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Skiforeningen - Enebakk
Styresammensetning
Styret har i 2019 bestått av:
Ole Larmerud
styremedlem og leder
Frank Bergstrøm
styremedlem og løypeansvarlig
Aud Hønsi
kasserer
Joar Wiik
styremedlem
Thomas Nordby
varamedlem
Lai Holmsen
varamedlem
Elisabeth Hast
varamedlem og medieansvarlig
Oddvar Pederstad
varamedlem
Valgkomite:
Ole Larmerud, Frank Bergstrøm og Joar Wiik.
Styremøter 2019
Det er avhold seks styremøter og behandlet 43 saker. Det foreligger skriftlige referater fra alle
styremøter. Alle møter har funnet sted i Utsiktsveien 3, Ytre Enebakk.
De viktigste sakene:
• Planlegging, markedsføring og gjennomføring av årets aktiviteter
• Planlegging og gjennomføring av årsmøte
• Løypepreparering
• Forhold rundt Bråtanstua – oppgraderinger, markedsføring og bruk, utleie
• Ny løypescooter – planlegging, markedsføring, skaffing av bidragsytere og kjøp
• Søknader om dekning av kostnader for Barnas Holmenkollrenn
• Planlegging av og møte med Skiforeningen sentralt – økonomi og arbeidsoppgaver
• Oppdatering av medlemslister
• Artikler på sosiale medier og i Enebakk Avis
• Koordinering av aktiviteter med andre foreninger
Tiltaksansvarlige
Følgende personer har vært ansvarlige for årets aktiviteter:
Informasjonskontakt
Ole Larmerud/Joar R. Wiik/Elisabeth Hast
Løypebas:
Jon Hamre, fra høsten 2019 Jon Jakobsen, Skiforeningen.
Løypekjørere i de ulike områdene:
• Flateby
Enebakk idrettsforening
• Kirkebygda og Ytre
Jon Jakobsen og Joar R. Wiik, Skiforeningen
• Bråtan og omegn
Frank Bergstrøm, Skiforeningen
• Gaupesteinrunden
Jon Jakobsen og Anders Kristiansen, Skiforeningen
Vinterdilten
Joar R. Wiik
Barnas Holmenkolldag
Thomas Nordby
Båldagene
Frank Bergstrøm
Bråtanstua
Edit Haug/Ole Larmerud
Medlemmer
Pr. 31.12.2019 er det 289 medlemmer i lokalutvalget. Det forventes en økning i medlemstallet i
løpet av sesongen. All medlemskontingent betales til Skiforeningen sentralt.
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Aktiviteter i 2019 - vintersesong
Vinteraktivitetene ble planlagt og annonsert i medier og med plakater av styret i Skiforeningen –
Enebakk:
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Vinterdilten og Superdilten gikk av stabelen 3. februar. Det var 15 deltakere på Vinterdilten og 11
deltakere på Superdilten. For Superdilten ble det tatt i bruk et nytt system for rangering etter alder.
Eldste deltaker var 80 år og den yngste 13 år.
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Barnas Holmenkolldag – lørdag 9. februar 2019
Etter en uke med flott vintervær og mange forberedelser, dukket lørdagen opp med regn og hålke.
Regnfrakk og gummistøvler med brodder var fornuftig antrekk. Men 22 barn med foreldre og
besteforeldre lot seg ikke skremme og stilte til start på Drivplassen. Tradisjonen tro hadde vårt tapre
og dyktige løypemannskap lagd tre løypetraseer. De fleste valgte den lengste, og et par av deltakerne
tro til med skikkelige skøytetak, fulle av inspirasjon og motivasjon.
Løypegjengen vår hadde som vanlig gjort en kjempejobb. Løypene ble kjørt opp rett før start og alle
var fornøyd. Når Frank dro til med grillpølser før hjemreisen, glemte vi regnværet.
En stor takk til et suverent mannskap som ble kalt sammen på kort varsel. Bare blide fjes og stor
innsatsvilje preger de godt voksne medhjelperne våre. En spesiell takk til Frank Bergstrøm som tro til
med varme pølser i regnværet.
De flotte sekkene ble mottatt med stor takknemmelighet ved innkomsten. Det dårlige været gjorde
at vi sitter igjen med et lager på 178 sekker. Vi håpet å kunne selge sekkene ved andre anledninger til
en rimelig pris, men Skiforeningen ville ha dem tilbake.
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Vinteraktivitetsdag på Våg søndag 10.2.2019
Aktivitetsdagen i samarbeid med flere foreninger i Enebakk måtte dessverre avlyses på grunn av
utrygge isforhold.
Aktiviteter i 2019 – sommer og høst
Nye fundamenter for løypene i Ytre Enebakk ble laget på store dugnader høsten 2019. Stor takk til
alle som bidro med hugging av trær, lukking av bekker, laging av flisfundamenter og graving av
grøfter. På Flateby ble det også nedlagt et betydelig dugnadsarbeid med rydding av traseer og
preparering av underlag for løyper. Dugnadsgjengene fortjener en stor takk for godt utført arbeid!
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Båldagene i november ble svært godt besøkt takket være god markedsføring på sosiale medier og
stort sett bra vær. Tusen takk til alle de hyggelige bålvertene!

Hvilestan

Bråtan
Slorene
Bindingsvann
Vikstjern
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Bråtanstua
Styret har vedtatt at Bråtanstua skal være lokalutvalgets
viktigste «varemerke». Markedsføringen skal intensiveres
og åpningstidene skal utvides slik at flere kan møtes på
Bråtan, uansett vær- og føreforhold. Edit Haug har hatt det
praktiske ansvaret for vertskapslister, innkjøp og andre
oppgaver og sendte følgende halvårsrapport til vertskapene:

I løpet av sommeren ble det anlagt en bedre fremkommelig vei opp til stua og bommen ble flyttet til
200 meter fra Bråtan. Dette gir bedre tilkomstmuligheter for alle besøkende.
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I tillegg ble det satt opp et nytt tilbygg til skjulet for vedlagring, og Jon Jakobsen satte opp ny
oppslagstavle. En stor takk til dugnadsgjengen som sørget for veien, ryddingen og skjulet.

Styrets planlagte høståpning ble utsatt på grunn av alle aktivitetene, men det jobbes fortsatt med
planene for utvidet bruk av Bråtanstua med tilhørende uteaktiviteter for alle årstider.
Selv om vippsinnbetalinger medfører kostnader, vil utvidet bruk måtte følge utviklingen ved å ta i
bruk andre betalingsmetoder enn kontanter. Det jobbes med bedre nettdekning og enkel
terminalbetaling.
Tidligere har det blitt presentert et eget, uavhengig regnskap for Bråtan. Styret bestemte at
Bråtanregnskapet skal inngå som en egen post i lokalutvalgets regnskap, som vist senere i
beretningen.
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Løypescooter
Finansiering av kjøp av ny løypescooter var en av
Lokalutvalgets viktigste arbeidsoppgaver. Den gamle
scooteren var både helse- og miljøskadelige med sine
giftige utslipp fra totaktsmotoren. En helt ny maskin
ble tilbudt for ca 130 000 kroner, noe som ville bli et stort
økonomisk løft for utvalget. Etter en betydelig markedsføringsinnsats, kom det inn pengestøtte fra bedrifter og
private på til sammen kr. 52.000. Styret innså at fullfinansiering av en helt ny scooter ble vanskelig, og Jon Jakobsen
klarte å skaffe et tilbud på en pent brukt og god scooter
med firetaktsmotor på kr. 86.000. Tilbudet omfattet også
en innbyttepris på gammel scooter på kr. 20.000. Det ble
vedtatt å kjøpe den tilbudte løypescooteren med følgende
finansiering:
Bidragsstøtte
kr. 52.000
Innbyttepris
« 20.000
Fra egne kontoer
« 14.000
Sum
Kr. 86.000
Scooteren er en 2013 Lynx YETI 4 TEC – gått 6700 km.
Den eies og driftes av Skiforeningen sentralt, men lokalutvalget
har en første prioritert bruksrett.
Skiforeningen – Enebakk retter en stor takk til bygdas bedrifter
og privatpersoner for pengene!
Nå blir vinterens løypepreparering lettere og mer miljøvennlig
for kjører og klima.
Entusiaster i lokalforeningen tok sosiale medier til hjelp og en
telefonrunde ut til bedrifter i Enebakk, for å be om hjelp til ny
snøscooter. Givergleden lot ikke vente på seg, og i dag kunne de stolt
vise frem den nye scooteren til de besøkende på Bråtanstua.
Miljø- og helseskadelig
Det var på tide å bytte ut den gamle snøscooteren. Ikke bare begynte
den å dra på åra. Men den begynte å bli nokså miljø- og helseskadelig
også, forteller leder i Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk, Ole
Larmerud. Det var ikke akkurat rene avgasser som kom ut gjennom
eksosen. Snøscooteren er brukt, og kostet rundt 70.000 kroner. Men
for oss er det som natt og dag, forteller Larmerud.
To timer på runden
Det er Frank Bergstrøm som er fast sjåfør på snøscooteren. Det var
nesten så kona nektet meg å komme innenfor døra etter
løypebrøytinga, smiler Bergstrøm, men med en alvorlig undertone i
stemmen. Han bruker bortimot to timer på runden, når han er ute og
brøyter skiløyper med scooteren etter snøfall.
Nå ser han fram til å bruke gaven, en Lynx 69 Yeti 600 ace, så fort
snøen kommer.

Bilder og tekst fra Enebakk Avis – nettsider – 27.1.2020
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Årsregnskap

2019

Periode fra 1.1.2019 til 31.12.2019

Konto
1605 03 11132
Inntekter
Barnas Holmenkollrenn
Vinterdilten
Andre inntekter (Vipps Bråtan)
Bidrag til løypescooter
Renter
Sum Inntekter
Utgifter
Annonser
Løypekjøring, utstyr og bensin
Vinterdilten og Superdilten
Bålsøndager
Materialer og verktøy
Gaver
Rekvisita, kontormateriell
Årsmøte
Vipps Bråtan
Gebyr
Sum utgifter

Skiforeningen-Enebakk

Konto
1605 03 61466
Inntekter
Søndagsgjester (12 søndager)
Utleie
Andre inntekter (solgt og returnert varer)
Renter
Sum inntekter
Utgifter
Salgsvarer, innkjøp
Asjetter, krus, servietter o.l.
Utstyrsanskaffelse
Materialer
Propan
Bensin
Diverse utgifter Føstehjelpspose)
Sum utgifter

Bråtan

Resultat

4 340,50
1 086,85
2 809,15
72 203,87
272,20
3 749,37
1 300,00
1 060,00
537,00
251,00
775,00
389,00
441,00
2 809,15
12,00

2019

Resultat

14 134,00
1 000,00
1 018,56
206,00
3 497,00
95,00
732,00
4 667,00
226,00
300,00

2019

80 712,57

11 323,52

69 389,05

16 358,56

9 517,00

6 841,56

Samlet resultat 2019
Saldo
1605 03 11132 Skiforeningen-Enebakk
1605 03 61466 Bråtan
Kontantbeholdning Bråtan
Sum saldo pr. 31.12.2019
Avsatt til ny løypescooter konto Skiforening
Avsatt til ny løypescooter konto Bråtan
Sum avsatt til løypescooter

76 230,61
31.12.2018
31 176,06
37 475,00

31.12.2019
100 565,11
44 316,56
1 400,00
47 683,00
20 000,00

Disponibel kapital pr. 31.12.2019
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144 881,67

67 683,00

77 198,67

Skiforeningen - Enebakk

Styret takker alle medlemmer, bidragsytere og Skiforeningen sentralt for et godt og interessant åt i
lokalutvalget i Enebakk!
Vi ser frem til at 2020 skal bli et nytt, givende år.

Ytre Enebakk, 25. mars 2020
Ole Larmerud
Leder/sekretær

Aud Hønsi
Kasserer

Frank Bergstrøm
Styremedlem

Thomas Nordby
Styremedlem
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Joar R. Wiik
Styremedlem

