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Styret 
Styret har i 2021 bestått av: 

Styremedlemmer Varamedlemmer 
Ole Larmerud – leder/sekretær Oddvar Pederstad 
Kristine Lindberg  Aud Hønsi 
Frank Bergstrøm – tiltaksansv. Joar R. Wiik 
Elisabeth Hast - infoansvarlig Thomas Nordby 

Valgkomite: 
Ole Larmerud, Frank Bergstrøm og Joar Wiik. 

 
Styremøter 2021 
Koronasituasjonen gjorde at det ikke ble avholdt ordinære styremøter i 2021, Det er avholdt 
to styremøter på e-post og behandlet 21 saker. Det foreligger skriftlige referater fra møtene.  
De viktigste sakene: 

• Planlegging, markedsføring og gjennomføring av årets aktiviteter 
• Planlegging og gjennomføring av årsmøte (måtte avlyses pga covid-smitte) 
• Takomlegging på Bråtanstua 
• Søknad om momskompensasjon 
• Etablering av eget vedlikeholdsfond for Mjærskautårnet 
• Løypepreparering 
• Forhold rundt og i Bråtanstua – renovering, Bråtankoia, rydding, drenering, markedsføring  
• Søknader og arrangementer 
• Artikler på sosiale medier og i Enebakk Avis 
• Planlegging og gjennomføring av smittevernregler 

Tiltaksansvarlige 
Følgende personer har vært ansvarlige for årets aktiviteter: 

Informasjonskontakt: Ole Larmerud og Elisabeth Hast 
Løypebas:  Jon Jakobsen, Skiforeningen. 
Løypekjørere i de ulike områdene: 

• Flateby Enebakk idrettsforening 
• Kirkebygda og Ytre Jon Jakobsen, Skiforeningen 
• Bråtan og omegn Frank Bergstrøm, Skiforeningen 
• Gaupesteinrunden Jon Jakobsen og Anders Kristiansen, Skiforeningen 

Vinterdilten og Superdilten Ikke gjennomført 
Barnas Holmenkolldag Thomas Nordby (Flateby) og Elisabeth Hast (Ytre) 
Båldagene Frank Bergstrøm – Ytre og Johan Ellingsen - Flateby 
Bråtanstua servering Elisabeth Hast med vertskap 
Restaurering og nybygg Oddvar Pederstad med dugnadsgjengen 
Administrasjon og økonomi Ole Larmerud 
  

 
 

Medlemmer 
Pr. 31.12.2021 er det registrert 302 medlemmer i lokalutvalget, 13 flere enn i 2020. Foreningen vil 
intensivere rekrutteringsarbeidet.
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Aktiviteter i 2021 
Dårlige føreforhold og perioder med koronasmitte førte til noe redusert aktivitet for tradisjonelle 
arrangementer. Mesteparten av foreningens aktiviteter skjedde på og rundt Bråtan. I tillegg ble 
det utført oppryddings- og vedlikeholdsarbeid på barmark av de fleste av løypene. Dessverre har 
det vært snøfattige vintre. Kombinert med pandemien som er kommet og godt, førte det til at 
alle tradisjonelle skiarrangementene ble avlyst. Men når snøen ble liggende noen dager, har folk 
vært flinke til å bruke de fine løypene.  
Bråtan og løypearbeidene er blitt markedsført gjennom Enebakk Avis og sosiale medier.   
 
Løypearbeid 
Skiforeningens løypemannskap gjorde jobben sin på bar mark.  
De vanlige trassene ble rustet opp.  
Den nye løypa med utgangspunkt ved Mari Kirke,  
over østre del av golfbanen og langs jordene ved  
Ungersness er blitt utvidet og forbedret.  
Ellers er det lagt ut klopper på vanskelige steder.  
Flere klopper er sagd til av dugnadsgjengen på  
saga til Oddvar og ligger klare til utkjøring.  
Den vanskelig snøsituasjonen gjør at det er viktig å  
sette traseene istand også til sykling og turgåing.  
Flere lass med flis er kjørt ut i løypene. 

        
          

Vinterdilten og Superdilten  
Arrangementene måtte også i år avlyses på grunn av pandemi og snømangel.   

 
Barnas Holmenkolldag – avlyst 
Det var planlagt et arrangement for barna, men alt måtte avlyses på grunn av av pandemien. 
 
Utendørsarbeid ved Bråtan 
Ettersom Bråtanstua er åpen for servering gjennom  
kjøkkenvinduet hele året, er det nødvendig å holde  
uteplassen ved like. I året som vi har lagt bak oss, var det  
uteområdet som samlet folk, ved bordene og rundt bål- 
pannene. Plassen blir flislagt på sommerstid, høyt gress 
blir slått og om vinteren er det behov for snørydding 
og strøing.  I 2021 ble det felt mange trær i forbindelse 
med opparbeidelse av en ake- og skibakke fra fjellsiden 
og ned til Bråtankoia. Innleie av stubbefreser var  
nødvendig for fjerning av 30 stubber. Jobben ble utført  
på en dag av Kjell Erik Åsvestad. 
 
 
 
 
 

 
Tømmer fra «egen skog» blir til klopper på saga. 

 

 

Tømmerhåndtering og brenning av kvist 

Stubbefreseren i aksjon 
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Restaurering av Bråtanstua 
Taket og pipa på Bråtanstua var moden for 
omfattende restaurering. Dugnadsgjengen  
tro til på vårparten. Flere hengerlass med  
gammel takstein ble hentet på forskjellige 
steder. Den vestre delen av taket ble rettet 
opp. Ny papp, sløyfer og lekter ble lagt på. 
Ny, gammel takstein ble lesset opp av  
Thorvald med traktor og behørlig lagt på 
plass. Den gamle pipa ble hugget ned til  
midt på loftet og erstattet med ny Leca- 
pipe, tilpasset og pusset av flinke karer. 
Det eneste vi hadde behov for hjelp til, 
var blikkenslagerarbeidet. Pipa ble beslått 
og ny takrenner montert. Enebakk kommune 
finansierte denne delen av arbeidet, men 
ellers ble alt dekket av Skiforeningen Enebakk 
og frivillig innsats fra dugnadsgjengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dugnadsgutta er freragende fagfolk som får til det meste 

Bråtanstua med nytt tak, ny pipe og nye takrenner – det ble flott! Alle beundrer det utførte arbeide. 
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Bråtankoia 
Dugnadsgutta hvilte ikke lenge på  
laubærene. Ikke før var den siste vindskia 
på plass på Bråtanstua før de tok turen til 
Råken. Her sto en gammel tømmerkoie som 
utbyggeren på feltet, Per-Erik Østlie AS, ga 
bort til Skiforeningen mot at den ble plukket 
ned og satt opp på Bråtan. Nedrivingen gikk  
greit til tross for gjenstridige laftestokker som  
hadde satt seg godt fast. Thorvald stilte igjen 
med traktor og henger og frakt alt til Bråtan. 
Der fikk stokkene tørke i sommer. Fundamenter 
ble støpt og koia kom på plass. Oddvar og gutta 
hans må berømmes for et utrolig flott arbeid.  
Nå mangler bare et par benker til, en vedovn 
og noe annet småtteri. Koia ble finansiert av  
tilskudd fra Amedia, Skiforeningen Enebakk og        
gavmilde sponsorer. Den er godkjent av  
kommune og fylke etter søknad sendt fra 
lokalutvalget. 
Koia skal være åpen for gjester hele døgnet og 
det er gode muligheter for overnatting. 
 
 
 
 

 
  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nedplukking av tømmer fra koia i Råken. 

 Detaljene diskuteres 

 

 

En liten pustepause 

Bråtankoia – et flott og beundringsverdig tilskudd på Bråtan 
 

Gamlekoia fraktes fra Råken 
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Båldagene i november  
Som plakaten viser, ble det arrangert kaffebåldager 
på alle søndager i november. Samlingene fant 
sted på de tradiasjonelle bålplassene i Ytre og 
på Flateby. Det ble ikke foretatt en eksakt  
opptelling av besøkende, men det anslås at ca 200 
turgåere kom innom bålplassene. Vi var heldige 
med været og alle koste seg med medbragte pølser 
og gratis bålkaffe og solbærtoddy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Småbarn og veteraner trives ved bålet. 

 Koselig båldag vd Slorene 

 
Bålet er tent på Flateby 

 Oddvar var bålansvarlig ved Bindingsvann 
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Barn og voksne trives på Bråtan 
 
Bråtan er blitt et utstillingsvindu og en  
populær møteplass for folk i alle aldre. 
Bråtanstua har hatt åpent for servering 
fra 10.1.til 30.5. og fra 15.8.til 19.12. 
Selv om pandemien og mye «rart» 
vær la en demper på folks utferdstrang  
gjennom de 30 åpningsdagene, kom   
ca 2500 besøkende på søndagene. 
Det er mange gjengangere som finner det  
sosialt og treffes rudt bålpannene. Men  
det er også mange nye som hver søndag  
dukker opp på Bråtan. 
Det er ekstra gledig å se at lærere og 
barnehageansatte tar med ungene på 
lek og opplæring i et naturlig miljø. 
Disse besøkene er ikke regnet med 
i antall besøk. 
Bråtan er blitt kjent langt utover 
Enebakks grenser. Folk strømmer til fra 
nabokommuner og andre distrikter. 
Blant annet fikk Bråtan et storfint 
besøk fra en turgruppe fra Oslo vest 
som koste seg inne i Bråtanstua og som  
lovte å komme igjen. Vår gode kontakt 
i Enebakk kommune, Ottar Slagtern, 
hadde med seg 20 ansatte på en sosial 
utflukt. De fikk overvære «sagbruket» 
som sørger for kortreiste materialer til 
bygging og restaurering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bråtanhuken – et yndet tilholdsted 

Barna koser seg ute på Bråtan 

20 stk fra Turgruppa på besøk i stua 

Oddvar demonstrer saga for kommuneansatte 

Bedre klasserom kan man neppe få! 
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Mediedekning 
En viktig del av Skiforeningen Enebakk sin virksomhet er å  
markedsføre aktiviteter og tilbud til så mange som mulig.  
Foreningens viktigste kanaler er Face-book som Elisabeth 
har full kontroll på og som når flere tusen mennesker hver uke.  
Enebakk Avis er en god samarbeidspartner. Skiforeningen Enebakk  
er nevnt 26 ganger, pluss ukentlig oppføring «På plakaten» i 2021. 
God og bred dekning av bygdeavisen vår!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
Utklipp fra Enebakk Avis og FB-sendig fra Elisabeth 
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Takk 
Takk til alle «Bråtanstuas venner» 
Alle gjestene  våre fortjener en stor takk for at de legger turen til Bråtan.  
Uten dere hadde det ikke vært mulig å opprettholde tilbudet til alle. 
 
Takk til Enebakk kommune 
En stor takk til eieren Enebakk kommune ved Ottar Slagtern.  
Han er alltid hyggelig og imøtekommende, noe vi setter svært stor pris på. 
 
Takk til løypemannskap 
Når snøen kommer, merker alle skigåere at vi har en utmerket løypegjeng.  
Husk at for at løypene raskt skal bli fine, må det gjøres et grundig forarbeid.  
Jon, Anders, Frank og Thorvald fortjener en stor takk fra oss alle. 
 
Takk til dugnadsgjengen 
En glad og arbeidsom gruppe med snittalder på rundt 75, sørger for nybygg, 
vedlikehold og restaureringsarbeider, til sammen mange hundre timer  
hvert år.Tusen takk til Oddvar og gjengen hans for fantastisk innsats i 2021: 
Frank, Erik, Hans Kristian (med formann Tim), Nils Ole, Terje, Åsmund,  
Kjell, Bjørn og Sturla. 
 
Takk til vertskapet  
En alltid like blid og hyggelig vertskapsgruppe er uvurderlig for at foreningen skal 
kunne holde serveringen oppe på søndager. Dere fortjener en stor takk for 
arbeidet dere gjør. Vertskapsgruppen i 2021 besto av: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skiforeningen Enebakk trenger enda flere verter. Det er bare å kontakte Elisabeth for en koselig jobb! 

Unni og Per Erik Østlie 
Lone og Erik Kjelgaard  
Hans Kr. Svendsen 
Aud og Oddvard Hønsi 
Ågot og Kaj Knudsen 
Terje Tjelle og Terje Røed-Hansen 
Guldbjørg og Frank Bergstrøm 
Kjell og Kirsten Furulund  
Anne Lund og Dag Holtop 
Anne og Sturla Kaasa 
Kari-Anne Larmerud og Håvard Hoff 
Grete Renolen og Jan Olav Aasbø 
Anne-Karin og Terje Myhre 
Kjell og Kirsten Furulund  
Toril og Steinar Gjevik 

     
 

 
Gode ambassadører for Skiforeningen 

 Hans Kristian og formann Tim 

 Snømannen er en sjelden gjest 
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Ytre Enebakk, 1.2. 2022  Ole Larmerud – styreleder/sekretær 

 

Årsregnskap 2021 Periode fra 1.1.2021 til 31.12.2021

Konto 1605 03 11132 Skiforeningen-Enebakk
Inntekter
Barnas Holmenkolldag -                  
Vinterdilten -                  
Vippskonto 15 403,41       
Renter 90,54              
Sum Inntekter 15 493,95       
Utgifter
Annonser 3 052,90         
Tjenester 9 750,00         
Barnas Holmenkolldag  
Bålsøndager, ført på Bråtan  
Utstyr og løypemateriell 3 550,00         
Gaver 
Rekvisita, kontormateriell -                  
Årsmøte -                  
Vippsoverføringer 15 287,43       
Gebyr  
Sum utgifter 31 640,33       
Resultat 2021 16 146,38-   

Konto 1605 03 61466 Bråtan
Inntekter
Salg 88 660,09       
Tilskudd bygg 66 491,55       
Renter 88,80              
Sum inntekter 155 240,44     
Utgifter
Salgsvarer, innkjøp 19 131,70       
Utstyrsartikler 2 661,00         
Arrangementer og gaver 958,80            
Materialer, bygg og vedlikehold 48 415,50       
Reparasjoner 100,00            
Bensin aggregat 2 549,81         
Bensin sag 554,90            
Gass og tennvæske 502,00            
Terminal 1 121,80         
Kjøpte tjenester 7 152,56         
Renter og gebyr 376,00            
Sum utgifter 83 509,86       
Resultat 2021 71 730,58   

Samlet resultat 2021 55 584,20   

Saldo  31.12.2020 31.12.2021
1605 03 11132 Skiforeningen-Enebakk 100 776,84   84 630,45     
1605 03 61466 Bråtan 26 216,83     97 947,41     
Sum samlet  saldo  126 993,67     182 577,86 

Inntekter salg er netto, fratrukket gebyrer til Izettle og Vipps.
I regnskapet er det ikke tatt hensyn til overføringer som ble gjort så sent i 2021 at de ikke er 
kommet med i kontoutdraget for desember 2021.
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