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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 blant annet 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
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Prøve-vM: var en solid test av nye Holmenkollen, et 

anlegg som vil gi oss mange spektakulære øyeblikk. 

(Foto: Frode Sandbech )
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2010var et meget godt år sett i 
forhold til å oppfylle vår orga-

nisasjons formål: å inspirere til ski-idrett 
og friluftsliv. Skiforholdene var flotte. Det 
første gode snøfallet kom rett før nyttår i 
2009, og de fine forholdene holdt seg godt 
gjennom vinteren. Det var nok et rekordår 
for både bruk av stuene og løypene i hele 
Marka, og ny sesong kunne innledes alle-
rede i november. 

Det var stor etterspørsel etter skikurs, og 
deltagelsen var rekordstor med over 11 000 
deltagere i alle aldre. Erfaringsmessig er det 
avgjørende for deltagerantallet at gjennom-
føringen av skiskolene/kursene må være 
forutsigbar og uavhengig av «villsnø», 
derfor har vi snøproduksjon på nesten alle 
steder hvor Skiforeningen arrangerer bar-
neskiskole/kurs. 

Nær 60 000 MedleMMer
På generalforsamlingen i 2009 vedtok 
Skiforeningen å innføre familiemedlemskap.

Familiemedlemskapet, sammen med 
god vinter og målrettet markedsføring og 
vervearbeid, resulterte i totalt 57 371 med-
lemmer, noe som ga 6 574 flere medlemmer 
enn i 2009. 

MarkaloveN
Markaloven ble vedtatt 5. juni 2009. Skiforeningen 
ser markaloven som viktig, og med utgangspunkt 
i at «Bruk er det beste vern» har vi gjennom 
2010 fortsatt arbeidet for å sikre at loven ikke 
har så strenge restriksjoner at fremtidig bruk 
av Marka vanskeliggjøres. Etter initiativ fra 
Miljøverndepartementet er det igangsatt et 
arbeid med å utarbeide retningslinjer for hvor-
dan løypetiltak i Marka skal vurderes etter 
markaloven. Plan- og Bygningsetaten i Oslo 
kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og Skiforeningen arbeider med forslag som skal 
fremmes for Miljøverndepartementet våren 2011.

Nytt aNlegg
En stor takk til Oslo kommune for det 
nye, fantastiske anlegget i Holmenkollen. 
Anlegget fikk en grundig test i 2010 gjen-
nom prøve-VM, Kontinentalcup hopp og 
WC Skiskyting, som alle var meget vellyk-
kede arrangementer. 

Ombyggingen av Holmenkollen krevde også 
omstilling for vår virksomhet. Stengingen 
av anlegget innebar at våre arrangementer, 
Barnas Holmenkolldag og Holmenkollen 
Skimaraton, ble flyttet. Kultur- og turistan-
legget åpnet midlertidig for perioden 1. mai 
til 1. september for så å være stengt frem til 
17. desember. Dette påvirket antall besøkende 
og berørte så vel ansatte som foreningens 
økonomi. Takket være delvis økonomisk 
kompensasjon fra Oslo kommune, stram 
økonomisk styring samt oppdrag for vår 
driftsavdeling i utbyggingsprosessen, har vi 
unngått permiteringer og reduksjon i tilbudet.

geNerøSe gaver 
Takket være at Skiforeningen de siste årene 
har mottatt gode økonomiske gaver fra 
privatpersoner, fond og bedrifter har vi 
kunnet, uten å belaste driften, foreta en 
nødvendig fornyelse av våre løypeprepa-
reringsmaskiner. Dette gjør Skiforeningen 
bedre i stand til å utføre det økonomisk 
krevende tilretteleggingsarbeidet i Marka 
så vel vinter som sommer.

«Nye» kikut og kikiNN
Jubileumsgaven fra medlemmer, fond, lega-
ter, enkeltpersoner og bedrifter i forbindelse 
med Skiforeningens 125-års jubileum har 
gjort det mulig å modernisere Kikut og å 
bygge nye Kikinn. Arbeidet ble ferdigstilt 
våren 2010. «Nye Kikut» åpnet 15. juni til 
stor glede for Skiforeningens medlemmer 
og øvrige Markabrukere. 

FriluFtSliv er helSeFreMMeNde 
tiltak
Forskere sier at inaktivitet gir livsstilssyk-
dommer og er den viktigste enkeltårsak til 
samfunnets enorme kostnadsvekst i helse-
sektoren. Samtidig er de også tydelige på at 
friluftsliv i nærmiljøet er det beste forebyg-
gende tiltak. Skiforeningen arbeider aktivt 
overfor myndighetene med å synliggjøre 
den positive effekten av et aktivt friluftsliv.

Ski-vM 2011
Selv om årsberetningen omhandler 2010, 
finner vi det riktig med en foreløpig oppsum-
mering av et meget vellykket arrangement: 
I VM-sammenheng fikk arrangementet en 
historisk publikumsoppslutning. Inne på 
arenaen i riksanlegget, i Oslo sentrum og 
i Marka, ble tilsammen minst 1,2 millioner 
mennesker eksponert for VM-arrangementet. 
Regnskapet for Ski-VM 2011 var ikke avslut-
tet da 2010- årsberetningen gikk i trykken. 
Likevel tyder alt på at det økonomiske 
resultatet vil bli bedre enn budsjettert, sær-
lig takket være det betydelige billettsalget.

SkiForeNiNgeN takker
Skiforeningen takker samarbeidspartnere, 
sponsorer og private givere, samt grunnei-
ere i Marka, samarbeidende kommuner og 
organisasjoner som gjør det mulig å gjen-
nomføre målene Skiforeningen har satt seg. 
Skiforeningen er også svært takknemlig 
overfor tillitsvalgte, egne ansatte og det 
frivillige korpset som stiller opp. De opp-
gaver og det arbeidet som blir gjort, hadde 
ikke vært mulig å gjennomføre uten deres 
store innsats. 

stYrets beretning 2010
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MedleM
Medlemsåret er avvikende i forhold til 
regnskapsåret, og medlemsåret 2009/ 2010 
er gjeldende for perioden 01.09. 2009– 
31.08.2010. Pr. 31.08.10 hadde Skiforeningen 
57 371 medlemmer, dette er 6 985 flere 
medlemmer enn i året før. Det ble i tillegg 
gitt prøvemedlemskap til ca. 2000 barn på 
Barnas Holmenkolldag. 

FaMilieMedleMSkaP
Generalforsamlingen vedtok i mai 2009 
å innføre familiemedlemskap, og dette 
er hovedårsaken til den store økningen i 
medlemstallet. Dette er nå den nest største 
medlemskategorien med ca. 10.000 fami-
liemedlemmer. 

Den gode utviklingen har fortsatt i 2011: 
Familiemedlemskap, god vinter og målbe-
visst vervearbeid har ført til at det per. 18. 
mars 2011 er hele 61 173 medlemmer. Vi 
ser av profilundersøkelsen, gjennomført av 
Borgerpanelet i desember 2010, at innmel-
ding gjennom egen web og verving i Marka 
er de viktigste kanalene til nye medlemmer.

Den viktigste årsaken til at brukerne ønsker 
å være medlem i Skiforeningen, er ønsket om 
å støtte løype- og tilretteleggingsarbeidet i 
Marka. Skiforeningen arbeider kontinuerlig 
også med å utvikle andre gode fordeler for 
medlemmene.

Flere brukere av Marka
Tall fra Aftenposten viser at det er opp 
til 20 prosent mer «trafikk» i Marka i 

vintersesongen sammenlignet med kun få 
år tilbake, noe som er en viktig driver i 
Skiforeningens arbeid for videre innsats for 
medlemsarbeidet. Flere gode snøvintere, som 
vi nå har opplevd, øker den samfunnsmes-
sige oppmerksomheten til organisasjonen 
og grunnlaget for et godt medlemsarbeid. 
Av medlemsmassen har ca. 60 prosent til-
hørighet i Oslo kommune. Deretter følger 
henholdsvis kommunene Bærum, Asker, 
Oppegård og Ringerike. 

SkiForeNiNgeNS æreSMedleMMer i 2010:
HM Kong Harald 
Odd Seim-Haugen

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

Allerede 1. januar 2010 meldte vi om gode 
skiforhold i alle deler av Marka, og sesongen 
varte i sørlige marker til slutten av mars, i 
midtre deler av Marka til begynnelsen av 
april og til slutten av april i nordre deler 
av Marka. Siste føremelding ble lagt ut 29. 
april. Første føremelding for 2009/10 ble 
lagt ut 3. november. Det ble da preparert 
flotte løyper på Ringkollen. 

FøreiNForMaSjoN oNliNe
Skiforeningen har regelmessige føremeldin-
ger, turforslag og redaksjonelle oppslag i 

aviser gjennom hele sesongen. Skiforeningen 
vurderer hele tiden hvordan vi kan gi best 
informasjon overfor våre medlemmer og 
øvrige Markabrukere. For føremeldingen 
utvikler vi for sesongen 2011/2012 – som 
et tillegg til dagens meldinger om planlagt 
løypekjøring – online GPS-informasjon 
fra løypemaskinen som viser hvilke løyper 
som er kjørt. 

MaSkiNParkeN
Skiforeningens maskinpark består av 15 
egne/innleide prepareringsmaskiner, 19 
snøscootere og 4 snøproduksjonsanlegg. I 
tillegg til godt vedlikehold, har Skiforeningen 
en plan for nødvendig utskifting av dette 
utstyret. Arbeidet med å finansiere utskifting 
av snøscootere og prepareringsmaskiner via 
økonomiske gaver har fortsatt. En stor takk 
til Sparebankstiftelsen Ringerike og Hans 
Herman Horns Fond for ny preparerings-
maskin til Ringkollen. 

hedret av FylkeStiNget
Kåre Haug ble nominert som Akershus-
kandidaten til Frivillighetsprisen 2010. 
Han har gjennom mange år gjort en frivil-
lig innsats for å fremme Marka som turmål 
gjennom Kjentmannsmerket, og ble hedret 
av fylkesordføreren på Fylkestingets møte.

MArkAAvDelingen

PoSitivt:  

I følge en undersøkelse Aftenposten foretar årlig 

er trafikken på ski i Marka i sterk vekst. 

(Foto: Kim Hart)
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SkiForeNiNgeNS SkiSkoler/kurS
Barneskiskoler/skileik var det største kurs-
området med 9 550 deltagende barn, en 
økning på over 900 deltagere i forhold til 
året før. Barneskiskolen ble gjennomført 
på følgende steder: Eid i Asker, Ringkollen, 
Sollihøgda, Sørkedalen, Trollvann, Vestli/
Stovner, Skullerud, Greverud i Oppegård 
og på Kolsås. 

I helgene var det tilbud på Eid, Sollihøgda, 
Sørkedalen, Vestli/Stovner, Skullerud, 
Greverud og på Vestli/Stovner som ble gjen-
åpnet etter to sesonger uten dette tilbudet.

Alpin-, telemark- og snowboardkursene 
ble avholdt i Tryvann Skisenter, Kolsås 
Skisenter, Kirkerudbakken Skisenter, samt 
i Ingierkollen Skisenter, med totalt 800 del-
tagere, en liten nedgang fra i fjor. 

Langrennskursene er svært populære og 
har hatt en økning fra 2009 på mer enn 
40% til 750 deltagere. 

holMeNkolleN SkiMaratoN
Holmenkollen Skimaraton ble arrangert 
lørdag 13. februar med 3 700 deltagere 
i flott vintervær. Målgangen var lagt til 
Frognerseteren, som fungerte bra. Dette var 
siste gang starten var i Hakadal. I 2011 vil 
starten bli flyttet til Sørkedalen. Vi ser frem 
til neste år med målgang i den nye arenaen 
i Holmenkollen. 

barNaS holMeNkolldag
Barnas Holmenkolldag ble i år som i 2009 
arrangert i Frognerparken grunnet utbyggin-
gen i Holmenkollanlegget, og gjennomført 
på en kombinasjon av natursnø og tilkjørt 
kunstsnø. Så mange som 6 700 barn deltok, 
og med foreldre og familie var det totalt 
25 000 mennesker som koste seg i strålende 
sol og et flott arrangement. 

rulleSkireNN
Skiforeningen videreførte rulleskirennet fra 
Sørkedalen til Tryvann som Team United 

Bakeries startet i 2009. Rennet ble arrangert 
23. september med 142 påmeldte. Vinnere 
var Jørgen Brink og Sandra Hansson.

SkiForeNiNgeNS FeriecaMP For barN 
Ble arrangert de to første og to siste ukene 
i sommerferien. Feriecampen på Skullerud 
og Frognerseteren hadde totalt 517 deltagere 
hvorav 372 på Frognerseteren. 

FriluFtSSkole
For tredje året på rad arrangerte Skiforeningen 
friluftsskole på Skullerud for elever ved 
skoler med høy minoritetsandel i 2.–4. 
klassetrinn. 300 skolebarn deltok. I tillegg 
deltok barnas familier på aktivitetsdag på 
Skullerud. Prosjektet er finansiert med 
midler fra Direktoratet til Naturforvaltning 
gjennom Friluftslivets Fellesorganisasjon. 

iNStruktørutdaNNiNg 
Det ble avholdt skileiklederkurs, instruk-
tørkurs for langrenn, alpint og instruktør-
kurs for Skiforeningens sommercamp. 89 
instruktører deltok på kursene. 

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

kjeNtMaNNSMerket
Det ble lansert nytt Kjentmannshefte i sep-
tember 2010 for en periode på to år. Ved 
Langliadammen i Sørkedalen møtte ca. 400 
personer opp for å få med seg lanseringen av 
nytt Kjentmannshefte. Det ble solgt ca. 350 
kjentmannshefter allerede på åpningsdagen.
Ca. 2500 Kjentmannshefter er solgt i 2010. 
Totalt ble det forrige Kjentmannsheftet 
(2008 - 2010) solgt i 2483 eksemplarer. 

Ski- og SykkelbuSSer
Det var en god sesong for langrennsbus-
sene med totalt 5 817 passasjerer. De kjørte 
hver weekend i perioden fra 1. januar til 1. 
april. Sykkelbussene hadde totalt 908 pas-
sasjerer og kjørte i perioden fra 22. mai til 
10. oktober. 

MarkatjeNeSteN og SkiForeNiNgeNS 
turer
Ca. 90 registrerte medlemmer i den frivillige 
Markatjenesten har gjort en flott innsats og 
bistått publikum med smøretjeneste, verving, 
informasjon, turer og annen veiledning i 
Marka. Det er gjennomført tre åpne måne-
skinnsturer (i Østmarka, Bærumsmarka og 
Romeriksåsen), Lygnatur med 256 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). 

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

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

SkiForeNiNgeNS turSkøytegruPPe
Vannene i Marka snødde ned tidlig i januar, 
men det var tidvis gode skøyteforhold, både 
på østre og vestre deler av indre Oslofjord. 
Høstsesongen startet tidlig i november, og 
mange vann hadde fin skøyteis frem til 
nyttår, særlig vannene sør og øst for Oslo. 
Det ble arrangert ett teorikurs og ett selv-
redningkurs fra iskanten. Seks fellesturer 
med inntil 45 deltagere ble også arrangert. 
Kontaktlisten på www.skridsko.net har 
vokst til ca. 800 medlemmer.

Aktiviteter

StøtteSPillere:  

Ordfører Fabian Stang og Oslo kommune er 

viktige og positive støttespillere. 

(Foto: Skiforeningen.)
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MarkaloveN
Den første hele barmarksesongen er gjen-
nomført med markaloven som et nytt lovverk 
å forholde seg til. Det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til hvor grensene går for hva som kan 
aksepteres av tiltak. Dette gjelder ikke bare 
fra Skiforeningens ståsted, men det er også et 
inntrykk av at forvaltningen og andre orga-
nisasjoner er usikre på hvor grensene skal gå. 
Arbeider i løypetraseene som har blitt gjen-
nomført i 2010, er av en slik art at man har 
vært sikker på at ytterligere saksbehandling 
ikke har vært nødvendig. Den mest omtalte 
løypesaken for Skiforeningen har vært traseen 
Øyungslia. Fylkesmannen har i sin uttalelse 
til saken ment at dette er snakk om en større 
løype som vil kreve reguleringsplan før saken 
kan behandles. Skiforeningen har påklaget 
dette. Uenighet rundt denne saken har med-
ført at det har blitt opprettet dialog mellom 
Miljøverndepartementet, Fylkesmannen, 
Oslo kommune og Skiforeningen. Arbeidet 
med å utarbeide retningslinjer for hvordan 
løypetiltak i Marka skal vurderes etter mar-
kaloven er iverksatt. 

Markarådet
Markaloven åpner for etablering av et 
Markaråd. Fylkesmannen har på oppdrag 

fra Miljøverndepartementet utarbeidet 
forslag til sammensetning og mandat for 
Markarådet. Skiforeningen har uttalt seg til 
dette forslaget blant annet med ønske om å 
være representert i rådet. Forslaget er sendt 
Miljøverndepartementet, og vi forventer at 
rådet er operativt i løpet av 2011.

tryvaNN viNterPark
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
har godkjent Oslo bystyres vedtak om utvi-
delse av Tryvann Vinterpark. Skiforeningen 
har aktivt støttet dette. Dette er den før-
ste store planen som godkjennes etter 
markaloven. «Et utvidet tilbud i Tryvann 
Vinterpark er i samsvar med markalovens 
formål om å tilrettelegge for idrett, hvor 
vi samtidig har tatt hensyn til friluftsliv, 
naturopplevelse og naturmangfold,» sier 
Erik Solheim. Omleggingen av øvre del av 
Strømsbråtenløypa har vært en omstridt del 
av reguleringsplanen. Det ble i innspurten, 
før oversendelse til Miljøverndepartementet, 
arbeidet intenst med møter, befaring og 
beregninger for å finne best mulig alternativ 
trasé for Strømsbråtenløypa. 

MarkaPolitikk
Med markaloven har man fått et lovverk 

som skal sikre Marka for friluftsliv, idrett 
og naturopplevelse. Trusselbildet mot 
uønskede tekniske inngrep er redusert. 
Dette har gitt et behov for å se på mulige 
endringer knyttet til problemstillinger, og 
hva som skal vektlegges av Skiforeningens 
aktivitet i Marka. Det er derfor igangsatt 
et arbeid i Markakomiteen med å revidere 
Skiforeningens Markapolitikk.

Det har blitt avholdt to møter med 
utmarkslagene, DNT Oslo og Omegn og 
Oslo kommune. Hensikten med møtene har 
vært å sikre et godt samarbeid og gjensidig 
informasjon. 

MarkakoNSuleNt
Ny Markakonsulent ble ansatt i heltidsstilling 
1. april 2010. Markakonsulentens hovedopp-
gaver vil være fagansvarlig for natur/miljø, 
utarbeide uttalelser i høringssaker, delta i 
ulike samarbeidsfora, saksbehandler i løy-
pesaker, ansvarlig for Miljøfyrtårnarbeidet 
og være sekretær for Markakomiteen.

MilJØArbeiD, MArkAvern 
Og FrilUFtsPOlitikk

MarkaloveN:  

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har 

godkjent Oslo bystyres vedtak om utvidelse av 

Tryvann Vinterpark. Dette er den første store 

planen som godkjennes etter markaloven 

 (Foto: Haakon Harris)
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StueNe
Stuene kan se tilbake på et godt driftsår. Det 
er gjennomført mange og varierte aktiviteter 
for de besøkende. En god snøvinter gir et 
godt driftsgrunnlag som igjen øker kvaliteten 
på tilbudet til publikum, og grunnlag for 
ivaretagelse av stuene vedlikeholdsmessig.

Det er utført mange store og mindre 
vedlikeholdsoppgaver på stuene. Bl.a. har 
både Kikut, Vangen og Løvlia blitt utstyrt 
med nye møbler. 

kikut
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite
Det har vært et spennende år for bestyrerne 
på Kikutstua. «Nye» Kikut åpnet 15. juni til 
glede for svært mange medlemmer og øvrige 
skiturister.  Hele 32 sengeplasser i den nye 
fløyen Kikinn, ny badstue med utsikt over 
Bjørnsjøen, ny skistall, handicapsoverom, 
nye toaletter og en ny peisstue ble bygget. I 
tillegg ble det etablert ny garasje og nytt kjøk-
ken i den gamle delen. Utbyggingsprosjektet 
ble finansiert av Skiforeningens medlemmer 
og eksterne givere. 

De nye lokalene åpnet også flere spennende 
muligheter på seminar- og selskapssiden, 
en målgruppe som er svært viktig for den 
økonomiske driften av Kikutstua.  

De besøkende til Kikut kan i oppholdsrom-
mene stadig oppleve skiftende kunstutstil-
linger med spennende kunstnere. 

løvlia
Bestyrere: Rita og Vidar Bakken
Vinteren 2010 ble svært god på Løvlia, som 
var godt besøk av medlemmer og øvrige 
skiturister i vintermånedene. I tillegg til 
skituristene er seminar- og selskapskun-
der en viktig målgruppe også for Løvlia.  
Arrangementene som har funnet sted på 
stua i 2010 har vært svært vellykkede, og 
gjennom skreddersydde opplegg og forbe-
dret meny har gjestene fått flotte og gode 

opplevelser. Det har imidlertid vært noe 
mindre etterspørsel fra denne målgruppen 
sammenlignet med tidligere år. 

Bestyrerne har sammen med Skiforeningen 
utført mange vedlikeholdsoppgaver.  Bl.a. 
har Skiforeningen flyttet stabburet, mens 
bestyrerne har pusset opp kjellerarealene 
inkl. toalettene. Rommene og spisestuen 
har også blitt beiset og malt.  

vaNgeN
Bestyrere: Frank Westlie og Roy Knutsen
Østmarka har hatt en god skisesong, noe 
som har bidratt til at Vangen har hatt godt 
besøk av skiløpere både på hverdager og 
i helgene. Vangen er et av landets mest 
benyttede leirskolesteder. Flere tusen barn 
besøker stua hvert år for å lære om bl.a. 
natur, friluftsliv og gårdsliv. På Vangen 
møter spente barn både hester, kuer, sauer, 
kaniner og geiter. 

Flere og flere bedrifter og enkeltperso-
ner benytter Vangen til arrangementer av 
ulike slag. 

Det er utført en del vedlikehold gjennom 
året både på bygninger og inventar. Bl.a. 
har det blitt bygget en ny rømningstrapp, 
nytt toalettanlegg, og det har blitt boret 
etter ny vannkilde.

SkullerudStua
Bestyrer: Stig Klemetsen
Oslo kommune eier Skullerudstua, og leier 
denne videre ut til Skiforeningen. Det er 
kommunen som har ansvar for alt ytre ved-
likehold, mens bestyreren selv har ansvaret 
for det indre vedlikeholdet.

Det er meget stor aktivitet på uteområdene 
rundt Skullerudstua. Her drives det aktiv 
trening og konkurranser, skiskole og lek som 
gjør at besøket  til stua også var meget god. 
Mange bedrifter og enkeltpersoner benyt-
ter Skullerudstua til møter, konferanser og 
selskapsarrangementer året rundt. 

SMå ServeriNgSSteder
Skiforeningen har ansvaret for fem mindre 
serveringssteder som holder åpent hver helg 
i skisesongen, i perioden fra nyttår til påske. 
Serveringsstedene er viktige turmål, og med 
den gode og stabile vinteren i 2010 hadde 
disse stedene meget godt besøk gjennom 
hele sesongen. 

Gørjahytta ved Gørja og Sandvikshytta 
ved Katnosa ligger begge i Nordmarka på 
eiendommen til Løvenskiold Vækerø, som 
har stilt både hytter og området rundt (f.eks. 
skiløyper på skogsbilveiene) tilgjengelig for 
turfolket. Gørjahytta driftes av det lokale 
laget av Oslomarkas Fiskeadministrasjon, 
Sandvikshytta drives av en privatperson.  

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

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

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

stUer Og serveringssteDer

«Nye kikut»: Det har vært et spennende år 

for bestyrerne Ane Moe og Knut Arne Løite på 

Kikutstua. «Nye» Kikut åpnet 15. juni til glede 

for svært mange Markatravere.  

(Foto: Mette Øinæs Habberstad)
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HOlMenkOllen kUltUr- Og tUristAnlegg/ 
HOlMenkOllen besØkssenter

holMeNkolleN kultur- og turiStaNlegg
1. mai 2010 flyttet administrasjonen i 
Holmenkollen Kultur- og turistanlegg inn 
i nyoppussede kontorer i kulbygget under 
hoppet og unnarennet. Samme dag åpnet 
anlegget igjen dørene for publikum etter 
å ha vært stengt siden 2008 pga. utbyg-
gingen av nasjonalanlegget. Skimuseet, 
kafe, skisimulator og to butikker ønsket 
publikum velkommen. Tårnet på toppen av 
Holmenkollbakken åpnet 1. juli. Et besøk i 
det nye hopptårnet har vist seg å bli svært 
populært blant både norske og utenlandske 
besøkende. Dessverre måtte Holmenkolltårnet 
holdes stengt i 14 dager, grunnet tekniske 
problemer med heisen. Dette resulterte i 
tapte inntekter for Skiforeningen, og enkelte  
negative tilbakemeldinger fra publikum. 

Fire MåNederS ordiNær driFt
Etter en hektisk sommersesong stengte 
kultur- og turistanlegget igjen dørene for 
publikum fra 1. september til 17. desember 
pga. gjennomføring av de resterende byg-
gearbeider før anlegget skulle være klart til 
VM-arrangementene. Konsekvensen av disse 
forholdene gjorde at anlegget kun hadde 
fire måneder ordinær drift i 2010, og med 
tårnet åpent kun to av disse månedene.  

Totalt 141 500 personer besøkte arenaen i 
Holmenkollen i 2010, og 82 900 av disse 
besøkte Skimuseet og Hopptårnet.

SkiMuSeet
Etter å ha vært stengt fra høsten 2008 på grunn 
av byggingen av den nye Holmenkollbakken, 
ble alle gjenstander remontert i museet 
våren 2010. Alle utstillingene, bortsett fra 
polarutstillingene, var ferdig reinstallert til 
åpning 1. mai. I polardelen måtte enkelte 
vann- og sprengningsskader utbedres før 
gjenstandene kunne tilbakeføres. Museets 
arkiv, foto- og boksamling er plassert i 
nye bokreoler og hyller i biblioteket. Flere 
arkivskap med personfotografier har vært 
oppbevart på Kongsberg Skimuseum under 
stengeperioden. Der ble materialet skannet 
og overført på egen harddisk.  

Det har vært stor interesse for omvisninger 
i Skimuseet og Hopptårnet. Det har gjen-
nom året blitt avholdt 122 små og store 
arrangementer i museet. 

iSkoSSet
Høsten 2010 var det byggestart for utvidel-
sen av Skimuseet, kalt «Iskosset». 

Sletvold Arkitekter har tegnet bygget, og 
Veidekke ASA har entreprisen for oppføringen. 

Det nye bygget skal etter planen stå ferdig i 
løpet av våren 2011. Bygget er finansiert ved 
hjelp av Kulturdepartementet og Stein Erik 
Hagens Allmennyttige Stiftelse. Det som er 
den første utstillingen om funksjonshem-
mede på snø og ski, åpner i september 2011.

16. juni var det avduking ved Christian 
Ringnes/C. Ludens Ringnes Stiftelse av den 
nyeste kunstneriske utsmykningen på museet, 
Ulla-Mari Brantenbergs glassmaleri «Brelys». 
Dronning Sonja var tilstede.

Praktbok om Holmenkollen ble lansert 
9. desember. 

Skimuseet har vært faglig involvert i eta-
bleringen av Rindal Skimuseum. 

Det har pågått et konstruktivt arbeid med 
å få «Diamanten» endelig plassert i nærhe-
ten av de planlagte rekrutteringsbakkene. 
Christian Mohn, leder av Hoppsportens 
venner i mange år, har tatt initiativ til inn-
samling for å få «Diamanten» renovert og 
oppgradert. Også Kulturdepartementet har 
gitt finansiell støtte. Arbeidet med endelig 
ferdigstillelse vil starte våren 2011.  

vi takker alle våre 
SaMarbeidSPartNere
Hovedsamarbeidspartnere var DnB NOR 
Bank ASA, Nortura BA v/ Gilde og OBOS.  
Andre viktige samarbeidspartnere var: 
Aftenposten AS, Gresvig Detaljhandel AS, 
Swix Sport AS, Kraft Foods Europe Services 
Gmbh Schweiz (Kvikk Lunsj), Asker og 
Bærums Budstikke ASA, Veidekke ASA, 
Craft, Intersport, Dagens Næringsliv AS, 
Coca-ColaEnterprises Norge AS, Diplom-Is 
AS, Sætre AS (Bixit), Ragn Sells AS, Haga 
& Berg Entreprenør AS, Birger N. Haug 

AS, og Pictura Normann AS. I tillegg har 
Skiforeningen en rekke andre gode støt-
tespillere.

Skiforeningens arbeid omfatter friluftsliv, 
helse, kultur og arrangementer. Dette er 
områder samarbeidspartnerne synes det er 
positivt å knytte seg til.

SaMarbeid Med Ski-vM 2011
Gjennom samarbeidsforholdet med Ski-
foreningen ble DnB NOR og OBOS natur-
lig knyttet opp som samarbeidspartnere til 

Prøve-VM/WorldCup 2010. Skiforeningens 
salgs- og markedsavdeling har vært delaktige 
i Ski-VMs salgs- og markedsarbeid. Flere av 
samarbeidspartnerne har bidratt til vellyk-
ket gjennomføring av arrangementer som 
Holmenkollen Skimaraton, Holmenkollen 
rulleskirenn, Barnas Holmenkolldag m.v. Det 
er positiv og økende interesse for deltagelse 
på disse arrangementene og Skiforeningens 
øvrige aktiviteter.

sAlgs- Og MArkeDsAvDelingen
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koMMuNikaSjoN 
Avdelingen har hatt fokus på å implemen-
tere den vedtatte nye merkevarestrategien 
for foreningen. Dette har materialisert seg i 
ny grafisk profil og logo for Holmenkollen, 
samt ny hjemmeside for Kultur- og turis-
tanlegget særlig myntet på våre utenlandske 
målgrupper. Skiforeningen har også justert 
sin logo, samt fått ny grafisk profil som 
gradvis implementeres på alle våre flater. I 
tillegg har vi samlet alle barneaktivitetene 
under Barnas Skiforening, laget ny profil 
for dette og oppgradert maskottene som 
følger alle barneaktivitetene og Barnas 
Holmenkolldag. 

Dialogen med både lokale og nasjonale 
medier har vært god, og vi opplever i økende 
grad å bli benyttet som en referanse og 
ekspertkilde. 

SNø & Ski 
Medlemsbladet Snø & Ski kom ut i fire 
utgaver i medlemsåret 2009/2010. Bladet 
ble redesignet i 2008 og dette bidrar til en 
enda bedre formidling av stoffet.  Bladet er 
også et mer ettertraktet annonsemedium.

årbok 
Årboken for 2010, 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 551 342 unike 
besøk i 2010, en økning på over 30 000 fra 
året før. Gjennomsnittstiden for hver bruker 
var på 3 minutter og 42 sekunder. Ny ser-
ver er nå på plass og sikrer bedre kapasitet, 
slik at vi unngår problemer vi har hatt 
tidligere med overbelastning. Føremeldingen 
og Markadatabasen fører til mye trafikk. 
Fornyet fokus på samspillet mellom Snø & 
Ski og hjemmesiden med hyppige referanser 
til skiforeningen.no i sakene som skrives, 
samt hyppigere oppdatering av saker på 
hjemmesiden har bidratt til å øke trafikken 
ytterligere. Vi opplever en positiv utvikling 
på volumet for annonsesalget på web. 

I tillegg til føremelding på web og smart-
telefon hadde telefonføremeldingen 9 983 
oppringninger, 4 170 færre enn i 2009. Den 
synkende bruken skyldes økt bruk av de 
andre kanalene for føremelding. 

www.holMeNkolleN.coM
Samtidig med åpningen av hopptårnet ble 
Holmenkollens nye logoprogram og nettside 
lansert. www.holmenkollen.com ble utviklet 
som en visuell og tidsriktig portal som hen-
vender seg til både norske og internasjonale 
målgrupper på en ny og bedre måte. I 2010 
hadde nettsiden 35 000 unike treff. 

SoSiale Medier 
I desember 2009 lanserte Skiforeningen 
iMarka, en applikasjon til iPhone som 
viser føremeldingen for de enkelte mar-
kene. Tjenesten er gratis, og over 20 000 
har lastet ned iMarka. På slutten av 2010 
startet arbeidet med å lansere en versjon 2, 
inkludert kart som koster 21 kroner. 

Skiforeningen er aktive på Twitter, og 
deltar med Markatips, kommentarer og 
overvåkning/deltagelse i diskusjoner. Vi 
etablerte oss på Facebook med en ny gruppe 
i oktober 2010, og i desember 2010 hadde 
vi 4 000 followers. 

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
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Ski-vM 2011 aS
For gjennomføring av 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 dis-
ponering til fremtidige skiarrangementer i 
Holmenkollen.

FerdigStilliNg av aNlegget
Anlegget ble ferdigstilt til et forsvarlig sports-
lig nivå til prøve-VM i 2010. Sluttføring av 
spesielt uteområdene og Midtstubakken ble 
i hovedsak utført i løpet av høsten 2010, 
endelig sluttføring av arbeidene skjer i 2011.

FørSte oFFiSielle hoPP
Anette Sagen foretok det første offisielle 
hoppet i den nye Holmenkollbakken 3. mars. 
Et stort antall publikummere møtte opp. I 
tillegg til at dette ble en flott markering av 

åpningen av bakken, var det også en nyttig 
prøve av blant annet publikumshåndtering.

Helgen etter var det Kontinentalcup som 
også ble vellykket og en nyttig gjennomkjø-
ring. Rennet bekreftet at hopperne trives i 
den nye bakken.

Prøve-vM
Prøve-VM ble gjennomført 13. og 14. mars. 
Arrangementet ble i mediene omtalt som 
Kollen-eventyr:  strålende vær, flott arena, 
entusiastisk publikum og gode resultater. 
Over 6 000 mennesker overnattet ute i 
Marka for å følge 30 km og 50 km. Inne 
på stadion fulgte ca. 15 000 personer 
de samme øvelsene. Til hopprennet på 
søndagen var det 25 000 solgte billetter. 
Forbedringsområder både på anlegg og 
organisering ble oppsummeret i en omfat-
tende evalueringsrapport. 

Driften av VM- selskapet er finansiert gjen-
nom årlige tilskudd fra FIS og driftslån i DnB 
NOR. Billettsalget i 2011 blir avgjørende 
for selskapets totale økonomiske resultat. 

Helgen etter var det World Cup i skisky-
ting. Været og de norske resultatene var 
noe dårligere, men totalt sett nok et meget 
vellykket arrangement i det nye anlegget. 

StortiNgSreNNet 2010
På grunn av ombygging av Holmenkollen 
Nasjonalanlegg valgte Skiforeningen og 
Stortingets idrettslag å legge årets arrange-
ment for Stortingets ansatte og representanter 
til Finnerudplassen. 

Deltagelsen var imponerende. Fire fulle 
busser brakte ca. 200 deltagere til Finnerud.

Takk til Oslo kommune som har bygget ver-
dens mest moderne skianlegg. Skiforeningen 
drifter nasjonalanlegget på vegne av Oslo 
kommune. 2010 har vært preget av store 
utbyggingsprosjekter i forbindelse med 
forberedelsene til VM nordiske grener i 
2011. I tillegg til ny Holmenkollbakke er 
det utført betydelig oppgradering av lang-
renns- og skiskytterstadion samt løypene 
i nærområdet. Blant annet er det etablert 
en 5 km løype for rulleski som vil bli 
asfaltert for bruk på sommerstid i 2011. I 
Midtstuen er det bygget ny normalbakke 
og lagt til rette for å fullføre arbeidet med 
seks rekrutteringsbakker – alle tilrettelagt 
for helårsdrift.

utbedriNger
I Holmenkollen er det også etablert nye bygg, 
og utført større utbedringer av bygningsmas-
sen. Skiforeningens ansatte har i stor grad 
har vært involvert. I første rekke gjelder 
dette servicebygget. Her er det innredet 25 
nye smøreboder med nytt ventilasjonssys-
tem, toaletter og dusjer, oppholdsrom for 
løpere/trenere og støtteapparatet. Første 
etasje i Kollenstua er ominnredet med blant 
annet rom for antidoping. I andre etasje er 
det etablert plass til IKT-senter og senter 
for sentral drift. 

NødveNdig koMPetaNSe
Avdelingen har deltatt i alle utbyggings-
prosjekter. På denne måte har vi sikret den 

nødvendige kompetanse for å kunne drifte 
anlegget etter at VM er over. Med helårs-
bakker både i Holmenkollen og Midtstuen 
og asfaltert rulleskiløype, vil også som-
merhalvåret by på spennende muligheter 
for Nasjonalanlegget i framtiden.

ArrAngeMenter

HOlMenkOllen nAsJOnAlAnlegg

FerdigStilliNg av aNlegget:  
Anlegget ble ferdigstilt til et forsvarlig sportslig 

nivå til prøve-VM i 2010. (Foto: Frode Sandbech)
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SølvNåleNl: 

Tom Stensaker går gjerne mer 

enn 10 000 kilometer på ski i 

Oslomarka i løpet av en sesong.. 

(Foto:Skiforeningen)
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På generalforsamlingen i mai måned ble Ole 
Fr. Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder. 

Styremedlemmene Vigdis Jynge, Knut 
Halvor Hansen og Per Bergerud var på 
valg og ble gjenvalgt. Hanne Cecilie Staff 
ble valgt som nytt styremedlem. 

det Nye Styret beStår av: 
Ole Fr. Anker-Rasch (leder), Per Bergerud, 
Kristin Bjella, Stine Lise Hattestad Bratsberg,  
Knut Halvor Hansen, Wenche Holen, Vigdis 
Jynge, Kristin Julie Klæboe, Hanne Cecilie 
Staff og Bente Flygind (ansattes represen-
tant, valgt av og blant disse).

rådet 
På generalforsamlingen ble Christian Joys 
gjenvalgt som rådets ordfører. 

Carl Otto Løvenskiold, Arne Giske og 
Anne Cathrine Frøstrup var på valg og ble 
gjenvalgt som rådsmedlemmer. Som nytt 
rådsmedlem ble Marianne Reusch valgt. Med 
dette består rådet igjen av 12 medlemmer.  

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, 
Marianne Reusch og Bjørn Henrik Rasmussen. 

SkiForeNiNgeNS StyreoPPNevNte 
koMiteer 

koMité For økoNoMi, FiNaNS 
og juridiSke Saker
Medlemmer: Bjørn Henrik Rasmussen 
(leder), Ole Fr. Anker-Rasch, Kristin Bjella, 
Steinar Eidaker og Ellen L’orange.

MarkakoMiteeN 
Medlemmer: Arne Fredrik Mathisen (leder), 
Vigdis Jynge, Hanne Staff, Oddvar Rolstad, 
Anne Cathrine Frøstrup, Anne Cappelen, 
Gunnar Germundson, Henning Cook, 
Hanne Porsholt Jensen, Svein Gulbrandsen, 
Hege Blichfeldt Sheriff, Øyvind Amundsen. 

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

SkiForeNiNgeN utvikliNg
Medlemmer: Anders Haugen (leder), Wenche 
Holen, Stine Lise Hattestad Bratsberg, Kai 
Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen, 
Rolf Nyhus, Karin Berg, Gunnar Vigerust, 
Mette Øinæs Habberstad, Linn Blekkerud, 
Steinar Eidaker.

valgkoMiteeN 
Valgkomiteen består av Kai Krüger Henriksen 
(leder), Kirsti Friid Fladeby og Peder Chr. 
Løvenskiold. Etter lovene suppleres valgko-
miteen med ett medlem utpekt av styret, og 
ett medlem utpekt av rådet. Vigdis Jynge 
ble utpekt som medlem fra styret, Kristin 
Felde ble utpekt som medlem fra rådet.

I tillegg møter generalsekretær, Bente 
Lier, i komiteene. 

Styremedlem Knut Halvor Hansen bistår 
administrasjonen i det strategiske arbeidet 
med Skiforeningens eiendommer.

Styremedlem Kristin Klæboe er styrets 
representant i styringsgruppen for Hvit vinter.

stYret, rÅDet Og kOMiteene

På geNeralForSaMliNgeN 2010  
ble SølvNåleN delt ut til:

SteiNar eidaker
Steinar Eidaker har vært ansatt i Skiforeningen 
i 25 år med ansvar for Holmenkollen 
Kultur- og turistanlegg og Skiforeningens 
stuer. Han var fungerende generalsekretær 
i ca. ett år i 2005/2006 og er nå assiste-
rende generalsekretær med særlig ansvar 
også for Holmenkollen Nasjonalanlegg og 
Skiforeningens eiendomsmasse. 

kirSti PederSeN gurholt
Kirsti Pedersen Gurholt trer ut av styret etter 
endt fartstid som styremedlem - fra 2003. 
Hun har i styret dekket fagområdet Marka.

eiviNd Molde
Eivind Molde er en meget viktig bidrags-
yter til Skiforeningens Markadatabase.  
Gjennom mange år har han laget en rekke 
turbeskrivelser samt beskrevet løype- og 
sykkelruter i mange områder.  

MorteN bioNg NilSeN
Morten Biong Nilsen har siden vinteren 
2006/2007 preparert løyper på frivillig basis/
ulønnet for Skiforeningen. Han har kjøpt 
egen prepareringsmaskin som Skiforeningen 
yter et beskjedent driftsbidrag til. 

toM SteNSaker 
Tom Stensaker går gjerne mer enn 10 000 
kilometer på ski i Oslomarka i løpet av 

en sesong. I årene 1976 – 2009 loggførte 
han 22 500 mil på ski. Han er derfor en 
solid bidragsyter til føremeldingen. Tom 
er utdannet arkitekt. Den nye Kikutstua 
er tegnet av han.  

erik uNNeberg
Erik Unneberg er en meget viktig bidragsyter 
med beskrivelser av turer, og ikke minst 
med fantastiske bilder til Markadatabasen 
på Skiforeningens nettsider.  

HeDersbevisninger
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Året 2010 var økonomisk sett et utfordrende 
år for Skiforeningen. Ombygging og midler-
tidig stenging av Nasjonalanlegget medførte 
en betydelig reduksjon i foreningens inntekter 
både fra arrangementsvirksomheten og fra 
Kultur- og turistanlegget. Oslo kommune 
har til en viss grad kompensert foreningen 
for tapte inntekter, og i 2010 er denne kom-
pensasjonen inntektsført med NOKm 2,0.

De siste års flotte og gode vintere og 
målrettet arbeid har gitt positive resultater 
både på medlems- og kursinntekter.

Skiforeningen mottok i 2010 til sammen 
NOKm 3,4 i momskompensasjon knyttet til 
preparering av løyper for årene 2004–2009, 
samt i tillegg NOKm 1,7 for 2009 gjen-
nom momskomspensasjonsordningen for 
frivillige organisasjoner. Totalt NOKm 5,1 
hvorav NOKm 1,7 var budsjettert. Disse 
kompensasjonsmidlene er regnskapsmessig 
ført mot reduksjon i varekjøp. 

Også øremerkede økonomiske gaver til 
investering i prepareringsmaskiner og utstyr 
bidrar til reduksjon i forpliktelser til lån/
leasing, og bedrer likviditet og økonomisk 
handlefrihet. 

Det er for regnskapsåret 2010 innført 
en endring av praksis for periodisering av 
medlemsinntekter og deltageravgift. Dette 
sett i sammenheng med momskompensasjo-
nen har medført et noe bedre resultat enn 
det underliggende drift skulle tilsi. Basert 

på dette har man prioritert å gjennomføre 
noen ubudsjetterte prosjekter knyttet til 
stuer i Marka og Skiforeningens web-sider, 
som igjen vil komme medlemmene til gode

Spillemidler mottatt fra Color Line på 
NOKm 2,0 øremerket aktiviteter for barn 
og unge i 2011 er pr. 31.12.2010 avsatt som 
kortsiktig gjeld i balansen.

Øremerkede prosjektmidler til utbygging av 
Skimuseet trinn III, utbygging på Kikutstua 
og prosjektet «Holmenkollen 3x20» er 
avsatt som kortsiktig gjeld i balansen pr. 
31.12.2010.

Skiforeningens samlede inntekter for 
2010 ble NOKm 81,5 mot NOKm 72,5 i 
2009. Inntektene fordeler seg i hovedsak på 
medlemskontingent (23%), deltageravgift 
(19%), sponsorinntekter (10%), kommunale 
tilskudd (6%) og betydelige gaver. I tillegg 
utgjør kompensasjon fra Oslo kommune 
for tapte inntekter i byggeperioden 2% av 
samlede inntekter.

Av inntektene i Markaavdelingen utgjorde 
medlemskontingenten NOKm 19, mens kost-
nader til medlemsrelatert arbeid i samme 
periode til sammen utgjorde NOKm 23,7. 
Differansen finansieres gjennom forenin-
gens øvrige inntektsbringende virksomhet. 

Administrasjonskostnader utgjorde 5 % 
av totale kostnader. 

Ordinært resultat for 2010 ble på NOKt 
168 mot NOKm 3,1 i 2009.

Finanskostnader utgjorde i 2010 NOKm 
1,0 på samme nivå som i 2009. 

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

Foreningens årsregnskap er avlagt under 
forutsetning av fortsatt drift, og styret 
bekrefter at denne er til stede.

Styret foreslår at årets resultat på NOK 
167 977 disponeres som følger:

Overført Finn Qvales fond 
NOK 487 200
Overført øvrige fond 
NOK 38 571
Overført fra annen egenkapital 
NOK 357 794

Skiforeningen balanseførte, ved utgangen 
av året 2010, eiendeler på totalt NOKm 
120,8. Skimuseet og Kollentorget med til-
hørende infrastruktur utgjør NOKm 22,3. 
Foreningen disponerer fond og legater på 
til sammen NOKm 9,9, hvorav NOKm 7,4 
er plassert i bank. 

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 
utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv. 
Fondet er egen juridisk enhet og inngår ikke 
som en del av Skiforeningens regnskap. 
Fondet finansierte i 2010, sammen med 
gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike, ny 
prepareringsmaskin på Ringkollen. 

I desember 2010 overførte Hans Herman 
Horn ytterligere 3 millioner kroner til fon-
det, som nå har ca  12,5 millioner kroner 
til disposisjon. Fondsstyret består av Hans 
Herman Horn, Odd Solbakken, Arne Giske 
og Steinar Eidaker.     

 

HAns HerMAn HOrns FOnD

PerSoNal:  
Arbeidsmiljøet i Skiforeningen ansees for å 

være tilfredsstillende. (Foto: Bente Flygind)
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Pr. 31.12.2010 hadde Skiforeningen 46,6 
årsverk i hel- eller deltidsstillinger, jevnt 
fordelt på kjønn. I tillegg kommer instruk-
tører og korttidsengasjementer i Kultur- og 
turistanlegget. 

arbeidSMiljø
Arbeidsmiljøet i Skiforeningen ansees å være 
tilfredsstillende. Sykefraværet har i 2010 
vært på 3,0 prosent. Dette er en nedgang 
sammenlignet med de 2 foregående årene 
(4,1 prosent i 2009 og 4,2 prosent i 2008). 

Det arbeides aktivt med problemstillinger 
rundt helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke 
vært rapportert alvorlige arbeidsuhell eller 
ulykker i løpet av året, eller andre forhold 
som har ført til personskader. 

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 og ble 
resertifisert i 2010. Skiforeningen har 
sammen med Norges Skiforbund og Norges 
Skiskytterforbund videreført prosjektet Hvit 
Vinter, som er skiidrettens klimainitiativ.

PersOnAl
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MarkaloveN
Praktisering av markaloven slik at tilretteleg-
gingsarbeidet ikke gjøres vesentlig vanskeli-
gere blir av stor betydning. Etter initiativ fra 
Miljøverndepartementet er et arbeid med å 
utarbeide retningslinjer for hvordan løypetil-
tak i Marka skal vurderes etter markaloven 
igangsatt. Plan- og bygningsetaten i Oslo 
kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og Skiforeningen arbeider med forslag til 
Miljøverndepartementet. Skiforeningen vil 
ha sterkt fokus på praktiseringen av mar-
kaloven i tiden fremover, derfor har vi også 
invitert miljø- og utviklingsminister Erik 
Solheim til generalforsamlingen 2011, hvor 
temaet er markaloven to år – praktisering 
og refleksjoner.

kliMa 
Vi har hatt flere meget gode vintere på rad 
med skiføre i alle deler av Oslomarka. Det 
kan derfor være lett å blande begrepene 
vær og klima. Imidlertid fortsetter gjen-
nomsnittstemperaturen på vår klode å stige, 
og klimaendringene er reelle. 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. For Skiforeningen er 
klimatilpasninger som f.eks fortsatt innsats 
for å utbedre løyper som kan prepareres 
på lite snø, og snøproduksjonsanlegg på 
utvalgte steder, satsingsområder.  

holMeNkolleN 
Et nytt fantastisk anlegg i Holmenkollen er 
bygget. Ski-VM 2011 ble en suksess både 
sportslig og med en historisk publikums-
oppslutning. Etter VM har barn, ungdom, 
mennesker med utviklingshemninger og 
mindre idretter hatt stor glede av anlegget 
gjennom vellykkede arrangementer. 

En ny arrangementsorganisasjon skal 
etableres i Skiforeningen for å bidra til 
sluttføring av anleggsutbyggingen, videreføre 
suksessen fra VM til de neste årenes World 
Cup samt å tilrettelegge for og utvikle nye, 
attraktive arrangementer i Holmenkollen.

For driften av anlegget er det avgjørende 
at Skiforeningen får en justert driftsavtale 
med Oslo kommune som sikrer at driften 
ikke økonomisk belaster foreningens øvrige 
arbeid.

Det moderne nasjonalanlegget i Holmenkollen 
sammen med utbyggingen av Skimuseet, 
som er ferdig i september 2011, vil styrke 
Holmenkollens posisjon som turistmål og 
arena for events.  

økoNoMi
Gaver til investering i prepareringsmas-
kiner og snøproduksjonsutstyr er viktige 
bidrag til reduksjon i forpliktelser til lån/
leasing, og bedrer likviditet og økonomisk 
handlefrihet. Overskuddet fra Kultur- og 
turistanlegget vil fortsatt være et viktig 
tilskudd til Skiforeningens almennyttige 
Markaarbeid. 

Det har vært flere gode vintere på rad og 
fokus i befolkningen og mediene på friluftsliv, 
trening og helse. Dette gjør at Skiforeningen 
har en fortsatt vekst i medlemsinntekter, 
og i inntekter fra kurs og arrangementer. 

Inntektene fra medlemskontingentene 
dekker likevel ikke kostnadene til det med-
lemsrelaterte arbeidet. En andel av kostna-
der til løypearbeid og snøproduksjon, samt 
kostnader til lavterskeltilbud, bør dekkes 
gjennom offentlige tilskudd og støtteord-
ninger. Dette er aktiviteter og tilbud som 
store befolkningsgrupper, også grupper vi 
ellers ikke når, har glede av. Skiforeningen 
vil også i fremtiden være avhengig av alle 
våre gode støttespillere.

FreMtiDsUtsikter

Oslo, 4. mai 2011
I styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Ole Fr. Anker-Rasch
styreleder

Per Bergerud
styremedlem

Kristin Bjella
styremedlem

Stine Lise Hattestad Bratsberg 
styremedlem

Hanne Cecilie Staff
styremedlem

Knut Halvor Hansen 
styremedlem

Wenche Holen
styremedlem

Vigdis Jynge
styremedlem

Kristin Julie Klæboe
styremedlem

Bente Flygind
ansattes representant

Bente Lier
generalsekretær
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kliMa: Vi har hatt tre meget gode vintre på  

rad med skiføre i alle deler av Oslomarka.  

(Foto: Erik Wassum)
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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 
juridiske enheter. Lokalutvalgene skal sende 
inn regnskap til Skiforeningen for revisjon. 
Lokalutvalgenes årsberetning er vedlegg til 
Skiforeningens årsberetning.

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
Kjell Berg, Sollihøgda – Kleivstua

SkiForeNiNgeNS SMå ServeriNgSSteder 
i aSker og bæruM:
Greinehytta driftes av Bærums Verk 
Rotaryklubb. Vensåsseter driftes av Bærum 
Hundekjørerklubb. Mikkelsbonn driftes av 
Lions Club Bærum Vest og Skiforeningens 
Lokalutvalg, Asker og Bærum. Lokalutvalget 
har også bidratt til driften av Heggeliseter 
på Krokskogen med dugnad og servering.

aktiviteter:
Lokalutvalget har deltatt på Skibussene, 
arrangert måneskinnstur i Lommedalen og 
diverse patruljevirksomhet i Marka.

Familiesykkelturen til Sandungen i 
Vestmarka er en årviss foreteelse på høsten, 
med grilling, fisking, natursti og vår egen 
«Kvikk Lunsj-duppen».

Lokalutvalget har også hatt ryddedugnad 
i løypa By – Greinehytta.

Markatjenesten har hjulpet til ved Barnas 
Holmenkolldag i Frognerparken.

En fin vinter med gode forhold i løypene.
Skiforeningen har arrangert skiskole for 

skole- og barnehagebarn i Asker, Sollihøgda 
og ved Kolsåsbakken. Snowboard- og sla-
låmkurs i Kirkerudbakken.

Friluftsskolen ble dessverre avviklet.
Markatjenesten avholdt årsmøte på 

Økri Gård, med foredrag og lysbilder fra 
Vestmarka i «gamle dager», ved lokalhis-
toriker Harald Kolstad.

Lokalutvalget er noe bekymret for 
rekrutteringen. Det er foreslått et rekrut-
teringsmøte for å verve flere medlemmer 
til Markatjenesten.
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SkikurS: Skiforeningen har arrangert skiskole 

for skole- og barnehagebarn i Asker, Sollihøgda 

og ved Kolsåsbakken. Snowboard- og slalåmkurs i 

Kirkerudbakken. (Foto: Stian Elton)
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Styret har i PeriodeN beStått av:
Leder: Edit Haug
Kasserer: Aud Hønsi
Medlemmer: Frank Bergstrøm, Jon Hamre 
og Thomas Nordby.
I tillegg har John Mjønli, Jon Jakobsen og 
Joar Resaland Wiik deltatt på styremøtene 
i egenskap av løypekjørere.
Styret har hatt 6 styremøter.

koMiteer og utvalg:
Aktivitetskomité: Frank Bergstrøm, Erik 
Steffensen, Edit Haug, Lena Mjerskaug, 
Bjørnar Thoresen, Juel Sverre Stener, 
Ragnhild og Leif Hval, Aud Hønsi, John 
Mjønli, Thomas Nordby.
Informasjonskontakt: Edit Haug
Løypeansvarlig Flateby: Enebakk idretts-
forening. Kirkebygda: Thomas Nordby. 
Ytre: Bjørn Smedsrud, Jon Jakobsen og 
Frank Bergstrøm.

løyPearbeid:
Vi har nå laget detaljerte løypeoversikter 
over hele løypenettet for Flateby, Kirkebygda 
og Ytre og fordelt løypene på kjørere og 
hjelpere.
• Ombergløypa til Kløyva er nå lagt om fra 
Solbergs traktorvei til strekningen langs elven.
• Reparert gangbroen ved Vikstjernskoia.
• Ryddet etter skogsdrift i løypa fra Jehovas 
Vitne til Revefaret – Viktjernsløypa.
• Ryddet og merket løypa Sløssåsen – 
Vikstjern.
• Ryddet løypa Kirkebygda (Holtop) – 
Tuggerudtjern.
• Ryddet stormaskinsløypa Kølabonn – 
Vengsveien – Klokkertorget – Finland.
• Ryddet løypa Solbergjordet – Ombergmosan 
– Holstad – Hvilesta’n.
• Utvidet bredden på løypa Flesketjernsmosan 
– Vasatjern.
• Gått igjennom løypa Vengsveien- Kølabonn 
– Fudalen – Klokketorget – Finland.
• Ryddet Hellertjerna – Bøhlertjern.
• Ryddet Skillebekk – Vengsveien.
• Ryddet løypa Skreddertjern – Kroktjern 
– Holmetjern.

• Ryddet veien – Elggrava – Gravtjern – 
Holmetjern.
• Ryddet løypa Nilsekroken – Granerud.

arraNgeMeNter:
Vinterdilten i år gikk fra Streifinn, Flateby 
til Drivplassen i Ytre Enebakk. Mye snø med 
perfekte minusgrader og sol utover dagen 
gjorde turen til en fest. Ved solbærtoddy-bålet 
i Larsbråtan-krysset fikk de 49 deltagerne 
en varm oppmuntring på turen. Kaffen og 
vaflene ved innkomst var også populært.

barNaS holMeNkolldag:
Barnas Holmenkolldag ble arrangert ved 
Streifinn på Flateby i lett overskyet vær. Mye 
snø og gode spor gjorde skimestringen for 
de 125 barna som gikk gjennom løypene, 
til en god opplevelse. Mange grillet på det 
store bålet vi hadde laget.

båldageNe:
November i år har vært tidenes kaldeste 
måned med kuldegrader og snø allerede 
før den 14., og etterpå har det ikke vært 
varmegrader. Mens vi i Ytre hadde over 90 
kaffetørste turgåere den første søndagen 
som var varm og solrik, så hadde de tre 
siste bålsøndagene bitende kulde og snø. 
Bare 206 turgåere tok veien innom bålene 
våre i Ytre. I Kirkebygda hadde det vært 58 
turgåere og 32 på Flateby. 

bråtaNStua:
Etter nok en kjempevinter har aldri så 
mange gjester gått på ski inn til Bråtanstua 
som i vinter. Sammenhengende kuldegrader 
gjennom hele vinteren ga oss flotte løyper. 
Til og med rundt Bråtan ble det kjørt opp 
ekstraløyper. 663 gjester koste seg inne i 
Bråtanvarmen mens kuldegradene stod tett 
utenfor. (577 ifjor). Aggregatstrømmen og 
nytt elektrisk vaffeljern gjorde vaffelstekin-
gen til en fest!

løyPePrePareriNg:
En lang og god vinter med kuldegradene 
stabile gjennom hele sesongen gjorde at vi 

fikk kjørt opp hele løypenettet vårt og holdt 
dem gode gjennom hele vinteren. Dessverre 
kom kulda etter at den første snøen hadde 
lagt seg, slik at vannene ikke ble kjørbare 
før langt ut i februar. Vi fikk mye skryt av 
brukerne gjennom lokalavisen. Scooteren 
i Kirkebygda havarerte tidlig på vinteren,
dermed ble det lånt scooter fra Ytre. Dette 
ble problematisk. Vi må ha egen scooter i 
Kirkebygda.

Det var meldt interesse for å knytte 
Lysern-området over til vannskisenteret på 
Mjærvannet og dermed inn mot golfbanen. 
Det ble lagt fram et forslag hvor man kunne 
tenke seg at løypa skulle gå. Styret gikk 
enstemmig inn for denne ideen. Løypa ble 
ryddet i høst og skilter bestilt.

årSMøtet:
Årsmøtet ble holdt den 8. mars. Det ble 
servert kringle og kaffe. Edit Haug, Aud 
Hønsi og Frank Bergstrøm ble gjenvalgt. 
Under posten eventuelt ble det snakket litt 
løst og fast om løypene våre og forslag til 
små endringer av disse.
Etter årsmøtet holdt Edit Haug et geogra-
fisk og historisk foredrag om «Grønland, 
verdens største øy» med kart og lysbilder. 
Hun hadde besøkt byer og tettsteder på 
vestsiden av Grønland sommeren 2008. 

økoNoMieN:
Også i år har økonomien vært bra til tross 
for store bensinutgifter til løypekjøringen. 
Gjennomføringen av Barnas Holmenkolldag 
ga oss midler til det. Men hodepinen for 
oss er hvordan vi skal klare å erstatte den 
ødelagte scooteren i Kirkebygda. Vi har 
sendt en søknad til Skiforeningen sentralt.

Vintersesongen i år ble lang og god med 
kuldegrader og snø sammenhengende fra før
jul til første uke av mars, og det er svært uvan-
lig i søndre del av Østmarka. Løypekjørerne 
hadde det travelt gjennom hele vinteren.
Vi har nå 268 medlemmer (214 ifjor).

lU enebAkk
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Årsberetning 2009

Leder: Wiran Bjørkmann 

løyPeNettet. 
Det har vært en særskilt lang og meget god 
skivinter i Follo i 2010. Snøforholdene har 
vært meget gunstige, slik at det har vært 
uproblematisk å sette gode spor i løype-
nettet, og det har vært fullt mulig å ta seg 
sydover til Moss.

Lokalutvalget i Follo Syd arbeider med 
å koordinere løypearbeidet i de enkelte 
kommunene slik at løypenettet henger 
sammen til beste for de skiløperne som 
ønsker å legge turen over kommunegrensene. 
Etablering av avtaler, løypeknutepunkter, 
kartgrunnlag, skilting og merking blir 
derfor essensielt for å etablere et pålitelig 
løypenett som skiløperne i regionen kan 
finne frem i. 

I Ås har Skiforeningen kjørt løypemaskin 
mellom Ås sentrum, Kråkstad, Kroer, Vestby 
og mot Frogn kommune i tillegg til de tre 
lysløypene. Løypekjøringen har vært koor-
dinert med Ås idrettslag, som har supplert 
med scooterkjøring etter behov. 

I Frogn kommune er det Drøbak Frogn 
Idrettslag – DFI som kjører løypene med 
utgangspunkt fra lysløypa på golfbanen 
og det snøproduksjonsanlegget som de 
har etablert der. Dette utgjør et pålitelig 
senter for langrennssporten i Folloregionen. 
Turløypene går herfra nordover til Bølerhytta 
og sydover gjennom kommunen til Røis og 
Solberg på grensen til Vestby kommune.

Arbeidsoppgavene for lokalutvalget vil 
være å ivareta de eksisterende løypenettet 
og forbedre dette, slik at dette vil bestå og 
kunne benyttes over tid.

• Dette omfatter et løypenett mellom 
Ramme Gård i syd til Bøhlerhytta i nord. 
Dessuten vil det innebære å knytte løype-
traseene i Frogn til nabokommunene på en 
best mulig måte. 
• Avtaler med grunneiere og kommunen (så 
langt dette er mulig) bør formelt etableres, 
slik at det er omforent enighet om rydding, 
merking, skilting som gir grunnlag for påli-
telige og hensiktsmessig kart. 
• Videre vil dette gi grunnlag for avtaler 
om preparering av løyper og kontinuerlig 
innmelding til Skiforeningens føremelding.
• For øvrig vil lokalutvalget bidra til koor-
dineringen av løypearbeidet i kommunene 
slik at det muliggjør å ha en stamløype fra 
Moss til Oslo. 

lU FOllO sYD – 
FrOgn Og Ås kOMMUner

kald viNter: November i år har vært tidenes kal-

deste måned med kuldegrader og snø allerede før 

den 14., og etterpå har det ikke vært varmegrader. 

(Foto: Erik Wassum)
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Styret
Leder: Erling Nygård
Nestleder: Thore Stubberud
Kasserer: Sverre Westheim
Sekretær: Arnhild Ballangrud
Styremedlem: Jan Erik Gjerdalen
Styremedlem: Åse Ragnhild Sveen
Styremedlem: Hanne Stuve
Ansattes repr.: Svein Gulbrandsen

StyreMøter
Det er avholdt 4 styremøter i 2010. Styret 
har behandlet 14 saker.

SkiSeSoNgeN 2009/2010
Skisesongen begynte i november. De første 
løypene ble som vanlig kjørt fra Jonsetangen. 
Det kom store snømengder i løpet av vin-
teren (dybde på 140 cm enkelte steder), og 
det ble kjørt mange runder. Løypebas Svein 
var dessverre sykemeldt en periode, men det 
ble satt inn vikar i hans fravær.

løyPeNe/SykkeltraSeeNe
Traseen til skiløypa mellom skileiken og 
Langtjern ble utbedret, bl.a. med bru. 
Traseen Skamrek – Storflåtan ble også 
utbedret, likeså «Ølja rundt», sistnevnte 
i samarbeid med allmenningen. For øvrig 
er det gjort vanlig vedlikehold av traseene.

StadioNoMrådet
Alle husene på stadionanlegget er blitt beiset. 
De gamle brakkene er blitt tømt og fjernet.

utStyr
Ringkollen Alpin og Skiforeningen har gått 
sammen om snøproduksjonsanlegg. Det er 
blitt bevilget tilskudd til dette på 500 000 kr 
fra hver av fylkeskommunen og sparebanken.

riNgkolleN viNterFeStival
Barnas Ringkolldag søndag 07.03.10. Dagen 
ble gjennomført ifølge tradisjonene, og må 
betegnes som vellykket. I alt 730 barn deltok, 
og alle fikk som vanlig medalje, ryggsekk 

eller rumpetaske med innhold, pølse m/ 
lumpe og drikke.

Skolestafetten onsdag 10.03.10. Skiforeningen 
hjalp til med rigging/merking av start/mål-
området og anvisning i løypekryss.

SkiSkoleN
Ca. 250 barn deltok på skiskolen på Ringkollen. 
Den foregikk på mandager og tirsdager i 
ukene 3 – 7. Skiskolen ble også i år ledet av 
Åse Ragnhild Sveen. Hennes medinstruk-
tører var Randi Pedersen, Chihiro Kagge, 
Anne Sveen Fredriksen, Håkon Guttormsen 
og Jannicke Rotwitt, og i tillegg tre frivil-
lige: Arnlaug Sveen Nilsen, Gyri Gjerdalen 
og Bente Rudrud. Området var som vanlig 
godt preparert av løypebasene.

økoNoMi
Økonomien kan beskrives som god, og det 
rettes nok en gang stor takk til våre trofaste 
bidragsytere. Som det fremgår av regnskapet, 
støtter de oss årvisst med solide summer. 

lU JevnAker, ringerike Og HOle

Styret FørSte halvår
Formann Elisabeth Holth Johannessen
Kasserer Egil Lind
Sekretær Christian Bugge
Styremedlem Øivind Schau, 
Jon Erik Kvarme 
Akt.leder Trygve Magnussen
Vara: Trygve Johnsen, Tom Sandkleven, 
Sverre Johnsen
Løypekjører Trygve Rud
Lokale løypekontakter:
Baardsrudmarka Magne Ski
Kjekstadmarka Ragnar Roll
Årosmarka Bjørn Hagen

Styret aNdre halvår
Formann Elisabeth Holth Johannessen
Kasserer Egil Lind
Sekretær Christian Bugge
Styremedlem Hasse Svanberg, Jon Erik Kvarme
Akt.leder Trygve Magnussen
Vara: Trygve Johnsen, Marit Kure
Løypekjører Trygve Rud
Lokale løypekontakter:
Baardsrudmarka Magne Ski
Kjekstadmarka Ragnar Roll
Årosmarka Bjørn Hagen

arbeidSoPPgaver/aktiviteter SoM 
har vært gjeNNoMFørt i tidSroM-
Met 1/1-10 – 31/12-10 
I sesongen har vi avholdt 5 styremøter + 
årsmøte. 

arraNgeMeNter: 
Vi har arrangert skiskole og Barnas 
Holmenkolldag. På skiskolen hadde vi bra 
oppslutning, og vi gjennomførte noen fine 
kursdager i flott vintervær. 50 barn var 
påmeldt til skiskolen.

På Barnas Holmenkolldag var det strålende 
sol, og 120 forventningsfulle barn møtte 
opp. Det ble en hyggelig dag på golfbanen, 
og barna lekte i skileik-anlegget etter vel 
gjennomført renn. Rompetasker ble godt 
mottatt i målområdet.
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.

løyPeNettet
Det ble en flott vinter med nok snø og 
flotte kjørte løyper i hele Kjekstadmarka 

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

I 2009 fikk vi tildelt tippemidler til utbedring 
av løypenettet i Baardsrudmarka. Arbeidet 
ble utført i november 2010 og er nå sluttført.
Kostnadene ble dekket av kommunalt til-
skudd + tippemidler.

I tillegg har vi fått tildelt tippemidler til 
utbedring av løypenettet i Åros-marka. Her 
har arbeidet stoppet litt opp, da vi avventer 
ny reguleringsplan for området.

I Kjekstadmarka har Trygve Rud lagt 3 
nye rør på strekningen fra Kjekstad Golfbane 
og over jordene til Spikkestad og rettet opp 
en bru på samme strekningen. Fundamentet 
til denne brua blir delvis vasket bort av 
flomvann hver vår, så her må det gjøres 
en grundigere jobb på et senere tidspunkt.

lU rØYken
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Flott viNter: Nok snø og flott kjørte løyper i 
hele Kjekstadmarka vinteren igjennom. 

(Foto: Stian Elton)
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Skisesongen 2009/2010 startet ved juletider 
2009. Første del av vinteren var kald med 
perioder ned til minus 21 grader. Vinteren 
og snøen varte til ut i mars måned.

Skisesongen 2010/2011 startet allerede 
11. november 2010 på grunn av kulden som 
gjorde det mulig å produsere snø allerede i 
begynnelsen av november måned.

I denne sesongen ble ny løypemaskin 
innkjøpt og tatt i bruk.

Treårsavtalen mellom Oppegård kom-
mune og Ski kommune og Skiforeningen 
er videreført.

I 2010 ble det laget en ny løypeforbindelse 
fra Bøleråsen mot Sterkerud, og det ble 
startet en dugnadsgruppe våren 2010 ved 
Erling Andresen, som rydder skiløypene 
primært i Gaupesteinmarka.

Skiforeningen Sørmarka har vært hørings-
instans for Kommuneplan for Oppegård kom-
mune 2011 – 2022. Likeledes for Temaplan 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for 
2011 – 2022.

Begge planene var positive for den akti-
viteten som Skiforeningen driver.

Skiforeningen Sørmarka har gitt uttalelse 
i forbindelse med Ski kommunes plan for 
Q-4 feltet på Langhus og til Ski kommunes 
kommuneplan for 2011 – 2022.

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

I forbindelse med planleggingen av Barnas 
VM-dag i 2011, og revideringen av lokal-
lagenes vedtekter, har vi deltatt i møter med 
Skiforeningen sentralt.

Styret
I 2010 ble det avholdt 6 styremøter og et 
årsmøte.

Styret i 2010 har bestått av:
Karl-Olaf Løkenhagen, leder
Målfrid Eggen, nestleder
Aase Müller Løkenhagen, sekretær

Kåre G. Øyen, kasserer
Kåre Holt Hansen, styremedlem
Petter Herud, styremedlem
På årsmøtet fikk vi ett nytt varamedlem, 

Svein Skrattalsrud. 
De øvrige varamedlemmene er Ragnar 

Skaarer, Ivar Maurstad og Stein Simensen.
Valgkomiteen har bestått av Ragnar 

Skaarer og Ivar Maurstad.

arraNgeMeNter i 2010
Arrangementer vinter, vår og høst har som 
tidligere år hatt god oppslutning.

SkiSkoleN
Skiskolen hadde denne sesongen 1050 delta-
gere og ble som alltid godt gjennomført av 
Kari Mette Østrem og hennes medarbeidere.

FaMiliedageN På Ski – 7. Februar 2010
Vellykket arrangement med fint vær og fine 
skiløyper. Det var oppgaveløsing, premier 
og pølsegrilling. 23 familier med barn gikk 
gjennom løypa og løste oppgavene, og det 
var tre heldige vinnere.

Fikk god hjelp av to dyktige skiskolein-
struktører, slik som i 2009. 

barNaS holMeNkolldag – 7. MarS 2010
Nok et vellykket arrangement i strålende 
vær, noen minusgrader og i fine løyper.

Selv om vårt arrangement var på samme 
dag som Skiforeningens i Frognerparken, 
kom det 530 barn som fikk rumpetasker 
eller sekker og vår spesielle medalje.

På grunn av en leveringsfeil ble innholdet 
i sekkene noe mangelfullt dette året, slik at 
enkelte foreldre var noe misfornøyde. 

FriluFtSlivetS dag – 25.aPril 2010
Det er Oppegård kommune som sammen 
med lag og foreninger er arrangør for 
Friluftslivets dag.

Det var dårlig vær og kaldt. Færre delta-
gere enn ved tidligere arrangementer, men 
deltakerne var fornøyd. Det var oppgaver 
og premier.

vårtur – 6. juNi 2010
På vårturen «Ålielva rundt» passerte vi 
tre husmannsplasser ved Åli, Snikkerdal 
og Holen og endte opp ved Brusaga. 48 
deltakere i strålende sommervær fikk mye 
informasjon om plasser og tidligere tider. 

Reidar Haugen loste alle trygt gjennom 
løypa.

høSttur – 5. SePteMber 2010
Turen «På ukjente stier» var en fin tur i 
fremmed terreng, i fint vær og med 35 del-
tagere. Turen gikk til Hyttåsen, Jevikåsen, 
Merradalen og Skrivertjern.

Reidar Haugen var som vanlig en dyktig 
guide.

eveNtyrStieN – 17. SePteMber 2010
Som så mange ganger tidligere ble også 

dette vellykket, og Skiforeningen Sørmarka 
sørget for et hyggelig bål. 1700 mennesker 
deltok i arrangementet. 

oPPSuMMeriNg 
Som i 2009 ble det som i 2010 i forbindelse 
med Willy Eriksens minnefond og i samar-
beid med Oppegård IL gitt kr 2000,- til en 
verdig representant for skisporten, Preben 
Langdal.

Løypene på golfbanen og skileiken har, 
takket 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 2010 fått vide-
reført tilskuddene fra Oppegård kommune 
og Ski kommune.

Skiforeningen Sørmarka mottok i 2010 kr 
3000,- 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 2010.

sØrMArkA, lU OPPegÅrD/ski
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Skisesongen startet i november for de fleste 
av oss. Som så ofte før var det løypene på 
Glæstadhøgda som var først klare. 

Skiføret holdt seg godt hele vinteren til 
inn mot påske, men etter dette var det slutt 
på skiføret med utgangspunkt fra de lavere- 
liggende 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 har beStått av: 
Lede: Anders Brusveen.
Styremedlemmer: Sigrid Schjetne, Kari Siem 
og Tom Pettersen. 
Varamedlemmer: Knut Guldbrandsen og 
Svein Skoglund.
Sekretær: Ragnhild Dunker
Valgkomite: Arne Åsstuen, Olaf Småstuen 
og Geir Magne Fjelseth.
Revisor: Ernst Sølvsberg.

Det er avholdt 6 styremøter siden for-
rige årsmøte.

MedleMSStatuS:
Det er ikke lett å beholde et stabilt og høyt 
medlemstall. Skiforeningen har nå 167 
medlemmer. 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 og dekke 
kostnadene til dette. 

arraNgeMeNt:
Skiskole for barn ble gjennomført fem 
kvelder fra 8. februar til 15. 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 2 
februar, til Rødgardsmyra var også i år 
på en kald vinterdag. Temperaturen lå på 
rundt 15 kuldegrader. Besteforeldre med 
barnebarn, foreldre med barn og ivrige 
trofaste pensjonister på ski møtte opp. Til 
sammen deltok det ca. 15 barn og voksne 
på dette arrangementet.

Skitur Lygna – Gjøvik er blitt en fin tradi-
sjon. Lørdag 17. mars var det ca. 20 personer 

som gjennomførte turen i år. Løypene var 
godt preparert, og det var fine føreforhold. 

I forbindelse med Madshus skifestival var 
åpningen, lørdag 13. februar, lagt til Storgata 
med barneskirenn. Ca. 75 barn stilte på 
startstreken, noe som var litt mindre enn 
tidligere år. Arrangementet ble gjennomført 
på en god måte takket være gode hjelpere.

Barnas skidag ble arrangert søndag 21. mars. 
Det var god deltagelse, fint vær og 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 
mot en vinter med gode skiopplevelser.

Anders Brusveen, leder

gJØvik Og OMegn

MåNeSkiNNStureN: til Rødgardsmyra var også i 

år på en kald vinterdag. Temperaturen lå på rundt 

-15 kuldegrader. (Foto: Erik Wassum)
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Noter til regnskapet 2010

Note 12 Aksjer

Selskap Ant aksjer Eierandel Pålyd. Bokf. verdi
VM 2011 AS 8 40,% 100 000 800 000
Ringkollstua A/S 500 11,% 1 000 0
VisitOslo A/S 1 0,50 % 10 000 0

Note 13 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:
2010 2009

Betalbar skattekostnad -               -               
Endring i utsatt skatt (332 253)      (197 072)      
(For mye)/for lite beregnet skatt tidligere år -               -               
Årets skattekostnad (332 253)      (197 072)      

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt (1 186 619)   (703 829)      
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) (332 253)      (197 072)      

Skattekostnad (332 253)      (197 072)      

Oversikt over utsatt skatt IB UB

Driftsmidler (795 994)      (733 641)      
Underskudd til fremføring (1 743 210)   (2 137 816)   

Netto utsatt skatt/(skattefordel)* (2 539 204)   (2 871 457)   

*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr 31.12.2010.

Note 14 Bankinnskudd

Skiforeningens bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler, øremerkede
prosjektmidler og øvrige likvider knyttet til driften.
Pr. 31.12.2010 omfattes denne posten av følgende midler:

Bundne skattetrekksmidler 1 126 513                   
Øremerkede prosjektmidler:

Skimuseet Trinn III 15 596 897                 
Holmenkollen 3x20 9 629 661                   
Utbygging Kikut 2 031 467                   

Sum øremerkede prosjektmidler 27 258 025                 
Øvrige likvider knyttet til drift:

Saldo driftskonto 17 049 772                 
Saldo medlemskonto 494 908                      
Saldo konto Skimaraton 493 941                      
Øvrige innskudd/kassebeholdning 248 447                      

Sum øvrige likvider 18 287 068                 
SUM Bankinnskudd/kontanter pr. 31.12 46 671 606                 



Årsberetning 2010

44 Årsberetning 2010



Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 45



Årsberetning 2010

46 Årsberetning 2010



Årsberetning 2010 47

Sk
ifo

re
ni

ng
en



Årsberetning 2010

48 Årsberetning 2010

Kongeveien 5,

N-0787 Oslo

Telefon (+47) 22 92 32 00

Telefaks (+47) 22 92 32 50

E-post skif@skiforeningen.no

www.skiforeningen.no
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