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Erik Wassum

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 blant annet å:
1 Anlegge og vedlikeholde løyper, stier, bakker og andre friluftsanlegg
2 Utvikle barns og voksnes skiferdighet og kjennskap til natur og friluftsliv
3 Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv
4 Organisere og arrangere friluftsaktiviteter
5 Utdanne ledere/instruktører for virksomheten
6 Drive Skimuseet
7 Bygge og drive sportsstuer
8 Medvirke til sikring og planlegging av friluftsområder
9 Samarbeide med myndigheter og andre organisasjoner om tiltak
som fremmer friluftslivets utvikling
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STYRETS BERETNING 2012

2012

var et godt år for skiidretten
og for Skiforeningen. Det
var stabile snøforhold i januar og februar,
men mars måned var svært mild.
Det var stor oppslutning om alt som
hadde med skiaktiviteter å gjøre: mange
mennesker i Marka, høy deltagelse på kurs
og arrangementer og stor oppmerksomhet
i mediene om skiføre, turer, skiutstyr og
skikurs.

Skiforeningens hus
Takket være betydelige bidrag fra Hans Herman Horn
er det gjennomført totalrenovering av Skiforeningens
administrasjonsbygg. (Foto: Bente Flygind )

FORTSATT ØKENDE
MEDLEMSOPPSLUTNING
Antall medlemmer lå i mange år relativt
stabilt rundt 50 000. I 2008 ble det satt som
mål å nå 65 000 medlemmer innen 2012. Det
målet ble nådd i 2011, og for strategiperioden 2012–2016 ble nytt mål satt til 70 000.
Pr. 31.08.12 hadde Skiforeningen 67 065
medlemmer (2 814 flere medlemmer enn
året før), og allerede i mars 2013 nådde vi
2016-målet om 70 000 medlemmer. I siste
femårsperiode er altså medlemsmassen økt
med 40%. Dette er svært gledelig først og
fremst fordi det sikrer Skiforeningens tilrettelegging i Marka, men også fordi det det
bekrefter og styrker Skiforeningens posisjon som en av de viktigste aktørene innen
friluftsliv og idrett.
AKTIVITETER
Inkludering er et viktig stikkord i Skiforeningens langtidsplan, og takket være
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private og offentlige midler har vi i 2012
gjennomført en rekke aktiviteter for og med
grupper vi ellers ikke ville nådd.
Det er fortsatt meget god oppslutning om
våre barneskiskoler med 9 295 deltagere og
økning på langrennskurs med ca 30% til
1 358 deltagere.
ARRANGEMENTER
Også på våre arrangementer var det stor
deltagelse. Holmenkollen Skimaraton ble
fulltegnet på tre dager med 6 000 deltagere.
Barnas Holmenkolldag ble arrangert for 40.
gang, 6 300 barn deltok.
Når det gjelder World Cup 2012, var
det sportslig og organisatorisk et godt
arrangement, med meget god tilbakemelding fra FIS, som ga dette arrangementet
høyere score enn VM 2011. Det var godt
tilskuertall for langrenn, men glisne tribuner på søndagens hopprenn. Prosjektet
«Fulle tribuner 2013» ble derfor igangsatt
umiddelbart etter arrangementet.
NYTT BREDDEANLEGG
Holmenkollen har blitt et fremtidsrettet og
fantastisk anlegg takket være Oslo kommune.
I 2012 ble også breddeanlegget – som
er et spleiselag mellom Oslo kommune,
Kulturdepartementet og private – ferdigstilt.
Dette omfatter fem rekrutthoppbakker –
alle med plast- og asfaltert rulleskiløype.

GENERØSE GAVER MULIGGJØR
MODERNISERING
Takket være økonomiske gaver fra privatpersoner, stiftelser, fond og bedrifter har vi,
uten å belaste driften, de senere år kunnet
foreta nødvendig fornyelse av våre løypeprepareringsmaskiner. I 2012 vil vi fremheve
støtte fra Eckbos Legater på MNOK 1 og
gaver fra medlemmer på totalt TNOK 276
til løypemaskin på Kikut.
De senere årene har generøse gaver også
gjort det mulig å modernisere Skiforeningens
stuer. I 2012 er det takket være betydelige
bidrag fra Hans Herman Horn gjennomført en helt nødvendig totalrenovering av
Skiforeningens administrasjonsbygg – tidligere VM-huset, nå Skiforeningens hus, i
Holmenkollen.
SKIFORENINGEN TAKKER
Skiforeningen vil dessuten takke gode samarbeidspartnere og sponsorer samt grunneiere i Marka, samarbeidende kommuner,
offentlige instanser og organisasjoner som
alle gjør det mulig å nå målene foreningen
har satt seg.
Skiforeningen er også svært takknemlig
overfor tillitsvalgte, det frivillige korpset
og de ansatte. De oppgaver og det arbeidet
som blir gjort, hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten deres store innsats.
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Markaavdelingen

Skiforeningens maskinpark
Den viktigste årsaken til at man ønsker å være
medlem i Skiforeningen, er ønsket om å støtte
løype- og tilretteleggingsarbeidet i Marka.
(Foto: Bente Flygind )
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MEDLEM
Medlemsåret er avvikende i forhold til
regnskapsåret, og løper fra 1. september
det ene året til 31. august året etter.
Den positive trenden med økt interesse
for utendørs trening og aktiviteter, målrettet
vervearbeid og innføring av familiemedlemskap er hovedårsakene til at vi også i 2012
hadde en meget bra økning i medlemsmassen: Ved avslutningen av forrige medlemsår,
31.08.12, hadde Skiforeningen 67 065
medlemmer. Dette er 2 814 flere medlemmer enn i året før.
Siden generalforsamlingen i mai 2009
vedtok å innføre familiemedlemskap, har
familiemedlemskap blitt den nest største
medlemskategorien med ca. 23 000 familiemedlemmer – en økning på 5 000 det
siste året. I løpet av kommende sesong sier
prognosen at familiemedlemskap vil bli den
største medlemskategorien.
Grunnet tidlig vår ble vervesesongen
kort, den varte kun i ca. 8 uker. Likevel
var verving i Marka sammen med direkte
innmelding på Skiforeningens web de viktigste kanalene til nye medlemmer.
Samtidig med økingen i antall medlemmer ser vi at frafallsprosenten nå har snudd
i positiv retning, noe som er i tråd med
langtidsstrategien.
Den viktigste årsaken til at man ønsker å
være medlem i Skiforeningen, er ønsket om
å støtte løype- og tilretteleggingsarbeidet
i Marka. Rabatter på kurs, aktiviteter og
fordeler gjennom samarbeidspartnere er
viktigst for barnefamilier og de ferskeste
medlemmene. Skiforeningen arbeider derfor
kontinuerlig med å utvikle gode fordeler for
medlemmene.
Den positive utviklingen har fortsatt i
medlemsåret 2012/2013, og allerede pr.
20.03.13 nådde Skiforeningen langtidsmålet
som var satt for 2016 om å passere 70 000
medlemmer.

LØYPER
Ved årets start meldte vi om 10–30 cm snø
og skiforhold i tidligløyper, men fortsatt lite
snø i en del av terrengløypene. Mildvær slo
inn allerede fra 18. februar. Mars måned
var varm – det ble satt ny varmerekord på
Blindern med 21,3 grader, og dermed forsvant skiføret i lavereliggende områder. For
første gang siden målingene startet ble det
målt lavere gjennomsnittstemperatur i april
enn det var i mars på Blindern. Natt til 5.
mai 2012 kom det 20 cm nysnø, og 10. mai
kunne vi melde at det var ca. 1,5 km sammenhengende snø ved Oppkuvbekken og 2
km sammenhengende snø mellom Langtjern
og Oppkuvvann. Første føremelding for
sesongen 2012/13 ble lagt ut 15. oktober.
Det første snøfallet hadde da kommet, og
man begynte å «pakke» løypene.
Skiforeningen har et samarbeid med og
gir et årlig økonomisk tilskudd til Mylla
Løypeforening, som er en idealistisk drevet
forening hvor alt arbeidet baseres på frivillig
innsats. I 2012 har løypeforeningen bygget
ny garasje ved Mylla dam, og Skiforeningen
ga et tilskudd på TNOK 50 til dette.
ØKT TILGJENGELIGHET
I langtidsplanen 2012–2016 er det et viktig
mål å gjøre Marka enda mer tilgjengelig for
de som ikke er så godt kjent fra før. Dette
skal blant annet gjøres gjennom etablering
av gjennomgående løyper og rundløyper,
ved bedre skilting og merking, samt bedre
tjenester for turveiledning. I 2012 er syv
rundløyper etablert, seks gjenstår. Av
gjennomgående løyper er fire etablert og
en gjenstår.
Skiforeningen har ukentlige turforslag i
Aftenposten og Asker og Bærums Budstikke.
Når det gjelder online informasjon, er
Skiforeningens føremelding den dominerende
kilden til informasjon om føreforholdene i
Oslo og kommunene rundt byen. Den leses

av opp til 20 000 mennesker hver dag på
Skiforeningens egne sider og via nettutgavene
til en rekke aviser, kommuner og idrettslag.
Føremeldingen er en del av Markadatabasen,
som også inneholder store mengder annen
relevant og oppdatert informasjon om turmuligheter på ski og sykkel i størstedelen
av området mellom Moss og Hurum i sør
og Eidsvoll og Dokka i nord. Dette tilsvarer hele eller deler av 34 kommuner i fem
fylker, med til sammen ca. 4 500 kilometer
med løyper. Vel 50 kommuner, idrettslag
og løypelag har sluttet seg til samarbeidet
om føremeldingen.
I Markadatabasen kan publikum også
finne nesten 600 sykkelruter på til sammen
ca. 3 300 kilometer (mer enn avstanden
Lindesnes–Nordkapp), rundt 300 turforslag
(ski/sykkel), en presentasjon av ca. 1 600
steder i Marka og oversikt over stuer og
stuenes åpningstider. Bildearkivet inneholder
rundt 20 000 bilder fra alle deler av Marka.
Det arbeides med online GPS-informasjon
fra løypemaskinene som viser hvilke løyper
som er preparert, noe som vil være et tillegg
til dagens meldinger om planlagt løypekjøring. Utarbeidelsen av de tekniske løsningene har tatt noe lengre tid enn opprinnelig
forventet, og det planlegges nå at systemet
skal være i full drift fra sesongen 2013/14.
MASKINPARKEN
Arbeidet med å finansiere utskifting av
snøscootere og prepareringsmaskiner med
økonomiske gaver fortsatte. Det rettes en
stor takk til Eckbos Legat for en ny løypeprepareringsmaskin, som er stasjonert på
Kikut. Skiforeningens maskinpark består
totalt av 15 egne og innleide løypeprepareringsmaskiner, 20 snøscootere, 2 ATV’er og
5 snøproduksjonsanlegg. I tillegg til løpende
vedlikehold har Skiforeningen en plan for
nødvendig fornyelse av maskinparken.
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Stuer, serveringssteder og eiendommer

F

or å inspirere enda flere flere til å komme
seg ut i Marka er det viktig med turmål.
En del steder er det lang avstand til slike
turmål, og Skiforeningen har derfor testet
ut et nytt konsept for serveringssted, «mobil
rastebu», som ble satt ut ved Storebekkhytta
i Sørkedalen. Offisiell åpning var i januar
2012 og ble en stor suksess fra første dag.
Grunn er stilt til disposisjon av Løvenskiold
Vækerø. Rastebua er finansiert med støtte
fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, og det
er Røa Rotary som er ansvarlig for driften.
Den gode erfaringen medførte at vi bygde og
satte ut ny rastebu på Vambu på Krokskogen,
klar til vintersesongen 2012/2013.
Når det gjelder våre etablerte stuer, har
oppgraderingen som er gjort de senere årene
forsterket og forbedret produktet betydelig. En god vinter bidro til at stuene hadde
godt med besøk, både av dagsturister og
gjester som overnattet. Stuene har også
hatt en betydelig økning av bedrifter og
privatpersoner som har hatt ulike arrangementer. Skiforeningen har en betydelig
eiendomsmasse som krever kontinuerlig
vedlikehold og investeringer. Styret, sammen
med administrasjonen, etablerte derfor i
2009 en rullerende 5 års vedlikeholdsplan.
Planen er nå for en stor del gjennomført,
ikke minst takket være sjenerøse gaver og
bidrag fra enkeltpersoner, bedrifter, fond
og legater. Gjennom fjoråret har det blitt
gjennomført store og omfattende investeringer og vedlikeholdsoppgaver på stuene.
Det er ansatt en stuebas som skal følge
opp stuene og blant annet påse at løpende
vedlikehold blir utført.
KIKUT
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite
Kikutstua har igjen hatt et meget godt
driftsår. Utvidelsen av Kikut, som åpnet i
2010, har vært et etterlengtet tilbud med
hensyn til både servering og økt kapasitet
på overnattingssiden.
Bestyrerne arbeider aktivt for at tilbudet
til de besøkende skal være av høy kvalitet
og med god service når det gjelder både
mat, aktiviteter og opplevelser.
LØVLIA
Bestyrere: Rita og Vidar Bakken
Vintersesongen ble relativt god på Løvlia.
Stua var godt besøkt av medlemmer og
øvrige skiturister. I tillegg er seminarog selskapskunder en viktig målgruppe.
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Løvlia har også etablert seg som et godt
utgangspunkt for treningssamlinger for
ulike grupper. Arrangementene som har
funnet sted på stua i 2012 har vært svært
vellykkede gjennom skreddersydde opplegg
og forbedret meny.
Løvlia har gjennom året fått en betydelig
oppgradering innvendig, alle rom er beiset
og malt, og fremstår nå i en helt ny «drakt».
Stabburet er flyttet, og det er bygget ny
dobbelgarasje samt nytt lager for utstyr.
VANGEN
Bestyrere: Frank Westlie og Roy Knutsen
Også Østmarka har hatt en god skisesong,
noe som har bidratt til at Vangen har hatt
godt besøk av skiløpere både på hverdager
og i helgene. Vangen er et av landets mest
benyttede leirskolesteder. Flere tusen barn
besøker stua hvert år for å lære om bl.a.
natur, friluftsliv og gårdsliv.
Vangen fremstår nå som totalrenovert.
Dette har ført til at både bedrifter og privatpersoner benytter Vangen til ulike typer
arrangementer, møter, brylluper og feiringer.

er Skiforeningens små serveringssteder
i Asker og Bærum. Greinehytta eies av
Løvenskiold Vækerø og driftes av Bærums
Verk Rotary Klubb. Vensåsseter er eid av
gårdbrukere i Lommedalen og driftes av
Bærum Hundekjørerklubb. Mikkelsbu – på
Mikkelsbonn – er eid av Bærum kommune
og driftes av Lions Club Bærum Vest og
Skiforeningens lokalutvalg i Asker og Bærum.
I tillegg har Skiforeningen et nært og godt
samarbeid med flere andre serveringssteder
i Marka. Heggelia er et sentralt turmål på
Krokskogen; Gunvor Greni eier stedet, mens
Heggelias Venner og Skiforeningen samarbeider om å holde stedet åpent. Heggelia
betjenes av frivillige som stiller opp hver
helg i skisesongen. Bråtanstua som drives
av Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk er
et populært turmål i Østmarka. Råsjøstua
på Romeriksåsen, som eies av familien
Fearnley og drives av Ullensaker Røde kors
Hjelpekorps, og Sørsetra på Krokskogen som
eies og drives av Vera og Tore Solheim, er
attraktive turmål.

SKULLERUDSTUA
Bestyrer: Stig Klemetsen
Oslo kommune eier Skullerudstua, og leier
den ut til Skiforeningen. Kommunen har
ansvar for alt ytre vedlikehold, mens bestyreren har ansvar for det indre vedlikeholdet.
Takket være snøproduksjon har Skullerud
tidlig-løyper som gjør at områdene utenfor
stua har meget stor aktivitet vinterstid. Her
drives det aktiv trening og konkurranser,
skiskole og lek som gjør at besøket til stua
også var meget godt. Mange bedrifter og
enkeltpersoner benytter Skullerudstua til
møter, konferanser og selskapsarrangementer året rundt.

RINGKOLLSTUA
Siden oppstart 1993 har det ikke vært
mulig å oppnå et forsvarlig driftsgrunnlag
på Ringkollstua. Drift av en «Markastue»
basert utelukkende på frilufts- og idrettslige formål gir ikke nødvendig inntjening
til å dekke nødvendige investeringer og
løpende utgifter. Ringerike kommune har
som største eier tatt initiativ og er av de
øvrige eierne gitt aksept for utarbeidelse
av forslag til fremtidige løsninger i samråd
med selskapets styre. Løsningskissen inneholder en forpliktelse fra eierne, 18 lag og
organisasjoner, til å overdra sine aksjer til
kommunen slik at kommunen blir 100 %
eier av selskapet fra 01.01.13.

ANDRE SERVERINGSSTEDER
Skiforeningen har, i tillegg til rastebuene,
ansvar for fem mindre serveringssteder som
holder åpent hver helg i skisesongen – i perioden fra nyttår til påske. Serveringsstedene
er viktige turmål, særlig for barnefamilier:
Gørjahytta ved Gørja og Sandvikshytta ved
Katnosa ligger begge i Nordmarka på eiendommen til Løvenskiold Vækerø, som har
stilt både hytter og området rundt tilgjengelig
for turfolk. Gørjahytta driftes av det lokale
laget av Oslomarkas Fiskeadministrasjon,
Sandvikshytta drives av en privatperson.
Greinehytta, Vensåsseter og Mikkelsbu

SKIFORENINGENS HUS
Etter 28 års bruk av Skiforeningens hus
(tidl. VM-huset) uten de store utbedringer
eller vedlikehold ut over det som har vært
tvingende nødvendig, ble Skiforeningens hus
totalrenovert i 2012. Anbudskonkurranse
ble gjennomført, og HagaBerg valgt som
entreprenør. Arkitekt var HWR arkitekter.
Dette var et etterlenget løft for ansatte,
besøkende og andre som benytter huset i
mange ulike sammenhenger. Skiforeningens
hus har blitt et moderne og fremtidsrettet
bygg. Kostnadsrammen på prosjektet var
18 mill., og igjen var det Hans Herman

I NY PRAKT: Oppgraderingen som er gjort på våre etablerte stuer de senere årene har forsterket og forbedret tilbudet betydelig.
(Foto: Haakon Harriss)

Horn som muliggjorde denne store investeringen for Skiforeningen med et betydelig
økonomisk bidrag.
Ombyggingen inneholdt bl.a. nytt ventilasjonsanlegg, utvidelse av kontorarealene
i bygget med ca. 20%, nytt inngangsparti,
etterisolering av alle vegger, nye vinduer
med 3 lags isolerglass, nytt helhetlig gulv,
oppgradering av toaletter og våtrom, nytt
kjøkken, nytt elektrisk anlegg samt nye
møbler i hele huset.

SKISTUA FRILUFTSBARNEHAGE
Etter ca. 18 års drift av Skistua friluftsbarnehage valgte Hilde N. Skaug og Ole
Engstrøm å gi seg som driftere sommeren
2012. Forhandlinger ble gjennomført med
Norlandia Care som ny leietager, og de
overtok driften av barnehagen i september
2012. Norlandia Care startet umiddelbart
med renovering og utbedring av tilbudet.
Nytt ventilasjonsanlegg ble etablert samtidig
med en generell oppgradering av inne- og

uteområdene. Skistua friluftsbarnehage
fremstår nå som et svært godt og moderne
tilbud til barn hvor naturopplevelser står
i sentrum.
SVESVIKA
Skiforeningen eier Svesvika ved Svea nord for
Mylla. Hytta kan benyttes av Skiforeningens
ansatte og frivillige, men er lite brukt.
Skiforeningen ser på mulighetene for å
etablere enkel servering på stedet.
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Mattis Schrøder
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MILJØARBEID, MARKAVERN
OG FRILUFTSPOLITIKK

Markaloven: Skal sikre at man unngår
en bit for bit nedbygging av Marka. Det har
imidlertid vært en utfordring å forstå hvordan
loven faktisk skal praktiseres. Retningslinjer for
saksbehandling av stier og løyper er ventet før
sommeren 2013. (Foto: Haakon Harriss)
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MARKALOVEN
Skiforeningen var for innføringen av markaloven, som blant annet har til hensikt å
sikre at man unngår en bit for bit nedbygging av Marka. Det har imidlertid vært en
utfordring å forstå hvordan loven faktisk
skal praktiseres, spesielt med tanke på å få
tillatelser til tilrettelegging i Marka. Vi har
derfor vært en pådriver for å få nærmere
retningslinjer for saksbehandling av stier og
løyper. Høringsfristen gikk ut 31.12.2012,
og vi forventer at retningslinjene blir gjort
gjeldende i alle Markakommunene i løpet
av første halvdel av 2013.
MARKARÅDET
Rådet skal ha en ombudsmannsfunksjon
og bidra til å fremme markalovens formål
om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv,

naturopplevelse og idrett. For Skiforeningen
er generalsekretær Bente Lier medlem og
styreleder Per Bergerud varamedlem. Etter
ett års virke opplever vi at Markarådet er et
godt dialogforum, men etterlyser – sammen
med resten av rådet – at departementet
aktivt søker råd i Markarådet.
MILJØFYRTÅRN
Skiforeningen har vært miljøfyrtårnsertifisert
siden 2003. Løvlia, Kikut og Vangen ble i
2011 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter.
I 2013 skal Skiforeningen resertifiseres.

vært å sikre et godt samarbeid og gjensidig informasjon. Skiforeningen er medlem
i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og
Friluftsorganisasjonenens Fellesorganisasjon
(FRIFO) og deltar regelmessig på administrative og faglige møter. FRIFOs styreleder
Dag Kaas og nestleder Karen Marie Eid
Kaarby samt OOFs nestleder Vigdis Jynge
er valgt etter forslag fra Skiforeningen.

SAMARBEID MED ANDRE
ORGANISASJONER
Det har blitt avholdt to møter med
Utmarkslagene, DNT Oslo og Omegn og
Oslo kommune. Hensikten med møtene har

Skiforeningen 2012
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Aktiviteter
BARNAS SKISKOLE
På Barnas Skiskole var det 9 295 deltagende
barn i 2012, en økning på ca. 100 barn fra
2011. Barneskiskolen ble gjennomført på
følgende steder: Eid i Asker, Ringkollen,
Sollihøgda, Sørkedalen, Trollvann, Vestli/
Stovner, Skullerud, Greverud i Oppegård,
Fossum og for første gang på Tryvann. I helgene
var det tilbud på Eid, Sollihøgda, Sørkedalen,
Skullerud, Greverud og på Vestli/Stovner.
LANGRENNSKURS
Langrennskurs for voksne er svært populære, og i tråd med vårt mål fortsetter vi den
positive økningen i antall deltagere. Totalt
for 2012 var det 1 358 deltagere på våre
kurs, en økning på ca 30 % fra året før.
Av disse var det mange bedrifter. Kursene
ble holdt i Holmenkollen, på Skullerud,
Lillomarka, Greverud og Fossum. Det ble
også holdt smørekurs for 93 deltagere.
RULLESKI
Rulleskikurs ble gjennomført i Holmenkollen
og på Fornebu med 86 deltagere.
SYKKELKURS
Vi starter opp med terrengsykkelkurs i
Holmenkollen og på Langsetløkka og hadde
47 deltagere på kurs.
BARNAS SOMMERCAMP
Sommercampen ble redusert til kun to uker
på grunn av konsert i Holmenkollarenaen
i starten av sommeren. Begge ukene var
fulltegnet og 204 barn deltok.
ALLE BARN PÅ SKI
Under tittelen «Alle barn på ski» viderefører vi prosjektet «Aktiv til VM». Prosjektet
har som mål å inspirere barn og unge til å
gå på ski, også de som ikke har så sterke
skitradisjoner. Skidager og aktivitetsdager
ble arrangert. I tillegg fikk alle skoler og
mange av barnehagene i Oslo tilsendt en
aktivitetspakke for egne skidager.

FRILUFTSGLEDE
På bakgrunn av svært gode erfaringer ble
Friluftsskoletilbudet til skoleklasser med
høy andel flerkulturelle elever ytterlige
utvidet. I løpet av våren deltok 450 3.- og
4.- klassinger samt to mottaksklasser fra
seks sentrumskoler på aktivitetstilbudet ved
Skullerud. Høsten 2012 deltok 850 elever
fra ti forskjellige skoler.

samt en måneskinnstur på vegne av Aftenposten
i Nordmarka, Lygnatur med ca. 200 deltagere, guidet vårskitur i Hurdal (nytt i år),
guidet høsttur til Kjentmannspost (nytt i
år) og en familie-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),
med stor oppslutning.

AKTIVITETSDAGER
Skiforeningen gjennomførte en rekke
aktivitetsdager for barnefamilier gjennom
hele året, herunder to aktivitetsdager på
Skullerud, én på Vangen og en nissetur
ved Sognsvann. I tillegg har Skiforeningen
bidratt på samarbeidsprosjekter sammen med
andre friluftsorganisasjoner; Markadagen på
Frognerseteren, Sparebankstiftelsens aktivitetsdag og Friluftslivetsdag ved Sognsvann.

KJENTMANNSMERKET
Det ble lansert nytt Kjentmannshefte i
september 2012 som skal benyttes for en
periode på to år. 1 936 Kjentmannshefter
er solgt pr. utgangen av 2012. Det forrige
Kjentmannsheftet (2010–2012) ble solgt i
2 319 eksemplarer.

INSTRUKTØRUTDANNING
Det ble også i 2012 avholdt kurs for
skileikledere, instruktører for langrenn og
instruktører for Skiforeningens sommercamp.
Totalt deltok 96 instruktører på kursene.
DISTANSEMERKET
Skiforeningens distansemerke er fortsatt en
viktig motivasjonsfaktor for å gå på ski. 60 000
distansekort ble produsert og distribuert via
Snø & Ski, skiskolene og ekspedisjonen i
Skiforeningens hus.
MARKATJENESTEN
Flere medlemmer ble rekruttert til Markatjenesten.
Det er nå ca. 100 registrerte medlemmer i
den frivillige Markatjenesten som har gjort
en flott innsats og bistått publikum med
smøretjeneste, verving, informasjon, turer
og annen veiledning i Marka. I tillegg ble
Markatjeneste på hjul forsterket.
SKIFORENINGENS TURER
Det er gjennomført tre åpne måneskinnsturer
(Østmarka, Bærumsmarka og Romeriksåsen)

SKI- OG SYKKELBUSSER
Det var en god sesong for skibussene, som
fraktet totalt 5 150 passasjerer i 2012. De
kjørte hver helg i perioden fra 1. januar til
18. mars. Sykkelbussene hadde totalt 870
påmeldte og kjørte i perioden fra 23. mai
til 7. oktober.
SKIFORENINGENS
TURSKØYTEGRUPPE
Sesongen for turskøyter begynte godt på
nyåret med fine forhold på vann med sen
islegging, som Lysern og Vansjø. Snøgrensen
lå i lange perioder i nordre deler av Østfold,
med fin skøyteis sørover. Lengre turer ble
arrangert i Värmland, Dalsland, Bohuslän
og Halden-området. Som vanlig fant vi
skøyteis i skyggefulle deler av noen vann
i Østmarka og Sørmarka på tampen av
sesongen. Sesongen kom ikke i gang igjen
før tredje uken i november, men det var
fine forhold av og på ut året, særlig i de
lavereliggende markene.
Det ble arrangert åtte fellesturer, med
inntil 30 deltagere pr tur. Ett teorikurs ble
arrangert i november.

Barnas sommercamp:
To fulltegnede uker. 204 barn deltok.
(Foto: Skiforeningen).
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Vellykkede arrangementer:
Barnas Holmenkolldag og Holmenkollen Skimaraton
ble gjennomført med stor suksess og ble en flott
opplevelse for alle deltagere.
(Foto: Håkon Stillingen)

Harald Stendsal

Årsberetning 2012

Arrangementer

I

sesongen 2011/2012 har arrangementavdelingen beregnet at det til sammen var
ca. 30 000 deltagere i de 23 terminlistearrangementene i Holmenkollen, og i tillegg
totalt ca. 90 000 tilskuere inne i anlegget
på disse arrangementene. De største arrangementene var de som Skiforeningen selv
arrangerte: Holmenkollen Skimaraton, Barnas
Holmenkolldag og World Cup Nordisk. I
2012 ble også World Cup Skiskyting og
VM Snowboard arrangert på en vellykket
måte i anlegget.
HOLMENKOLLEN SKIMARATON
Det ble satt tak på 6 000 deltagere, og rennet ble fulltegnet på tre dager. Det var ca.
4 500 deltagere på 54 km og 1 500 på 25
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km. Det var kaldt vintervær med - 19 grader
på start i Sørkedalen, men solen kom frem,
og det ble en strålende dag. 4 727 deltagere
fullførte rennet.
BARNAS HOLMENKOLLDAG
Barnas Holmenkolldag ble arrangert for 40.
gang i 2012. Børre Rognlien åpnet rennet
hvor hele 6 300 barn deltok i flott vintervær. Alle barna fikk egen gullmedalje som
markering av 40-årsfeiringen.
RULLESKIRENN
Det var nesten 150 deltagere påmeldt til
Holmenkollen Rulleskirenn. Det var gjort
noen endringer på løypa som hadde målgang inne på langrennstadion. Dette var

også første gang det ble arrangert på en
helgedag. Jørgen Aukland vant årets renn.
WORLD CUP NORDISK
I flotte, men varme forhold ble World Cup
Nordisk arrangert på en strålende sportslig måte, med meget god feedback fra
deltagende land, særlig innenfor langrenn.
Holmenkollsøndagen hadde glisne tribuner, noe som var skuffende for arrangøren
og andre tilhengere. Det var flere årsaker,
deriblant billettprisene, relativt begrenset
markedsføring, og konkurranse fra VM
i Skiflyvning i Vikersund. Prosjekt «Fulle
tribuner 2013» ble fort lansert, og en god
plan ble laget og gjennomført for det følgende års arrangement.

Skiforeningen 2012
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Holmenkollen kultur- og turistanlegg

D

et ble nok et godt år i Kultur- og turistanlegget. Totalt antall besøkende i
anlegget var ca. 193 000. Anlegget hadde
noen problemer med kabinheisen, men
kun kortere perioder med driftsstans. Oslo
kommune har fått en driftsavtale med Kone
heis som gir bedret beredskap ved fremtidig
heisstans. Losstreik, som medførte at man
ikke kunne ta imot cruiseskip i ti dager i
juni, var en utfordring og påvirket omsetningen negativt. Takket være en god høst,
både på turistdelen og arrangementsdelen,
ble resultatet likevel bra.
50 sommeransatte og
565 arrangementer
I løpet av sommeren 2012 var det ansatt
rundt 50 personer fra syv forskjellige land
som snakket totalt 13 språk i Kultur- og
turistanlegget.

I januar 2012 ble Hoppkafeen renovert, med
nytt inventar og interiør. Tilbudet i kafeen
ble også oppgradert og utvidet.
Totalt ble det gjennomført 565 arrangementer, hvorav 119 var etter normal
åpningstid. De beste periodene for event
er som før mai/juni og september/oktober.
Spennende samarbeidsavtaler
Vi har som mål at Holmenkollen skal være
en arena for «store opplevelser med og
uten ski på bena». Arbeidet med videreutvikling av event fortsatte, og to spennende
samarbeidsavtaler ble inngått. En zipline
ble etablert i hopptårnet i samarbeid med
Yourway. Denne skal etter planen benyttes
fullt ut fra april 2013. Skiforeningen inngikk
også et samarbeid med balansekunstner Eskil
Rønningsbakken, som vil utføre kunster og
holde foredrag for bedrifter.

Det har vært god interesse for bruk av
auditoriet i Skimuseets nybygg «Iskosset».
Her har det vært gjennomført alt fra pressekonferanser, boklanseringer og konserter
til diverse møter.

Spektakulære opplevelser:
Holmenkollen og Skiforeningen har som mål
«å tilby spektakulære opplevelser med og
uten ski på bena» . Her er balansekunstner
Eskil Rønningsbakken i aksjon. (Foto: Knut Bry).

Nye turoperatører
Av markedsaktiviteter deltok vi på NTW
(Norwegian Travel Workshop) i april hvor
vi gjennomførte møter hovedsakelig med
nye kinesiske og russiske turoperatører, men
også turoperatører vi allerede har avtale med.
Også i 2012 var vi aktør i Visit Oslo, og har
vært med på aktiviteter i denne forbindelse,
blant annet Turist i Egen By i april.

Skimuseet

D

et har vært stor interesse for Skimuseets
virksomhet i 2012. Det er mange forespørsler om faglige opplegg som foredrag
og omvisninger. Gjennom året har det også
vært en rekke henvendelser til arkivet og vårt
rikholdige bibliotek. Særlig har aviser, forlag
og privatpersoner vært interessert i fotosamlingen. Museet har også mottatt en del gaver,
blant annet en større samling av barneski.

Det er etablert et nytt magasin for større gjenstander som kjelker og sleder i «OL-gangen»,
forbindelsesgangen til det gamle hopptårnet.
Primus
Skimuseet fikk høsten 2012 TNOK 300 av
Bergesen Almennyttige Stiftelse til registrering av museets gjenstander i Primus. Primus
er en nasjonal standard for digitalisering

av gjenstander og foto. Museolog Magnus
Bognerud ble ansatt som prosjektmedarbeider.
Det planlegges utstillinger om Midtstubakkens historie, byggingen av den nye
Holmenkollbakken og gamle vinterleker.
Vi er også i gang med arbeidet med ny
temautstilling om ekstremsport knyttet til
ski og snø, i arealet for skiftende utstillinger
i «Iskosset».

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG

S

kiforeningen drifter nasjonalanlegget
på vegne av og i samarbeid med Oslo
kommune.
Det nye anlegget ble i hovedsak ferdigstilt i 2011. I 2012 er anlegget blitt utvidet
med fire rekrutteringsbakker i Midstuen.
Med denne utvidelsen kan nasjonalanlegget
tilby et breddeanlegg med i alt seks bakker, hvorav fire rekrutteringsbakker, alle
tilrettelagt for helårsbruk. For langrenn
og skiskyting ble asfaltert rulleskiløype
ferdigstilt i løpet av 2012.
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Etterlengtet driftsbygg
Arbeidet med et etterlengtet driftsbygg er
igangsatt i Midtstuen. Dette beregnes ferdigstilt i løpet av sommeren 2013 og forventes
tatt i bruk i løpet av høsten 2013. Bygget vil
erstatte provisoriske lagerplasser, og man
vil ta vare på kostbart materiell på en bedre
måte. Arbeidsforholdene for driftsavdelingen
vil også bli vesentlig bedre.
Det har vært høy aktivitet i anlegget gjennom hele året. Driftsavdelingen har et nært
samarbeid med Oslo kommune når det gjelder

videreutvikling og drift av nasjonalanlegget.
På denne måten har Skiforeningen styrket
sin kompetanse for å kunne drifte anleggene i årene som kommer. Blant annet er
driftspersonalet via ekstern opplæring blitt
sertifisert til drift av stolheisene i anlegget.

Skiforeningen 2012
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salgs- og markedsavdelingen
EN STOR TAKK TIL ALLE VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE!
Også i 2012 var Skiforeningens hovedsamarbeidspartnere Gilde (Nortura) og OBOS.
Andre viktige samarbeidspartnere var
Aftenposten, Alpina, Anton Sport, Asko,
Bixit (Sætre), BMW, Budstikka, Coca-Cola,
Codan, Craft (New Wave Norway), Dagens
Næringsliv, Diplom-Is, Hyundai, Infratek,
Intersport, Jotun, Kvikk Lunsj (Mondelez
International), Maxim, Milslukern, Møller
Undall, Pictura Normann, Polaris, Swix
Sport, Sport1, Ragn Sells, Ringeriks- Kraft,
Rottefella, Ruter, United Bakeries, Veidekke,
Vifa, WayNor.
Viktige støttespiller
Vi takker disse og en rekke andre viktige
og gode støttespillere for et tett samarbeid

med gjensidige ytelser og leveranser. Nok
et år var våre partnere med på å bidra til
gode aktiviteter og arrangementer for å
spre det glade budskap om skiløping og
annen friluftsaktivitet. De er svært viktige
bidragsytere for at Skiforeningen kan tilrettelegge for en aktiv bruk av Marka hele
året, og gjennomføre alle Skiforeningens
aktiviteter til Skiidrettens fremme.
Rimeligere
bedriftsmedlemskap
I 2012 innførte Skiforeningen et nytt bedriftsmedlemskap. Dette støttemedlemskapet
koster mindre enn tidligere, slik at tilbudet
kan favne flere bedrifter. Innholdet i støttemedlemskapet har som mål å inspirere
bedriftens ansatte til å være i mer fysisk
aktivitet og å komme seg ut i Marka, ved

blant annet å tilby rabatter på kurs- og
treningstilbud.
bortfall av leieinntekter
I 2012 ble musikkfestivalen Kollenfest
arrangert i Holmenkollen arena. Det fikk
stor oppmerksomhet i mediene, og huset
verdensstjerner som Rihanna og Kizz.
Dessverre fikk ikke musikkfestivalen den
publikumstilstrømningen som var forventet,
og arrangøren Air Oslo ble slått konkurs.
Det ble lagt ned et arbeid for å øke antallet av andre kommersielle arrangementer i
arenaen, uten at dette ga noen store resultater for 2012.

Kommunikasjon, redaksjon, internett
og trykksakproduksjon
KOMMUNIKASJON
Avdelingen har i tråd med merkevarestrategien jobbet for å vise at foreningen skaper
«Gode Markaopplevelser» og «Enestående
øyeblikk i Holmenkollen».
Den gode dialogen med både lokale og
nasjonale medier har fortsatt, og Skiforeningen
har posisjonert seg som en referanse og
ekspertkilde på det som omhandler ski,
skikultur, trening, Marka og arrangementer
i Holmenkollen.

Trykksakproduksjon:
Den nye kjentmannshåndboken ble lansert i september.
(Foto: Haakon Harriss).
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SNØ & SKI OG ÅRBOK
Medlemsbladet Snø & Ski kom ut i fire
utgaver i medlemsåret 2011/2012. Bladet
har en sterk posisjon hos medlemmene,
som oppgir at de i gjennomsnitt leser 3 av
4 utgaver. Gjennomsnitlig lesetid er på 34
minutter, og antall lesere er 1,9 pr. blad, som
betyr omlag 85 000 lesere i 2012.
Årboken for 2012 ble utgitt takket være
innsats fra en frivillig redaksjonskomité.

HJEMMESIDEN
WWW.SKIFORENINGEN.NO
Skiforeningens websider hadde nær 600 000
unike besøk i 2012, en økning på drøyt
12 000 fra året før. Gjennomsnittstiden for
hver bruker var på 3 minutter og 40 sekunder.
Føremeldingen og Markadatabasen er fortsatt de mest populære sidene. Høsten 2012
lanserte vi en oppgradert kartløsning på
web, og en ny, unik turplanlegger som gjør
det mulig å planlegge sine turer i Marka.
Planleggeren ble meget godt mottatt og vil
etter hvert bli et medlemsgode som krever
pålogging.

for alle berørte målgrupper opp mot selve
arrangementet, og har stigende antall besøk
i takt med at arrangementet nærmer seg.

WWW.HOLMENKOLLEN.COM OG
WWW.WORLDCUP-HOLMENKOLLEN.NO
www.holmenkollen.com henvender seg til
både norske og internasjonale målgrupper på
en ny og bedre måte. I 2012 hadde nettsiden
100 000 unike treff. World Cups hjemmeside
fungerer som en viktig informasjonsplattform

ØVRIGE TRYKKSAKER
Redaksjonen formgir og ferdiggjør materiell
for alle aktivitetsområder og avdelinger i
Skiforeningen, inkludert Holmenkollrennene.
Dette er et omfattende arbeid, med produksjon av mange hundre originaler.

SOSIALE MEDIER
Skiforeningen er aktiv på Twitter og 2 000
followers deltar med markatips, kommentarer
og overvåkning/deltagelse i diskusjoner. Vi
etablerte oss på Facebook med en ny gruppe
i oktober 2010, og i desember 2012 hadde
vi 10 000 followers. Holmenkollen er nå
også etablert på Facebook og Twitter og
har i løpet av 2012 kommet opp i 4 800
followers.

Skiforeningen 2012
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Styret, rådet og komiteene
STYRET
På generalforsamlingen i juni ble Per Bergerud
valgt som ny styreleder. Knut Halvor
Hansen var på valg og ble gjenvalgt. Som
nye styremedlemmer ble Ragnhild Amlie,
Anne Cappelen og Brit Lisa Skjelkvåle
Monsen valgt.
DET NYE STYRET BESTÅR AV:
Per Bergerud (leder), Ragnhild Amlie, Kristin
Bjella, Stine Lise Hattestad Bratsberg, Anne
Cappelen, Knut Halvor Hansen, Wenche
Holen, Henrik H. Langeland, Brit Lisa
Skjelkvåle Monsen, Bente Flygind (ansattes
representant, valgt av og blant disse).
RÅDET
Christian Joys ble gjenvalgt som Rådets
ordfører. Rolf Nyhus, Christian Joys, Kristin
Felde, Rune Gerhardsen og Marianne Reusch
ble gjenvalgt som rådsmedlemmer.

VALGKOMITEEN
Peder Chr. Løvenskiold (leder), Are Kjensli
og Konni Dahl. Etter loven suppleres valgkomiteen med ett medlem utpekt av styret,
Kristin Bjella, og ett medlem utpekt av rådet,
Kristin Felde.
I tillegg møter generalsekretær, Bente Lier,
i komiteene.
Styremedlem Stine Lise Hattestad Bratsberg
deltar i WC-prosjektet «Fulle tribuner».
Styremedlem Knut Halvor Hansen bistår
administrasjonen i arbeidet med Skiforeningens
eiendommer og stuer, deltar i WC-prosjektet
«Fulle tribuner».

DET NYE RÅDET BESTÅR AV:
Christian Joys (ordfører), Kristin Felde, Anne
Cathrine Frøstrup, Rune Gerhardsen, Arne
Giske, Anders Haugen, Dag Kaas, Carl O.
Løvenskiold, Martin Mæland, Rolf Nyhus,
Bjørn Henrik Rasmussen, Marianne Reusch.

SKIFORENINGENS ÆRESMEDLEMMER:
HM Kong Harald
Odd Seim-Haugen
Hans Herman Horn
Rolf Nyhus

STYREOPPNEVNTE KOMITEER

Hedersbevisninger

KOMITÉ FOR ØKONOMI, FINANS OG
JURIDISKE SAKER
Medlemmer: Bjørn Henrik Rasmussen
(leder), Per Bergerud, Ragnhild Amlie, Steinar
Eidaker, Ellen L’orange (til 31.12.12), Lene
Wik Alfredsen (fra 01.01.13).

«ÅRETS NYKOMMER»
Mange av Skiforeningens hederspriser retter seg mot personer som gjennom mange
år har ytet stor innsats. Styret ønsker også
å fremheve nye krefter og innførte derfor i
2012 en ny hedersbevisning for «… en som
i løpet av kort tid har gjort seg bemerket og
gjort en spesiell innsats for Skiforeningen,
og som er en fin representant for foreningen
og dens formål…»
Marit Grønning var første mottager av
denne prisen. Hun var med som frivillig
første gang under VM 2011. Under World
Cup 2012 var hun tilknyttet seksjonen
presse/medier. Grønning fremheves som et
positivt innslag i pressegruppa. Hun reiste
fra Hamar til Oslo i ens ærend for å være
med på møter med pressegruppa i forkant
av World Cup. Videre tok hun fri fra studier
og jobb for å jobbe i Holmenkollen onsdag
til søndag i World Cup-uken.

MARKAKOMITEEN
Medlemmer: Arne Fredrik Mathisen (leder),
Anne Cappelen, Henrik H. Langeland, Vigdis
Jynge, Oddvar Rolstad, Anne Cathrine Frøstrup,
Gunnar Germundson, Knut Almquist, Erik
Hoff, Eivind Bjerke, Svein Gulbrandsen,
Hege Blichfeldt Sheriff, Øyvind Amundsen.
NASJONALANLEGGSKOMITEEN
Medlemmer: Dag Kaas (leder), Per Bergerud,
Anne Farseth, Torgeir Nordby, Vegard Ulvang,
Bente Skari, Rolf Nyhus, Svein Hjort, Bente
Meisingseth Sjulstad, Klaus Kromann og
Steinar Eidaker.
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SKIFORENINGEN UTVIKLING
Medlemmer: Anders Haugen (leder), Wenche
Holen, Brit Lisa Skjelkvåle Monsen, Kai
Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen,
Rolf Nyhus, Karin Berg, Ola Bustad, Jeanette
Hansen og Steinar Eidaker.

Skiforeningen 2012

BIRKEBEINERPLAKETTEN MED
GULLNÅL BLE TILDELT
Ole Fr. Anker-Rasch har vært styremedlem
i Skiforeningen fra 2006 og styreleder fra
2008, medlem i hovedkomiteen for Ski-VM
2011 AS og medlem i Skiforeningens komité
for økonomi, finans og juridiske saker. I hans
tid som styreleder har Skiforeningen oppnådd
mye, foreningen har deltatt i arrangementet
av et strålende Ski-VM, vært med på moderniseringen av Holmenkollanlegget og fått
bygget tredje trinn av Skimuseet. Han har
ledet arbeidet i foreningen på en forbilledlig
måte der alle er hørt før beslutninger tas, og
foreningen er på vei til å nå sine målsetninger
om en trygg økonomisk base for virksomheten.
SØLVNÅLEN BLE TILDELT
Vigdis Jynge ble første gang valgt inn i
Skiforeningens styre i 2006 og kan ikke gjenvelges. Hennes imponerende arbeidskapasitet
og kunnskap om Marka har kommet foreningen til gode ikke bare i styret, men også
som medlem av Markakomiteen. Der har hun
blant annet vært ansvarlig for utarbeidelsen
av Skiforeningens nye Markapolicydokument
– «Skiforeningen og Marka». Vigdis er også,
etter innstilling fra Skiforeningen, valgt inn
i Oslo Omland Friluftslivs (OOF) styre. At
hun i våres ble valgt som nestleder der er en
anerkjennelse av hennes aktive og positive
innsats også i OOF.
Hanne Cecilie Staff ble valgt inn i
Skiforeningens styre i 2010. Hun kommer
fra Nittedal og er glad i friluftsliv sommer
og vinter. Hun er tidligere orienteringsløper
for Norges landslag og ble verdensmester fire
ganger før hun la opp etter VM i 2004. Hun
arbeider i Olympiatoppen på Sogn. Hanne
har også representert styret i Markakomiteen
og har, med utgangspunkt i sin sterke
kompetanse på aktivitet, vært rådgiver for
administrasjonens aktivitetsavdeling.
Øy vind A mundsen har arbeidet i
Skiforeningen i 25 år. Han ble ansatt i oktober
1987 med ansvar for desentralisert satsing
i Asker og Bærum med eget avdelingskontor. Etter kort tid ble han også ansvarlig for
medlemsarbeidet i Skiforeningen. Fra begynnelsen av 1990-tallet har han vært leder for
Markaavdelingen med løyper, aktivitet og
medlem som ansvarsområder.

Ny styreleder:
På generalforsamlingen i juni ble
Per Bergerud valgt som ny styreleder.
(Foto: Haakon Harriss).

Skiforeningens nye
ÆRESMEDLEMMER:
På generalforsamlingen 2011 ble
Hans Herman Horn og Rolf Nyhus valgt
til nye æresmedlemmer.
(Foto: Skiforeningen)

Skiforeningen 2012
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Regnskap, økonomi og finans

S

kiforeningens årsregnskap er utarbeidet
etter god regnskapsskikk og er i samsvar
med gjeldende norsk regnskapslovgivning.
Tallene i parentes angir sammenlignbare
tall for tilsvarende periode i fjor.
ØKONOMI
World Cup i nordiske grener ble i 2012
arrangert for første gang siden bygging av
«nye» Holmenkollen. World Cup i nordiske
grener er et fellesprosjekt med Norges
Skiforbund (50/50). Arrangementet gikk med
underskudd som ble dekket av VM-fondet
og ble derfor ikke belastet Skiforeningens
virksomhet.
Skiforeningens totale driftsinntekter i
2012 ble MNOK 118,6 (MNOK 96,3). Økt
omsetning i forhold til fjoråret kan i hovedsak
henføres til avholdelse av World Cup Nordisk,
samt økt medlemsmasse, økt deltagelse på
kurs og et godt besøkt turistanlegg.
Inntektene fordeler seg i hovedsak på
medlemskontingent (21%), deltageravgift
(16%), billettinntekter (15%), varesalg (11 %),
sponsorinntekter (12%), gaver (14%) og
kommunale tilskudd (4%).
Kostnader knyttet til løyper og annet
medlemsrelatert arbeid utgjorde MNOK
39,5 i 2012. Dette dekkes inn gjennom medlemskontingenten (MNOK 24,3), offentlige
tilskudd (MNOK 8,1), andre medlemsrelaterte inntekter (MNOK 6,5) og bidrag fra
Skiforeningens øvrige inntektsbringende
arbeid (TNOK 358).
Kultur- og turistanlegget har, med
unntak av et par kortere perioder, hatt
sammenhengende drift gjennom hele året.
Billett- og varesalgsinntektene fra kultur- og
turistanlegget utgjør MNOK 26,1 (MNOK
24,0), eller 22% (24%) av Skiforeningens
inntekter i 2012.
Driftsresultatet, som ble MNOK 2,5
(MNOK 1,3), er et resultat av økte inntekter og reduserte driftskostnader, som igjen
er et resultat av god økonomisk styring og
kostnadsfokus innenfor små marginer.
Med dette resultatet har vi bygget opp en
reserve av fri egenkapital på MNOK 9,8, og
dermed nesten nådd målet om MNOK 10
innen 2016.

GAVER
Skiforeningen er avhengig av økonomiske
gaver, fristilte og øremerkede, for å kunne
gjennomføre prosjekter og investeringer.
Skiforeningen har i 2012 mottatt økonomiske
gaver til totalrenovering av Skiforeningens
hus, investering til prepareringsmaskiner og
snøscootere, utbedring av stuer og til gjennomføring av aktiviteter for barn og unge.
ÅRETS RESULTAT
Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige hendelser som påvirker
foreningens resultat eller som har innvirkning på balansen.
Foreningens årsregnskap er avlagt under
forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningene for dette er til stede.
Styret foreslår at årets resultat på NOK
2 490 700 disponeres som følger:
Overført Finn Qvales Fond
(Bunden Egenkapital):
436 430
Overført Skiforeningens fond:
52 954
Overført til annen egenkapital: 2 001 316
Sum overføringer:
2 490 700
Skiforeningen har ved utgangen av året
balanseført eiendeler på totalt MNOK
143,3 (MNOK 120,6). Økte eiendeler er
blant annet et resultat av totalrenovering
av Skiforeningens hus som ble sluttført i
oktober 2012. Denne investeringen utgjorde
totalt MNOK 17,3 og ble finansiert gjennom gaver og lån. Foreningen disponerer
fond og legater på til sammen MNOK
11,2, hvorav MNOK 4,7 er plassert som
innskudd i bank.
FINANSIELL RISIKO
Skiforeningen har relativt lav andel lånegjeld, og er derfor i begrenset grad utsatt
for renterisiko. Kassekreditt begrenser
likviditetsmessig risiko i deler av året hvor
inntekter og kostnader ikke korresponderer.
Skiforeningen har hverken inntekter eller
kostnader i utenlandsk valuta, og er dermed
ikke eksponert for valutarisiko.
Air Oslo AS gikk konkurs i 2012, og
Skiforeningen måtte ta et økonomisk tap på

MNOK 1,4 i forbindelse med dette. Utenom
dette har det ikke vært vesentlige tap på
fordringer de siste årene, og kredittrisikoen
vurderes fremdeles som begrenset.
HANS HERMAN HORNS FOND
Fondet ble etablert i forbindelse med
Skiforeningens 125-årsjubileum i 2008
og har som formål å støtte Foreningen til
Ski-Idrettens Fremme og dens arbeid for
utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv.
Fondet er en egen juridisk enhet og inngår
ikke som en del av Skiforeningens regnskap. Fondsstyret består av Hans Herman
Horn, Odd Solbakken, Arne Giske og
Steinar Eidaker.
PERSONAL
Skiforeningen hadde i snitt 54,7 årsverk i
hel- og deltidsstillinger i 2012. Kvinneandelen
er 45 %.
ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet i Skiforeningen ansees å være
tilfredsstillende. Sykefraværet har hatt en
nedadgående trend de siste årene, og i 2012
var den på 1,7 % (2,8 %). 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.
MANGFOLD
Vi arbeider for mangfold og har hatt ansatte
og frivillige fra hele 32 nasjoner i 2012. Vi
søker å skape samme muligheter for alle, og
tolererer ikke noen form for diskriminering
eller trakassering på arbeidsplassen.
YTRE MILJØ
Som et resultat av sterkt fokus på det
ytre miljø og unngåelse av forurensning har Skiforeningen siden 2003 vært
Miljøfyrtårnsertifisert. Stuene Løvlia, Kikut
og Vangen er også Miljøfyrtårnbedrifter.

Godt Arbeidsmiljø:
Sykefraværet er lavt og har hatt en nedadgående trend
de siste årene. I 2012 var den på 1,7 % (2,8 %).
(Foto: Bente Flygind)
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sial til å tilpasse aktivitetstilbudet til dette.
Også en tendens til lengre skoledager og
økt fokus på fysisk aktivitet i skole/SFO
åpner nye muligheter for Skiforeningen.
En utfordring er imidlertid at stadig flere
skoler og barnehager ikke tillater at foreldre
betaler tilleggsaktiviteter som barneskiskole
i skole/barnehagetiden.

Ut i naturen:
Undersøkelser viser at flertallet av nordmenn ønsker
å drive fysisk aktivitet ute i naturen. Skiforeningen er
for mange «svaret», gjennom betydelig
informasjonsvirksomhet og tilrettelegging,
for å bruke Marka. (Foto: Bente Flygind)

INTERNASJONALE MESTERSKAP
Ski-VM 2011 ga et betydelig økonomisk
overskudd som avsettes til fond til fremme
av ski-idretten. VM har således på mange
områder gitt et meget godt utgangspunkt
for neste femårsperiode.
NSSF og Oslo kommune ble tildelt VM
i skiskyting i 2016. Dette skal avholdes i
Holmenkollen, og Skiforeningen var med
i søkerkomiteen. NSSF planlegger å organisere dette i et eget AS der Skiforeningen
inviteres inn. Skiforeningen er positive til
dette, da det vil bidra til økt oppmerksomhet om Holmenkollen og idretten, medvirke
til ytterligere anleggsforbedringer og være
en motivasjon for frivillighetsapparatet og
resten av organisasjonen.
En mulig søknad om OL i Oslo i 2022 er
for tiden under utarbeidelse av Oslo kom-

mune. Et OL kan gi positive muligheter for
Skiforeningen, og vi vil derfor aktivt støtte
søkearbeidet.
ØKONOMI
Vi tror det blir vanskeligere og tøffere å konkurrere om folks fritid i fremtiden. Andre
utfordringer, som demografiske endringer og
klimatiske endringer som varmere vintre, vil
gi Skiforeningen økonomiske utfordringer
i tiden som kommer. Skiforeningen arbeider derfor systematisk med å videreutvikle
konsepter og øke den inntektsbringende
virksomheten.
Skiforeningen er svært avhengig av økonomiske gaver og tilskudd for å kunne investere
i blant annet løypeprepareringsmaskiner,
snøscootere og snøproduksjonsutstyr.
Økonomiske tilskudd øremerket vedlikeholdsinvesteringer til Skiforeningens stuer
i Marka er også et område som positivt
bidrar til økt økonomisk handlefrihet samt
mulighet til å effektivisere og fornye seg.
Situasjonen internasjonalt vil også ha
stor effekt på inntektene innenfor Kulturog turistanlegget som igjen er med på å
bidra med viktige økonomisk tilskudd til
Skiforeningens arbeid i Marka.

Driftsavtalen med Oslo kommune for drift
av Holmenkollanlegget utløper i 2015. Det
er allerede igangsatt prosess vedr. dette.
For å sikre mot eventuelle uforutsette
hendelser har Skiforeningen et langsiktig mål om å bygge opp en betydelig fri
egenkapital. I tillegg vil VM-fondet, som
opprettes etter VM 2011, være en sikkerhet
for at eventuelle underskudd på fremtidige
World Cup-arrangementer ikke belastes
Skiforeningens økonomi.
Det har vært flere gode vintere på rad,
noe som har medført at Skiforeningen har
hatt vekst i medlemsinntekter og i inntekter
på kurs og arrangementer. Inntektene fra
medlemskontingentene dekker likevel ikke
kostnadene til det medlemsrelaterte arbeidet.
En andel av kostnader til løypearbeid og
snøproduksjon, samt kostnader til lavterskeltilbud, bør dekkes gjennom offentlige
tilskudd og støtteordninger.
Skiforeningen har et godt grunnlag for
videre drift. For å opprettholde det gode
aktivitetsnivået er Skiforeningen fortsatt
avhengig av medlemmer, frivillige og andre
gode støttespillere.

Oslo, 18. april 2013 I styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Fremtidsutsikter
FOLKEHELSE
Fysisk inaktivitet er fremtidens store helseutfordring. Forskere sier at for lite fysisk
aktivitet gir livsstilssykdommer og at friluftsliv i nærmiljøet er det beste botemiddelet. Undersøkelser utført av Norsk Gallup
for FRIFO viser at flertallet av nordmenn
ønsker å drive fysisk aktivitet ute i naturen.
Skiforeningen er for mange «svaret» gjennom betydelig informasjonsvirksomhet og
tilrettelegging for å bruke Marka, helseeffekten får man på kjøpet. I Skiforeningens
strategiplan 2012–2016 er lavterskeltilbud
og inkludering et hovedmål og vil være
satsingsområder i planperioden.
Skiforeningen har opparbeidet seg god
kompetanse på inkluderingstiltak gjennom
å inspirere barn og unge til å gå på ski, også
de som ikke har så sterke skitradisjoner.
Finansiering er en utfordring, men vi ser
fortsatt muligheter både når det gjelder
offentlig finansiering og private gaver.
Våren 2013 legger regjeringen frem en
folkehelsemelding, blant annet om samfunnets innsats for å påvirke faktorer som
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direkte eller indirekte fremmer befolkningens
helse og trivsel. Skiforeningen og en rekke
frivillige organisasjoner har i 2012 gitt innspill til meldingen. Samarbeid mellom flere
departementer og samfunnssektorer er helt
nødvendig; ofte har det vært slik at når det
kommer til økonomi, så faller de frivillige
organisasjonene mellom flere stoler.
KLIMA OG MILJØ
Basert på scenarioer for fremtidige utslipp
og klimamodeller, vet vi en del om hvordan
fremtidens klima blir i Norge. Hovedtendensen
for Norge som helhet er at det blir varmere
og våtere, og det er spesielt vinteren som
blir varmere.
Selv om vi de senere år har hatt gode snøvintre, må vi regne med kortere og varmere
vintre. Fra et miljøperspektiv vil det være fornuftig å legge til rette for skiløping i nærheten
av der folk bor og bedring av kollektivtilbudet til Marka. Skiforeningen har i flere tiår
produsert snø for å sikre barneskiskolene,
og utbedret skiløypetraseene på barmark
for at vi skal kunne lage løyper på lite snø.

DEMOGRAFI OG SAMFUNN
Folkeveksten fortsatte i de store byene og
sentrale områdene. Oslo har imidlertid
lavere befolkningsvekst enn i de senere år,
mens Akershus ligger på omtrent samme
vekst som i 2011.
Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå
forventes befolkningsveksten å bli sterkest i
Oslo, Akershus og Rogaland frem til 2040.
Oslo forventes å vokse fra 613 000 innbyggere i 2012 til 832 000 i 2040.
Behov for boligutbygging vil legge press
på Markagrensen. Økt press på bruk av
Marka fra ulike brukergrupper er også en
konsekvens. For å spre trafikken av skiløpere
bør utfartsparkeringen utbedres samtidig
som Skiforeningen vil forbedre skilting og
arbeide for å etablere avlastningsløyper.
Gjennomsnittlig levealder øker, antall
aktive eldre er økende og er en av målgruppene for Skiforeningen, både som brukere
og som frivillige.
Økt mobilitet og mer flytende skille
mellom jobb og fritid medfører også økt
fleksibilitet, og Skiforeningen har et poten-
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styremedlem
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styremedlem
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VEDLEGG:
BERETNING FRA LOKALUTVALGENE
OG SKIFORENINGEN GJØVIK OG OMEGN
KIFORENINGEN HAR 7 LOKALUTVALG:
•
•
•
•
•
•
•

Asker og Bærum
Enebakk
Follo syd
Groruddalen
Hole, Ringerike og Jevnaker
Røyken
Skiforeningen Sørmarka (Ski/Oppegård)

Lokalutvalgenes aktiviteter, basert på frivillig
innsats, er en viktig synliggjøring og lokal
forankring av Skiforeningen utenfor Oslo.
Lokalutvalgene er organisert som utvalg
for et geografisk område, de er ikke egne
juridiske enheter. Lokalutvalgene skal sende
inn regnskap til Skiforeningen for revisjon.
Lokalutvalgenes årsberetning er vedlegg til
Skiforeningens årsberetning.

Skiforeningens medlemmer i de ulike områdene er medlem av Skiforeningen – ikke
lokale medlemmer.
I tillegg kommer Skiforeningen Gjøvik
& Omegn, som er egen juridisk enhet med
egen medlemskontingent.
Under følger innkomne beretninger:

LU ASKER OG BÆRUM
Styret:
Leder: Carl Christian Rødskog
Løypebaser: Ragnar Roll, Asker
Ole Henrik Lien Andersen, Bærumsmarka
Kjell Berg, Sollihøgda, Kleivstua
Skiforeningens små serveringssteder i Asker og Bærum
Greinehytta i Lommedalen, driftes av Bærums
Verk Rotary Klubb. Godkjente byggeplaner
for ny Greinehytte foreligger. Det er allerede bygget ny utedo med høytidelig åpning
høsten 2012, med ordføreren til stede. Det
er også boret etter vann.
Vensåsseter, som driftes av Bærum Hundekjørerklubb, har hatt økende besøk siste året.
Mikkelsbonn i Vestmarka driftes av Lions
Club og Skiforeningens Lokalutvalg i Asker
og Bærum. Ny varmestue står klar vinter
2013. Lokalutvalget har også bidratt med
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dugnader og drift av Heggelia på Krokskogen.
Aktiviteter
Lokalutvalgets Markatjeneste består av
ca. 15 ivrige medlemmer. Disse har deltatt på skibussene med service, spesielt til
Ringkollen, patruljevirksomhet i løypene,
samt smøre- og vervetjeneste flere steder.
Årets måneskinnstur ble arrangert for
8. gang med fakler langs hele løypa fra
By til Greinehytta, som da holdes åpen til
kl. 22.00. Markatjenesten har et par bål
og smøreservice underveis. Ca. 250 deltagere i et svært populært arrangement. Vi
har også hatt ryddedugnad i løypa etter
arrangementet.
Høstens familiesykkeltur til Sandungen
i Vestmarka er en årviss foreteelse. Også
dette for 8. gang. Vi griller og lager bål,
fisker, går natursti og har «Kvikk Lunsj-

duppen» som er en liten skattejakt. Det ble
også i år plukket sopp, med soppkontroll
av Markatjenestens soppeksperter.
Markatjenesten har også hjulpet til med
Barnas Holmenkolldag og Skiskolen.
Skiforeningen har arrangert skiskole for
skole- og barnehagebarn på Eidjordet i Asker,
Sollihøgda og Fossum. Markatjenesten hadde
sesongstartmøte på Bærum Golfklubb med
planlegging og sosialt samvær.
Det har vært utført noe ryddetjeneste i
løypene.
Tur til kjentmannspost i Lommedalen med
egen kjentmann ble en hyggelig opplevelse
for flere av medlemmene.
Det er svært gledelig med medlemsøkningen i Asker og Bærum.
Det var en fin vinter så lenge den varte.
Våren kom tidlig.
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LU JEVNAKER, RINGERIKE OG HOLE

LU ENEBAKK
Styret har bestått av:
Leder: Edit Haug. Kasserer: Aud Hønsi.
Medlemmer: Frank Bergstrøm, Jon Hamre og
Thomas Nordby. I tillegg har Jon Jakobsen
og Joar Resaland Wiik deltatt på styremøtene i egenskap av løypekjørere. Styret har
hatt 5 styremøter.
Komiteer og utvalg:
Aktivitetskomite: Frank Bergstrøm, Oddvar
Hønsi, Edit Haug, Lena Mjerskaug, Bjørnar
Thoresen, Juul Sverre Stener, Bjørn Smedsrud,
Aud Hønsi, John Mjønli, Thomas Nordby.
Informasjonskontakt: Edit Haug.
Løypeansvarlig Flateby: Enebakk idrettsforening. Kirkebygda: Thomas Nordby,
Joar Resaland Wiik. Ytre: Jon Hamre, Jon
Jakobsen og Frank Bergstrøm.
Løypearbeid på barmark:
• Ryddet løypa Golfbanen–Ungersnesveien.
• Ryddet løypa Breimosa–Skredderstadvannet. Laget 3 bruer på denne strekningen.
• Ryddet løypa Kroktjern–Holmetjern.
• Ryddet de første 200 m av løypa Ombergveien
–Kløyva.
• Gått igjennom stormaskinsløypa Andersrudåsen–Bysetermosan.
• Ryddet løypa Grusbakken–Vasatjern.
• Ryddet løypa Revefaret–Vikstjern.
• Ryddet lysløypa Våglia–Drivplassen.
• Ryddet løypa Strandaskolen–Dammen.
• Rødmalt de siste 300 m ned til Bråtanstua
(ny trasé).
• Reparert stormaskinløypa fra Revetorget
og opp til Finlandstoppen.
• Ryddet Djupdalen = Breimosan–Østre
Mortevann.
• Ryddet løypa Klokketorget–Bikkjetern.
• Ryddet lysløypa på Flateby.
• Ryddet løypa Skillebekk via Dammen til
Kaffebanken.
• Ryddet fra Streifinn til Hauglia skole.
Arrangementer
Vinterdilten
Vinterdilten i år gikk fra Drivplassen til
Streifinn på Flateby. Søndagen opprant med
strålende solskinn og behagelige minusgrader.
Løypene var gode, men der vinden hadde
fått godt tak som over jordene i Kirkebygda,
stakk halmen opp. Hele 74 deltagere startet.
Så mange har ikke gått Vinterdilten siden
1991 (59 ifjor).
Barnas Holmenkolldag
Barnas Holmenkolldag måtte avlyses i år.
Snøen forsvant plutselig i løpet av uken før
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dagen, og dermed var det ikke mulig å få
arrangert noe renn.
Båldagene
November var tung og regnfull. Det regnet
to av søndagene, og de andre to var svært
skyfulle. Enda klarte 241 kaffetørste turgåere å møte opp på bålene våre i Ytre (303
ifjor). Det er vi veldig godt fornøyde med.
Kirkebygda med sine 2 båldager hadde 30
og Flateby 81 også med 2 båldager.
Bråtanstua
Vi har fått lagt skiløypa de siste 200 meterne
ned til Bråtanstua inn i skogen på høyre side
av veien. Løypa ble ryddet for stormaskinkjøring og rødmerket. I år har vi konsentrert
oss om veden. Den veden som har ligget til
tørk fra i fjor, er båret inn. Nye vedstokker
er kuttet og kløyvd og lagt ut til tørking. Nå
har vi ved for mange år fremover.
Snøen forsvant fort og tidlig i år, så det
ble flere søndager på barmark. Kanskje det
var grunnen til at besøkstallet ikke var så
høyt som vi er blitt vant til. Bare 547 besøkende fant veien til stua vår i år (608 ifjor).
Løypepreparering
Alle løypene ble kjørt igjennom. Det var lite
snø, så de vanskeligste løypene ble kjørt uten
sporsetter. Løypa Mjærvannet–Skimtefjell
ble også sporsatt. Den er ennå ikke rødmerket. Golfbanen hadde gode løyper i 6
–7 uker, og de ble mye brukt. Vannene var
fine å gå på ca. en måned. Etter det var det
lett å slå igjennom.
På Flateby var flesteparten av løypene kjørt
opp, men noen løyper mindre på grunn av lite
snø. Dette gjaldt spesielt løypa til Støttumfjorden,
Merratjern og delvis nordover til Rælingen.
De viktigste løypene som Finlandsrunden,
lysløypa og gjennomgangsløypa til Kirkebygda
var stort sett i meget bra stand.
Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt den 12. mars, 16 medlemmer møtte opp. Det ble servert kaffe/
te og kringle. Årsberetningen ble lest og
godkjent. Likeledes regnskapet, hvor det
ble ytret ønske om et mer detaljert regnskap fra Bråtanstua.
Leder Edit Haug, kasserer Aud Hønsi og
styremedlem Frank Bergstrøm ble alle gjenvalgt ved akklamasjon. Under programposten
Eventuelt fortalte løypekjører Roar Resaland
Wiik om den nye løypa mot Skimtefjell.
Den ble scooterkjørt og skiltet i vinter. Nå
gjenstår bare rødmarkeringen. Jon Hamre

fortalte om møtet med Rælingen kommune
om løypa Streifinn–Myrdammen, en stormaskinsløype som vil gå inn i Rælingen.
Etter årsmøtet fortalte turskøyte-ekspert
Rolf Utgård om skøyteturer på havis, elver
og vann i Oslomarka. Han viste oss spesialskøyter som bare kan klikkes på støvlene,
skøytestaver som også brukes som is-testere
og line og pigger som hjelper oss opp av isen
når uhellet er ute. Sekken på ryggen skal pakkes slik at den fungerer mer som en luftpute
enn et blylodd. Det var stor interesse for den
flotte skøyteboka med detaljbeskrivelser av
skøytevannene i hele Oslomarka.
Økonomien
Siden vi ikke fikk arrangert Barnas
Holmenkolldag i år som er grunnlaget
for vår økonomi, blir 2013-sesongen vanskelig. Vi vil derfor søke om tilskudd fra
Skiforeningen sentralt.
Vintersesongen ble kort i år. Vi kom igang
sent i januar, hadde forholdsvis gode forhold
gjennom februar, men plutselig ble det stopp.
Varmegradene kom, og vips var snøen borte
i løpet av en uke. I år vil vi takke Leif og
Ragnhild Hval etter mange trofaste år som
hjelpere til utallige Vinterdilter og Barnas
Holmenkolldager.
Leif var med på etableringsmøtet på Ytre
Enebakk skole i 1985 da Enebakk lokalutvalg skilte seg fra Sørmarka. Han ble
med i det nye styret. Der satt han til han
av helsemessige grunner måtte trekke seg i
1997. Ragnhild ble en god støttespiller for
Leif og var med på aktivitetene som ble
arrangert på Flateby. Mange Skisportens
dag på Dammen med bål, vaffelsalg og
medlemsverving. Ragnhild og Leif ble et
begrep på Flateby, det ble liksom ett navn!
Hjertelig takk for trofast innsats.
Like før jul døde to av våre trofaste hjelpere, Kåre Halvorsen og Nils Wiik. Kåre
var en trofast bålvakt på Mjerskaumosan
og ryddemann i løypene våre.
Nils ble lokalforeningens første formann
da vi skilte lag med Sørmarka. Han var en
utrettelig løypekjører som klarte å holde de
kronglete scooterløypene åpne uansett vær
og vind. I sine senere år var han og kona Else
bålvakter ved gapahuken ved Bindingsvann.
Det er vanskelig å fatte at de begge er borte.
Vi har nå 356 medlemmer (268 ifjor)
ifølge forespørsel til Skiforeningen sentralt.
Det er en overraskende gledelig økning,
det er lenge siden vi har vært over 300
medlemmer.

Styret
Leder: Erling Nygård. Nestleder: Thore
Stubberud. Kasserer: Sverre Westheim. Sekretær:
Arnhild Ballangrud. Styremedlemmer: Jan
Erik Gjerdbakken (til 13.03.) og Åse Ragnhild
Sveen (fra 14.03.). Varamedlemmer: Åse
Ragnhild Sveen (til 13.03.) og Owe Thoresen
(fra 14.03.). Ansattes representant: Svein
Gulbrandsen
Styremøter
Det er blitt avholdt 3 styremøter i 2012.
Styret har behandlet 8 saker.
Skisesongen 2011/2012
Skisesongen begynte først i januar pga.
snømangel. De første løypene ble som
vanlig kjørt fra Jonsetangen. Sesongen ble
kort, for det ble mange varmegrader i mars,
og det ble bart til påske. Løypebas Svein
Gulbrandsen med assistent Christan Brekke
sto for løypekjøringen.
Løypene/sykkeltraseene
Det er blitt bygd og utvidet bruer i
Holmenkollmarsjtraseen Skamrek–Spålsveien.
Deler av «Ølja rundt» har fått en skikkelig
oppgradering. Nedfartsløypene Ringkollen
–Haugsbygd er blitt lagt om for å unngå
brøytet vei. Ellers har det vært utført vanlig vedlikehold.

Stadionområdet
Det er blitt lagt ut kutterflis på spesielt
utsatte områder. Det er blitt lagt opp et lager
av flis til senere bruk.
Borgersetra utsiktspunkt
Det er blitt bygd en gapahuk som skal plasseres ved utsiktspunktet.
Rastebu ved Vambu
Løypebas Svein Gulbrandsen forhandlet
frem avtale med grunneier om plass til
flyttbar pølsebu ved Vambu. Han ordnet
også med fundamentering og transport av
bua inn fra Jonsetangen.
Ringkollen vinterfestival
Skoleskistafetten fant sted 07.03.12.
Skiforeningens folk hjalp til med rigging/
merking av start/målområdet og anvisning
i løypekryss.
Barnas Ringkolldag ble avviklet søndag
11.03.12. Dagen ble gjennomført ifølge tradisjonene, men oppslutningen var dessverre
den nest laveste noen gang. I alt 518 barn
deltok. Dette kom nok delvis av mildværet
(rundt ti varmegrader) og delvis av kollisjon
med flere arrangement i distriktet samme
dag. Skiforholdene var likevel bemerkelsesverdig bra, takket være god preparering av
stadionområdet og de aktuelle løypene. Alle

deltagerne fikk som vanlig vår tradisjonelle
medalje, ryggsekk med innhold, pølse med
lompe og drikke.
Skiskolen
Nok en gang var det en flott skiskole med
285 barn. Det var bare én dag det var på
grensen til for kaldt; da flyttet vi inn i skogen.
Skiskolen var også dette året ledet av Åse
Ragnhild Sveen. Hennes medinstruktører
var Tom Toshio Kagge, Knut Buttingsrud,
Jon Didrik Sand, Anne Sveen Fredriksen,
Ingerid Stenersen, Mari Egge og Randi
Arnlaug Sveen Nilsen. Alle barn og ledsagere
fikk kake og varm saft siste dag + medalje.
Skiskolen fant sted på mandager og tirsdager
i fem uker. Alle skiinstruktørene måtte hjelpe
til på Barnas Ringkolldag. Nytt i 2012 var
at skiinstruktørene lå over i lavvo natt til
Barnas Ringkolldag. Det var god stemning
med ribbemiddag, men en svært kald natt.
Økonomi
På grunn av tidligere års store utlegg til bl.a.
snøkanonanlegg har det ikke vært rom for
store investeringer i 2012. Unntaket var
innkjøp av gapahuk til skileiken.

LU RØYKEN
Styret
Leder: Elisabeth Holth Johannessen. Kasserer:
Egil Lind. Sekretær: Christian Bugge.
Styremedlemmer: Hasse Svanberg og Jon
Erik Kvarme. Akt.leder: Trygve Magnussen
Vara: Trygve Johnsen og Marit Kure.
Løypekjører Trygve Rud. Lokale løypekontakter: Baardsrudmarka: Magne Ski.
Kjekstadmarka: Ragnar Roll. Årosmarka:
Bjørn Hagen.
I sesongen har vi avholdt 5 styremøter.
I tillegg har vi vært representert på noen
møter med kommunen.

Vi fikk ikke gjennomført Barnas Holmenkolldag,
da det ikke var snø igjen på golfbanen, men
i stedet laget vi i stand til en familiedag
med natursti 15. april. 50 barn møtte opp
og gikk en merket natursti med innlagte
poster i Kjekstadmarka.

Skiskole og
Barnas Holmenkolldag
Vi har arrangert skiskole over 2 helger. På
skiskolen hadde vi mindre oppslutning enn
tidligere år, men fikk gjennomførte noen
fine kursdager i flott vintervær.

Vervedag
Nå har det blitt fast tradisjon med en vervedag i Marka, og mange tok med seg vervekort fra den hyggelige standen vi hadde
på Bertelsmyr. Servering av saft/sjokolade
og appelsiner.

Skibuss
Det ble satt opp skibuss til Sollihøgda 19.
februar. Vi fylte bussen og kunne nok ha
satt opp 2 busser, da interessen var kjempestor. Flott tur gjennom Vestmarka og
Kjekstadmarka.

Løypenettet
En del av løypenettet i Årosmarka er utbedret uten bruk av tippemidler. Dette er
en jobb vi har tatt lokalt i Skiforeningens
lokalutvalg i Røyken.
I tillegg jobber vi fortsatt med planleggingen
av en fast forbindelse mellom Kjekstadmarka
og Midtbygda. Det må da bygges en bru over
Skithegga i Røyken. Brua ved Transeth må
også settes i stand.
Det arbeides også med planer om en ny
løypetrasé mellom Kleiverfeltet – Hallenskog
– Blåfjellhytta.
Fra høsten 2012 er løypeprepareringen
i Baardsrudmarka satt bort til Bødalen IF.
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Sørmarka, LU OPPEGÅRD/SKI
Snøproduksjonen startet på Greverud golfbane medio november 2011. Selv om det
var en dårlig vinter var det bra med snø på
golfbanen, og en skiløper gikk 2011/2012
sesongens siste skitur i begynnelsen av
april 2012. Snøproduksjonen startet igjen
i begynnelsen av november 2012.
Skiforeningen Sørmarka og skiløpere i
nærområdet er heldige som har tilgang til
et så unikt område som golfbanen på Østre
Greverud gård.
Skiforeningen Sørmarka ønsker å gå
offensivt ut for å verve nye medlemmer.
REPRESENTASJON
Lokalutvalget har som tidligere år vært
representert ved:
• Friluftslivets dag
• Eventyrfestivalen
• Forum for miljø og friluftsliv og i møter
initiert av Skiforeningen sentralt

STYRET
I 2012 ble det avholdt 8 styremøter og et
årsmøte.
Leder: Karl-Olaf Løkenhagen. Nestleder: Petter
Herud. Sekretær: Aase Müller Løkenhagen.
Kasserer: Kåre G. Øyen. Styremedlemmer:
Målfrid Eggen og Svein Skrattalsrud.
Varamedlemmene har vært Kåre Holt
Hansen, Ragnar Skaarer, Ivar Maurstad
og Stein Simensen.
Valgkomiteen har bestått av Ragnar
Skaarer og Ivar Maurstad.
ARRANGEMENTER I 2012
Skiforeningen Sørmarka har hatt de
samme arrangementene som tidligere år:
Familiedagen på ski (Greverud) og fottur i
Marka, vår og høst, og har som alltid hatt
god oppslutning.
Skiskolen
Skiskolen hadde denne sesongen omkring
1 000 deltagere og ble som vanlig godt gjennomført av Kari Mette Østrem og hennes
medarbeidere.
Familiedag på ski –
12. februar 2012
Vellykket arrangement med fint vær, fine
skiløyper og trivelig skileik. Det var oppgaveløsing, premier og pølsegrilling. 39
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familier med barn gikk gjennom løypa og
løste oppgavene. Det var fem riktige svar
og tre heldige vinnere. Vi fikk god hjelp av
to dyktige skiskoleinstruktører, slik som i
2011. Det kom én verver.
Barnas Holmenkolldag –
4. mars 2012
Barnas Holmenkolldag ble arrangert i de fleste
lokalutvalgene samtidig med Holmenkollen.
Dagen ble vellykket i overskyet oppholdsvær og perfekte løyper, og 374 glade barn
fikk 40-årsmedaljen og sekk med mye fint
innhold.
Vi er heldige som har hjelp av de samme
som har vært med på Barnas Holmenkolldag
i mange år, slik at alt går knirkefritt. Vi
har musikkorps, og det vises stor skiglede.
Skiforeningen Sørmarka hadde god hjelp
av skigruppa i Oppegård IL som solgte
vafler, kaker, kaffe og saft, og smøreteam
fra Sykkelboden.
Skiforeningen Sørmarka takker også de
gode hjelpere i Holmenkollen som pakket
sekkene.
Friluftslivets dag –
22. april 2012
Det er Oppegård kommune som sammen
med flere lag og foreninger er arrangør for
Friluftslivets dag.
Skiforeningen Sørmarka lager 3 oppgaver slik de øvrige lagene gjør, og alle stiller
med 3 premier. Ca. 300 passerte vår stand.
Dagen ble vellykket tross overskyet vær,
kaldt og litt regn.
Vårtur – 3. juni 2012
Nok en vellykket vårtur. 40 deltagere tross
overskyet vær og litt regn. Tema for turen
var «Ski kommuneskoger 100 år». Reidar
Haugen var en engasjert guide.
Høsttur – 9. september 2012
Høstturen gikk via Laugshytta på Oppegård,
Sagflisbakken til våpenkassa på Pinnåsen, til
Faunapassasjen over E6 og videre til utbyggingen ved Assurdalen. Reidar Haugen var
som vanlig en dyktig guide.

GJØVIK OG OMEGN
bål på sin stand. 1 500 mennesker deltok i
arrangementet i godt varmt vær.
ØKONOMI
Skiforeningen Sørmarka har pr. 31.12. 2012
en god økonomi takket være inntekter fra
Barnas Holmenkolldag og beskjedne utgifter i forbindelse med våre arrangementer.
ANNET
I forbindelse med Willy Eriksens Minnefond
ble det i samarbeid med Oppegård IL,
skigruppa, gitt kr 2 000 til en verdig ung
representant for skisporten, som i 2012 gikk
til langrennsløper Tonje Kvale.
Skiforeningen Sørmarka har reforhandlet
avtalen med Oppegård kommune vedr. leie
av Drengestua. Avtalen er undertegnet og
gjelder frem til 31.12.2022.
Skiforeningen Sørmarka blir varslet når
det skal skje tiltak som kan ha betydning
for våre aktiviteter, og i de tilfelle hvor våre
interesser blir berørt, sendes høringsuttalelser.
Skiforeningen Sørmarka har i 2012 gitt
høringsuttalelse til ny jernbanetrasé.
Skiforeningen Sørmarka mottok i 2012 kr
3 000 fra Oppegård kommune i Tilskudd
Folkehelse.
Oppegård kommune har i 2012 bevilget midler til oppgradering av løypa fra
Ekornrud til Skiveien, rv 152.
Skiforeningen Sørmarka har blitt invitert
av Oppegård kommune til å delta på kommunens 100-årsjubileum i 2015.

SKIFORENINGEN GJØVIK OG OMEGN
Skisesongen startet forholdsvis tidlig denne
vinteren. Det var løypene i høyereliggende
områder som var først klare. I vårt område
er dette på Glæstadhøgda, Lygna, Totenåsen
og i enkelte områder på Vardalsåsen. Tidlig
på sesongen er det stort sett skogsbilveier
som blir benyttet til skiløyper. En takk til
grunneiere som er positive til at disse trasene
kan benyttes til skiløyper.
Skiføret holdt seg godt hele vinteren til
inn mot påske, men etter dette var det slutt
på skiføret med utgangspunkt fra de lavere
liggende områdene.
Løypekjørere i kommunene og i private
foreninger har utført et løypeprepareringsarbeid som er meget verdifullt for skifolk
i hele regionen, disse skal ha en stor takk
for det engasjement de viser.
Skiforeningen har denne sesongen som
tidligere bidratt til en rekke positive arrangement for å fremme skiidretten i distriktet.
Som leder vil jeg benytte anledningen
til å takke de som har bidratt til at disse
arrangementene nok en gang har blitt
vellykket.
Styret
Leder: Anders Brusveen. Styremedlemmer:
Sigrid Schjetne, Kari Siem og John Olav Toppen.
Varamedlemmer: Knut Guldbrandsen og

Svein Skoglund. Sekretær: Ragnhild Dunker.
Valgkomité: Geir Magne Fjelseth, Olaf
Småstuen og Tom Pettersen. Revisor: Ernst
Sølvsberg.
Medlemsstatus
Det er ikke lett å beholde et stabilt og høyt
medlemstall. Det viser seg dessverre at det
minker fra år til år. Det må settes inn tiltak
for å øke medlemstallet.

turen i år. Løypene var godt preparert, og
det var fine føreforhold.
Barnas skidag, VM-dagen for barn, ble
arrangert i mars. Det var god deltagelse, fint
vær og god stemning blant de som deltok.

Økonomi
Økonomien i skiforeningen er god. I forbindelse med kartproduksjon arbeides det
med å få sponsorer til å være med og dekke
kostnadene til dette.

Medlemsinformasjon
«Langs løypa» er vårt organ ut mot medlemmene. Bladet kommer ut to ganger i
året. Et på høsten der det informeres om
planer for vinteren, og et på våren der det
refereres fra arrangement og fra årsmøtet.
Vi har et godt samarbeid med Skiforeningen
sentralt. Dette er til god hjelp for ajourhold
av Markadatabasen og løypeinformasjon i
Gjøvik-regionen.

Arrangement
Skiskole for barn ble gjennomført fra starten
av februar og til midten av mars. Avslutning
ble slått sammen med Barnas skidag. Det
var fine forhold og god deltagelse på årets
skiskole. Dette er et meget positivt tiltak
som bidrar til at barn blir bedre og tryggere på ski. Det var ca. 25 barn som deltok.
Den årlige måneskinnsturen til Rødgardsmyra
ble avlyst på grunn av værforholdene, kulde,
snø og tåke.
Skitur Lygna–Gjøvik er blitt en fin tradisjon.
Turen ble gjennomført første helga i mars.
Det var ca. 25 personer som gjennomførte

Skilt, løyper og kart
Det arbeides stadig med oppdatering av
kart og utplassering av karttavler. Dette er
en av våre viktigste oppgaver. I tillegg lages
det mindre kart som fås kjøpt på skistuer
og andre strategiske plasser.
Vi satte i gang utplassering av løypeposter i skiløypene, fra Biriåsen i nord og til
Bøverbru i sør. Det var ikke mange som ble
med første sesong, men vi prøver igjen og
håper dette skal bli et mål å gjennomføre
for skigåere.
Vi takker for en fin skisesong og ser frem
mot en vinter med gode skiopplevelser.

OPPSUMMERING
Løypene på golfbanen og skileiken har takket være iherdig innsats fra løypebasen og
hans mannskap hatt stor aktivitet og vært
i topp stand.
Samarbeidet med Oppegård og Ski kommuner, Oppegård Idrettslags skigruppe og
friluftsorganisasjonene har som tidligere
vært positivt.
Styret takker løypebas Bjørn Ekornås,
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 2012.

Eventyrstien –
21. september 2012
Som så mange ganger tidligere sørget
Skiforeningen Sørmarka for et hyggelig
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Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2012

2011

Driftsinntekter

118 604 457

96 272 659

Sum driftsinntekter

118 604 457

96 272 659

20 359 031
48 803 983
8 071 265
38 295 417

12 646 937
43 423 271
7 004 366
31 560 916

115 529 697

94 635 491

Varekostnad
Lønn og personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

3 074 760

1 637 168

NOTE

Netto finansresultat
Ordinært resultat

871 171
1 455 231

996 431
1 318 812

-584 060

-322 381

2 490 700

1 314 787

5
5
5
5

9
12

2 490 700

1 314 787
14

OVERFØRINGER
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Overført Finn Qvales Fond (Bunden Egenkapital)
Overført Skiforeningens fond
Overført fond /avsatt for fremtidige formål
Overført til annen egenkapital

436 430
52 954
0
2 001 316

747 940
47 835
0
519 012

Sum overføringer

2 490 700

1 314 787

Skiforeningen 2012

31.12.2011

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anlegg under utførelse - driftsbygg Midtstuen
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
EDB-anlegg og IT-installasjoner

64 490 594
2 573 720
13 624 133
297 630

50 390 635
0
13 808 744
19 850

Sum varige driftsmidler

80 986 077

64 219 229

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige plasseringer
Aksjer VM 2011 AS

11 158 085
800 000

10 668 701
800 000

Sum finansielle anleggsmidler

11 958 085

11 468 701

Sum anleggsmidler

92 944 162

75 687 930

Varer

2 128 039

2 013 921

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

3 189 477
2 338 061

3 195 114
1 169 748

Sum fordringer

5 527 538

4 364 862

Bankinnskudd, kontanter o.l.

42 661 499

38 488 617

Sum omløpsmidler

50 317 076

44 867 400

143 261 239

120 555 331

Omløpsmidler

15

ÅRETS RESULTAT

31.12.2012

Anleggsmidler

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader

EIENDELER

SUM EIENDELER
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Balanse pr. 31.desember

Kontantstrømsoppstilling

EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2012

31.12.2011

8 071 049
3 087 036
9 784 868

7 634 619
3 034 082
7 783 551

20 942 953

18 452 252

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

1 313 316

1 431 820

Sum avsetninger for forpliktelser

1 313 316

1 431 820

Egenkapital
Bunden EK - Finn Quales fond
Bunden EK - øvrige fond
Annen egenkapital/Disp.fond
6

Sum egenkapital
Gjeld

7

8

8

16
16

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

2012

2011

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Endring i varer
Endring i kundefordringer
Endring i andre fordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

2 490 700
8 071 265
-118 504
-114 118
5 637
-1 168 313
998 507
11 526 455

1 314 787
7 004 366
1 133 471
-654 089
4 294 967
662 705
-6 414 452
5 183 326

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

21 691 629

12 525 081

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

-24 838 113
-550 634

-18 400 987
-795 775

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-25 388 747

-19 196 762

9 000 000
-1 130 000

0
-1 511 308

7 870 000

-1 511 308

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

4 172 882
38 488 617

-8 182 989
46 671 606

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

42 661 499

38 488 617

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld bank
Øvrig langsiktig gjeld

8 407 139
12 000 000

9 537 139
3 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

20 407 139

12 537 139

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

1 050 000
5 834 113
3 572 657
4 090 141
15 212 922
59 547 502
11 290 496

1 050 000
4 835 606
3 206 433
3 648 003
14 448 054
49 077 065
11 868 959

Sum kortsiktig gjeld

100 597 831

88 134 120

Sum gjeld

122 318 286

102 103 079

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

143 261 239

120 555 331

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Oslo, 18. april 2013 I styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
Oslo, 18. april 2013

Styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Bente Lier
generalsekretær

Per Bergerud
Per Bergerud
Styreleder
styreleder
Knut Halvor Hansen

Henrik Langeland

Styremedlem Kristin Bjella

Styremedlem

styremedlem

Anne Cappelen

Ragnhild Amlie

Styremedlem

Styremedlem

Henrik H. Langeland
styremedlem

Brit Lisa Skjelkvåle Monsen
Styremedlem

Ragnhild Amlie
styremedlem
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Wenche Holen
Styremedlem

Kristin Bjella

Stine Lise Hattestad
Bratsberg
Styremedlem
styremedlem

Wenche Holen
styremedlem

Stine Lise Hattestad Bratsberg
Styremedlem

Knut Halvor Hansen
Bente Flygind
styremedlem

Ansattes representant

Bente Lier

Brit Generalsekretær
Lisa Skjelkvåle Monsen
Generalsekretær
styremedlem

Bente Flygind
ansattes representant

Anne Cappelen
styremedlem
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Regnskapsprinsipper

Note 1

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 ett 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, offentlige tilskudd og andre tilskudd

Generelt inntektsføres pengegaver og tilskudd når de mottas. Øremerkede gaver og tilskudd
inntektsføres i takt med kostnader/avskrivninger i de respektive prosjekter.
Pr. 31.12.2012 er ubenyttede pengegaver og tilskudd avsatt i balansen under
andre utsatte inntekter og annen kortsiktig gjeld.

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 gått over til innskuddsbasert pensjonsordning fra 01.07.2008.
For ansatte over 52 år på overgangstidspunktet videreføres ordningen med ytelsespensjon.
Ved regnskapsføring av de ytelsesbaserte pensjonene er lineær opptjeningsprofil og forventet
sluttlønn 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.

Driftsinntekter

Salg av varer
Medlemsinntekter
Deltageravgifter
Annonser
Sponsorinntekter og TV-rettigheter
Honorarer
Billettinntekter museet og tårnet
Billettinntekter World Cup
Offentlig tilskudd til kultur og friluftsliv *
Andre tilskudd og gaver *
Leieinntekter
Andre inntekter, spillemidler, gevinst salg anleggsmiddel
* Se også note 10 og 11

Note 2

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt
(skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på
ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Endring av regnskapsprinsipper og sammenligningstall

Fra og med regnskapsåret 2009 er butikkvirksomheten klassifisert som skattepliktig.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2012.

Momskompensasjon

2012
10 532
3 967 823
6 641 431
5 315 110
3 380 439
5 389 439
1 769 867
1 892 129
1 562 905
875 364
4 473 300
255 301
214 808
601 013
485 521
1 460 436
38 295 417

2011
8 683
3 670 546
2 135 832
3 784 320
5 118 456
6 864 009
2 290 149
1 486 710
1 369 517
752 773
2 334 625
295 106
258 791
583 218
597 663
10 519
31 560 916

Resultat fordelt på avdelinger (tall i hele tusen)

Medlemskontingent

Medlemsåret går fra 1. september til 31. august. Kontingenten periodiseres og blir inntektsført jevnt
over hele medlemsåret, slik at det ved regnskapsårets utgang er avsatt forholdsmessige kontingenter
for neste regnskapsår.
Inntekter fra tegning av livsvarig medlemskap resultatføres direkte og overføres til Finn Quales fond.

2011
11 847 279
23 436 432
18 575 107
3 168 584
8 542 116
379 015
12 112 685
0
4 632 952
7 931 554
4 201 178
1 445 757
96 272 659

Andre driftskostnader

Frakt og transportkostnader
Kostnader lokaler
Leie maskiner, utstyr mv.
Verktøy, inventar og utstyr
Reparasjon og vedlikehold
Fremmede tjenester
Kontorkost. trykksak m.v.
Telefon og porto m.v.
Kost egne transportmidler
Kost og godtgj. for reise, diett, bil m.v.
Salg, reklame og representasjon
Kontingenter
Hedersbevisninger, gaver, blomster
Forsikringer
Andre kostnader
Tap på fordringer

Note 3

2012
12 513 865
24 335 762
19 162 344
2 730 719
14 590 114
563 650
13 562 743
3 888 978
5 083 754
16 927 104
5 169 668
75 756
118 604 457

SKIFORENINGEN
Driftsinntekter
Varekjøp
Lønn og personal
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Andel adm. kostnader
Årets resultat

Marka Medlem
Aktivitet *
57 693
6 436
22 064
4 051
17 319
6 133
1 690

Arrangement
eks. WCN
9 712
3 742
2 728
0
2 335
799
108

World Cup
18 912
8 414
2 354
87
8 101
510
-554

Kultur og turist

Nasjonalanlegget

27 027
6 748
7 904
2 552
3 545
1 309
4 969

4 028
-2 640
3 891
855
3 259
470
-1 807

Salg og marked
1 261
56
2 400
0
251
470
-1 916

* Denne avdelingen inneholder kostnader til aktiviteter, kurs, medlems- og markaarbeid.
Kostnader knyttet til løyper og annet medlemsrelatert arbeid utgjorde MNOK 39,5 i 2012. Dette dekkes inn gjennom medlemskontigenten (MNOK 24,3), offentlige tilskudd (MNOK 8,1), andre medlemsrelaterte inntekter (MNOK 6,5) og bidrag fra Skiforeningens
øvrige inntektsbringende arbeid (TNOK 358).

Foreningen mottar kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Mottatt kompensasjon er basert
på foreningens driftskostnader foregående år. Kompensasjonen er resultatført som en reduksjon i varekostnader.
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Note 4

Note 7

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnad
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2012
36 403 081
5 944 654
3 425 283
3 030 965
48 803 983

2011
32 592 835
5 200 980
3 548 405
2 081 051
43 423 271

Antall årsverk fast ansatte var i 2012 54,7 (48,5 i 2011). I tillegg utgjør innleid hjelp til arrangement, skikurs, friluftsskole
og sesongarbeidere i Holmenkollen Kultur og Turistanlegg ca. 31 årsverk. Lønnsoppgjør for 2012 var på 3% (ca NOK 900').

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnad - innskudd og premie
Annen godtgjørelse
Komp. vedr. innskuddspensjon

Generalsekretær

Styret

Rådet

909 285
79 268
37 390
87 416

0
0
0
0

0
0
0
0

Annen godtgjørelse utgjør skattepliktig overskudd bilordning, fri avis, fri telefon, gruppelivs- og ulykkesforsikring.
Det foreligger ingen avtale om etterlønn.
Revisor
Revisjon
Andre tjenester
Sum inkl. mva.

Note 5

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2012
Av- og nedskrivninger 31.12.2012
Bokført verdi pr. 31.12.2012
Herav balanseførte leieavtaler
Periodens avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Tomter og
kunst
1 245 147
0
0
1 245 147

Bygn. og annen
fast eiendom
95 477 599
17 273 976
0
112 751 575

Anlegg under
utførelse
0
2 573 720
0
2 573 720

Driftsløsøreinventar og
utstyr
44 736 483
4 599 191
0
49 335 674

EDB-anlegg ITinstallasjon
4 072 372
391 226
0
4 463 598

Totalt
145 531 601
24 838 113
0
170 369 714

0
1 245 147

49 506 125
49 506 125
63 245 447

0
0
2 573 717

35 711 543
35 711 543
13 624 133

4 165 965
4 165 965
297 630

89 383 633
89 383 633
80 986 077

0

3 174 017

0

0
4 783 802

0
113 446

0
8 071 265

5
Lineær

3
Lineær

Bunden EK
Øvrige fond
3 034 082
52 954
3 087 036

Annen
Egenkapital
7 783 551
2 001 316
9 784 867

25
Lineær

Foreningen har to pensjonsordninger som omfatter i alt 74 personer. Til innskuddsordningen (45 personer) er det i 2012 innbetalt NOK
1.194.802.Ytelsesordningen omfatter 29 medlemmer hvorav 12 aktive og 17 alders-/uførepensjonister. Ansatte som omfattes av ytelsesordningen har 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.

Kostnader til Ytelsesbasert pensjonsordning:
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført nettoforpliktelse avkortn./oppgjør tap/(gev)
Resultatført akt. tap/gev. v/ avkortn./oppgjør
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)
AGA av pensjonskostnaden
Resultatført pensjonskostnad

Sikret
31.12.2012
585 098
981 093
-876 883
198 631
831 647
0
0
1 719 586
125 200
1 844 786

Innbetalt premie til Innskuddsbasert pensjonsordning
Kompensasjon vedr. overgang til innskuddspensjon
Sum pensjonskostnad (ytelse + innskudd)

1 194 802
245 899
3 356 605

Pensjonsforpliktelse PBO
Verdi av pensjonsmidler
Påløpt pensjonsforpliktelse ekskl. arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Påløpt pensjonsmidler/forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift

31.12.2012
24 926 880
-19 252 256
5 674 624
-4 723 309
134 135
1 085 450

Økonomiske forutsetninger (gjelder ytelsespensjon):
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering

4,20 %
3,60 %
3,25 %
3,00 %
3,00 %

Usikret
31.12.2012
0
9 856
0
0
0
59 872
0
69 728
1 390
71 118

Sikret
31.12.2011
654 128
967 335
-795 134
192 416
1 110 621
0
0
2 129 366
143 643
2 273 009

Usikret
31.12.2011
0
8 618
0
0
0
0
37 179
45 797
1 215
47 012

885 978
265 447
3 471 446

31.12.2012
216 648
0
216 648
-16 941
28 159
227 866

31.12.2011
25 588 333
-17 949 965
7 638 368
-6 604 203
145 817
1 179 982

31.12.2011
241 920
0
241 920
-21 203
31 121
251 838

3,90 %
4,80 %
4,00 %
3,75 %
3,75 %

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

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2012
Resultat for perioden
Egenkapital 31. desember 2012

38

2011
183 675
54 372
238 047

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2012
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2012

Note 6

2012
157 500
87 455
244 955

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Skiforeningen 2012

Bunden EK
Finn Quales fond
7 634 620
436 430
8 071 050

Total
Egenkapital
18 452 253
2 490 700
20 942 953
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Note 8

Note 11 Andre tilskudd og gaver

Langsiktig gjeld og pantstillelser

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
I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for
Kassekreditt (limit er MNOK 7,5)

Note 9

2012
9 457 139
500 000
4 707 139

2011
10 507 139
500 000
5 757 139

2012
18 693 120

2011
20 631 589

7 500 000

7 500 000

Finansielle anleggsmidler (bankinnskudd)

Finn Qvales Fond (Bunden EK)
Skiforeningens fond** A
Legat Lovende Skiløpere B
Sum midler til spesielle formål (A+B)
Finansielle anleggsmidler

IB 2012
7 634 619
1 488 472
1 545 610

Avkastning*
139 473
43 109
44 721

Disponert
-139 473
-34 876
0

Endring 2012
436 430
8 233
44 721

UB 2012
8 071 049
1 496 705
1 590 331

3 034 082
10 668 701

87 830
227 303

-34 876
-174 349

52 954
489 384

3 087 036
11 158 085

Finansielle anleggsmidler er bankinnskudd og utlån, mottatt som gave og hvor giver har lagt restriksjoner på
anvendelsen. Skiforeningens fond består av samlet kapital fra 9 fond opprettet i perioden fra 1931 - 1978.
*
Inngår i renteinnteker i resultatregnskapet.
**
Sammenslåing av følgende fond: 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 og Dr. Cato Aalls fond
Fra Finn Quales fond er til sammen MNOK 6,5 lånt ut til Skiforeningen i forbindelse med utbygging Kikut og rehabilitering
av Skiforeningens hus. Lånet er tilfredsstillende pantesikret i Kikuts bygningsmasse.
Lån og fordring er presentert brutto i balansen.
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Formål
Greinehytta
Skiskole og Friluftsglede
"GØY for alle"
"Aktiv til VM"
Løyper
"Alle barn på ski"
Greinehytta
Løyper
Løyper
Aktivitetsmidler barn
Løypearbeid
Snøproduksjon
Driftstilskudd
Øremerkede tilskudd
Løypemaskin
Snøproduksjon
Løyper
Tilskudd WCN 2012 og 2013
Løyper
Snøproduksjon
Rastebua
Skitilhenger og treningsapparater
Barn og unge
Snøproduksjon
Øremerket driftsmidler

Selskap
VM 2011 AS
Ringkollstua A/S
VisitOslo A/S
2012
75 000
1 876 125
719 200
72 000
102 000
87 500
50 593
30 000
50 381
98 955
183 000
112 000
278 000
150 000
350 000
20 000
531 000
0
278 000
20 000
5 083 754

2012
140 000
403 000
0
0
30 875
600 000
50 000
0
80 000
175 000
61 183
25 000
52 500
468 612
5 000
18 750
40 000
8 341 359
45 000
0
0
765 000
1 222 066
18 750
3 780 459
604 550
16 927 104

2011
0
0
361 052
639 475
30 000
0
0
20 000
0
175 000
48 405
20 000
70 000
0
0
16 000
0
1 652 100
50 000
25 000
215 000
0
1 561 875
16 000
2 465 956
565 692
7 931 554

Note 12 Aksjer

Note 10 Kommunale tilskudd til løypearbeid
Akershus fylkeskommune
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Frogn kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Ullensaker kommune
Sum kommunale tilskudd

Lag- og foreninger
Bærums Verk Rotary
FRIFO, DN-midler
FRIFO, DN-midler
FRIFO, KUD-midler
Harestua IL Skigruppa
KUD-midler
Lions Club
Lunner almenning
Nannestad almenning
Norges Olympiske Komité
Norsk Tipping/Grasrotandelen
Oppegård I.L. Skigruppa
Oslo Idrettskrets
Oslo kommune
Ringvold Holding
Rustad IL
Selanrå AS
Ski-VM 2011 AS
Skiklubben Grenaderen
Skimt Ski og Orientering
Sparebankstiftelsen DnBNOR
Sparebankstiftelsen DnBNOR
Spillemidler ColorLine
Sørkedalen IF
Investeringstilskudd fra private
Gaver og bidrag fra private
Sum andre tilskudd og gaver

2011
98 000
1 337 500
848 847
69 000
102 000
85 000
49 000
30 000
50 300
66 736
180 000
109 000
307 225
150 000
350 000
27 344
443 000
40 000
270 000
20 000
4 632 952

Ant. aksjer
8
500
1

Eierandel
40,%
11,%
0,50 %

Pålyd.
100 000
1 000
10 000

Bokf. verdi
800 000
0
0

Note 13 Skatt
Årets skattekostnad fremkommer slik
Betalbar skattekostnad
Endring i utsatt skatt
(For mye)/for lite beregnet skatt tidligere år
Årets skattekostnad
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%)
Skattekostnad
Oversikt over utsatt skatt
Driftsmidler
Underskudd til fremføring
Netto utsatt skatt/(skattefordel)*

2012
(427 905)
(427 905)

2011
(457 524)
(457 524)

(1 528 232)
(427 905)
(427 905)

(1 634 014)
(457 524)
(457 524)

IB
(484 675)
(3 272 212)
(3 756 887)

UB
(600 188)
(2 728 793)
(3 328 981)

*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2012
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Note 14 Bankinnskudd
Skiforeningens bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler, øremerkede
prosjektmidler og øvrige likvider knyttet til driften.
Ved årsslutt omfattes denne posten av følgende midler:

2012

2011

1 683 869

1 593 020

2 081 979
5 021 179
10 854 222
711 679

1 735 529
0
3 073 599
186 805

18 669 058

4 995 933

Øvrige likvider knyttet til drift:
Saldo driftskonto
Saldo A-vista plassering
Saldo medlemskonto
Saldo konto Holmenkollmarsjen
Øvrige innskudd/kassebeholdning
Sum øvrige likvider

20 988 197
3 106
646 907
74 974
595 389
22 308 572

20 743 266
10 094 630
229 782
105 820
726 167
31 899 665

SUM Bankinnskudd/kontanter pr. 31.12.

42 661 499

38 488 617

2012

2011

15 933 165
914 510
495 226
300 000
41 904 601
59 547 502

14 215 739
1 350 000
302 145
60 550
33 148 631
49 077 065

2012
10 586 714
169 501
0
507 780
26 501
11 290 496

2011
10 571 048
969 501
-632 389
924 270
36 529
11 868 959

Bundne skattetrekksmidler
Øremerkede prosjektmidler:
Skimuseet Trinn III/Driftsbygg
Prosjektmidler SF Hus (lån Tyin AS)
Holmenkollen 3x20
Utbygging Kikut
Sum øremerkede prosjektmidler

Note 15 Fordringer
Utestående kundefordringer består av kunder NOK 2.999.117 og medlemmer NOK 295.859.
Det er avsatt for tap på fordringer på kr. 105.499.

Note 16 Kortsiktig gjeld
Øremerkede gaver og tilskudd samt periodiserte inntekter er avsatt i balansen.
Ved årsslutt består balansepostene av følgende avsetninger:
Andre utsatte inntekter
Periodiserte inntekter:
Periodisert deltageravgift
Periodiserte sponsormidler
Periodiserte billettinntekter
Periodisert gave
Øvrige øremerkede midler*
SUM Andre utsatte inntekter pr. 31.12.
* Øremerkede midler inntektsføres over investeringens levetid

Mattis Schrøder

Annen kortsiktig gjeld
Prosjektmidler "Holmenkollen 3x20"
Avsetning for forpliktelser
Påløpte kostnader
Forpliktelser fond
Påløpt rente
SUM Annen kortsiktig gjeld pr. 31.12.
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Magnus Nyløkken
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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
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