
Skiforeningen

Årsberetning

2008

G
ri

nd
ak

er
 L

an
ds

ka
ps

ar
ki

te
kt

er
Sk

ifo
re

ni
ng

en
Er

ik
 U

nn
eb

er
g

Es
pe

n 
B

ra
tt

lie
/S

am
fo

to



3Skiforeningen 2008

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

Skiforeningen
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Skiforeningen
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Styrets beretning 2008

Skiforeningen feiret i begynnelsen av året sitt 125-årsjubileum! Stor og vellykket jubileumsfest 
på Holmenkollen Park Hotell 31. januar med 560 gjester og Kong Harald V til stede. 
Foreningen mottok mange gaver fra enkeltpersoner, organisasjoner, stat og kommune.

Skiforeningens arbeid med å stimulere til friluftsliv og aktivitet gjennom tilrettelegging i Marka 
vinter og sommer utgjør et viktig helseforebyggende arbeid. Medlemskontingenten er den 
viktigste inntektsskilden for vår markavirksomhet. Takk derfor til alle medlemmer, og takk til 
våre svært gode samarbeidspartnere og givere for at dere støtter opp om vårt arbeid.

Generelt var det gjennom vinteren 2008 gode skimuligheter over 300 m.o.h. (I lavere områder var 
det lite snø, dette førte til at mange ikke var i ski-modus, noe også alpinanleggene merket godt).

Skikursene for barn ble godt gjennomført i hovedsak etter tidsplanen. Unntaket var skiskolen 
i Asker hvor det ikke hadde vært snøproduksjon, her måtte vi avlyse partier den siste uken. 

Holmenkollen FIS World Cup Nordic (Holmenkollrennene) og Barnas Holmenkolldag var 
vellykkede aktiviteter og arrangementer. Også World Cup Skiskyting ble arrangert i Holmenkollen. 
Arrangementet ble gjennomført av Norges Skiskytterforbund ( NSSF). Holmenkollen Skimaraton 
ble avviklet under gode forhold, riktignok med helt marginalt med snø på startområdet. 

På grunn av ombyggingen av Holmenkollen Nasjonalanlegg til VM i nordiske grener i 2011, 
stengte hele anlegget for publikum 1.oktober. Oslo kommune vedtok i sitt budsjett for 2009 å 
gi et driftstilskudd for tapte inntekter i Holmenkollen 20008/2009 på til sammen NOK 12 mill. 
Dette var helt vesentlig for å opprettholde driften av foreningen.

Medlemstallet ved medlemsårets utgang 31. august var 48.646, noe som viste en liten nedgang 
fra året før.
 
Før jul fremla regjeringen utkast til Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner 
– «Markaloven». Hensikten med loven er å sikre fremtidige generasjoner minst de samme 
muligheter for friluftsliv, naturopplevelser og idrett som vi har i dag. Skiforeningen ønsker 
Markaloven velkommen, men påpekte at bestemmelsene i utkastet kunne virke på en slik måte at 
det blir for ressurskrevende å opprettholde og tidstilpasse dagens tilbud. Krav om reguleringsplan 
for mindre tiltak vil gjøre tilrettelegging urimelig tungvint - i verste fall uhåndterlig - for en 
medlemsorganisasjon som er nødt til å prioritere bruk av knappe midler og ressurser på aktivitet, 
ikke saksbehandling. Markaloven skal til behandling i Stortinget i vårsesjonen 2009. Som det 
fremkommer under «Fremtidsutsikter» har Skiforeningen arbeidet aktivt med politikere, presse 
og andre markaorganisasjoner for å få gjennomslag for de justeringer av lovforslaget som vi 
mener er nødvendige. 
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MARKAAVDELINGEN          

Medlem
Medlemsåret er avvikende i forhold til regnskapsåret og er gjeldende for perioden 01.09.2007 – 31.08.2008.
Pr. 31.08.08 hadde Skiforeningen 48.646 medlemmer, dette er 700 færre medlemmer enn i fjor. Varierende snøforhold 
synes å være en viktig årsak til medlemsnedgangen.

Oslo har flest medlemmer med nærmere 60 % av medlemsmassen. Deretter kommer Bærum, Asker, Oppegård og Ringerike.

Medlemsmassen viser et stort flertall av menn, og aldersgruppen ungdom er nesten fraværende. De fleste nyinnmeldte 
er i alderen 30–50 år. Ved 125-årsjubileet ble det gjennomført en vellykket vervekampanje, hvor nyinnmeldinger i 
foreningen kostet kr 125,- for 2008.

Skiforeningens æresmedlemmer er: HM Kong Harald og Odd Seim-Haugen.

Løyper
Skiforeningen har ansvar for merking og skilting av 2.600 km løyper i Marka. Størstedelen av løypenettet prepareres 
av Skiforeningen.

Snøen kom i rikelig monn i siste halvdel av januar og sesongen varte i sørlige Marker til midt i mars, i midtre deler  
av Marka til slutten av mars, og slutten av april i nordre deler av Marka. Siste føremelding ble lagt ut 30. april. Første 
føremelding for 2008/09 ble lagt ut 29. oktober. Det var da skiføre ut fra Sørkedalen og i nordlige deler av Marka. 

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 denne teknologien i bruk fordi våre medlemmer og andre 
markabrukere ønsker informasjon om hva som vil bli preparert i løpet av formiddagen eller dagen.

Skiforeningens maskinpark består av 16 egne/innleide prepareringsmaskiner, 19 scootere og 4 snøproduksjonsanlegg. 
I tillegg til godt vedlikehold av maskinene foregår det et kontinuerlig utskiftingsarbeid av disse. 

Arbeidet med å finansiere utskifting av snøscootere og prepareringsmaskiner via gaver har fortsatt. En stor takk til OBOS 
som gav en ny prepareringsmaskin i gave til Skiforeningen i.f.m. 125-årsjubileet. En stor takk også til Hans Herman Horn 
som har gitt en snøscooter og til RS Platou som har gitt en snøscooter.

Kraft Foods Norge AS (Kvikk Lunsj), Aftenposten og Budstikka.Media er samarbeidspartnere for løypearbeidet og 
føremelding, og er gode bidragsytere til det arbeidet Skiforeningen utfører i Marka.

AKTIVITETER           

Skiforeningens skiskoler 
Barneskiskoler/skileik er det største kursområdet med 8.568 deltakende barn, en liten økning fra i fjor. Barneskiskolen 
ble gjennomført på følgende steder: Eid i Asker, Kolsås, Ringkollen, Sollihøgda, Sørkedalen, Trollvann, Vestli/Stovner, 
Skullerud og Greverud i Oppegård.

Hans Herman Horns fond bevilget NOK 1.7 mill. til et nytt snøproduksjonsanlegg i Asker, Eid gård, for snøsikring 
av barneskiskolene i området.  

Alpin-, telemark- og snowboardkursene ble avholdt i Tryvann Skisenter, Grefsenkollen Skisenter, Kirkerudbakken 
samt i Ingierkollen, med totalt 811 deltakere. 

Langrennskurs for voksne har hatt en liten økning til 453 deltagere og ble gjennomført henholdsvis på Øvresetertjern, 
Ringkollen, Solli og Skullerud.
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Holmenkollen Skimaraton 
Ble arrangert i originalløypa fra Hakadal med 3.268 deltakere hvorav 1.216 deltakere var medlem av Skiforeningen. 
Gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Gode løyper, men marginalt med snø i startområdet.

Barnas Holmenkolldag 
Festdagen Barnas Holmenkolldag ble arrangert for 35. gang i Holmenkollen med 4.150 barn som hadde en stor 
opplevelse med stor skiglede og fikk flotte premier. 

Friluftsskolen 
Antall deltagere var 1.586 barn. Økonomien for Friluftsskolen er en utfordring; kostnadene er vesentlig høyere enn 
inntektene. Prosjektet gratis Friluftsskole for skoler med høy innvandrerandel ble arrangert med totalt 66 barn.

Gøy i ferien og Gøy i helgen
Prosjektet Gøy i ferien ble vellykket gjennomført gjennom 4 uker i sommerferien på Skullerud. Populær aktivitet med 
443 deltakende barn, en betydelig økning fra i fjor. Gøy i helgene i september med 99 deltakende barn.

Instruktørutdanning 
Det er avholdt to skileiklederkurs, instruktørkurs for langrenn, snowboardinstruktørkurs og instruktørkurs for Gøy 
i sommerhalvåret.

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

Kjentmannsmerket
Ny håndbok for 2008–10 ble utgitt i september 2008. På åpningen ved Slagene var ca. 600 ivrige kjentmenn- og kvinner 
til stede. 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. 

Ski- og sykkelbusser
En middels sesong for langrennsbussene med 3.341 passasjerer.  Sykkelbussen hadde 569 passasjerer.

Markatjenesten og Skiforeningens turer
Ca. 90 registrerte medlemmer i Markatjenesten har bistått publikum med smøretjeneste, verving, informasjon og turer. 
Det er gjennomført 3 åpne måneskinnsturer (i Østmarka, Bærumsmarka og Romeriksåsen), Lygnatur, og sykkeltur i 
Vestmarka med kombinasjon av fisking, natursti og grilling. 

For seniorer ble det satt opp tirsdagsturer hver uke hele året (både fot- og skiturer), ekstra skiturer på torsdager, og 
julebord på Kikut som i 2008 hadde ca. 50 deltakere.

Aktivitetsdager for barnefamilier: 
Vi har gjennomført «Kvikk lunsj-duppen» og «Finn Frem-dag» ved Øvresetertjern, Friluftslivets dag ved Sognsvann, 
«Kvikk lunsj-duppen» kombinert med sykkeltur og andre aktiviteter i Vestmarka og aktivitetsdag på Vangen i Østmarka.

Vi har i tillegg gjennomført 4 smørekurs for medlemmer og diverse opplegg for våre samarbeidspartnere.

Skiforeningens turskøytegruppe 
Det er stadig stigende interesse for turskøyting. Det ble arrangert ca 35 fellesturer, med inntil 35 deltagere, og antall  
abonnement på israpporter økte  fra ca 400 til over 600.  Det var gode skøyteforhold i store deler av Marka i perioden 
januar–april, med mest stabile forhold i lavereliggende områder hvor det var lite snø denne sesongen. Høstsesongen 
bød på fine isforhold fra 20. november. Det var svært gode skøyteforhold i desember, og dårlige snøforhold for ski 
førte til ekstra interesse for turskøyting. Gruppa har etablert seg på nettsiden skridsko.net, hvor isobservasjoner 
og turrapporter publiseres. Det er også link til webkameraer, samt informasjon om skøytemuligheter og isvett på 
skiforeningen.no.
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MILJØARBEID, MARKAVERN OG FRILUFTSPOLITIKK     

Internt miljøarbeid.
Skiforeningen ble i januar 2007 resertifisert i tre nye år som Miljøfyrtårn. 

Skiforeningens løyperabeid i Marka
Det har vært utført barmarksarbeider i noen av løypene, blant annet arbeider  i Vestmarka som er finansiert av spillemidler.

Markalov og Markagrensen
Markaloven er omtalt i innledningen og under fremtidsutsikter.

Markagrensen ble frosset midlertidig av Miljøverndepartementet i juni, i form av Rikspolitiske bestemmelser for Marka. 
Hensikten var å unngå bygge- og anleggvirksomhet i Marka mens arbeidet med Markaloven pågår. Kommunene ble 
bedt om å påse at tiltak i Marka som kan være i strid med intensjonene i kommende lov ikke ble igangsatt. 

Samarbeid i paraplyorganisasjonene og med grunneierne
Vi har hatt samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd i «enkeltsaker» og i friluftslivspolitiske saker, særlig markalovsaken. 
Skiforeningen deltar i månedlige møter i Friluftslivets Fellesorganisasjon. 

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 om  snøproduksjons- og løypearbeidene.

SKIFORENINGENS STUER I MARKA        

Skiforeningens stuer har gjennom beretningsåret hatt generelt godt besøk. Utfordringene er mange, ikke minst på 
vedlikeholdsiden. De fleste stuene har oppnådd en alder og ikke minst slitasje, som gjør at det i de nærmeste årene 
må investeres betydelig i vedlikehold og oppgradering. Skiforeningens styre har derfor bedt administrasjonen om å 
gjøre de nødvendige analyser og gjennomganger for å se på hvordan man kan videreutvikle stueproduktet som en 
vesentlig del av markaproduktet.

Kikut
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite
Kikutstua har hatt et bra driftsår, som først og fremst skyldes at mange bedrifter og organisasjoner har valgt å ha møter, 
kurs og sosiale arrangementer på stua. Besøket av dagsturister på vinterstid var som normalt, selv om vinteren kom 
sent i gang og det var lite snø lavere liggende terreng. I løpet av sommeren 2008 hadde Kikut meget godt besøk, da 
var det fullt i både helger og ukedager. 

Stua har vist frem 2 kunstutstillinger som er med på å gjøre oppholdet mer innholdsrikt. Bestyrerne har i 2008 brukt mye tid 
sammen med Skiforeningens administrasjon på planlegging i forbindelse med utbygging/rehabilitering av Kikutstua/Kikinn. 

Løvlia
Bestyrere: Rita og Vidar Bakken
Løvlia hadde et godt besøk i 2008 både av individuelle besøkende og gruppebesøk.  Det var en meget bra vinter 
med tidlig snø, noe som bidro bl.a. rekordsalg av kioskvarer. Løvlia har de siste år blitt et meget populært sted for 
bedriftsarrangementer, og bestyrerne har utvidet aktivitetstilbudet for grupper, bl.a. ved å sette opp en lavvo, og 
ved å utvide menyen. Sykkelturistene er en viktig brukergruppe på Løvlia på sommerstid. En del større og mindre 
vedlikehold er gjennomført på stua. Blant annet er kjøkken og bad i privatdelen pusset opp. 

Vangen
Bestyrere: Frank Westlie og Roy Knudsen
På hverdager er Vangen et svært populært leirskolested for skole-elever. Barna får oppleve dyrehold i mange varianter, 
og får være med på aktiviteter i friluft hele dagen. 
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Dessverre var det lite snø på Vangen vinteren 2008, og leirskoledeltagere er fortsatt stuas største kundegruppe. 
Vangen er også et populært sted for kurs og seminarer, selv om en del større vedlikehold må til før man for fullt kan 
selge det inn til bedriftsmarkedet. 

En del større og mindre vedlikehold er gjennomført på stua, både av Skiforeningen og av bestyrerne selv. 

Skullerudstua
Bestyrer:Stig Klemetsen
Det var et godt driftsår for Skullerudstua, selv om det var en vinter med lite snø. Takket være Skiforeningens skiskole 
som finner sted rett utenfor stua, var kafeen full i helgene gjennom vintermånedene. 

Stua egner seg godt til private selskaper, kurs og konferanser, og dette er en viktig kundegruppe. Mange små og større 
grupper la sitt arrangement til Skullerudstua i 2008.

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.

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.

Ringkollstua
Skiforeningen har en aksjepost på ca. 11 % i Ringkollstua AS. Stua ble stengt for servering i 2007 i påvente av 
Miljøverdepartementets svar i.f.t. utbygging av overnattingshytter på stedet.
Skuffelsen var meget stor da svaret kom i februar 2008. Departementet mente utbyggingen i tilknytning til Ringkollstua 
var i strid med de natur- og friluftsinteresser som forslaget til markalov tar sikt på å ivareta.
Ringerike kommune, som største aksjonær med 44 %, arbeider med ulike løsningsmodeller for videre drift av stua. 
Nytt styre ble valgt på årsmøte 7. mars.

Stua har gjennom vintersesongen hatt enkel kioskdrift på de største utfartsdagene.

Skiforeningen har i tillegg et nært samarbeid med Raasjøstua på Romeriksåsen og Sørsetra på Krokskogen 

Små serveringssteder
Skiforeningens små serveringssteder er svært viktige turmål i Marka. Stedene holder åpent hver helg i skisesongen, fra 
nyttår til påske. I Nordmarka er det to serveringssteder; Gørjahytta  og Sandvikshytta ved Katnosa. Begge ligger på 
eiendommen til Løvenskiold-Vækerø som har stilt både hytter og området rundt (f.eks. skiløyper på skogsbilveiene) 
tilgjengelig for turfolket. Gørja driftes av OFA-laget på stedet. Sandvikshytta av Arne Krogsæter.  

Heggelia er et sentralt turmål på Krokskogen. Skiforeningen, Gunvor Greni som eier stedet og Heggelias Venner 
samarbeider om å holde stedet åpent. Heggelia betjenes av frivillige som stiller opp hver helg i skisesongen.  

Greinehytta, Vensåsseter og Mikkelsbonn er Skiforeningens små serveringssteder i Asker og Bærum. Greinehytta er 
eiet av Løvenskiold-Vækerø og driftes av Bærums Verk Rotary Klubb. Vensåsseter er eiet av gårdbrukere i Lommedalen 
og driftes av  Bærum Hundekjørerklubb. Mikkelsbonn er eiet av Bærum kommune og driftes av Lions Club Bærum 
Vest og Skiforeningens lokalutvalg i Asker og Bærum. 
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REDAKSJONEN, INTERNETT OG TRYKKSAKPRODUKSJON    

Snø&Ski
Medlemsbladet Snø&Ski kom ut i fire utgaver i medlemsåret 2007/2008 og hvor utgave 1–08 var en utvidet 
jubileumsutgave i anledning Skiforeningens 125-årsjubileum. Gjennomsnittlig nesten 40.000 i opplag pr. utgivelse. 

Årbok
Temaer for årboken var blant annet tilbakeblikk på vær- og føreforhold de senere år, skiløping i sagaene, Nordmarkas 
merker og mysterier, turskøyting samt utbygging av Holmenkollen.  Oppsummering av arrangementene i Holmenkollen 
med resultater er obligatorisk, noe utvidet ettersom dette var siste vinter i gammelt anlegg.

Web
Vår hjemmeside www.skiforeningen.no har i de siste årene gjennomgått en betydelig oppgradering og blir en stadig 
viktigere informasjonskilde for medlemmene og andre. I løpet av denne perioden har man laget to e-handels løsninger; 
elektronisk kurspåmelding og nettbuitkk. Begge disse løsningene har forenklet arbeidet for organisasjonen. 
 
Øvrige trykksaker
Redaksjonen utførte i tillegg layout- og trykksaktjenester til alle aktivitetsområder og avdelinger i Skiforeningen.

HOLMENKOLLEN KULTUR- OG TURISTANLEGG       

I 2008 kunne man besøke Holmenkollen Kultur- og Turistanlegg fra januar til og med september. På grunn av ombyggingen 
av Holmenkollen Nasjonalanlegg til VM i nordiske grener i 2011, stengte hele anlegget for publikum 1. oktober. 

Rivingen av Holmenkollbakken ble markert 16. oktober 2008 ved at «Diamanten» ble heiset ned. Flere tusen personer 
samt et stort pressekorps møtte opp på markeringen. 

Samme dag som Holmenkollen Kultur- og turistanlegg stengte dørene, åpnet Oslo kommune og Skiforeningen parallelt 
Holmenkollen besøkssenter i Kollenstua. Senteret viste seg å være svært populært blant norske og utenlandske gjester, 
og ble i tilegg brukt til å gjennomføre en rekke mottagelser og arrangementer.

Totalt 650 607 personer besøkte Holmenkollen fra januar til oktober 2008.  195 182 av disse tok turen inn i Skimuseet. Fjerning 
av billettsalget sommeren 2008 på nord og sør siden av anlegget bidro til et myldrende folkeliv på Kollentorvet, og resulterte 
i en meget god omsetning i butikkene. Ulike sommeraktiviteter ble gjennomført, og turistene fikk bl.a. oppleve Norges 
nasjonaldrakter og temaomvisninger. Aktivitetsdagene ble svært godt mottatt av turistene, og resulterte i ulike oppslag i mediene.

SKIMUSEET            

Utstillinger og formidling
I forbindelse med markeringen av Norges Skiforbunds 100-årsjubileum, ble det laget en plakatutstilling med historiske 
skiplakater. Skimuseet var koordinator for denne utstillingen, som også ble vist på fem andre museer. Åpningen av 
utstillingen på Skimuseet den 20.02.08, ble foretatt av skipresident Sverre Seeberg . Skimuseet viste sin plakatutstilling 
i foajeen, som både kunne betraktes ute- og innenfra. Billettskranken rapporterte om stor interesse for plakatene. 

Også Skimuseet ble stengt for publikum på grunn av byggearbeidene med den nye Holmenkollbakken. Utstillingselementer, 
bibliotek, arkiv- og fotosamling er midlertidig lagret i sikre deler av museet. 

 I tillegg til ordinær administrativ drift har Skimuseet startet planlegging av en temautstilling om funksjonshemmede på 
snø og ski. Det skal være den første utstillingen i det planlagte nybygget til Skimuseet, som åpnes vinteren 2010/2011. 

Frem til stengingen 1.oktober var det normalt besøk av grupper med guide i Skimuseet. 162 grupper har hatt arrangement 
i dette tidsrommet. Et betydelig antall skoleelever besøkte museet, og takket være bidrag fra Oslo kommune har elever 
fra Oslo hatt gratis inngang også i 2008.  Den årlige Trolldagen ble også arrangert, i år med elever fra Lakkegata skole. 
Skimuseet deltok også på arrangementet Turist i Egen By, med omvisninger i utstillingene.



Årsberetning 2008

Skiforeningen 200812

Samlinger og samarbeid
Skimuseet samarbeider med Kongsberg Skimuseum om et digitaliseringsprosjekt for fotosamlingene. Store deler av 
fotosamlingen er derfor fraktet til Kongsberg, hvor fotografiene scannes. 
Den unike fotohistoriske samlingen etter fotograf Abel er langtidsdeponert hos Oslo Byarkiv. 
Skimuseet har sammen med sportsmuseer i Norge, Sverige og Finland gått sammen om å etablere et nettverk med 
faglig samarbeid, «Nordic Network of Sports Museums»

Takk til Skimuseets venner som i 2008 besto av Tyin AS, Veidekke ASA, Coca Cola Norge AS og Diplom-Is AS. 

SKIFORENINGENS 125-ÅRSJUBILEUM I 2008       

Skiforeningens 125-årsjubileum ble satt på dagsorden av administrasjonen  våren 2006. Det ble  samme høst lagt frem et forslag 
av Komiteen for Holmenkollen Utvikling med jubileumsprosjekter som kunne synliggjøre Skiforeningen på en god måte.  

Rolf Nyhus og Gro Gjestland Strand ble av administrasjonen oppnevnt som prosjektledere for jubileet og det ble 
opprettet et eget Jubileumsforum .
I perioden fra  mars 2007 til jubileet var gjennomført ble det avholdt en rekke møter i Jubileumsforum og i de 
forskjellige prosjektkomiteer for jubileet.

Det største prosjektet var Jubileumsfesten på Holmenkollen Park Hotell 31.januar 2008 med 560 gjester og kong 
Harald V til stede.  Dette ble et meget vellykket arrangement. Seminaret «Fri til frivillighet», som satte frivilligheten 
på dagsorden hadde 130 deltakere. Jubileumsbilaget fra Lokalavisene i Oslo ble sendt til 285 000 husstander og gav 
Skiforeningen 1800 nye medlemmer. Jubileumsmottakelsen i Rådhuset og Kulturaften m/forestillingen Tolvskillingsoperaen 
i Det Norske Teater i samarbeid med OBOS var andre vellykkede arrangementer.  

Alle aktiviteter og arrangementer i Skiforeningen vinteren 2008 bar preg av jubileet i form av jubileumslogo, pynting 
i Holmenkollarenaen og på stuene, eget jubileumsnummer av Snø & Ski osv.

I forbindelse med jubileet mottok Skiforeningen betydelige gaver og verdier for til sammen ca. 6  millioner kroner:
•	 Medlemmene	betalte	inn	kroner	2,1	mill.	til	utbygging	av	Kikinn
•	 Løvenskiold	Vækerø	ga	kroner	500	000,-	i	bygningsmaterialer	til	utbygging	av	Kikut
•	 OBOS	gav	en	preppemaskin	øremerket	Østmarka
•	 Oslo	Kommune	gav	en	snøkanon	og	en	enorm	kake	formet	som	Holmenkollbakken	til	Jubileumsfesten.
•	 Bidrag	fra	Kulturdepartementet	og	Oslo	Idrettskrets	
•	 Mange	gaver	og	bidrag	fra	ulike	organisasjoner	og	enkeltpersoner

I tillegg opprettet Hans Herman Horn et fond på kr. 9 mill. som har som formål å støtte foreningens arbeid for 
utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv.

En stor takk til alle givere, og til OBOS som  var jubileets hovedsamarbeidspartner.

SALG- OG MARKEDSAVDELINGEN        

Vi takker alle våre samarbeidspartnere:
Hovedsamarbeidspartnere var DnB NOR Bank ASA, Nortura BA /vGilde, OBOS, Fortum Corp. og Lebara AS. 
Andre viktige samarbeidspartnere var: Swix Sport AS, G-Sport AS, Kraft Foods Norge AS v/Kvikk-Lunsj, Asker og 
Bærums Budstikke ASA v/Budstikka. Media, Veidekke ASA, Diplom-Is AS, Coca Cola Norge AS, Pictura Norman 
AS, Synnøve Finden ASA, Sætre AS, Intersport/Bull Ski & Kajakk, Ragn Sells AS og Bautas AS.  I tillegg hadde 
Skiforeningen en rekke andre gode støttespillere.
 
Finanskrisen som startet høsten 2008 har påvirket hele sponsormarkedet. Skiforeningen ble også delvis berørt ved at 
forhandlinger og prosser i forbindelse med samarbeidsavtaler har tatt noe lengre tid. Men i hovedsak fortsatte alle 
våre gode og viktige støttespillere som våre samarbeidspartnere.
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Det ble gjennomført fellesmøte for sponsornettverket sammen med Sponsor og Eventforeningen. Temaene var 
utbyggingen av Holmenkollen og arrangementene Prøve VM i 2010 og Ski-VM i 2011.
Salgs- og markedsavdelingen har deltatt på månedlige Markedsforum-møter med Ski-VM 2011 AS og Norges Skiforbund. 

HOLMENKOLLEN ARRANGEMENT        

Holmenkollen FIS World Cup Nordic – Holmenkollrennene 8. og 9. mars
De siste ukene før årets Holmenkollrenn var det unormalt høye temperaturer hele døgnet. Snøen i det stadionnære 
løypenettet forsvant og det ble nødvendig med en større aksjon med pålegging av kunstsnø hentet fra Sørkedalen, 
Wyllerløypa, Konnerud og isavskrap fra Valle Hovin. Forholdene i det ytre løypenettet holdt seg bra takket være 
utførte grunnarbeider med gravemaskin senhøsten 2007.

Langrenn 30 km kvinner og 50 km menn gikk i år i fri teknikk med Pit Stop. Til tross for dystre værutsikter ble det 
bedre vær enn forventet og flotte forhold i løypetraseen takket være snøaksjonen. 3 og 5 mila ble en suksess med 
masse liv i Marka og inne på stadion. Det var ca 1000 som overnattet i Marka og 3 000 publikummere langs løypa 
mens rennet pågikk. På stadion var det ca 5000 publikummere. 

På grunn av usikkerhet knyttet til værforhold ble 1. omgang av det kombinerte hopprennet, Gundermetoden, 
framskyndet fra lørdag til fredag, mens 2. og siste omgang ble avviklet lørdag som planlagt. Kombinert langrenn, 
Gundermetoden, ble avviklet lørdag etter det opprinnelige programmet. Hopprennet for kombinert Sprint Compact 
ble fremskyndet fra søndag til lørdag, mens langrennet ble avviklet etter planen søndag.  

Holmenkollsøndag 9. mars hadde 22.000 tilskuere på hopprennet. Østerrikeren Gregor Schlierenzauer ble vinner 
av det siste Holmenkollrennet i den gamle Holmenkollbakken. De norske hopperne satte et solid punktum for den 
gamle bakken med Tom Hilde på andre og Bjørn Einar Romøren på tredje plass. 

Ungdomsstafetten på 4 x 3,75 km fristil ble gjennomført 9. mars i samarbeid med Oslo Skikrets og Norges Skiforbund. 

Kongehuset var godt representert begge arrangementsdagene. Det var ekstra mange gjester fra FIS (Det Internasjonale 
Skiforbundet)  og flere nasjonale og internasjonale skiarrangører  på grunn av VM i Holmenkollen i 2011. 

Over 1000 frivillige, inkludert klubber og gardister stilte opp denne helgen. Det var i år 18 nasjoner som deltok i hopp, 
11 nasjoner i kombinert, og 16 nasjoner i langrenn for kvinner og 17 nasjoner i langrenn for menn. Arrangementet 
ble godt profilert både i forkant, underveis, og i etterkant. Holmenkollrennene ble sendt ut til tv-seere i mange land. 
Sendingen ble formidlet til Sverige, Finland, Polen, Italia, Sveits, Tyskland og Østerrike til Russland, Japan og USA. 

Norges Skiforbunds 100 års jubileum og Skiforeningens 125 års jubileum ble markert under Holmenkollrennene. I 
forbindelse med Skiforbundets 100 års jubileum ble tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie (40) kåret til den største 
utøveren i Skiforbundets hundreårige historie. Vinneren ble presentert før starten på 5 mila i Holmenkollen lørdag 8. mars.  

Mannskoret Gaasehud fremførte sin egenproduserte Hymne til Holmenkollen sammen med Annbjørg Lien og Bjørn 
O. Rasch etter hopprennet på Holmenkollsøndagen. Den musikalske hyllesten og et spektakulært fyrverkeri ga en 
verdig avslutning for Holmenkollbakken. 

Bystyre- og Stortingsrennet ble arrangert torsdag 6. mars. I år hadde Bystyret og Stortinget slått seg sammen om et 
felles renn og Politikerstafetten gikk for første gang av stabelen. Det var strålende sol og flotte forhold. 
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VM 2011            

Gjennom 2008 ble det jobbet frem visjon og verdier for VM 2011. Et bredt spekter av interessenter - deltagere, 
funksjonærer, samarbeidspartnere, NRK, turistnæringen, kommunen og eierne - var trukket inn.   

Visjonen er at vi skal begeistre og spre vintergleden. Hensikten med visjonen er å fortelle hvorfor Ski-VM 2011 finnes, 
hva organisasjonen skal bidra med og hvorfor funksjonærene skal stå opp om morgenen og yte enda flere timer med 
frivillig innsats. Samtidig representerer den VMs samlede ideologi og plattform. 
Verdiene som skal prege VM i 2011 er: 
Begeistrende: Glad - Entusiastisk - Utstråling  
Raus :  Åpen - Inviterende - Inkluderende - Mangfoldig 
Profesjonell:  Kvalitetsbevisste - Kompetanse - Fair Play - Fleksible - Ansvarsbevisste 
Fremtidsrettet: Ser fremover - Moderne - Nytenkende - Bærekraftige verdier (som miljø)
Dette verdigrunnlaget er ment å beskrive Ski-VMs viktigste karakteregenskaper og personlighetstrekk. Dessuten skal 
verdiene prege de 2.500-3.000 funksjonærene - som er arrangementets ansikt utad - og som skal være med å gjøre 
dette til tidenes VM!
Det er deretter gjennomført en Strategiprosess, samt utarbeidet konkrete tiltak for følgende målgrupper: 
•	 Utøvere	og	støtteapparat	
•	 Publikum	–	både	på	arenaen	og	TV-publikum	
•	 Funksjonærer	–	frivillige	og	lønnede	
•	 TV-	og	produksjonsselskaper	
•	 Sponsorer	og	samarbeidspartnere		
Organisasjonsoppbygging gikk som planlagt.

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG        

Skiforeningen forvalter nasjonalanlegget på vegne av Oslo kommune. Gjeldende driftsavtale som regulerer 
samarbeidsforholdet ble revidert i 2007, hvor Oslo kommune overtok kostnadene knyttet til kommunale avgifter og 
strøm til Nasjonalanlegget. Det er egen avtale for anleggsperioden, og Skiforeningen arbeider nå med å inngå ny avtale 
i forbindelse med VM-nordiske grener i 2011 og ny avtale f.o.m 2012 som også vil omfatte nytt anlegg i Midtstua.

Vinteren 2008 bød på varierte snøforhold. Skiforeningen var avhengig av kunstsnø og det ble derfor lagt mye ressurser 
i snøproduksjon. 

Tilgang til kaldt vann og tilstrekkelig kalde dager, hindret effektiv produksjon i Holmenkollanlegget. Mesteparten 
av snøen ble derfor produsert i Sørkedalen og transportert til Holmenkollen i forbindelse med World Cup og andre 
arrangementer. Sommeren 2008 ble snøproduksjonsanlegget i Sørkedalen oppgradert og disse arbeidene fortsetter i 2009. 

Også i 2008 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. Blant annet snowboardarrangementet «The Oakley Arctic Challenge».  

Flesteparten av aktivitetene i nasjonalanlegget foregår på vinterstid, men også på sommerstid har anlegget blitt 
benyttet til produktlanseringer, konserter og til diverse firmaarrangementer/events. 

I perioden fra september og ut året har drifts- og vedlikeholdsavdelingen vært sterkt involvert i utbyggingsprosessen, 
helt fra planleggingsfasen til byggestart. Avdelingen har påtatt seg å bygge om tidligere driftsbygg til nasjonsboder 
(smøreboder) for Oslo Kommune. Det forventes også at avdelingen får ulike andre oppgaver i forbindelse med utbyggingen. 

Skiforeningen fortsetter arbeidet for at det nye Holmenkollen Nasjonalanlegg også i framtiden skal være det beste 
sted for store internasjonale konkurranser og konserter. Samtidig som det skal være en arena for hverdagsidretten. 
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STYRET            

På generalforsamlingen i mai måned ble Ole Fr. Anker-Rasch valgt til ny styreleder. 
Styremedlemmene Kirsti P. Gurholt og Vigdis Jynge ble gjenvalgt. Som nye styremedlemmer ble
Knut Halvor Hansen og Per Bergerud valgt. Som nytt styremedlem, valgt for ett år som erstatning for Olav Fjell som 
måtte trekke seg i august p.g.a. ny jobb som innebar mye reising, ble Kristin  Klæboe valgt. 

Det nye styret består av:
 Ole Fr. Anker-Rasch (leder), Per Bergerud, Kristin Bjella, Kirsti  P. Gurholt, Knut Halvor Hansen, Wenche Holen, 
Vigdis Jynge, Kristin  Klæboe, Shahzad Rana, Ole Kristian Sørland (ansattes representant)

RÅDET            

På generalforsamlingen ble Knut Almquist gjenvalgt til rådets ordfører. Martin Mæland og Anders Haugen ble gjenvalgt 
som rådsmedlemmer. Som nye rådsmedlemmer ble Dag Kaas og Bjørn Henrik Rasmussen valgt. 

Det nye rådet består av: 
Knut Almquist (ordfører), Anne Cathrine Frøstrup, Arne Giske, Anders Haugen, Christian Joys, Svenn Kristiansen, 
Dag Kaas, Carl O. Løvenskiold, Martin Mæland, Rolf Nyhus, Bjørn Henrik Rasmussen, Sverre K. Seeberg

SKIFORENINGENS STYREOPPNEVNTE KOMITEER     

Markakomitéen 
Det har vært avholdt 5 møter og ca 10 saker har blitt behandlet. Skiforeningens strategi, løype- og handlingsplaner 
og Markaloven har vært sentrale saker. Andre saker har blant andre vært befaring av foreslåtte løypeomlegginger i 
forbindelse med plan for omlegging av løyper utenom vann.   

Markakomiteens medlemmer: Arne Fredrik Mathisen (leder), Oddvar Rolstad, Anne Cathrine Frøstrup, Anne Cappelen, 
Gunnar Germundson, Kirsti P. Gurholt, Vigdis Jynge, Henning Cook, Hanne Porsholt Jensen, Svein Gulbrandsen, Hege 
Blichfeldt Sheriff, Øyvind Amundsen. Vigdis Jynge og Kirsti P. Gurholt har vært styrets representanter i komitéen.   

Skiforeningen Utvikling
Skiforeningens styre besluttet i 2008 å videreutvikle Holmenkollen Utvikling til Skiforeningen Utvikling. Bakgrunn 
er bl.a. å sikre fokus på hele foreningens arbeid vedrørende profilering og forretningsmessige utvikling. Komiteen 
hadde sitt konstituerende møte i desember.

Mandat
Skiforeningen Utvikling skal være støttende og rådgivende for generalsekretæren og administrasjonen i saker som 
omhandler Skiforeningens profilering og den forretningsmessige utvikling av foreningen
Komiteens medlemmer: Anders Haugen (leder), Wenche Holen, Kristin Klæboe, Kai Krüger Henriksen, Bjørn 
Henrik Rasmussen, Rolf Nyhus, Karin Berg, Eunike Ditlevsen, Gunnar Vigerust, Linn Blekkerud og Steinar Eidaker

Nasjonalanleggskomiteen
Nasjonalanleggskomiteen ble opprettet av styret i 2008. Komiteen skal særlig arbeide med saker som omhandler den 
idrettsrelaterte og driftsmessige delen av Holmenkollen Nasjonalanlegg. 

Mandat
Nasjonalanleggskomiteen skal være støttende og rådgivende for generalsekretæren og administrasjonen i saker som 
omhandler bruk og videreutvikling av Nasjonalanlegget som idrettsanlegg for rekruttering, elite og bredde – hele året.

Det er avhold 3 møter i 2008, hvor hovedtema har vært utbygging av anlegget frem mot VM 2011.
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Komiteens medlemmer: 
Dag Kaas (leder), Anne Farseth, Torgeir Nordby, Per Bergerud, Vegard Ulvang, Bente Skari, Rolf Nyhus, Svein Hjort, 
Bente Meisingseth Sjulstad, Klaus Kromann og Steinar Eidaker.

Komité for økonomi, finans og juridiske saker
Det har vært avholdt fire møter i komiteen. Fokus har i første rekke vært de økonomiske utfordringene knyttet til 
utbyggingen i Holmenkollen. For å sikre en mer optimal forvaltning,  har komiteen forberedt for en sammenslåing 
av noen av foreningens fond og legater. Den nye fondsstrukturen planlegges iverksatt i løpet av 2009. Komiteen har 
i tillegg kontinuerlig fokus på foreningens finansforvaltning og betingelser.
Komiteen ledes av Bjørn Henrik Rasmussen, og består for øvrig av Kristin Bjella, Ole Fr. Anker-Rasch, Steinar Eidaker 
og Ellen L’orange

HEDERSBEVISNINGER                                                                                                        

Følgende hedersbevisninger ble utdelt på generalforsamlingen:
 Skiforeningens sølvnål ble utdelt til:
• Olav Fjell, styremedlem i Skiforeningen i 2 ½ år.
• Kai Krüger Henriksen, styremedlem i Skiforeningen i 6 år
• Ragnar Roll, ansatt i Skiforeningen i 25 år

Birkebeinerplaketten med gullnål og blomster ble delt ut til:
Dag Kaas, styreleder, har vært medlem av Skiforeningens styre i 8 år, siste 4 år som styreleder. 

Birkebeinerplaketten med gullnål ble tidligere i år tildelt Hans Herman Horn på 125-års jubileumsfesten, med bakgrunn 
i hans betydelige gaver til Skiforeningen. 
Are Kjensli i forbindelse med en mottakelse i Oslo Rådhus 28. april. Are Kjensli er leder av Holmenkollens 
Organisasjonskomite og har vært medlem av Holmenkollens Organisasjonskomite de siste 12 år.  Han har også vært 
medlem av styret i 11 år.

REGNSKAP/ ØKONOMI OG FINANS         
Skiforeningens samlede inntekter for 2008 ble NOK 79,5 mill. mot NOK 88,9 mill. i 2007. Inntektene består 
hovedsakelig av medlemskontingent (22%), sponsorinntekter (18%), billettinntekter turistanlegg/arrangement (7%), 
deltakeravgift (17%), tilskudd og gaver. 
Markaavdelingen  inneholder kostnader til aktiviteter, kurs, medlems-og markaarbeid.
Av inntektene i denne avdelingen utgjør medlemskontingenten kr. 17,7 mill., mens kostnader til medlemsrelatert
arbeid til sammen utgjør 26,2 mill. Differansen finansieres gjennom foreningens øvrige drift.
Administrasjonskostnader utgjør 8% av totale kostnader. 

Årets  resultat for 2008 ble på NOK 1,0 mill. mot NOK 2,0 mill. i 2007. 

Det er etter regnskapsårets avslutning ikke inntruffet vesentlige hendelser som påvirker foreningens resultat eller som 
har innvirkning på balansen. Byggeprosessen i Holmenkollen er utfordrende for foreningens økonomiske situasjon, 
og Oslo kommune kompenserer foreningen for tapte inntekter grunnet stenging av Kultur- og turistanlegget. For 
2008 er denne kompensasjonen inntektsført med NOK 1,9 mill.

World Cup Nordisk gjennomføres i samarbeid med Norges Skiforbund, og prosjektet viser for året 2008 et umderskudd 
på kr. 600’. Inntektene her består av sponsorinntekter (58%) og billettintekter fra arrangementet (26%).  Prosjektet 
var budsjettert med et overskudd på NOK 280’ Avviket skyldes i  hovedsak svikt i billettinntekter og sponsorsalg. 
Underskuddet deles 50/50 mellom Norges Skiforbund og Skiforeningen.

Finanskostnader ble i 2008 på NOK 1,9 mill. mot NOK 1,5 mill. i 2007. 
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Skiforeningen hadde ved utgangen av året 2008 balanseført eiendeler på totalt NOK 62,4 mill. Skimuseet og 
Kollentorget med tilhørende infrastruktur utgjør den største posten med NOK 22,0 mill. Foreningen har fond og legater 
på til sammen NOK 9,1 mill., plassert i form av bankinnskudd. Det er knyttet restriksjoner til bruk av fondsmidlene. 
Foreningens regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.

Styret foreslår at årets resultat på NOK 978.806 disponeres som følger:
Overført Finn Qvales fond NOK       347 360
Overført øvrige fond NOK         17 238
Overført til annen egenkapital NOK       614 208

PERSONAL            

Pr. 31.12.08 hadde Skiforeningen 43 ansatte i hel- eller deltidsstillinger, fordelt på like mange kvinner som menn. 
I tillegg kommer instruktører, og korttidsengasjementer i Kultur- og turistanlegget. Arbeidsmiljøet i Skiforeningen 
ansees for å være tilfredsstillende. Sykefraværet har i 2008 vært på 4,2 %. Det arbeides aktivt med problemstillinger 
rundt helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke vært rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, eller 
andre forhold som har ført til personskader.

YTRE MILJØ            

Styret har fokus på å unngå at virksomheten forurenser og påvirker det ytre miljø. Med bakgrunn i dette er Skiforeningen 
Miljøfyrtårnsertifisert siden 2003. Skiforeningen har sammen med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund 
videreført prosjektet Hvit Vinter, som er skiidrettens klimainitiativ.

FREMTIDSUTSIKTER          

Markaloven
Torsdag 2. april 2009 vedtok Stortinget Markaloven. Hensikten med loven er å sikre fremtidige generasjoner minst 
de samme muligheter for friluftsliv, naturopplevelser og idrett som vi har i dag. Skiforeningen ønsker Markaloven 
velkommen, men da lovutkastet ble lagt frem før jul uttrykte Skiforeningen bekymring for at bestemmelsene 
ville virke på en slik måte at det blir for ressurskrevende og kostbart å opprettholde og tidstilpasse dagens tilbud. 
Hovedbudskapet har vært at bruk er det beste vern og at loven må formuleres slik at dette ivaretas. Som den største 
tilretteleggerorganisasjonen i dette området har vi særlig hatt fokus på løyper, annen tilrettelegging og markastuer.

I de siste ukene før energi- og miljøkomiteen skulle legge frem sin innstilling var engasjementet og temperaturen 
svært høy. Det påvirkningsarbeidet som ble gjort frem mot endelig vedtak førte til klare forbedringer av loven. Ikke 
bare sett med våre øyne – også statsråd Solheim sa at en god lov gjennom dette hadde blitt enda bedre.   

Den kanskje viktigste var at idrett ble løftet inn i formålsparagrafen som sidestilt friluftsliv og naturopplevelser. 
Formålsparagrafen vil være førende for all tolking og praktisering av loven. 

Likeledes tok man ut den begrensende formuleringen om «idrett som tradisjonelt hører hjemme i Marka». Dette 
imøtekommer påpekingen av at idrett og friluftsliv er i kontinuerlig endring, og at det må kunne tilrettelegges også 
for skiskøyting, snøbrett, terrengsykling og annet som får barn og ungdom til å bruke Marka. 

Løyper: Skiforeningen har påpekt at dersom selv mindre endringer og nødvendige omlegginger av løyper  krever 
omfattende søknadsprosess og reguleringsplan, så vil det kunne gjøre arbeidet urimelig tungvint - i verste fall 
uhåndterlig. Skiforeningen ba derfor om at lovteksten videreførte den forvaltningspraksis vi har i dag, da alle parter 
synes å være tilfreds med denne. I ulike sammenhenger har statsråd Solheim og andre uttrykt at dette ikke vil være 
noe problem. Vi kunne ønsket at dette var tydeligere formulert også i lovteksten, men er glade for at Statsråden 
gjentok fra talerstolen blant annet at « Men alle forstår at mindre inngrep som gjør en løype mer hensiktsmessig, må 
være tillatt. Det gjør det jo bare lettere å få flere mennesker ut i naturen, og det vil gjøre det lettere å tilrettelegge for 
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friluftsliv og idrett. Så er det store inngrep som vil kreve håndtering etter plan- og bygningsloven, som andre større 
naturinngrep.» Representanter fra de andre partiene uttrykte det samme. 

Skiforeningen henstilte videre om at loven måtte endres slik at det fortsatt gis rom for å opprettholde et tidsriktig 
serverings- og overnattingstilbud. Vi er derfor glade for at man vedtok at det skal legges til rette for bygging, utvidelse 
og modernisering av markastuer og enklere serveringssteder i forbindelse med friluftsliv og idrett
Skiforeningen er også tilfreds med at det slås fast at det nå vil kunne planlegges for bygging av nye idrettsanlegg. Eksisterende 
anlegg skal kunne videreutvikles og ruste opp så lenge det dreier seg om anlegg som innpasses i Marka. Eksempler på 
anlegg som kan fornyes er Holmenkollen, Linderudkollen, Grefsenkleiva, Skullerud skianlegg og Tryvann Vinterpark.

Det skal nå utarbeides forskrifter og etableres standarder for praktisering av loven. Loven åpner for etablering av et 
rådgivende Markaråd der vi forventer at Skiforeningen vil få en plass.
Det er formålet med loven som vil vektlegges ved praktiseringen. De ulike friluftsorganisasjonene har uttrykt overfor 
Skiforeningen at de tolker loven på samme måte som blant annet statsråden. Vi tror derfor på en praktisering som 
innebærer at Markaloven sikrer kommende generasjoners aktive bruk av Marka.

Klima 
Skiforeningen, sammen med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund eier prosjektet Hvit vinter. Hvit vinter 
er opprettet som et 4-årig prosjekt for å fremme norsk skiidretts miljø- og klimaengasjement. 
  
Variert tilrettelegging for friluftsliv og idrett, herunder også fortsatt innsats for å utbedre løyper som kan prepareres 
på lite snø, og snøproduksjonsanlegg på utvalgte steder er satsingsområder.  
  
VM 2011
Skiforeningen eier VM 2011 AS sammen med Norges Skiforbund. Skiforeningen eier 40%, Norges Skiforbund eier 
60%. Organisasjonsoppbygging går som planlagt. Det oppleves å være god økonomistyring. 

FIS (Det internasjonale skiforbundet) eier markedsrettighetene og TV-rettighetene som begge er solgt til EBU. Lokal 
arrangør er garantert inntekt fra FIS på NOK 65 mill. 

Økonomi 
Året 2009 blir et utfordrende år for Skiforeningen. Kultur- og turistanlegget vil være stengt til april 2010, og foreningen 
går glipp av vesentlige inntekter. Oslo kommune v/ Idrettsetaten er en god støttespiller, og bidrar med kompensasjon 
for inntektsbortfallet. Ansatte i foreningen vil i tillegg utføre arbeider i anlegget slik at oppsigelse/permitteringer 
unngås. Når det nye Holmenkollanlegget står ferdig er det helt nødvendig at Nasjonalanlegget får etablert en ny 
driftsavtale med Oslo kommune som ikke økonomisk belaster foreningens øvrige arbeid.
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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, fra tillitsvalgte 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, 16. april 2009

I styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
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VEDLEGG: BERETNING FRA LOKALUTVALGENE      

LU Røyken. Leder: Elisabeth Holth Johannessen
Arbeidsoppgaver/aktiviteter som har vært gjennomført i tidsrommet 1/1-08 – 31/12-08 

I sesongen har vi avholdt 4 styremøter. Lokalutvalget har i tillegg vært representert på kontaktmøte i Skiforeningen 
sentralt.  Her møtte Egil Lind og Elisabeth H Johannessen.
I tillegg har vi vært representert på noen møter med kommunen sammen med skiforeningen sentralt.

Økonomien er tilfredsstillende.

Alle arrangementer dette året ble avlyst grunnet snømangel.

I løpet av sommeren/høsten har det vært ny befaring i Baardsrudmarka. Søknad om tippemidler til utbedring av 
løypenettet i dette området er sendt inn.

LU Jevnaker, Ringerike og Hole. Leder: Erling Nygård
Styrets vararepresentanter innkalles til alle styremøter.
Det er avholdt 4 styremøter i 2008. 

Skisesongen  2008: Skisesongen begynte i slutten av november.  For de aller ivrigste var det også i år Jonsetangen, 
Uglaveien og Spålsveien som reddet forsesongen.  I januar kom snøen så løypenettet ellers i marka kunne kjøres.  Pga lite 
snø i bygda ble planene om løypekjøring i bygda, og transportstøtte opp til Ringkollen for skoler/barnehager lagt på is. 

Løypene/sykkeltrassène
I dette året er det gjort utbedringer på flere av de eksisterende løypene bl.a. lysløpa på 2km.  Den krever nå minimalt 
med snø.  På utfartsløypa oppover mot Kolltjern er bruene fjerna og erstattet med rør. I treningsrunden, nærmere 
bestemt der hvor skiløypa går parallelt med Høgåsveien, er det pigget og kjørt på grus og jevnet til.  Fra Langtjern 
til Damtjern er traseèn også litt forandret.  

For sykkelentusiastene er trillestien ved Steinbu utbedret med duk og grus som er planert til.  Bjønneputtdalen er 
også planert og utbedret.

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.  

Ringkollen Vinterfestival
Festivaluka ble gjennomført med tradisjonelt program, hvor Barnas Ringkolldag var høydepunktet.  9.mars 08 ble 
også i år en sukseè.  Arrangementet samlet ca 650 barn i alderen 0 – 12 år.  Styret evaluerte Barnas Ringkolldag på 
styremøte 12.03.08 . (se eget referat) Det viktigste var at vi ønsker å ha vår profil og vårt personlige preg på Barnas 
Ringkolldag (medaljene), at vi gjerne kan bruke startnr fra Holmenkollen.

Nytt av året var en konkurranse skolene i mellom om å få flest mulig startende.  Vinnere ble Vang Skole, og Eikeli 
Familiebarnehage og Veien barnehage.  Premien var tur til Ringkollen hvor Skiforeningen betaler transporten.

Skiskolen
Skiskolen har i år hatt tilhold på  ’myra’v/ stadionhuset..  Åse Ragnhild Sveen har vært leder.  Hun har hatt med seg 
flere frivillige hjelpere.  Det var vel 300 barn til sammen. 

Medlemsutvikling.
Pr 20.11.07 har vi ca. 1300 medlemmer.  Siden 2003 har tendensen vært klar på at medlemstallet i skiforeningen synker.
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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 125.000,- fra Sparebank 1 Ringerike
Kr.  11 700,- Private Gaver

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 penger til skilt, bannere og flaggstang.  100.000,- 
kr har løypebasen  hatt disponibelt til vedlikehold av skiløyper i sommer.  Løypebasen har også fått innvilget en 
verktøyvogn til kr 16.000,-.  Det ble også vedtatt at vi skulle kjøpe og sette opp et lagerhus, men det er ’på vent’ 
foreløpig.  Lokalutvalget  har også i år sponset busstransporten for lokale utøvere til Holmenkollen Skimaraton.

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.

LU Enebakk. Leder: Edit Haug 
Styret har hatt 4 styremøter.

Løypearbeid:
Selv om vinteren i år har vært svært kort og for det meste grønn, ble det allikevel uvanlig mye overheng og falne trær 
over løypenettet. Store deler av løypenettet ble derfor gått igjennom og ryddet.

• Laget 2 nye sittekavler til bålplassen ved Viktjernskoia og reparerte koietrappen.
• Ryddet overheng og trefall på veien opp til Bråtanstua.
•  Ryddet løypa og reparert bro Bråtan – Gaupesteinrunden.
•  Ryddet løypa Golfbanen – Bråtan og forandret trase’en i brattbakken ved Bråtan. Den er nå slakere.
•  Ryddet løypa bommen – Kroktjern.
•  Ryddet og malt løypa Vik – Bjerklandsveien
•  Ryddet og malt løypa Breimosan – Skredderstad. Her står igjen noe broarbeid.
•  Ryddet løypa fra Vasatjern over Gravtjern til Holmetjern.
•  Ryddet løypa Sløssåsen – Vikstjern – Grusbakken – Vasatjern.

Årsberetning 2008
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•  Ryddet løypa Grusbakken – Forfoten.
•  Ryddet løypa Fudalen – Skillebekk- Skrubbtjern.
•  Lagt ned 3 impregnerte stolper over bekken ved Påstranddammen.
•  Ryddet løypa Weng – Kaffebanken – Dammen – Skillebekk.

Arrangementer:
Vinterdilten:
Løypene ble kjørt opp torsdag da det enda var nok snø for denne lange turen. Fredag og lørdag ble det mange 
varmegrader, så snøen over jordene i Kirkebygda smeltet delvis vekk. Dermed fikk deltakerne problemer. Bare 7 
meldte seg på Dilten, av disse fullførte 3!

Barnas Holmenkolldag:
Ble avlyst på grunn av total mangel på snø.

Båldagene:
Igjen ble båldagene en stor suksess med godt vær 3 av de 4 søndagene. 
Flateby hadde tilsammen 95 besøkende på sine to bål ved Gjeddevann og
Merratjern, Kirkebygda 57 på sine to på  Hvilesta’n og Wengveien og Ytre 
hadde hele 426 (ifjor 365) på sine fire bål ved Mjerskaumosan, Vasatjern, gapahuken ved Bindingsvann og Viktjernskoia.

Bråtanstua:
Bråtan var åpen  9 søndager i vinter. Bare 1 søndag var det snø nok til skibruk. Men det ble allikevel en jubelsesong 
med hele 758 besøkende (537 ifjor), og det til tross for at vi hadde åpent 1 søndag mindre!

Løypepreparering:
Golfbanen har vært kjørt 8 ganger i vinter selv med svært lite snø. Snøsamleren har da kommet godt til nytte! 
Gaupesteinrunden ble kjørt 2 ganger, Holmetjernsrunden 2 ganger og
Kølabånnrunden 1 gang. Det er flere vintrer siden det ble kjørt så lite.
På Flateby hvor det har vært mer snø, var løypene førsøkt holdt oppe lengre.

Årsmøtet:
Årsmøtet ble holdt den 7. april med 20 tilstede. Det ble servert kringle og kaffe. Edit Haug og Frank Bergstrøm ble 
gjenvalgt, men Dag Hongve gikk ut av styret etter 13 års tjeneste. Aud Hønsi ble valgt til ny kasserer. Etter årsmøtet 
holdt Johan Ellingsen et lysbildekåseri om «Kjente og ukjente plasser i skogen på Flateby». På mange av plassene var 
det bare en grunnmur røys og knapt nok det igjen. Det var interessant å se hvor fort naturen tar over igjen.

Økonomien:
Siden vi ikke har fått arrangert Barnas Holmenkolldag to år på rad, var  økonomien vår anstrengt. Vi søkte og fikk 
kr. 8000,- fra Skiforeningen sentralt. Ellers hjalp forholdsvis liten bruk av bensinpenger til scooterne på budsjettet.

Vintersesongen i år ble svært kort. Vi klaget i fjor, men denne vinteren ble enda kortere. Mens kommunene nord for 
Oslo opplevet en normal vinter med nok snø i gode løyper, hadde kommunene sør for Oslo grønne gressplener det 
meste av vinteren. Skiføret her nede syd i Østmarka varte nesten 14 dager!

Medlemstallet er nå 222 medlemmer (257 ifjor), det er faktisk en nedgang på 35 medlemmer. Var det vintersesongen 
som tok knekken på dem??

Skiforeningen Sørmarka – L/U Oppegård/Ski. Leder: Karl-Olaf Løkenhagen

Lett snø og minusgrader fra 2.januar 2008 og det var en fin vintersøndag 6.januar, men med mildvær allerede fra 
mandag den 7.januar. Nysnø og fint på skidagen den 3.februar. Barnas Holmenkolldag 2.mars opprant med flott vær 
og bra deltakelse. Deler av påsken var det snø, 5-6 cm og kaldt.
I november/desember fikk vi igjen nydelig vintervær, men det ble borte igjen før jul.
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Det har vært mye skryt i avisene om utrolige skiforhold på Greverud. Dette takket være løypebasen og hans mannskap.

Lokalutvalget har vært representert ved
•	 Friluftlivets	dag
•	 Eventyrfestivalen
•	 Forum	for	miljø	og	friluftsliv
•	 Møte	for	lokalutvalgene	i	Holmenkollen

I 2008 ble det avholdt 7 styremøter, et årsmøte og et sommermøte med innbudte gjester.

Arrangementer vinter, vår og høst har hatt god oppslutning.

Skiskolen
Skiskolen hadde denne sesongen 1100 deltakere og har som tidligere år blitt godt gjennomført av Kari Mette Østrem 
og hennes medarbeidere.

Familiedagen på ski – 3.februar 2008
Vi fikk nysnø denne dagen. Vellykket arrangement. Fikk god hjelp av to dyktige skiskoleinstruktører.

Barnas Holmenkolldag – 2.mars 2008
Vellykket arrangement. Strålende sol fra skyfri himmel, perfekte løyper, mange positive mennesker. 350 barn fikk 
sekker eller rumpetasker med mye fint innhold.

Friluftlivets dag – 27.april 2008
Som tidligere år var dette nok et vellykket arrangement i overskyet oppholdsvær.

Vårtur – 8.juni 2008
Turen gikk fra Bekkevar gård til Høgesset hvor det ble gitt en orientering fra grunneierne v/ Gunnar Fjeld og om 
planer for vern i området v/ Stein Martinsen, leder for Naturvernforbundet i Ski. Turen ble ledet av Reidar Haugen. 
35 deltakere i bra turvær. 

Høsttur – 7.september 2008
Høstturen gikk til fra Sandbakken til Tømmerholen og Grismøkkmåsan til rasteplassen ved utsikten øst for Rolandsjøen. 
Videre gjennom Rolandskolonien og Haugenveien tilbake til parkeringsplassen ved Sandbakken.   90 deltakere i bra 
turvær. Reidar Haugen var som vanlig en dyktig guide.

Eventyrstien – 19.september 2008
Som så mange ganger tidligere ble også dette vellykket. Skiforeningen Sørmarka hadde bål og 1500 mennesker 
deltok i arrangementet.

Løypene på golfbanen og skileiken har takket være iherdig innsats fra løypebasen og hans mannskap, hatt stor aktivitet.
Samarbeidet med Oppegård og Ski kommuner og friluftsorganisasjonene har som tidligere vært positivt. 
Skiforeningen har også i 2008 fått videreført tilskuddene fra Oppegård og Ski kommuner.
Skiforeningen Sørmarka mottok i 2008 kr 1500,- fra Oppegård kommune i tilskudd folkehelse.

Skiforeningen Sørmarka hadde i forbindelse med Skiforeningens 125 års jubileum et lokalt arrangement for tidligere og 
nåværende medarbeidere. Arrangementet ble holdt 13.juni 2008 i 2. etasje på Grevestua, som vi fikk låne av Golfklubben.

Styret takker løypebas Bjørn Erkornås, Svein Gustavsen, Kari Mette Østrem, Reidar Haugen, Oppegård kommune, Ski 
kommune, Oppegård Idrettslag, Oppegård Golfklubb, grunneiere og alle gode hjelpere for et godt samarbeid i 2008.
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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 
 
I de senere årene har snøforholdene vært svært styrende for skiaktivitetene i Follo. All slik aktivitet har vært avhengig 
av Drøbak/Frogn Idrettslag (DFI) og deres snøproduksjonen på golfbanen på Belsjø. For ytterligere å sikre aktiviteten 
anla DFI nytt snøproduksjonsanlegg sommeren 2008, som produserer snø på plass i sporet. Således er de to sløyfene 
på henholdsvis 2,0 og 1,5 km i lysløypa sikret enda bedre snøforhold, uten ødeleggende transport innover i løypa. 
Senhøstes 2008 ble anlegget satt i drift og skisesongen kom raskt i gang.
 
Løypenettet.
I Ås har det vært kjørt i lysløypene og Vestbyrunden sydover, når det har vært mulig. Dessverre har det ikke vært 
det så oftet i året som gikk. Turfolket i Frogn bruker, foruten lysløypene og løypene rundt golfbanen, runden som 
går nordover fra Belsjø og den som går sydover fra Røis og mot Vestby og Hvitsten. Her foretas fra tid til annen 
forbedringer, ikke minst for å gi bedre fremkomst for løypemaskinen og for å få en trasé som krever mindre snø. I 
nord har imidlertid kommunen lagt ut et stort industriområde midt i hjertet av det største uberørte skogområdet i 
Frogn, riktignok med tilbud om løypetrasé mellom 30-35 meter høye lagerbygninger. Lokalutvalget har støttet alle 
gogt gjennomarbeidete og veldokumenterte insigelsene som blandt annet Frognmarkas Venner har ført frem. Det 
synes som det ikke er bare Oslo som trenger en Markalov! 
 
Kommunebidragene
Dessverre er ikke kommunene i syd i Follo innstilt på å dekke de kostnadene som løypeprepareringen krever. Selv 
om vi får noe og skifolket bidrar med ikke vesentlige andeler selv, er det ikke tilstrekkelig for å opprettholde den 
maskinparken som kreves. I Frogn har DFI påtatt seg et stort ansvar og har kjøpt inn en løypemaskin, mens den gamle 
maskinen som skiforeningen brukte i Follo Syd (og i de siste sesongene kun har gått i Ås kommune) er utslitt og kan 
ikke lenger holdes i drift. Skiforeningens innsats i området vil derfor nødvendigvis opphøre om ikke Ås kommune 
endrer sin innstilling og bidrar vesentlig.    

Skiforeningen Gjøvik & Omegn. Leder: Line Bakkum

Det har vært avholdt 5 styremøter
 
Hovedsaker
Utvikling av nye kart for Gjøvikmarka
Avvikle planlagte arrangement
Utvikling av nettbasert løypevarsling

Kartet for Gjøvik marka er ferdig, og inne til produksjon av tavler. Håper å få det opp før vinteren.
Veldig gledelig at vi ved en søknad til Gjensidigefondet fikk 200.000 kroner for å dekke nye kart i hele vårt område. 
Det har vært en utfordring å skaffe sponsorer så dette gjør alt mye enklere.

Våre arrangement har gått som planlagt. Bra frammøte på skiskolen. Dette er veldig positivt – men vi ser at vi trenger 
flere instruktører for å gjøre tilbudet mer effektivt og individuelt. Det er stor spredning i de ferdighetene barna har. 
Barnas skidag var også dette året i strålende sol. En fin dag både for barna med familier og arrangørene.

Skitur Lygna – Gjøvik ble arrangert. Stangstua turen ble imidlertid ikke annonsert i år da det har vært minimalt 
frammøte og de som møter, er ivrige skifolk som går turen uansett. 

Måneskinnsturen var også i år en fin kveld, månen holdt seg tilbake lenge – men noen av oss fikk måneskinn på 
hjemturen. Det var litt mindre besøk denne gangen – men det er nok helt klart skyene som var grunnen til. 
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Medlemsinformasjon
VI fortsetter med Langs løypa. Det har gått greit å samle stoff i år, men dere er velkomne med innspill og stoff. Vi 
kan gi ut flere sider.

Økonomi
Økonomien er trygg – ikke minst da vi fikk tilskuddet til kart og plater.

Vi takker for året som ha gått og håper på tilbakemeldinger slik at vi har fokus på saker våre medlemmer ønsker vi skal 
jobbe med. Denne vinteren blir det  spennende å utvikle oversikter og samarbeid med skiforeningen i Oslo slik at løypene 
våre kan komme på nett med varsling om oppkjøring. Dette trur vi blir en stor kvalitetsbedring for alle ivrige skiløpere. 



Årsberetning 2008

Skiforeningen 200828



Årsberetning 2008

29Skiforeningen 2008

             FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Resultatregnskap

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2008

1 Driftsinntekter 79 555 338

Sum driftsinntekter 79 555 338

Varekostnad 17 643 100

4 Lønn og personalkostnader 30 720 282

5 Ordinære avskrivninger 4 273 507

2 Andre driftskostnader 25 272 961

Sum driftskostnader 77 909 850

Driftsresultat 1 645 488

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 1 222 485

Finanskostnader -1 889 167

Netto finansresultat -666 682

Ordinært resultat 978 806

ÅRETS RESULTAT 978 806

OVERFØRINGER

Overført Finn Qvale´s Fond (Bunden Egenkapital) 347 360

Overført andre bundne fond 17 238

Overført fond gaver med eksternt pålagte restriksjoner 0

Overført til annen egenkapital 614 208

Sum  overføringer 978 806
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