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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

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Skiforeningen setter spor

Bente Flygind

Oddvin Lund

Årsberetning 2007

... for en vinter!

4

Årsberetning 2007

Årsberetning for året 2007
Det var gode skimuligheter fra 20. januar, og vinteren varte til midten av april nord i Marka. Gledelig mange, også
barn og barnefamilier, benytter løypene og besøker stuer og serveringssteder når det er snø og skimuligheter.
Skikursene for barn, Holmenkollen FIS World Cup Nordic (Holmenkollrennene), Barnas Holmenkolldag var vellykkede
aktiviteter og arrangementer. Også World Cup Skiskyting ble arrangert i Holmenkollen - av NSSF. Holmenkollen
Skimaraton ble flyttet til Gåsbu og avviklet i strålende vintervær.
Holmenkollen er for 13. 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.
Til tross for kort skisesong var det kun mindre reduksjon i medlemstallet.
Skiforeningens arbeid med å stimulere til friluftsliv og aktivitet gjennom tilrettelegging i Marka vinter og sommer
utgjør viktig helseforebyggende arbeid.
Norges Skiforbund og Skiforeningen har etablert et aksjeselskap for gjennomføring av ski-VM i 2011. Planleggingen
av utbyggingen i Holmenkollen for VM i nordiske grener i 2011 er i gang. Byggherre er Oslo kommune. Bystyret
har vedtatt en økonomisk ramme på 920 millioner kroner, hvorav 110 millioner fra staten. Utfordringen er å få bygget
et best mulig anlegg innenfor den økonomiske rammen som er gitt. Ulike løsninger både for nye hoppbakker og
arenaen utredes i samarbeid med representanter for brukerne, herunder Skiforeningen.
Skiforeningen har fått mange gaver i 2007. Spesielt må nevnes betydelige og generøse økonomiske gaver til Vintergledeutstillingen og til ny prepareringsmaskin fra Hans Herman Horn, og fra Bergesen Almennyttige Stiftelse til ny
garasje for prepareringsmaskin på Kikut.
Skiforeningens styre, råd, markakomité og administrasjon har nedlagt betydelig arbeid med høringsuttalelse til ny markalov.
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.
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MARKAAVDELINGEN
Medlem
Medlemsåret er avvikende i forhold til regnskapsåret og er gjeldende for perioden 01.09. – 31.08.
Pr. 31.08.07 hadde Skiforeningen 49.310 medlemmer. Dette er 874 færre medlemmer enn i fjor. Kort vinter, var en
viktig årsak til medlemsnedgangen.
Oslo har flest medlemmer med 56% av medlemsmassen. Deretter kommer Bærum, Asker, Oppegård og Ringerike.
44 % av medlemmene er mellom 40 og 60 år. 61% av medlemmene er menn. De fleste nyinnmeldte er i gruppen
30 – 50 år.
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.
Snøen kom først for alvor i siste halvdel av januar og sesongen varte til midt i mars i sørlige Marker, slutten av mars
i midtre deler og midt i april i nordre deler av Marka. Siste føremelding ble lagt ut 22. april. 20. november kunne
vi melde om det første skiføret på kunstsnøen på Greverud i Oppegård. Skiføret kom så smått i nordlige deler av
Marka i slutten av november. Utlegging av kunstsnø fra Skansebakken til Skrubsdal gjorde at det var skiløype fra
parkeringsplassen, særlig til glede for barna slapp man å bære skiene over 1 km.
Skiforeningen maskinpark består av 15 egne/innleide prepareringsmaskiner, 20 scootere og 4 snøproduksjonsanlegg.
Høsten 2007 fikk Skiforeningen prepareringsmaskin i gave fra Hans Herman Horn. Maskinen erstatter en 10 år gammel maskin og er stasjonert i Nordmarka nord.
Kraft Foods Norge AS (Kvikk Lunsj) og Budstikka Media er samarbeidspartnere for løypearbeidet og føremelding
og er gode bidragsytere til det arbeidet Skiforeningen utfører i Marka.
Arbeidet med å finansiere utskifting av snøscootere og prepareringsmaskiner via gaver har fortsatt.
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. Skiforeningen vurderer hele tiden hva
som er den beste informasjonen overfor publikum. Flere andre som driver løypearbeid har som eksempel on-line
informasjon fra gps i løypemaskinen. Skiforeningen har foreløpig ikke tatt i bruk denne teknologien fordi det publikum ønsker informasjon om er hva som vil bli preparert i løpet av formiddagen eller dagen.

Aktiviteter
Skiforeningens skiskoler
Barneskiskoler/skileik er fortsatt det største kursområdet med 8.515 barn og de ble gjennomført på følgende steder:
Solli, Kolsås, Ringkollen, Sollihøgda, Sørkedalen, Trollvann, Vestli/Stovner, Skullerud, Grevestua og Drøbak.
Alpin-, telemark- og snowboardkursene ble holdt i Tryvann skisenter, Grefsenkollen skisenter, Kirkerudbakken,
Kolsås og Ingierkollen.
Langrennskurs for voksne har etablert seg på et godt nivå med ca 419 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.

Holmenkollen Skimaraton
Rennet ble flyttet til reservearena på Gåsbu. Rennet ble gjennomført under flotte vinterforhold. Det var 2.837 påmeldte til rennet, 2.353 fullførte.
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Barnas Holmenkolldag
Barnas Holmenkolldag ble arrangert for 34. gang under vårlige forhold i Holmenkollen. Etter en flott innsats fra
Friluftsetaten ble det mulig å gjennomføre arrangementet i noe kortere løyper. 4.900 deltakere.

Friluftsskolen
Antall deltagere er på samme nivå som året før med 1.685 barn i 2007.

Instruktørutdanning
Det er holdt to skileiklederkurs, to skiinstruktørkurs og et snowboardinstruktørkurs med til sammen 59 deltagere.

Distansemerket
15.000 kort er produsert og delt ut via skiskolen, sportsforretninger og i ekspedisjonen.

Kjentmannsmerket
Det nedlegges betydelig arbeid, ikke minst frivillig, for å kunne presentere Kjentmannsmerket med 50 nye poster
annenhvert år. Postene er gjerne knyttet til kulturminner, utkikksposter eller steder med spesiell opplevelsesverdi.
Nye poster står ute i 2007. Håndbok for 2006–08 ble utgitt i september 06.

Ski- og sykkelbusser
En mager sesong for langrennsbussene med 2.163 passasjerer (fjoråret – 2006 var en god sesong med 6.979 reisende). Sykkelbussen hadde 597 passasjerer i 2007, i en sommersesong med en del dårlig vær.

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 og sommersykkeltur.
For seniorer ble det satt opp tirsdagsturer hver uke hele året (både fot- og skiturer), ekstra skiturer på torsdager og julebord.
Vi har også gjennomført 4 smørekurs for medlemmer.

Skiforeningens turskøytegruppe
Økt interesse for deltagelse på felleturer og for abonnement på israpporter. Antall abonnenter til israpportene økte
vinteren 2007 fra 200 til 400, og ytterligere 100 kom til på høsten/forvinteren. Det var gode skøyteforhold i de store
deler av Marka i perioden januar - april, og høstsesongen bød på fine isforhold fra 12. november.

MILJØARBEID, MARKAVERN OG FRILUFTSPOLITIKK
Internt miljøarbeid.
Skiforeningen ble i januar resertifisert i tre nye år som Miljøfyrtårn. Alle deler av virksomheten ble revidert av en
kommunalt oppnevnt revisor. Det ble ikke gitt spesifikke avvik i forhold til kravene, men det ble gitt en rekke anbefalinger vedr. forbedringer i arbeidet.

Skiforeningens løyperabeid i Marka.
Det har vært utført barmarksarbeider i noen av løypene, det største prosjektet var en etterlengtet omlegging
ved Østernvann i Bærumsmarka. Andre prosjektet er planmessig påbegynt. Dette gjelder ønskede omlegginger
utenom vann og en ny løypeforbindelse mellom Skar/Øyungen i Maridalen og Øyungsliveien ved Skjærsjøen. I
samarbeid med Oslo kommune, Friluftsetaten har Skiforeningen utbedret de dårligste punktene i Holmenkollens
50 km-trasé.

Lov for Oslomarka
Skiforeningen har deltatt i Miljøverndepartementets kontaktorgan i forarbeidene til lovutkastet. I våre innspill vektla
vi vår rolle som tilrettelegger for friluftsliv og idrett, og foreslo at loven utformes på en måte som gjør at den bidrar
til å fremme bruk av Marka. Regjeringens utkast til Markalov ble sendt på høring i juni og har på en effektiv måte
fremprovosert synspunkter på forvaltningen av Marka. Skiforeningens høringsuttalelse i november ble utarbeidet
etter behandling i markakomité, råd og styre. Mange har oppfattet lovutkastet som strengt og skjematisk. Skiforeningen har påpekt at flere temaer i utkastet er uklart presentert. Noen temaer er tydelig uteglemt, som stuer og
serveringssteder i Marka. Vi tar for gitt at slike anlegg fortsatt skal kunne tillates både som nybygg, utvidelser og
moderniseringer, siden de så klart fremmer formålene med loven. På grunnlag av de nærmere 150 høringsuttalelsene
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bør departementet kunne sy sammen et godt lovforslag for Stortinget, det er mye støtte til lovforslaget å finne i
høringuttalelsene, ikke minst fra de berørte kommunene og fra frilufts- og naturvernorganisasjonene.

Markagrensen
Markagrensen ble frosset midlertidig av Miljøverndepartementet i juni, i form at Rikspolitiske bestemmelser for
Marka. Hensikten var å unngå bygge- og anleggvirksomhet i Marka mens lovarbeidet pågår. Kommunene ble bedt
om å påse at tiltak i Marka som kan være i strid i intensjonene i kommende lov ikke ble igangsatt. En evt. utvidelse
av Ringkollstua har vært en omdiskutert sak.

Samarbeid i paraplyorganisasjonene og med grunneierne
Vi har hatt samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd i “enkeltsaker” og i friluftslivspolitiske saker, særlig markalovsaken.
I Friluftslivets Fellesorganisasjon ble det gjort noen endringer i retning av et tettere samarbeid og konsentrasjon om
de viktigste oppgavene. Skiforeningen deltok aktivt i arbeidet med fagseminarer og innenfor friluftslivsforskning.
Det har vært avholdt to samarbeidsmøter med grunneierorganisasjonene i Marka og DNT Oslo og Omegn.

Samarbeidet med kommunene
Det har vært et tett samarbeid med Oslo kommune, Friluftsetaten, både om fremdtidige planer for driften av kommuneskogene og snøproduksjons- og løypearbeidene.

Friluftslovens 50-årsjubileum og seminar om allemannsretten
Skiforeningen deltok i markeringer av jubileet i mai og i arrangement av fagseminar om allemannsretten i november.

SKIFORENINGENS STUER I MARKA
Stuene kan se tilbake på et relativt godt år. Bestyrerene er dyktige til å finne aktiviteter og arrangementer som kan
dekke opp lavere turtrafikk.
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. Det er utført mange store og mindre vedlikeholdsoppgaver på stuene. Arbeidet med HMS er
ytterligere forsterket og prioritert.

Kikutstua
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite
Kikut har hatt et godt besøk i 2007. De mange tusen som besøker Kikut i.l.a. en sesong opplever stadig en forbedring
av produktet.
Kikut har de siste årene satset betydelig på et matkonsept som man kanskje ikke forventer på en markastue, men som
har vist seg å være svært populært hos brukerene.
Flere kunstutstillinger er gjennomført med godt besøk.
Nytt renseanlegg for gråvann og avløp er etablert. En del større og mindre vedlikeholdsoppgaver er gjennomført i 2007.

Løvlia
Bestyrere: Rita og Vidar Bakken
Løvlia har hatt nok et godt driftsår. Med sin 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: Frank Westlie og Roy Knudsen
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 er for mange barn også første gang man overnatter uten foreldre eller
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foresatte. Bestyrerene har påtatt seg en del løypekjøring i området. Dette medfører at kvalitet og standard på løypene i
nærområde til Vangen er vesentlig styrket. Flere og flere bedrifter og enkeltpersoner benytter Vangen til arrangementer
av ulike slag.Bestyrerene sammen med Skiforeningen har utført vedlikehold ute og inne gjennom hele året.

Skistua
Omleggingen til barnehage på Skistua har vært et meget vellykket prosjekt. Her får barna bl.a. grunnopplæring i
ski- og friluftsaktiviteter. Det er stor pågang for å få plass til sine barn på Skistua, og man har derfor lang venteliste
på inntak.
Det er utført betydelig vedlikehold på stua av leietaker.

Skullerudstua
Bestyrer: 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.
Det er helt vesentlig for Skullerudstua den snøproduksjon som foregår på stedet. Dette gjør at det er meget stor
aktivitet med barn, unge og voksne som benytter seg av denne snøen til ulike aktiviteter.
Stua benyttes mye til møter, selskaper og bedriftsarrangementer.
Bestyrerene sammen med Oslo Kommune har gjennom året foretatt en del mindre vedlikehold.

LOKALUTVALGENE
LU Røyken
Leder: Elisabeth Holth Johannessen.
I sesongen har vi avholdt fem styremøter. Lokalutvalget har vært representert på kontaktmøte i Skiforeningen sentralt samt i møter med Røyken kommune sammen med Skiforeningen sentralt. Økonomien er tilfredsstillende.

Arrangementer
Skiskole: Arrangerte skiskole over tre lørdager i januar/februar 2007 på jordet ved Spikkestad barneskole. Vellykket
arrangement.
Barnas Holmenkolldag: Arrangerte Barnas holmenkolldag 11. mars med ca 200 deltagere under strålende vær og
med flotte løyper.

Løyper
I løpet av sommeren/høsten har det vært ny befaring i både Baardsrudmarka og Årosmarka.
Magne Ski har fortsatt sitt gode arbeid med utbedring/kvisting av Baardsrudmarka.
I forbindelse med at vi har fått tilleggsbevilgninger fra Røyken Kommune i tidsrommet 2008/2011 til utbedringer av
løypenettet sør i Røyken har vi satt opp følgende prioritering.; 1 Baardsrudmarka, 2 Årosmarka.
Vi fikk tilleggs-bevilgninger fra Røyken kommune til forbedringer av løypenettet ved Heggsjø, og dette ble utført i
2007. I tillegg er det gjort utbedringer av løypa ved Haukelia .
Skiforholdene vinteren 2007 har vært fine i Kjekstadmarka. Markene Sør i kommunen har hatt for lite snø til å bli
kjørt. Stor honnør til vår faste løypekjører, Trygve Rud.

LU Jevnaker, Ringerike og Hole
Leder: Erling Nygård
10 styremøter avholdt sesongen 2006/2007.

Løyper
I denne perioden er det gjort utbedringer på flere av de eksisterende løypene. Bl.a. er området rundt Vassenvika
utbedret både i retning Løvlia, Ringkollen og Damtjern.
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Ved Fjellseterbommen er løypa lagt litt om. Av nye løyper kan vi stolt informere om trasèen fra Ringkollen ned til
Røsstjern, fra Borgersetra til nytt utsiktspunkt, og ikke minst en 2 km sløyfe i lysløypa som er preppet med tanke på
at den skal kunne brukes med minimalt med snø.
Langvassbrenna-trassèn har vært mye i fokus både internt i styret og i media denne perioden. Trasèen er ferdig, men
pga. div uoverenstemmelser ble det ikke gitt tillatelse til å kjøre den med løypemaskin i perioden.
Skiforeningen har også rustet opp sommer/sykkeltraseen ved Bjønnputtdalen, Steinbutjenn og Løvlia, samt strekningen
Sørsetra-Kleivstua.
Vårt område er i dag et flott utgangspunkt for både ski-, sykkel- og fotturer på Østlandet, når vi tar i betraktning
valgsmuligheter, løype/trasè -kvalitet, prepareringspålitelighet, og snøsikkerhet.

Arrangementer
Ringkollen Vinterfestival med Barnas Ringkolldag: Siden forrige årsmelding har vi hatt to festivaluker. Begge ble
gjennomført med tradisjonelt program, hvor Barnas Ringkolldager var høydepunktet. 8.mars 06 ble en kjempesuksèe. Arrangementet samlet ca 800 barn i alderen 0 – 12 år. 11.mars 07 fikk ikke den samme oppslutningen. Dette kan
ha en sammenheng med den snøfattige vinteren. Etter hver av festivalukene har styret evaluert opplegget så positive
og negative erfaringer kan nyttiggjøres til seinere festivaluker.
Skoleskistafettene forløp uten problemer og må nå kunne sies å være et av flere velsmurte arrangementer i lokalutvalgets regi.

Aktiviteter
Skiskolen har i denne perioden hatt tilhold i Ringkollbakken (Martin Brodahl). Tilbakemeldingene vi har fått er at
de fra neste år ønsker seg tilbake til ’myra’, og Løypebasen’s eminente service.

Medlemsverving
Det er gjennomført organisert medlemsverving over to helger i februar/mars både i 06 og 07. Uten å vite hvor mange
som til syvende og sist betaler, er det en virkningsfull måte å verve nye medlemmer på. Skiforeningen har planer om
et prosjekt ift. å gi barnehagebarn /foreldre informasjon om skiglede, samt skiforeningen generelt. (Thore Stubberud
og Åse Ragnhild Sveen er ansvarlige for prosjektet.)

Ny markalov
Den nye Markaloven er diskutert og behandlet i styret. Vårt syn er videreformidlet pr. brev til Skiforeningen sentralt.

Økonomi
I år som tidligere, er det grunn til å rette en stor takk til alle de bidragsyterne som gjør det mulig å tilby den gode
løypestandarden vi har i våre nærområder.
Lokallaget har mottatt
Kr 30.000,- fra Ringkollveien AL
Kr 50.000,- fra Sparebank 1 Ringerike
Kr 2.000,- fra Sparebank 1 Jevnaker/Lunner
I tillegg gir kommunene et bidrag til skiforeningen sentralt. Det utgjør henholdsvis; 350.000,-fra Ringerike, 80.000,fra Hole og 50.000,- fra Jevnaker.
Skiforeningen lokalt er godt bemidlet. Vi har av den grunn bevilget 30.000,- kr til skiaktivitetsfremmende tiltak det
siste året. Skiforeningen har i tillegg sponset busstransporten for lokale utøvere til Holmenkollen Skimarathon de
to siste årene.
Av større investeringer som er foretatt kan vi nevne snøskuter og beitepusser. Snøkanon står også på ønskelista.
Søknad om tippemidler er derfor sendt.
Nestleder (Thore Stubberud) arrangerte en meget vellykket sommeravslutning for styrets medlemmer med ledsagere
i begynnelsen av juli. Tusen takk!
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LU Asker og Bærum
Leder: Carl Christian Rødskog
Løypebaser: Asker: Ragnar Roll. Bærumsmarka: Ole Henrik Lien Andersen.
Sollihøgda/Kleivstua: Kjell Berg

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 og Skiforeningens lokalutvalg i Asker og Bærum. Stedene har hatt godt besøk i vinter.

Aktiviteter
Lokalutvalgets program har omfattet deltagelse på skibusser, måneskinnsturer, verveaktiviteter, betjening av Mikkelsbonn i Vestmarka, løyperydning og patruljevirksomhet i marka. Familiesykkeltur i Lommedalen til Greinehytta ble
arrangert i juni. I tillegg har vi hatt stand i samarbeid med Budstikka Media ved By i
Lommedalen. Markatjenesten har også hjulpet til under Barnas Holmenkolldag og Oslo Vintefestival i Spikersuppa.
Løyper: Sen vinter men bra forhold i høyereliggende strøk.
Skiforeningen har arrangert skiskole for skole- og barnehagebarn i Asker og ved Kolsåsbakken, samt på Sollihøgda
og Sørkedalen med ca. 3000 barn. I Kirkerudbakken er det holdt snowboard- og alpinkurs. Friluftsskole er arrangert
vår og høst ved Stein gård i Bærum og på Solli i Asker.

Skiforeningen Groruddalen
Leder: Arne Eliesen.

Løypearbeid
Dårlig start på vinteren, hvor snø og kulde var mangelvare. I løpet av høsten hadde noen stjålet heisen til en våre
store snøkanoner, og dysene var også borte. Både garasjen og skiforeningens container ble tagget ned.
Mildværet holdt frem til 23. januar. Da kom det 20 cm nysnø, og gradestokken viste -10 grader. Skiskolen ble 2 dager
forsinket, mens snøkanonene gikk for fullt. Vi fikk lagt snø for hele skiskolen, og i hele alpinbakken, og resten av
vinteren gikk brukbart.
Den 6.februar var det kommet mer natursnø, og Bjerke videregående skole(idrettslinja), startet som vanlig med å lage
skileik i motbakken til den gamle hoppbakken. I dagene etter fikk Høybråten skole instruksjon av vordende trenere
i kule, staup og hopp. Anlegget ble siden brukt av alle skolene i vårt nærområdet å sine skidager i LIA.
Alle lysløyper og løyper i Gjelleråsmarka ble preppet og alpinbakken gikk for fullt. Liastua ble holdt åpen lørdager
og søndager. På hverdager ble stua holdt åpen for skoler og andre organisasjoner, blant annet OBOS. Den 9. februar
ble det lagt løyper ved Høybråten kirke for 300 barn, som fikk skirenn med medalje, mat og drikke, arrangert av
Høybråten LIONS – alt var gratis.

Aktiviteter
Alpingruppa har arrangert skiskole for vordende alpinister, med 40 deltakere. Den 21. februar kom det 300 barn fra
skolefritidsordningen i vårt område med fullt utstyr og hadde skidag både i bakken og løypene, som ble avsluttet
med grilling og medaljeutdeling.
Skiforeningen Grodruddalen og Seniorgutta HSIL arrangerte Skisportens dag med premier og t ilbehør – ca 250
deltakere konkurrerte i bakken og løypene.
Den 21 mars fikk seniorgutta HSIL besøk av ordføreren i Oslo som synes vi hadde det fint. Mens vi satt og spiste
myldret det inn mange barn fra en barnehage som lurte på hvordan vi hadde fått det til. Det lurte vi også på!
Den 27 mars avsluttet langrennsgruppa i HSIL vinteren i Lia med å arrangere sprint.

LU Enebakk
Leder: Edit Haug
Styret har hatt 5 styremøter.
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Løypearbeid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryddet løypa Holmetjern – Elggrava – til Vasatjernsveien.
Fornyet 2 klopper mellom Elggrava og Gravtjern.
Reparert nedfalt bro like ved Vikstjernskoia.
Ryddet ny stormaskinløype Vasatjern – Grusbakken. Her er også to klopper gjort bredere.
Fjernet merking på første del av stormaskinsløypa Vikstjern – Grusbakken da denne delen viste seg for bratt for skiløping.
Ryddet og merket ny stormaskinløype fra Grusbakken og over Andersrudåsen og frem til Bysetermosan.
Ryddet løypa Streifinn – Myrsætra.
Ryddet løypa Østenbøl – Holmetjern.
Ryddet og merket løypa Jehovas Vitner – Vikstjern.

Løypepreparering:
Det var en fryd å kjøre løyper med den nye snøscooteren vi samlet penger inn til i 2006. Golfbanen åpnet allerede
før jul med 3 cm snø som ble skrapt sammen under scooteren med den geniale plogen vår. Golfbanen ble holdt åpen
hele vinteren igjennom. Gaupesteinrunden ble kjørt 5 ganger. De andre løypene ble holdt åpne så lenge det var snø
i februar måned.

Arrangementer
Vinterdilten:
Det var start på Streifinn og innkomst på Drivplassen. Gode klisterløyper, men overskyet tungt vær med varmegrader. Bålplassen var på Prestmoen. 19 deltakere.

Barnas Holmenkolldag:
Den fine snøen i februar regnet helt bort da vi kom til mars slik at arrangementet måtte avlyses. Det var blitt helt
bart rundt Streifinn!

Bålsøndagene:
Det var forbausende godt vær alle søndagene i november til tross for at måneden hadde svært mye regn i ukedagene.
Det var som vanlig godt besøkt på alle bålene. Til bålene ved Morttjern og Hyttebråten på Flateby kom det til
sammen 125 besøkende. Her fikk de med seg et lokalhistorisk foredrag om stedene. Enebakk Avis hadde referat og
bilde begge gangene.
I Kirkebygda hvor bålene var ved Hvilesta’n og Wengveien kom det 36. Og på Mjærskaumosan, Vasatjern, Gapahuken og Vikstjernskoia var det i alt 365 besøkende.

Bråtan:
Bråtan var åpen 10 søndager i vinter. Det var ofte tungt og grått på de røde kalenderdagene, og dermed ble det ikke
helt de store besøkelses- søndagene. Ca 537 var innom i år (847 i fjor). Men folk koste seg, og mange kom tilbake
søndag etter søndag.

Årsmøtet:
Årsmøtet ble holdt 16. april med 19 tilstede. Det ble servert kringle og i tillegg kanelsnurrer fra Vangen. Ole Bjørn
Skjeseth gikk ut av styret og Thomas Nordby ble valgt inn istedenfor. Han har vært med oss hele tiden som løypekjører i Kirkebygda. Etter årsmøtet holdt redaktør Birger Løvland et lysbildekåseri om Sørmarkas geologiske historie
og om hvordan den første bosetningen kom etter hvert. Vi fikk se løypetraseer og bortgjemte ”perler” som de fleste
av oss ikke kjente til.

Andre arrangementer:
I år var Skiforeningen med på arrangementet «Juleveien» som ble avholdt første weekend i desember. Vi stilte med
Jons store løypemaskin, den nye scooteren og med karter, bilder og oppslagsbøker. Til tross for det dårlige været var det
mange folk, særlig barn. Bortsett fra en hyggelig prat med folk, var ikke interessen så stor på vår stand. Juleattraksjonene var mer populære.
En ettermiddag i juni ble styret og de nærmeste hjelperne våre invitert til en hyggefest på Vangen. Vi ble servert en
gryterett med kaffe og kanelboller etterpå. Været var varmt og godt, og vi koste oss ut i de lyse kveldstimene.
Takk Vangen!
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Økonomien:
Til tross for at vi ikke fikk arrangert Barnas Holmenkolldag som er en av inntektskildene våre, har vi rimelig bra økonomi.
Det har blitt mindre løypekjøring i år, og dermed har vi klart oss. Vi har anskaffet oss ny motorsag.
Vinteren i år har vært kort. Snøen kom sent i januar og var vekk igjen da vi skrev mars. Søndagene har heller ikke
vært av de beste. Til tross for dette har vi økt medlemstallet vårt med 6 nye medlemmer og er nå oppe i 257. Det må
vi si oss storfornøyd med!

Skiforeningen Sørmarka – LU Oppegård & Ski
Leder: Karl-Olaf Løkenhagen
Lokalutvalget har vært representert ved
• Friluftlivets dag
• Eventyrfestivalen
• Forum for miljø og friluftsliv
• Møte for lokalutvalgene i Kollen

Løypearbeid:
Januar 2007 startet med elendig skiføre, men 20.januar kom det litt snø. Takket være kunstsnøen og stor innsats fra
løypebasen og hans mannskap kunne skiskolen gjennomføres på tradisjonelt vis.
Vår skidag søndag 4.februar var en strålende dag på golfbanen. Lørdag 3.mars var grå og trist med yr og plussgrader,
men søndag 4.mars kom med 0 gr og Barnas Holmenkolldag var reddet. Det var overskyet, men helt fint og vi hadde
ca 400 barn til start. Deretter ble det dårligere forhold. På slutten av året kom det lite snø.
Bjørn Ekornås og Svein Gustavsen gjorde det mulig å gå på ski på golfbanen hele sesongen.
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
Skiskolen
Skiskolen hadde denne sesongen 901 deltakere. Meget godt gjennomført av skiskoleleder Kari Mette Østrem og
hennes medarbeidere.

Familiedagen på ski 4. februar 2007
Et vellykket arrangement på Golfbanen, i fint vær, fine løyper og mye pølsespising. 40 familier var gjennom løypa
en eller flere ganger. Det var 3 poster i løypetraseen. Mange positive tilbakemeldinger.

Barnas Holmenkolldag – 4. mars 2007
Arrangementet var vellykket. Brukbart vær og føreforhold. 400 barn fikk medaljer og ryggsekk eller rumpetaske med
innhold.

Friluftlivets dag – 22. april 2007
Regn og kaldt vær, 36 familier gikk gjennom 7 poster. Alle fikk premier. Vellykket arrangement.

Vårtur - 10. juni 2007
Reidar Haugen tok oss med fra Oksrud til Elgsrud, Maurtu og Assurdalen. Vi var 30 deltakere i et meget varmt sommervær.

Høsttur - 9. september 2007
100 personer og 5 hunder ble guidet av Reidar Haugen i bra vær fra Bøleråsen til Tømmeråsen og Fuglåsen.

Eventyrstien – 21. september 2007
Dette ble et vellykket arrangement i fint vær. 1400 deltakere passerte Skiforeningens post, hvor vi hadde bål.
Løypene på golfbanen og forholdene i skileiken har takket være iherdig innsats fra løypebasen og hans mannskap
hatt stor aktivitet.
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Samarbeidet med kommunene og friluftsorganisasjonene har som tidligere vært positivt.
Skiforeningen har også i 2007 fått videreført tilskuddene fra Oppegård og Ski kommuner.
Det er fra Oppegård kommune utbetalt kr 200 00,- til snøproduksjonsanlegget.
Skiforeningen Sørmarka mottok i 2007 kr 1 450,- fra Oppegård kommune i tilskudd folkehelse og kr 25 000,- fra
Skiforeningen sentralt i tilskudd i forbindelse med ombygging av Drengestua.
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

Snøforhold
Beklageligvis har værforholdene denne sesongen vært så elendige fra oss skientusiaster at det ikke har vært mulighet
for å gå på ski i turløypene i Follo. Derfor har all den skiaktiviteten som det har vært mulig å få tilrettelagt for, vært
knyttet til lysløypa og golfbanen på Belsjø i Drøbak

Løypearbeid
Lokalutvalget samarbeider nært med Drøbak/Frogn Idrettslag (DFI), som har at omfattende engasjement i Frogn
kommune med blant annet en snøproduksjon.
Det ble produsert snø, når det var mulighet for det. Således fikk skigruppa i DFI, i samarbeid med Frogn kommune,
lagt ut to sløyfer på henholdsvis 2 og 1,5 km. Disse fikk ligge ca 6 uker før de rant bort. Det ble imidlertid mye
skigåing og 6 skirenn ble arrangert, derav kretsmesterskapet i Akershus for aldersbestemte klasser som Ås IL hadde
ansvaret for. Som følge tilsagn om økte årlige bidrag fra Frogn kommune, vil Skigruppa i DFI satser på nytt å bedre
snøproduksjonsutstyr til bruk neste år.
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. Spesielt har ny kommuneplan med innregulering av et industriområde midt i hjertet av Frogns største sammenhengende skogsområde, skapt store utfordringer

Skiforeningen Gjøvik & Omegn
Leder: Line Bakkum
Snøen kom sent, men det var stabilt føre etter jul og gode løyper, så sesongen ble bra.
Det er avholdt 7 styremøter i perioden.

Medlemsstatus:
Medlemstallet har gått noe ned. Vi har hatt noe fokus på verving og forslag til tiltak som vi ønsker å bringe ut i livet
denne vinteren.

Arrangement:
Det har vært avholdt måneskinnstur på tradisjonelt godt vis. Med godt oppmøte.
Etter at idrettskolen for barn ikke lenger arrangeres, startet vi i vinter opp med skiskole. Dette var første gang i vinter
med meget bra frammøte, god stemning og barn som ble synlig bedre og tryggere på ski.
Skitur Lygna – Gjøvik ble arrangert sammen med turlaget.
Skitur Stangstua – Gjøvik. Turen ble arrangert. Ikke mange deltakere, men en fin tur for de som var med.
Barnas Skidag ble arrangert som en avslutning på skiskolen. Frammøte var lavere enn tidligere år, men en flott dag
for de som kom, med skitur, premier og strålende sol.
På årsmøte høsten 2006 var det veldig lav deltagelse. Derfor har vi lagt opp til en temakveld på årsmøte i år.
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REDAKSJONEN, INTERNETT OG TRYKKSAKPRODUKSJON
Snø&Ski
Medlemsbladet Snø&Ski kom ut i fire utgaver i 2007. Gjennomsnitlig 40.000 pr. utgivelse.
Portokostnadene utgjør en betydelig del av kostnadene ved bladet.

Årbok
Årboken for 2007 var på 204 sider. Historisk tilbakeblikk gjennom Skiforeningens lover, gamle skiklubber, Nordmarkas topper og ny utstilling; «Vinterglede» i Skimuseet er noe av innholdet. Oppsummering av skisesongen fra et
meteorologisk perspektiv var med også i år, og oppsummering av arrangementene i Holmenkollen med alle resultater er obligatorisk.

www.skiforeningen.no
Skiforeningen har fullført restrukturering- og redesigns-prosjektet av skiforeningen.no som ble startet i 2006. Resultatet er en brukervennlig web med stor informasjonsmengde, særlig gjennom markadatabasen hvor det blant
annet er informasjon om stuer, steder, turer, løyper, stort bildearkiv og web-kameraer. De fleste oppslagene er på
føremeldingen.

Øvrige trykksaker
Redaksjonen produserer i tillegg layout- og trykksaktjenester til alle aktivitetsområder og avdelinger i Skiforeningen.

HOLMENKOLLEN KULTUR- OG TURISTANLEGG
Holmenkollen Kultur- og turistanlegg ble for 13. år på rad Norges mest besøkte turistattraksjon, til tross for en nedgang i besøk på ca. 3%. Antallet individuelle besøkende i Skimuseet gikk gledelig nok opp med 5000 personer, mens
det dessverre kom færre gruppebesøk til anlegget. En årsak til nedgangen kan være at Skimuseet i en periode hadde
redusert tilgjengelighet pga. ombygging.
Til tross for nedgang i besøkstallet ble allikevel de økonomiske målsetningene for anlegget nådd.
Sommeraktiviteter som «Elgdag» og «Barnas Trolldag» ble gjennomført til stor glede for barn og voksne. I 2007
var det mulig å besøke Skimuseet og hopptårnet hver eneste dag, noe som bl.a. de nærmere 80 turoperatører som
Skiforeningen har samarbeidsavtale med, setter meget stor pris på.
Totalt 820310 personer tok turen til Holmenkollen i 2007, mens 246093 av disse var inne i Skimuseet og Hopptårnet.

Skimuseet
Utstillinger
I første halvår var alt arbeid rettet mot å ferdigstille den nye basisutstillingen Vinterglede. Den ble åpnet av H.M.
kong Harald 31. mai 2007.
Deler av den tidligere tema-utstillingen om Kjell Aukrust som tegner, maler og forfatter demontert ble sendt til Aukrustsenteret i Alvdal som langtidslån. De øvrige gjenstandene er integrert i museets nye utstilling. Etableringen av
Vinterglede innebar at museets 2. etg holdt stengt for publikum i tidsrommet 1. februar til 31. mai. Dette førte til noe
redusert tilgjengelighet og lavere aktivitetsnivå overfor publikum. Den nye utstillingen har resultert i en betydelig
tilvekst i museets gjenstandssamling, spesielt til avdelingen Wall of Fame med ski fra store skihelter gjennom tidene
i ulike disipliner.
I forbindelse med Vinterglede-utstillingen fikk Skimuseet det gamle glass-slottet fra Norway Designs, laget av Åse
Fire. Norway Designs og Skimuseet har samarbeidet om markedsføring både av det gamle og nye glasslottet.
I 2007 har museet kontinuerlig arbeidet med planlegging av et nybygg, fase 3 – Iskosset. Det var gledelig at skriftlig
tilsagn om finansiering ble gitt fra Kultur - og Kirkedepartementet med 5,6 millioner og 8,5 millioner fra Stein Erik
Hagen. Prosjekteringsprosessen er i full gang.
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I forbindelse med Norges Skiforbunds 100 års-jubileum i februar 2008, har Skimuseet vært sentral i å lage en plakatutstilling som skal vises på 6 ulike museer og opplevelsessentra i Norge. Likeledes har vi vært med i planleggingen
av Skiforeningens eget 125-årsjubileum i januar 2008.
Vi har bidratt med utlån av gjenstander til andre museer: Galleri F15, Norsk Skogmuseum og NTNU Vitenskapsmuseet. – alle med fokus på Fridtjof Nansen i forbindelse med Det Internasjonale Polaråret. I tillegg har museet lånt ut
gjenstander til utstillingen Åpent Slott viet kongeparets 70 – års dager.

Formidlingsvirksomhet
Det har også i 2007 vært stor interesse fra næringsliv, organisasjoner og private for arrangementer på Skimuseet.
Rundt 280 grupper har hatt opplegg med omvisning, derav rundt 40 skoleklasser.
Takket være driftsstøtte fra Oslo Kommune kunne vi også i 2007 til by gratis inngang til alle skoleklasser i Oslo.
Skoleelever har vært invitert til egne aktivitetsdager, som trolldag i juni og juleverksted i desember. Skimuseet deltok i 21. og 22. september på Forskningstorget på Universitetsplassen med originalgjenstander både fra tidligere
og dagens polarekspedisjoner (Nansen og Børge Ousland) og prosjektet «Pakk en pulk», der publikum selv laget
utstyrslister for ekspedisjoner over Grønlands innlandsis.
15. april arrangerte Visit Oslo «Turist i egen by» - et arrangement hvor Skimuseet bidro med omvisningene «Historiske vintergufs».
I løpet av sommersesongen ble det arrangert flere aktivitetsdager for turistene, blant annet Elgens dag, Dale Moteshow, St. Hans-arrangement og åpne omvisninger på norsk og engelsk.
14. oktober gikk årets OBOS-dag av stabelen bl.a. med Karin Bergs foredrag om «Nansen og hans kvinner», omvisninger hver time, eventyr- og tegnekonkurranser for barn på kongetribunen. Nevnte foredraget, samt «Hopp, jenter,
hopp!» har Berg holdt rundt 15 ganger i Østlandsområdet.

Dokumentasjon og forskning
I 2007 har museet hatt hjelp i gjenstandsmagasinet. Det registreringsarbeidet som ble startet i fjor, har skutt fart. Vi
har bidratt med faglig rådgiving og fotodokumentasjon i tre store bokprosjekter: Karsten Alnæs «Jeg spenner mine
ski», Thor Gotaas «Skimakerne» og Trygve Christensen «Nordmarkas Skiløpere – noen av dem».

Medier og representasjon
Skimuseet er mye benyttet i media i 2007, særlig om Holmenkollbakkens historie og betydning relatert til spørsmål
og diskusjoner rundt den nye hoppbakken som skal stå ferdig til prøve-VM i 2010. I tillegg har det vært flere filmopptak, - spesielt må nevnes lokasjon i Bent Hamers spillefilm O´Horten, samt to thailandske dokumentarfilmer.
Av offisielle besøk kan nevnes omvisninger for Ungarns statsminister, Gambias statsminister og Nicaraguas utenriksminister. I anledning utdelingen av Nobels fredspris gjestet FNs klimapanel museet.
Samarbeidspartnere
Holmenkollen Kultur- og turistanlegg har i dag 4 hovedsamarbeidspartnere som gjør det mulig å videreutvikle anlegget; Hans Herman Horn, Veidekke, Diplom Is og Coca Cola.

SALG- OG MARKEDSAVDELINGEN
Vi takker våre hovedsamarbeidspartnere i 2007: DnBNOR, Gilde, OBOS, Fortum og Lebara.
Takk også til samarbeidspartnere for Markakonseptet: Kraft Foods og Budstikka Media.
I tillegg hadde Skiforeningen også i 2007 en rekke andre gode støttespillere.
I året som gikk ble det avholdt 120 små og store idrette- og bedriftsarrangementer i arenaen.
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HOLMENKOLLEN ARRANGEMENT
FIS World Cup Nordisk – Holmenkollrennene 17. og 18. mars
Holmenkollen World Cup langrenn 30 km kvinner og 50 km menn gikk i år i klassisk stil. Pit Stop ble gjennomført
for første gang, og dette var vellykket. Tatt i betraktning snøforholdene og temperaturen var det gode forhold i løypetraseen, og 3 og 5 mila ble en knallsuksess med masse liv i Marka og inne på stadion. det var litt lite snø innover i
Marka på utsatte steder og at snø ble fraktet inn med helikopter.
Det var ca 2500 publikummere i Marka og 7000 på stadion som sørget for stor stemning.
30. 000 tilskuere fikk med seg hopprennet på Holmenkollsøndagen 18. mars. I tillegg overtok Holmenkollen hopprennet fra Lillehammer som måtte avlyses på grunn av sterk vind. Det ble derfor gjennomført to World Cup renn i
hopp i Holmenkollen i 2007 - lørdag 17. mars og finalen søndag 18. mars. På grunn av dårlige værforhold ble det
kun avviklet èn omgang på Holmenkollsøndagen, dette ble da tellende resultat. Til tross for værmessig utfordringer
var det stor stemning blant de 30.000 publikummerne som dukket opp på Holmenkollsøndagen!
Kombinertrennet (gundermetoden) lørdag ble avlyst og søndagens kombinertrenn (SPRINT) ble utsatt grunnet
dårlige værforhold.
Ungdomsstafetten 4 x 3,75 km fristil ble gjennomført 18. mars i samarbeid med Oslo Skikrets og Norges Skiforbund. Totalt deltok 30 norske lag i 17 kretser. Fire løpere på hvert lag, to jenter og to gutter i alderen 15- 16 år.
Kongehuset var godt representert begge arrangementsdagene. Over 1000 frivillige, inkludert klubber og gardister stilte
opp denne helgen. Det var i år 18 nasjoner som deltok i hopp, 12 i kombinert, og 13 nasjoner i langrenn (både for menn
og kvinner). Arrangementet ble godt profilert både i forkant, underveis, og i etterkant. Holmenkollrennene ble sendt ut
til tv-tittere i mange land, fra Sverige, Finland, Polen, Italia, Sveits, Tyskland og Østerrike til Russland, Japan og USA.
Bystyrerennet ble arrrangert i Holmenkollen nasjonalanlegg torsdag 15. mars. Det var fint vær, litt mildt men godt
skiføre. Langrennet var en stafett med fire på hvert lag. Det var 32 deltagere og ca 10 supportere som fulgte med og
heiet frem løperne. Lag nr. 6 vant løpet med en sterk tid og det var Arbeiderpartiets/ Bystyrets sekreteriats felleslag
med Rune Gerhardsen, Klaus Austheim, Vera Holst Eckbo og Jon Evang som kom øverst på pallen.
Stortingsrennet ble avviklet i strålende sol mandag 19. mars. Rennet har vel aldri blitt arrangert så sent på året, men
med et stadig mer populært riksanlegg og et stadig mer travelt Storting, var det ikke mulig å finne en tidligere dato
for rennet. Totalt var det over 130 deltakere i konkurranse- og turklassen. Arbeids- og sosialkomiteen var klart beste
komité, og Arbeiderpartiet var like klart beste parti. Regjeringen var dessverre fraværende i år.

VM 2011
Det er etablert et eget aksjeselskap som skal være ansvarlige for gjennomføringen av arrangementet. Eierne er Norges
Skiforbund (60%) og Skiforeningen (40%). Det er oppnevnt styre og hovedkomite samt ansatt ledelse i selskapet.

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG
Skiforeningen forvalter nasjonalanlegget på vegne av Oslo kommune. Gjeldende driftsavtale som regulerer samarbeidsforholdet er revidert, og Oslo kommune har fra 2007 overtatt kostnadene knyttet til kommunale avgifter og
strøm til Nasjonalanlegget. Det tas sikte på å inngå ny avtale i forbindelse med gjennomføringen av VM-nordiske
grener i 2011 og ny avtale f.o.m 2012 som også vil omfatte nytt anlegg i Midtstua.
Kostnadene til drift av nasjonalanlegget dekkes ved bidrag fra øvrige avdelinger i Skiforeningen. Skiforeningen betaler 10% av alle salgs- og reklameinntekter og av billettinntektene ved World Cup nordiske grener og ved andre større
idrettsarrangementer. Kultur- og Turistanlegget (Skimuseet) 10% av billettinntektene, og Salg- og Markedsavdeling
bidrar i forbindelse med deres eventarrangementer. Kostnader til snøproduksjon og andre fortløpende vedlikeholdskostnader har økt betraktelig, noe som resulterer i mindre ressurser tilgjengelig for vedlikehold av anlegget.
2007 var en bra vinter mht. snøforholdene, men klimaendringer og mildere vintre vil kunne skape problemer i fremtiden. Nasjonalanlegget vil derfor være avhengig av kunstsnø for å kunne være et anlegg for trening og gjennomføring
av nasjonale og internasjonale konkurranser. Skiforeningen har investert i utstyr som vil kunne produsere kunstsnø når
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værforholdene tillater det, men mangel på tilstrekkelig kaldt vann og tilstrekkelig kalde dager, hindrer effektiv produksjon. I utgangspunktet benyttes vann fra tjernet, men når det er tomt må vann fra det offentlige nett benyttes. I 2007 ble
det også produsert store mengder kunstsnø i Sørkedalen i tillegg til kunstsnø produsert i Holmenkollen (Midtstua).
Også i 2007 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. Artcic Challenge ble arrangert i Midtstua, et internasjonalt arrangement med stor oppmerksomhet og som ble TV-overført i flere land. Flesteparten av aktivitetene i nasjonalanlegget foregår på vinterstid, på sommerstid har anlegget blitt benyttet til produktlanseringer og til diverse firmaarrangementer.
Planleggingen av utbyggingen i Holmenkollen for VM i nordiske grener i 2011 er i gang. Byggherre er Oslo kommune. Bystyret vedtok en økonomisk ramme på 920 millioner kroner, hvorav 110 millioner fra staten. Utfordringen
er å få bygget et best mulig anlegg innenfor den økonomiske rammen som er gitt. Ulike løsninger både for nye
hoppbakker og stadion er utredet i samarbeid med representanter for brukerne, herunder Skiforeningen.
Vedlikeholdet de senere år preget av at VM 2011 vil kreve store endringer i bygningsmassen og i de tekniske anlegg
i nasjonalanlegget. Vi ser med spenning fram til at de nye planene for utbygging foreligger. Dette medfører store
utfordringer for de som i dag arbeider i nasjonalanlegget, men gir samtidig ny inspirasjon til å stå på for at nasjonalanlegget i Holmenkollen også i framtiden vil være det beste sted for store internasjonale arrangementer og for
trening og arrangementer for klubber og lag i Oslo og omegn.

STYRET
På generalforsamlingen i mai måned ble Kristin Bjella og Wenche Holen valgt til nye styremedlemmer. Dag Kaas
ble gjenvalgt som styreleder. Olav Fjell måtte trekke seg i august p.g.a. ny jobb som innebar mye reising. Styret har
derfor etter august bestått av ni medlemmer: Dag Kaas (styreleder), Ole Fr. Anker-Rasch, Kirsti P. Gurholt, Vigdis
Jynge, Kai Krüger Henriksen, Shahzad Rana, Kristin Bjella, Ole Kristian Sørland, Wenche Holen.

RÅDET
På generalforsamlingen ble Knut Almquist gjenvalgt til rådets ordfører. Rådet består av til sammen 12 medlemmer:
Knut Almquist (rådets ordfører), Thomas Fearnley, Anders Haugen, Inger Norbye, Rolf Nyhus, Arne Giske, Anne
Cathrine Frøstrup, Svenn Kristiansen, Christian Joys, Carl Otto Løvenskiold, Martin Mæland, Sverre K. Seeberg,

STYREOPPNEVNTE KOMITEER
Markakomitéen
Det har vært avholdt 6 møter og ca 20 saker har blitt behandlet. Markaloven har vært den dominerende saken.
Innspill til Miljøverndepartementet skjedde i forbindelse med deltagelse i referansegruppe der. MDs lovutkast ble
mottatt i juni og behandlet to ganger i komitéen før uttalelse ble avgitt i november. Andre saker har blant andre
vært: Strategiarbeidet i Skiforeningen, turskøyting som aktivitet i Skiforeningen, befaring av barmarksarbeider i
løypene og komitémedlemmenes roller i komitéen. Vigdis Jynge, Kirsti P. Gurholt og Kristin Bjella har vært styrets
representanter i komitéen.

Holmenkollen Utvikling
Det har vært avholdt fem møter i komiteen. Hovedsaker har vært etablering og finansiering av Skiforeningens 125
års jubileum, arbeidet med skisser og program for byggetrinn 3 på Skimuseet, strategiplan 2008 - 2012 og ikke minst
oppfølging og innspill i.f.t. utbygging av Holmenkollen. Komiteen har også hatt overordnet ansvar for etablering,
finansiering og åpning av «Vintergledeutstillingen» i Skimuseet 31.5.07.
Komiteen ledes av Anders Haugen, og består for øvrig av Kai Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen, Wenche
Holen, Rolf Nyhus, Karin Berg og Steinar Eidaker.

Komité for økonomi, finans og juridiske saker
Det har vært avholdt fire møter i komiteen. Hovedsaker har vært foreningens finansielle rammebetingelser, inkludert
forsikrings- og bankbetingelser, diskusjoner knyttet til mva-problematikk samt fokus på forvaltning av foreningens
fond og legater.
Komiteen ledes av Bjørn Henrik Rasmussen og består for øvrig av Ole Fr. Anker-Rasch, Marianne Reusch, Steinar
Eidaker og Ellen L’orange.
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HEDERSBEVISNINGER
På generalforsamlingen i mai ble Sølvnålen tildelt følgende personer:
• Marianne J. Reusch – styremedlem i 6 år
• Are Kjensli – styremedlem i 10 år, hvorav 4 siste år som nestleder.Leder av Organisasjons komiteen, Holmenkollen i 11 år
• Rolf-Christian Solem – funksjonær Holmenkollen i 22 år

REGNSKAP/ ØKONOMI OG FINANS
Skiforeningens samlede inntekter for 2007 ble NOK 88,9 mill. mot NOK 92,1 mill. i 2006. Inntektene består hovedsakelig av medlemskontingent (20%), sponsorinntekter (17%), billettinntekter turistanlegg/arrangement (13%), deltakeravgift (14%), tilskudd og gaver. 28 % av foreningens totale kostnader knytter seg til løyper i marka og annen
medlemsrelatert virksomhet. Administrasjonskostnader utgjør 8% av totale kostnader.
Årets resultat for 2007 ble på NOK 2,0 mill. mot NOK 2,1 mill. i 2006. Årsresultatet inneholder jubileumsgaver
øremerket løypemaskiner på til sammen NOK 2,0 mill. som fører til et 0-resultat på underliggende drift.
Det er etter regnskapsårets avslutning ikke inntruffet vesentlige hendelser som påvirker foreningens resultat eller
som har innvirkning på balansen. Tiden frem mot og under byggeprosessen blir utfordrende for foreningens økonomiske situasjon, og det er dialog med byggherre Oslo kommune omkring dette.
Driften av Nasjonalanlegget krever betydelige finansielle midler. Driftsavtalen med Oslo kommune er reforhandlet
for 2007 og 2008, og som et resultat av dette har Oslo kommune påtatt seg å bære kostnader knyttet til strøm og
kommunale avgifter for Nasjonalanlegget. Dette medfører at Nasjonalanlegget resultatmessig balanserer.
World Cup Nordisk gjennomføres i samarbeid med Norges Skiforbund, og prosjektet viser for året 2007 et 0-resultat.
Inntektene her består av sponsorinntekter (71%) og billettintekter fra arrangementet (26%). Prosjektet var budsjettert
med et overskudd på NOK 62’ Avviket skyldes i hovedsak økte avskrivninger knyttet til investering i frysespor til
hoppbakken.
Utstillingen Vinterglede ble åpnet i Skimuseet 31. mai. Denne utstillingen ble finansiert med NOK 7,0 mill. i gaver
og bidrag fra private givere. Sluttsummen ble grunnet kvalitetsheving ca 900’ høyere, og dette ble belastet regnskapet
til Kultur og turistanlegget.
Finanskostnader ble i 2007 på NOK 1,5 mill. mot NOK 1,3 mill. i 2006.
Skiforeningen hadde ved utgangen av året 2007 balanseført eiendeler på totalt NOK 60,6 mill. Skimuseet og Kollentorget med tilhørende infrastruktur utgjør den største posten med NOK 23,6 mill. Foreningen har fond og legater på til sammen NOK 8,7 mill., plassert i form av bankinnskudd. Det er knyttet restriksjoner til bruk av midlene.
Foreningens regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.
Styret foreslår at årets resultat på NOK 2.063.620 disponeres som følger:
Overført Finn Qvales fond 				
Overført fond gaver med eksternt pålagte restriksjoner
Overført til annen egenkapital
			

NOK
NOK
NOK

124 080
2 055 465
-115 925

PERSONAL
Skiforeningen hadde pr. 31.12.06, 54 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.
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FREMTIDSUTSIKTER
Ny strategiplan
Skiforeningen har etter grundig behandling i administrasjonen og styrende organer vedtatt ny strategiplan for 2008
– 2012:
• Skiforeningen skal være pådriver og døråpner for de gode friluftsopplevelsene. Vi skal gjøre Marka enkelt tilgjengelig for alle – sommer som vinter – gjennom merking og preparering av løyper og sykkelstier, drift av stuer og
serveringsseteder som attraktive turmål, skikurs, friluftskole og andre aktiviteter.
• Skiforeningen skal være markaeksperten som sikrer god og lett tilgjengelig informasjon om marka og markabruk.
Gjennom våre aktiviteter og vår kommunikasjon skal vi drive holdningsskapende arbeid og spre friluftslivets gleder.
• Skiforeningen skal videreutvikle skitradisjoner. Vi skal videreføre skitradisjonen inn i det moderne samfunn som
en viktig del av vår kulturarv gjennom både å utvikle, bevare og formidle skihistorien.
Miljøhensyn og miljøforståelse skal være veiledende for alt vårt arbeid.
Skiforeningen har ambisjoner om å øke medlemstallet betydelig i strategiperioden.

Markaloven
Skiforeningen har som formål å stimulere til - og tilrettelegge for - skiidrett og friluftsliv.
Det er viktig å sikre Marka til rekreasjon, naturopplevelser og idrett, og foreningen har hatt et stort engasjement i
dette langt tilbake i historien. Skiforeningen ønsker derfor en markalov velkommen. Vig
sendte i november høringsuttalelse til ny markalov og vil følge opp at loven reflekterer at det beste vern er bruk.

Klima
Økt bruk av de fritids- og feriemuligheter den by- og tettstedsnære Marka byr på, vil få økende betydning. En variert
tilrettelegging for friluftsliv og idrett, herunder også konsentrert innsats i form av løyper som kan prepareres på lite
snø og snøproduksjonsanlegg på utvalgte steder, må derfor kunne utvikles videre i tråd med fremtidige ønsker.

VM 2011
VM i nordiske grener i 2011 er den utløsende faktor for oppgradering av Holmenkollanlegget. Det er imidlertid
uansett behov for modernisering av anleggene for å tilfredstille internasjonale standarder og sikre fremtidige World
Cup- renn og andre aktiviteter i anlegget.
I 2007 har det vært gjennomført arkitektkonkurranse for ny storbakke. Konkurransen samlet hele 104 arkitektkontorer fra 37 nasjoner. Vinneren ble belgieren Julien De Smedt med kontor i København.
Ombyggingen omfatter mindre profilendringer på bakken, nytt starthus, startplattformer, nytt dommertårn, vindskjermer, nye tribuner og heisanlegg. Holmenkollbakken vil være en K 117 bakke. Midtstubakken skal bygges litt
nord for den gamle bakken. Dette vil bli en K 92, og skal være et treningsanlegg for rekruttering etter VM 2011. Det
skal også gjøres betydelige arbeider med løypenett og stadion. Alle løypealternativene for VM skal skje innenfor en
10 km løype med avkortninger. Det legges til rette for en 5 km asfaltert rulleskitrase. Snøproduksjonsanlegg vil bli
etablert i Holmenkollbakken, langs langrennstrase/stadion og i Midtstubakken.
Et hovedpunkt for utbyggingen er at anleggene skal være til glede både for elite og bredde og gjennom hele året
også etter VM, samtidig som at Holmenkollen skal opprettholde sin status som Norges mest besøkte turistmål. Det
er også et mål at arenaen utformes slik at den skal kunne benyttes til glede for mange også til annet enn idrettsformål.
For å sikre dette er det nødvendig med en sterk involvering fra Skiforeningen i prosjekterings- og byggefasen.
Utbyggingen vil virke inn på Skiforeningens virksomhet, særlig i World Cup-avdelingen, nasjonalanlegget og kultur- og turistvirksomheten. Det forutsettes at Skiforeningen ikke blir økonomisk skadelidende, og konkret avtale
vedrørende dette må på plass så raskt som mulig.
Det er etablert et eget aksjeselskap som har ansvar for gjennomføring av ski-VM 2011. Skiforeningen og Norges
Skiforbund er eiere med hhv 40% og 60%. Et forventet overskudd skal overføres en stiftelse og i sin helhet tilfalle
«arrangementer i Holmenkollen». Det er sannsynlig at VM 2011 AS får ansvar også for å gjennomføre prøve-VM
i 2010. Det er viktig å sikre at Skiforeningen og fremtidige World Cuper kapitaliserer på VM, både gjennom den
revitalisering, motivasjon og kompetansebygging dette gir mulighet til. Tilsvarende er det viktig at det også bidrar
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til styrking av forholdet til samarbeidspartnere. Dette forutsetter bevissthet og nært samarbeid samarbeid mellom
partene i planleggings-, gjennomførings- og tilbakeføringsprosessen. I tillegg til at Skiforeningen er repsresentert i
selskapets styre og hovedkomite er det derfor viktig med videreføring av et nært og godt administrativt samarbeid.

Økonomi.
Det er anbefalt at sentrale unntak for beregning av merverdiavgift på kultur og idrettsområdet oppheves. Det legges
en avgift på salg av tjenester på hovedsakelig åtte prosent, samtidig som aktørene får full fradragsrett på anskaffelser.
En slik omlegging vil være svært gunstig for Skiforeningen, blant annet ved anskaffelser av løypemaskiner, vedlikehold og utbygging på stuene osv.

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.

Oslo, 17. april 2008

23

Skiforeningen

Årsberetning 2007

24

Årsberetning 2007

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Resultatregnskap

NOTE
1

4
5
2

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2007

2006

Driftsinntekter

88 935 475

92 105 390

Sum driftsinntekter

88 935 475

92 105 390

Varekostnad
Lønn og personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader

19 336 259
30 742 004
4 007 878
31 824 393

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

Sum driftskostnader

85 910 534

89 171 087

3 024 941

2 934 303

552 149
-1 513 470

462 449
-1 253 355

-961 321

-790 906

Ordinært resultat

2 063 620

2 143 397

ÅRETS RESULTAT

2 063 620

2 143 397

Overført Finn Qvale´s Fond (Bunden Egenkapital)
Overført fond gaver med eksternt pålagte restriksjoner
Overført til annen egenkapital

124 080
2 055 465
-115 925

254 310
0
1 889 087

Sum overføringer

2 063 620

2 143 397

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

31-12-07

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

31-12-06

29 667 973
5 065 494
554 493
35 287 960

30 614 056
3 925 008
994 037
35 533 101

8 756 443
800 000
9 556 443

8 580 087
0
8 580 087

44 844 403

44 113 188

944 822

1 025 310

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

6 690 998
3 307 774

1 408 549
2 087 665

Sum fordringer

9 998 772

3 496 214

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4 850 348

10 088 437

Sum omløpsmidler

15 793 942

14 609 961

SUM EIENDELER

60 638 345

58 723 149

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige plasseringer
Aksjer VM 2011 AS
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

26

Årsberetning 2007

27

Årsberetning 2007

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Noter til regnskapet 2007

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 2007 har Skiforeningen mottatt gaver på til sammen
NOK 5,4 mill. fra private givere. NOK 2,6 mill. av dette er gaver øremerket ny utstilling i Skimuseet - Vinterglede.
Ubenyttede gaver (NOK 3,8 mill.) var avsatt pr. 31.12.2006 og er inntektsført prosjektet i løpet av 1. halvår 2007.
Foreningen har i 2007 mottatt jubileumsgave øremerket til kjøp av 2 prepareringsmaskiner i 2008.
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 periodoseres ogblir inntektsført jevnt
over hele medlemsåret, slik at det ved regnskapsårets utgang er avsatt forholdsmessige kontingenter
for neste regnskapsår.
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Noter til regnskapet 2007
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
* 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
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2007
8 270 765
17 455 545
12 385 615
2 213 466
15 355 980
125 831
8 825 618
2 716 298
4 518 550
9 919 926
5 555 722
1 592 159
88 935 475

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

2007
154 527
2 231 970
2 483 657
6 748 002
3 546 388
8 431 877
1 090 339
1 599 872
765 956
827 985
2 474 498
316 485
501 525
592 305
59 008
0
0
31 824 394

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
31 271 661
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FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Noter til regnskapet 2007
Note 3

Resultat fordelt på avdelinger

SKIFORENINGEN
Driftsinntekter
Varekjøp
Lønn og personal
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Finansinnt
Finanskostnader
Andel adm. kostnader

Marka
Medlem
Aktivitet *

Kultur og
turist

World Cup
Nordisk

Nasjonalanlegget

44 595
9 181
14 543
1 922
13 146
5 803

24 971
4 254
5 576
1 704
10 167
3 270

11 709
6 819
1 666
115
3 112
-3

4 187
-461
2 474
95
2 103
-24

2 232
216
954
36
354
672

1
232
4 046

118
822
1 033

12
0
620

0
0
551

0
0
482

-575

190

Ordinært resultat
1 526
1 533
-611
* Av dette utgjør medlemskontingenten kr. 17,7 mill. Kostnader til marka- og medlemsarbeid utgjør
til sammen 24,0 mill.

Note 4

Salg og
marked

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2007
24 483 666
3 987 126
987 955
1 283 257
30 742 004

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

Antall årsverk fast ansatte var i 2007 39,4. 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
727 416
74 423

Styret
0
0

Rådet
0
0

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

2007
110 000
53 500
165 507

30

2006
100 000
112 856
212 856
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Note 5

Varige driftsmidler

Tomter og kunst

Anskaffelseskost 01.01.2007
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2007

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2007
Netto akkumulerte av- og nedskrivn. 31
Avskrivninger, nedskrivninger 31.12.2007
Bokført verdi pr. 31.12.2007
herav balanseførte leieavtaler

1 245 147
0
0
1 245 147

I alt
90 828 069
3 762 737
0
94 590 806

1 245 147

37 953 671
0
37 953 671
28 422 825

17 960 995
0
17 960 995
5 065 496
1 350 582

3 388 175
0
3 388 175
554 492
428 507

59 302 841
0
59 302 841
35 287 960
1 779 089

0

1 821 084

1 660 483

526 311

4 007 878

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
0

EDB-anlegg
Bygn. og
ITannen fast
Driftsløsøreeiendom
inventar og utstyr installasjon
65 501 499
20 225 520
3 855 903
875 000
2 800 971
86 766
0
0
0
66 376 499
23 026 491
3 942 669
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Note 6

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2007
Resultat for perioden
Innbetalt egenkapital
Egenkapital 31.desember 2007

Note 7

Bunden
Egenkapital

Fond gaver
m/ restriksjoner

Annen
Egenkapital

Total
Egenkapital

5 683 980
124 080
0
5 808 060

0
2 055 465
0
2 055 465

5 186 867
-115 925
50 600
5 121 541

10 870 846
2 063 620
50 600
12 985 066

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foreningen har pensjonsordninger som omfatter i alt 57 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.
31-12-07
951 122
1 048 154
-992 029
86 019
7 442
1 100 708

31-12-06
1 389 892
1 036 465
-903 236
93 372
139 563
1 756 056

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

31-12-07
19 599 161
704 561
20 303 722
-18 027 460
-835 695
1 440 567

31-12-06
19 547 634
3 270 592
22 818 226
-16 285 434
-3 538 790
2 994 002

Arbeidsgiveravgift
Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift

203 119
1 643 687

422 154
3 416 156

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

2007
15 512 609
500 000

2006
14 687 251
500 000

9 937 139

7 882 139

2007
26 979 325
0
26 981 332

2006
28 755 825
0
28 757 831

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 2007
5 683 980
150 000
300 000
385 688
20 000
50 000
50 165
44 433
200 000
202 673
1 493 223

Avkastning
214 130
4 691
9 383
12 715
626
1 562
1 569
1 389
6 255
6 329
54 395

2 896 182
8 580 087

98 914
313 044

Disponert
Endring 2007
-214 130
124 080
-4 691
0
-9 383
0
-11 444
51 272
-626
0
-1 562
0
-1 569
0
-1 111
278
-6 255
0
-6 329
6 329
-60 000
-5 605
-102 970
-317 100

52 273
176 353

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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UB 2007
5 808 060
150 000
300 000
436 959
20 000
50 000
50 165
44 711
200 000
209 002
1 487 608
2 948 445
8 756 443
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Note 10

Kommunale tilskudd til kultur og friluftsliv
2007

Akershus Fylkeskommune
Asker
Bærum
Enebakk
Frogn
Gran og Lunner
Hole
Jevnaker
Skedsmo
Lier
Lørenskog
Nannestad kommune
Nittedal
Oppegård kommune
Oslo kommune
Oslo - driftstilskudd Skimuséet
Ringerike
Rælingen
Røyken
Ski
Ullensaker
Ås
Sum kommunale tilskudd

55 000
370 000
775 750
68 000
102 000
115 500
80 000
40 000
40 000
50 500
80 000
113 000
85 000
440 000
250 000
700 000
350 000
28 800
428 000
240 000
17 000
90 000
4 518 550

34

2006
50 000
360 000
582 500
66 000
102 000
45 500
80 000
40 000
0
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
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Note 11

Andre tilskudd og gaver

Lag- og foreninger
Akershus Fylkeskommune
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
Harestua IL Skigruppa
Holter almenning
I.L. Holeværingen
Gran kommune
Lunner almenning
Lunner kommune
Nannestad almenning
Nannestad kommune
Norges Olympiske Komite
Norges Skiforbund
Oppegård I.L. Skigruppa
Oslo Idrettskrets
Bergesens almennyttige stiftelse
Bergesens almennyttige stiftelse
Skaukara
Skiklubben Grenaderen
Skimt Ski og Orientering

Formål
Skøyting og sikkerhet
Friluftslivets år
Trygg i naturen
Gøy i friluft
Skiglede i skolen
KKD - 2005/2006
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Aktivitetsmidler barn
VM-søknaden
Snøproduksjon
Driftstilskudd
Skiglede i skolen
Tilskudd garasje Kikut
løyper
Løyper
Snøproduksjon

2007

Gaver og bidrag fra private

Note 12

20 000
0
0
0
310 000
82 000
20 000
10 000
12 500
20 000
10 000
17 300
20 000
20 500
265 517
0
0
0
227 304
250 000
10 000
20 000
25 000

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

1 340 121

1 723 375

8 579 805

1 584 705

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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Note 11

Andre tilskudd og gaver

Lag- og foreninger
Akershus Fylkeskommune
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
FRIFO
Harestua IL Skigruppa
Holter almenning
I.L. Holeværingen
Gran kommune
Lunner almenning
Lunner kommune
Nannestad almenning
Nannestad kommune
Norges Olympiske Komite
Norges Skiforbund
Oppegård I.L. Skigruppa
Oslo Idrettskrets
Bergesens almennyttige stiftelse
Bergesens almennyttige stiftelse
Skaukara
Skiklubben Grenaderen
Skimt Ski og Orientering

Formål
Skøyting og sikkerhet
Friluftslivets år
Trygg i naturen
Gøy i friluft
Skiglede i skolen
KKD - 2005/2006
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Løyper
Aktivitetsmidler barn
VM-søknaden
Snøproduksjon
Driftstilskudd
Skiglede i skolen
Tilskudd garasje Kikut
løyper
Løyper
Snøproduksjon

Gaver og bidrag fra private

Note 12

2007

20 000
0
0
0
310 000
82 000
20 000
10 000
12 500
20 000
10 000
17 300
20 000
20 500
265 517
0
0
0
227 304
250 000
10 000
20 000
25 000

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

1 340 121

1 723 375

8 579 805

1 584 705

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:

2007

2006

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

2 063 620
-129 998
4 007 878
-1772469
80 488
-5 282 449
1 543 704
-2 015 728

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

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-1 504 954

11 366 552

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

130 000
-3 762 737
-800 000
-176 356

255 528
-3 104 372
0
-219 008

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-4 609 093

-3 067 852

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalt egenkapital fond
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

50 600
2 040 096
-1 214 737

0
0
-1 811 385

875 959

-1 811 385

-5 238 089
10 088 437

6 487 315
3 601 122

4 850 348

10 088 437

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Netto kontantstrøm 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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Skiforeningen
Holmenkollen
Skimuseet
Kongeveien 5
N-0787 Oslo
Telefon (+47) 22 92 32 00
Telefaks (+47) 22 92 32 50
E-post skif@skiforeningen.no
www.skiforeningen.no

