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Skiforeningen
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
Skiforeningens formålsparagraf:
Foreningen er åpen for alle og har til formål å virke for utbredelse av
ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen arrangerer Holmenkollrennene.

Foreningen arbeider for sitt formål gjennom bl.a. å:
1 Anlegge og vedlikeholde løyper, stier, bakker og andre friluftsanlegg
2 Utvikle barns og voksnes skiferdighet og kjennskap til natur og friluftsliv
3 Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv
4 Organisere og arrangere friluftsaktiviteter
5 Utdanne ledere/instruktører for virksomheten
6 Drive Skimuseet
7 Bygge og drive sportsstuer
8 Medvirke til sikring og planlegging av friluftsområder
9 Samarbeide med myndigheter og andre organisasjoner om tiltak som 		
fremmer friluftslivets utvikling
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... for en vinter!
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Årsberetning for året 2006
Året åpnet gledelig med snørik skivinter i alle deler av Marka fra januar. God vinter betyr flere medlemmer som igjen
betyr mer penger til tilretteleggingsarbeidet i Marka.
Skikurs for barn, Holmenkollen Skifestival, Holmenkollen Skimaraton, Barnas Holmenkolldag og øvrige planlagte
aktiviteter og arrangementer ble gjennomført med meget god deltakelse.
Takk til alle som nedlegger betydelig frivillig innsats for Skiforeningen: Markatjenesten, lokalutvalgene, funksjonærer, komiteer, styret og rådet. I tillegg ytes frivillig innsats til turer, Skiforeningens web-sider, Kjentmannsmerket,
verving og andre aktiviteter.
Holmenkollen er for 12. året på rad den mest besøkte turistdestinasjonen i Norge. Overskuddet fra inntektene i
Kultur- og Turistanlegget bidrar til finansiering av Skiforeningens Markaavdeling, i hovedsak til løypearbeidet.
På FIS-kongressen i mai 2006 ble Oslo kommune og Norges Skiforbund tildelt VM i nordiske grener i Holmenkollen i 2011. Med et nytt VM vil Holmenkollen som arrangør få et løft med nye anlegg. VM vil gjøre det enda mer
attraktivt å være frivillig i Holmenkollen. Den nye Holmenkollbakken og det nye anlegget vil bli en attraksjon for
byens befolkning og turister.
Bente Lier begynte i stillingen som generalsekretær i oktober.

MARKAAVDELINGEN
Medlem
Medlemsåret er avvikende i forhold til regnskapsåret og er gjeldende for perioden 01.09. – 31.08.
Pr. 31.08.06 hadde Skiforeningen 50.184 medlemmer. Dette er 971 flere medlemmer i forhold til samme tidspunkt i
fjor. God vinter fra januar med skiforhold i hele Oslomarka er en viktig årsak.
Oslo har flest medlemmer med 58% av medlemsmassen. Deretter kommer Bærum, Asker, Oppegård og Ringerike.
I aldersgruppen 0–10 år er det en økning, dette skyldes verving i forbindelse med påmelding på kurs. I aldersgruppen
10–30 gikk medlemstallet noe ned. Gruppen 50–70 år økte mest.
Æresmedlemmer: HM Kong Harald og Odd Seim-Haugen.

Løyper
Skiforeningen har ansvar for merking og skilting, samt delvis ansvar for rydding og preparering av 2.600 km løyper
i Marka.
Fra siste halvdel av januar og ut sesongen snødde det nærmest kontinuerlig, og det var gode løyper i alle deler av
Marka. Føremeldingene varte helt til 26. april, og da var det fortsatt skimuligheter i høyden for de ivrigste. I slutten av oktober kunne vi igjen melde om skiføre og løyper pakket med scooter, men dette varte kun en ukes tid før
mildværet satte inn.
Skiforeningen maskinpark består av 11 prepareringsmaskiner, 19 scootere, 4 snøproduksjonsanlegg og en lastebil.
Høsten 2006 ble to av de gamle maskinene skiftet ut med 2 nye av merkene Prinoth Husky og Kässbohrer Pisten
Bully 100. Skiforeningen har flere kontrakter om preparering uten å eie maskinene.
Kraft Foods Norge AS (med Kvikk Lunsj) og Budstikka.Media er samarbeidspartnere som bidrar til å sikre det arbeidet Skiforeningen utfører i Marka.
Arbeidet med å finansiere utskifting av snøscootere via gaver har fortsatt, og det er gitt gaver til en ny snøscooter i
år. En stor takk til alle bidragsytere!
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Føremeldinger blir som tidligere lagt ut daglig på internett og på telefon. Skiforeningen har regelmessige føremeldinger, turforslag og redaksjonelle oppslag i aviser gjennom hele sesongen. I tillegg har vi samarbeidsavtale med
Budstikka.Media.

Aktiviteter
Skiforeningens skiskoler
Barneskiskoler/skileik er fortsatt det største kursområdet med 8.398 barn og de ble gjennomført på følgende steder: Solli,
Kolsås, Ringkollen, Sollihøgda, Sørkedalen, Holmenkollen, Trollvann, Vestli/Stovner, Skullerud, Grevestua og Drøbak.
Alpin-, telemark- og snowboardkursene ble holdt i Tryvann skisenter, Kirkerudbakken, Kolsås og Ingierkollen.
Langrennskurs for voksne har etablert seg på et godt nivå med ca 487 deltagere og ble gjennomført på Øvresetertjern, Ringkollen, Solli og Skullerud.
Det ble noe flyttinger/utsettelser av kurs den første uken av kursgjennomføringen, men deretter fikk vi flotte snøforhold resten av sesongen.
Friluftsskolen
Antall deltagere er på samme nivå som året før med 1.675 barn i 2006.
Instruktørutdanning
Det er holdt et skileiklederkurs, to skiinstruktørkurs og et snowboardinstruktørkurs med til sammen 53 deltagere.
Distansemerket
15.000 kort er produsert og delt ut via skiskolen, sportsforretninger og i ekspedisjonen.
Kjentmannsmerket
Nye poster er satt opp og ny håndbok for 2006–08 ble utgitt i september. 2.600 hefter ble solgt i 2006.
Ski- og sykkelbusser
En flott sesong for langrennsbussene med 6.979 passasjerer.
Samarbeidet om Norefjellsexpressen opphørte med bakgrunn i stadig synkende passasjertall.
Sykkelbussen ble først pensjonert våren 2006 og tilbudet ble innstilt. Gave fra et medlem fullfinansierte ny sykkelhenger med kapasitet på 40 sykler og tilbudet om sykkelbuss kunne gjenopprettes.

Markatjenesten og Skiforeningens turer
Ca. 100 medlemmer i Markatjenesten har bistått publikum med smøretjeneste, verving, informasjon og turer. Det er
gjennomført Måneskinnsturer (med og uten guide), Lygnatur, senior tirsdagsturer og sommernattsykkeltur. Vi har
også gjennomført seniorjulebord og smørekurs for medlemmene.

Skiforeningens turskøytegruppe
Forvinteren var den beste perioden, med god skøyteis i særlig lavereliggende områder. Sesongen 05/06 var ellers
dominert av mye snø og lite skøyteis fra januar. Det var nær 200 medlemmer på e-postlista for israpporter på slutten
av sesongen.

MILJØARBEID, MARKAVERN OG FRILUFTSPOLITIKK
Miljøarbeidet
Skiforeningen ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2003 og gjennomgikk i 2006 en revisjon med ekstern revisor oppnevnt av
Oslo kommune. Alle avdelingenes rutiner ble gjennomgått. Revisors totalinntrykk var positivt, og det ble ikke gitt
«avvik». Det ble gitt en del «observasjoner», som innebærer at det må gjøres en del mindre endringer i rutinene i
flere avdelinger.
Skiforeningens løypearbeid i Marka
Det var vært utført barmarksarbeider enkelte steder i Bærumsmarka, Nordmarka og Krokskogen. Løypa fra Haga
golfbane til Skriverberget kan nå prepareres på lite snø. Vi har fått tillatelse til noe utbedring av løypa i landskapsvernområdet ved Blankvann. Dette arbeidet ble påbegynt.
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Lov for Marka
Regjeringen annonserte 27. juni at det skal lages en egen lov for Marka. Et hovedgrep blir at Marka skal vernes på
grunnlag av friluftslivets interesser, noe som blir nytt i norsk lovgivning. Loven skal blant annet ha bestemmelser om
formål, virkeområder, grensefastsettelse og retningslinjer for arealbruk. Departementets kontakt med organisasjonene og andre parter startet opp høsten 2006. Skiforeningen er oppnevnt i departementets kontaktorgan, som skal
gi innspill i prosessen. Selve lovutkastet skal lages av en interdepartemental gruppe.
Markagrensen
Det var i første rekke Oslo og Omland Friluftsråd som håndterte markagrensesaker, men også Skiforeningen engasjerte seg i saker som særlig berører skiløyper, herunder planer for skytebane, veier og industrianlegg. Det ble fremmet et alternativt forslag til ny Europavei 18 øst for Ski som, hvis det blir foretrukket, vil gå i kanten av Sørmarka og
skille Sørmarka fra Ski sentrum. Ny skytebane i bydel Søndre Nordstrand kan komme til å bety støy og inngrep i en
del av Marka som har stier og løyper inn fra bebyggelsen på Bjørndal, Hauketo osv.
Samarbeid i paraplyorganisasjoner og med grunneierorganisasjoner
Vi har hatt samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd i «enkeltsaker» og i friluftspolitiske saker som spesielt berører
vårt område. Markalovsaken har dominert samarbeidet.
Arbeidet med Friluftslivets Fellesorganisasjon ble preget av interne diskusjoner om hvordan samarbeidet og måloppnåelsen kan forbedres. Skiforeningen er representert i et utvalg i FRIFO som arbeider med temaer innen friluftslivsforskning.
Det har vært avholdt to samarbeidsmøter med Utmarkslagene i Marka. Møtene har blitt avholdt som fellesmøter
hvor også DNT Oslo og Omland har deltatt.
Samarbeid med Oslo kommune, Friluftsetaten og øvrige kommuner.
Det er et nært samarbeid med Friluftsetaten om snøproduksjon og arbeidet med løypene i Nasjonalanlegget. Friluftsetaten preparerer løypene i Oslo kommunes skoger

SKIFORENINGENS STUER I MARKA
Stuene kan se tilbake på et godt år. Da vinteren kom for fullt i januar, var Markastuene fullbooket nærmest resten av
vinteren. Det er av stor betydning at stuebestyrerene har flere aktiviteter som bidrar inn i driften. Her kan nevnes
seminarer, selskaper, treningssamlinger, leirskole osv. Dette gjør at driften for øvrig sikres, og at man får til et fornuftig vedlikehold av stuene.

Kikutstua
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite
Kikut har hatt et meget godt besøk i 2006. De mange tusen som besøker Kikut i løpet av en sesong opplever stadig
en forbedring av produktet.
Kikut har de siste årene satset betydelig på et matkonsept som man ikke forventer på en markastue, men som har vist
seg å være svært populært hos brukerene.
Det er utført vedlikehold og rehabilitering av kjøkkenet med bl.a. nytt kjølerom.

Løvlia
Bestyrere: Rita og Vidar Bakken
Løvlia har hatt nok et godt driftsår. Beliggenhet i et relativt snøsikkert område gjør at flere og flere benytter seg av stua.
Mange familier, treningsgrupper og bedrifter har blitt faste brukere av Løvlia. Bestyrerene har også nedlagt et stort
arbeid i å tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser for de ulike brukergrupper.
Det er gjennom året foretatt en del vedlikehold både av bestyrere og Skiforeningens driftsavdeling.

Vangen
Bestyrere: Mona Kokkim (Frank Westlie f.o.m. 1.8.06) og Roy Knudsen
Vangen er et lett tilgjengelig tilbud til turfolket i Østmarka vinter og sommer. Vangen har igjen hatt fullt hus med leirskolebarn som får en helt spesiell markaopplevelse. Her får de en innføring i friluftsliv, og omgang med mange ulike dyr. Dette
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er for mange barn også første gang man overnatter uten foreldre eller foresatte. Bestyrerene skal fra vinteren 06/07 også
delta i løypekjøring med scooter i nærområdene til stua. Dette gjør at forholdene vil bli ytterligere forbedret.
Bestyrerene sammen med Skiforeningen har utført vedlikehold ute og inne gjennom hele året.

Skistua
Omleggingen til barnehage på Skistua er et meget vellykket prosjekt. Her får barna bl.a. grunnopplæring i ski- og friluftsaktiviteter. Det er stor pågang for å få plass i barnehagen på Skistua, og man har derfor lang venteliste på inntak.
Leietakerene har pusset opp hytta på tunet, samt utført betydelig rehabilitering på stua forøvrig.

Skullerudstua
Bestyrere: Tove og Stig Klemetsen
Oslo Kommune eier Skullerudstua, og leier denne videre ut til Skiforeningen. Det er kommunen som har ansvar for
alt ytre vedlikehold mens bestyrerene har ansvaret for det indre vedlikehold.
Snøproduksjonen er vesentlig for Skullerudstuas tilbud. Snølegging medfører stor aktivitet for både barn, unge og
voksne Stua benyttes mye til møter, selskaper og bedriftsarrangementer.
Bestyrerene sammen med Oslo Kommune har gjennom året foretatt betydelige forbedringer og vedlikehold.

LOKALUTVALGENE
LU Røyken
Leder: Elisabeth Holth Johannessen.
Antall medlemmer i Røyken: 345
I sesongen har vi avholdt fem styremøter. Lokalutvalget har i tillegg vært representert på kontaktmøte i Skiforeningen sentralt.
Arrangementer
Skiskole: Arrangerte skiskole med 35 deltagere over tre lørdager i januar/februar 2006 med innlagt saft og vaffelpause. Det ble tre hyggelige dager.
Barnas Holmenkolldag:12. mars med ca 150 deltagere i strålende vær og med fantastiske løyper.
Løyper
I løpet av sommeren/høsten har det vært befaring i både Baardsrudmarka og Årosmarka.
I Baardsrudmarka er det blitt kvistet og ryddet godt – og løypenettet har vært fint der i hele vinter. Mye skyldes
selvsagt at snøforholdene denne vinteren har vært fantastisk fine. Magne fått hjelp av en graver til å utbedre løypa
ved Baardsrudtjern. Lokalutvalget har støttet dette prosjektet med kr 700.
I Kjekstadmarka har løypa ved Sørummyra blitt lagt noe om, og det er blitt gjort utbedringer på noen av de våteste
stedene. Lokalutvalget har gitt økonomisk støtte til dette prosjektet med kr 10.900. I Kjekstadmarka har i tillegg
løypa ved Trangeberga mot Haukelia, Bertelsmyr – ROS-hytta og Ros-hytta – Elvelia blitt planert.
Skiforeningen søkte om tilleggsbevilgninger fra Røyken kommune til forbedringer av løypenettet ved Heggsjø og
sykkeltraseen fra Lier til Røyken. Søknaden ble innvilget med kr 50.000. Arbeidet vil bli sluttført i 2007.
Skiforholdene har vært kjempefine i Marka gjennom hele sesongen. Stor honnør til vår faste løypekjører, Trygve Rud.

LU Jevnaker, Ringerike og Hole
Leder: Erling Nygård
Antall medlemmer Jevnaker: 153

Antall medlemmer Ringerike: 985

Antall medlemmer Hole: 268

Arrangementer
Barnas Ringkolldag ble gjennomført 12. mars 2006 med ca. 800 barn i alder 0– 12 år. (Som vanlig var det nydelig vær!)
Som vanlig ble det i år også delt ut håndlagde medaljer, saft og pølser til alle som deltok. Medaljene er laget i gips
og har vintermotiv tegnet av en lokal kunstner.
Ringkollen Vinterfestival: Dette er et samarbeid mellom Skiforeningen, Ringerikes Blad og interesserte klubber som
driver med vinteraktiviteter.
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Skoleskistafetten er som navnet sier stafetter mellom alle barne- og ungdomsskolene på Ringerike. Det blir først
arrangert et Boardercross-renn på snowboard, og dette danner grunnlaget for en jaktstart i langrenn. I løpet av en
uke skjer det noe på Ringkollen hver eneste dag for alle, små som store. Det ble et fantastisk arrangement, og Skiforeningen takker alle lag og klubber som bidro til dette arrangementet.
Aktiviteter
Skiskolen ble arrangert under gode forhold ved Ringkollstua.
Prøveprosjekt: «Få flere skolebarn ut på ski» er et prøveprosjekt for å se om det er mulig å flere barn ut av «data/TV-kroken» og ut på ski. Vi satte av et pengebeløp på ca kr 20 000 og inviterte deretter alle barnskolene i Ringerike,
Hole og Jevnaker til å ta en «ekstra» skidag på Ringkollen hvor Skiforeningen dekket transportutgiftene. Dette ble
fordelt etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Dette ble et vellykket tiltak, og det ble kjørt 10–12 busser med skolebarn opp til Ringkollen hvor de der kunn nyte en flott vinterdag på ski.
Lokalutvalget har også satt opp egen buss til medlemmer som skulle delta i Holmenkollen Skimaraton, dette som en
liten «bonus» for at de betaler medlemskapet og samtidig er med i Holmenkollen Skimaraton.
Det er også dette året brukt en del penger på anleggsarbeid på Ringkollen og i løypetraseene rundt Ringkollen i regi
av løypebasene. Det er også bevilget og brukt penger på utbedring av sykkelbroer i denne delen av marka for å bedre
fremkommeligheten for syklister
Det ble også i år gjennomført to helger med organisert medlemsverving hvor vi hadde «stand» ute i løypene rundt
Ringkollen. Dette viser seg å være effektivt, men det gjenstår å se hvor mange som virkelig betalte og ble medlemmer.
Løyper
Meget fine forhold i hele løypenettet vinteren 2006. Diskusjon med Jevnaker kommune vedr. hval slags type preparering som skal tillates over Langvassbrenna. Lysløypa på Ringkollen er ytterligere utbedret og kan prepareres på
minimalt med snø.

LU Asker og Bærum
Leder: Carl Christian Rødskog
Antall medlemmer Asker: 2.991
Antall medlemmer Bærum: 9.257
Lokalutvalget har i løpet av medlemsåret hatt et omfattende program med deltagelse på skibusser, måneskinnsturer, verveaktiviteter, betjening av Mikkelsbonn i Vestmarka, løyperydding, dugnadsarbeide og patruljevirksomhet i Marka.
Løyper
God vinter og fine løyper fra medio januar.
Serveringssteder
Greinehytta, Vensåsseter og Mikkelsbonn er Skiforeningens små serveringssteder i Asker og Bærum. Greinehytta
driftes av Bærums Verk Rotary Klubb. Vensåsseter av Bærum Hundekjørerklubb. Mikkelsbonn av Lions Club Bærum
Vest, samt Skiforeningens lokalutvalg i Asker og Bærum. Stedene har vært godt besøkt i vinter.
Aktiviteter
Skiforeningen har arrangert skileik for barnehagebarn og barn fra SFO på Solli i Asker og v/Kolsåsbakken gjennom
vinteren. I Kirkerudbakken er det holdt kurs i snowboard, alpin og telemark. Friluftsskole er arrangert vår og høst
ved Stein gård i Bærum og på Solli i Asker. Medlemmer av lokalutvalget i Asker og Bærum har vært med og informert
og hjulpet til på en rekke ski- og sykkelbusser.

Skiforeningen Groruddalen
Leder: Arne Eliesen.
Løypearbeid
God vinter og godt løypetilbud i nærområdet og i Gjelleråsen. Friluftsetaten ferdigstillte utbedringsarbeider i lysløypa. Lokalutvalget arbeider for at lysløypa forlenges til Tangerud. Godt besøk på Liahytta hvor også ordføreren
har vært gjest. Prosjektet «Skiglede i skolen» ble videreført for barneskoler med høy andel elever med fremmedspråklig bakgrunn.
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LU Enebakk
Leder: Edit Haug
Antall medlemmer Enebakk: 251
Løypearbeid
Det er anlagt ny løype fra Wengsveien over Kølabånn og opp Fudalen til Klokkertorget. For øvrig er løyper ryddet,
merket, og det er lagt ned drensrør.
Det har vært en fantastisk vinter med mye stabilt og godt vær og gradene på den rette siden av 00C. Flere folk enn
normalt har vært ute i løypene i området, og vi har fått mye ros. Vi sliter fremdeles med snøscootere som streiker
eller er lunefulle, men til neste sesong har vi fått en flunkende ny. Både Golfbanen og Gaupesteinrunden i Sørmarka
har vært holdt åpen i hele vinter.
Arrangementer
Vinterdilten: Mye snø og flott skiføre. 45 deltakere gikk gjennom løypa fra Streifinn til Ytre. I krysset til Larsbråtan
var det bål med varm solbær-drikk. Ved innkomst ved Drivs klubbhus var det salg av kaffe og vafler.
Barnas Holmenkolldag: Igjen var det flotte forhold og ganske godt vær. 197 barn fordelt på Harepus-, Bamse- og
Elgløypa. Vi har fått orden på parkeringen. Det store grillbålet ble godt besøkt.
Bålsøndagene: Det var godt besøk på alle bålene, over 500 personer totalt.
Bråtan holdt oppe hele 11 søndager fra midten av januar til påske. Det ble en jubelsesong med ny besøksrekord, hele
847 var innom den lille stua. Siden vinteren var snørik og lang, gikk de aller fleste inn på ski. Det var også litt uvanlig!

Skiforeningen Sørmarka – LU Oppegård & Ski
Leder: Karl-Olaf Løkenhagen
Antall medlemmer Oppegård: 1076		

Antall medlemmer Ski: 820

Løypearbeid:
Det kom bra med snø i slutten av januar og det var noen fine vinterdager frem til mars måned. Takket være kunstsnøen og stor innsats fra løypebasen og hans mannskap kunne skiskolen gjennomføres på tradisjonelt vis. På slutten
av året kom det lite snø. Vedlikehold av løyper, stier og merking har blitt foretatt. Skiforeningen Sørmarka har også
i denne perioden hatt et godt samarbeid med Oppegård og Ski kommuner, samt den enkelte grunneier.
Aktiviteter
Lokalutvalget har vært representert ved: Friluftlivets dag, Eventyrfestivalen, Forum for miljø og friluftsliv og Møte
for lokalutvalgene i Kollen
Skiskolen
Skiskolen hadde denne sesongen 750 deltakere. Meget godt gjennomført av skiskoleleder Kari Mette Østrem og
hennes medarbeidere.
Familiedagen på ski 5.februar 2006. Det var vanskelige snøforhold, men takket være kunstsnø på golfbanen ble det
et vellykket arrangement. 50 familier deltok.
Barnas Holmenkolldag – 26. februar 2006. Arrangementet var vellykket, fint vær, fine løyper takket være kunstsnøen
og 416 barn fikk medaljer og ryggsekk eller rumpetaske med innhold.
Friluftlivets dag 23. april 2006. Et vellykket arrangement i overskyet vær. 372 deltakere var innom vår stand.
Vårtreff 11. juni 2006. Turen hadde utgangspunkt fra Siggerudhallen og gikk til Tangenfjell, Syverudtjern, Snikerdalen og Brusaga. Det var en vellykket tur med ca 70 deltakere og med Reidar Haugen som veiviser.
Høsttur 3. september 2006 startet ved Gjedsjø skole. Turen gikk via Kollåsen, husmannsplassen Bekkenstein til
Slora. Reidar Haugen var også her veiviser for en vellykket tur i øsende regn og med 35 deltakere.
Eventyrstien 22. september 2006 ble et vellykket arrangement med 1800 deltakere. Skiforeningen hadde egen stand.
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Skiforeningen Sørmarka var representert med egen stand ved åpningen av Oppegård kommunes nye kulturhus,
Kolben, 5.mars 2006.
Skiforeningen har også i 2006 fått bevilget støtte fra Oppegård og Ski kommuner med kr 235 000 fra hver.
Skiforeningen Sørmarka har gitt høringsuttalelse vedr Forskrift om hundehold for Ski og Oppegård.
Skiforeningen Sørmarka mottok i 2005 kr 1500 fra Oppegård kommune, driftstilskudd og kr 20 000 fra Skiforeningen sentralt som driftstilskudd i forbindelse med Friluftlivets år.
Styret takker løypebas Bjørn Ekornås, Svein Gustavsen, Kari Mette Østrem, Reidar Haugen, Oppegård kommune og
Ski kommune, Oppegård Idrettslag, Oppegård Golfklubb og grunneiere for et godt samarbeid.

LU Follo Syd – Frogn og Ås kommuner
Leder: Wiran Bjørkmann
Antall medlemmer Ås: 275		

Frogn: 214

Løypearbeid
Lokalutvalget samarbeider nært med Drøbak/Frogn Idrettslag, som har at omfattende engasjement i Frogn kommune
med blant annet en snøproduksjon. Dette har sikret folk i hele regionen gode snøforhold gjennom hele sesongen.
Løypearbeidet har i år har vært konsentrert om lysløypa og golfbanen på Belsjø.
Det arbeides videre med et begrenset stamløypenett i Frogn kommune. Dette vil gjelde avtale med grunneiere og
forbedringen av løypebunnen som er nødvendig i disse snøfattige vintrene.

Skiforeningen Gjøvik & Omegn
Leder: Arne Åsstuen
Arrangementer
Barnas Skidag på Øverby ble lagt inn i Madshus Skifestival. Langturen fra Lygna hadde bra deltakelse, og vårt nye
tilbud med buss fra Gjøvik til Stangstua hadde også noen deltakere selv om dette kan gjøres bedre kjent. Måneskinnsturen godt gjennomført.
Medlemsinformasjon
Medlemsbladet «Langs Løypa» kom ut i to utgaver, en på ettervinteren og en på høsten. Vi har fått inn mye godt
stoff og måtte i siste utgave øke sidetallet.
Løypearbeid
Skilt er ettersett, og nødvendige reparasjoner er foretatt. Det er utarbeidet nytt skikart for Vardalsåsen. Tavler er
bestilt gjennom et firma i Sverige. Det er innhentet sponsoravtaler som vil kunne dekke mye av våre utgifter med
tilrettelegging. Åsløypas Venner på Raufoss har gjort en stor jobb med å sette opp de nye tavlene. Det er påbegynt
nytt kart i Gjøvikmarka. Nye tavler vil komme opp etter hvert som økonomien tillater dette.
Styret takker alle som har stilt opp for oss i år. En takk også til grunneiere som stiller grunn til disposisjon. Takk også
til alle løypekjørere som holder løypenettet i perfekt stand.

REDAKSJONEN, INTERNETT OG TRYKKSAKPRODUKSJON
Snø&Ski
Det ble gitt ut fire utgaver av Snø&Ski, med et opplag på gjennomsnitlig 40.000 pr. utgivelse. Vår samarbeidspartner
på annonsesalg, HS Media AS, har fortsatt å øke omsetningen på Snø&Ski med flere nye annonsører. Trykkerikostnadene er stabile, mens portokostnader har økt. Redaksjonen fører fortsatt timelister for å dokumentere tidsforbruk
på de forskjellige prosjektene vi jobber med, og ca 50% av tiden forbrukes på Snø&Ski.

Årbok
Årboken for 2006 var på 192 sider. Begivenheter som er dokumentert: 100 år med kongefamien i Holmenkollen.
Gaver til Skimuseet, samt flere skikultur- og historiske artikler. Som vanlig oppsummering av skisesongen fra et meteorologisk perspektiv og arrangementene i Holmenkollen med alle resultater.
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www.skiforeningen.no
Skiforeningen påbegynte et restrukturering og redesigns-prosjekt av skiforenigen.no. Halogen ble engasjert til å
lede denne prosessen. Implementering ble påbegynt i august. Nytt publiseringssystem (eZ) ble valgt for å minske
sårbarhet. Leverandør Nexus as. Ny nettserver ble installert i okotber. Ny web ble lansert 8 desember.

Øvrige trykksaker
Redaksjonen har levert layout- og trykksaktjenester til alle avdelinger. Redaksjonen har hatt ansvar for alle trykksaker i forbindelse med VM 2011-søknad, samt levert Kollenhopp og Kvalfossprinten.

HOLMENKOLLEN KULTUR- OG TURISTANLEGG
For 12. året på rad er Holmenkollen Norges mest besøkte turistattraksjon, og i 2006 tok så mange som 853.464
besøkende turen til anlegget. Dette tilsvarer en økning på ca. 9 % fra året før. Det var også en god vekst i det økonomiske resultatet fra 2005.
Spesielt sommersesongen var svært god i forhold til fjoråret. I juli 2006 var det over 12% flere besøkende enn i juli
2005. At Oslo fikk tildelt VM på ski, et økt antall cruiseanløp, aktivitetsdager og mye fokus på Holmenkollbakken
i 2006 har mest sannsynlig bidratt til den gode økningen. Dessuten var det i 2006 mulig å besøke Skimuseet og
Hopptårnet 365 dager i året.
Holmenkollen Kultur- og Turistanlegg fikk terningkast seks da Aftenposten i sommer vurderte ulike fasiliteter på
flere av museene i Oslo. Bare Skimuseet oppnådde så høy score, og var dermed det museet som kom best ut bl.a. pga.
gode toalettfasiliteter og god service i butikker og billettluker.

Skimuseet
Utstillingsprosjektet Vinterglede, i samarbeid med designfirmaet Blekksprut, har vært en kontinuerlig arbeidsprosess
gjennom hele året, med studietur til London.
Takket være økonomisk bidrag fra Oslo kommune, har Osloskolene også i 2006 hatt gratis inngang til museet, 1387
barn har benyttet tilbudet. I vinterferien, som sammenfalt med OL i Torino, arrangerte museet olympiske dager.
For SFO’er gjennomførte vi et pedagogisk opplegg om De olympiske leker, med aktiviteter. Per Jorset kåserte om
vinterolympiske historier for voksne.
I juni var Grindbakken skole invitert på Trolldag, med aktiviterer, sang og dans.
I høstferien samarbeidet museet i Skiforeningens «GØY i Høstferien», med daycamp for SFO’er. Skimuseet bidro
med omvisning om Marka og friluftsliv. I desember arrangerte vi juleverksted sammen med Høyenhall skole.
Formidlingstilbudet til grupper i museet har vært populært , rundt 350 grupper har vært på omvisning hvorav 67 var
skolebesøk. Forsvarssjefen med internasjonalt følge og diverse ambassader har benyttet museet. Karin Berg har holdt
rundt 50 eksterne foredrag for pensjonistuniversitet og seniorsentre i hele Sør-Norge.
Henvendelser fra media fra inn- og utland har vært mange. Spesielt kan nevnes et interessant samarbeid med BBC i
deres serie Voyagers of Discovery, og Steinar Hybertsens filmserie om norske skilegender, som sendes på NRK julen
2007.
En rekke arrangementer for turister fant sted i løpet av sommersesongen. Blant annet forsmak på nasjonaldagen,
elgens dag, og Dale mote-show ble stor suksess med fornøyde turister.
Skimuseet har fått mange gaver i 2006 og 2007. Spesielt må nevnes betydelige og generøse økonomisk gaver til Vintergledeutstillingen fra Hans Herman Horn (6,5 mill kr.) og Seyna Sønnichsen (1 mill kr.). Ulf Aas har gitt museet et
utvalg av sine tegninger og HM dronning Sonja har donert skiene hun brukte på Holmenkollmarsjen i 1981.
Nytt prosjektutkast er utarbeidet av Arkitekt Torbjørn Sletvold MNAL for utbyggingen av museet. I desember ble
møte med statssekretæren i Kultur- og Kirkedepartementet avholdt i denne forbindelse.
Skimuseets venner består av Tyin, Veidekke, Coca Cola og Diplom-Is. Disse bidrar vesentlig til museets videreutvikling.
Skimuseet har samarbeidet med Oslo Bymuseum med temautstillingen Marka i sentrum.
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SALG- OG MARKEDSAVDELINGEN
Siden Skiforeningen ikke lenger eier sponsorrettighetene til World Cup Skiskyting, måtte alle de store samarbeidsavtaler reforhandles for 2007. Alle partnere ble med på et fortsatt samarbeid og avtalene ble dessuten forlenget.
Det ble også opprettet en felles styringsgruppe for World Cup Nordisk bestående av representanter fra Norges
Skiforbund og Skiforeningen. En del av samarbeidet gikk ut på at NSF’s sponsorer også fikk muligheten til å kjøpe
rettigheter til World Cup Nordisk.
Hovedsamarbeidspartnere til Skiforeningen besto i 2006 av: DnBNOR, VG, Gilde, OBOS og Fortum.
Markakonseptet besto av tre partnere: Synnøve Finden, Kraft Foods og Budstikka.Media.
I tillegg kom det inn noen av Skiforbundets sponsorer som MobilData, Norengros og Maxbo.
Holmenkollen befester sin posisjon som en spennende og unik eventarena, og vi ser også muligheter for konserter
og andre musikkarrangementer. I året som gikk ble det avholdt 120 små og store bedriftsarrangement i arenaen, men
potensialet ligger i de større festivalene og musikkonsertene.

HOLMENKOLLEN ARRANGEMENT
Bystyrerennet ble arrangert i Holmenkollen Nasjonalanlegg torsdag 9. mars. Langrennet var en stafett med fire på
hvert lag. Det var 28 deltagere og ca. 10 supportere som fulgte med og heiet frem løperne.
Stortingsrennet torsdag 9. mars ble avviklet i bra vær. I alt deltok 48 representanter og ansatte i Racerklassen for
kvinner og menn. Turklassen telte 106 deltakere fordelt på 26 lag. Lagene representerer de forskjellige politiske
partier og de operative avdelingene på Stortinget.
FIS World Cup Nordisk – Holmenkollrennene 11. og 12. mars
Holmenkollen World Cup langrenn 30 km damer og 50 km herrer gikk i år i friteknikk. I tillegg ble FIS World Cup
kombinert – Gundermetoden arrangert lørdag.
Med en fin og snørik vinter ble det i år presentert flotte forhold på natursnø. Det var ca 2500 mennesker ute i Marka
natt til lørdag og det var stor stemning. Lørdag var det ca 9700 på stadion.
Kongehuset var godt representert begge dagene. Rundt 1000 frivillige inkl. klubber og gardister stilte opp denne
helgen. Alle landsdekkende aviser hadde omfattende reportasjer både før, under og etter arrangementsdagene. Publikumsteltet var en suksess. Lørdag kveld var det konsert med WIG WAM til manges store glede! Hovedsponsorene
(Gilde, DnBNor, OBOS, Fortum, Subaru og VG) var godt representert ved arrangementene.
Undomsstafetten 4 x 3 km fristil: Årets renn ble å anse som uoffisielt NM i stafett siden stafett for 15/16-åringer
ikke sto på programmet under årets Hovedlandsrenn. Rennet ble gjennomført i sambarbeid med Oslo Skikrets og
Norges Skiforbund. Totalt deltok 30 norske kretslag à fire løpere i alderen 15–16 år.
FIS World Cup kombinert Hurricane sprint ble benyttet for kombinertsprinten. Sekunder ble byttet med meter
slik at alle startet samtidig, men med tillegg i meter istedenfor sekunder. Starten ble organisert som en slags sirkel
(Hurricane=virvel).
FIS World Cup hopp menn HS 128 – Finale Nordic Tournament: Endelig en Holmenkollsøndag med sol. Flotte
forhold for hopperne og stor stemning blant de ca 34.000 tilskuerne.

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG
Skiforeningen forvalter nasjonalanlegget på vegne av Oslo kommune. Gjeldende driftsavtale som regulerer samarbeidsforholdet er til revisjon, og det tas sikte på å inngå ny avtale i forbindelse med gjennomføringen av VM-nordiske grener i 2011.
Kostnadene til drift av nasjonalanlegget dekkes ved bidrag fra øvrige avdelinger i Skiforeningen. Arrangementsavdelingen svarer for 10% av alle salgs- og reklameinntekter og av billettinntektene ved World Cup nordiske grener og ved
andre større idrettsarrangementer. Kultur- og Turistanlegget (Skimuseet) den samme prosent av billettinntektene, og
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Salg- og markedsavdelingen bidrar i forbindelse med sine eventarrangementer. Det Internasjonale Skiforbund – FIS
– stiller stadig større krav til arrangørene når det gjelder arena, løyper og forholdene for løpere, ledere og medier. Dette
sammen med et stramt sponsormarked og reduserte billettinntekter på arrangementene, har ført til at leieinntektene til
drift av nasjonalanlegget er blitt redusert. Kostnader til strøm, snøproduksjon og andre fortløpende vedlikeholdskostnader har økt betraktelig, noe som resulterer i mindre ressurser til gjengelig for vedlikehold av anlegget.
2006 var en bra vinter mht. snøforholdene, men klimaendringer og mildere vintre kan skape problemer i fremtiden.
Skiforeningen har investert i utstyr som vil kunne produsere kunstig snø når værforholdene tillater det. Et av problemene i Holmenkollen er mangel på tilstrekkelig kaldt vann. I utgangspunktet benyttes vann fra tjernet, men når det
er tomt, må vann fra det offentlige nett benyttes. I 2006 ble det også produsert store mengder kunstsnø i Sørkedalen
i tilfelle snøen i Holmenkollen ikke skulle strekke til.
Også i 2006 har det vært stor aktivitet i nasjonalanlegget. I tillegg til World Cup i nordiske grener og i skiskyting, er
det avviklet en rekke større og mindre arrangementer. Nytt av året var Artcic Challenge i Midtstuområdet, et internasjonalt renn med stor oppmerksomhet i flere land. Hovedtyngden foregår på vinterstid, men også på sommerstid
benyttes arenaene hyppig.
VM 2011 vil kreve store endringer i bygningsmassen og i de tekniske anlegg i Holmenkollen. Vedlikeholdet er de
senere år preget av dette. Vi ser med spenning fram til at de nye planene for utbygging foreligger. Dette vil medføre
store utfordringer for de som i dag arbeider i nasjonalanlegget, men vil samtidig gi ny inspirasjon til å stå på for at
Holmenkollen også i framtiden vil være det beste sted for store internasjonale arrangementer og for arrangementer
for klubber og lag i Oslo og omegn.

STYRET
På generalforsamlingen i mai måned ble Ole Fr. Anker-Rasch og Vigdis Jynge valgt til nye styremedlemmer. Dag
Kaas ble gjenvalgt som styreleder. Are Kjensli er styrets nestleder. Styret består av til sammen ti medlemmer.

RÅDET
På generalforsamlingen ble Knut Almquist valgt til rådets ordfører. Christian Joys og Rolf Nyhus ble valgt til nye
medlemmer av rådet. Rådet består av til sammen 12 medlemmer.

STYREOPPNEVNTE KOMITEER
Markakomiteen
Det har vært avholdt 6 møter og ca 25 saker har blitt behandlet. Lovgrunnlag for markaforvaltningen, mulig innføring av turistskatt/finansiering av fellesgoder og Skiforeningens dilemma: World Cup-arrangør vs. Markaforening,
har vært blant de viktige sakene som er behandlet. Olav Fjell, Kristi P. Gurholt og Vigdis Jynge har være styrets
representanter i komiteen.
Holmenkollen Utvikling
Det har vært avholdt fire møter i komiteen. Hovedsaker har vært etablering og finansiering av ny utstilling i museet,
Vinterglede. Arbeidet med skisser og program for byggetrinn 3 på Skimuseet er igangsatt. Komiteen har av styret
fått ansvaret for Skiforeningens 125 års jubileum. Egen arbeidsgruppe med ansatte og frivillige er etablert. Jubileet
vil ha et innhold som representerer et mangfold både historisk og fremtidsrettet.
Komiteen ledes av Anders Haugen, og består for øvrig av Kai Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen, Rolf
Nyhus, Karin Berg og Steinar Eidaker.
Komité for økonomi, finans og juridiske saker
Komiteen ble besluttet etablert i styremøte 21. oktober 2006. Det har vært avholdt ett møte i komiteen. Hovedsaker
var konstituering av komiteen og foreningens finansielle rammebetingelser, inkludert forsikrings- og bankbetingelser, samt fondsmidler.
Komiteen ledes av Bjørn Henrik Rasmussen og består for øvrig av Ole Fr. Anker-Rasch, Ellen L’orange, Steinar Eidaker og Bente Lier. Marianne Reusch tiltrer komiteen senere.
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HEDERSBEVISNINGER
På generalforsamlingen i mai ble Sølvnålen tildelt følgende personer:
Bjørn Henrik Rasmussen Avtroppende styremedlem. 6 år i styret.
Hanne Mæland
Avtroppende styremedlem 4 år i styret
June Eitrem
Triminstruktør Kalvøya siden 1975
Tove Platou
Triminstruktør Hosle/Kalvøya fra 1975
Paal Alme
Triminstruktør HK. På Skistua fra 19796
Olav Harlem
Leder LU Asker & Bærum i 10 år
Johan Aas
Funksjonær HK i mer enn 40 år
Knut Alme
Funksjonær HK i mer enn 30 år
Inggard Lereim
Lege HK i 15 år.Frivillig sanitet siden 74
Harald Aarhus
Rennleder WC kombinert HK
Leif Høgli
Funksjonær HK i nesten 20 år. Org.leder BHK-dag i 10 år

REGNSKAP/ ØKONOMI OG FINANS
Driftsinntektene for Skiforeningen i 2006 ble NOK 92,1 mill. mot NOK 77,1 mill. i det foregående året. Økningen
skyldes i hovedsak inntektsreduksjon i 2005 som et resultat av WC Skiskyting ikke ble arrangert dette året. I tillegg
har foreningen i 2006 mottatt ekstraordinært driftstilskudd til Holmenkollen Nasjonalanlegg fra Oslo kommune,
samt private gaver knyttet til utstillingen Vinterglede i Skimuseet. Private, ikke benyttede gaver NOK 3,8 mill er
overført til 2007. Ordinært resultat i 2006 ble på NOK 2,1 mill. mot NOK 1,4 mill. i 2005.
Det er etter regnskapsårets avslutning ikke inntruffet vesentlige hendelser som påvirker resultat eller som har innvirkning på balansen. Den finansielle stillingen er tilfredsstillende, men kostnadsfokus og fortløpende vurdering av
planlagte investeringer er nødvendig i månedene som kommer.
Driften av Nasjonalanlegget legger beslag på betydelige finansielle midler. Oslo kommune bevilget i 2006 NOK 2
mill. til dekning av tidligere års underskudd i Nasjonalanlegget. Til tross for dette kommer Nasjonalanlegget ut med
marginalt positivt bidrag. Høye strømpriser store deler av året har medført en økning i strømkostnader på NOK 0,5
mill. For å bedre økonomi og vedlikehold i nasjonalanlegget det igangsatt et arbeid med å reforhandle driftsavtalen
med Oslo Kommune. Dette arbeidet er forventet å være sluttført i løpet av 1. halvår 2007.
World Cup Nordisk viser i 2006 et underskudd på NOK 0,4 mill. Dette skyldes primært en reduksjon i sponsorinntekter som følge av bortfall av WC Skiskyting. Kostnader knyttet til søknaden om arrangementet av VM i nordiske
grener i 2011 er belastet med NOK 350.000,- Det er for sesongen 2006 innledet et nærmere samarbeid med Norges
Skiforbund om arrangementet av World Cup Nordisk i Holmenkollen.
Finanskostnader ble i 2006 på NOK 1,3 mill. mot NOK 1,2 mill. i 2005. Nedbetaling av langsiktig gjeld, samt lavere
rente virker positivt inn på finansresultatet. Det er innledet reforhandlinger vedr. bank- og forsikringsavtaler.
Skiforeningen hadde ved utgangen av året 2006 balanseført eiendeler på totalt NOK 58,7 mill. Skimuseet og Kollentorget med tilhørende infrastruktur utgjør den største posten med NOK 25,1 mill. Foreningen har fond på NOK
8,6 mill., plassert i form av bankinnskudd. Det er knyttet restriksjoner til bruk av midlene.
Styret foreslår at årets resultat på NOK 2.143.397,- disponeres som følger:
Overført Finn Qvales fond
Overført til annen egenkapital

NOK 254.310
NOK 1.889.087

PERSONAL
Skiforeningen hadde pr. 31.12.06, 56 ansatte i hel- eller deltidsstillinger. I tillegg kommer instruktører, og korttidsengasjementer i Kultur- og turistanlegget. Arbeidsmiljøet i Skiforeningen ansees for å være tilfredsstillende.
Det arbeides aktivt med problemstillinger rundt helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke vært rapportert alvorlige
arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, eller forhold som har ført til personskader.

16

Årsberetning 2006
FREMTIDSUTSIKTER
Regjeringen annonserte 27. juni at det skal lages en egen lov for Marka. Markaloven vil være viktig for å sikre Marka
som rammebetingelse for friluftslivet og Skiforeningens virksomhet fremover, og Skiforeningen ønsker derfor en ny
lov velkommen.
Oslo kommune og Norges Skiforbund (NSF) er tildelt VM i nordiske grener i Holmenkollen i 2011. NSF og Skiforeningen har stiftet et aksjeselskap som har ansvar for gjennomføring av arrangementet, mens Oslo kommune har ansvar for anleggsutbyggingen. Den nye Holmenkollbakken skal bli verdens mest moderne hoppbakke, hvor optimal
beskyttelse av hopperne for vær og vind er en forutsetning. Sikring av snø til langrennsløypene blir en utfordring.
Avansert snøproduksjon og kjølespor planlegges. Anlegget, som er en mye benyttet treningsarena, vil være med på
å sikre rekrutteringen til skiidretten i lang tid fremover. VM vil dessuten bidra til en ytterligere profesjonalisering av
Skiforeningens frivillighetsapparat.
Klimaendringene er en stor utfordring både for myndighetene og for hver og en av oss. Endringer i folks vaner er
en av forutsetningene for å få ned utslippet av klimagasser. Skiforeningen påvirkes blant annet ved at medlemstallet
påvirkes av hvordan vintrene er med snø og skimuligheter, og Skiforeningen vil satse videre på å lage løyper som
kan benyttes på minst mulig snø.
Skiforeningens web med ny design og funksjonalitet har gitt oss nye muligheter for bedre informasjon og elektronisk
kommunikasjon med medlemmer og markabrukere. Web’en vil også endre og forenkle administrasjonen gjennom
online kurspåmelding, medlemsservice etc.

SKIFORENINGEN TAKKER
Alle våre samarbeidspartnere, sponsorer og private givere, samt grunneierne i Marka, Oslo kommune og øvrige samarbeidende kommuner og organisasjoner. Skiforeningen er avhengig av frivillig innsats, både fra hele det frivillige
korpset og fra egne ansatte. Vi er meget takknemlig for at så mange stiller opp på frivillig basis, det er helt avgjørende
for at Skiforeningens virksomhet kan gjennomføres på den måten som den i dag gjøres.

I styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Resultatregnskap

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
1

4
5
2

2006

2005

Driftsinntekter

92 105 390

77 067 237

Sum driftsinntekter

92 105 390

77 067 237

Varekostnad
Lønn og personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader

24 451 316
29 954 281
3 493 830
31 271 660

20 449 651
29 123 719
3 119 878
22 074 795

Sum driftskostnader

89 171 087

74 768 043

2 934 303

2 299 194

462 449
-1 253 355

268 976
-1 164 487

-790 906

-895 511

Ordinært resultat

2 143 397

1 403 683

ÅRETS RESULTAT

2 143 397

1 403 683

Overført Finn Qvale´s Fond (Bunden Egenkapital)
Overført til annen egenkapital

254 310
1 889 087

446 795
956 888

Sum overføringer

2 143 397

1 403 683

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansresultat

OVERFØRINGER
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Balanse pr 31. desember

NOTE EIENDELER

5
5
5

9

31.12.2006

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
EDB-anlegg og IT-installasjoner
Sum varige driftsmidler

31.12.2005

30 614 056
3 925 008
994 037
35 533 101

32 426 405
3 148 151
603 513
36 178 069

8 580 087
8 580 087

8 361 079
8 361 079

44 113 188

44 539 148

Omløpsmidler
Varer

1 025 310

1 287 528

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

1 408 549
2 087 665

2 063 914
4 247 210

Sum fordringer

3 496 214

6 311 124

Bankinnskudd, kontanter o.l.

10 088 437

3 601 122

Sum omløpsmidler

14 609 961

11 199 774

SUM EIENDELER

58 723 149

55 738 922

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige plasseringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
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Balanse pr 31.desember

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2006

Egenkapital
Bunden egenkapital
Annen egenkapital

31.12.2005

5 683 980
5 186 866

5 429 670
3 297 780

10 870 846

8 727 450

6

Sum egenkapital

7

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

3 416 156

2 934 839

Sum avsetninger for forpliktelser

3 416 156

2 934 839

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld bank
Øvrig langsiktig gjeld

13 026 566
500 000

14 837 951
500 000

Sum annen langsiktig gjeld

13 526 566

15 337 951

Kortsiktig gjeld
1.års avdrag pantegjeld bank
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig lønn og feriepenger
Forskuddsbetalt medlemskontingent
Andre utsatte inntekter
Annen kortsiktig gjeld

1 660 685
965 854
2 469 450
2 548 902
8 684 387
13 150 152
1 430 151

1 560 587
3 299 197
2 921 315
2 574 890
9 831 883
8 382 444
168 366

Sum kortsiktig gjeld

30 909 581

28 738 682

Sum gjeld

47 852 303

47 011 472

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

58 723 149

55 738 922

8

8

Oslo, 24. april 2007
Styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
Dag Kaas
Styreleder

Are Kjensli
Styrets nestleder

Shazad Rana

Ole Fr. Anker-Rasch

Olav Fjell

Vigdis Jynge

Marianne J. Reusch

Ole Kristian Sørland
Ansattes representant

Kai Krûger Henriksen Kirsti Pedersen Gurholt

Bente Lier
Generalsekretær
Generalsekretær
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Noter til regnskapet 2006

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år etter utbetalingstidspunktet klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som har begrenset levetid,
avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Sponsorer
Sponsorinntekter inntektsføres i det året ytelsen leveres og betales.
Gaver
Gaver inntektsføres når de mottas. For regnskapsåret 2006 har Skiforeningen mottatt gaver på til sammen
NOK 5,7 mill. fra private givere. NOK 5,1 mill. av dette er gaver øremerket ny utstilling i Skimuseet - Vinterglede.
Gavebeløp tilsvarende kostnader benyttet til prosjektet i 2006 er inntektsført pr. 31.12.2006 (NOK 1,3 mill.)
Ubenyttede gaver (NOK 3,8 mill.) er avsatt pr. 31.12.2006 og inntektsføres i prosjektet i løpet av 1. halvår 2007.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen på balansedagen. Ved eventuell sikring
brukes terminkurs.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende
og virkelig verdi.
Pensjoner
Foreningen har kollektiv (sikret) pensjonsordning for de ansatte. Ordningen er en ytelsesbasert, dvs.
at foreningen har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene.
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet
gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsen
og pensjonsmidlene. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
Medlemskontingent
Medlemsåret går fra 1. september til 31. august. Kontingenten blir inntektsført jevnt over hele
medlemsåret, slik at det ved regnskapsårets utgang er avsatt forholdsmessige kontingenter
for neste regnskapsår.
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Noter til regnskapet 2006
Note 1

Driftsinntekter

Salg av varer
Medlemsinntekter
Deltakeravgifter
Annonser
Sponsorinntekter og arrangementstilskudd
Honorarer
Billettinntekter museet og tårnet
Billettinntekter arrangement
Offentlig tilskudd til kultur og friluftsliv *
Andre tilskudd og gaver *
Leieinntekter
Andre inntekter

2006
8 631 681
18 777 874
12 502 817
1 950 555
19 296 258
339 420
9 024 727
3 268 735
6 841 772
3 308 080
6 186 620
1 976 851
92 105 390

2005
7 796 497
16 546 113
10 378 638
1 609 724
15 565 562
1 179 639
8 351 022
2 082 290
4 069 600
1 402 996
5 909 180
2 175 976
77 067 237

2006
133 498
4 346 317
3 181 693
2 189 839
2 771 627
7 569 165
2 009 330
1 675 887
997 925
1 088 374
2 726 031
341 712
703 110
830 145
15 385
-528 404
691 623
31 271 660

2005
41 390
4 199 722
2 122 189
2 479 655
2 428 484
3 060 613
1 641 188
1 553 421
726 177
1 019 600
2 851 921
328 817
686 764
343 604
164 854
-1 573 604
0
22 074 795

* se også note 10 og 11

Note 2

Andre driftskostnader

Frakt og transportkostnader
Kostnader lokaler
Leie maskiner, utstyr mv.
Verktøy, inventar og utstyr
Reparasjon og vedlikehold
Fremmede tjenester
Kontorkost. trykksak mv.
Telefon og porto mv.
Kost egne transportmidler
Kost og godtgj. for reise, diett, bil mv.
Salg, reklame og representasjon
Kontigenter og gaver
Forsikringer
Andre kostnader
Tap mv
Mva-refusjon 2002-2005
Resultatdeling prosjekter

23

Årsberetning 2006

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Noter til regnskapet 2006

Note 3

Resultat fordelt på avdelinger - eks. Administrasjon

SKIFORENINGEN
Driftsinntekter
Varekjøp
Lønn og personal
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Finansinnt
Finanskostnader
Ordinært resultat

Note 4

Marka

K&T

World Cup

NA

Salg

44 158
8 690
14 811
1 530
12 131
6 996

23 461
4 040
5 332
1 740
4 100
8 249

16 543
10 861
1 474
33
3 958
217

6 580
421
2 361
80
3 598
120

3 024
730
1 367
20
604
303

5
-212

134
-750

66
-93

0
-7

0
0

6 789

7 633

190

113

303

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2006
23 704 214
3 626 606
1 927 190
696 271
29 954 281

2005
21 923 474
3 542 246
1 958 902
1 699 097
29 123 719

Antall årsverk fast ansatte var i 2006 41,2. I tillegg har vi innleid hjelp til arrangement,skikurs,friluftsskole
og sesongarbeidere i Holmenkollen Turistanlegg, som utgjør ca 26 årsverk.

Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse

Daglig
leder
630 446
89 043

Styret
0
0

Rådet
0
0

Annen godtgjørelse utgjør bilordning, fri avis,fri telefon,gruppeliv og ulykkesforsikring.
Revisor
Revisjon
Andre tjenester
Sum

2006
100 000
112 856
214 862

24

2005
85 844
13 700
99 544
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Note 5

Varige driftsmidler
Tomter og kunst

Anskaffelseskost 01.01.2006
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2006

1 245 147
0
0
1 245 147

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2006
0
Netto akkumulerte av- og nedskrivn. 31.12.2006 0
Avskrivninger, nedskrivninger 31.12.2006
Bokført verdi pr. 31.12.2006
1 245 147
herav balanseførte leieavtaler

Bygn. og Driftsløsøre- EDB-anlegg
annen fast inventar og
ITeiendom
utstyr
installasjon
65 501 499 18 359 229
2 873 327
0
2 121 819
982 576
0
255 528
0
65 501 499 20 225 520
3 855 903

I alt
87 979 202
3 104 395
255 528
90 828 069

36 132 587
0
36 132 587
29 368 909

16 300 512
0
16 300 512
3 925 008
1 350 582

2 861 864
0
2 861 864
994 037
428 507

55 294 963
0
55 294 963
35 533 101
1 779 089

1 812 346

1 089 434

592 050

3 493 830

Økonomisk levetid
25
Avskrivningsplan
Lineær
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
0
(Løypemaskiner,traktor,kopimaskiner,server og telefonsentral)

5
Lineær
138 258

3
Lineær
180 095

Periodens avskrivninger

0
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Noter til regnskapet 2006

Note 6

Egenkapital
Bunden
Annen
Total
Egenkapital Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2006
Resultat for perioden:
Egenkapital 31.desember 2006

Note 7

5 429 670
254 310
5 683 980

3 297 780
1 889 087
5 186 867

8 727 450
2 143 397
10 870 846

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foreningen har pensjonsordninger som omfatter i alt 53 personer. Ordningene gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til vanlig
tjenestepensjonsordning og AFP er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg omfattes en mindre
forpliktelse seg til pensjoner som finansieres over selskapets drift.
31.12.2006
1 389 892
1 036 465
-903 236
93 372
139 563
1 756 056

31.12.2005
1 347 137
967 680
-818 703
90 117
205 314
1 791 545

Minsteforpliktelse (ABO)
Effekt av fremtidig lønnsvekst
Pensjonsforpliktelse PBO
Verdi av pensjonsmidler
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arbeidsgiveravgift

31.12.2006
19 547 634
3 270 592
22 818 226
-16 285 434
-3 538 790
2 994 002

31.12.2005
17 965 257
2 963 826
20 929 083
-14 234 624
-4 122 294
2 572 165

Arbeidsgiveravgift
Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift

422 154
3 416 156

362 674
2 934 839

5,0,%
6,0,%
3,0,%
2,5,%
2,5,%

5,0,%
6,0,%
3,0,%
2,5,%
2,5,%

Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Amortisering av estimatavvik
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
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Note 8

Langsiktig gjeld

Total gjeld sikret ved pant
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til Oslo Kommune
herav gjeld med forfall senere enn 5 år
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Bygninger og tomter
Maskiner
Sum

2006
14 687 257
500 000

2005
16 398 538
500 000

7 882 139

7 153 049

2006
28 755 825
0
28 757 831

2005
30 532 332
396 830
30 931 167

7 500 000

7 500 000

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:
Ubenyttet kassekreditt (limit er 7,5 mill. kr)

Note 9

Finansielle anleggsmidler (bankinnskudd)

Finn Qvale´s Fond(Bunden EK)*
Per M. Hanssons løypefond*
Nils Schiøtts fond*
Barnas Skifond**
Grøndahl & Søns fond*
P.C.Hanssons fond*
Sigurd Høyers fond*
Adv. Lindbacks fond***
Boye Schlytters fond*
Dr. Cato Aalls fond
Legat Lovende Skiløpere****
Midler til spesielle formål
Finansielle anleggsmidler

IB 2006
Avkastning
5 429 670
88 815
150 000
236
300 000
472
385 627
607
20 000
31
50 000
79
50 165
79
44 419
70
200 000
315
202 354
319
1 528 844
24 379
2 931 409
8 361 079

26 587
115 402

Disponert Endring 2006
-88 815
254 310
-236
0
-472
0
-546
61
-31
0
-79
0
-79
0
-56
14
-315
0
-319
319
-60 000
-35 621
-62 133
-150 948

27 973
282 283

UB 2006
5 683 980
150 000
300 000
385 688
20 000
50 000
50 165
44 433
200 000
202 673
1 493 223
2 896 182
8 580 087

Finansielle anleggsmidler er bankinnskudd, mottatt som gave og hvor giver har lagt restriksjoner på
anvendelsen.
*
**
***
****

Inngår i renteinnteker i resultatregnskapet.
10% av avkastningen er tillagt fondet
20% av avkastningen er tillagt fondet
Midlene er delt ut med kr. 20.000,- i stipend til 3 lovende utøvere
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Note 10 Kommunale tilskudd til kultur og friluftsliv
2006
50 000
360 000
582 500
66 000
102 000
45 500
80 000
40 000
41 000
75 000
95 000
95 000
235 000
3 115 572
700 000
350 000
99 200
360 000
235 000
25 000
90 000
6 841 772

Akershus Fylkeskommune
Asker
Bærum
Enebakk
Frogn
Lunner
Hole
Jevnaker
Lier
Lørenskog
Nannestad kommune
Nittedal
Oppegård
Oslo kommune
Oslo - driftstilskudd Skimuséet
Ringerike
Rælingen
Røyken
Ski
Ullensaker
Ås - for 2005 og 2006
Sum kommunale tilskudd
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2005
78 000
350 000
570 000
65 000
102 000
44 000
300 500
89 000
39 000
75 000
85 000
85 500
231 000
125 000
700 000
350 000
26 600
343 000
231 000
0
180 000
4 069 600
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Note 11 Andre tilskudd og gaver
Lag- og foreninger
Akershus Fylkeskommune
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
Harestua IL Skigruppa
Holter allmenning
I.L. Holeværingen
Nannestad allmenning
Nannestad kommune
Norges Olympiske Komite
Norges Skiforbund
Norges Skiforbund
OBOS
Oppegård I.L. Skigruppa
Oslo Idrettskrets
Oslo Idrettskrets
Sigval Bergesen D.Y. og hustru
Skaukara
Skiklubben Grenaderen
Skimt Ski og Orientering

Formål
Sykling i marka
Snøproduksjon
Friluftslivets år
Trygg i naturen
Gøy i friluft
Skiglede i skolen
KKD
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Aktivitetsmidler barn
Snøproduksjon
VM-søknaden
Prosjektet: Skiglede i skolen
Snøproduksjon
Driftstilskudd
Snøproduksjon
Skiglede i skolen
løyper
Løyper
Løyper

Gaver og bidrag fra private

2006
30 000
0
321 000
50 000
100 000
120 000
35 000
30 000
10 000
12 500
20 000
8 000
0
0
500 000
0
15 000
61 875
0
350 000
10 000
25 000
25 000

2005
0
82 500
303 500
0
0
0
0
40 000
10 000
12 500
20 000
0
283 801
10 000
0
65 000
10 000
61 875
10 000
241 820
0
25 000
25 000

1 723 375

1 200 996

1 584 705

202 000

Note 12 Aksjer
Selskap
Ringkollstua A/S
VisitOslo A/S

Ant aksjer
500
1

Eierandel
11,%
0,5,%
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Pålyd.
1 000
10 000

Bokf. verdi
0
0
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Kontantstrømsoppstilling
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

2006

2005

Ordinært resultat før skattekostnad
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Endring i varer
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

2 143 397
0
3 493 830
481 317
262 218
655 365
-2 333 343
6 663 768

1 403 683
-400 000
3 119 878
537 912
228 662
2 704 655
-4 040 940
-5 037 729

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

11 366 552

-1 483 879

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

255 528
-4 753 023
0
-219 008

623 461
-2 070 719
0
-417 171

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-4 716 503

-1 864 429

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

0
-1 811 385

4 034 010
-4 479 940

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-1 811 385

-445 930

6 487 315
3 601 122

-3 794 238
7 395 360

10 088 437

3 601 122

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12
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