Skiforeningen
Lokalutvalget i Røyken
Årsberetning 2019
ÅRSBERETNING FOR SKIFORENINGEN LU RØYKEN FOR PERIODEN
01.01.2019 – 31.12.2019

Styret har hatt følgende sammensetning:
(valgåret er fra årsmøte 28.03.2019 til 30.03.2020)
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Christian Bugge (på valg i 2020)
Morten Lian (på valg i 2021)
Marit Kure (på valg i 2020)
Kamilla Wiik (på valg i 2020)

Valgkomite:
Ikke valgt
Styret har fungert som valgkomite
Følgende styre ble valgt:
Leder - Christian Bugge
Sekretær - Morten Lian
Kasserer - Marit Kure
Styremedlem - Kamilla Wiik
Aktivitetsutvalg:
Leder - Morten Lian
Medlem – ikke oppnevnt
Medlem – ikke oppnevnt
Valgkomite:
Leder – Ole Børild Steene, valgt for 2 år
Medlem – Hans Petter Transet, valgt for 1 år
Arbeidsoppgaver / aktiviteter som har vært gjennomført i perioden:
Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter. (2019: 18.11– 2020:14.01 – 04.03 - 28.03 (årsmøte)
Barnas Holmenkolldag
Ble arrangert søndag 17.02, fra Golfbanen, i tidsrommet kl 12-15.
Preparert løyper i nærområdet til Golfbanen på Kjekstad Golfklubb.
138 barn deltok.
Det var 3 distanser av ulik lengde og mange gikk flere runder.
Alle var fornøyde med å få sekk med innhold og saft når mål ble passert.
Det var salg av vafler og pølser. Det var satt opp stoler, bord og en stor grill så familiene

selv kunne grille og kose seg.
Alt i alt en vellykket dag med stort sett bare fornøyde mennesker.
Økonomi:
Startkontingent kr 17200
Salg kr 3110
Overskudd kr 9887
Vervedag
Ble arrangert 20.02 på Bertelsmyr i tidsrommet kl 11-14
Fra Skiforeningen deltok: Martin Elvestad, Ole Børild Stene, Christian Bugge,
Ragnhild Lyngstad
Rundt 300 passerte denne dagen og fikk en kopp varm saft og en Kvicklunch i hånden før
de gikk videre i nykjørte spor og glimrende påskeføre. Det ble vervet 92 nye medlemmer.
Skibuss til Solihøgda
Ble arrangert søndag 27. januar.
Bussen (Svidal Transport) gikk fra parkerigsplassen på Kjekstad Golfklubb kl 10.00.
Deltakerpriser: kr 200 (kr 100 for medlemmer av Skiforeningen)
Været var dårlig, nedbør av ulik sort og rundt 0 grader.
Det var 26 deltakere på turen (kart og nybakte boller ble delt ut på bussen)
Løypenettet (utført av Skiforeningen v/Trygve Rud)
Arbeider utført av Trygve Rud 2019 (inkl febr 2020)
Lysløpya fra Spikkestad til Elevelia
Planert fra Sørum myra og ned til Kjos myra og videre ned til Elvelia.
Her er gravd og planert for lite snø.
Utbedret lysløypa der hvor lysløypa går ned mot Kjosmyra. Ved den bratteste bakken er
det drenert ut en myr og løftet opp myra slik at denne ble tørr og fikset en bakke slik at
denne ble slakkere. Fylt i masse og planert over myra.
TrengeBerga til Småvanna
Fyllt igjen alle hjulspor etter skogsdrift fra Kjekstad Gård på strekningen TrangeBerga til
Småvanna. Lagt ned rør og fikset løypa over mot kraftledningen.
Grinimyra området
Pusset opp nedover mot Grinimyra. Grinimyra planert og gått over. Tatt vekk småstubber.
Stordammen området
Laget bedre utkjøring ut på Stordammen fra TrangeBerga siden. Var en bekk som gjorde
at det ble mye vann i løypa, grøftet og lagt ned rør her.
Vesledammen området
Rettet opp tidligere arbeide N for Vesledammen Lå store tømmerstokker på tvers av løypa
som gjorde fremkommeligheten vanskelig. Disse er fjernet samt lagt ned et rør langs med
løypa for å gi bredere plass for løypemaskinen.
ROS hytta
Fra ROS hytta mot Haukelia, hvor den nye traseen er beregnet, grøftet ut noen våte
områder og lagt om løypa litt ut fra ROS hytta (omlagt til den gamle traseen). Generelt i
dette området fikset opp standarden og lagt ned noen nye rør. Dette utført siden det nye
prosjektet ikke ble realisert i 2019.
Diverse
Mindre arbeider ved bruer over jorder hos Trygve Rud.

Øvrig aktivitet i Kjekstadmarka
Turvei-prosjekt Kjos – Elvelia
Det har vært vanskelige forhandlinger for å få fullført finansieringen med Røyken Kommune
og vårt ønske om å få realisert dette før overgang til Asker Kommune fra 01.01.2020. Vi
hadde berettiget håp om at prosjektet skulle fullføres i 2019, men dette gikk ikke.
Prosjektet som er en forlengelse av av allerede gjennomført prosjekt fra Trangeberga til Kjos
og vil muliggjøre turveistandard for sykling fra Vesledammen / Klever via ROS hytta til
Kjenner på Lierskogen. Vi vil også kunne preparere løyper i hele denne traseen på velig lite
snø.
Saken startet med møte med Røyken kommune 01.01.19 med Cato Steinsvåg som
mente at muligheten for å få de midlene vi søkte om var gode pga muligheten for
omplassering av midler internt i kommunen etter prosjekt på Nærsnes som hadde midler til
gode. Så sluttet Cato i stillingen og dermed startet vanskelighetene. Møter og oppfølging
med Øystein Myhre og Lene Forsell Solsrud førte ikke fram og vi følte at man trenerte saken.
Sommeren og høsten gikk før vi omsider fikk enhetslederen Jan Erik Linde engasjert i saken
høsten 2019. Han var positiv, men måtte ha saken godkjent i formannskapet. Når denne
saken omsider kom opp i formannskapet ble den stanset og skjøvet over for videre
behandling i den nye Asker Kommune som var en realitet fra 01.01.2020.
Budsjettet for prosjektet var:
Røykenmila tilskudd for 2019
Skiforeningen, Lokalutv Røyken
Røyken Kommune tilskudd
Tippemidler (50 % av totalsummen)
SUM

Kr 100.000
kr 100.000*
kr 50.000
kr 248.631
kr 498.631

Kostnadsbudsjettet:
Behov for subbus (1,6 km lang trase) 742,5 m3 1077 tonn
Pris subbus fremkjørt anlegget
kr 147.263
Ekstrakost pga myr og kulting
kr 20.000
Entreprenørkost kr 200/meter
kr 330.000
SUM kostnad budsjett
kr 497.263
Planlegger i tillegg for utplassering av Gapahuker

kr 135.000**

*I dette beløpet ligger en søknad til Røyken Kommune om kr 100.000, som vi skal bruke til å
finansiere vår andel av turveiprosjektet (kr 70.000) og generelt vedlikehold av løypenettet
(kr 30.000).
**Her vil Lokalutvalget sammen med RøykeMila bidra.

