Skiforeningen
Lokalutvalget i Røyken
Årsberetning 2021
ÅRSBERETNING FOR SKIFORENINGEN LU RØYKEN FOR PERIODEN
01.01.2021 – 31.12.2021
Styret har hatt følgende sammensetning:
(valgåret er fra våren 2021 – våren 2022)
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Christian Bugge (valgperiode 2 år, på valg i 2023)
Morten Lian (valgperiode 2 år, på valg i 2022)
Cathrine Norvik (valgperiode 2 år, på valg i 2023)
Jorunn Schie (valgperiode 2 år, på valg i 2022)

Aktivitetsutvalg:
Leder

Morten Lian (valgperiode 2 år, på valg 2022)

Valgkomite:
Leder
Medlem

Marit Kure (valgperiode 2 år, på valg 2023)
Kamilla Wiik (valgperiode 2 år, på valg 2022)

Arbeidsoppgaver / aktiviteter som har vært gjennomført i perioden:
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter. (01.01.21 - 22.03.21 - 14.04.22 (årsmøte) - 04.10.21
Barnas Holmenkolldag / Vervedag / Busstur Sollihøgda
Ble ikke arrangert pga Korona - epidemien
Økonomi
Pr. 31.12.2020:
kr 89.998
Pr. 31.12.2021
kr 157.699
Økningen i egenkapitalen siste året skyldes tildeling fra RøykenMila på kr 70.000.
Løypenettet (utført av Skiforeningen v/Trygve Rud)
Arbeider utført av Trygve Rud 2021
Trangeberga til Småvanna
Vært inne med graver og fjernet stubber og stein i skitraseen. Ellers vanlig løypevedlikehold
på strekningen.

Grinimyra området
Generell rydding gjennomført.
Elvelia:
Renset grøfter med graver.
Ellers generell løype preparering med stor vekt på Elvelia og tilhørende løypenett. På tidvis
lite snø har dette området hatt fine forhold gjennom vinteren.
Øvrig aktivitet
Ny turveitrase Haukeli krysset til Elvelia (via ROS-hytta)
Prosjektet var i utgangspunktet fullfinansiert, men manglet byggetillatelse fra Asker kommune.
Etter flere år med saksbehandling fikk vi denne tillatelsen i okt 2021. Tidligere på høsten trakk
RøykenMila sitt tilskudd på kr 125.000 pga at prosjektet ikke ble realisert innen tidsfrister de hadde
stillet.
Etter at vi nå omsider har fått byggetillatelsen fra Asker Kommune kan søknad om Tippemidler
sendes. Skiforeningen kan stå som byggeleder slik at vi kan få fratrekk for momsen.
Opprinnelig hadde vi planlagt at kommunen skulle ta denne jobben (som Røyken Kommune
tidligere gjorde på første del av turvei prosjektet), men dette ble for byråkratisk med Asker
kommune.
Søknad om Tippemidler må nå sendes innen 01.09.22 til Kommunen. Skiforeningen sentralt
assisterer med denne søknaden.
Budsjettet for prosjektet etter justering for prisøkning fra entrprenøren:
Røyken Mila tilskudd fra 2019
Tilskudd fra Skiforeningen, lokalutvalget
Tilskudd fra Asker Kommune
Tilskudd fra ROS hytta
Tilskudd fra Spikkestad Vel
Tilskudd fra Tippemidler, ½ parten av 497.131
Sum

kr 125.000*
kr 57.000
kr 50.000
kr 25.000
kr 25.000
kr 281.600**
kr 563.600

*Pengene trukket tilbake pga sen saksgang. Vi må søke om ny tildeling etter arrangementet av
RøykeMila i sept 2022.
**Søknad må sendes innen 01.09.22 til Asker Kommune, om godkjent søknad, kan søkes om
forskuttering fra Asker K. Om dette går kan prosjektet starte sommeren 2023
Ny løypetrase fra Blåfjellhytta til Vesledammen.
Løypa er stukket ut på kartet og grunneiere er kontaktet for tillatelse.
Befaring og fastsettelse av traseen gjennomført.
Prosjektet kan tidligst realiseres høsten 2022.03.21. Det må gjøres en del gravearbeider særlig ned
fra Svartvannsåsen mot Vesledammen, disse arbeidene kan inngå som del av Skiforeningens normale
aktivitet i marka.
Lokalutvalget har mottatt kr 70.000 fra RøykenMila for å sette opp en Gapahuk på traseens sydligste
punkt på Svarvanåsen S.

