 
Øvrige inntekter er i stor grad under kon-
troll ved utgangen av 2009.

Skiforeningen forvalter nasjonalanlegget på 
vegne av Oslo kommune. Det er utarbeidet en 
protokoll til gjeldende driftsavtale for 2009 
som regulerer forholdet mellom Skiforeningen 
og Oslo kommune i anleggsperioden.

oMbygging 
På grunn av omfattende arbeider i anlegget 
har det ikke vært gjennomført arrangementer 

i 2009. Avdelingens ansatte har bidratt med 
råd og deltatt i flere ombygningsprosjek-
ter. Største innsats har vært ombygging av 
nasjonsbodene til nytt servicesenter. Oslo 
kommune har dekket kostnadene til dette 
arbeidet. I forbindelse med ombyggingen 
har det vært behov for å flytte flere av 
aktivitetene til provisoriske bygg/områder. 
Avdelingen har i 2009 fått sertifisert en 

person til drift/vedlikehold av heisanleggene 
i Holmenkollen og Midtstua.

Avdelingen har også bidratt til sikring og 
flytting av alle museumsgjenstandene i 
Skimuseet. 

Avdelingens arbeidsoppgaver i fremtiden 
vil gi spennende utfordringer. Blant annet vil 
anleggene i Midtstua føre til økte oppgaver 
for avdelingens ansatte.

ArrAngeMenter

Ski-vM 2011 AS

HOlMenkOllen nASJOnAlAnlegg

HolMenkollen naSjonalanlegg:

 På grunn av omfattende arbeider i anlegget 

har det ikke vært gjennomført arrangementer 

i 2009. Avdelingens ansatte har bidratt med 

råd og deltatt i flere ombygningsprosjekter.

(Foto: Bente Flygind)
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på geneRalfoRSaMlingen 2009 ble 
Sølvnålen og delt ut til:
Svenn Kristiansen: Uttredende rådsmedlem, 
rådsmedlem i Skiforeningen siden 2000.
Shahzad Rana: Uttredende styremedlem, 
styremedlem i Skiforeningen siden 2003.
Karin Berg: Ansatt i Skiforeningen i 25 år.

og biRkebeineRplaketten Med gull-
nål ble delt ut til:
Thomas Fearnley: Startet samarbeidet med 
Skiforeningen på slutten av 60-tallet med 
å gå opp løyper sammen med løypesjefen. 
Han var leder for lokalutvalget i Nittedal og 
senere sentral for etablering av lokalutvalg 
på Romeriksåsen. Han har også vært aktivt 
med i etableringen av Holmenkollmarsjen , 
og Barnas Holmenkolldag. i Nittedal. Han 

har vært medlem av Skiforeningens råd i 
mange år.

Kjell «Stakan» Staxrud: Har bidratt i 
Skiforeningens arbeid som frivillig i mange 
sammenhenger. Staxrud er imidlertid mest 
kjent som leder av «Foreningen ØX», den 
fantastiske dugnadsgjengen med pensjonis-
ter som ble startet i 1984. «ØX» utfører et 
betydelig dugnadsarbeid i stier og løyper i 
Østmarka. 

StyRet 
På generalforsamlingen i mai måned ble Ole 
Fr. Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder. 

Styremedlemmene Kristin Bjella, Wenche 
Holen og Kristin Klæboe var på valg og ble 
gjenvalgt. Stine Lise Hattestad Bratsberg 
ble valgt som nytt styremedlem. 

det nye StyRet beStåR av: 
Ole Fr. Anker-Rasch (leder), Per Bergerud, 
Kristin Bjella, Stine Lise Hattestad Bratsberg, 
Kirsti P. Gurholt, Knut Halvor Hansen, 
Wenche Holen, Vigdis Jynge, Kristin Klæboe, 
Ole Kristian Sørland (ansattes representant).

Rådet 
På generalforsamlingen ble Christian Joys 
valgt som rådets ordfører. 

Rolf Nyhus ble gjenvalgt som rådsmedlem. 
Som nye rådsmedlemmer ble Kristin Felde 
og Rune Gerhardsen valgt. 

det nye Rådet beStåR av: 
Christian Joys (ordfører), Kristin Felde, Anne 
Cathrine Frøstrup, Rune Gerhardsen, Arne 
Giske, Anders Haugen, Dag Kaas, Carl O. 
Løvenskiold, Martin Mæland, Rolf Nyhus, 
Bjørn Henrik Rasmussen. 

SkifoReningenS StyReoppnevnte 
koMiteeR: 

MaRkakoMiteen:
Markakomiteens medlemmer: Arne Fredrik 
Mathisen (leder), Oddvar Rolstad, Anne 
Cathrine Frøstrup, Anne Cappelen, Gunnar 
Germundson, Kirsti P. Gurholt, Vigdis Jynge, 
Henning Cook, Hanne Porsholt Jensen, Svein 
Gulbrandsen, Hege Blichfeldt Sheriff, Øyvind 
Amundsen. 

SkifoReningen utvikling
Komiteens medlemmer: Anders Haugen 
(leder), Wenche Holen, Stine Lise Hattestad 

Bratsberg, Kai Krüger Henriksen, Bjørn 
Henrik Rasmussen, Rolf Nyhus, Karin 
Berg, Mette Øinæs Habberstad, Gunnar 
Vigerust, Linn Blekkerud og Steinar Eidaker

naSjonalanleggSkoMiteen
Komiteens medlemmer: Dag Kaas (leder), 
Anne Farseth, Torgeir Nordby, Per Bergerud, 
Vegard Ulvang, Bente Skari, Rolf Nyhus, 
Svein Hjort, Bente Meisingseth Sjulstad, 
Klaus Kromann og Steinar Eidaker.

koMité foR økonoMi, finanS og 
juRidiSke SakeR
Komiteens medlemmer: Bjørn Henrik Rasmussen 
(leder), Kristin Bjella, Ole Fr. Anker-Rasch, 
Steinar Eidaker og Ellen L’orange
I tillegg møter generalsekretær i komitéene. 

StYret, rÅDet Og kOMMiteene

HeDerSBeviSninger

Pr. 31.12.09 hadde Skiforeningen 43,6 ansatte 
i hel- eller deltidsstillinger, fordelt på like 
mange kvinner som menn. I tillegg kom-
mer instruktører, og korttidsengasjementer 
i Kultur- og turistanlegget. 

aRbeidSMiljø
Arbeidsmiljøet i Skiforeningen ansees for å være 
tilfredsstillende. Sykefraværet har i 2009 vært 
på 4,1 %. Dette ansees som akseptabelt, og 

er på nivå med fjorårets fravær. Det arbeides 
aktivt med problemstillinger rundt helse, miljø 
og sikkerhet. Det har ikke vært rapportert alvor-
lige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. 

Mangfold
Vi arbeider for mangfold blant våre ansatte. 
Vi forsøker å skape samme muligheter for 
alle og tolerer ikke noen form for diskrimi-
nering eller trakassering på arbeidsplassen. 

ytRe Miljø
Styret har fokus på å unngå at virksomhe-
ten forurenser og påvirker det ytre miljø. 
Med bakgrunn i dette er Skiforeningen 
Miljøfyrtårnsertifisert siden 2003. Skiforeningen 
har sammen med Norges Skiforbund og Norges 
Skiskytterforbund videreført prosjektet Hvit 
Vinter, som er skiidrettens klimainitiativ.

PerSOnAl

biRkebeineRplaketten Med gullnål:

Ble tildelt  Kjell «Stakan» Staxrud, som bl.a. har 

vært leder av «Foreningen ØX», den fantastiske 

dugnadsgjengen med pensjonister som ble 

startet i 1984. (Foto: Olav Harlem)
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Året 2009 har vært et utfordrende år for 
Skiforeningen økonomisk sett. Ombygging 
og stenging av Holmenkollen har medført 
en betydelig reduksjon i foreningens inntek-
ter både når det gjelder arrangementer og i 
bidraget fra Kultur- og turistanlegget. Dette 
er til dels kompensert fra Oslo kommune. 

To flotte vintere og målbevisst arbeid 
har imidlertid slått positivt ut både på 
medlems- og kursinntekter. Økonomisk 
styring og kostnadsfokus har i tillegg ført 
til reduksjon i andre driftskostnader. 

øReMeRkede MidleR 
Øremerkede gaver til investering i maskiner 
og utstyr bidrar til reduksjon i forpliktelser 
til lån/leasing, og bedrer likviditet og øko-
nomisk handlefrihet. I tillegg har foreningen 
mottatt øremerkede midler på til sammen 
kr. 20.870.203 i forbindelse med utbygging 
av Skimuseet trinn III, utbygging Kikinn og 
giverprosjektet Holmenkollen 3x20. 

Oppdrag utført for Oslo kommune, og 
som fortsatt gjøres av Skiforeningens ansatte 
i Nasjonalanlegget, viser seg både på kost-
nads- og inntektssiden i årsregnskapet for 
2009 og vil fortsatt gjøre det i 2010.

ReSultat
Skiforeningens samlede inntekter for 2009 
ble NOK 72,6 mill. mot NOK 79,5 mill. 

i 2008. Inntektene består hovedsakelig av 
medlemskontingent (26%), deltakeravgift 
(20%), sponsorinntekter (10%), kommu-
nale tilskudd og betydelige gaver. I tillegg 
utgjør kompensasjon fra Oslo kommune 
for tapte inntekter i byggeperioden 11% 
av samlede inntekter.

Av inntektene i Markaavdelingen utgjør 
medlemskontingenten kr. 19,3 mill., mens 
kostnader til medlemsrelatert arbeid til 
sammen utgjør 24,8 mill. Differansen finan-
sieres gjennom foreningens øvrige drift. 

Administrasjonskostnader utgjør 9 % av 
totale kostnader. 

Ordinært resultat for 2009 ble på NOK 3,1 
mill. mot NOK 1,0 mill. i 2008. Resultatet 
utgjør 4,22 % av omsetningen.

Skiforeningens andel av konkursboet 
etter Sponsorservice A/S er inntektsført i 
regnskapet for 2009 med kr. 1 517 593.

Finanskostnader ble i 2009 på NOK 0,9 
mill. mot NOK 1,9 mill. i 2008. 

Det er etter regnskapsårets avslutning 
ikke inntruffet vesentlige hendelser som 
påvirker foreningens resultat eller som har 
innvirkning på balansen. 

Byggeprosessen i Holmenkollen er utfor-
drende for foreningens økonomiske situasjon, 
og Oslo kommune kompenserer forenin-
gen for tapte inntekter grunnet stenging 
av Kultur- og turistanlegget. For 2009 er 

denne kompensasjonen inntektsført med 
NOK 8,1 mill.  

Foreningens regnskap er avlagt under 
forutsetning av fortsatt drift.

Styret foreslår at årets resultat på NOK 
3 065 617 disponeres som følger:
Overført Finn Qvales fond  NOK 244 060
Overført øvrige fond NOK 44 257
Overført til annen egenkapital NOK 
2 777 300

Skiforeningen hadde ved utgangen av året 
2009 balanseført eiendeler på totalt NOK 
96,7 mill. Skimuseet og Kollentorget med 
tilhørende infrastruktur utgjør den største 
posten med NOK 21,0 mill. Foreningen 
har fond og legater på til sammen NOK 
9,4 mill. plassert i form av bankinnskudd. 

I tråd med styrets og rådets vedtak er føl-
gende fond slått sammen til Skiforeningens 
fond pr. 31.12.2009: Per M. Hanssons løy-
pefond, Nils Schiøtts fond, Barnas Skifond, 
Grøndahl & Søns fond, P. C. Hanssons 
fond, Sigurd Høyers fond, Adv. Lindbacks 
fond, Boye Schlytters fond og Dr. Cato Aalls 
fond. Hensikten med sammenslåingen er 
å forenkle og optimalisere forvaltningen 
av fondsmidlene. Det er fortsatt knyttet 
restriksjoner til bruk av fondsmidlene, og 
hvert enkelt fonds opprinnelige intensjoner 
opprettholdes. 

regnSkAP, ØkOnOMi Og FinAnS

Fondet ble etablert i forbindelse med 
Skiforeningens 125-årsjubileum i 2008 og 
har som formål å støtte Foreningen til Ski-
Idrettens Fremme og dens arbeid for utbre-
delse av skiidrett og annet friluftsliv. Fondet 
er egen juridisk enhet og inngår ikke som 
en del av Skiforeningens regnskap. Fondet 
finansierte i 2009 nytt snøproduksjonsut-
styr på skiskolestedet på Eid i Asker med 
1,7 millioner kroner. 

I desember 2009 overførte Hans Herman 
Horn ytterligere 4 millioner kroner til fondet.

Fondet har nå vel 11 millioner kroner 
til disposisjon. Fondsstyret består av Hans 
Herman Horn, Odd Solbakken, Arne Giske 
og Steinar Eidaker.   

HAnS HerMAn HOrnS FOnD

MaRkaloven
Markaloven ble vedtatt av Stortinget 5. juni 
2009. Det har vært og er fortsatt usikkerhet 
knyttet til hvordan loven vil praktiseres. Som 
den største tilretteleggerorganisasjonen i dette 
området har Skiforeningen særlig fokus på 
løyper, annen tilrettelegging og markastuer.

Flere saker er til behandling, og vedtak 
her vil være førende for senere praktisering 
av loven. Blant interessante saker kan, 
i tillegg til Tryvann Vinterpark som er 
omtalt tidligere, nevnes: Linderudkollen der 
Miljøverndepartementet gir Oslo kommune 
tillatelse til å igangsette planarbeidet innenfor 
rammene av Markaloven. Øyungslia, der 
Skiforeningen søker Oslo kommune om 
tillatelse til utbedring av ca. 2 km løype 
og bro. Skiforeningen har i denne saken 
fått avslag fra Plan- og bygningsetaten 
under henvisning til at tiltaket faller under 
lovens definisjon «større løype» som kre-
ver reguleringsplan. Avslaget er anket til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I Sjonken 
i Nannestad har Åsen IL søkt om tillatelse 
til å bygge «nærskianlegg» innenfor fore-
slått flatereguleringsområde. Kommunen 
og Fylkesmannen krever imidlertid mer 
detaljerte planer, før endelig tillatelse gis.

kliMa 
Skiforeningen, sammen med Norges Skiforbund 
og Norges Skiskytterforbund eier prosjektet 

Hvit vinter. Hvit vinter ble i 2008 opprettet 
som et 4-årig prosjekt for å fremme norsk 
skiidretts miljø- og klimaengasjement. 

 Variert tilrettelegging for friluftsliv og 
idrett, herunder også fortsatt innsats for å 
utbedre løyper som kan prepareres på lite 
snø, og snøproduksjonsanlegg på utvalgte 
steder er satsingsområder. 

 
vM 2011
Skiforeningen og Norges Skiforbund har 
etablert VM 2011 AS for gjennomføring av 
arrangementet. Prøve-VM i mars 2010 ble 
i hovedsak svært vellykket, men avdekket 
også forbedringsområder som det jobbes 
godt videre med. Det oppleves å være god 
økonomistyring i selskapet. FIS (Det inter-
nasjonale skiforbundet) eier markedsret-
tighetene og TV-rettighetene som begge er 
solgt til EBU. Lokal arrangør er garantert 
inntekt fra FIS på NOK 65 mill. 

økonoMi. 
Utbyggingen i Holmenkollen har tatt len-
ger tid enn opprinnelig forutsatt, og dette 
innebærer at også 2010 blir et økonomisk 
utfordrende år for Skiforeningen. Kultur- og 
turistanlegget går glipp av vesentlige inntek-
ter ettersom Skimuseet må holde stengt til 
1. mai og tårnet til 1. juli 2010. Oslo kom-
mune har innsett den vanskelige situasjonen 
og besluttet i 2008 å delvis kompensere 

for inntektsbortfall i 2008 og 2009. Da vi 
fikk melding om at byggeprosjektet også 
ville strekke seg inn i 2010 gjennomførte 
vi økonomiske tilpasninger slik at en andel 
av kompensasjonen ble spart og overført til 
2010. Ansatte i driftsavdelingen vil i tillegg 
utføre arbeider i anlegget slik at oppsigelser/
permitteringer unngås. 

Når det nye Holmenkollanlegget, med 
Midtstuen og alle nye elementer, står fer-
dig er det helt nødvendig at vi får en jus-
tert driftsavtale med Oslo kommune som 
sikrer at driften ikke økonomisk belaster 
foreningens øvrige arbeid.

Selv om vi i 2009 har opplevd en svært 
gledelig vekst både i medlemsinntekter, 
kursinntekter og ikke minst gaver og tilde-
linger, er vi forberedt på at en større andel av 
Skiforeningens kostnader må dekkes gjennom 
offentlige støtteordninger. Det er igangsatt 
et arbeid for å kartlegge mulighetene her, 
og da særlig når det gjelder lavterskeltilbud 
til grupper vi ellers ikke når, og tiltak vi 
mener vil ha stor helsegevinst.

Med sterk og økende interesse for ski 
og friluftsliv, det nye Holmenkollanlegget 
og et forestående VM, er rammene for vår 
virksomhet svært spennende. 2010 vil være 
preget av arbeidet med fremtidige aktiviteter 
og posisjonering av Skiforeningen.

Skiforeningen vil også i fremtiden være 
avhengig av alle våre gode støttespillere.

FreMtiDSUtSikter
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vedlegg: 
Beretning FrA lOkAlUtvAlgene 
Og SkiFOreningen gJØvik Og OMegn

SkifoReningen HaR 7 lokalutvalg:

• Asker og Bærum

• Enebakk

• Follo syd

• Groruddalen

• Hole, Ringerike og Jevnaker

• Røyken

• Skiforeningen Sørmarka (Ski/Oppegård)

Lokalutvalgenes aktiviteter, basert på frivillig 
innsats, er en viktig synliggjøring og lokal 
forankring av Skiforeningen utenfor Oslo. 

Lokalutvalgene er organisert som utvalg 
for et geografisk område, de er ikke egne juri-
diske enheter. Skiforeningens medlemmer i de 
ulike områdene er medlem av Skiforeningen 
– ikke lokale medlemmer. I tillegg kommer 
Skiforeningen Gjøvik & Omegn som er egen 
juridisk enhet med egen medlemskontingent. 
Under følger innkomne beretninger:

lU ASker Og BÆrUM

ledeR: CaRl CHRiStian RødSkog
Løypebaser: Ragnar Roll, Asker, Ole Henrik 
Lien Andersen, Bærumsmarka og  Kjell Berg, 
Sollihøgda/Kleivstua.

Skiforeningens serveringssteder i Asker og 
Bærum: Greinehytta driftes av Bærums Verk 
Rotary Klubb. Vensåsseter driftes av Bærum 
Hundekjørerklubb. Mikkelsbonn driftes av 
Lions Club Bærum Vest og Skiforeningens 
lokalutvalg i Asker og Bærum. Lokalutvalget 
har også bidratt til drift av Heggeliseter.

aktiviteteR
Lokalutvalget har deltatt på skibussene, 
arrangert måneskinnstur i Lommedalen og 

patruljevirksomhet i marka. Familiesykkeltur 
til Sandungen i Vestmarka på høsten, med 
grilling, fiske, natursti mm. Lokalutvalget 
har også ryddet opp vinterens etterlatenska-
per i løypa fra By til Greinehytta.

Markatjenesten har hjulpet til under 
Barnas Holmenkolldag i Frognerparken.

Gode forhold i løypene da vinteren 
endelig kom.

Skiforeningen har arrangert skiskole for 
skole- og barnehagebarn i Asker på Sollihøgda 
og ved Kolsåsbakken. I Kirkerudbakken 
er det holdt snowboard- og slalåmkurs 
Friluftsskole vår og høst ved Stein Gård.

MåneSkinnStuR: Lokalutvalget Asker og Bærum 

har deltatt på skibussene, arrangert måneskinns-

tur i Lommedalen og patruljevirksomhet i marka.   

(Foto: Johannes Heeb)
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ledeR: edit Haug 
Styret har, i tillegg til leder, bestått av:
Kasserer : Aud Hønsi
Medlemmer : Frank Bergstrøm, Jon Hamre 
og Thomas Nordby.

I tillegg har John Mjønli og Jon Jakobsen 
deltatt på styremøtene i egenskap av løype-
kjørere. Styret har hatt 6 styremøter.

koMiteeR og utvalg:
Aktivitetskomite: Frank Bergstrøm, Erik 
Steffensen, Edit Haug, Lena Mjerskaug, 
Bjørnar Thoresen, Juel Sverre Stener, Ragnhild 
og Leif Hval, Aud Hønsi, John Mjønli og 
Thomas Nordby. Informasjons kontakt: Edit 
Haug. Løypeansvarlig Flateby: Enebakk 
idrettsforening. Løypeansvarlig Kirkebygda: 
Thomas Nordby. Løypeansvarlig Ytre: Bjørn 
Smedsrud, Jon Jakobsen og Frank Bergstrøm.

løypeaRbeid:
Samtlige fire  sittekavler er nå byttet ut, 
rundt Vikstenskoia. Vi har ryddet og merket 
løypa fra Skredderstadvannet og sydover 
til løypedelet, og laget to broer over drene-
ringsgrøfter. Videre har vi ryddet og merket 
løypa Slorene – Vikstjern. og løypa Sløssåsen 
– Vikstjern for teinung. Løypa Vasatjern – 
Ekebergåsen – Forfoten er lagt ned. La også 
ned løypa Holstad – Tuggerudtjernsveien. 
På grunn av stormaskinsløypene i nærhe-
ten ble disse løypene svært lite brukt. På 
løypa Bjørnholt – Vikstjern – Revefaret 
klippet vi teinung og reparerte en bro. I 
Gaupesteinrunden ble løypa utvidet visse 
plasser, og det ble tatt en del overheng. 
Løypa Drivplassen – Revefaret, som også 
er lysløype ble ryddet. Løypenettet på 
Flateby har også blitt ryddet iår. 

aRRangeMenteR:
Vinterdilten i år gikk fra Ytre til Streifinn på 
Flateby. Flotte dobbeltspor førte deltakerne 

gjennom Enebakkskogen. Denne gangen 
hadde vi nok snø, men overskyet tungt 
vær. Det var bål på Prestmoen hvor det ble 
servert varm solbærtoddy. 51 deltakere var 
strålende fornøyde med løypene.

baRnaS HolMenkolldag:
For første gang ble dagen arrangert en annen 
søndag enn i Holmenkollen. Vi var redde 
for ikke å få nok snø, men det fikk vi til 
overmål! Et kraftig snøfall natt til søndag 
la alle de forhåndsoppkjørte løypene under 
er tykt snølag. Det ble hektisk å få spadd 
vei fram til start- og innkomstplass, bålplass 
og å få kjørt løypene opp igjen. 164 barn 
gikk gjennom løypene og fikk sine sekker 
og tasker.

båldagene:
I år hadde værgudene bestemt seg for ikke 
å spille på lag med oss. Av de 4 søndagene 
i november var det tungt overskyet vær 
de to første søndagene og regn de to siste. 
Men allikevel hadde 189 turgåere tatt veien 
innom bålene våre. (426 ifjor.) I Kirkebygda 
hadde det vært 24 turgåere og på Flateby 78.

bRåtanStua:
Bråtan var åpen 11 søndager i vinter. Det 
var godt skiføre nesten hele sesongen igjen-
nom, men av erfaring ser vi at da blir det 
færre besøk til den lille stua vår. «Bare» 
577 gjester var innom, (758 ifjor.) Etter 
sesongen ble Bråtanstuas syd og østvegg 
malt og alle vinduene kittet.

løypepRepaReRing:
I den siste delen av januar fikk vi snøen. 
Det hadde vært en god kuldeperiode ved 
juletider slik at telen satt dypt da snøen 
kom. Det var ikke noe problem å kjøre over 
vann og blautmyrer. Hele løypenettet vårt 
ble kjørt regelmessig hele vinteren igjennom. 

Vi fikk mye ros for gode løyper gjennom 
lokalavisen vår.

 
åRSMøtet:
Årsmøtet ble holdt den 23. mars. Både Jon 
Hamre og Thomas Nordby ble gjenvalgt. 
Under posten Eventuelt ble det spurt om 
lokalforeningens holdning til den nye 
Markaloven. Vi svarte at vi stilte oss 
avventende til diskusjonene og går ut fra at 
Skiforeningen sentralt vil forsøke å sikre oss 
den best mulige loven for våre interesser.

Etter årsmøtet holdt bestyrer Even Saugstad 
på Sandbakken er lysbildekåseri som han 
kalte «Østmarka fra da til nå». Vi fikk også 
glimt fra aktiviteter fra Østmarka lenge før 
krigen og noen naturbilder fra våre dager.

økonoMien:
I år har vi hatt god økonomi. Det skyldes 
både pengestøtten i fjor fra Skiforeningen 
sentralt og Barnas Holmenkoll-arrangement 
i år. Den største utgiftsposten har vært 
bensin til all løyperyddingen. 

Vintersesongen i år ble av godt gammeldags 
merke med god og rikelig snø gjennom hele 
vinteren. Enkelte dager ble vi helt nedsnødd, 
og løypekjørerne våre fikk riktig kjørt seg. 
Vi satte ny rekord i bensinbruk. Deilig igjen 
å få legge ut på ski rett fra stuedøra.

Medlemstallet er nå 214 medlemmer 
(235 i fjor), det er faktisk en nedgang på 21 
medlemmer. Det er urovekkende, for tallet 
gikk også ned i fjor. Vi må se det som en 
oppgave å snu denne negative tendensen.

lU eneBAkk

ledeR: wiRan bjøRkMann 

løypenettet 
Det har vært en god ski-vinter også i Ås og 
Frogn. I Ås har det blant annet vært kjørt i 
lysløypene og Vestbyrunden sydover.

Turfolket i Frogn bruker, foruten lysløy-
pene og løypene rundt golfbanen, runden 
som går nordover fra Belsjø og den som går 
sydover fra Røis og mot Vestby og Hvitsten. 
Her foretas fra tid til annen forbedringer, 
ikke minst for å gi bedre fremkomst for 
løypemaskinen og for å få en trasé som 
krever mindre snø.

Fremtidige arbeidsoppgaver for lokal-
utvalget er:
• Etablere et løypenett (vedlikeholde og 

forbedre dagens løyper) mellom Ramme 
Gård og Bøhlerhytta. 
• Dette innebærer avtaler med grunneiere og 
kommunen (så langt dette er mulig i Frogn 
kommune), rydding, merking, skilting og 
bidra til et hensiktsmessig kart. 
• Videre må det innebære avtale om prepping 
og melding til føremeldinga (senere tilkom-
met: bidra til å koordinere løypearbeidet 
slik at det muliggjør å ha en stamløypa fra 
Moss til Oslo).

I desember 2009 besluttet Ås kommune 
å kjøpe en brukt prepareringsmaskin fra 
Skiforeningen. Denne prepareringsmas-
kinen erstatter en 25 år gammel utslitt 
maskin og vil bedre prepareringsarbeidet 
i Ås vesentlig. 

lU FOllO SYD – 
FrOgn Og ÅS kOMMUner

Snø: Vintersesongen i år ble av godt gammel-

dags merke med god og rikelig snø gjennom hele 

vinteren. Enkelte dager ble vi helt nedsnødd, og 

løypekjørerne våre fikk riktig kjørt seg.   

(Foto: Mette Øinæs Habberstad)
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lu jevnakeR, RingeRike og Hole
Styret: leder Erling Nygård, nestleder Thore 
Stubberud, kasserer Sverre Westheim, sekre-
tær/styremedlem Gro Strande, styremed-
lem Åse Ragnhild Sveen, styremedlem Jan 
Erik Gjerdbakken, styremedlem Arnhild 
Ballangrud, ansattes representant Svein 
Gulbrandsen.

Det er avholdt 4 styremøter og et ekstra-
ordinært styremøte i 2009. 

SkiSeSongen 2009 
Skisesongen begynte tidlig, i slutten av 
november. Som tidligere år var det Uglaveien 
og Spålsveien som innledet sesongen. Men 
det kom mye snø etter hvert. Forholdene 
var ideelle for skiløyper rundt omkring på 
jordene i bygda.

løypene/SykkeltRaSeene
Det er utbedret med nye sykkelbruer i 
Bjørnputtdalen: Løypa fra Langtjern til 
Damtjern er lagt om pga. fremtidig utbe-
dring og brøyting av skogsbilvei

Ringkollen vinteRfeStival
Festivaluka ble gjennomført med tradisjonelt 
program, hvor Barnas Ringkolldag var høy-
depunktet. Dessverre ble det litt trafikkork 
i veien opp til Ringkollen noe som medførte 

at flere snudde og kjørte ned igjen. Dette 
bidrog til at deltagerantallet ikke var så godt 
som ønsket. Men for de som kom, ble det en 
fantastisk dag. Våre nye bannere og flagg, 
sammen med skiskolens fargerike pynting, 
lydanlegg, og bare blide mennesker gjorde 
dagen til en flott opplevelse.

SkiSkolen
Med Åse Ragnhild Sveen som primus motor 
og hennes gode medhjelpere går skiskolen 
på skinner. Det er mange barn som opplever 
glede og moro på ski gjennom skiskolen på 
Ringkollen.

gave fRa åSe weStHeiM’S boRtgang
Hennes etterlatte ga penger til Skiforeningen 
lokalt. Pengene er brukt til informasjons-
skilt på strategiske løypeknutepunkt i 
Ringkollområdet.

StøRRe inveSteRingeR
Vi har satt opp to nye redskapsboder (en nede 
ved stadion og en ved klubbhuset). Bodene 
skal brukes av Skiforeningen og skiskolen 
til lagring av div. utstyr. Pris kr 37.000,-. 

En ATV til løyekjøring er også kjøpt inn. 
Prisen er kr 175.000,- men fra sentralt hold 
er vi sponset med kr 50.000, så prisen blir 
kr 125.000,- .

RegiStReRing av SkifoReningen i 
bRønnøySundRegiSteRet.
Vi er pålagt å melde oss inn frivillighetsre-
gisteret. Dette ordnes av leder før nyttår.

økonoMi
I år som tidligere, er det grunn til å rette en 
stor takk til alle de bidragsyterne som gjør 
det mulig å tilby den gode løypestandarden 
vi har i våre nærområder. 

I et innlegg i RB i begynnelsen av novem-
ber fra grunneierne/løypekjørerne på 
Vikerfjell, hevdes det at Skiforeningen får 
uforholdsmessig mye støtte fra kommunen 
(kr 350.000 kr). 

Dette er styret sterkt uenig i, og vi mener 
å kunne underbygge vårt standpunkt med 
gode argumenter. Pengene fra kommunen er 
avgjørende for å opprettholde aktivitetene 
på Ringkollen. 

Pga. store investeringer det siste året er 
kontoen minsket, men vi er på plusssiden, 
og forventer inntekter i året som kommer.

valg
I år er hele styret på valg. Styremedlem Gro 
Strande har valgt å trekke seg ut. Nytt forslag 
til styremedlem er Hanne Stuve fra Hole.

lU JevnAker, ringerike Og HOle

SykkeltRaSeene: Det er utbedret med nye 

sykkelbruer i Bjørnputtdalen: Løypa fra Langtjern 

til Damtjern er lagt om pga. fremtidig utbedring og 

brøyting av skogsbilvei (Foto: Tone Kristin Larsen)
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ledeR: kaRl-olaf løkenHagen.
Vinteren 2009 startet i midten av januar med 
fint vintervær, som varte til februar/mars.
I januar var gjennomsnittstemperaturen 
-2,6, i februar – 5,4 mens det i mars var 
en gjennomsnittstemperatur på + 1,3 gr. C.

Den første snøen ble laget i november 
2009 på Greverud golfbane og de mest 
ihuga skientusiastene kunne starte treningen.

Ved juletider kom det «villsnø» slik at skise-
songen for de øvrige kunne starte i romjulen.

I 2009 ble det i forbindelse med Willy 
Eriksens minnefond og i samarbeid med 
Oppegård IL utdelt kr 2000,- til en verdig 
representant for skisporten. 

I 2009 ble det lagt nytt panel på sydveg-
gen på Drengestua, og på dugnad ble det 
malt to strøk.

Skiforeningen Sørmarka mottok i 2009 
orientering fra Ski kommune angående 
utbygging av felt Q4 på Langhus og rul-
lering av Kommuneplan for 2011-2022.

Begge sakene berører Skiforeningens 
aktiviteter og det ble gitt innspill i sakene.

RepReSentaSjon
Lokalutvalget har vært representert ved
• Friluftslivets dag
• Eventyrfestivalen
• Forum for miljø og friluftsliv

StyRet
I 2009 ble det avholdt 8 styremøter og et årsmøte. 
Styret i 2009 har bestått av: leder Karl-Olaf 
Løkenhagen, nestleder Målfrid Eggen, sekre-
tær Aase Müller Løkenhagen, kasserer Kåre 
G. Øyen og styremedlem Kåre Holt Hansen. 
På årsmøte 11.mars 2009 fikk vi to nye vara-
medlemmer, Petter Herud og Stein Simensen. 

aRRangeMenteR i SeSongen
Arrangementer vinter, vår og høst har hatt 
god oppslutning.

SkiSkolen
Skiskolen hadde denne sesongen 1000 
deltakere og har som tidligere år blitt godt 
gjennomført av Kari Mette Østrem og hen-
nes medarbeidere.

faMiliedagen på Ski – 1.febRuaR 2009
Vellykket arrangement med fine skiløyper. 
Det var oppgaveløsing, premier og pølsegril-
ling. Fikk god hjelp av to dyktige skiskole-
instruktører, slik som i 2008. 

baRnaS HolMenkolldag – 1.MaRS 2009
Vellykket arrangement. Overskyet vær, 
perfekte løyper, mange positive mennesker. 
375 barn fikk sekker eller rumpetasker med 
mye fint innhold. Alle deltakerne fikk våre 
spesielle medaljer.

fRiluftlivetS dag – 26.apRil 2009
Som tidligere år var dette nok et vellykket 
arrangement, i overskyet oppholdsvær. Ca 
250 deltakere.

våRtuR – 7.juni 2009
25 deltakere i ganske bra turvær, men som 
endte med styrtregn. Turen startet ved 
Siggerud kirke gikk via Grønnslett og ned 
til Bråtetjern. Reidar Haugen loste alle trygt 
gjennom løypa.

HøSttuR – 6.SepteMbeR 2009
90 deltakere i fint turvær. Turen startet ved 
Svartoren og gikk over Tømmeråsen og ned 
til Fjellfuglleiken. Reidar Haugen var som 
vanlig en dyktig guide.

eventyRStien – 25.SepteMbeR 2009
Som så mange ganger tidligere ble også dette 
vellykket. Skiforeningen Sørmarka hadde bål 
og 1500 mennesker deltok i arrangementet.

oppSuMMeRing
Løypene på golfbanen og skileiken har tak-
ket være iherdig innsats fra løypebasen og 
hans mannskap, hatt stor aktivitet.

Samarbeidet med Oppegård og Ski kom-
muner og friluftsorganisasjonene har som 
tidligere vært positivt. 

Skiforeningen har også i 2009 fått vide-
reført tilskuddene fra Oppegård og Ski 
kommuner.

Skiforeningen Sørmarka mottok i 2009 
kr 1500,- fra Oppegård kommune i tilskudd 
folkehelse.

Styret takker løypebas Bjørn Ekornås, 
Svein Gustavsen, Kari Mette Østrem, 
Reidar Haugen, Oppegård kommune, Ski 
kommune, Oppegård Idrettslag, Oppegård 
Golfklubb, grunneiere og alle gode hjelpere 
for et godt samarbeid i 2009.

Leder: Elisabeth Holth Johannessen, kasserer 
Egil Lind, sekretær Christian Bugge, styre-
medlem Øivind Schau og Jon Erik Kvarme, 
aktivitetslederleder Trygve Magnussen, 
vara: Trygve Johnsen, Tom Sandkleven og 
Sverre Johnsen. Løypekjørere: Magne Ski, 
Trygve Rud, Ragnar Roll, Trygve Johnsen 
og Bjørn Hagen.

aRbeidSoppgaveR/aktiviteteR SoM 
HaR væRt gjennoMføRt i tidSRoMMet 
1/1-09 – 31/12-09 
I sesongen har vi avholdt 4 styremøter. I 
tillegg har vi vært representert på noen 
møter med kommunen. Vil i den forbindelse 
nevne at vi har et meget godt samarbeid 
med Røyken kommune.

aRRangeMenteR: 
Vi har arrangert skiskole og Barnas Holmenkolldag. 
På skiskolen hadde vi bra oppslutning og vi gjen-
nomførte noen fine kursdager i flott vintervær.

I og med at vinteren ble så fin hadde vi store 
forventninger til at vi skulle få mange barn på 
Barnas Holmlenkolldag. Men dessverre så var 
ikke værgudene på vår side denne dagen, slik 
at antall deltagere ikke ble flere enn ca 80.

I februar satte vi opp en buss fra Kjekstad 
Golfbane til Sollihøgda. Ca 30 personer var 
med bussen til Sollihøgda og fikk en flott 
skitur gjennom Vestmarka og Kjekstadmarka 
tilbake til Røyken.

I oktober var vi representert på et lokalt 
arrangement i Røyken hvor vi markedsførte 
skiforeningen. Dette medførte noen nye 
medlemmer til Skiforeningen.

løypenettet
Det ble en flott vinter med nok snø og 

flotte kjørte løyper i hele Kjekstadmarka 
vinteren gjennom. 

Det var fine løyper også i Baardsrudmarka 
og Villingstadåsen denne sesongen. Årosmarka 
ble bare kjørt sporadisk.

Vi har fått tildelt tippemidler til utbedring 
av løypenettet i Baardsrudmarka. Arbeidet 
har ikke kommet i gang enda, men vi regner 
med å starte opp våren 2010. 

I tillegg har vi sendt inn en ny søknad 
om tippemidler til utbedring av løypenettet 
i Åros-marka. 

I Kjekstadmarka har Trygve Rud ryddet 
og skåret grener på strekningen Grinimyra – 
Småvann og strekningen Kjosmyra – Søremyra.

lU rØYken

lU OPPegÅrD/Ski

Høsttur: 90 deltakere i fint turvær. Turen startet 

ved Svartoren og gikk over Tømmeråsen og ned 

til Fjellfuglleiken. Reidar Haugen var som vanlig 

en dyktig guide.  (Foto: Oddvin Lund)
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SkifoReningen gjøvik og oMegn
Skiføret holdt seg godt hele vinteren til inn 
mot påske, men etter dette var det slutt på 
skiføret i de lavereliggende områdene. 

Løypekjørere i kommunene og i private 
foreninger har utført et løypepreparerings 
arbeid som er meget verdifullt for skifolk 
i hele regionen, disse skal ha en stor takk 
for det engasjement de viser.

Skiforeningen har denne sesongen som 
tidligere bidratt til en rekke positive arran-
gement for å fremme skiidretten i distriktet.

Som leder vil jeg benytte anledningen til 
å takke de som har bidratt til at disse arran-
gementene nok en gang har blitt vellykket.

StyRet i SkifoReningen HaR beStått av: 
Leder Anders Brusveen. Styremedlemmer: 
Sigrid Schjetne, Joar Øyen og Tom Pettersen. 
Varamedlemmer: Knut Guldbrandsen og 
Svein Skoglund. Sekretær: Ragnhild Dunker 
Valgkomite: Halvor Bjaaland, Arne Åsstuen, 
Geir Magne Fjelseth. Revisor: Ernst Sølvsberg
Det er avholdt 5 styremøter siden forrige 
årsmøte.

MedleMSStatuS:
Det er ikke lett å beholde et stabilt og høyt 
medlemstall. Det viser seg dessverre at det 
minker fra år til år. Det må settes inn tiltak 
for å øke medlemstallet. 

økonoMi 
Økonomien i Skiforeningen er god. I for-
bindelse med kartproduksjon arbeides det 
med å få sponsorer til å være med å dekke 
kostnadene til dette. 

aRRangeMent:
Skiskole for barn ble gjennomført fire kvelder 
fra 4. februar til 3. mars og med avslutning 
på barnas skidag. Det var fine forhold og 
god deltagelse på årets skiskole. Dette er et 
meget positivt tiltak som bidrar til at barn 
blir bedre og tryggere på ski. Det var ca. 
30 barn som deltok.

Den årlige måneskinnsturen, tirsdag 10. 
februar, til Røgardsmyra ble en meget kald 
affære. Dette var en av vinterens kaldeste 
dager. Temperaturen lå på rundt -28 kulde-
grader. Besteforeldre med barnebarn, foreldre 
med barn og ivrige trofaste pensjonister på 
ski møtte opp. Til sammen deltok det ca. 
25 barn og voksne på dette arrangementet.

Skitur Lygna – Gjøvik er blitt en fin tradi-
sjon. Lørdag 23. februar var det 24 personer 
som gjennomførte turen i år. Det var bra 
løypepreparering, men noe usikker/dårlig 
skilting som vi må rette på til neste sesong.

Skiforeningen var med på gjennom-
føringen av skiskole for flyktninger i 
vinterferien. Et fargerikt fellesskap, og 
nye blivende skiløpere fikk sin debut på 
Øverby denne uka.

I forbindelse med Madshus skifestival var 
åpningen, lørdag 9. februar, lagt til Storgata 
med barneskirenn. Nesten 100 barn stilte 
på startstreken, noe som var mye mer enn 
det vi hadde ventet. Vi var ikke forberedt 
på så stor økning, men heldigvis så ble det 
gjennomført på en god måte takket være 
gode hjelpere.

Barnas skidag ble arrangert søndag 29. 
mars. I år var deltagelsen dårlig, 85 delta-
gere på en slik dag er lite, men det var god 
stemning blant de som deltok. 

MedleMSinfoRMaSjon. 
Langs løypa er vårt organ ut mot medlem-
mene. Bladet kommer ut to ganger i året. 
Et på høsten der det informeres om planer 
for vinteren, og et på våren der det refereres 
fra arrangement og fra årsmøtet. 

Skilt, løypeR og kaRt
Det arbeides stadig med oppdatering av 
kart og utplassering av karttavler. Dette er 
en av våre viktigste oppgaver. I tillegg lages 
det mindre kart som fås kjøpt på skistuer 
og andre strategiske plasser. 

Vi takker for en fin skisesong, og ser fram 
i mot en ny vinter med gode skiopplevelser.

gJØvik Og OMegn

SkituR lygna – gjøvik: er blitt en fin tradisjon. 

Lørdag 23. februar var det 24 personer som  

gjennomførte turen. (Foto: Erik Wassum)
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             FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Resultatregnskap

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2009 2008

1 Driftsinntekter 72 586 079 79 555 338

Sum driftsinntekter 72 586 079 79 555 338

Varekostnad 8 308 964 17 643 100

4 Lønn og personalkostnader 29 899 225 30 720 282

5 Ordinære avskrivninger 4 426 236 4 273 507

2 Andre driftskostnader 26 783 009 25 272 961

Sum driftskostnader 69 417 434 77 909 850

Driftsresultat 3 168 646 1 645 488

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 797 339 1 222 485

Finanskostnader -900 368 -1 889 167

Netto finansresultat -103 029 -666 682

Ordinært resultat 3 065 617 978 806

ÅRETS RESULTAT 3 065 617 978 806

OVERFØRINGER

Overført Finn Qvale´s Fond (Bunden Egenkapital) 244 060 347 360

Overført Skiforeningens fond 44 257 17 238

Overført til annen egenkapital 2 777 300 614 208

Sum  overføringer 3 065 617 978 806

foreningen til Ski-idrettens fremme

Resultatregnskap
foreningen til Ski-idrettens fremme

balanse pr 31. desember

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Balanse pr 31. desember

NOTE EIENDELER 31-12-09 31-12-08

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 30 965 995 28 421 693
5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 10 451 038 7 331 009
5 EDB-anlegg og IT-installasjoner 131 493  194 354

Sum varige driftsmidler 41 548 526 35 947 056

Finansielle anleggsmidler

9 Langsiktige plasseringer 9 407 155 9 121 102
Aksjer VM 2011 AS 800 000 800 000

7 Pensjonsmidler 0 316 730

Sum finansielle anleggsmidler 10 207 155 10 237 832

Sum anleggsmidler 51 755 681 46 184 888

Omløpsmidler

Varer 955 597 749 556

Fordringer

15 Kundefordringer 7 315 435 3 035 658
Andre fordringer 846 903 3 725 857

Sum fordringer 8 162 338 6 761 515

14 Bankinnskudd, kontanter o.l. 35 870 692 8 764 664
 
Sum omløpsmidler 44 988 627 16 275 735

SUM EIENDELER 96 744 309 62 460 623

31.12.2009 31.12.2008
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år etter utbetalings-
tidspunktet klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som har begrenset levetid,
avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Sponsorer

Sponsorinntekter inntektsføres i det året ytelsen leveres og betales.

Gaver, offentlige tilskudd og andre tilskudd

Generelt inntektsføres pengegaver og tilskudd når de mottas. Øremerkede gaver og tilskudd
inntektsføres i takt med kostnader/avskrivninger i de respektive prosjekter.
Pr. 31.12.2009 er ubenyttede pengegaver og tilskudd avsatt i balansen under annen kortsiktig gjeld.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen på balansedagen. Ved eventuell sikring
brukes terminkurs.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende
og virkelig verdi.

Pensjoner

Foreningen har gått over til innskuddsbasert pensjonsordning fra 01.07.2008.
For ansatte over 52 år på overgangstidspunktet videreføres ordningen med ytelsespensjon.
Ved regnskapsføring av de ytelsesbaserte pensjonene er lineær opptjeningsprofil og forventet 
sluttlønn lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet
gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsen
og pensjonsmidlene. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid.
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Medlemskontingent

Medlemsåret går fra 1. september til 31. august. Kontingenten periodiseres og blir inntektsført jevnt 
over hele medlemsåret, slik at det ved regnskapsårets utgang er avsatt forholdsmessige kontingenter
for neste regnskapsår.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til  egenkapital-
transaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt
(skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på
ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Endring av regnskapsprinsipper og sammenligningstall

Fra og med regnskapsåret 2009 er butikkvirksomheten klassifisert som skattepliktig. Det finnes derfor
ikke sammenligningstall for 2008. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er ikke balanseført.

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Noter til regnskapet 2009
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Balanse pr 31.desember

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 31-12-09 31-12-08

Egenkapital

Bunden EK - Finn Quales fond 6 399 480 6 155 420
Bunden EK - øvrige fond 3 007 676 2 963 419
Annen egenkapital/Disp.fond 7 622 334 4 845 034

6 Sum egenkapital 17 029 490 13 963 873

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

7 Pensjonsforpliktelser 374 616 0

Sum avsetninger for forpliktelser 374 616 0

Annen langsiktig gjeld

8 Pantegjeld bank 12 076 294 13 810 334
Øvrig langsiktig gjeld 500 000 500 000

Sum annen langsiktig gjeld 12 576 294 14 310 334

Kortsiktig gjeld

8 1.års avdrag pantegjeld bank 1 694 840 646 156
Leverandørgjeld 5 555 064 3 646 522
Skyldige offentlige avgifter 2 392 099 2 681 803
Skyldig lønn og feriepenger 2 616 478 2 728 420
Forskuddsbetalt medlemskontingent 9 509 984 8 998 431

14 Andre utsatte inntekter 38 564 268 14 806 477
14 Annen kortsiktig gjeld 6 431 175 678 606

Sum kortsiktig gjeld 66 763 908 34 186 415

Sum gjeld 79 714 818 48 496 749

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 96 744 309 62 460 623

                                                                         Oslo, 15. april  2010
                                               Styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

                                                                     Ole Fr. Anker-Rasch
                                                                              Styreleder                        

                Knut Halvor Hansen                       Kristin Klæboe                       Kristin Bjella                                                            
                Styremedlem                                  Styremedlem                          Styremedlem                                                 
 
                Ole Kristian Sørland                        Vigdis Jynge                          Stine Lise Hattestad Bratsberg                                 
                Ansattes representant                    Styremedlem                         Styremedlem                                                     

                 Per Bergerud                                    Wenche Holen                     Kirsti Pedersen Gurholt                                        
                 Styremedlem                                   Styremedlem                        Styremedlem                                                   

                                                                              Bente Lier
                                                                       Generalsekretær

foreningen til Ski-idrettens fremme

balanse pr 31. desember

31.12.2009 31.12.2008
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Noter til regnskapet 2009

Note 1 Driftsinntekter
2009 2008

Salg av varer 2 362 680 8 885 268
Medlemsinntekter 19 294 775 17 753 823
Deltakeravgifter 14 689 110 13 740 421
Annonser 2 415 872 2 413 143
Sponsorinntekter og arrangementstilskudd 7 340 987 14 629 987
Honorarer 128 318 67 995
Billettinntekter museet og tårnet 0 5 644 006
Billettinntekter arrangement 0 2 222 561
Offentlig tilskudd til kultur og friluftsliv * 3 776 500 4 051 200
Driftstilskudd fra Oslo kommune vedr. utbygging Holmenkollen 8 090 910 1 909 090
Andre tilskudd og gaver * 10 906 935 3 561 115
Sponsorservice - dividende 1 517 593 0
Leieinntekter 1 626 207 4 151 376
Andre inntekter - spillemidler, gevinst salg anleggsmiddel 436 192 525 353

72 586 079 79 555 338

* se også note 10 og 11

Note 2 Andre driftskostnader
2009 2008

Frakt og transportkostnader 25 101 219 350
Kostnader lokaler 1 495 587 2 466 885
Leie maskiner, utstyr mv. 1 859 073 2 894 503
Verktøy, inventar og utstyr 2 208 674 2 762 614
Reparasjon og vedlikehold 6 430 628 3 393 889
Fremmede tjenester 7 868 886 5 263 775
Kontorkost. trykksak mv. 1 263 624 1 586 368
Telefon og porto mv. 1 313 485 1 635 973
Kost egne transportmidler 716 323 1 053 338
Kost og godtgj. for reise, diett, bil mv. 693 262 726 491
Salg, reklame og representasjon 1 671 317 1 581 602
Kontigenter og gaver 396 440 463 601
Forsikringer 489 348 555 014
Andre kostnader 300 637 564 802
Tap på fordringer 50 625 104 756

26 783 009 25 272 961

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Noter til regnskapet 2009

Note 3 Resultat fordelt på avdelinger (-tall i hele tusen)

SKIFORENINGEN
Marka Medlem 

Aktivitet *
Kultur og turist

World Cup 

Nordisk

Nasjonal- 

anlegget

Salg og 

marked

Driftsinntekter 48 403 10 451 39 9 645 1 550
Varekjøp 7 956 479 3 -285 91
Lønn og personal 17 944 4 002 376 1 387 1 349
Avskrivninger 2 606 1 608 19 123 30
Andre driftskostnader 14 415 776 111 7 793 140
Driftsresultat 5 482 3 586 -470 627 -60

Finansinntekt 55 15 0 0 0
Finanskostnader 168 594 0 1 0
Andel adm. kostnader 3 299 811 270 487 541

Ordinært resultat 2 070 2 196 -739 140 -601
*Denne avdelingen inneholder kostnader til aktiviteter, kurs, medlems-og markaarbeid.
Av inntektene i denne avdelingen utgjør medlemskontingenten kr. 19,3 mill., mens kostnader til medlemsrelatert
arbeid til sammen utgjør 24,8 mill. Differansen finansieres gjennom foreningens øvrige drift.

Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad 2009 2008

Lønninger 22 294 043 25 245 963
Arbeidsgiveravgift 3 529 825 4 094 749
Pensjonskostnader 2 649 392 670 066
Andre ytelser 1 425 965 709 505
Sum 29 899 225 30 720 283

Antall årsverk fast ansatte var i 2009 43,6 (45,6 i 2008). I tillegg utgjør innleid hjelp til arrangement, skikurs, friluftsskole 
og sesongarbeidere i Holmenkollen Turistanlegg ca 20 årsverk (26 årsverk i 2008)

General-
Ytelser til ledende personer sekretær Styret Rådet

Lønn 808 882 0 0

Komp. Vedr.  innskuddspensjon 78 876                      0 0

Premie til pensjonsordning 15 860                      0 0

Annen godtgjørelse 38 372 0 0

Annen godtgjørelse utgjør netto bilordning, fri avis, fri telefon, gruppelivs- og ulykkesforsikring.
Det foreligger ingen avtale om etterlønn.

Revisor 2009 2008

Revisjon 171 825         196 900         
Andre tjenester 85 201           87 500           
Sum inkl. mva 257 026         284 400         

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Noter til regnskapet 2009

Note 3 Resultat fordelt på avdelinger (-tall i hele tusen)

SKIFORENINGEN
Marka Medlem 

Aktivitet *
Kultur og turist

World Cup 

Nordisk

Nasjonal- 

anlegget

Salg og 

marked

Driftsinntekter 48 403 10 451 39 9 645 1 550
Varekjøp 7 956 479 3 -285 91
Lønn og personal 17 944 4 002 376 1 387 1 349
Avskrivninger 2 606 1 608 19 123 30
Andre driftskostnader 14 415 776 111 7 793 140
Driftsresultat 5 482 3 586 -470 627 -60

Finansinntekt 55 15 0 0 0
Finanskostnader 168 594 0 1 0
Andel adm. kostnader 3 299 811 270 487 541

Ordinært resultat 2 070 2 196 -739 140 -601
*Denne avdelingen inneholder kostnader til aktiviteter, kurs, medlems-og markaarbeid.
Av inntektene i denne avdelingen utgjør medlemskontingenten kr. 19,3 mill., mens kostnader til medlemsrelatert
arbeid til sammen utgjør 24,8 mill. Differansen finansieres gjennom foreningens øvrige drift.

Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad 2009 2008

Lønninger 22 294 043 25 245 963
Arbeidsgiveravgift 3 529 825 4 094 749
Pensjonskostnader 2 649 392 670 066
Andre ytelser 1 425 965 709 505
Sum 29 899 225 30 720 283

Antall årsverk fast ansatte var i 2009 43,6 (45,6 i 2008). I tillegg utgjør innleid hjelp til arrangement, skikurs, friluftsskole 
og sesongarbeidere i Holmenkollen Turistanlegg ca 20 årsverk (26 årsverk i 2008)

General-
Ytelser til ledende personer sekretær Styret Rådet

Lønn 808 882 0 0

Komp. Vedr.  innskuddspensjon 78 876                      0 0

Premie til pensjonsordning 15 860                      0 0

Annen godtgjørelse 38 372 0 0

Annen godtgjørelse utgjør netto bilordning, fri avis, fri telefon, gruppelivs- og ulykkesforsikring.
Det foreligger ingen avtale om etterlønn.

Revisor 2009 2008

Revisjon 171 825         196 900         
Andre tjenester 85 201           87 500           
Sum inkl. mva 257 026         284 400         
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Note 5 Varige driftsmidler

Bygn. og annen 

fast eiendom

Driftsløsøre- 

inventar og 

utstyr

EDB-anlegg IT-

installasjon
I alt

Anskaffelseskost 01.01.2009 1 245 147 67 002 615 27 268 230 4 007 416 99 523 408
Tilgang 0 4 416 673 5 546 079 64 956 10 027 707
Avgang 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2009 1 245 147 71 419 288 32 814 309 4 072 372 109 551 115

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2009 0 41 698 438 22 363 270 3 940 876 68 002 584
Netto akkum. av- og nedskrivn. 31.12.2009 0 0 0 0 0
Av- og nedskrivninger 31.12.2009 41 698 438 22 363 270 3 940 876 68 002 584
Bokført verdi pr. 31.12.2009 1 245 147 29 720 847 10 451 039 131 494 41 548 526

Herav balanseførte leieavtaler 763 995 0 763 995
Periodens avskrivninger 0 1 872 371 2 426 049 127 816 4 426 236

Økonomisk levetid 25 5 3
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Leasingkostnader er utgiftsført i regnskapet for 2009 med kr. 45.068 til  Nordea Finans Norge AS

Tomter og kunst
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Note 6 Egenkapital
Bunden EK Bunden EK Annen Total

Finn  Quales fond Øvrige fond Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2009 6 155 420 2 963 419 4 845 033 13 963 872

Resultat for perioden 244 060 44 257 2 777 300 3 065 617

Egenkapital 31. desember 2009 6 399 480 3 007 676 7 622 333 17 029 490

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Sikret Usikret Sikret Usikret

31-12-09 31-12-09 31-12-08 31-12-08

Årets pensjonsopptjening 572 454 139 623 427 378 88 411
Rentekostnad 1 154 948 80 018 1 005 182 83 534
Avkastning på pensjonsmidler -1 016 776 0 -1 072 238 0
Administrasjonskostnader 234 490 0 90 320 0
Resultatført  aktuarielt tap/(gevinst) 662 314 -6 600 0 8 717
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 1 607 430 213 041 450 642 180 662
AGA av pensjonskostnaden 133 261 30 969          63 541           24 245          
Resultatført pensjonskostnad 1 740 691 244 010         514 183         204 907         

31-12-09 31-12-09 31-12-08 31-12-08

Pensjonsforpliktelse PBO 21 441 221 1 457 280 20188563 1 504 247
Verdi av pensjonsmidler -16 803 928 0 -16090088 0
Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arbeidsgiveravgift 4 637 293 1 457 280 4098475 1 504 247
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -5 474 748 -291 502 -5577246 -303 067
Arbeidsgiveravgift -118 081 164 375 -208507 169 366

Påløpt pensjonsmidler/forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift -955 537 1 330 152 -1687278 1 370 545

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 5,40,% 5,80,%
Forventet avkastning 5,60,% 6,30,%
Forventet lønnsregulering 4,25,% 4,50,%
Forventet G-regulering 4,00,% 4,25,%
Forventet pensjonsregulering 4,00,% 4,25,%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Foreningen har pensjonsordninger som omfatter i alt 60 personer, og består av innskudds- og ytelsespensjon . Det er i 2009 innbetalt kr.  
650.657 til innskuddsbasert pensjonsordning. Ansatte som omfattes av ytelsesordningen har rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene 
knyttet til vanlig tjenestepensjonsordning og AFP er dekket gjennom et forsikringsselskap.  
Følgende informasjon knytter seg til den ytelsesbaserte pensjonsordningen. 
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Note 8 Langsiktig gjeld og pantstillelser

Total gjeld sikret ved pant 2009 2008

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 251 979    14 456 490    
Gjeld til Oslo Kommune 500 000         500 000         

Herav gjeld med forfall senere enn 5 år 7 840 983      8 890 983      

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2009 2008

Bygninger og tomter 23 426 327 25 202 832

Maskiner 0 0
Sum 23 428 336 25 204 840

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:

Kassekreditt (limit er 7,5 mill. kr) 7 500 000 7 500 000

Note 9 Finansielle anleggsmidler (bankinnskudd)

IB 2009 Avkastning Disponert Endring 2009 UB 2009
Finn Qvale´s Fond(Bunden EK)* 6 155 419 154 373 -154 373 244 060 6 399 479
Skiforeningens fond** A 1 475 958 37 294 -37 493 -982 1 474 975
Legat Lovende Skiløpere*** B 1 489 725 37 372 0 42 976 1 532 701

Sum midler til spesielle formål (A+B) 2 965 683 74 666 -37 493 41 994 3 007 676
Finansielle anleggsmidler 9 121 102 229 039 -191 866 286 054 9 407 155

Finansielle anleggsmidler er bankinnskudd, mottatt som gave og hvor giver har lagt restriksjoner på  
anvendelsen. Skiforeningens fond består av samlet kapital fra 9 fond opprettet i perioden fra 1931-1978.

* Inngår i renteinnteker i resultatregnskapet.
** Sammenslåing av følgende fond: Per M. Hanssons løypefond, Nils Schiøtts fond, Barnas Skifond, 

Grøndahl & Søns fond, P. C. Hanssons fond, Sigurd Høyers fond, Adv. Lindbacks fond,
Boye Schlytters fond og Dr. Cato Aalls fond

*** Det er ikke delt ut stipend i 2009 da det ikke ble arrangert World Cup i nordiske grener.
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Note 10 Kommunale tilskudd til kultur og friluftsliv

2009 2008

Akershus Fylkeskommune 83 000 80 000
Asker 390 000 330 000
Bærum 907 500 644 000
Enebakk 68 000 69 000
Frogn 102 000 102 000
Lunner 63 000 55 700
Hole 85 000 85 000
Jevnaker 80 000 0
Skedsmo 43 000 42 000
Lier 45 000 45 000
Lørenskog 80 000 80 000
Nannestad 135 000 135 000
Nittedal 0 188 000
Oppegård 254 000 247 000
Oslo kommune - Utviklings-  og kompetanseetaten 95 000 0
Oslo kommune - Friluftsetaten 141 000 135 000
Oslo kommune - driftstilskudd Skimuseet 0 700 000
Ringerike 350 000 350 000
Rælingen 92 000 36 500
Røyken 402 000 390 000
Ski 254 000 247 000
Ullensaker 17 000 0
Ås 90 000 90 000
Sum kommunale tilskudd 3 776 500 4 051 200
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Total gjeld sikret ved pant 2009 2008

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 251 979    14 456 490    
Gjeld til Oslo Kommune 500 000         500 000         

Herav gjeld med forfall senere enn 5 år 7 840 983      8 890 983      

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2009 2008

Bygninger og tomter 23 426 327 25 202 832

Maskiner 0 0
Sum 23 428 336 25 204 840

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:

Kassekreditt (limit er 7,5 mill. kr) 7 500 000 7 500 000

Note 9 Finansielle anleggsmidler (bankinnskudd)

IB 2009 Avkastning Disponert Endring 2009 UB 2009
Finn Qvale´s Fond(Bunden EK)* 6 155 419 154 373 -154 373 244 060 6 399 479
Skiforeningens fond** A 1 475 958 37 294 -37 493 -982 1 474 975
Legat Lovende Skiløpere*** B 1 489 725 37 372 0 42 976 1 532 701

Sum midler til spesielle formål (A+B) 2 965 683 74 666 -37 493 41 994 3 007 676
Finansielle anleggsmidler 9 121 102 229 039 -191 866 286 054 9 407 155

Finansielle anleggsmidler er bankinnskudd, mottatt som gave og hvor giver har lagt restriksjoner på  
anvendelsen. Skiforeningens fond består av samlet kapital fra 9 fond opprettet i perioden fra 1931-1978.

* Inngår i renteinnteker i resultatregnskapet.
** Sammenslåing av følgende fond: Per M. Hanssons løypefond, Nils Schiøtts fond, Barnas Skifond, 

Grøndahl & Søns fond, P. C. Hanssons fond, Sigurd Høyers fond, Adv. Lindbacks fond,
Boye Schlytters fond og Dr. Cato Aalls fond

*** Det er ikke delt ut stipend i 2009 da det ikke ble arrangert World Cup i nordiske grener.
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Note 11 Andre tilskudd og gaver

Lag- og foreninger Formål 2009 2008

Akershus Fylkeskommune GØY i ferien 0 40 000

FRIFO Skiglede i skolen 0 185 000

FRIFO DN-midler 111 278 259 621

FRIFO KKD-midler 0 194 000

Harestua IL Skigruppa Løyper 60 000 30 000

Holter almenning Løyper 10 000 0

I.L. Holeværingen Løyper 0 0

Lunner almenning Løyper 0 15 000

Nannestad almenning Løyper 20 000 30 000

Norges Olympiske Komite Aktivitetsmidler barn 287 626 333 242

Norges Skiforbund Tilskudd til snøanlegg 0 101 000

Oppegård I.L. Skigruppa Snøproduksjon 0 10 000

Oslo Idrettskrets Driftstilskudd 70 000 0

Oslo kommune - Idrettsetaten Støtte til snøproduksjon 133 100 183 000

Kultur- og idrettsetaten Støtte til snøkanon 0 300 000

Tilskudd fra Oslo kommune Arbeider utført i av SF i Nasj.anlegget 8 939 729 0

Skiklubben Grenaderen Løyper 40 000 35 000

Skimt Ski og Orientering Snøproduksjon 25 000 25 000

Sparebankstiftelsen GØY i ferien 220 000 0

Gaver og bidrag fra private 990 202 1 820 252

Sum andre tlskudd og gaver 10 906 935 3 561 115
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Note 6 Egenkapital
Bunden EK Bunden EK Annen Total

Finn  Quales fond Øvrige fond Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2009 6 155 420 2 963 419 4 845 033 13 963 872

Resultat for perioden 244 060 44 257 2 777 300 3 065 617

Egenkapital 31. desember 2009 6 399 480 3 007 676 7 622 333 17 029 490

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Sikret Usikret Sikret Usikret

31-12-09 31-12-09 31-12-08 31-12-08

Årets pensjonsopptjening 572 454 139 623 427 378 88 411
Rentekostnad 1 154 948 80 018 1 005 182 83 534
Avkastning på pensjonsmidler -1 016 776 0 -1 072 238 0
Administrasjonskostnader 234 490 0 90 320 0
Resultatført  aktuarielt tap/(gevinst) 662 314 -6 600 0 8 717
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 1 607 430 213 041 450 642 180 662
AGA av pensjonskostnaden 133 261 30 969          63 541           24 245          
Resultatført pensjonskostnad 1 740 691 244 010         514 183         204 907         

31-12-09 31-12-09 31-12-08 31-12-08

Pensjonsforpliktelse PBO 21 441 221 1 457 280 20188563 1 504 247
Verdi av pensjonsmidler -16 803 928 0 -16090088 0
Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arbeidsgiveravgift 4 637 293 1 457 280 4098475 1 504 247
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -5 474 748 -291 502 -5577246 -303 067
Arbeidsgiveravgift -118 081 164 375 -208507 169 366

Påløpt pensjonsmidler/forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift -955 537 1 330 152 -1687278 1 370 545

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 5,40,% 5,80,%
Forventet avkastning 5,60,% 6,30,%
Forventet lønnsregulering 4,25,% 4,50,%
Forventet G-regulering 4,00,% 4,25,%
Forventet pensjonsregulering 4,00,% 4,25,%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Foreningen har pensjonsordninger som omfatter i alt 60 personer, og består av innskudds- og ytelsespensjon . Det er i 2009 innbetalt kr.  
650.657 til innskuddsbasert pensjonsordning. Ansatte som omfattes av ytelsesordningen har rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene 
knyttet til vanlig tjenestepensjonsordning og AFP er dekket gjennom et forsikringsselskap.  
Følgende informasjon knytter seg til den ytelsesbaserte pensjonsordningen. 
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   KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 2009 2008

Ordinært resultat før skattekostnad 3 065 617 978 806

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -134 353

Ordinære avskrivninger 4 426 236 4 273 507

Pensjonskostnad uten kontanteffekt 691 346 -1 960 417

Endring i varer -206 041 195 266

Endring i kundefordringer -4 279 777 3 655 340

Endring i andre fordringer 2 878 954 -418 083

Endring i  leverandørgjeld 1 908 542 1 136 964

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 29 620 267 2 406 313

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 38 105 144 10 133 343

   KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 427 000

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -10 027 707 -5 225 249

Kjøp aksjer 0 0

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -286 053 -364 659

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -10 313 760 -5 162 908

   KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -685 356 -1 056 120

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -685 356 -1 056 120

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 27 106 028 3 914 316

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01 8 764 664 4 850 348

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 35 870 692 8 764 664
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Note 12 Aksjer

Selskap Ant aksjer Eierandel Pålyd. Bokf. verdi
Ringkollstua A/S 500 11,% 1 000 0
Eiendomsspar AS 25 000 0,05 % 6,25 0
VisitOslo A/S 1 0,50 % 10 000 0

Note 13 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

2009
Betalbar skattekostnad -                
Endring i utsatt skatt (251 763)       
(For mye)/for lite beregnet skatt tidligere år -                
Årets skattekostnad (251 763)       

Avstemming fra nominell til faktisk skattestat
Resultat før skatt (899 152)       
Forventet inntektsskatt etter nominell skattestats (28%) (251 763)       

Skattekostnad (251 763)       

Oversikt over utsatt skatt IB UB

Driftsmidler (850 684)       (795 994)       
Underskudd til fremføring (1 491 447)     (1 797 900)     

Netto utsatt skatt/(skattefordel)* (2 342 131)     (2 593 894)     

*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr 31.12.2009.

Note 14 Bankinnskudd

Skiforeningens bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 1.042.966.
I tillegg utgjør midler øremerket til spesielle formål kr. 20.870.203. 
Disse er avsatt i balansen pr. 31.12.2009 som del av andre utsatte inntekter og annen kortsiktig gjeld, og består av:
Midler til Skimuseet trinn III (12,2 mill), Kikinn (2,9 mill) og Holmenkollen 3x20 (5,7 mill.)

Note 15 Fordringer

Utestående kundefordringer består av  kunder kr. 5.248.575 og medlemmer kr. 2.066.861.
Endringen fra 2008 skyldes i hovedsak faktura vedr sikkerhetssytem og arbeider i Nasjonalanlegget på kr. 3,9 mill
som dekkes av utbyggingsprosjektet i Holmenkollen v/ Oslo kommune.
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