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Skiforeningens nesten 73 000 medlemmer er 
veldig lojale, og det setter vi stor pris på. 
Medlemskontingenten utgjør naturligvis en 
svært viktig del av Skiforeningens inntekter. 

Den er avgjørende for at vi kan preparere tusenvis 
av kilometer løyper på kryss og tvers i Marka, og 
legge til rette for et allsidig friluftsliv hele året for 
mange ulike grupper. 

Noe av det flotteste jeg vet er å møte skifolk, 
sykkelfolk, markatravere, de som går lange turer og 
de som går korte turer, unge og gamle, som med 
et stort smil entusiastisk forteller om hvor turen 
har gått. At det var deilig å komme inn på en varm 
marka stue og hvordan de allerede gleder seg til neste 
tur. Det forteller meg om hvor viktig arbeidet vårt er 
for veldig mange mennesker.  

Like flott er det å møte barn på skiskolen, Barnas 
Holmenkolldag eller sommeraktivitetene, og se 
barnas glede over å mestre kunsten å gå på ski og 
å være i aktivitet, og foreldrenes stolthet på sidelinjen. 
Tusen vis av barn og unge deltar også vår, sommer 
og høst på aktiviteter, og lærer seg mer om frilufts
livets mange muligheter. Alt dette er mulig fordi Ski
foreningen hvert år mottar rause gaver fra stiftelser 
og enkeltpersoner.  

Pandemien satte også sitt preg på 2021. Likevel 
gjennomførte vi mange aktiviteter med nødvendige 
tilpasninger. Barnas skiskole og Barnas Holmenkoll
dag – der du bor, er eksempler. Dessverre måtte 
Holmenkollmarsjen avlyses, men vi gjennomførte 
sommeraktiviteter som sommercamp, friluftsglede 
og fellesturer. Holmenkollen turistanlegg og Ski
museet led naturlig nok av betydelig færre antall 
besøk. Når det er sagt ser vi frem til 2023 og 100
års markeringen av Skimuseet – som verdens eldste 
skimuseum, og vi ser at flere og flere turister igjen 
finner veien til toppen av Oslo.

En viktig del av Skiforeningen er alle de frivillige. 
Mange hundre entusiaster og venner av Skiforenin
gen bidrar på arrangementer, i Marka med løype
arbeid, tur og smøretips og holder hjulene i gang 
i Skiforeningens ni lokalutvalg. Vi hadde ikke klart 
oss uten. 

Det er ingen tvil om at Skiforeningen har en stor 
heiagjeng. Sfæren rundt oss er stor, og består av 
mange mennesker med unik kompetanse og erfaring 
og et stort hjerte for Skiforeningen. De sitter i styret, 
i råd og i komiteer, og legger ned en betydelig frivillig 
innsats hvert år.  

Marka er et unikt rekreasjonsområde til alle års
tider, og det er gledelig at stadig flere får øynene 
opp for de utallige muligheter Marka gir. Det er 
gjennom felles innsats vi tar vare på perlene som 
omgir hovedstadsområdet. Takk for samarbeidet! 

Hilsen 
 

Håvard S. Abrahamsen 
generalsekretær 
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Kjære medlem i Skiforeningen
 

Jeg har lyst til å starte slik, og å takke for at du er medlem i  

en av landets eldste og største medlemsforeninger.

Håvard S. Abrahamsen
generalsekretær

Skiforeningens  
 formålsparagraf
Foreningen har til formål å virke for utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv.  

Foreningen formidler skihistorie og arrangerer skirenn i Holmenkollen. 

Foreningen er åpen for alle.
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Værgudene sørget for et skikkelig 
snødump på tampen av 2020, noe 
som ga flotte forhold i Marka inn i det 
nye året. Parkeringsplassene var fulle 

fra morgen til kveld, syv dager i uka. 
Det var også en krevende vinter for løype

basene. De preparerte 22 300 kilometer løyper 
gjennom sesongen, noe som er litt under 
gjennomsnittet for de siste 10 årene. Antall 
kilometer isolert sett kan gi inntrykk av en litt 
svak skisesong, men det var det altså ikke. Vi 
fikk så mye snø rundt årsskiftet at løypebasene 
brukte timevis i løpet av januar på å fjerne 
trær som hadde veltet. Det får betydning for 
hvor mange kilometer løyper det er mulig å 
preparere. 

Gjennom siste del av januar og i februar 
fikk vi lange kuldeperioder, og løypene sto 
fint helt opp til tre uker i strekk. Da var det 
kun behov for vedlikeholdspreparering utfra 
slitasjen på løypene.

 
Milliongave til folket
I Nordmarka nord kunne løypebas Lars 
Gulbrandsen ta i bruk en splitter ny løype
maskin. Maskinen ble finansiert med gaver fra 
Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, 
Hans Herman Horns fond, spillemidler og en 
egenandel.

På tampen av skisesongen fikk Skiforeningen 
nok en hyggelig beskjed fra Sparebankstiftel
sen DNB. Med et rammetilskudd på 15 milli
oner kroner over de neste fem årene blir det 
ekstra mye glede til marka folket. 
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Et tilbakeblikk  
på 2021

Året startet med et Oslo i lockdown. 
Heldigvis er Marka alltid åpen.

Christine Amdam Christian Haukeli
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Gave til folket: Trantjern gård i Nordmarka 
nord skal utvikles og drives av Skiforeningen 
og DNT Oslo og Omegn. I mellomtiden er 
en rastebu på plass.

På Trantjern gård hadde vi gjennom hele 
vinteren servering fra vår rastebu, til stor 
glede for store og små. Arbeidet med ut
viklingen av gården er i gang, og i juni var 
vi på befaring sammen med DNT Oslo og 
Omegn, samt ordføreren og næringsråd
giveren i Jevnaker kommune. Markastue 
med overnatting og leirskole står høyt på 
ønskelisten for stedet. 

Skibussen ble dessverre avlyst gjen
nom hele sesongen på grunn av koronar
estriksjoner. 

Barna fikk oppleve skiglede også i år
Barnas skiskole 2021 var, som man
ge andre aktiviteter dette året, preget 
av korona pandemien. Pro sjektet ble 
gjennom ført til tross for en god del til
pasninger for å kunne etterfølge regler 
og retningslinjer for smittevern. 6 800 
barn deltok. 

I 2021 var det ikke mulig å samle 15 000 
mennesker i Holmenkollen til verdens 
største barneskrienn. For Skiforeningen 
var det likevel viktig å ta vare på tradisjo
nen. Vi arrangerte derfor Barnas Holmen
kolldager – der du bor. Foresatte kunne 
kjøpe premiesekker og startnummer til 
barna, og Skiforeningen delte tips og 
triks til gjennomføring av barneskirenn 
og andre aktiviteter. Vi reiste også rundt 
og besøkte barnehager i Osloområdet 
med våre helt nye maskoter, som vi fikk 
av samarbeidspartner OBOS. Til stor be
geistring for barna! Totalt deltok over 
3 500 barn på Barnas Holmenkolldager 
fra vinterferien til påskeferien, og fra sør 
til nord. 

 Holmenkollmarsjen skulle i 2021 ar
rangeres over fem dager for å møte 
korona restriksjonene. Dessverre måtte 
vi likevel avlyse arrangementet. Selv ikke 
utendørs arrangementer var smittevern
messig trygt. Heldigvis møtte vi stor for
ståelse fra våre samarbeidspartnere og 
deltagere. 

Gradvis gjenåpning av Holmenkollen
Kultur og turistanlegget holdt stengt fra 
januar til og med 27. mai. Vi åpnet døre
ne for publikum igjen 28. mai, og holdt 
åpent i helgene frem til skoleferien og 
åpent alle dager fra 21. juni. Driften var 
regulert med smittevernstiltak gjennom 
sommeren, med begrenset kapasitet 
innendørs og avstand blant besøkende. 
Besøksmessig var sommeren 2021 gan
ske lik som sommeren 2020 med ca. 1/3 
av normal trafikk. 

Fra 26. oktober kunne vi gå tilbake til 
ordinær drift uten smittevernstiltak, og ta 
imot besøkende som normalt. 

Ny rekord for Friluftsglede
Heldigvis begynte Norge å åpne opp 
igjen utover våren 2021, og Barnas 
sommer camp ble arrangert over fire uker 
sommeren 2021. Totalt deltok 510 barn 
på camp med oss i sommer. Der fikk de 
blant annet oppleve padling, klatring, fri
luftsliv, sykkelturer, bading og SUP. Tilba
kemeldingene var svært gode, og som
meren 2022 vil tilbudet utvides med nye 
aktiviteter og flere lokasjoner. 

Prosjekt Friluftsglede tar i en normal 
sesong imot rundt 2 500 elever fra 3. og 
4. trinn i Osloskolen. Prosjektet er i ut
gangspunktet forbeholdt skoler med en 
høy andel barn med minoritetsbakgrunn. 
5 700 barn deltok i løpet av 2021, noe 
som er ny rekord! 
En aktiv høst
Utover høsten ble det igjen mulig å sam
le mange mennesker. Aktivitetsdagen 
på Vangen 17. oktober ble gjennomført 
med stor suksess. 

I år byttet sykkelbussen navn til mar
kabussen. Fra 21. august til 9. oktober 
tok 361 personer bussen fra byen og 
opp til Ringkollen. De fleste med vanlig 
sykkel, mange med elsykkel og noen til 
fots, som enten løp eller gikk gjennom 
Marka. Markabussen arrangerte også en 

På Trantjern gård hadde 
vi gjennom hele vinteren 
servering fra vår rastebu, 
til stor glede for store 
og små
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guidet tur med stor suksess. Jarle Ussvær 
fra Markatjenesten guidet 10 stykker fra 
Ringkollen, rundt Sandungen, med lunsj 
på Kikut, før de syklet videre tilbake mot 
Sognsvann. 

Gleden var stor da de populære tirs
dagsturene kunne starte opp igjen etter 
sommerferien. Mellom 60 og 70 seniorer 
er med på tur hver tirsdag. Vi startet også 
opp et nytt turkonsept for de som ønsker 
å gå litt raskere på tur. «Torsdagsturer for 
raske føtter» startet opp etter høstferien, 
og vi arrangerer turer annenhver torsdag 
kun for Skiforeningens medlemmer. Tur
konseptet ble godt mottatt, og vi håper å 
kunne fortsette med dette gjennom vin
teren. Målet er at vi også klarer å rekrut
tere nye medlemmer.

I slutten av november arrangerte vi jule
marked i Holmenkollen, og de populære 
nisseturene ved Sognsvann og Greverud 
kunne igjen arrangeres på normalt vis. 

Viktige støttespillere i næringslivet
I september signerte vi samarbeidsavtale 
med Møller Bil. De går inn som ny hoved
samarbeidspartner for Skiforeningen. De 
skal støtte foreningens formål om å sørge 
for at enda flere får gode markaopplevelser.

I desember ble også den viktige samar
beidsavtalen med OBOS forlenget. 

Ny skisesong i sikte
Allerede i midten av oktober kom seson
gens første snøfall. De aller ivrigste fikk 
testet skiene. I begynnelsen av desember 
fikk vi en skikkelig forsmak på vinteren. 
Etter en lang kuldeperiode var det virke
lig flotte forhold i næranleggene. Med 
snøvær i flere dager ble også de første 
løypene i Marka preparert. 

“Marka holdt åpent mens Norge stengte, og 
i påsken og utover våren og sommeren strømmet 
folk ut i naturen med telt og soveposer. 
Marka spilte en viktig rolle i en vanskelig tid.

FRILUFTSGLEDE er et lavterskel tilbud som skal skape 
glede og trygghet i naturen gjennom praktisk opplæring 
i enkelt friluftsliv. 
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Barnas Holmenkolldager – der du bor. I 2021 var det ikke mulig å samle 15 000 mennesker i Holmenkollen 
til verdens største barneskrienn. For Skiforeningen var det likevel viktig å ta vare på tradisjonen. Vi arrangerte 
Barnas Holmenkolldager – der du bor. Foresatte kunne kjøpe premiesekker og startnummer til barna.  
Skiforeningen delte tips og triks til gjennomføring av barneskirenn og andre aktiviteter. 
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Lokalutvalg (LU)

ENEBAKK
Mesteparten av foreningens aktiviteter skjedde på og rundt Bråtan stua, som 
er en populær møteplass for folk i alle aldre. Stua har servering hver søndag 
hele året, bortsett fra midt på sommeren. I 2021 hadde stua besøk av over 
2 500 personer fra nær og fjern. Vertskapet består av frivillig fra bygda og 
fortjener en stor takk for arbeidet de nedlegger. Salget finansierer driften av 
Bråtan.

Ettersom Bråtanstua er åpen for servering gjennom kjøkkenvinduet hele 
året, er det nødvendig å holde uteplassen ved like. Taket og pipa på Brå
tanstua er også blitt restaurert. Bråtankoia er det nye tilskuddet på Bråtan. 
Tømmerkoia ble hentet fra et annet sted i bygda og satt opp av dugnads
gjengen på Bråtan. Koia står åpen hele døgnet og er et tilbud til alle som 
ønsker et sted og gå inn og eventuelt overnatte. Koia ble finansiert av til
skudd fra Amedia, Skiforeningen Enebakk og gavmilde sponsorer. 

De vanlige traseene ble rustet opp, både i Ytre Enebakk og på Flateby. 
Den nye løypa med utgangspunkt ved Mari Kirke, over østre del av golf
banen og langs jordene ved Ungersness er blitt utvidet og forbedret. Den 
vanskelig snøsituasjonen gjør at det er viktig å sette traseene istand også til 
sykling og turgåing. 

Dessverre har det vært snøfattige vintre. Kombinert med pandemien 
som er kommet og gått, førte det til at alle de tradisjonelle skiarrangemen
tene i 2021 ble avlyst. Men når snøen ble liggende noen dager, har folk 
vært flinke til å bruke de fine løypene. Det ble arrangert kaffebåldager alle 
søndager i november. Samlingene fant sted på de tradiasjonelle bålplassene 
i Ytre Enebakk og på Flateby. Rundt 200 turgåere kom innom bålplassene. 

Foreningens viktigste kanal er Facebook, som når flere tusen mennesker 
hver uke, og Enebakk Avis.

RØYKEN 
En fin vinter ga gode skimuligheter i vårt område, men dessverre måtte Barnas 
Holmenkolldag og vervedag avlyses grunnet koronapandemien. 

Det er lagt ned et betydelig arbeid i løypenettet ved Skiforeningens løy
pebas Trygve Rud, særlig i områdene TrangebergaSmåvanna, Grinimyra 
og Elvelia. I løypeprepareringen er Elvelia og tilhørende løypenett priori
tert. På tidvis lite snø har dette området hatt fine forhold gjennom vinteren. 

Lokalutvalget jobber med finansering av ny turveitrasé fra Haukelikrys
set til Elvelia via ROShytta. Det er også planlagt ny løypetrase fra Blå
fjellhytta til Vesledammen. Befaring og fastsettelse av traseen gjennomført, 
løypa er stukket ut på kartet og grunneiere kontaktet for tillatelse. Lokalut
valget har mottatt 70 000 kroner fra RøykenMila for å sette opp en Gapa
huk på traseens sydligste punkt på Svarvanåsen S. 

Det er avholdt fire styremøter og ett årsmøte. 

Sk
ifo

re
ni

ng
en

C
hr

is
tia

n 
H

au
ke

li



1716

utnyttet de til sammen 3 km med strøkne løyper. 
Årsmøtet 2021 vedtok å følge opp sak fra medlem 

Anne Cathrine Frøstrup om å hedre avdøde løypebas 
Svein Gulbrandsen med et minnesmerke. En opp
nevnt arbeidsgruppe videreutviklet formålet med 
minnesmerket til å være en hyllest til de som har satt 
og fortsatt skal sette spor og for skiglede. Dette inspi
rert av Svein Gulbrandsens innsats for vårt område og 
for sporsetting som fag. Kunster er Per Inge Bjørlo.

GJØVIK OG OMEGN
Vinteren 2021 bød på fine skiforhold i våre områder. I 
starten av vintersesongen førte mye og tung snø til om
fattende toppbrekk og trefall i mange områder. Løypekjø
rerne hadde en strevsom jobb med å holde sporene åpne. 

Skiskolen ble gjennomført etter planen. Over 20 
barn deltok, noen for tredje gang.

Barnas Holmenkolldag måtte vi dessverre avlyse på 
grunn av smittefaren. Barnehagene i kommunen ble 
tilbudt å kjøpe sekkene, og alle sekkene kom dermed 
til nytte.

Skiturene Lygna – Gjøvik og Værskei – Snertingdal 
ble dessverre avlyst grunnet koronarestriksjonene. 

Høsten 2021 ble 147 skilt og 30 karttavler skiftet 
ut i området Biri – Snertingdalen. I Søndre Land sitt 
område på Vardalsåsen, ble det skiftet ut 71 skilt og 
35 karttavler. I området Øvre Vardal / Hornås ble det 
skiftet ut 13 skilt.  

Styret anslår egen tidsbruk til ca. 50 timer på kartarbeid, 
250 dugnadstimer på å sette opp skilt og tavler og 100 ti
mer på planlegging, forberedelser og bestilling av skilt. I 
tillegg kommer utsetting av skilt og tavler i Søndre Land.

Medlemsbladet er som vanlig gitt ut med to num
mer, et på våren og et før jul. I tillegg er mange inn
om Facebooksiden. På hjemmesiden er det også litt 
informasjon, i tillegg til webkamera. Vi ser på hvilke 
områder vi kan samarbeide med Turistforeningen. 
Noen av våre aktiviteter er lagt inn i deres terminliste. 
Langturene på ski er et godt eksempel på samarbeidet. 

Styret hadde seks styremøter i 2021. Hovedsaker var 
revisjon av karttavler, oppfølging av skiltprosjektet, 
etablering av dugnadsgjeng for rydding av løyper ved 
trefall og løpende aktiviteter. Per 31.12.2021 var med
lemstallet på 144. Foreningen har fått bevilget 240 000 
kroner fra Sparebankstiftelsen DNB og 10 000 kroner 
fra Totenbanken til nye skilt og karttavler.

Skiforeningen har også et lokalutvalg i Frogn. 

SØRMARKA
Vinteren var ganske mild og våt, og smittevernbestem
melser knyttet til Koronapandemien satte en stopper 
for de fleste arrangementene.

Likevel lyktes det løypebasen og hans medhjelpere 
å produsere bra med snø på Østre Greverud. Der var 
det tilbud om skigåing fra slutten av november til over 
påske, ca. 10. april, på stabile og gode snøforhold. Vel
dig mange mennesker benyttet seg av denne mulighe
ten til utendørs aktivitet gjennom vinteren.

Det som kom av natursnø var begrenset. Men det 
kom likevel såpass at løyper som går på veier kunne 
prepareres og ga gode skiforhold fra nyttår og godt ut
over vinteren.

Det eneste arrangementet Skiforeningen Sørmarka har 
deltatt i er Eventyrfestivalen på Kolbotn 24. september.

Barnas Holmenkolldag ble grundig planlagt i hen
hold til gjeldende smittevernbestemmelser, men ble 
likevel avlyst etter samråd med Skiforeningen sentralt. 
Øvrige planlagte arrangementer som Friluftslivets dag, 
familiedager, vårtur, høsttur og nissefesten på Nylenda 
(Greverud) ble alle avlyst.

Skiforeningen Sørmarkas dugnadsgjeng hvor det 
har møtt mannsterke hver torsdag har gjort en formi
dabel jobb i løypetraseene gjennom hele året.

NITTEDAL
Skiforeningens lokalutvalg i Nittedal nærmer seg fem 
års drift. De fire første vintrene har vært preget av bra 
med snø og flotte ski og vinterforhold i vårt nedslags
felt. LU har i 2021 avholdt to gode styremøter. Etter 
stor aktivitet og gjennomføring av mange løype og 
anleggsprosjekter de første fire årene, har siste året 
vært preget av koronapandemien, både i forhold til 
antall gjennomførte møter og muligheten av å skape 
aktivitet og gjennomføre prosjekter.  

Gjennom 2021 har styret bestått av tre hovedmed
lemmer, samt én representant fra hver av de tre Ski
gruppene i kommunen; Hakadal IL, Nittedal IL, og 
Gjelleråsen IF. I tillegg stiller to løypebaser ansatt i 
Skiforeningen, begge med talerett på styremøtene. 

 Lokalutvalget i Nittedal har i 2021 bistått i arbeidet 
med å få etablert to viktige tiltak og prosjekter i vår 
kommune. Ett prosjekt er omlegging og løypekjøring 
for ny løype på Romeriksåsen, på strekningen Biku
bene – Sovaro. Traseen ligger både i Gjerdrum og 
Nittedal kommuner, og ny løype gir et viktig løft for å 
binde løypenettet i de to kommunene bedre sammen. 

Arbeidet med dette prosjektet har pågått siden 2015, 
og endelig kan denne løypen kjøres med scooter fra og 
med neste vinter. 

I tillegg har lokalutvalget i Nittedal vært i møter 
og hatt god dialog med både NIL Skigruppe og Ski
foreningen for å utvikle en løypekjøringsstrategi som 
er best mulig tilpasset de lokale forholdene i Nittedal. 
Et viktig mål har vært å hensynta alle de ulike mål
grupper som benytter løypenettet vårt gjennom vin
teren. Som en konsekvens av oppdatert strategi, der 
overordnet mål er å tilrettelegge for både skøyting og 
klassisk i størst mulig grad, har vinteren 2021/2022 gitt 
et kvalitetsmessig løft på løypekjøringen i vårt nærmil
jø. Det har vært masse positive tilbakemeldinger fra 
brukerne av løypene gjennom vinteren. 

LU Nittedal har løpende dialog med alle de tre ski
gruppene i kommune, for å avklare hvordan vi i felle
skap skal samarbeide bedre for å utvikle skiaktivitet, 
løypekjøring og friluftsliv i kommunen.

RINGERIKE, HOLE OG 
JEVNAKER
I 2021 ble aktivitetene fra lokalutvalgets side preget 
av koronapandemien. I første halvår måtte skikurs og 
vinter festivaluken avlyses. Gledelig var at vi hadde en 
snørik sesong med flotte løyper i hele vårt område. 
Barnas skiskole på Ringkollen ble arrangert med 311 
barn. 

Dugnadsgjengen har stått på hele året. Arbeidet har 
bestått av rydding av løyper, ny klopp ved Atjern, re
parasjon av trillesti fra Uglavegen i retning Spålsvegen, 
kavling ved Femputten og rydding av skog og kratt i 
nedre del av Bjønnputtdalen. 

Styret er sammensatt av medlemmer fra de tre 
kommunene i vårt område. Det ble avholdt seks sty
remøter i 2021. Styret prioriterte å være mer aktive i 
rekruttering av nye medlemmer til Skiforeningen. Nye 
verveplakater med vippsnummer ble satt opp på Ski
foreningens oppslagstavler i våre tre kommuner. Profi
leringsdagen 14. mars var et felles tiltak. Facebooksiden 
«Skiforeningen Ringkollen» ble brukt mer aktivt for å 
fortelle om våre aktiviteter og for å motivere følgerne 
til å ta en skitur i marka. 

Det ble en historisk start for skisesongen 2021/22 
med åpning av nytt snøproduksjonsanlegg på Ring
kollen 16. november. Allerede 10 dager senere lå for
holdene til rette for start av snøproduksjon i deler av 
lysløypa. Skifolk i alle aldre kom strømmende til og C
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Et splitter nytt snøproduksjonsanlegg ble tatt i bruk på 
Ringkollen, til glede for store og små skiløpere.  
Foto: Trine Rom Giving.

Den frivillige innsatsen i løypenettet 
hele året, er at uvurderlig verdi for  

Skiforeningen.  
Foto: Sørmarka lokalutvalg.

Løypearbeid er helårsarbeid.  
Foto: Sørmarka lokalutvalg.

Dugnadsgjengen ved Bråtankoia.  
Foto: Enebakk lokalutvalg.

Vinteren ga fine skiforhold og mange 
muligheter til å treffe nye og  

gamle medlemmer ute i sporet.  
Foto: Gjøvik og omegn lokalutvalg
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MARKA
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ØST- 
MARKA
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SKIFORENINGENS 
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SKIFORENINGENS 
SNØPRODUKSJON I MARKA
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SKIFORENINGENS ÆRESMEDLEMMER
HM Kong Harald
Rolf Nyhus
 
STYRET
Stian Berger Røsland (leder), Kristine Klaveness, 
Elisabeth Longva Berger, Ingrid HaukvikJensen, Jan 
Grønbech, Bodil Kristine Høstmælingen,  
Eva Sannum, Christian Lunde, Christian Stabell Eriksen, 
Åslaug Midtdal (ansattes representant, valgt av og 
blant disse).

Styremedlemmer deltar på frivillig basis, og alle har 
definerte ansvarsområder knyttet til Skiforeningens 
kjerneoppgaver.

RÅDET
Ole Fr. AnkerRasch (ordfører), Ragnhild Amlie,  
Per Bergerud, Kristin Bjella, Erik Bruun, Olav Fjell, 
Jon Hindar, Kai Krüger, Bente Lier, Carl O. Løvenskiold, 
Guri Melby og Vigdis Jynge.

Skiforeningens æresmedlemmer har møte og 
talerett i rådet.

Rådet er rådgivende til styret, spesielt i økonomiske 
saker av betydning. Rådet gjennomfører tre møter i året.

SKIFORENINGENS REVISOR
Bjørn Prestegard, Deloitte.

MARKAKOMITEEN
Knut Halvor Hansen (leder), Anne Cappelen,  
Audun Formo Hay, Kristine Grønlund, Vigdis Jynge, 
Bente Flygind, Leiv M. Helsingen,  
Jørgen Weidemann Eriksen, Elisabeth Longva Berger,  
Christian Stabell Eriksen og Morten Biong Nilsen. 
Fra administrasjonen: Espen Jonhaugen.

KOMITÉ FOR ØKONOMI, FINANS OG 
JURIDISKE SAKER
Bjørn Henrik Rasmussen (leder), Stian Berger 
Røsland og Kristine Klaveness.  
Fra adm.: Lene Wik Alfredsen, Håvard S. Abrahamsen 
og Espen Jonhaugen

EIENDOMS- OG STUEKOMITEEN
Steinar Eidaker (leder), Bodil Kristine Høstmælingen, 
Knut Halvor Hansen, Line RavloLosvik,  
Bjørn Henrik Rasmussen og Geir Skari.  
Fra adm.: Espen Jonhaugen, Klaus Kromann og  
Hilde Myhrvold.

KOMITÉ FOR DIGITAL UTVIKLING 
OG STRATEGi
Jan Grønbech (leder) og Eva Sannum.  
Fra adm: Lasse Strand.

INNSTILLENDE KOMITÉ FOR  
HOLMENKOLLMEDALJEN OG 
SKIFORENINGENS LEGAT  
FOR LOVENDE SKIUTØVERE
Ingrid HaukvikJensen (leder), Guri Knotten,  
Per Nymoen, Åshild Høva Sporsheim,  
Kristian Hammer, Eirik Brandsdal og  
Bodil Kristine Høstmælingen.  
Fra adm.: Hilde Myhrvold og Trine Rom Giving.

VALGKOMITEEN
Steinar Eidaker (leder), Bente Flygind og  
Jørgen Weidemann Eriksen.
Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt 
(velges på neste styremøte) og ett rådsvalgt medlem.
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Styrets beretning 2021

OM SKIFORENINGEN
Skiforeningen – Foreningen til SkiIdrettens Fremme, 
ble stiftet i 1883 og har rundt 73.000 medlemmer. Ski
foreningen er en av Norges eldste og største frilufts
organisasjoner, og tilrettelegger for et bærekraftig og 
kortreist friluftsliv i og rundt Oslomarka. Foreningen 
arrangerer gjennom hele året en rekke aktiviteter for 
barn og voksne, legger til rette for hverdagsidretten 
i Holmenkollen, og driver Holmenkollen kultur og 
turistanlegg med Skimuseet og hopptårnet. 

Foreningens administrasjon er lokalisert i Ski
foreningens Hus i Holmenkollen i Oslo kommune. 

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forut
setningen for fortsatt drift er til stede. 

ÅRSREGNSKAPET 2021
Årsregnskap er utarbeidet etter god regnskapsskikk og 
er i samsvar med gjeldende norsk regnskaps lovgivning. 

Smitteverntiltak og restriksjoner som følge av korona
pandemien, fortsatte inn i 2021. Barnas Holmen
kolldag ble gjennomført som en gjør det selvvariant, 
mens Holmenkollmarsjen ble avlyst. Skiskolen og 
Barnas sommercamp ble gjennomført med strenge 
smittevernstiltak. Gjennom hele året var besøket til 
kultur og turistanlegget med Skimuseet sterkt redu
sert, sammenlignet med sesongen før pandemien 
inntraff. Smitteverntiltakene påvirket også drift og 
inntekter for markastuene.  

Aktiviteten i Marka var til gjengjeld svært høy. 
Løype basene tilbakela tusenvis av kilometer og i 
maskinene gjennom det som ble en god vinter, og 
aktivitets nivået blant markabrukerne var høyt gjen
nom hele året. Restriksjoner og smitteverntiltak har i 
liten grad påvirket folks bruk av Marka og medlem
stilfanget er godt. 

Skiforeningens totale omsetning i 2021 var kr. 102,3 
millioner mot kr. 94,0 millioner i 2020. Medlemsinn
tektene er fremdeles den største inntektskilden til 
Skiforeningen og utgjorde i 2021 kr. 28,8 millioner, 
mot kr. 27,4 millioner i 2020. Deltagerinntektene opp
levde en nedgang fra fjoråret, blant annet på grunn 
av avlysninger for diverse arrangementer, og endte 
på kr. 12,3 millioner mot kr. 14,7 millioner i 2020. 
Som kompensasjon for tapte inntekter på grunn av 
covid19 restriksjoner, mottok Skiforeningen i 2021 
statlig, økonomiske støtte på kr. 7,9 millioner, mot kr. 
13,4 millioner i 2020.

Overskuddet i kultur og turistanlegget går uavkortet 
til Skiforeningens arbeid i Marka, som består av drift, 
vedlikehold og utvikling av løyper, snøproduksjon, 
drift og vedlikehold av løypeprepareringsutstyr som 
preppemaskiner og snøscootere, samt markastuer 
etc. Som en følge av myndighetenes restriksjoner 
på grunn av Covid 19 pandemien, ble overskuddet 
i denne virksomheten i 2021 svært beskjedent sett i 
forhold til et normalår. 

Til tross for tapte inntekter på grunn av covid19 
besluttet Skiforeningens styre at foreningen i 2021 
skulle ha en normal drift, så langt det lot seg gjøre. 
Det betydde at foreningen skulle gjennomføre og tilby 
planlagte aktiviteter og arrangementer gjennom 
sesongen. Denne beslutningen ble også tatt på bak
grunn av at foreningen gikk med et økonomisk over
skudd i 2020 og styret besluttet å se de siste to årene 
med covid19 restriksjoner resultatmessig samlet. 

Totale driftskostnader ble i 2021 kr. 104,8 millioner 
mot kr. 103,1 millioner i 2020. 

Driftsresultatet i 2021 ble minus kr. 2,5 millioner 
mot kr. 4,9 millioner i 2020. Netto finansposter i 2021 
ble kr. 0,2 millioner, mot minus kr. 1,6 millioner i 
2020 og resultat etter finansposter ble i 2021 minus 
kr. 2,2 millioner, mot kr. 3,3 millioner i 2020. 
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Ved utgangen av 2021 utgjorde Skiforeningens total
kapital kr. 154,5 millioner, mot kr. 152,6 millioner i 
2020, og som pr. 31.12.2021 utgjorde en egenkapital
andel på 32 %. 

Skiforeningen eier en rekke bygg og eiendommer 
som pr. 31.12.2021 hadde en samlet bokført verdi på 
kr. 38 millioner. Eiendommene ble i 2014 taksert og 
vurdert til å ha en markedsverdi på kr. 234 millioner.

I 2021 utgjorde netto kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter kr. 19,6 millioner, fra investeringsaktiviteter 
minus kr. 9,2 millioner kroner, og fra finansierings
aktiviteter kr. 0. Netto endring i likvide midler ut
gjorde minus kr. 10,4 millioner i 2021. Total likviditets
beholdning var kr. 46,3 millioner pr. 31.12.2021. 

Årsregnskapet 2021 gir etter styrets oppfatning et 
riktig bilde av foreningens økonomiske stilling og re
sultat. Årets resultat ble minus kr. 2.239.627. og styret 
foreslår følgende disponeringer:

ÅRETS RESULTAT -2 239 627
Resultatdisponering:
Overført Finn Qvales Fond (bunden EK) 648 620
Overført resultatandel etter SkiVM 2011  
(bunden EK) 0
Overført Skiforeningens fond 63 017
Overført annen egenkapital 2 951 264
Sum overføringer 2 239 627

 
FINANSIELL RISIKO OG LIKVIDITET
Lav gjeldsgrad og god likviditet begrenser Skiforeningens 
finansielle risiko og renterisiko. Skiforeningen har 
begrensede inntekter og kostnader i utenlandsk valuta, 
og er dermed lite eksponert for valutarisiko. Det har 
ikke vært vesentlige tap på fordringer i det siste året 
og kredittrisikoen vurderes som lav. 

GAVER OG TILSKUDD
Finansielle gaver er svært viktig for foreningens stil
ling og videre utvikling. Virksomheten har et bredt 
spekter av aktiviteter, arrangementer og prosjekter, 
samt en betydelig maskin og utstyrspark primært 
for snøproduksjon og løypepreparering. Gaver og 
tilskudd gjør det mulig å ha et bredt og kvalitetsmessig 
godt tilbud til medlemmene og samtidig å kunne 
gjennomføre prosjekter gjennom hele året. Gaver 
har også vist seg å være avgjørende for evnen til å 
gjennom føre større investeringsprosjekter.

Hans Herman Horns Fond ble etablert i forbindelse 
med Skiforeningens 125årsjubileum i 2008, og har 
som formål å «støtte Foreningen til SkiIdrettens 
fremme og dets arbeid for utbredelse av skiidrett og 
annet friluftsliv». Fondet er et rettssubjekt og konsoli
deres ikke inn i Skiforeningens regnskap. Fondet har 
siden etableringen bidratt med betydelig økonomis
ke midler til viktige aktiviteter og prosjekter i Ski
foreningen. I 2021 ble fondet oppløst og restmidlene 
i fondet på kr. 1,1 millioner kroner ble overført Ski
foreningen og øremerket Skiforeningens arbeid med 
barn og unge. 

 
ARBEIDSMILJØ
Foreningen arbeider aktivt med helse, miljø og 
sikker het. Sykefraværet var i 2021 1,4 % mot 1,9 % 
i 2020. Det har ikke vært langtidssykemeldte i 2021. 
Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses som godt. 

LIKESTILLING OG MANGFOLD
I Skiforeningen skal rekruttering, forfremmelse, 
avlønning og utvikling av ansatte baseres på kvali
fikasjoner og like muligheter, uavhengig av etnisk 
bakgrunn, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, seksu
ell orientering, sivilstand, eller funksjonshemming. 
Diskriminering, mobbing eller trakassering er ikke 
akseptert i foreningen. Skiforeningen har nulltole
ranse for seksuell trakassering og krenkende adferd. 
Ansatte er oppfordret til å rapportere hendelser av 
slik oppførsel til sin overordnede, hovedverneombud 
eller ansattes representant i styret.

Skiforeningen skal være en arbeidsplass der det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn. 

Andel kvinner i Skiforeningen var 44 % i 2021. Ski
foreningen arbeider bevisst med å ha en jevn forde
ling av kjønn i organisasjonen. 

Skiforeningens ledergruppe bestod i 2021 av syv 
personer, hvorav to kvinner og fem menn. Håvard S. 
Abrahamsen er ansatt som ny generalsekretær i Ski
foreningen og han tiltrådte stillingen 1. mars 2022.

Skiforeningens styre, består av 10 medlemmer, 
hvorav seks kvinner og fire menn.  

Skiforeningen hadde i 2021 12 ansatte som jobbet 
fast deltid, hvorav fire er kvinner og åtte er menn. Syv 
av åtte menn er faste deltidsansatte som på vinterstid er 
engasjert med løypepreparering (faste sesongansatte). 
Sesongarbeidere er ansatte som er knyttet til prosjekter 
som Skiskole, Friluftsglede og Holmenkollen kultur 
og turistanlegg. 

Ansattegoder, som fleksibel arbeidstid, samt full 
lønn ved sykdom og under svangerskap uavhengig 
av Folketrygdens begrensninger er viktige tiltak for 
likestilling. I 2021 har to kvinner og én mann hatt 
foreldrepermisjon.

Skiforeningen arbeider aktivt for mangfold og har 
ansatte og frivillige med bakgrunn fra flere nasjoner. 
Foreningen skal gi like muligheter for alle. Diskrimi
nering på arbeidsplassen tolereres ikke. 

Det er etablert rutiner og prosedyre for varsling av 
kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidsmiljø
lovens krav er knyttet til intern varsling, som betyr 
egne ansatte og tillitsvalgte. Foreningens rutiner går 
lengre og skal kunne ta imot varsler også fra perso
ner som ikke er ansatt eller tillitsvalgte. Dette er fordi 
virksomheten er allsidig, omfangsrik og impliserer 
mange personer og situasjoner som ikke defineres 
som interne, men som allikevel skal ivaretas på enn 
korrekt og profesjonell måte.

YTRE MILJØ
Skiforeningen er opptatt av å redusere påvirknin
gen på ytre miljø og forurensning. Skiforeningen har 
siden 2003 vært miljøfyrtårnsertifisert. Markastuene 
Løvlia, Kikut og Vangen er også sertifisert som Miljø
fyrtårnbedrifter. Skiforeningen ble i 2020 resertifisert 
og markastuene i 2021. 

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Skiforeningens virksomhet påvirkes av klimatiske 
forhold. Varige og vesentlige klimaendringer i retning 

av en mildere og mer variert klima, vil kunne gi bety
delige utfordringer for Skiforeningens drift. 

Skiforeningen har flere inntektskilder, hvor hoved
inntektskildene er medlemskontingent, inntekter fra 
kultur og turistanlegget i Holmenkollen, deltager
inntekter fra skiskole og andre arrangementer, inn
tekter fra samarbeidspartnere og offentlige prosjekt
midler. I tillegg har Skiforeningen hvert år fått 
betydelige økonomiske gaver og tilskudd og som er 
øremerket investeringer som styrker Skiforeningens 
tilbud for medlemmene. 

Det er for regnskapsåret 2021 ikke tegnet styrean
svarsforsikring. 

FREMTIDSUTSIKTER
Skiforeningens medlemsmasse har i de siste årene 
vært stabil og ved medlemsårets utgang (pr. 31. august 
2021) hadde foreningen 72 652 medlemmer hvilket 
var en økning på 2.86 % fra 2020. Basert på den 
generelle økningen av markabruken, så vel som
mer som vinter, og kombinert med Skiforeningens 
mange tilbud, så forventer styret en fortsatt økning 
i medlems massen.     

Videre forventer styret og administrasjonen i 
Skiforeningen at et normalnivå for turistnæringen 
i Norge og for Oslo høyst sannsynlig vil ligge noen 
år frem i tid. For Skiforeningen vil konsekvensene 
kunne bli et svakere økonomisk bidrag fra Kultur og 
turist anlegget, noe som igjen vil påvirke aktiviteten 
for Skiforeningens øvrige virksomhet. 

Kvinner Menn

Nivå Andel Antall Andel Antall Totalt Kvinners andel av 
menns lønn (gjsnitt)

Ledernivå 1 29 % 2 71 % 5 7 96 %

ledernivå 2 79 % 11 21 % 3 14 93 %

Andre* 33 % 12 67 % 24 36 93 %

Totalt fast ansatte 44 % 25 56 % 32 57

Fast deltid* 33 % 4 67 % 8 12 88 %

Sesongarbeidere 57 % 169 43 % 129 298 100 %

* Faste deltidsansatte ligger under nivå ”Andre”

Tabell: Fordeling kvinner og menn per stillingskategori i 2021
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Samtidig er det gjennom koronapandemien blitt et 
enda sterkere fokus på alle de gode fordelene av å være 
aktiv utendørs, gjerne i Marka, og hele året. Dette har 
gitt positive løft med økt interesse for friluftslivet,  
med skigåing i vintersesongen og turer til fots og på 
sykkel i sommersesongen. Denne gode trenden skal 
Skiforeningen forsterke og utvikle videre, gjennom 
en tydelig rolle i bruken av Marka, relevante tilbud/
aktiviteter til store og små, og samtidig utøve en god og 
tydelig kommunikasjon til medlemmene og brukerne.

På den annen side så er det viktig å være bevist på 
den usikkerheten som pandemien vil kunne komme 
til å ha på samfunnsutviklingen så vel i Norge som 
Europa for inneværende år, og det gjelder så vel den 
økonomiske utviklingen som befolkningens reiselyst 
og eventuelle begrensninger grunnet offentlige reise
restriksjoner.  
Videre så er det også vanskelig å forutsi hvilke konse
kvenser som den pågående konflikten i Ukraina vil 

få, for så vel den samfunnsmessige som økonomiske 
utviklingen i Europa som i Norge. 

Den generelle, men sterke, kostnadsutviklingen 
som har gjort seg gjeldene i 2. halvår 2021 og som 
fortsatt synes å fortsette i inneværende år, gjør at sty
ret og administrasjonen har et sterkt fokus på kost
nadskontroll og vurdering med hensyn til tidspunkt 
for igangsetting av diverse, planlagte investeringer. 

Til tross for en rekke usikkerhetsfaktorer i samfunnet, 
forventer styret og administrasjonen at det vil fort
satt være en stor interesse for friluftsliv og derav bruk 
av Marka og Skiforeningens tilbud. 

Oslo, 23. mars 2022
I styret for
Skiforeningen - Foreningen til Ski-idrettens Fremme

Eva Sannum
styremedlem 

Ingrid Haukvik-Jensen
styremedlem 

 Stian Berger Røsland 
styreleder 

Kristine Klavenes
styremedlem

Åslaug Midtdal
ansattes representant 

Elisabeth Longva Berger  
styremedlem

Jan Grønbech
styremedlem

Bodil Kristine Høstmælingen
styremedlem

Christian Lunde
styremedlem

Håvard S. Abrahamsen
generalsekretær

Christian Stabell Eriksen
styremedlem
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SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Resultatregnskap
Alle beløp i hele kroner

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021 2020

1 Driftsinntekter 98 639 561 104 344 524
1 Andre driftsinntekter 3 662 502 3 711 928

Sum driftsinntekter 102 302 063 108 056 452

Varekostnad 5 661 407 7 411 042
4 Lønn og personalkostnader 54 081 031 49 525 859
5 Ordinære avskrivninger 13 440 914 13 673 872
2 Andre driftskostnader 31 574 936 32 525 691

Sum driftskostnader 104 758 288 103 136 464

Driftsresultat -2 456 225 4 919 988

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 1 161 965 353 953
Finanskostnader 945 367 644 929

17 Nedskrivning lån 0 1 314 294

Netto finansresultat 216 598 -1 605 270

Ordinært resultat -2 239 627 3 314 718

ÅRETS RESULTAT -2 239 627 3 314 718

RESULTATDISPONERING:
Overført Finn Qvales Fond (Bunden EK) 648 620 494 420
Overført Resultatandel etter Ski-VM 2011 (Bunden EK) 0 -1 000 000
Overført Skiforeningens fond 63 017 19 551
Overført annen egenkapital -2 951 264 3 800 747
Sum  overføringer -2 239 627 3 314 718
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SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Balanse pr. 31. desember
Alle beløp i hele kroner

NOTE EIENDELER

Anleggsmidler 31.12.2021 31.12.2020

Varige driftsmidler
5 Tomter, bygninger, annen fast eiendom 38 113 684              42 267 537              
5 Tekniske installasjoner 1 092 840                1 225 485                
5 Anlegg under utførelse 11 851 973              5 694 174                
5 Driftsløsøre, inventar, tekniske installasjoner 20 396 129              27 684 041              
5 IKT 116 846                   530 019                   

Sum varige driftsmidler 71 571 473              77 401 255              

Finansielle anleggsmidler
9 Finansielle anleggsmidler 23 144 962              21 578 271              
7 Pensjonsmidler 3 644 883                3 975 168                 

Sum finansielle anleggsmidler 26 789 845              25 553 439              

Sum anleggsmidler 98 361 317              102 954 694            

Omløpsmidler

Varer 1 666 485                2 100 608                

Fordringer
15 Kundefordringer 3 752 106                1 703 839                
15 Andre fordringer 4 361 404                9 884 597                

Sum fordringer 8 113 510                11 588 436              

14 Bankinnskudd, kontanter og lignende 46 337 420              35 925 184              

Sum omløpsmidler 56 117 416              49 614 228              

SUM EIENDELER 154 478 733            152 568 922            
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Balanse pr. 31. desember
Alle beløp i hele kroner

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2021 31.12.2020

Egenkapital
Bunden EK - Finn Quales fond 13 290 852              12 642 232              
Bunden EK - Skiforeningens VM-fond 5 704 988                5 704 988                
Bunden EK - øvrige fond 2 956 670                3 093 653                
Annen egenkapital 27 057 371              30 008 635              

6 Sum egenkapital 49 009 881              51 449 508              

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
8 Øvrig langsiktig gjeld 500 000                   500 000                   

Sum annen langsiktig gjeld 500 000                   500 000                   

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 495 754                4 239 532                
Skyldig offentlige avgifter 3 318 418                3 015 021                
Skyldig lønn og feriepenger 3 939 672                3 344 122                
Forskuddsbetalt medl.kontingent 18 473 508              17 162 731              

16 Andre utsatte inntekter 71 269 881              69 579 894              
16 Annen kortsiktig gjeld 4 471 619                3 278 114                

Sum kortsiktig gjeld 104 968 853            100 619 413            

Sum gjeld 105 468 853            101 119 413            

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 154 478 733            152 568 922            
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Oslo, 23. mars 2022
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Kontantstrømsoppstilling
Alle beløp er i hele kroner

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVIT 2021 2020

Ordinært resultat før skattekostnad -2 239 627 3 314 718
Ordinære avskrivninger 13 440 914 13 673 872
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 330 285 -90 455
Endring i varer 434 123 293 937
Endring i kundefordringer -2 048 267 1 144 452
Endring i andre fordringer 5 523 192 -8 215 554
Endring i leverandørgjeld -743 778 -984 002
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 4 893 218 8 722 416

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 19 590 060 19 173 678

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -7 858 356 -21 819 680
Endring i anlegg under utførelse uten kontanteffekt 247 225 7 281 670
Endring i langsiktige fordringer 0 64 140
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -1 566 691 -6 356 367

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -9 177 822 -20 830 237

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Endringer i finansieringsaktiviteter 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd 0 0
Netto endring i bankinnskudd og lign. 10 412 237 -1 656 559
Beholdning av bankinnskudd og lign. pr 01.01. 35 925 184 37 581 743

Beholdning av bankinnskudd og lign. pr 31.12. 46 337 421 35 925 184
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Noter til regnskapet 2021
Alle beløp er 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 utbetalingstidspunktet klassifiseres som 
omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige 
anleggsmidler som har begrenset levetid, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler 
nedskrives til virkelig verdi ved  verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Inntekter 
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført  til kunden. 
Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres  med verdien av 
vederlaget på transaksjonstidspunktet 

Inntekter fra samarbeidspartnere
Inntekter fra samarbeidspartnere 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. 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. 

Skatter
Skattekostnad sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt 
på årets direkte skattepliktige inntekt og endring i netto utsatt skatt. 
Det er deler av foreningens virksomhet som er skattepliktig. Utsatt skattefordel balanseføres ikke. 

Momskompensasjon
Foreningen mottar kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Mottatt kompensasjon er basert 
på foreningens driftskostnader foregående år. Kompensasjonen er resultatført som annen driftsinntekt.
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Noter til regnskapet 2021
Alle beløp er i hele kroner.

Note 1 Driftsinntekter 

2021 2020
Salg av varer 3 954 604 4 253 086
Medlemsinntekter 28 791 895 27 375 082
Deltakeravgifter 12 254 952 14 702 900
Inntekter fra samarbeidspartnere 7 076 476 8 041 993
Billettinntekter museet og tårnet 8 013 281 6 032 363
Offentlig tilskudd til kultur og friluftsliv* 6 383 335 6 392 737
Andre tilskudd og gaver* 27 583 831 32 195 382
Leieinntekter 3 439 962 3 701 846
Momskompensasjon 3 662 502 3 711 928
Andre inntekter 1 141 225 1 649 134
Sum driftsinntekter 102 302 063 108 056 452
*Se også note 10 og 11

Note 2 Andre driftskostnader 

2021 2020
Kostnader lokaler 6 922 598 5 687 660
Leie maskiner, utstyr, software mv. 3 730 528 6 515 007
Verktøy, inventar og utstyr 2 252 514 1 847 818
Reparasjon og vedlikehold 5 894 801 3 359 516
Kjøp av tjenester 6 813 274 7 468 170
Annonse- og reklamekostnader, inkl barter 1 284 578 1 313 512
Kontorkost. trykksak m.v. 490 009 465 161
Telefon og porto m.v. 724 350 865 854
Kostnader til egne transportmidler 1 329 754 791 840
Kontingenter 274 156 333 170
Hedersbevisninger, gaver, blomster 129 368 189 924
Forsikringer 733 484 777 412
Eiendoms- og festeavgift 400 544 400 070
Parkering, bom og reisekostnader 173 897 155 677
Andre kostnader 120 894 76 710
Tap på fordringer 300 186 2 278 190
Sum andre driftskostnader 31 574 936 32 525 691

Note 3 Resultat fordelt pr avdeling (tall i hele tusen)

SKIFORENINGEN TOTALT Aktivitet Sport og 
Event

Kultur- og 
turist Marka Andre*

Inntekter 102 302 24 767 2 864 19 370 49 422 5 879
Varekjøp 5 661 4 124 992 3 008 -3 199 736
Lønn og personal 54 081 13 754 1 000 5 144 25 197 8 987
Avskrivninger 13 441 15 21 3 535 8 887 983
Andre kostnader 31 358 1 569 775 5 613 19 376 4 026
Administrasjonskostnader 0 3 426 472 1 945 4 525 -10 369
Årets resultat -2 240 1 878 -397 125 -5 363 1 517
* Andre avdelinger består av kommersiell avdeling, administrasjon, økonomi og IT.
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Noter til regnskapet 2021
Alle beløp er i hele kroner.

Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

Lønnskostnad 2021 2020
Lønninger 42 061 949 38 577 940
Arbeidsgiveravgift 6 327 789 5 712 677
Pensjonskostnader 3 920 928 3 756 298
Andre ytelser 1 770 366 1 478 945
Sum 54 081 031 49 525 859

General-
Ytelser til ledende personer sekretær Styret Rådet
Lønn 1 269 649 0 0
Pensjonskostnad - innskudd og premie 196 415 0 0
Annen godtgjørelse 18 252             0 0

Annen godtgjørelse utgjør fri avis, fri telefon og gruppelivs- og ulykkesforsikring.

Revisor 2021 2020
Revisjon* 221 400 165 400
Andre tjenester 5 950 32 713
Skatterådgivning 4 200 0
Sum ekskl. mva. 231 550 198 113

Note 5 Varige driftsmidler 

Tomter og 
kunst

Bygn. og 
annen fast 

eiendom

Tekniske 
installasjoner Anlegg under

utførelse

Driftsløsøre- 
inventar, 

utstyr IKT Totalt
Anskaffelseskost 01.01. 1 245 147 123 077 342 1 324 286 5 694 174 114 870 796 10 622 737 256 834 481
Tilgang 0 0 0 6 405 024 1 453 332 0 7 858 356
Avgang 0 0 0 247 225 0 0 247 225
Anskaffelseskost 31.12. 1 245 147 123 077 342 1 324 286 11 851 973 116 324 129 10 622 737 264 445 613

0 86 208 805 231 446 0 95 928 000 10 505 889 192 874 140

Bokført verdi pr. 31.12. 1 245 147 36 868 537 1 092 840 11 851 973 20 396 128 116 847 71 571 473

Periodens avskrivninger 0 4 153 853 132 645 0 8 741 244 413 172 13 440 914

Økonomisk levetid 20/25 10 5 3
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Akkumulerte av- og 
nedskrivninger 31.12.

Tidligere Generalsekretær sluttet i desember og mottar i den forbindelse kr. 668.976,- i etterlønn. Lønn i oppsigelsestiden kommer i tillegg 
med kr. 267.071. Alle tall er ekskl. arbeidsgiveravgift og beløpene er kostnadsført i 2021.

Lønninger består av lønn til faste ansatte og innleid hjelp til arrangement, skikurs, friluftsskole og sesongarbeidere i Holmenkollen 
kultur- og turistanlegg. Gjennomsnittlig antall årsverk faste ansatte var i 49,12 i 2021 (44,17 i 2020). I tillegg utgjør innleiet hjelp og 
sesongarbeidere ca 22 årsverk fordelt på ca 328 personer. Lønnsoppgjøret for faste ansatte var 2,8 % i 2021, gjeldende fra 1.5.

Ny generalsekretær har avtale om 3 måneders oppsigelsestid. Ved oppsigelse fra Styret har Generalsekretær krav på 9 måneder 
etterlønn, hvorav 6 av månedene motregnes mot eventuell lønn i ny stilling. Det beregnes ikke feriepenger eller pensjon av 
etterlønnen.
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Noter til regnskapet 2021
Alle beløp er i hele kroner.

Note 6 Egenkapital

Bunden EK Bunden EK Bunden EK
Res.andel 

Ski-VM 2011 
Finn Quales 

fond Øvrige fond* Annen 
egenkapital

Total 
egenkapital

Egenkapital 1. januar 5 704 988 12 642 232 3 093 653 30 008 635 51 449 508
Utdeling fra fond 0 0 -200 000 0 -200 000
Resultat for perioden 0 648 620 63 017 -2 951 264 -2 239 627
Korrigering av tidligere års feil 0 0 0 0
Egenkapital 31. desember 5 704 988 13 290 852 2 956 670 27 057 371 49 009 881
*Øvrige fond består av Skiforeningens Fond og Legat lovender skiløpere.

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 

Kostnader til ytelsesbasert pensjonsordning: 31.12.2021 31.12.2020
Årets pensjonsopptjening 117 520 174 486
Rentekostnad 361 026 491 844
Avkastning på pensjonsmidler -585 885 -1 104 739
Administrasjonskostnader 262 520 262 459
Resultatført  aktuarielt tap/(gevinst) 0 0
Resultatført nettoforpliktelse avkortn./oppgjør tap/(gev) 0 0
Resultatført akt. tap/gev. v/ avkortn./oppgjør 0 0
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 155 182 -175 950
AGA av pensjonskostnaden 21 881 -24 809
Resultatført pensjonskostnad 177 063 -200 759

Innbetalt premie til Innskuddsbasert pensjonsordning 2 451 549      2 586 336      
Kompensasjon vedr. overgang til innskuddspensjon 110 594         110 634         
Sum pensjonskostnad  (ytelse + innskudd) 2 739 205 2 496 211

31.12.2021 31.12.2020
Pensjonsforpliktelse PBO 25 056 141 24 876 520
Verdi av pensjonsmidler -24 844 954 -25 101 828
Påløpt pensjonsforpliktelse ekskl. arbeidsgiveravgift 211 187 -225 308
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -3 405 651 -3 258 626
Arbeidsgiveravgift -450 419 -491 235
Påløpt pensjonsmidler (-) /forpliktelse (+) inkl. arbeidsgiveravgift -3 644 883 -3 975 168

Økonomiske forutsetninger (gjelder ytelsespensjon):
Diskonteringsrente 1,50 % 1,50 %
Forventet avkastning 2,90 % 2,40 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,00 %
Forventet G-regulering 2,25 % 1,75 %
Forventet pensjonsregulering 0,00 % 0,00 %

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

Note 8 Langsiktig gjeld og pantstillelser 

Total gjeld sikret ved pant 2021 2020
Gjeld til Oslo kommune 500 000         500 000         
Herav gjeld med forfall senere enn 5 år 500 000         500 000         

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2021 2020
Bygninger og tomter 19 700 503     21 771 468     

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:
Gjeld til Oslo kommune 500 000         500 000         
Sum øvrig langsiktig gjeld 500 000         500 000         

Foreningen har to pensjonsordninger. Innskuddsordningen har i 2021 hatt 57 medlemmer (hel- og deltidsansatte), og det er innbetalt 
kr. 2.451.549 til ordningen. Pr. 31.12.21 hadde ordningen 52 medlemmer. Ytelsesordningen omfatter 27 medlemmer hvorav 2 aktive og 
25 alders-/uførepensjonister. Årets pensjonskostnad for ytelsesordningen er kr. 155.182. 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 
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Noter til regnskapet 2021
Alle beløp er i hele kroner.

Note 9 Finansielle anlegsmidler 

Beholdning Kostpris
Markedsverdi 

31.12.2021
Pengemarked 7 500 875      7 395 689      
Obligasjoner med høy kredittverdighet 7 716 569      7 466 635      
Høyrenteobligasjoner 7 451 751      7 590 374      
SUM finansielle andleggsmidler 22 669 195     22 452 698     

Fondsmidler i bank
Finn Qvales Fond 648 712         648 712         
DNB klientkonto 43 528           43 528           
DNB 24 24
SUM finansielle anleggsmidler i bank 692 264         692 264         

Sum finansielle anleggsmidler 23 361 459     23 144 962     

Note 10 Kommunale tilskudd til løypearbeid

Kommune 2021 2020
Asker kommune* 3 064 392 2 116 333
Bærum kommune 684 700 710 700
Enebakk kommune 72 000 72 000
Gran kommune 64 050 63 120
Hole kommune 20 000 20 000
Jevnaker kommune 66 205 64 277
Lier kommune 60 000 55 000
Lørenskog kommune 0 86 350
Nannestad kommune 155 000 155 000
Nordre Follo kommune** 885 988 0
Nittedal kommune 276 000 156 000
Oppegård kommune** 0 442 994
Oslo kommune 455 000 450 000
Ringerike kommune 350 000 350 000
Rælingen kommune 70 000 70 000
Røyken kommune* 0 864 969
Skedsmo kommune 0 48 000
Ski kommune** 0 442 994
Ullensaker kommune 0 65 000
Viken fylkeskommune 160 000 160 000
Sum kommunale tilskudd 6 383 335 6 392 737
* Røyken kommune er slått sammen med Asker kommune
** Ski og Oppegård kommune er nå Nordre Follo kommune
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Note 6 Egenkapital

Bunden EK Bunden EK Bunden EK
Res.andel 

Ski-VM 2011 
Finn Quales 

fond Øvrige fond* Annen 
egenkapital

Total 
egenkapital

Egenkapital 1. januar 5 704 988 12 642 232 3 093 653 30 008 635 51 449 508
Utdeling fra fond 0 0 -200 000 0 -200 000
Resultat for perioden 0 648 620 63 017 -2 951 264 -2 239 627
Korrigering av tidligere års feil 0 0 0 0
Egenkapital 31. desember 5 704 988 13 290 852 2 956 670 27 057 371 49 009 881
*Øvrige fond består av Skiforeningens Fond og Legat lovender skiløpere.

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 

Kostnader til ytelsesbasert pensjonsordning: 31.12.2021 31.12.2020
Årets pensjonsopptjening 117 520 174 486
Rentekostnad 361 026 491 844
Avkastning på pensjonsmidler -585 885 -1 104 739
Administrasjonskostnader 262 520 262 459
Resultatført  aktuarielt tap/(gevinst) 0 0
Resultatført nettoforpliktelse avkortn./oppgjør tap/(gev) 0 0
Resultatført akt. tap/gev. v/ avkortn./oppgjør 0 0
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 155 182 -175 950
AGA av pensjonskostnaden 21 881 -24 809
Resultatført pensjonskostnad 177 063 -200 759

Innbetalt premie til Innskuddsbasert pensjonsordning 2 451 549      2 586 336      
Kompensasjon vedr. overgang til innskuddspensjon 110 594         110 634         
Sum pensjonskostnad  (ytelse + innskudd) 2 739 205 2 496 211

31.12.2021 31.12.2020
Pensjonsforpliktelse PBO 25 056 141 24 876 520
Verdi av pensjonsmidler -24 844 954 -25 101 828
Påløpt pensjonsforpliktelse ekskl. arbeidsgiveravgift 211 187 -225 308
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -3 405 651 -3 258 626
Arbeidsgiveravgift -450 419 -491 235
Påløpt pensjonsmidler (-) /forpliktelse (+) inkl. arbeidsgiveravgift -3 644 883 -3 975 168

Økonomiske forutsetninger (gjelder ytelsespensjon):
Diskonteringsrente 1,50 % 1,50 %
Forventet avkastning 2,90 % 2,40 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,00 %
Forventet G-regulering 2,25 % 1,75 %
Forventet pensjonsregulering 0,00 % 0,00 %

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

Note 8 Langsiktig gjeld og pantstillelser 

Total gjeld sikret ved pant 2021 2020
Gjeld til Oslo kommune 500 000         500 000         
Herav gjeld med forfall senere enn 5 år 500 000         500 000         

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2021 2020
Bygninger og tomter 19 700 503     21 771 468     

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:
Gjeld til Oslo kommune 500 000         500 000         
Sum øvrig langsiktig gjeld 500 000         500 000         

Foreningen har to pensjonsordninger. Innskuddsordningen har i 2021 hatt 57 medlemmer (hel- og deltidsansatte), og det er innbetalt 
kr. 2.451.549 til ordningen. Pr. 31.12.21 hadde ordningen 52 medlemmer. Ytelsesordningen omfatter 27 medlemmer hvorav 2 aktive og 
25 alders-/uførepensjonister. Årets pensjonskostnad for ytelsesordningen er kr. 155.182. 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 
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Note 6 Egenkapital

Bunden EK Bunden EK Bunden EK
Res.andel 

Ski-VM 2011 
Finn Quales 

fond Øvrige fond* Annen 
egenkapital

Total 
egenkapital

Egenkapital 1. januar 5 704 988 12 642 232 3 093 653 30 008 635 51 449 508
Utdeling fra fond 0 0 -200 000 0 -200 000
Resultat for perioden 0 648 620 63 017 -2 951 264 -2 239 627
Korrigering av tidligere års feil 0 0 0 0
Egenkapital 31. desember 5 704 988 13 290 852 2 956 670 27 057 371 49 009 881
*Øvrige fond består av Skiforeningens Fond og Legat lovender skiløpere.

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 

Kostnader til ytelsesbasert pensjonsordning: 31.12.2021 31.12.2020
Årets pensjonsopptjening 117 520 174 486
Rentekostnad 361 026 491 844
Avkastning på pensjonsmidler -585 885 -1 104 739
Administrasjonskostnader 262 520 262 459
Resultatført  aktuarielt tap/(gevinst) 0 0
Resultatført nettoforpliktelse avkortn./oppgjør tap/(gev) 0 0
Resultatført akt. tap/gev. v/ avkortn./oppgjør 0 0
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 155 182 -175 950
AGA av pensjonskostnaden 21 881 -24 809
Resultatført pensjonskostnad 177 063 -200 759

Innbetalt premie til Innskuddsbasert pensjonsordning 2 451 549      2 586 336      
Kompensasjon vedr. overgang til innskuddspensjon 110 594         110 634         
Sum pensjonskostnad  (ytelse + innskudd) 2 739 205 2 496 211

31.12.2021 31.12.2020
Pensjonsforpliktelse PBO 25 056 141 24 876 520
Verdi av pensjonsmidler -24 844 954 -25 101 828
Påløpt pensjonsforpliktelse ekskl. arbeidsgiveravgift 211 187 -225 308
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -3 405 651 -3 258 626
Arbeidsgiveravgift -450 419 -491 235
Påløpt pensjonsmidler (-) /forpliktelse (+) inkl. arbeidsgiveravgift -3 644 883 -3 975 168

Økonomiske forutsetninger (gjelder ytelsespensjon):
Diskonteringsrente 1,50 % 1,50 %
Forventet avkastning 2,90 % 2,40 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,00 %
Forventet G-regulering 2,25 % 1,75 %
Forventet pensjonsregulering 0,00 % 0,00 %

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

Note 8 Langsiktig gjeld og pantstillelser 

Total gjeld sikret ved pant 2021 2020
Gjeld til Oslo kommune 500 000         500 000         
Herav gjeld med forfall senere enn 5 år 500 000         500 000         

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2021 2020
Bygninger og tomter 19 700 503     21 771 468     

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:
Gjeld til Oslo kommune 500 000         500 000         
Sum øvrig langsiktig gjeld 500 000         500 000         

Foreningen har to pensjonsordninger. Innskuddsordningen har i 2021 hatt 57 medlemmer (hel- og deltidsansatte), og det er innbetalt 
kr. 2.451.549 til ordningen. Pr. 31.12.21 hadde ordningen 52 medlemmer. Ytelsesordningen omfatter 27 medlemmer hvorav 2 aktive og 
25 alders-/uførepensjonister. Årets pensjonskostnad for ytelsesordningen er kr. 155.182. 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 
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Note 12 Aksjer 

Selskap Ant. aksjer Eierandel Pålyd. Overkurs Bokf. verdi
VisitOslo A/S 1 0,50 % 10 000 0 0

Note 13 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik 2021 2020
Betalbar skattekostnad - - 
Endring i utsatt skatt (133 470)        (43 197)          
Årets skattekostnad (133 470)        (43 197)          

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt (606 680)        (196 349)        
Permanente forskjeller - - 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (133 470)        (43 197)          
Effekt av nedvurdert utsatt skattefordel 133 470         43 197           
Skattekostnad - - 

Oversikt over utsatt skatt
Driftsmidler (3 635)            15 908           
Underskudd til fremføring (5 563 647)     (5 449 721)     
Netto utsatt skatt/ (skattefordel) (5 567 282)     (5 433 813)     
Effekt av nedvurdert utsatt skattefordel 5 567 282      5 433 813      
Netto utsatt skatt/ (skattefordel) etter nedvurdering* - - 
*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2021

Note 14 Bankinnskudd 

Bundet bankinnskudd for forskuddsskattetrekk på kr 1.771.036 og er medtatt under bankinnskudd i balansen.

Note 15 Fordringer

Utestående kundefordringer pr. 31.12  er kr. 3.752.106.  Det er avsatt for tap på fordringer på kr. 300.000.

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 2021 2020
Periodiserte inntekter:

Periodisert deltageravgift 11 366 066 10 080 363
Periodiserte sponsormidler og andre forskuddsbetalte inntekter 4 226 000 4 655 581
Øvrige øremerkede midler* 55 677 816 54 843 950

Sum andre utsatte inntekter pr. 31.12. 71 269 881 69 579 894
* Øremerkede midler inntektsføres over investeringens levetid

Annen kortsiktig gjeld 2021 2020
Avsetning for forpliktelser 4 471 619 2 931 042
Forpliktelser fond 0 347 072
Sum annen kortsiktig gjeld pr. 31.12. 4 471 619 3 278 114
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Note 11 Andre tilskudd og gaver 

Gavegiver Formål 2021 2020
Bergersenstiftelsen Øremerkede tilskudd 50 000 40 000
Bymiljøetaten Øremerkede tilskudd 800 000 750 000
Bymiljøetaten Aktivitetsmidler barn 1 256 500 855 000
Ferd AS Øremerkede tilskudd 0 100 000
Fossum IF Øremerkede tilskudd 0 135 000
Hans Herman Horns Fond Aktivitetsmidler barn 500 000 0
Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)Aktivitetsmidler barn 1 600 000 1 575 000
Lotteri- og stiftelsestilsynet Covid-19 kompensasjon 7 850 527 13 446 760
Miljødirektoratet Aktivitetsmidler barn 1 750 000 1 565 000
Miljødirektoratet Norske skispor 1 000 000 1 000 000
Nannestad almenning Øremerkede tilskudd 0 100 000
NIF/ Norges Olympiske Komité Aktivitetsmidler barn 175 000 175 000
Nittedal kommune Øremerkede tilskudd 233 000 350 000
Norsk Friluftsliv Øremerkede tilskudd 300 000 155 000
Norsk Tipping/Grasrotandelen Aktivitetsmidler barn 84 316 73 145
Oslo Idrettskrets Aktivitetsmidler barn 70 000 70 000
Oslo kommune, Bufdir Aktivitetsmidler barn 2 900 000 2 550 000
Oslo kommune, Kulturetaten Øremerket tilskudd 46 000 0
Oslo kommune, Næringsetaten Øremerket tilskudd 128 293 30 000
Oslo kommune, Velferdsetaten Øremerket tilskudd 100 000 0
Oslo kommune via Sørkedalen IF Øremerket tilskudd 50 000 0
Skatteetaten Lønnstilskudd Covid-19 0 589 400
Skiklubben Grenaderen Øremerket tilskudd 0 13 000
Sparebankstiftelsen JLN                  Øremerkede tilskudd 90 000 270 000
Sparebankstiftelsen DNB Øremerkede tilskudd 280 000 0
Sparebankstiftelsen DNB Trantjern 500 000 0
Spillemidler ColorLine Aktivitetsmidler barn 297 750 208 793
Investeringstilskudd fra private** Øremerkede driftsmidler 8 228 179 8 900 485
Gaver og bidrag fra private Øremerkede tilskudd 762 362 83 596
Avsetning ubenyttede midler* Øremerkede tilskudd -1 468 096 -839 797
Sum andre tilskudd og gaver 27 583 831 32 195 382
*Avsetning ubenyttede midler pr. 31.12. er øremerkede midler til gjennomføring av vinteraktiviteter i 2022.

**Spesifikasjon av gaver over kr. 30.000 gitt av private, stiftelser og legater.
Gavene inntektsføres som investeringstilskudd i takt med avskrivningene på investeringene:

Giver Formål Gavebeløp
Sparebankstiftelsen DNB Tilskudd til løypemaskin, scooter, ATV 2 720 000      
OBOS Tilskudd løypemaskin 1 800 000      
Hans Herman Horns fond Øremerket arbeid med barn og ungdom 1 130 539      
Hans Herman Horns fond Tilskudd løypemaskin og scooter 500 000         
Nora og Ole Fr. Anker-Raschs Stiftelse Scooter 250 000         
Geodata Scooter 250 000         
Ole Fr. Anker-Rasch Jubileumsbok Skimuseet 100 år 260 000         
Baker Hansen v/ Overtoppen Scooter 200 000         
Sparebankstiftelsen Ringerike Scooter 160 000         
Camaca AS Skimuseet 100 år 50 000           
Stokkedammen AS Skimuseet 100 år 50 000           
Mustad Industrier AS Skimuseet 100 år 50 000           
Arild Schultz Skimuseet 100 år 50 000           
Letron AS Skimuseet 100 år 50 000           
Rastebuas Venner Groomer Sørkedalen 30 000           
Sum øremerkede gaver mottatt i 2021 7 550 539      
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