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Magnus Nyløkken

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 2014

V

intersesongen 2013/2014 startet sent
og med mildvær, men til tross for
dette kan vi se tilbake på nok et år
med stor oppslutning om skiaktiviteter. Også
når det gjelder Skiforeningens virksomhet i
de øvrige sesongene, var det høy aktivitet
og stor oppslutning.
MÅLENE I FORENINGENS
STRATEGIPLAN FOR 2012–2016 ER
I GOD RUTE TIL Å BLI NÅDD
I strategiplanen heter det: Folkehelse og
integrering er store samfunnsmessige
utfordringer. Lavterskeltilbud og inkludering vil derfor være satsingsområder i
planperioden. I planperioden skal vi:
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… Fremstå moderne og tradisjonsbevisst og
være en synlig og viktig aktør i samfunnet,
Marka og Holmenkollen.
Status: Også i 2014 var Skiforeningen

meget godt synlig i mediene – særlig i vintersesongen, men også gjennom året blant
annet med ukentlige turforslag i Aftenposten
og Asker og Bærums Budstikke. I løpet av
2014 doblet vi antall følgere på Facebook,
og Skiforeningens nettsider hadde totalt
925.000 unike brukere i 2014, noe som er
en sterk økning fra året før, hvor tilsvarende
tall var på 760.000.
Av debattsaker Skiforeningen engasjerte
seg i, står vernesoner i Marka i en særstilling. Det er fremmet forslag til vern av

områder i Marka etter naturmangfoldloven,
noe som betyr at vernet ligger i den strenge
kategorien «naturreservat». Skiforeningen
frykter dette vil legge uønskede hindre for
bruk og at det medfører krevende byråkrati.
Foreningen jobber derfor sammen med andre
organisasjoner for at områdene vernes etter
markaloven og ikke etter naturmangfoldloven.
… Øke medlemsmassen til 70.000
Status: Ved medlemsårets utløp 31.08.14
hadde Skiforeningen 72.052 medlemmer,
1008 flere enn året før, dette til tross for
en vanskelig vinter. Dette innebærer en
økning på 50% de siste fire–fem årene, og
det opprinnelige målet for strategiperioden
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2012–2016 på 70.000 medlemmer er derved
allerede nådd. Revidert mål er 72.500 medlemmer innen utgangen av 2016. Samtidig
med en økning i antall medlemmer har
frafallsprosenten beveget seg i positiv retning, noe som er i tråd med strategiplanen.
Frafallet var kun på 6,3 %, noe som er lavt
for en medlemsorganisasjon.
Undersøkelser sier at løypearbeidet er den
viktigste årsaken at man velger å være medlem
av Skiforeningen. Det høye medlemstallet
sikrer Skiforeningens tilrettelegging i Marka
og bekrefter og styrker Skiforeningens posisjon som en av de viktigste aktørene innen
friluftsliv og idrett.
… Sikre offentlig og privat finansiering samt
tilrettelegging slik at alle barn i vårt nedslagsområde, gjennom barnehager og SFO, får tilbud
om ski- og friluftsglede.
Status: Takket være private og offentlige
midler har Skiforeningen gjennomført inkluderingstiltak for og med grupper vi ellers
ikke ville ha nådd. Våre viktigste målgrupper
er familier med minoritetsbakgrunn, utfordrende økonomisk situasjon og inaktive.
«Friluftsglede» og «aktiv fritid for alle» er
blant tiltakene som retter seg spesielt mot
målgruppen. Alle inkluderingsprosjekter
foregår i samarbeid med skoler, nav-kontorer, bydeler, innvandrerorganisasjoner og
humanitære organisasjoner.
… Bedre tilgjengeligheten for ski - og friluftsaktivitet og være tydelig til stede i de ulike
deler av Oslomarka, blant annet gjennom egne
serveringssteder, bedre skilting og merking,
gjennomgående- og rundløyper i Marka og
forbedret kollektiv- og parkeringstilbud.
Status: For å gjøre det enklere å finne frem
er det etablert gjennomgående løyper og
rundløyper. Løype- og føremeldingen er
forbedret gjennom GPS-tracking og ny app
for føremelding og kart.
Det har i planperioden vært en betydelig
opprusting av våre stuer og serveringssteder, i
2014 var det særlig Løvlia som sto for tur. På
steder der det er langt fra utfartssted til et serveringssted, har Skiforeningen etablert «mobile
rastebuer» som har blitt populære turmål.
… Etablere oss som største og beste arrangør
av skikurs, også for voksne, i Oslo-regionen –
med 20 % økning hvert år til minimum 3000
deltagere.
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Status: I 2014 ble Barnas Skiskole arrangert

for 9500 barn – en økning på 500 fra året
før. Langrennskurs for voksne hadde en
liten nedgang sammenlignet med året før,
men vi ser at bedriftskurs for voksne vokser.
… Gi enestående opplevelser for topp og bredde,
utøvere og besøkende i Holmenkollen 365 dager
i året. Holmenkollen Skifestival reetableres med
WC i Nordiske grener som det mest populære i
FIS WC kalender.
Status: På vinterstid er terminlisten helt full,
og det yrer av liv hver eneste dag og kveld.
Også om sommeren er det god aktivitet i
breddeanlegget, og gjennom sommeren 2014
ble det arrangert flere store events.
Alle Skiforeningens største arrangementer
har lange tradisjoner det legges vekt på å ta
vare på, samtidig som det arbeides kontinuerlig
med å videreutvikle dem slik at de fortsatt
er relevante. I 2014 ble Holmenkollmarsjen
gjennomført under flotte forhold med totalt
6500 deltagere som var svært fornøyd med
arrangementet. Barnas Holmenkolldag
hadde 5000 deltagere i Holmenkollen og
totalt 6700 inkludert de lokale arrangementene. Og til tross for plaskregn fredagen før
World Cup-helgen, samlet 70.000 tilskuere
seg i arenaen og i Marka. Helgen ble totalt
sett en suksess med et strålende arrangement både sportslig og publikumsmessig.
Økonomisk gikk imidlertid arrangementet
fortsatt i underskudd, og Skiforeningen og
Norges Skiforbund etablerte høsten 2014 et
eget aksjeselskap for World Cup nordisk for
ytterligere å styrke fokus på lønnsomhet.
Til tross for dystre spådommer om turistsesongen ble 2014 et bra år med nær 180.000
besøkende i Kultur- og turistanlegget. For
å nå yngre besøkende åpnet vi høsten 2014
utstillingen «Frihet på snø – snowboard og
moderne skikjøring» på Skimuseet.
… Bygge opp fri egenkapital på 10 millioner
og tilstrebe positiv likviditet gjennom hele
året. Være en ettertraktet og profesjonell
arbeidsgiver.
Status: Ikke minst takket være store og
generøse gaver, men også på grunn av god
aktivitet og økonomifokus har det gjennom
årene blitt bygget opp en solid likviditetsreserve som nå er på snaut 50 MNOK.
Strategimål om 10 MNOK i fri egenkapital
ble nådd allerede i 2013, og denne er ved
utløpet av 2014 på drøyt 19 MNOK.

Det er meget stor interesse for utlyste
stillinger, og vi tiltrekker oss svært dyktige
medarbeidere til tross for at Skiforeningen
ikke er lønnsledende. Trivselen er høy og
sykefraværet lavt (2% i 2014).
… Ha kontinuerlig forbedring på de parametrene
som inngår i Miljøfyrtårnsertifiseringen.
Status: Skiforeningen har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2003 og ble resertifisert i
2014. Også stuene Løvlia, Kikut og Vangen
er Miljøfyrtårnbedrifter.
TRAGISK ARBEIDSULYKKE

Vintersesongen 2014 fikk en svært trist
avslutning da vår løypebas Svein Gulbrandsen
omkom i en arbeidsulykke 21. mars 2014.
Svein var heltidsansatt som Skiforeningens
løypebas i nesten 36 år. Han var en ildsjel,
en ener og en mester i faget sitt, alltid på
jakt etter forbedringer og nye løsninger.
Han hevet standarden på løypearbeidet,
ble et ikon langt utover Markas grenser og
formidlet erfaringen sin til løypekjørere
over hele landet. Svein Gulbrandsen ble
hedret, post mortem, med Skiforeningens
høyeste utmerkelse, Birkebeinerplaketten,
på generalforsamlingen.
GENERØSE GAVER

Takket være økonomiske gaver fra privatpersoner, stiftelser, fond og bedrifter har
vi de senere år – uten å belaste driften –
kunnet foreta nødvendig fornyelse av våre
løypemaskiner og modernisering av våre
eiendommer.
I 2014 vil vi spesielt takke for gaver fra
Hans Herman Horn og Sparebankstiftelsen
til utstillingen «Frihet på snø» i Skimuseet
og gave fra Hans Herman Horns Fond til
ny løypemaskin i Nordmarka Nord.
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
MEDLEM
Medlemsåret er avvikende i forhold til
regnskapsåret, og løper fra 1. september
til 31. august.
Den positive trenden med høy interesse
for friluftsliv, utendørs trening og aktiviteter fortsetter, noe som legger grunnlag for
vekst i medlemstallet. Gjennom målrettet
vervearbeid i mange kanaler og god innsats
for å skape lojale medlemmer hadde vi også
i 2014 en økning i medlemsmassen, tross
den vanskelige vinteren. Ved medlemsårets
slutt hadde Skiforeningen 72 052 medlemmer, 1008 flere medlemmer enn året før.
Starten på vintersesongen 2013/2014 ble
annerledes enn de foregående årene. Ved
årsskiftet og et stykke ut i januar var det
grønne plener, og vanskelig arbeid med
medlemsrekruttering.
Familiemedlemskap, som ble innført i
2009, ble den største medlemskategorien i
2013. I 2014 befester den sin posisjon med
29.109 medlemmer.
Samtidig med økning i antall medlemmer
har frafallsprosenten beveget seg i positiv
retning, noe som er i tråd med strategiplanen. Frafallet var kun på 6,3 prosent, noe
som er lavt for en medlemsorganisasjon.
Høy alder, død eller flytting er viktigste
årsak til utmelding.
I medlemsundersøkelser ser vi at den
viktigste årsaken til at man ønsker å være
medlem i Skiforeningen er ønsket om å
støtte løype- og tilretteleggingsarbeidet i
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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. Målet for inneværende
strategiperiode er oppnådd og derfor oppjustert fra 70.000 til 72.500 medlemmer i
løpet av 2016.
LØYPER
Ved årets start meldte vi om 0 til +5 grader
og kun begrensede skimuligheter i høyden
nord i Marka. Snøen kom for alvor midt i
januar, men de første 50 cm med snø var
så tørr og lett at det ble lite til å preparere.
Innen utgangen av januar var det bra skiforhold de fleste steder, men fortsatt magert i
lavereliggende områder. Vinteren bød videre
på nærmest kontinuerlig fuktige snøfall til
månedsskiftet februar/mars som ga store
mengder snø over 3–400 meter (mellom to
og tre meter på det meste), mens det regnet
i lavlandet. Første føremelding høsten 2014
ble lagt ut 31. oktober, da med melding om
at temperaturene var på vei nedover. Det ble
kjørt opp utmerkede løyper på Nordåsen
i Nannestad helt til 10. mai. Første preparering for sesongen 2014/2015 ble meldt
på kunstsnøen på Greverud 5. desember.

skisesongen 2014/15 er tracking og presentasjon på kart blitt en populær og foretrukket informasjonskanal for publikum. Det
er utviklet en ny app for føremelding og
kart, iMarka, som ble lansert 15. desember. Appen har hittil vært en stor suksess.
Oslo kommune Bymiljøetaten har fra
sesongen 2014/15 valgt å bruke Skiforeningen
som leverandør av føremelding, og deres
løyper presenteres nå direkte hos oss.
Linker fra Bymiljøetatens sider viser vei
til føremeldingen på Skiforeningens sider.
Skiforeningen har fortsatt med publisering av ukentlige turforslag i Aftenposten
og Asker og Bærums Budstikke gjennom
hele 2014, men fra årsskiftet 2014 ble
Aftenpostens Aftennummer lagt ned, og
derved har turene i Aftenposten utgått.
MASKINPARKEN
Arbeidet med å finansiere utskifting av
snøscootere og løypeprepareringsmaskiner
med økonomiske gaver fortsatte i 2014. Det
rettes en stor takk til Hans Herman Horns
Fond for ny løypeprepareringsmaskiner i
Nordmarka nord (Stryken). Skiforeningens
maskinpark består nå totalt av 15 egne og
innleide løypeprepareringsmaskiner, 21
snøscootere, tre ATV/UTV’er og fem snøproduksjonsanlegg. Maskinparken krever
kontinuerlig vedlikehold og fornyelse.

FØREMELDINGEN
Vi har vært i en testfase med GPS-tracking
av løypepreparering i flere sesonger, og fra

Skiforeningen 2014
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STUER, SERVERINGSSTEDER OG EIENDOMMER

F

or å inspirere 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 suksess
med sitt konsept, «mobil rastebu», hvorav
den første ble satt ut ved Storebekkhytta i
Sørkedalen. Den gode erfaringen medførte
at vi bygde og satte ut en ny rastebu på
Vambu i Ringkollen-området som var 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 relativt god vinter, som dog kom sent,
bidro til at stuene hadde bra med besøk, både
av dagsturister og gjester som overnattet.
Skiforeningen har en betydelig eiendomsmasse som krever kontinuerlig vedlikehold
og investeringer. Skiforeningen etablerte
derfor i 2009 en langsiktig løpende vedlikeholdsplan. Planen ble fornyet for de
neste fem årene i 2014. Planen inneholder
både nye og justerte mål for vedlikehold
og investeringer på eiendommer og stuer.
Alle gjennomførte tiltak har vært mulige
takket være generøse gaver og bidrag fra
enkeltpersoner, bedrifter, fond og legater.
KIKUT
Bestyrere: Ane Moe og Knut Arne Løite
Ny festeavtale: Kikutstua ble bygget i 1926
på Løvenskiolds grunn. Det ble etablert festeavtale med 30 års varighet. Festeavtalen
er fornyet 3 ganger opp gjennom historien.
Ny festeavtale med Løvenskiold-Vækerø for
de neste 20 år ble signert i august 2014.
Kikutstua har igjen hatt et relativt godt
driftsår.
Det er gjennomført en del vedlikehold og
nye investeringer gjennom året. Stua har
blant annet fått nye vakuum-toaletter, gulvene er slipt, og uteområdene er oppgradert.
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 god for Løvlia, som
var godt besøkt av så vel medlemmer som
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øvrige skiturister. I tillegg er seminar- og
selskapskunder viktige målgrupper. Løvlia
har også etablert seg som et godt utgangspunkt for treningssamlinger.
Løvlia har fått et nytt 24 timers servicetilbud i stabburet. Hele kjelleretasjen er
oppgradert med nye toaletter, nytt dusj- og
garderobeanlegg, samt generell oppussing av gangarealer. Disse investeringene
er gjort mulig med generøst tilskudd fra
Sparebankstiftelsen Ringerike. Peisestua
og spisestua har fått nye gulv.
VANGEN
Bestyrere: Frank Westlie og Roy Knutsen
Østmarka har også hatt en brukbar skisesong, og Vangen har hatt godt besøk av
skiløpere både på hverdager og i helgene.
Vangen er et av landets mest benyttede leirskolesteder, og flere tusen barn besøker stua
hvert år for å lære om blant annet natur,
friluftsliv og gårdsliv.
Stua er totalrenovert de siste 3 årene,
og Vangen fremstår nå som et flott tilbud
også for møter, konferanser og selskaper.
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 Skiforeningens snøproduksjon
sikres skiskoleområdet og tidlig-løyper, og
det er stor aktivitet vinterstid. Trening og
konkurranser, skiskole og lek på området gjør
at besøket på stua er godt. Mange bedrifter
og enkeltpersoner benytter Skullerudstua til
møter, konferanser og selskapsarrangementer
året rundt. Oslo kommune har beiset hele
stua utvendig sommeren 2014, og fremstår
nå velholdt og fin både ute og inne.
ANDRE SERVERINGSSTEDER
Skiforeningen har, i tillegg til to rastebuer,
ansvar for fem mindre serveringssteder som
holder åpent hver helg i skisesongen – i perioden fra nyttår til påske. Stedene betjenes i
all hovedsak av frivillige som stiller opp
hver helg i skisesongen. Serveringsstedene
er viktige turmål, særlig for barnefamilier.

Skiforeningen leier Gørjahytta ved Gørja og
Sandvikshytta ved Katnosa av LøvenskioldVækerø. Gørjahytta driftes av det lokale
laget av Oslomarkas Fiskeadministrasjon,
Sandvikshytta drives av en privatperson.
Den nye Greinehytta ble offisielt åpnet høsten
2013 og er et samarbeid mellom Bærums Verk
Rotaryklubb og Skiforeningen. LøvenskioldVækerø er grunneier. Greinehytta har svært
god beliggenhet som turmål. Bærums Verk
Rotaryklubb har stått for serveringen på
(gamle) Greinehytta siden 2001 på vegne
av Skiforeningen. I tillegg er Vensåsseter og
Mikkelsbu Skiforeningens små serveringssteder i Asker og Bærum. 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.
Skiforeningen har 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. Bråtanstua som drives
av Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk, er
et populært turmål i Østmarka. Råsjøstua
på Romeriksåsen eies av familien Fearnley.
I den gamle stallen har det vært drevet servering siden restaureringen i 1992, nå er det
Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps som står
for driften. På Sørsetra på Krokskogen har
det vært servering siden 1954. Stedet eies
og drives av Vera og Tore Solheim og er et
attraktivt turmål.

SKISTUA FRILUFTSBARNEHAGE
Norlandia Care AS drifter Skistua som barnehage for nær 100 skiglade barn. Norlandia
Care AS har fortsatt å oppgradere både
barnehagekonseptet og bygningsmassen.
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 til opphold og overnatting.
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MILJØARBEID, MARKAVERN
OG FRILUFTSPOLITIKK
VERN AV 8 OMRÅDER I MARKA SOM
NATURRESERVAT
I siste halvdel av 2014 var det mye diskusjon
om et forslag til vern av 8 områder i Marka
som naturreservat. Skiforeningen samarbeidet
med de andre organisasjonene både politisk
og gjennom mediene. Sammen med Norsk
Friluftsliv, DNT, Norges Orienteringsforbund,
Norges Skiforbund og Oslo Idrettskrets
sendte vi brev til Klima- og miljødepartementet og ba om at områdene vernes etter
markaloven, ikke etter naturmangfoldloven
(NML) slik det var lagt opp til.
Ønsket med vernet var å beholde «gammelskog». For å få dette til på en slik måte
at skogeierne får erstatning, ble det underveis i prosessen foreslått å ta i bruk NML,
da denne gir mulighet for «Frivillig vern».
Da utkastet til forskrifter kom, viste det seg
at vern etter de to lovene har svært ulike
konsekvenser; forskriftene var svært restriktive. Selv om det skulle komme lempelige
forskrifter i denne omgang, er det usikkert
hva som skjer med de neste områdene og
hvordan praktiseringen vil bli. Innføring
av et lappeteppe med vernesoner medfører
dessuten et svært belastende byråkrati –
for organisasjonene og for myndighetene.
Klima- og miljødepartementet fattet beslutning 20. mars 2015 å verne ni områder i
Marka etter naturmangfoldloven.
RETNINGSLINJER FOR
SAKSBEHANDLING AV STIER OG
LØYPER
Det har vært en utfordring å forstå hvordan markaloven 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.
Den politiske behandlingen har tatt lengre
tid enn planlagt, retningslinjene forelå fra
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Klima- og miljødepartementet først i februar
2015. Hensikten med retningslinjene er å
gjøre kommunens saksbehandling forutsigbar og å forenkle innenfor rammene som
loven setter.
DAMMYRDALSVEIEN
Løvenskiold-Vækerø AS har søkt om
bygging av 1200 meter ny skogsbilvei på
Krokskogen, nord for Vidvangen. Generelt
har Skiforeningen en meget restriktiv holdning til bygging av flere skogsbilveier i
Marka. Dersom Skiforeningen skal kunne
anbefale bygging av nye veier, må fordelene
for friluftslivet være betydelige – og oppveie
ulempene.
En god dialog mellom skogbruket og friluftslivet er nødvendig for en velfungerende
fellesbruk av Marka. Både motorferdsel
og brøyting kan begrense friluftslivet i et
område. På den annen side er det slik at
skogsbilveiene, fordi de er mulige å preparere
også ved lite snø, på vinterstid er viktige
som skiløyper. Skogsbilveiene kan utgjøre
det eneste løypetilbudet tidlig på vintersesongen og under marginale snøforhold. Og
på sommerstid blir skogsbilveiene benyttet
både av turgåere og syklister.
Området hvor veien er foreslått har verdifulle kvaliteter for friluftslivet med følelse
av uberørthet, samtidig som området er lett
tilgjengelig både sommer og vinter. Det
er ikke gjennomgående skogsbilvei i dag
mellom Sørkedalen og Lommedalen. For
sykling vil en sammenbinding gi en god
rundturmulighet.
Som skiløype vil Dammyrdalsveien –
med en eventuell forlengelse – fortsatt være
en svært god og mye benyttet løypetrasé,
både under marginale snøforhold og i skisesongen for øvrig, forutsatt at veien ikke
brøytes permanent.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
(NOA) har påklaget både tillatelsen og
kommunens avgjørelse om at saken ikke
skal behandles etter markaloven. Saken
ligger pr. mars 2015 i juridisk avdeling
hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus for
avklaring.

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
var generalsekretær Bente Lier medlem og
styreleder – Knut Halvor Hansen (januar–
juni), Jon Hindar (fra juni) – varamedlem
i 2014. Vi opplever fortsatt 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 desember 2013 ble Skiforeningen re-sertifisert. Sertifikatet er gyldig til februar 2017.
I oktober 2014 ble stuene re-sertifisert. I
tillegg utarbeides hvert år en miljørapport
som viser at vi jobber systematisk for et
bedre arbeidsmiljø og et renere ytre miljø.
SAMARBEID MED ANDRE
ORGANISASJONER
Skiforeningen er medlem i Oslo og Omland
Friluftsråd (OOF) og Norsk Friluftsliv (tidl.
FRIFO), og deltar regelmessig på administrative og faglige møter. Styreleder i Norsk
Friluftsliv, Dag Kaas, og OOFs nestleder,
Vigdis Jynge, er valgt etter forslag fra
Skiforeningen.
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AKTIVITETER
BARNAS SKISKOLE
I 2014 ble Barnas skiskole arrangert for
9500 deltagere. Helgeskiskolen hadde
1819 deltagere, mens hverdagsskiskolen som
arrangeres gjennom barnehage/SFO/AKS
hadde 7681 deltagere. Sammenlignet med
2013 var dette en oppgang på ca. 500 deltagere. Barnas skiskole gjennom barnehage/
SFO/AKS ble arrangert i Asker, Ringkollen,
Sollihøgda, Sørkedalen, Trollvann, Vestli/
Stovner, Skullerud, Greverud, Fossum og
Tryvann. Helgeskiskolen ble gjennomført
i Asker, Sollihøgda, Sørkedalen, Skullerud,
Greverud og på Vestli/Stovner. Gjennom
Veidekkes Barneskifond og statlige stønader
dekket vi i 2014 ca. 200 «friplasser» for barn
fra familier med utfordrende økonomisituasjon. Dette gir en unik mulighet til å tilby
skiskole til «alle». Grunnet en sen start på
vinteren måtte vi avlyse skiskolen de fleste
steder den første uken med kurs. Alle utsatte
dager ble tatt igjen i februar og mars.
LANGRENNSKURS FOR VOKSNE
2014 ble en vinter med en del utfordringer,
ettersom snøen lot vente på seg. På tross
av at vi nesten ikke fikk arrangert noen
av kursene som var planlagt i første kursperiode (uke 2,3 og 4) ble dette vår nest
beste vinter med tanke på deltagerantall.
Totalt endte vi på 1600 deltagere på langrennskurs denne vinteren. Sterk økning på
bedriftskursene våre var en viktig faktor
for den gode oppslutningen. Kursene ble
i år arrangert fra Holmenkollen, Fossum,
Vestmarksetra, Lommedalen, Solli i Asker,
Maridalen, Skullerud, Lillomarka, Greverud,
Ringkollen og Øvresetertjern. I tillegg
arrangerte vi populære helgesamlinger på
Skeikampen i januar og november. Det ble
også holdt tre smørekurs for 150 deltagere.
RULLESKI- OG SYKKELKURS
Rulleskikursene ble i år gjennomført i
Holmenkollen, på Fornebu og fra Hammeren
i Maridalen. Kursnivåene denne sesongen
var nybegynner, introduksjon/litt øvet og
viderekommen, og vi arrangerte kurs både
i klassisk og skøyting. Sykkelkursene ble
gjennomført fra Fossum, Sognsvann og
Skullerud for nivåene introduksjon og viderekomne. Totalt endte vi på 150 deltagere.
TRENING UTEN TAK
Vi arrangerte som i fjor en åtte ukers vår- og
høstperiode fra fem treningssteder: Fossum,
Holmenkollen, Sognsvann, Grefsenkleiva og
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Skullerud. Gjennom sesongen har vi opplevd
en nedgang i antall deltagere (1000 oppmøter i 2014 mot 1500 oppmøter i 2013) og
en stor vekst i konkurrerende tilbud. Flere
aktører tilbyr tilsvarende treninger gratis, og
kampen om kundene er stor. Denne trenden
gjør at vi for 2015-sesongen planlegger en
ny organisering av tilbudet.
BARNAS SOMMERCAMP
Årets sommercamp var fulltegnet, og vi gjennomførte alle fire uker på Frognerseteren
Friluftsenter grunnet utbygging i nasjonalanlegget. Totalt deltok 300 barn, 12 instruktører og flere interne fra Skiforeningen. Av
100 respondenter sier 98 % at de ønsker å
komme tilbake igjen neste år. Målet er like
god tilfredshet blant deltagere og foreldre
i 2015 når sommercampen arrangeres i
nasjonalanlegget igjen.

vanskelige å få med. Friluftsglede-tilbudet
gir elevene en alternativ mestringsarena,
læring, lek, utfordringer og opplevelser. Her
tilegner de seg grunnleggende ferdigheter
innen friluftsliv, lærer om norsk natur, øver
seg i samhandling og får gode opplevelser.
Dette bidrar til økt trygghet, glede og lyst
til å bli med ut videre. Barna er dessuten
gode ambassadører overfor sine foreldre og
familier. Mange møter på Skiforeningens
aktivitetsdager i helger og ferier.
FRILUFTSGLEDE I FERIEN
Vinterferie: Skileik på Skullerud og på

Vestli/Stovner med utlån av skiutstyr og
bålbrenning, åpen og gratis for alle. Rundt
1000 barn og voksne deltok, anslagsvis
70% med minoritetsbakgrunn, mange som
prøvde ski for første gang.
Høstferie: Aktivitetsdager på Skullerud og

INKLUDERINGSTILTAK
Skiforeningen prioriterer inkluderingsarbeid
for både barn og voksne gjennom hele året.
Vi har fokus på at inkluderingen i størst
mulig grad foregår innenfor eksisterende
kurs og aktiviteter. I tillegg har vi også
prosjekter rettet direkte mot målgrupper vi
ønsker å nå. Våre viktigste målgrupper er
familier med minoritetsbakgrunn, de som
har en utfordrende økonomisk situasjon
og de som er inaktive. «Friluftsglede» og
«Aktiv Fritid for alle» er blant tiltakene
som retter seg spesielt mot disse målgruppene. Alle inkluderingsprosjekter foregår
i samarbeid med skoler, NAV-kontorer,
bydeler, innvandrerorganisasjoner og
humanitære organisasjoner som Kirkens
Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors med
flere. Til disse tiltakene får vi støtte fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
Miljødirektoratet og Kulturdepartementet.
Vår mobile utlånstasjon – Skitilhengeren med
180 par ski, støvler og staver til barn og
voksne – er en nødvendig forutsetning, og
er en tidligere gave fra Sparebankstiftelsen.
FRILUFTSGLEDE I SKOLETIDEN
Gratis kurstilbud med pedagogisk tilrettelagte
friluftsaktiviteter for utvalgte skoleklasser
med høy andel minoritetsbarn, vår og høst,
ble gjennomført på Skullerud og Grorud. I
2014 gikk tilbudet til rundt 2600 elever fra
3. og 4. klassetrinn samt mottaksklasser.
Klassene har mellom 66 % og 98,5% andel
fremmedspråklige elever. Gjennom skolene
har vi mulighet til å nå barn som ellers er

Grorud med en mengde spennende friluftsaktiviteter, for utvalgte AKS og drop-in,
gratis og åpen for alle. Det er første gang vi
hadde et tilbud på Grorud i høstferien, noe
som var svært vellykket. 900 barn deltok
totalt, svært mange med minoritetsbakgrunn.
Sommerferie: Friluftsskole i siste sommerferieuke ved Ulsrudvannet, i samarbeid
med OOF, ble gjennomført for første gang,
som et pilotprosjekt med tanke på friluftslivets år 2015. Rundt 50 barn i alder 9–12
år påmeldt. Deltagelsen var gratis. Barn
fra mottaksklasser og andre med minoritetsbakgrunn var hovedmålgruppe. Også
dette tilbudet var svært vellykket og skal
utvides i 2015.

FRILUFTSGLEDE I HELGER/
AKTIVITETSDAGER
Skiforeningen arrangerer en rekke aktivitetsdager for barnefamilier gjennom hele året.
Disse er åpne og gratis for alle. Spesielle
målgrupper inviteres direkte gjennom vårt
kontaktnett. Vi registrerer en stadig økning
av deltagere med minoritetsbakgrunn. Mange
barn som har deltatt på Friluftsglede med
skolen, møter opp med familien sin. I 2014
gjennomførte vi både ski- og aktivitetsdager på Skullerud, Liastua, Vestli/Stovner,
Vangen, Sollihøgda, Holmenkollen og nissetur ved Sognsvann (som har blitt svært
populær). Friluftsdagen på Skullerud kan
spesielt fremheves som samlet over 1200
deltagere, blant dem mange med minoritetsbakgrunn. I tillegg har Skiforeningen
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bidratt på samarbeidsprosjekter sammen med
andre friluftsorganisasjoner: Markadagen
på Frognerseteren, Friluftslivets uke på
Raufoss, Friluftslivets dag ved Sognsvann
og Verdens kuleste dag på Akershus festning i samarbeid med Sparebankstiftelsen.
AKTIV FRITID FOR ALLE
For tredje år på rad kan Skiforeningen glede
seg over støtte fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet til et særskilt prosjekt
rettet mot barn, familier og unge med økonomiske utfordringer. Midlene dekker gratis
deltagelse på Skiforeningens ordinære kurs
(barn, ungdom og voksne), enkelte spesielt
tilrettelagte kurs, gratis utlån av skiutstyr
gjennom hele sesongen, gratis deltagelse på
ferieaktiviteter, innkjøp av skiutstyr, gratis
startnummer til Barnas Holmenkolldag,
informasjonsmateriell og invitasjon til
Skiforeningens aktivitetsdager gjennom året.
Blant de spesielt tilrettelagte arrangementene er langrennskurs for innvandrerkvinner
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på Linderud, og kurs for ungdommer fra
Skattekammeret. Målgruppen blir rekruttert gjennom skoler, NAV-kontorer, bydeler,
innvandrerorganisasjoner og humanitære
organisasjoner som Kirkens Bymisjon,
Frelsesarmeen, Røde Kors med flere. Totalt
fikk mellom 800 og 1 000 personer glede
av tilbudet.
AKTIVE SENIORER
I 2014 innledet Skiforeningen et samarbeid
med Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet
finansierer prosjektet som har fått navnet
«Sølvsuper’n». Det store overordnede målet
er å inspirere personer over 60 til å være
fysisk aktive og arrangere Pensjonistenes
egen Holmenkolldag 10. mai 2015. På
veien dit har vi lansert TUT for 60+, gratis
trening uten tak på dagtid spesielt tilrettelagt for godt voksne, samt gratisplasser
på det ordinære TUT-programmet – og
Pensjonistenes Aktivitetskort (som ligner
på det kjente distansekortet).

Skiforeningens egne seniorturer, tirsdagsturene, har utvidet tilbudet sitt. Hver tirsdag
tilbys det nå 2 turer med forskjellig vanskelighetsgrad. Turene ledes av frivillige og er
svært populære, med nærmere 100 personer
som deltar regelmessig.
DISTANSEMERKET
Skiforeningens distansemerke er fortsatt en
viktig motivasjonsfaktor for å gå på ski for
både små og store. 60.000 distansekort ble
produsert og distribuert via Snø & Ski, skiskolene og ekspedisjonen i Skiforeningens hus.
I tillegg har vi videreført distansekort-appen,
som er et samarbeid mellom Skiforeningen
og OBOS. Hver gang et barn under 14 år
når et distansemerke, gir OBOS et bidrag
til SOS-barnebyer.
MARKATJENESTEN
Rekruttering til Markatjenesten skjer fortløpende gjennom året. Antall registrerte
medlemmer holder seg totalt sett ganske

stabilt på rundt 110 personer. Det er fortsatt en overvekt av godt voksne menn som
er aktive i Markatjenesten, men stadig
flere kvinner og også noen yngre personer
melder seg til tjeneste. Markatjenesten har
gjort en flott innsats og bistått publikum
med smøretjeneste, informasjon og annen
veiledning i Marka og på utfartssteder. De
bidrar dessuten på turer, aktivitetsdager
og ski- og sykkelbussen. Markatjenesten
er også på hjul, men her er det langt færre
som er aktive.
SKIFORENINGENS TURER
Det er gjennomført åpne måneskinnsturer
i Østmarka, Nordmarka, Krokskogen,
Romeriksåsen og Røyken. Turene var dessverre preget av dårlig vær i februar.
I barmarksesongen ble det arrangert
guidet sykkeltur fra Ringkollen via Kikut
og en familie-sykkeltur til Greinehytta med
aktiviteter for barn og grilling, begge turer
med relativt godt oppmøte.

KJENTMANNSMERKET
Det ble lansert nytt Kjentmannshefte 3.
august 2014 som skal benyttes for en periode
på tre år.
1832 Kjentmannshefter er solgt pr. utgangen av 2014. Det forrige Kjentmannsheftet
(2012–2014) ble solgt i 2498 eksemplarer.
SKI- OG SYKKELBUSSER
Skibussene startet sesongen 25. januar og
ble benyttet av 1517 passasjerer, siste skibuss
denne sesongen var 23. mars. Sykkelbussene
hadde totalt 755 passasjerer og kjørte i
perioden mai til oktober.
SKIFORENINGENS
TURSKØYTEGRUPPE
En fin skøyteperiode midtvinters strakte seg
et stykke ut i januar, da mildværet hadde blitt
så langvarig at selv 25 cm tykk is smeltet.
Omfattende isløsning i januar og februar
var noe nytt i turskøytegruppas historie.
Senvinteren ble dermed ingen god periode

for skøyting. Kun kortvarige innslag av
brukbar skøyteis ble funnet i vårt område.
Høstsesongen kom noe senere i gang enn
normalt. Først i begynnelsen av desember
la isen seg, men forholdene var gjennomgående veldig gode utover vinteren.
Det ble arrangert ett teorikurs med 35
deltagere i samarbeid med Sørmarka kurs- og
konferansesenter. Utlånsutstyr ble innkjøpt
med midler fra Sparebankstiftelsen DNB og
Norges Skøyteforbund (Prosjekt skøyteglede).
Antall fellesturer var 6, hovedsakelig turer for
nybegynnere ledet av skøytere fra Rollers.no.
Det var rekordstor tilstrømming av interesserte i desember, og Facebook-gruppa vår
fikk doblet antall brukere.ook-gruppa vår
fikk doblet antall brukere.
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ARRANGEMENTER
ARRANGEMENTER
De største arrangementene i Holmenkollen
var de Skiforeningen selv arrangerte – Holmenkollmarsjen, Barnas Holmenkolldag og
World Cup Nordisk – samt World Cup
Skiskyting. Alle ble gjennomført på en vellykket måte.
HOLMENKOLLMARSJEN
Lørdag 8. februar fikk vi en av vinterens
første dager med sol. Til årets renn var
6500 deltagere påmeldt, og 4894 deltagere
fullførte. Fredag, dagen før rennet, var det
meget utfordrende forhold med kraftig
snøvær. Løypemannskapene brukte 8 timer
på å rydde og kjøre løypene, og rennet ble
gjennomført på en svært vellykket måte. Tilbakemeldingene via deltagerundersøkelsen
er de beste vi noen gang har hatt.
BARNAS HOLMENKOLLDAG
Det var krevende forhold inn mot årets
arrangement. Mye regn og vind skapte ut-
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fordrende forhold for riggingen, men det
møtte likevel 5000 glade barn på søndagen. Det var til tider tykk tåke, men det la
ingen demper på stemningen. Tilbakemeldinger viser at deltagerne var svært fornøyd
med årets arrangement.
WORLD CUP NORDISK
I løpet av World Cup-helgen var det ca.
70.000 tilskuere i arenaen og i Marka.
I arenaen var det omtrent samme antall
som året før, mens det var færre både
som overnattet og var til stede på dagtid
i Marka. Dette må tilskrives værforholdene
med ekstremt regnvær fredag. Regnværet
førte til utsettelser av rennstart, men hele
rennprogrammet ble gjennomført i løpet av
kvelden. Været bedret seg med sol lørdag
og skyet søndag, og helgen ble totalt sett en
suksess med et strålende arrangement både
sportslig og publikumsmessig. Publikumsundersøkelsen etter arrangementet viste at
hele 98,4 % ønsker å komme tilbake, og

man fikk ros for å ha tatt hensyn til innspill fra året før. Stor interesse nasjonalt og
internasjonalt og betydelig medieinteresse.
God feedback fra FIS, men vi tapte litt på
værforholdene og endte som nr. 4 på FIS
langrenns rangering over arrangørene.
Selv om det økonomiske resultatet har
bedret seg hvert år siden VM 2011, er
det fortsatt en stor utfordring å få økonomien i balanse. Prosjektet løper fra juli til
juni, og underskuddet for 2014 ble dekket av VM-fondet og belastet derfor ikke
Skiforeningens virksomhet.
Som ledd i arbeidet med å få økonomien i
balanse ble World Cup Nordisk AS stiftet i
løpet av året med eierandel på 50 % hver for
Skiforeningen og Norges Skiforbund. 3 ansatte
ble overført til selskapet via virksomhetsoverdragelse, mens 2 ble værende i Skiforeningen
i andre roller. Videre samarbeid er regulert i
en aksjonæravtale. Risiko for underskudd i
selskapet er lik innskutt egenkapital.
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HOLMENKOLLEN KULTUR- OG TURISTANLEGG

SKIMUSEET

2014

PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET/
UTSTILLINGER
12. november 2014 åpnet utstillingen
«Frihet på snø – snowboard og moderne
skikjøring» på Skimuseet. Snowboardlegenden Terje Håkonsen foresto åpningen.
«Frihet på snø» handler om å utfolde seg
fritt i naturen, med ski eller snowboard på
beina. Høye fjelltopper, preppede halfpiper
og urban bykjøring på rekkverk i offentlige
parker er viktige elementer. Kulturen er
sterkt preget av at lek, moro og samhold
er viktigere enn konkurranseresultater.
Utstillingen oppmuntrer til lek og aktivitet,
og publikum kan selv teste ut hvordan det
er å stå på ski og brett eller kaste seg ut i
«pudderrommet».
Det å skape gode foto- og filmøyeblikk
er en sentral del av kulturen og en viktig
del av utstillingen. Field Productions, et av
verdens ledende film- og produksjonsselskaper innenfor ski- og snowboardfilmer, har
laget en hovedfilm spesielt for utstillingen.
Kjente fotografer som Frode Sandbech og
Mattias Fredriksson er stilt ut, sammen
med andre gamle og nye foto.

ble et godt år i Kultur- og
turistanlegget, til tross for
dystre spådommer om turistsesongen.
178.527 personer besøkte Skimuseet og
hopptårnet i 2014. Dette er en liten økning
fra 2013. Kabinheisen gikk fint hele året,
med unntak av et par dager.
Vi hadde i overkant av 50 ansatte i løpet
av sommeren 2014, fra 6 forskjellige land,
og som snakker 12 språk.

Kollensvevet fortsatte sin suksess fra året
før. Åpningstidene ble utvidet fra april til
og med november, og vi hadde åpne dager
i hele skoleferien. Grunnet fint vær var det
også få dager vi måtte holde stengt. Over
7000 personer kjørte Kollensvevet i 2014.
Arrangementer: Vi hadde 423 arrangementer i 2014, hvorav 130 var etter normal
åpningstid. Skimuseet hadde også et sam-

arbeid med Oslo kommune og Den irske
ambassaden i forbindelse med St. Patrick’s
day. Holmenkollbakken lyste grønt i en
uke, og vi arrangerte en stor åpningsfest.
Også i 2014 var vi aktør i VisitOslo, og har
vært med på aktiviteter i denne forbindelse,
som f.eks Turist i Egen By. Vi samarbeider
både med VisitOslos markedsavdeling og
kongressavdeling. Oslopasset ble digitalisert,
med stor suksess.

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG

S

kiforeningen drifter Nasjonalanlegget på vegne av og i samarbeid
med Oslo kommune. Holmenkollen
Nasjonalanlegg inkluderer et breddeanlegg med i alt seks hoppbakker, hvorav
fire rekrutteringsbakker, alle tilrettelagt
for helårsbruk. For langrenn og skiskyting
finnes asfaltert rulleskiløype til bruk utenom
vintersesongen.
Det har vært høy aktivitet i anlegget gjennom hele året. Driftsavdelingen har et nært
samarbeide med Oslo kommune når det
gjelder videreutvikling og drift av Nasjonalanlegget. På slutten av året startet Oslo
kommune en oppgradering av anlegget
rettet mot VM i skiskyting i 2016. Blant

20

Skiforeningen 2014

annet vil dette bedre toalettforholdene for
publikum, flere permanente nasjonsboder
og bedre arbeidsforhold for presse, radio
og TV, og dette vil være av stor betydning
for gjennomføring av større internasjonale
renn i Holmenkollen. Arbeidet forutsettes
fullført i begynnelsen av 2015.
Skiforeningens nåværende driftsavtale med
Oslo kommune løper ut 31.12.2015. Som
meddelt i årsberetningen for 2013, har
kommunen derfor gjennomført en konseptutvalgsutredning (KUV) for å vurdere optimal driftsform for Nasjonalanlegget etter
2015. Oslo kommune har varslet at det blir
endringer i Skiforeningens rolle i anlegget
etter 31.12.2015.

Et lenge etterlengtet driftsbygg for å kunne
ivareta driftsavdelingens arbeidsoppgaver
er kommet på plass i Midtstuen. Driftsavdelingens personell har fått langt bedre
arbeidsforhold, det er garasjer og god lagerplass for lagring av utstyr og materiell.
Bygget erstatter provisoriske lagerplasser
og sikrer at man tar vare på kostbart materiell på en bedre måte.
Avdelingens personell bidrar også med
vedlikehold av foreningens stuer. Både ved
Vangen og Løvlia er det utført en rekke
forbedringer i 2014.

Høsten 2013 ble det opprettet en referansegruppe bestående av sentrale aktører fra
miljøene, blant annet Snowboardforbundet
og Skiforbundet. Referansegruppen fikk
da i oppdrag å definere hvilke elementer
utstillingen skulle ha med.
For å kunne lage denne utstillingen har
museet vært avhengige av eksterne finansieringskilder. Skimuseet mottok støtte fra
Sparebankstiftelsen, VM-fondet og Hans
Herman Horns fond.
Utstillingen er plassert i Skimuseets nybygg
Iskosset, som ble bygget i 2011.
I forkant av utstillingen ble det gjort store
tiltak for utbedring av akustikken i utstillingslokalet. Dette arbeidet ble gjort mulig
med støtte fra Veidekke ASA. Veidekke ASA
stod også for selve utførelsen av arbeidet.
Vandreutstillingen «Johanne Kolstad –
Norges ukjente hoppdronning» åpnet våren
2014 og er en gave fra Valdresmusea AS.
Høsten 2014 kom installasjonen «Ski i
Kollen» på plass. Den er laget av designfirmaet Velour med økonomisk støtte fra
Romerikslaget.

SAMLING/ MAGASIN
Dokumentasjonen av gjenstandssamlingen i databasen PRIMUS ble videreført i
2014. Ny prosjektleder startet i august, i
50% stilling. I tillegg arbeider en person
med lønn fra NAV med prosjektet. I høst
er det gjort forberedelser til publisering på
digitaltmuseum.no.
Skimuseets samling består i av ca. 2500
manuelt registrert gjenstander, men mye
er fortsatt uregistrert. Et overslag er at vi
har mellom 5000 og 7000 gjenstander. Et
par ski regnes i denne sammenhengen som
én gjenstand.
Skimuseet har mottatt mange interessante
gjenstander i løpet av året. Det er også
blitt lånt ut gjenstander til andre museer
og institusjoner.
Den forrige utstillingen i Iskosset, «Er
det mulig?!» er overført til kommunene i
Valdres og Beitostølen helsesportsenter. Den
står nå utstilt på Valdres Folkemuseum.
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KOMMERSIELL AVDELING
EN STOR TAKK TIL ALLE VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE!

Foto:Magnus Nyløkken

Skiforeningen skrev i 2014 en avtale med
Tryg Forsikring som ny hovedsamarbeidspartner.
I tillegg til Tryg Forsikring, var Nortura
(Gilde) og OBOS Hovedsamarbeidspartnere i Skiforeningen.
Andre viktige samarbeidspartnere var: Active
Brands (Vossatassar), Aftenposten, BMW
Norge, Asker og Bærums Budstikke, Barfota, Cappelen Damm, Coca-Cola Norge,
Codan Forsikring, Coop Norge Handel,
Dagens Næringsliv, Diplom-Is, Energyst,
Erling Sande, GK, Hurtigruten, Infratek
Security Solutions , Intersport, Joh. Jo-

hannson (Ali Kaffe), Jotun, Maxim, Mondelez Norge (Kvikk Lunsj), New Wave
Norway (Craft), Polar Elektro Norge, P4
radio hele Norge, Pictura Normann, Ragn
Sells, Rentokil Initial Norge, RiksTV,
Rottefella, Sport1/ Anton Sport/ Milslukern Sport, Swiss, Swix Sport, Sætre- Orkla
Confectionery & Snacks Norge (Bixit),
United Bakeries, Unit4 agresso, Veidekke,
Via Scandinavia, Vifa, WayNor, Wenaas
Sport og fritid (Alpina).
Skiforeningens samarbeidspartnere er
avgjørende for gjennomføring av alle våre
arrangementer. Gjennom gjensidige ytelser
er samarbeidet til glede for begge parter
og for Skiforeningens medlemmer. Samarbeidsavtalene tilpasses hver enkelt partner,

og er sammensatt av en optimal mix av
profileringselementer, aktivisering og forretningsmessige muligheter. I tillegg er det
å vise aktiv samfunnsstøtte for å videreføre
den norske skikultur og fremme friluftsaktivitet et viktig element i mange av samarbeidsavtalene.
TAKK OGSÅ TIL VÅRE
«BEDRIFTSVENNER»
I 2014 hadde vi 58 bedriftsvenner som
støtter Skiforeningen med et pengebeløp.
Dette gir et viktig bidrag til Skiforeningens
drift. Vår intensjon er at støttemedlemskapet skal gi inspirasjon til en mer aktiv livsstil og glede over å komme seg ut i Marka
for bedriftens ansatte.

KOMMUNIKASJON, REDAKSJON, INTERNETT
OG TRYKKSAKPRODUKSJON

Vi gleder oss!
Med din og de øvrige 72.000 medlemmenes støtte, setter vi over 2600 km med skispor,
og sørger for at ski- og sykkelskiltene viser deg vei gjennom marka.
Du har nå mottatt medlemskortet ditt i posten, og vi håper du fortsatt vil bidra til
gode markaopplevelser. Husk – det snør ikke spor. Bli medlem på skiforeningen.no
Hovedsamarbeidspartnere:
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Mediepartner:

SNØ & SKI OG ÅRBOKEN
Snø & Ski kom ut fire ganger i medlemsåret 2013/2014. I en leserundersøkelse
gjennomført i 2012 oppga leserne at de i
snitt leser 3 av 4 utgaver. I 2015 skal en
ny leserundersøkelse gjennomføres. Bladet
fortsetter å være en kilde til inspirasjon for
medlemmene. Årboken for 2014 ble utgitt
takket være en frivillig redaksjonskomité.

en svært sterk økning fra året før, hvor
tilsvarende tall var på 760.000. Vi ser at
stadig flere besøker skiforeningen.no fra
mobile plattformer. Fra 2013 til 2014 økte
antall mobile økter med hele 42 prosent.
Samtidig som antall økter på desktop minket med nesten ni prosent.
Føremeldingen er fremdeles den mest
populære siden, og brukes stadig oftere
som referanse hos andre kilder, medier etc.
Rett før jul 2014 lanserte vi den nye appen,
iMarka, som gir føremelding og kart rett i
lomma. Den har en rekke nye funksjoner, som
preppestatus, offline-kart og geolokasjon.
I 2014 startet vi arbeidet med å utvikle nye
nettsider for Skiforeningen som også skal
fungere på mobil og nettbrett. Nettsidene
skal inspirere til å bruke Marka, gjøre det
enkelt for folk å støtte Skiforeningens arbeid
ved å melde seg inn, samt gjøre det enklere
å delta på våre kurs og aktiviteter. I tillegg
skal Markadatabasen tilgjengeliggjøres
bedre. Dette prosjektet fortsetter inn i 2015.

WWW.SKIFORENINGEN.NO
Skiforeningens nettsider hadde totalt 925.
000 unike brukere i 2014, noe som er

SOSIALE MEDIER
Skiforeningen jobber i tråd med den nyetablerte kanalstrategien, hvor Facebook som

KOMMUNIKASJON
Avdelingen har fortsatt å jobbe mot målet
om å skape gode Markaopplevelser og
enestående øyeblikk i Holmenkollen, noe
som er i tråd med Skiforeningens kommunikasjons- og merkevarestrategi. Fokuset
ligger på relevant og god informasjon som
gir inspirasjon til å komme seg ut i Marka.
Dialogen med lokale og nasjonale medier
har blitt videreført, og Skiforeningen innehar ekspertrollen innenfor tematikk som
skigåing, bruk og vern av Marka, trening
og arrangementer i Holmenkollen.

kanal står sentralt. Over tre millioner nordmenn er på Facebook, og tallet øker stadig. I løpet av 2014 doblet vi antall følgere
på siden, og har nå over 31.000 trofaste
følgere som daglig engasjerer seg i våre
innlegg. Vi skaper svært godt engasjement
blant våre følgere, og enkelte poster eksponeres for nærmere 120.000 mennesker.
I sum «drifter» vi en passe stor lokalavis
gjennom Skiforeningens Facebook-side.
I 2014 revitaliserte vi også Skiforeningens
Instagram-konto slik at stadig flere blir
eksponert for nydelige Markabilder. I 2014
var 1,6 millioner nordmenn registrert på
bildedelingstjenesten. Vi bruker vår konto
til å inspirere medlemmer og andre brukere
til å dra ut på tur, sommer som vinter.
HOLMENKOLLEN.COM
Holmenkollen.com vil utvikles samtidig
som skiforeningen.no «blir ny». I 2014
hadde nettsiden mer enn 189.000 brukere,
og fungerer som en viktig plattform for nasjonale og internasjonale turister.
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STYRET, RÅDET OG KOMITEENE

DET NYE STYRET BESTÅR AV:
Jon Hindar (leder), Ragnhild Amlie,
Erik Bruun, Anne Cappelen, Henrik H.
Langeland, Lars Maanum, Geir Skari,
Brit Lisa Skjelkvåle, John Bror Skoglund,
Kari Stende Teigen (ansattes representant,
valgt av disse).
RÅDET
Christian Joys ble gjenvalgt som Rådets
ordfører. Dag Kaas og Bjørn H. Rasmussen
ble gjenvalgt som rådsmedlemmer. Som nytt
rådsmedlem ble Åge Pettersen valgt.
DET NYE RÅDET BESTÅR AV:
Christian Joys (ordfører), Ole Fr. AnkerRasch, Kristin Felde, Rune Gerhardsen,
Kai Krüger Henriksen, Dag Kaas, Carl O.
Løvenskiold, Rolf Nyhus, Åge Pettersen,
Bjørn Henrik Rasmussen, Marianne Reusch.
Skiforeningens æresmedlemmer har møterett i rådet

STYREOPPNEVNTE KOMITEER
MARKAKOMITEEN
Medlemmer: Knut Almquist (leder), Anne
Cappelen, Lars Maanum, Arne Fredrik
Mathisen, Vigdis Jynge, Anne Cathrine
Frøstrup, Gunnar Germundson, Tiril Toftdahl
Staver, Liv Arnesen, Carsten Riekeles, Anne
Nyhus, Johs Bjørndal, Lisa Näsholm, Ole
Henrik Lien Andersen, Øyvind Amundsen.
SKIFORENINGEN UTVIKLING
Medlemmer: Anders Haugen (leder), John
Bror Skoglund, Brit Lisa Skjelkvåle, Kai
Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen,
Rolf Nyhus, Frode Ranhoff, Karin Berg, Ola
Bustad, Jeanette Hansen, Steinar Eidaker
KOMITÉ FOR ØKONOMI, FINANS OG
JURIDISKE SAKER
Medlemmer: Bjørn H. Rasmussen (leder),
Jon Hindar, Ragnhild Amlie, Erik Bruun,
Steinar Eidaker, Lene Wik Alfredsen.
EIENDOMS- OG STUEKOMITEEN
Medlemmer: Rolf Nyhus (leder) Knut
Halvor Hansen, Gro Gjestland Strand,
Klaus Kromann, Steinar Eidaker
IT-KOMITEEN
Medlemmer: Svein Magne Karlsen (leder),
Ketil Høigaard, Steinar Kjærnsrød, Hanne
Jacobsen, Emilie Nordskar, Lasse Strand.
VALGKOMITEEN
Medlemmer: Kristin Bjella (leder), Ole Fr.
Anker-Rasch og Anders Haugen. Etter loven
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suppleres valgkomiteen med ett medlem
utpekt av styret; Ragnhild Amlie og ett
medlem utpekt av rådet: Kristin Felde.
I tillegg møter generalsekretær, Bente Lier,
i alle komiteene bortsett fra valgkomiteen.
SKIFORENINGENS ÆRESMEDLEMMER:
HM Kong Harald
Odd Seim-Haugen
Hans Herman Horn
Rolf Nyhus

HEDERSBEVISNINGER
SKIFORENINGENS SØLVNÅL BLE
TILDELT:
Per Bergerud, fratredende styreleder
Knut Halvor Hansen, uttredende styremedlem/fungerende styreleder
Gro Gjestland Strand, frivillig
PRISEN ÅRETS NYKOMMER 2014.
SKILT OG «NYBEGYNNER-KIT»
BLE TILDELT:
Roberto Galella, frivillig
Kjell Haslev, frivillig
Åge Risdal, frivillig
BIRKEBEINERPLAKETTEN MED
GULLNÅL BLE TILDELT:
Svein Gulbrandsen, løypebas, tildelt post
mortem
Erik A. Telnes, frivillig

Thomas Morel

STYRET
Etter at Per Bergerud trakk seg som styreleder da han ble ansatt som adm.dir
for skiskytter-VM 2016, var Knut Halvor
Hansen fungerende styreleder fra 1.1.2014
til generalforsamlingen 12. juni.
På generalforsamlingen ble Jon Hindar valgt
som ny styreleder. Ragnhild Amlie, Anne
Cappelen og Brit Lisa Skjelkvåle var på valg
og ble gjenvalgt. Som nye styremedlemmer
ble Geir Skari og John Bror Skoglund valgt.
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REGNSKAP, ØKONOMI OG FINANS

Skiforeningen har ved utgangen av året
balanseført eiendeler på totalt 156,9 MNOK
(161,7 MNOK).

Thomas Morel

Skiforeningen har, takket være gode givere
gjennom flere år, bygget seg opp en trygg
likviditetsreserve. Total likviditetsbeholdning
pr. 31.12.14 er 48,4 MNOK (62,1 MNOK),
hvorav 34,2 MNOK er knyttet til drift og
resten er bundne likvider som blant annet
resultatandelen etter avvikling av Ski-VM
2011 AS (12,2 MNOK). Det ble i 2014
utbetalt 10,6 MNOK til sluttføringen av
breddeanlegget (hopp) i Midtstua. Dette er
midler Skiforeningen kun forvaltet på vegne
av prosjektet og en av hovedårsakene til at
likviditetsbeholdningen er redusert fra 2013.

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
Sommeren 2014 ble det besluttet at World
Cup Nordisk skulle skilles ut i et eget selskap
hvor Skiforeningen og Norges Skiforbund
eier 50% hver. Tre ansatte ble med over i
det nye selskapet som ble stiftet i oktober
2014. World Cup Nordisk har regnskapsperiode fra juli til juni. Kostnader knyttet til
World Cup i nordiske grener i 2015 er ikke
belastet Skiforeningens resultat for 2014.
Skiforeningens driftsinntekter i 2014 ble
127,5 MNOK (125,3 MNOK). Økte inntekter
fra samarbeidspartnere, økte leieinntekter
og et godt besøkt kultur- og turistanlegg
er hovedårsakene til omsetningsveksten.
Inntektene består av medlemskontingent
(20 %), deltageravgift (17 %), billettinntekter (16 %), sponsorinntekter (14 %),
gaver (10 %), varesalg (10 %), kommunale
tilskudd (5 %), leieinntekter (5 %) og andre
inntekter (3 %).
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Kostnader knyttet til løyper og annet medlemsrelatert arbeid ligger på samme nivå som
fjoråret og utgjorde 43,5 MNOK i 2014 (43,3
MNOK). Dette dekkes inn gjennom medlemskontingenten (25,6 MNOK), offentlige
tilskudd (9,1 MNOK) og andre medlemsrelaterte inntekter (7,1 MNOK). Differansen
dekkes ved bidrag fra Skiforeningens øvrige
inntektsbringende arbeid.

Sparebankstiftelsen til utstillingen «Frihet
på snø» i Skimuseet. Hans Herman Horn
har i tillegg gitt Skiforeningen en ny løypemaskin til Nordmarka Nord i 2014. I
tillegg har vi i 2014 mottatt økonomiske
gaver til løypearbeidet, investering i løypeprepareringsmaskiner og til gjennomføring
av aktiviteter for barn og unge.

Driftsresultatet for 2014 ble 5,9 MNOK
(4 MNOK) og er et resultat av økt momskompensasjon, økte inntekter og lavere
lønns- og personalkostnader som følge av
at tre ansatte gikk over til det nyetablerte
World Cup-selskapet.

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.

Det har også i 2014 vært gjort oppgradering
av stuene våre, et arbeid som i stor grad
sluttføres i 2015. Dette forklarer noe av de
økte driftskostnadene i forhold til fjoråret.

Styret foreslår at årets resultat på kr 5.874.964
disponeres som følger:

GAVER
Skiforeningen er avhengig av økonomiske
gaver, fristilte og øremerkede, for å kunne
gjennomføre prosjekter og investeringer.
Alle gaver og tilskudd blir satt svært
stor pris på, og i 2014 vil vi bemerke
tilskudd gitt av Hans Herman Horn og

Overført Finn Qvales Fond
(Bunden EK):
416.878
Overført Resultatandel
etter Ski-VM 2011 (Bunden EK): -554.783
Overført Skiforeningens fond
(Bunden EK):
42.035
Overført til annen egenkapital: 5.970.834
Sum overføringer:
5.874.964

fordringer det siste året, og kredittrisikoen
vurderes som lav.
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 dets 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.

Det har vært et viktig strategisk mål for Skiforeningen å bygge opp en solid fri egenkapital.
Fri egenkapital pr. 31.12.14 er 19,1 MNOK
(13,1 MNOK), og egenkapitalandel er 27,3 %
(22,9 %). Strategisk mål om fri egenkapital på
10 MNOK innen 2016 er nådd, og nytt mål
er å opprettholde en sunn egenkapital på sikt.

PERSONAL OG ARBEIDSMILJØ
Skiforeningen hadde i snitt 58,9 årsverk i
hel- og deltidsstillinger i 2014 (58,3).
Arbeidsmiljøet i Skiforeningen ansees å være
tilfredsstillende. Sykefraværet har vært lavt
de siste årene, men vi ser en liten økning i
2014 til 2 % (1,8 %). Økningen i sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Det arbeides
aktivt med problemstillinger rundt helse,
miljø og sikkerhet i Skiforeningen.

FINANSIELL RISIKO
Lav lånegjeld og god likviditet begrenser
Skiforeningens renterisiko. Skiforeningen
har lite inntekter eller kostnader i utenlandsk
valuta, og er dermed lite eksponert for valutarisiko. Det har ikke vært vesentlige tap på

Vi har hatt en svært alvorlig ulykke i 2014
som medførte at en av våre løypebaser
omkom. Arbeidstilsynet og politiet undersøkte hendelsen og konkluderte at det ikke
var kritikkverdige forhold. Det ble likevel
øyeblikkelig iverksatt ytterligere tiltak på

sikkerhet etter denne hendelsen. Det er ellers
ikke rapportert om alvorlige ulykker eller
hendelser som medførte personskader i 2014.
LIKESTILLING OG MANGFOLD
Kvinneandelen i Skiforeningen var 43 % i
2014 (45%). Andel kvinner i styret er uendret
fra fjoråret (40 % inkludert en kvinnelig
ansatterepresentant).
I Skiforeningen er arbeidstidsordninger uavhengig av kjønn, og lønns- og arbeidsforhold
skal ikke være diskriminerende. Ansattegoder,
som fleksibel arbeidstid samt full lønn ved
sykdom og under svangerskap uavhengig
av Folketrygdens begrensninger, anses som
viktige tiltak i arbeidet med likestilling.
Vi arbeider for mangfold og har hatt ansatte
og frivillige fra mange ulike nasjoner. 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. Skiforeningen
ble re-sertifisert i oktober 2014.

FREMTIDSUTSIKTER

S

e nt ra le ra m m eb e t i n gel s er for
Skiforeningen – som klima, demografi,
fritidsvaner og livsstil – endrer seg
raskt. Endringene gjør at Skiforeningen har
store muligheter til å styrke sin posisjon, og
det fordrer at foreningen er løsningsorientert
og nytenkende, arbeider kontinuerlig med
å profesjonalisere organisasjonen, samt har
et sterkt kostnadsfokus.
FOLKEHELSE
For lite fysisk aktivitet og stillesitting er en
selvstendig risikofaktor for utvikling av en rekke
helseplager. I 2014 lanserte Helsedirektoratet
nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Barn og
unge anbefales minimum 60 minutter fysisk
aktivitet hver dag. Voksne bør være fysisk
aktive med minimum 150 minutter moderat
intensitet pr. uke eller minimum 75 minutter
med høy intensitet pr. uke.
Lavterskeltilbud og inkludering er viktige
stikkord i Skiforeningens strategiplan for
2012–2016. Skiforeningen gjennomfører en
rekke tiltak for ytterligere å legge til rette for

at bruk av Marka både sommer og vinter
skal være et lavterskeltilbud nær der folk
bor. Tilbud som barneskiskoler, store og
små arrangementer, kurs- og aktivitetsdager
for utsatte grupper, stuer og serveringssteder
som turmål, vil fortsatt videreutvikles for
å være attraktive.
Barn vil fortsatt være en viktig målgruppe for
Skiforeningen. For å nå alle arbeider vi for et
nært samarbeid med skolene. Det er økonomiske utfordringer med egenbetaling, både ved
at dette innebærer at vi ikke får med alle og
ved at stadig flere skoler og barnehager ikke
tillater at foreldre betaler tilleggsaktiviteter
som barneskiskole i skole/barnehagetiden.
KLIMA OG MILJØ
Basert på scenarier for fremtidige utslipp
og klimamodeller mener man å vite del
om hvordan fremtidens klima blir i Norge.
Hovedtendensen for Norge som helhet er
at det blir varmere og våtere; det er spesielt vinteren som blir varmere. Effekten av
dette er at skiføret i lavlandet på Østlandet

blir dårligere, mens det på kort sikt blir en
økning i snømengden i fjellet. (Kilde: met.no)
Skiforeningens Markakomité har særlig
fokus på hvordan Skiforeningen skal møte
klimaendringene og vil legge frem rapport
med forslag til tiltak i 2015. For på best
mulig måte å sikre snø og skiforhold for
bredde, rekruttering og arrangementer arbeider Skiforeningen for at det etableres anlegg
for temperaturuavhengig snøproduksjon i
Holmenkollen. Med et slikt anlegg vil man
gjøre snøproduksjonen mer forutsigbar og
forlenge skisesongen.
Skiforeningen vil fortsette å utvikle sommer- og barmarksaktiviteter som ulike typer
kurs, sommerferietilbud til barn og unge,
turer og familiedager.
DEMOGRAFI OG SAMFUNN
Folketallet i Norge fortsetter å vokse hele
dette hundreåret. Veksten blir særlig stor
i og rundt de store byene, og vi blir stadig
flere eldre: I 2060 vil hver femte innbygger i
Norge være minst 70 år gammel. (Kilde: SSB)
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Oslo, sammen med 10 nærliggende kommuner, utgjør et sammenhengende storbyområde med 925.228 innbyggere (pr. 1.
januar 2013), hele Stor-Oslo-regionen hadde
1.520.817 innbyggere (pr. 1. januar 2014).
Pr. 1. januar 2012 er 23 prosent av Oslos
befolkning innvandrere. (Kilde: Wikipedia)
Dette betyr at Oslomarka blir rekreasjonsområde for stadig flere mennesker, og presset
på Marka øker. Skiforeningen mener det må
være plass til ulike brukergrupper ved at man
viser hensyn, og at innføring av f.eks. ferdselsforbud i enkelte områder er feil vei å gå.
Skiforeningen vil fortsatt ha et sterkt fokus
på inkluderingstiltak slik at barn og familier
med minoritetsbakgrunn kan delta på skikurs og aktiviteter på lik linje med andre. Vi
mener at inkluderingstiltakene i størst mulig
grad skal foregå innenfor eksisterende kurs
og aktiviteter for å ha best mulig effekt.
INTERNASJONALE MESTERSKAP
NSSF og Oslo kommune ble tildelt VM i skiskyting i 2016 som skal avholdes i Holmenkollen.
Skiforeningen er medeier i Skiskytter-VM
2016 AS med en eierandel på 30%.
World Cup Nordisk ble i 2014 skilt ut
i et eget selskap – World Cup Nordisk
Holmenkollen AS /Holmenkollen Skifestival
– hvor Skiforeningen og Norges Skiforbund
eier 50% hver. Dette er ett av flere tiltak som
gjøres i håp om å snu de negative resultatene
som har vært knyttet til dette arrangementet de siste årene. Risiko for underskudd i
selskapet er lik innskutt egenkapital.
Høyres stortingsgruppe sa 1. oktober 2014 nei

til Oslos OL-søknad for 2022, og søknaden
ble etter dette skrinlagt. Et OL i Oslo ville
gitt positive muligheter for Skiforeningen,
og Skiforeningen støttet derfor aktivt søkearbeidet. Søknadsprosessens avslutning ble
tatt til etterretning.
ØKONOMI
Positiv trend for trening utendørs, interesse for Marka og annet helsebringende
arbeid, samt sterk kjøpekraft, vil være med
på å gi muligheter for å sikre fremtiden til
Skiforeningen. Klima som endrer seg og
varmere vintre vil dog kunne gi økonomiske
utfordringer for Skiforeningen i fremtiden.
Disse utfordringene tar vi på alvor, og det
jobbes systematisk med å videreutvikle
konsepter og øke den inntektsbringende
virksomheten slik at vi blir mindre avhengig
av klima og snørike vintre.
Økonomiske gaver og tilskudd er svært
viktig for Skiforeningen også i fremtiden. Uten disse kunne vi blant annet ikke
investere i nye løypeprepareringsmaskiner,
snøscootere og nytt snøproduksjonsutstyr.
Uten godt arbeidsverktøy ville vi ikke hatt
den samme kvalitet og kvantitet av løypenettet vi ønsker å gi brukerne av Marka.
Økonomiske øremerkede tilskudd til andre
typer investeringer, prosjekter og vedlikehold
av Skiforeningens stuer bidrar også til økt
økonomisk handlefrihet for Skiforeningen.
Ved hjelp av dette kan vi også lettere jobbe
med kontinuerlig forbedring og utvikling
for å fremme vårt formål.
Kultur- og turistanlegget er i dag en viktig
økonomisk bidragsyter til Skiforeningens

arbeid i Marka. I fremtiden vil den økonomiske situasjonen internasjonalt kunne påvirke
denne virksomheten i form av færre besøkende
i anlegget. Reiselivsbransjen er optimistiske,
og dette i tillegg til systematisk jobbing med
bransjen gjør at vi har tro på fortsatt gode
bidrag fra denne virksomheten fremover.

Magnus Nyløkken

ÅRSBERETNING 2014

Skiforeningen har de siste årene hatt en god
vekst i medlemsmassen, men inntektene fra
medlemskontingentene dekker likevel ikke
kostnadene til det medlemsrelaterte arbeidet,
og vi er avhengig av offentlige tilskudd og
inntekter fra andre områder av vår virksomhet. En større andel av kostnader til løypearbeid og snøproduksjon, samt kostnader
til lavterskeltilbud, bør dekkes gjennom
offentlige tilskudd og støtteordninger.
Skiforeningen har hatt en sterk posisjon i
Holmenkollen gjennom alle år. Avtalen med
Oslo kommune om drift av Holmenkollanlegget
utløper i 2015, og det er en pågående prosess som løper i forbindelse med dette.
Skiforeningen ønsker også i fremtiden å ha
en posisjon i anlegget, men på en slik måte
at det ikke innebærer økonomisk risiko.
For å sikre mot eventuelle uforutsette
hendelser har Skiforeningen et langsiktig
mål om å opprettholde en god buffer av fri
egenkapital.
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, 9. april 2015
Styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Jon Hindar
styreleder

Erik Bruun
styremedlem

Henrik H. Langeland
styremedlem

Brit Lisa Skjelkvåle
styremedlem
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Anne Cappelen
styremedlem

Ragnhild Amlie
styremedlem

Geir Skari
styremedlem

John Bror Skoglund
styremedlem

Kari Stende Teigen
ansattes representant

Bente Lier
generalsekretær

Lars Maanum
styremedlem
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Magnus Nyløkken

LU ASKER OG BÆRUM
STYRET

Leder: Carl Christian Rødskog
Styremedlemmer: Harry Binderø,
Anne Kathrine Mero Rødskog
Løypebaser: Ragnar Roll, Asker,
Ole Henrik Lien Andersen, Bærumsmarka,
Kjell Berg, Sollihøgda og Kleivstua
SKIFORENINGENS SMÅ SERVERINGSSTEDER I ASKER OG BÆRUM

Den nye store Greinehytta i Lommedalen
driftes av Bærum Rotary Club.
Den sto ferdig høsten 2013 og har hatt
økt besøk.
Vensåsseter driftes av Bærum Hundekjøreklubb og har hatt godt besøk siste året.
Mikkelsbonn i Vestmarka driftes av Lions
Club og Skiforeningens Lokalutvalg Asker
og Bærum. Den nye, fine varmestua har
vært flittig brukt hele sesongen. Det har vært
gode skiforhold og mye trafikk i området.

Lokalutvalget har også bidratt på dugnader og drift av Heggelia på Krokskogen.
AKTIVITETER

Lokalutvalgets Markatjeneste består av
8 - 10 ivrige medlemmer hvorav flere har
deltatt på skibussene, patruljevirksomhet i
skiløypene samt smøre- og vervetjenester
flere steder, bl.a på Sørsetra. Skileikdag
ble avholdt på Sollighøgda i samarbeid med
Asker og Bærum Budstikke. Vi har deltatt
på Nissefest ved Sognsvann.
Årets måneskinnstur ble arrangert for
10. gang med fakler langs hele løypa fra
By til Greinehytta og to bål underveis. Vel
80 deltagere på hardt, isete føre og lite snø.
Budstikka deltok og delte ut flotte reklameartikler. Løypa ble ryddet for fakkelbokser
og søppel dagen etter.
Vi har også deltatt på guidet sykkeltur
fra Ringkollen til Sørkedalen.

Høstens familiesykkeltur gikk av stabelen
søndag 14. september i samarbeid med Rotary
og Asker og Bærums Budstikke, som delte
ut buffer og sitteunderlag. Stort oppmøte
og nydelig vær. Varme griller, natursti og
skattejakten «Kvikk Lunsj-duppen» var
populært. 275 glade deltagere.
Markatjenesten har hjulpet til på Barnas
Holmenkolldag og på skiskolene.
Skiforeningen driver skiskole på Eidjordet
i Asker, Sollihøgda og på Fossum.
Lokalutvalgets årsmøte ble avholdt i
Bærum Golfklubbs lokaler, hvor planlegging
av sesongen, informasjon, valg av styre og
hyggelig sosialt samvær sto på programmet.
Det er hyggelig å se at medlemsøkningen
i Asker og Bærum fortsetter.
Vi ser tilbake på en kort, men fin vinter
som forsvant ved påsketider.

LU ENEBAKK
STYRET

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

VEDLEGG:
BERETNING FRA LOKALUTVALGENE
OG SKIFORENINGEN GJØVIK OG OMEGN

Aktivitetskomite : Frank Bergstrøm, Oddvar
Hønsi, Edit Haug, Lena Mjerskaug, Bjørnar
Thoresen, Juul Sverre Stener, Bjørn Smedsrud,
Aud Hønsi, Thomas Nordby, Edit Haug.
Løypeansvarlig Flateby: Enebakk idrettsforening.
Kirkebygda: Thomas Nordby,
Joar Resaland Wiik
Ytre: Jon Hamre, Jon Jakobsen og
Frank Bergstrøm
LØYPEARBEID PÅ BARMARK

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

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.

Lokalutvalgenes aktiviteter er basert på frivillig innsats, og er en viktig synliggjøring og

Skiforeningens medlemmer i de ulike lokalutvalgsområdene er medlem av Skiforeningen

Skiforeningen 2014

– ikke lokale medlemmer.
Skiforeningen Gjøvik & Omegn er egen
juridisk enhet med egen medlemskontingent.
Her følger innkomne beretninger:

• Dugnad i lysløypa og på stadioen da vi
reparerte og skiftet armatur og pærer
og rettet opp stolper.
• Ryddet løypene Streifinn – Gjeddevann
og Streifinn – Finland.
• Ryddet løypa Streifinn – Hellertjerna –
Klokkertorget – Finland.
• Ryddet løypa Streifinn - Skillebekk –
Kaffebanken.
• Ryddet løypa Merratjern – Påstrand.
• Utbedret brua ved Påstranddammen.

• Ryddet og utvidet løypa Mjerskaumosan
– Gaupestein.
• Ryddet løypa Golfbanen – Bråtanstua.
• Omgjort løypetraseen etter Blekkemyra.
• Utvidet og planert den siste delen av løypa
Bråtanstua – Høljern.
• Ryddet stormaskins- løypa Sløssåsen –
Vikstjern.
• Ryddet løypa Skredderstadvannet –
Holmetjern – Gravtjern.
• Gjort om stormaskinsløypa Luserud –
Holtop.
• Ryddet vindfall rundt løypa Kjensli –
Mulerud.
• Ryddet løypa Breimosan – Kløyva – Omberg.
• Ryddet løypa Vik – Kvernstuveien.

Bråtanstua: Vi hadde åpent hele 11 søndager
på Bråtanstua i vinter. Det var lett «florsnø»
i 3 uker i februar og ikke noe teleunderlag
hverken på myrer eller vann. For første gang
siden Bråtanstua åpnet tidlig i 1980 årene,
var det ikke mulig å gå på ski på Vågvann.
Så vi er fornøyde med de 407 besøkende
som allikevel kom (458 i fjor).
I sommer fikk vi saget og kløvet opp all
veden vi hadde båret opp i fjor. Den ligger nå i 3 stabler under trærne og venter
på å bli tørr.
Vi har hatt problemer med å få opp den
ene døra til bua på grunn av større issvuller. Vi fikk jekket opp bua, og nå står den
på sine Leka-føtter.

ARRANGEMENTER

LØYPEPREPARERING

Vinterdilten: Vinterdilten måtte avlyses på
grunn av svært lite snø og åpne vann.

Vinteren i år har vært dårlig. Ingen vann
hadde nok is som grunnlag for maskinell
løypekjøring.
Golfbanen ble kjørt med en snøsamler
som klarte å karre den lille snøen sammen
til en rundløype. Bråtanrunden og Vasatjern
– Grusbakken - Andersrudåsen har blitt
kjørt med matte. På Flateby har det vært
noenlunde brukbare skiforhold i Finlandsrunden. Det ble laget spor på skogsbilveier
som ikke ble brøytet. Ellers ble scooter
med matte bak kjørt i stormaskinsløypa
Larsbråtan – Kirkebygda – Streifinn.
Alle våre løypekjørere har gjort en utmerket
innsats med tanke på snømengden

Barnas Holmenkolldag: Barnas Holmenkolldag
måtte avlyses da det ikke var noe snø igjen
i mars måned.
Båldagene: Til tross for dårlig vær alle de 4
søndagene vi hadde kaffebål, var oppmøtet
over all forventning. Det er tydelig at folk
ikke bryr seg om hvordan været er, bare de
kan få en kaffekopp og en hyggelig prat. I
Ytre kom 230 turvandrere (260 i fjor), på
Flateby med 2 båldager 82 (66 i fjor) og i
Kirkebygda 57 (35 i fjor).

Skiforeningen 2014
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ÅRSMØTET

Årsmøtet ble holdt den 10. mars på Mjær
ungdomsskole. 14 medlemmer møtte opp.
Årsmøtet ble annonsert i Enebakk avis.
Det ble server kaffe og kringle.
I årsberetningen ble sykkelveien gjennom Østmarka fra Streifinn til Ytre kommentert. Lokalutvalget hadde gitt ansvaret
for den til Sykkelgruppa i Driv IL. Dette
ble kommentert som uheldig, da det er i
utgangspunktet Skiforeningen som skal
ha ansvar for sykkelstier i Østmarka. For
å få denne stien til å fungere igjen, trengs
det gravemaskiner og røropplegg over flere
våte steder. Jon Hamre skal prøve å få et
samarbeide med kommunen, sykkelgruppa
i Driv og Skiforeningen.
Regnskapene for lokalutvalget og Bråtanstua
ble godkjent.
Leder Edit Haug og styremedlemmene Aud
Hønsi og Frank Bergstrøm var alle på valg
og ble gjenvalgt for ytterligere 2 år.

ÅRSBERETNING 2014

Under posten Eventuelt foreslo styret at vi
overførte kr. 10.000 fra Bråtanstuas overskudd til lokalutvalget for å benytte disse
pengene til å få opprustet motor- og ryddesager som det er stor slitasje på. Årsmøtet
foreslo heller at vi skulle søke Skiforeningen
sentralt om disse pengene.
Etter selve årsmøtet holdt Espen Stokke et
bilde-kåseri om Svalbard. Familien på 4 flyttet dit opp i en 3 års periode for å gjøre noe
helt annet. Vi fikk følge familiens hverdagsliv
med opplevelser, turer og flotte naturbilder.
ØKONOMIEN

Siden vi ikke hadde nok snø til å arrangere
Barnas Holmenkolldag, søkte vi Skiforeningen
sentralt om kr. 15.000,- som vi fikk umiddelbart. Dermed ble det mulig å oppgradere
redskapen vår til barmarksryddingen.

av Østmarka var det svært lite snø i hele
januar og heller ikke teleunderlag. Da endelig
snøen kom, var det bare flor-lett kald snø
som la seg som bomull i løyper og på trær.
Alle vannene hadde ikke is-grunnlag for
maskinell løypekjøring. Allerede i månedsskiftet februar/mars var snøen borte.
Det ble en kort og hektisk sesong.
Bålplassen ved Gapahuken har blitt oppgradert. 4 delte tømmerstokker ble plassert
rundt et oppbygget bål. Andre mindre bål har
blitt fjernet, og plassen ble ryddet for søppel.
De gamle sitte-stokkene er sagd opp til ved.
Vi har nå 329 medlemmer ifølge en
forespørsel til Skiforeningen sentralt (346
i fjor), en liten nedgang, men vinteren var
også dårlig.

STYREMØTER

Det ble avholdt 6 styremøter i 2014. Styret
behandlet 26 saker.
LØYPEBAS

Rolf Storbråten ble ansatt som ny løypebas
på Ringkollen høsten 2014.
Lokalutvalget ønsker ham hjertelig velkommen og håper på et godt samarbeid.
SAMARBEIDSMØTE

Det ble avholdt møte mellom representanter
fra Skiforeningen sentralt og styremedlemmene i lokalutvalget der det ble tatt opp og
diskutert en rekke saker av felles interesse
for partene.
GAPAHUKER

Kleivstua: Gapahuken ble i år satt på plass;
det var utfordrende å få fraktet den opp fra
veien. Heldigvis var det mulig å få hjelp av
en skogsmaskin slik at den ble trygt plassert
på fundamentet som var klargjort fra sist
år. Gapahuken ble i år ferdigstilt med torvtak, den ble beiset, og det er støpt platting
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STYRET
Leder: Elisabeth Holth Johannessen
Kasserer: Marit Kure
Sekretær: Christian Bugge
Styremedlem: Hasse Svanberg,
Jon Erik Kvarme			
Akt.leder: Trygve Magnussen
Vara: Trygve Johnsen, Morten Lian
Løypekjører: Trygve Rud
			
LOKALE LØYPEKONTAKTER:

Baardsrudmarka: Magne Ski
Kjekstadmarka: Ragnar Roll
Årosmarka: Trygve Johnsen

VINTERSESONGEN

Valgkomite: Steinar Rustgaard,
Sigbjørn Hellerud
I sesongen har vi avholdt 3 styremøter.

Vinteren har vært dårlig i år. I søndre del

LU JEVNAKER, RINGERIKE OG HOLE
Leder: Erling Nygård
Nestleder: Thore Stubberud
Kasserer: Sverre Westheim
Sekretær: Arnhild Ballangrud
Styremedlem: Åse Ragnhild Sveen
Styremedlem: Owe Thoresen
Varamedlem: Jon Didrik Sand
Ansattes representant: Svein Gulbrandsen/
Rolf Storbråten

LU RØYKEN

med ildsted i forkant. Vi har registrert stor
aktivitet med mange gode tilbakemeldinger.
Tverrsjøen: I samarbeid med Jevnaker
Lunner Almenning ble det støpt fundament og reist gapahuk ved badestranden
på nordsiden av Tverrsjøen.
RINGKOLLEN SKIFESTIVAL

Skoleskistafetten fant sted 05.03.14.
Skiforeningens folk hjalp til med rigging/
merking av start/målområdet og anvisning i løypekryss. Barnas Ringkolldag
ble avviklet søndag 09.03.14. Dagen ble
gjennomført ifølge tradisjonene. I alt 552
barn deltok, en litt lavere deltagelse enn
vanlig. Dette skyldtes sannsynligvis at det
var snøfritt nede i bygda. På Ringkollen
var det sol og 5–6 plussgrader, men nok av
snø, og skiforholdene var bra takket være
god preparering av stadionområdet og de
aktuelle løypene. Speiderne fulgte opp sin
mangeårige tradisjon med å ligge i leir ved
vendepunktet for elgløypa, der de bidro
med natursti for deltagerne. Alle deltagerne
fikk som vanlig vår tradisjonelle medalje,
ryggsekk med innhold, pølse med lompe og
drikke. Driften av salgskiosken ble også i
år ivaretatt av Røde Kors, som også hadde
beredskapen under arrangementet.
SKISKOLEN

Skiskolen 2014 hadde 365 barn fordelt på
to dager (mandag og tirsdag) i fem uker.
Det er de største barna i barnehagene –
femåringene – og fra SFO (fra 6 til 10 år).

BARNAS HOLMENKOLLDAG

Avlyst pga for lite snø.
Vi måtte utsette skiskolen en uke, til uke
4, normal start i skiskolen er uke 3. Det
var ikke snø, og det var ikke kaldt heller,
så vi kunne ikke produsere snø. Det ble til
slutt en kjempeflott skiarena; Svein løypebas fikk de beste forholdene han kunne få,
og han lagde den største kuleløypa vi har
sett. De som var instruktører på Ringkollen
skiskole var: Åse Ragnhild Sveen (leder),
Ragnhild Sveen Naustdal, Knut-Anders
Tangen, Inger Lien, Christian Mathiesen,
Nils Håvard Tronrud, Thore Stubberud og
Jon Didrik Sand.
LØYPEBASENS BORTGANG

En tragisk arbeidsulykke førte til at vår mangeårige løypebas Svein Gulbrandsen omkom
under reparasjonsarbeid på løypemaskinen
ute i løypa den 21. mars. Lokalutvalget
takker ham for hans uvurderlige innsats for
friluftslivet i Ringkollen-området.
ØKONOMI

Etter å ha gått inn i året med en svært slunken
kasse er vi igjen på trygg grunn. I tillegg til
bidrag fra Ringkollveien AS og solid støtte
fra Sparebankstiftelsen har vi fått tilbakeført de tidligere forskutterte 75.000 kr fra
Ringkollen Alpin. Dermed har vi kunnet
gjøre nye investeringer i vårt område, bl.a.
sette opp gapahuk ved Tverrsjøen, ferdigstille den ved Krokkleiva og kjøpe egne telt
til bruk på Barnas Ringkolldag.

SKIBUSS

Det ble dessverre ingen tur med skibuss
dette året.
VERVEDAG

Også avlyst pga dårlig vær.
MÅNESKINNSTUR

14. februar arrangerte vi måneskinntur fra
Kleiverfeltet og inn til Stordammen hvor
vi grillet pølser og serverte saft. Flott tur
– men vi skulle ønsket oss flere deltagere.
LØYPENETTET

Det har blitt laget en ny løypetrase mellom
Kleiverfeltet – Hallenskog – Blåfjellhytta.
Dette arbeidet ble styrt fra sentralt hold i
skiforeningen. Arbeidet er sluttført og løypenettet vil bli preparert fra januar 2015.
Her mangler det å få satt opp skilt, men
de er bestilt og vil bli montert til våren/
sommeren.

Løypenettet i Årosmarka har blitt forlenget
frem til «Kongens myr». Grunnpreparering
er nå i god stand så snøen kan bare komme.
Høsten 2014 er det blitt utført en del
arbeider i Kjekstadmarka (se vedlegg).
Vinteren 2014 var kort men det var fine
forhold i Kjekstadmarka i januar og februar.
Årosmarka ble kjørt 6 ganger denne sesongen, første gang 25.01.2014. I tillegg ble
løypa fra Katrineåsen til Herstadhei kjørt.
Det ble tidlig bart i skogen og på jordene,
men løypa langs Elvelia holdt stand. Siste
preparering på denne strekningen var 26.
mars.
ØKONOMI

Lokalutvalget har god økonomi.
Avslutningsvis vil vi takke løypekjører Trygve
Rud for den flotte innsatsen han gjør for å
tilby Røykens befolkning gode skiløyper.

SØRMARKA, LU OPPEGÅRD/SKI
Året 2014 var en utfordring når det gjaldt
temperatur og snø.
Snøproduksjonen startet på Greverud
golfbane medio november måned 2013, og
vi var ganske stolte av å kunne være først
ute med å tilby skispor på Østlandsområdet.
Men så kom mildværet, og snøen forsvant
i store mengder.
Sesongen var preget av ustabilt vintervær,
mye vått og grått, med litt snø innimellom.
REPRESENTASJON

Lokalutvalget har vært representert ved
• Friluftslivets dag
• Eventyrfestivalen
• Møter initiert av Skiforeningen sentralt
• Markedsdagen på Bøndenes Hus i Ski.
STYRET

I 2014 ble det avholdt 8 styremøter og et
årsmøte.
STYRET I 2014 HAR BESTÅTT AV:

Svein Skratttalsrud Leder
Petter Herud Nestleder
Kåre Gustav Øyen Kasserer
Aase Müller Løkenhagen Sekretær
Karl-Olaf Løkenhagen Styremedlem
Thor Boger Styremedlem

Varamedlemmene har vært Ragnar Skaarer,
Ivar Maurstad og Gunn Grevsnes.
Valgkomiteen har bestått av Ragnar Skaarer
og Ivar Maurstad.
ARRANGEMENTER I 2014

Skiforeningen Sørmarka har hatt de samme
arrangementene som tidligere år, Familiedagen
på ski (Greverud) og fotturer i Marka – vår
og høst, og Barnas Holmenkolldag.
Skiforeningen Sørmarka går på disse
arrangementene offensivt ut for å verve
nye medlemmer.
SKISKOLEN

Skiskolen klarte tross mildvær å starte opp
som planlagt, dette takket været løypebasen
og hans mannskap som hadde produsert
mye snø i kuldeperioden før jul.
Skiskolen hadde denne sesongen omkring
1000 deltagere, og som vanlig ble de godt
gjennomført av Kari Mette Østrem og hennes medarbeidere.
Familiedagen på ski 2.februar 2014

Vellykket arrangement tross dårlig vær,
fine skiløyper og trivelig skileik. Det var
oppgaveløsing, premier og pølsegrilling.
60 familier med barn gikk gjennom løypa,

og 47 løste oppgavene. 18 riktige svar og
tre heldige familier ble trukket ut. Det ble
delt ut 4 premier.
BARNAS HOLMENKOLLDAG – 2. MARS
2014

Barnas Holmenkolldag ble arrangert i de fleste
lokalutvalgene samtidig med Holmenkollen.
Værprognosen for dagen var ikke god!
Vind, sludd og regn.
Tross iherdig markedsføring i mediene
om at arrangementet skulle gjennomføres
som planlagt, kom bare 217 barn til start
mot 618 året før. Noe av årsaken var nok at
innbyggerne hadde opplevd grønne plener
i flere uker og hadde ikke tro på at det var
snø på Østre Greverud gård. Men det ble
et fint arrangement, og været ble ikke så
dårlig som spådommen skulle tilsi. Regn og
sludd kom ikke før arrangementet var over.
På grunn av lite snø hadde vi to løyper,
men det var to fine løyper.
Skiforeningen Sørmarka har sine trofaste
hjelpere som gjør en veldig god jobb både
når det gjelder parkering, ved start og mål,
og i løypa.
Skiforeningen Sørmarka takker også de
gode hjelperne i Holmenkollen som pakker sekkene.
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De resterende sekkene ble hentet av
Skiforeningen.
FRILUFTSLIVETS DAG – 27. APRIL 2014

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.
Det var nydelig vårvær, og vårt styremedlem
Målfrid Eggen ble hyllet på sin 80-årsdag
med blomster fra Oppegård kommune som
takk for lang og tro tjeneste for friluftslivet i
Oppegård, og fra Skiforeningen ble det overrakt en boblejakke. Skiforeningen Sørmarka
hadde stand hvor det var en hopprampe som
ble en populær aktivitet.
VÅRTUR – 1. JUNI 2014

I fint vær og med 30 deltagere guidet Reidar
Haugen gruppen rundt Stensrud/Gjersrud/
Slettåsen hvor han informerte om nye og
planlagte utbygginger og om fortidsminner.

ÅRSBERETNING 2014

ØKONOMI

Skiforeningen Sørmarkas årsregnskap for
2014 viser et negativt resultat på kr 80.610.
Dette skyldes sviktende deltagelse på Barnas
Holmenkolldag på grunn av dårlig vær. I
tillegg har styret valgt å kostnadsføre lageret
av medaljer i sin helhet i størrelsesorden kr
50.000 (utgjør ca. 3 års normalt forbruk).
Skiforeningen Sørmarka mottok i 2014
kr 3000 fra Oppegård kommune i Tilskudd
Folkehelse.
Skiforeningen Sørmarka har sine møter i
egne lokaler i Drengestua på Østre Greverud
gård. Drengestua eies av Oppegård kommune, og Skiforeningen Sørmarka har en
leiekontrakt frem til 2022.
Skiforeningen Sørmarka er lokallag for
Ski og Oppegård kommuner, er basert på
frivillig arbeid og har derfor ingen ansatte.
Vår løypebas er ansatt i og lønnet av
Skiforeningen sentralt.
Til tross for årets svake resultat har foreningen fortsatt sunn økonomi. Foreningen
er selvfinansierende, men vil ved eventuelle
behov få tilskudd fra Skiforeningen sentralt.

HØSTTUR – 7. SEPTEMBER 2014

Høstturen gikk i Skis skoger i Østmarka fra
Krokhol via Rolandssjøen, Tømmerholen,
Grismøkkmåsan, Abbortjern og til slutt
Tretjernkoia. Dette var Reidar Haugens 50.
tur for Skiforeningen Sørmarka, og det ble
markert med kaffe og marsipankake med
bilde av Reidar Haugen, som nok en gang
var vår eminente guide. Det var fint vær og
45 deltagere på turen.
EVENTYRSTIEN – 19. SEPTEMBER 2014

Som så mange ganger tidligere sørget
Skiforeningen Sørmarka for et hyggelig bål
på sin stand. Det ble delt ut reflekser, og om
lag 1000 barn gikk gjennom løypa i mørket.
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Skiforeningen Sørmarka blir varslet fra både
Oppegård kommune og Ski kommune når
det skal skje tiltak som kan ha betydning
for våre aktiviteter. I de tilfeller hvor våre
interesser blir berørt, sendes høringsuttalelser.
I 2014 ble det sendt høringsuttalelse vedr.
«Planarbeid – privat regulering for Kværner
gård». Planen var å leie ut området som
fyllplass for Follobanen. Dette vil være en
katastrofe for lysløypa som går over det
aktuelle området.
I 2013 ga Skiforeningen Sørmarka en
høringsuttalelse vedr. utbyggingen i Eikjolveien
9 i Ski, som ville berøre skiløypa. Dette er

nå tatt hensyn til, og skiløypa blir liggende
slik den er i dag.
Utbygging av Taraldrud – hele området
ligger innenfor Markagrensen. 3. april 2014
var det en markering mot utbygging her, og
Skiforeningen Sørmarka var representert
sammen med andre friluftsorganisasjoner.
Det er ønske om å oppgradere stier og
skiløyper slik at man kan få en økt bruk
av Marka.
Skiforeningen Sørmarka deltok i høst på
Markedsdagen på Bøndenes Hus i Ski. Der
hadde vi med hopprampen fra Skimt ski,
noe som også her var populært.
Drengestua fikk i år sårt tiltrengt to
lags maling utvendig, på dugnad, etter at
Oppegård kommune hadde satt inn nye
vinduer på sørsiden.
Løypene på golfbanen og skileiken har
takket være iherdig innsats fra løypebasen
og hans mannskap hatt stor aktivitet og
vært i topp stand.
Det vises så stor entusiasme og arbeidsvilje
at det blir lagt merke til i mange medier og av
glade idrettsutøvere langt utover vårt distrikt.
Samarbeidet med Oppegård og Ski kommuner, Oppegård Idrettslags skigruppe,
golfklubben 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 2014.

GJØVIK OG OMEGN
Skiforeningen har dette året bidratt med en
rekke positive tiltak for å fremme skiidretten i distriktet.
Jeg vil benytte anledningen til å takke de
som har bidratt til at tiltak og arrangementer
og har blitt gjennomført.
For de ivrigste ski entusiastene startet
sesongen i november 2013. Da var det skiløyper i nærliggende fjellområder (Synnfjellet
og Sjusjøen) og løypene på Glæstadhøgda
som var først klare. Etter nyttår så ble det
rikelig med snø. I perioder kom det så mye
snø enkelte steder at det til tider kunne være
en utfordring å holde løypene oppkjørt til
enhver tid.
Det var godt skiføre hele vinteren til inn
mot påske, men etter dette var det slutt på
skiføret med utgangspunkt fra de lavere
liggende områdene. I fjellområdene var
det godt skiføre og rikelig med snø til ut
i mai måned.
Løypekjørere i kommunene og i private
foreninger har utført et løypepreparerings
arbeid 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 Jon Olav Toppen.

Varamedlemmer: Knut Guldbrandsen og
Øystein Schjellerud.
Sekretær: Ragnhild Dunker
Valgkomite: Tom Pettersen, Arne Martin
Røste, Geir Magne Fjelseth
Revisor: Ernst Sølvsberg
MEDLEMSSTATUS:

Det er ikke lett å beholde et stabilt og høyt
medlemstall. Skiforeningen har nå ca. 170
medlemmer. Det viser seg dessverre at det
minker fra år til år. Det må settes inn tiltak
for å øke medlemstallet.
ØKONOMI.

Økonomien i Skiforeningen Gjøvik og
omegn er god.

rundt bålet og jammen viste månen seg et
lite øyeblikk.
Skitur Lygna – Gjøvik er blitt en fin
tradisjon. Lørdag 1. mars var det ca. 20
personer som gjennomførte turen i år.
Løypene var godt preparert, men enkelte
steder var det litt lite snø og overvann på
noen myrer på åsen.
Barnas skidag ble arrangert søndag 2.
mars. Det var god deltagelse, fint vær og
god stemning blant de som deltok.
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.

ARRANGEMENT:

SKILT, LØYPER OG KART.

Skiskole for barn ble gjennomført fem kvelder
fra 27. januar til 17. februar og med avslutning på 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
26 barn som deltok.
Den årlige måneskinnsturen ble arrangert
i februar, på Rødgardsmyra.
Vi kjørte inn varmt drikke, kaffe og
boller, fyrte opp bålet og ventet på besøk
og måne. Etter å ha flyttet arrangementet
fra januar til februar var vi spente på om
månen ville spille på lag.
Det startet med overskyet vær, men god
temperatur. Så mye besøk kom det ikke,
men det dukket da opp noen som koste seg

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 takker for en fin skisesong og ser fram
imot en vinter

Skiforeningen 2014

35

ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING 2014

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

Alle beløp i hele kroner

NOTE

1
1

4
5
2

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Alle beløp i hele kroner

NOTE

2014

2013

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter

123 522 941
3 956 975

122 085 775
3 231 743

Sum driftsinntekter

127 479 916

125 317 518

22 218 999
51 743 665
9 353 943
38 147 415

22 474 629
54 120 087
8 881 933
35 795 760

121 464 022

121 272 409

6 015 894

4 045 108

Varekostnad
Lønn og personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

31.12.2014

31.12.2013

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

65 929 054
2 694 619
15 249 113
36 813

63 154 353
5 521 345
13 291 330
167 222

Sum varige driftsmidler

83 909 599

82 134 250

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige plasseringer
Investeringer i aksjer

12 154 997
650 000

11 756 084
600 000

Sum finansielle anleggsmidler

12 804 997

12 356 084

96 714 596

94 490 334

Anleggsmidler
5
5
5
5

9
12

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
14,17

EIENDELER

1 325 058
-250 000
1 215 988

1 082 523
12 244 673
1 474 094

Sum anleggsmidler

-140 930

11 853 102

Omløpsmidler

Ordinært resultat

5 874 964

15 898 211

Varer

2 290 439

1 998 584

ÅRETS RESULTAT

5 874 964

15 898 211

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

2 361 897
7 122 425

1 978 671
1 106 950

Sum fordringer

9 484 321

3 085 621

Bankinnskudd, kontanter o.l.

48 381 360

62 132 421

Sum omløpsmidler

60 156 120

67 216 626

156 870 715

161 706 960

Finansinntekter
Resultatandel ifm avvikling av Ski-VM 2011 AS
Finanskostnader
Netto finansresultat

15

OVERFØRINGER

15

Overført Finn Qvales Fond (Bunden EK)
Overført Resultatandel etter Ski-VM 2011 (Bunden EK)
Overført Skiforeningens fond
Overført til annen egenkapital

416 878
-554 783
42 035
5 970 834

621 920
12 244 673
51 079
2 980 539

Sum overføringer

5 874 964

15 898 211

14

SUM EIENDELER
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Balanse pr. 31.desember

Kontantstrømsoppstilling
Alle beløp i hele kroner

Alle beløp i hele kroner

NOTE

6

EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2014

31.12.2013

Egenkapital
Bunden EK - Finn Quales fond
Bunden EK - Resultatandel ifm avvikling av Ski-VM 2011 AS
Bunden EK - øvrige fond
Annen egenkapital/Disp.fond

9 109 847
11 689 890
3 045 150
19 058 950

8 692 970
12 244 673
3 063 115
13 096 983

Sum egenkapital

42 903 838

37 097 741

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

1 679 659

1 384 572

Sum avsetninger for forpliktelser

1 679 659

1 384 572

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld bank
Øvrig langsiktig gjeld

6 307 139
7 000 000

7 357 139
7 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

13 307 139

14 357 139

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
8 696 149
3 613 360
4 625 622
16 148 749
62 062 079
2 784 120

1 050 000
5 812 639
3 927 240
4 615 522
16 003 452
65 791 713
11 666 941

Sum kortsiktig gjeld

98 980 079

108 867 507

Sum gjeld

113 966 877

124 609 218

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

156 870 715

161 706 960

Gjeld
7

8
8

8

16
16

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

2014

2013

5 874 964
9 353 943
295 087
0
-291 855
-383 226
-6 015 475
2 883 511
-12 839 845

15 898 211
8 881 933
71 256
-12 244 673
129 455
1 210 806
1 231 111
-21 474
7 497 728

-1 122 896

22 654 353

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

-11 203 740
74 488
-448 913

-10 030 105
0
-397 999

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-11 578 165

-10 428 104

0
-1 050 000
-1 050 000

12 244 673
-5 000 000
7 244 673

-13 751 061
62 132 421
48 381 360

19 470 922
42 661 499
62 132 421

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
Endring i varer
Endring i kundefordringer
Endring i andre fordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetaling fra Ski-VM 2011 AS
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

Oslo,
april
Oslo,
9. 9.
april
20152015
Styret
Foreningen
Ski-Idrettens
Fremme
Styretfor
for Foreningen
til til
Ski-Idrettens
Fremme

Erik Bruun
styremedlem

Geir Skari
styremedlem

Brit Lisa Skjelkvåle
styremedlem
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Jon Hindar
styreleder

Ragnhild Amlie
styremedlem

Henrik H. Langeland
styremedlem

Lars Maanum
styremedlem

Anne Cappelen
styremedlem

John Bror Skoglund
styremedlem

Kari Stende Teigen
ansattes representant

Bente Lier
generalsekretær
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Alle beløp i hele kroner

Alle beløp i hele kroner

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales
innen ett år etter utbetalings- tidspunktet 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 til investeringer/driftsmidler inntektsføres i takt med
kostnader/avskrivninger i de respektive prosjekter. Pr. 31.12.2014 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 gikk 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.

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.

Note 1

Driftsinntekter

Salg av varer
Medlemsinntekter
Deltakeravgifter
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, momskompensasjon
Sum driftsinntekter
* Se også note 10 og 11

Note 2

2014
12 674 710
25 567 348
20 547 270
2 042 030
17 888 665
212 460
15 326 386
4 638 600
5 734 175
12 963 337
5 600 094
4 284 843
127 479 916

2013
12 754 568
26 218 684
21 095 741
2 679 863
16 877 734
234 500
14 304 705
4 061 595
5 644 082
14 580 342
3 595 477
3 270 227
125 317 518

2014
4 045
4 040 611
5 186 695
3 596 425
7 012 896
6 291 999
1 213 351
1 421 469
1 486 522
979 092
4 645 264
372 345
279 759
702 406
714 535
200 000
38 147 415

2013
58 865
4 096 488
5 024 332
4 596 027
4 674 021
5 584 357
1 226 868
1 566 596
1 253 517
977 928
4 991 387
305 273
297 525
675 163
433 512
33 901
35 795 760

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
Sum andre driftskostnader

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapital- transaksjoner 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.
Momskompensasjon
Foreningen mottar kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Mottatt kompensasjon er basert på foreningens driftskostnader foregående år.
Kompensasjonen er resultatført som annen driftsinntekt.

Endring av regnskapsprinsipper og sammenligningstall

Fra og med regnskapsåret 2009 er butikkvirksomheten klassifisert som skattepliktig. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2014.
Momskompensasjon er omklassifisert fra varekostnad til annen driftsinntekt fra og med regnskapsåret 2014. Denne omklassifiseringen er også gjort for
regnskapsåret 2013 for å få korrekte sammenligningstall.
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Note 3

Resultat fordelt pr avdeling (tall i hele tusen)

SKIFORENINGEN

Marka

Aktivitet

Driftsinntekter
41 713
Varekjøp
3 349
Lønn og personal
15 715
Avskrivninger
4 412
Andre driftskostnader
15 205
Andel adm. kostnader
4 833
Årets resultat
-1 802
* World Cup har avvikende regnskapsår fra 1.7 til 30.6.

19 606
3 164
9 029
15
1 838
2 038
3 521

Arrangement
eks. WCN

World Cup*

Kultur og
turist

Nasjonalanlegget

Kommersiell
avdeling

10 867
4 249
2 073
0
2 015
1 032
1 499

15 301
7 308
1 449
87
5 748
696
12

29 379
6 756
8 327
2 537
4 699
1 570
5 490

3 755
-3 074
4 593
949
2 066
1 239
-2 017

1 095
79
2 449
0
158
744
-2 335
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Note 4

Note 7

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

Lønnskostnad
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2014
40 972 084
6 440 328
3 413 847
917 406
51 743 665

2013
41 170 296
6 550 696
3 363 619
3 035 476
54 120 087

Gjennomsnittlig antall årsverk fast ansatte var i 2014 58,9 (58,3 i 2013). I tillegg utgjør innleid hjelp til arrangement, skikurs, friluftsskole
og sesongarbeidere i Holmenkollen Kultur- og turistanlegg ca. 37 årsverk fordelt på ca 350 personer. Lønnsoppgjør for 2014 var på 3,7%.

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

Generalsekretær

Styret

Rådet

973 511
77 528
32 228
93 100

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 ekskl. mva.

Note 5

2013
170 000
44 090
214 090

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2014
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2014

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2014
Av- og nedskrivninger 31.12.2014
Bokført verdi pr. 31.12.2014
Herav balanseførte leieavtaler
Periodens avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 6

2014
176 000
37 425
213 425

Tomter og
kunst
1 245 147
0
0
1 245 147

Bygn. og annen
fast eiendom
115 144 243
6 637 808
0
121 782 051

Anlegg under
Driftsløsøreutførelse inventar og utstyr
5 521 345
54 025 486
2 694 619
7 392 658
5 521 345
74 488
2 694 619
61 343 656

0
0
1 245 147

57 098 141
57 098 141
64 683 907

0
0
2 694 619

0

3 863 107

0

25
Lineær

EDB-anlegg ITinstallasjon
4 463 598
0
0
4 463 598

Totalt
180 399 819
16 725 085
5 595 833
191 529 071

46 094 545
46 094 545
15 249 113

4 426 783
4 426 783
36 813

107 619 469
107 619 469
83 909 599

0
5 360 426

0
130 409

0
9 353 943

5
Lineær

3
Lineær

Egenkapital 1. januar 2014
Korr. EK Lokalutvalg, tidligere år
Utdeling fra fond
Resultat for perioden
Egenkapital 31. desember 2014

Bunden EK
Finn Quales fond
8 692 970
0
0
416 878
9 109 848

Bunden EK
Øvrige fond
3 063 115
0
-60 000
42 035
3 045 150

Annen
Egenkapital
13 096 983
-8 867
0
5 970 834
19 058 950

Foreningen har to pensjonsordninger som omfatter i alt 84 personer. Til innskuddsordningen (55 personer) er det i 2014 innbetalt kr. 1.259.934.
Ytelsesordningen omfatter 29 medlemmer hvorav 9 aktive og 20 alders-/uførepensjonister. Årets pensjonskonskostnad for ytelsesordningen er
kr. 1.629.432. 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
31.12.2014
578 417
1 128 390
-972 289
247 957
497 392
0
0
1 479 867
138 529
1 618 396

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

1 259 934
235 689
3 125 055

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

31.12.2014
30 252 846
-21 269 679
8 983 167
-7 524 751
205 637
1 664 053

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

3,00 %
3,80 %
3,25 %
3,00 %
3,00 %

Total
Egenkapital
37 097 741
-8 867
-60 000
5 874 964
42 903 838

Usikret
31.12.2014
0
1 161
0
0
0
9 711
0
10 872
164
11 036

Sikret
31.12.2013
558 798
1 028 111
-697 579
203 898
531 880
0
0
1 625 108
154 145
1 779 253

Usikret
31.12.2013
0
7 583
0
0
0
-94 066
0
-86 483
1 069
-85 414

1 210 731
251 568
3 156 138
31.12.2014
13 677
0
13 677
0
1 929
15 606

31.12.2013
28 001 916
-22 141 259
5 860 657
-4 699 815
163 679
1 324 521

31.12.2013
52 632
0
52 632
0
7 420
60 051

4,10 %
4,40 %
3,75 %
3,50 %
3,50 %

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

Note 8

Langsiktig gjeld og pantstillelser

Total gjeld sikret ved pant
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til Oslo kommune
Herav gjeld med forfall senere enn 5 år

Egenkapital
Bunden EK
Res.andel. Ski-VM 2011 AS*
12 244 673
0
0
-554 783
11 689 890

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Bygninger og tomter
Øvrig langsiktig gjeld
Gjeld til Oslo kommune
Lån Finn Quales Fond
Sum øvrig langsiktig gjeld

2014
7 357 139
500 000
2 632 139

2013
8 407 139
500 000
3 657 139

2014
14 963 660

2013
16 828 388

2014
500 000
6 500 000
7 000 000

2013
500 000
6 500 000
7 000 000

* Det har i 2014 blitt utdelt 586 tnok til prosjekter fra "Resultatandelen etter Ski-VM 2011". Renteinntektene var 281 tnok i 2014.
Det ble gjort en korrigering av grunnkapital på 250 tnok da disse ikke skulle vært delt ut til Skiforeningen i 2013. Beløpet er resultatført i 2014 som finanskostnad.
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Note 9

Note 11 Andre tilskudd og gaver

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 2014
8 692 969
1 504 616
1 558 513

Avkastning*
439 072
34 795
35 114

Disponert
-439 072
-27 887
-60 000

Endring 2014
416 878
6 921
-24 900

UB 2014
9 109 847
1 511 537
1 533 613

3 063 114
11 756 084

69 909
508 981

-87 887
-526 959

-17 979
398 899

3 045 150
12 154 997

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.
***
Midlene er delt ut med til sammen kr. 60.000 i stipend til 3 lovende skiutøvere

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
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Ullensaker kommune
Sum kommunale tilskudd

2014
186 500
1 830 100
773 375
122 000
0
87 500
53 831
45 000
50 500
159 369
192 000
118 000
371 000
185 000
350 000
794 000
40 000
371 000
5 000
5 734 175

2013
90 000
2 426 408
645 000
72 000
121 460
87 500
52 263
45 000
50 500
74 951
189 000
115 000
286 000
185 000
350 000
523 000
40 000
286 000
5 000
5 644 082

Lag- og foreninger
Asker kommune
Bærums idrettsråd
Direktoratet for naturforvaltning
FRIFO, DN-midler
Fossum IF
Gjensidigestiftelsen
Harestua IL Skigruppa
KUD-midler
Lotteri - og stiftelsestilsynet
Miljødirektoratet
Norges Skøyteforbund
Nannestad almenning
NIF/ Norges Olympiske Komité
Norsk Tipping/Grasrotandelen
Oppegård I.L. Skigruppa
Oslo Idrettskrets
Oslo kommune
Oslo Kommune via Rustad IL
Oslo kommune via Sørkedalen IF
Romerikslaget
Ski-VM 2011 Fondet
Skimt Ski & Orientering
Skiklubben Grenaderen
Sparebankstiftelsen DnBNOR
Spillemidler ColorLine
Investeringstilskudd fra private
Gaver og bidrag fra private
Sum andre tilskudd og gaver

Formål
Garasje Solli
Snøproduksjon
Snøproduksjon
Skiskole og Friluftsglede
Løyper
Greinehytta
Løyper
"Alle barn på ski"
Aktivitetsmidler barn
Friluftsglede for alle
Øremerkede tilskudd
Løyper
Aktivitetsmidler barn
Løyper
Snøproduksjon
Driftstilskudd
Øremerkede tilskudd
Snøproduksjon
Snøproduksjon
Øremerkede tilskudd
Tilskudd WCN 2012, 2013 og 2014
Snøproduksjon
Løyper
Øremerkede driftsmidler
Barn og unge
Øremerkede driftsmidler

2014
0
0
0
420 000
15 000
75 000
0
850 000
276 828
550 000
0
50 000
175 000
47 015
25 000
70 000
600 000
102 000
43 150
100 000
1 915 000
0
40 000
277 000
966 239
5 658 783
707 322
12 963 337

2013
100 000
20 000
280 000
410 000
135 000
590 000
30 875
670 000
0
0
50 000
50 000
175 000
44 894
25 000
70 000
443 090
0
30 000
0
4 700 000
25 000
56 000
249 486
1 072 634
4 379 745
973 618
14 580 342

Note 12 Aksjer
Selskap
Skiskytter VM 2016 AS
World Cup Holmenkollen AS
VisitOslo A/S

Ant. aksjer
30
50
1

Eierandel
30,00 %
50,00 %
0,50 %

Pålyd.
10 000
1 000
10 000

Overkurs
20 000
0
0

Bokf. verdi
600 000
50 000
0

Note 13 Skatt
Årets skattekostnad fremkommer slik
Betalbar skattekostnad
Endring i utsatt skatt
Redusert skattesats utsatt skatt (fra 28% til 27%)
(For mye)/for lite beregnet skatt tidligere år
Årets skattekostnad
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt
Permanente forskjeller
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27 %)
Skattekostnad
Oversikt over utsatt skatt
Driftsmidler
Underskudd til fremføring
Netto utsatt skatt/(skattefordel)*

2014
(465 717)
(465 717)

2013
(490 687)
(157 317)
(648 003)

(1 724 877)
(465 717)
(465 717)

(2 316 764)
2 466
(624 860)
(624 860)

IB
(369 159)
(4 022 058)
(3 509 254)

UB
(283 048)
(4 430 242)
(4 713 290)

*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2014
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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:

2014

2013

Bundne skattetrekksmidler

1 863 214

1 904 501

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

1 152 420
76 014
186 905
746 503

1 126 263
74 288
10 717 436
730 511

2 161 841

12 648 498

Øvrige likvider knyttet til drift:
Saldo driftskonto
Saldo resultatandel ifm avvikling av Ski-VM 2011 AS
Saldo medlemskonto
Saldo konto Holmenkollmarsjen
Øvrige innskudd/kassebeholdning
Sum øvrige likvider

29 714 320
12 283 079
1 334 306
224 346
800 253
44 356 304

32 458 414
12 251 862
1 451 398
261 053
1 156 697
47 579 422

SUM Bankinnskudd/kontanter pr. 31.12.

48 381 359

62 132 421

2014

2013

13 999 595
1 088 510
388 392
46 585 582
62 062 079

15 945 806
2 745 658
388 392
46 711 856
65 791 713

2014
1 236 906
1 191 292
339 246
16 676
2 784 120

2013
10 717 436
369 501
558 511
21 494
11 666 941

Note 15 Fordringer
Utestående kundefordringer pr. 31.12 er kr. 2.361.897. Det er avsatt for tap på fordringer på kr. 325.000.
Andre fordringer består av forskuddsbetalte kostnader og et kortsiktig lån gitt til WCN Holmenkollen AS på 1 mnok.

Note 16 Kortsiktig gjeld
Øremerkede gaver og tilskudd samt periodiserte inntekter er avsatt i balansen.
Øremerkede midler er gaver og tilskudd som inntektsføres over investeringsens levetid.
Ved årsslutt består balansepostene av følgende avsetninger:
Andre utsatte inntekter
Periodiserte inntekter:
Periodisert deltageravgift
Periodiserte sponsormidler
Periodiserte billettinntekter
Øvrige øremerkede midler*
SUM Andre utsatte inntekter pr. 31.12.
* Øremerkede midler inntektsføres over investeringens levetid
Annen kortsiktig gjeld
Prosjektmidler "Holmenkollen 3x20"
Avsetning for forpliktelser
Forpliktelser fond
Påløpt rente
SUM Annen kortsiktig gjeld pr. 31.12.

Note 17 Resultatandel ifm avvikling av Ski-VM 2011 AS
I forbindelse med avvikling av Ski-VM 2011 AS ble overskuddet fordelt mellom Skiforeningen (25%), Norges Skiforbund (25%) og Ski-VM 2011 Fondet (50%).
Skiforeningen mottok i 2013 kr. 14.732.875 pluss renter på kr. 419.140 for sin andel. Kr. 3.000.000 er øremerket nytt driftsbygg i Midstuen, de resterende midlene
inkludert totale renter er overført bunden egenkapital, totalt kr. 12.244.673.
Midlene er besluttet å vare i minst 20 år og kan deles ut til prosjekter som støtter Skiforeningens formål. Det er styret i Skiforeningen som beslutter utdelingene.

Magnus Nyløkken

Grunnkapitalen ble i 2014 korrigert med 250 tnok da dette var midler som skulle vært delt ut til Breddeanlegget i Midtstua fra VM-selskapet før overskuddsdeling.
Korrigeringen er resultatført i 2014 under finanskostnader.
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