Skiforeningens Lokalutvalg
Ringerike, Hole og Jevnaker

ÅRSBERETNING
Styret
Styremedlemmer:
Leder:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem:

2021

Unn Teslo
Svein Erik Sandvold
Ingeborg Helen Marken
Wilmar Johansen

(fra
(fra
(fra
(fra

12.02.20)
18.02.21)
18.02.21)
12.02.20)

Else Mari Kleiven
Ragnhild Naustdal
Finn Dahlen
Anette Skjolden

(fra
(fra
(fra
(fra

18.02.21) Kasserer
18.02.21) Sekretær
18.02.21)
18.02.21)

Varamedlemmer:

Møterett i LU styremøter
Ansattes repr.
Kjetil Gundersen
Kjell Berg
Åse Ragnhild Sveen

Løypebas Krokskogen Nord
Løypebas Krokskogen vest
Skiskoleleder (sluttet 31.10.21)

Året 2021 ble også preget av pandemien Covid-19. I første halvår måtte skikurs
og skirenn avlyses. Gledelig var en snørik sesong med flotte løyper i hele vårt
område. Det nye snøproduksjonsanlegget på Ringkollen sikret at skisesongen
kunne starte første helgen i desember. Og folk har strømmet ut i løypene.
Styremøter
Det ble avholdt 6 styremøter i 2021. Årsmøtet var 18.februar 2021.
Ingeborg Helen Marken og Anette Skjolden kom nye inn i styret.
Skisesongen 2020/2021
Ringkollen og Jevnaker
Løypebas Kjetil Gundersen har ansvar for Krokskogen nord. Sesongen startet
med snøfall 20.oktober 2020 og løypene holdt seg tross varmeperiode i
november og desember. Sesongen var preget av store snø- og trefall, noe som
vanskeliggjorde fremkommeligheten for løypebasen/-kjørerne. Området rundt
Tverrsjøen kunne også skilte med gode snøforhold i denne perioden. 3.april 2021
meldte vi på Facebook at mildværet hadde tæret så mye på snøen at det var
umulig å komme ut med tråkkemaskinen. Det var allikevel fortsatt flott å gå i
terrenget. Treningsrunden ble kjørt til midten av april. Oppsummert en flott
vintersesong med gode snø- og temperaturforhold.
Skisesongen 21/22 ble historisk med nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen.
26.november lå forholdene til rette for start av produksjon i deler av lysløypa.
Skifolket i alle aldre kom strømmende til og utnyttet de til sammen 3 km med
strøkne løyper.
Kleivstua
Løypebas Kjell Berg har ansvar for Krokskogen vest og sesongen 2020-2021
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startet som vanlig med løyperydding i oktober. Graving med drenering av noe
bløte partier. Bytting av dekke på to bruer.
Første snøen kom i begynnelsen av desember. Startet første prepareringen 11.
desember med løypemaskin. Men så fikk vi et mildvær rett føre jul. Så i julen
hadde vi bare skiføre i lysløypa på Sollihøgda.
Så kom det første store snøfallet rundt nyttår, med tung snø. Da fikk vi store
utfordringer med trefall og toppbrekk. Løypebasen brukte 14 dager med
opprydding for å komme igjennom alle løypene.
17. april var siste dag det ble preparert. Timetelleren sa at det var kjørt 671
timer denne vinteren.
Skiskolen Sollihøgda ble gjennomført uten de store problemer. Men Grenaderen
ble avlyst.
En stor takk til løypebasene og løypekjørerne!
Dugnadsarbeid/Løypenettet mm
Dugnadsgjengen startet arbeidet 9.februar og avsluttet 15.november. De 7
medlemmene har 250 timer i marka inkludert bistand med å kle de nye
pumpestasjonene til snøanlegget.
Arbeidet har bestått av rydding av løyper fra Ringkollen til Trantjern gård i nord,
Stubdalsflaka i sør, Katnosa i øst og i gamle Ringkollveien i vest. Ny klopp ved
Atjern, reparasjon av trillesti fra Uglavegen i retning Spålsvegen, kavling ved
Femputten og rydding av skog og kratt i nedre del av Bjønnputtdalen er
gjennomført. Dette i tillegg til annet forefallende arbeid. Dugnadsgjengen har i år
vært Thomas Bay, Jan Eull, Erling Hamar, Ivar Hoff, Tor Kristiansen, Inge
Skavhaug og Tron Trondsen.
Tor Kristiansen har i tillegg til dugnadsdagene hatt ansvar for å kle inn 2 nye
pumpestasjoner på Ringkollen med villmarkspanel. Dette, ulike vedlikeholds- og
transportoppgaver samt bistand til løypebasen ble 600 timer i 2021.
En stor takk til alle i Dugnadsgjengen!
Skiskolen
Skiskolen Ringkollen ble arrangert fra uke 3-7. Det var 311 deltagende barn,
som er en nedgang fra forrige år (403). Pandemien Covid-19 stilte strenge krav
til smittevern hvor instruktørene måtte holde minimum 1 meter avstand til
barna. Dette krevde litt andre teknikker for å hjelpe barna spesielt i starten.
Gode snøforhold i år og skolen utnyttet skistadion og nærmeste lysløypene godt.
Årets skiinstruktører var Inger Lien, Dag Heim, Unn Teslo, Lise Bergsland (ny) og
Ole Føli (ny). Instruktør Eli Ask og Mari Jacobsen bisto på enkelt dager. Leder
Åse Ragnhild Sveen.
Prioriterte aktiviteter
Ringkollen Vinterfestival
Vinterfestivalen har lange tradisjoner og arrangeres hvert år i uke 10. Etter hvert
som vi nærmet oss mars måned steg smittefrekvensen i Ringerike kommune og
nasjonalt. Det resulterte i at arrangementene Bedriftsstafett, Skoleskistafett,
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Karusellrennet, Ringkollrennet og Barnas Ringkolldag ble kansellert etter tur.
Eventyrstund for barn ble arrangert av DNT Ringerike/Barnas Turlag på Kolltjern
torsdag 11.mars, kl. 18:00 i lett snødrev. Artist Ann Kristin Aanerud fortalte
eventyr og barn (9) og voksne (11) hadde en koselig kveldsstund mens mørket
seg på.
Styret valgte å erstatte Barnas Ringkolldag med en profileringsdag for
Skiforeningen hvor rekruttering av nye medlemmer var et mål. Vi overrasket
barna som kom på tur den dagen med pyntede barneløyper. Styremedlemmene
og skiskoleintruktørene markerte seg på Kleiva, Ringkollen og Tverrsjøstallen.
Skikurs for voksne
Skikurs for voksne, 17 år og eldre, har vært etterspurt i lengre tid. Svein-Erik
Sandvold, LU, har vært tilrettelegger og instruktør for kursene. Dessverre måtte
2 kurs i januar avlyses pga nasjonale smitteverntiltak. Ett skøytekurs ble
arrangert i februar med 2 deltagere.
Profilering og Verving
Styret har ønsket å være mer aktive i rekruttering av nye medlemmer.
Lokalutvalgene har fått mulighet til eget Vippsnummer med provisjon til LU
tilsvarende hva en verver med avtale får. Verveplakater ble satt opp på alle
oppslagstavlene i vårt område. Profileringsdagen 14.mars var et felles tiltak.
Styret har tatt mer aktivt i bruk Facebooksiden «Skiforeningen Ringkollen» til å
fortelle om våre aktiviteter og for å motivere følgerne til å ta en skitur i marka.
Offisiell åpning Snøproduksjonsanlegget Ringkollen
16.november avholdt Skiforeningen offisiell åpning av snøproduksjonsanlegget
med 58 inviterte gjester til stede. 11 barn fra Nedre Auren gårdsbarnehage var
invitert som de første til å ta i bruk kunstsnøen under åpningen. Lokalutvalgets
styre hadde ansvaret for planleggingen og tilretteleggingen av åpningen, i nært
samarbeid med løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff.
Minnesmerke «Det snør ikke spor»
Årsmøtet 2021 vedtok å følge opp sak fra medlem Anne Cathrine Frøstrup om å
hedre avdøde løypebas Svein Gulbrandsen med et minnesmerke. Styret
oppnevnte en arbeidsgruppe som utviklet forslaget om minnesmerke til å være
en hyllest til de som har satt og fortsatt skal sette spor og for skiglede. Dette
inspirert av Svein Gulbrandsens innsats for vårt område og for sporsetting som
fag. Vi har fått tillatelse av grunneier Ole Mikael Frøislie til å plassere dette på
Utsikten ved Borgersetra. Minnesmerket er fullfinansiert av Sparebankstiftelsen
Ringerike. Ringerike kommune og Statsforvalteren i Viken har gitt dispensasjon
fra Markaloven. Kunstner Per Inge Bjørlo er engasjert og minnesmerket skal
være ferdigstilt senest januar 2023.
Eiendom
Lokalutvalget har eieransvar for 4 gapahuker og «Ringkolldassen». Aktuelt i
2021 har vært
• «Ringkolldassen» - Ringkollen parkeringsplass. Reist i 2000 av LU etter
en testamentarisk pengegave fra hytteeier Høglund. Styret mener
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•
•

sanitæranlegg på en av kommunens største utfartsdestinasjoner bør
eies og driftes av kommunen og har tilbudt kommunen gratis
overtagelse av anlegget. Saken er til behandling i kommunen.
Gapahuken ved Kleiva ble flyttet fra den gamle hoppbakken til stadion
etter ønske fra Holeværingen. LU finansierte grunnarbeidene og
flyttingen ble gjort på dugnad av Holeværingen.
Ullring – Ringkolltoppen eies av Ringerike kommune. LU har ansvar for
ettersyn og forslag til vedlikehold overfor kommunen. Stalldøra fikk i
sommer ny gjennomgående dørlås slik at man kan komme inn i
paviljongen selv om den er låst fra innsiden.

Samarbeid med andre organisasjoner
Vinterfestivaluka er den faste samarbeidsarenaen mellom LU, Ringkollen
Skiklubb, Haugsbygd Ski, DNT Ringerike/Barnas Turlag og Sparebank 1 Ringerike
Hadeland. Også et godt samarbeid i 2021 selv om de fleste aktivitetene måtte
kanselleres.
Stadionstyret er en annen samarbeidsarena hvor LU har en fast plass. Anette
Skjolden erstattet Tor Kristiansen som gikk ut av styret.
Haugsbygd IL inviterte i november alle skilag som benytter Ringkollen og LU til å
sende en felles oppfordring til Ringerike kommune om å sette i gang revisjon av
reguleringsplanen. Samtlige støttet dette.
Medlemmer
Det er 1423 medlemmer i Skiforeningen fra våre 3 kommuner (pr. 05.01.21).
Det samme antall som året før. Profilering for å beholde og få nye medlemmer
har vært en prioritert oppgave i 2021.
Økonomi
Inntektene er lavere enn normalt da Barnas Ringkolldag ikke kunne arrangeres.
Inntektene er gaver fra Ringkollveien og en breddegave fra Sparebankstiftelsen
Ringerike.
Det er utført arbeid i forbindelse med flytting av gapahuken ved Kleivstua, i
tillegg til utbedringer av taket på denne. Det har også vært utgifter knyttet til
Dugnadsgjengen, som påskjønnelse for mye og svært verdifullt dugnadsarbeid i
løypenettet. Tor Kristiansen bidrar gjennom året med en betydelig dugnadsinnsats i form av vedlikeholdsarbeider og ulike praktiske forbedringer på
Ringkollen. Det har blitt satt opp nytt «Velkommen til Ringkollen» skilt ved
bommen.
Innbetalingene for året er kr 55.295 og utgiftene kr 63.038. Pengebeholdningen
er gjennom 2021 redusert med kr 7.743, fra kr 253.688 til kr 245.944 ved årets
slutt. Økonomien vurderes fortsatt som solid.
30. januar 2022
Unn Teslo (styreleder)
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