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både i et inkluderingsperspektiv, med tanke på aktivitet
og helse og også for å øke forståelsen av natur og miljø.
I 1891 var veidirektør Hans Krag og Fritz Huitfeldt,
sekretær i Skiforeningen, på befaring i Holmenkollen.
Årsaken var noen vintre med dårlige snøforhold i Husebybakken på Smestad, og de var på leting etter et sted å
anlegge en hoppbakke med bedre klimatiske betingelser.
«Her skal bakken ligge», skal Huitfeldt ha konstatert da
følget sto ved Besserudtjernet. Allerede påfølgende år ble
det første Holmenkollrenn avholdt. Derfor feiret vi i år
Holmenkollbakkens 125-årsjubileum, blant annet med en
egen utstilling i Skimuseet og stor medieinteresse. 125 år
som nasjonalt og etter hvert internasjonalt ikon gjør Holmenkollen til et av verdens mest berømte idrettsanlegg.
Det er særegent at mens anlegget de første årene var for
de få og de aller djerveste menn, er det i dag en arena for
store og små, for flere idretter, hele året. De fleste anlegg
for toppidrett har utviklet seg motsatt vei. Det er helt
spesielt for verdens beste skiløpere og -hoppere å konkurrere i Holmenkollen, og det er like sterke opplevelser
for barn å trene eller konkurrere i de samme omgivelsene
som eliten. Vi skal gjøre vårt for at Holmenkollen er like
viktig ved kommende jubileum!
Det kan vi hevde med trygghet, da Skiforeningen og
Oslo kommune i løpet av året har kommet til enighet om
langsiktige avtaler for våre respektive roller og oppgaver
i Holmenkollen. Holmenkollanlegget har vært både utviklet og forvaltet med engasjement og til ulike parters
felles interesse over hele sin lange levetid. Med investeringene som ble gjort i anlegget frem mot 2011 kom nødvendigheten av en mer tidsriktig organisering av anlegget
og aktiviteten. Oslo kommune har fulgt opp med ressurser
til drift og vedlikehold med en helt annen tyngde enn tidligere. Dette er både nødvendig og viktig. Skiforeningen
har vært opptatt av kultur- og turistvirksomheten knyttet
til Skimuseet og hopptårnet, samt tilrettelegging for hverdagsidretten. Gjennom de nevnte avtaler har vi sikret oss
disse rollene, og på den måten skapt det fundamentet vi
trenger for aktiv, positiv tilstedeværelse til det beste for
medlemmer, ski-idretten, Holmenkollen og Marka.

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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DET ER BEFRIENDE for skiløperen at vi er på vei inn i en
hvit jul nå i 2017. Det er noen år siden sist, og vi har hatt en
flott sesongstart. Til forskjell fra de senere år har desember
bydd på snødekke også der de fleste av oss bor. Er det lov
å hevde at vi er en litt lykkeligere befolkning når den mørkeste måneden i året lyses opp av nysnø?
Året for øvrig har hatt mange høydepunkter, enkelte
mer spesielle enn andre. Det var unektelig særegent at
det største snøfallet sesongen 2016/17 kom 10. mai. Dette var dagen før Skiforeningens generalforsamling, som
normalt sett gjennomføres godt etter skisesongens slutt.
Enkelte av løypebasene børstet snøen av scooteren og
kjørte spor. Skulle jeg fått bestemme, ville jeg likevel hatt
de viktige centimeterne med snø nærmere juletider enn
sankthans.
Tross begrensede snømengder ble skisesongen for de ivrige likevel lang. Tidlig i sesongen ble en helt ny skidestinasjon ble skapt på Brovoll, nord i Romeriksåsene. Dette området er snøsikkert og tilgjengelig for mange, men
ganske lite kjent inntil Skiforeningen satte opp skibuss
dit. Samarbeidet vi har etablert, ikke minst med Lunner
allmenning, sikrer skimuligheter allerede på noen få centimeter snø. Opptil 5 000 mennesker ble rapportert å besøke Brovoll på helgedager tidlig i sesongen. Ønsket om å
komme seg ut i Marka og på ski er sterkt!
Også denne vinteren ble krevende for arrangører av
turrenn i Oslo-området. Det eneste større rennet som ble
arrangert var vår egen Holmenkollmarsjen, som vi nok en
gang måtte improvisere for å få gjennomført. Denne gangen ble ikke løsningen rundløype i Holmenkollen, men
skogsbilveier innerst i Sørkedalen. Ved hjelp av litt tilført
kunstsnø maktet vi å få til et realt skirenn med målgang
i Holmenkollen. Med krevende snøforhold og nedgang i
antall deltagere, blir flere skirenn avlyst. Jeg kan forsikre
medlemmer og deltagere om at Skiforeningen også i kommende år vil strekke oss svært langt for å få gjennomført
Holmenkollmarsjen. Det er et utrolig godt arrangement,
en flott tur og et viktig treningsmål, som på strålende vis
bidrar til ski-idrettens fremme.
Kunstsnøen reddet også Barnas skiskole. Det at vi evner å sette over 9 000 barn i stand til å utvikle skiferdigheter også i snøfattige vintre, er svært viktig. Det å mestre
skisporten er ikke nødvendigvis bare enkelt. Vi har alle
feilet mye før mestringen inntreffer. Det kreves trening,
øving, innsats og mye leik for å skaffe seg nok erfaring til
å ha ferdighetene som må til for å finne gleden ved å gli i
snøen. Da holder det ikke å starte når det begynner å snø,
men heller være forberedt når den gode vinteren kommer! Det er den samme filosofien som ligger til grunn for
det stadig voksende prosjektet Friluftsglede. Dette tilbys
skoler med hovedsakelig minoritetsbarn, og ga i 2017 4
200 barn grunnleggende friluftslivsinnføring på sommerstid og i skoletiden. Det å bidra til at stadig nye mennesker blir trygge i og interessert i friluftsliv er positivt
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MARKA

• ANTALL
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Mens MEDLEMMER
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MEDLEMMER
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• SISTE FØREMELDING VAR 19. MAI.
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MEDLEMXXX XXX

• VI PREPPET 20 261 KM LØYPER
I MARKA.
• VI EIER 12 LØYPEMASKINER,
DISPONERER YTTERLIGERE
TRE MASKINER OG EIER
28 SCOOTERE/ATV-ER.
• SKIFORENINGEN OG STUENE
KIKUT, LØVLIA OG VANGEN ER
MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT.
• KJENTMANNSHÅNDBOKEN 20162019 VAR VED ÅRSSKIFTET SOLGT
I 2376 EKSEMPLARER.

I BLANT ANNET DANMARK,
LATVIA, STORBRITANNIA,
TYSKLAND, KENYA, SØR-AFRIKA,
EMIRATENE, SINGAPORE,
CANADA, USA OG GUATEMALA.
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ANTALL PREPARERTE KILOMETER
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ARRANGEMENTER

AKTIVITET

• NÆR 6 000 DELTOK PÅ
BARNAS HOLMENKOLLDAG.

• VI HADDE 33 550 DELTAGERE PÅ
KURS OG AKTIVTETER.

• HOLMENKOLLMARSJEN BLE
FLYTTET FRA 11. FEBRUAR TIL
4. MARS.

• 249 INSTRUKTØRER HAR JOBBET
TIL SAMMEN 27.263 TIMER 15,5 ÅRSVERK.

• 2 000 DELTAKERE FULLFØRTE
HOLMENKOLLMARSJEN.

• 9 340 BARN DELTOK PÅ
BARNAS SKISKOLE.

• 1 400 BARN DELTOK PÅ
BARNAS SOMMERKOLLDAG.

• VI LÅNTE UT 1 700 PAR SKI OG
SKISKO TIL SKISKOLEBARN SOM
IKKE HAR EGET UTSTYR.

8
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• FRILUFTSGLEDE HADDE REKORDDELTAKELSE MED 4 200 ELEVER.
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KOMMUNIKASJON

ADMINISTRASJON

• SKIFORENINGEN.NO HADDE
8,8 MILLIONER SIDEVISNINGER,
EN ØKNING PÅ 24 PROSENT FRA
ÅRET FØR.

• SKIFORENINGEN HAR 55 FAST ANSATTE.

• FACEBOOK VAR FORTSATT EN
AV DE VIKTIGSTE KOMMUNIKASJONSKANALENE MED NÆRMERE
50 000 FØLGERE.

MAGNUS NYLØKKEN

ANDREAS BACHE-WIIG
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• 200 SKIINSTRUKTØRER SØRGER FOR
OPPLÆRING AV VOKSNE OG BARN
• 100 FRIVILLIGE BIDRAR I
MARKATJENESTEN OG VI HAR 1 000 		
FRIVILLIGE KOLLEN-FUNKSJONÆRER.

• SKIFORENINGENS LØYPEBASER
BIDRO DAGLIG MED BILDER FRA
MARKA.

10

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

11

ÅRSRAPPORT 2017

ET TILBAKEBLIKK PÅ 2017
DA SKIFORENINGENS LØYPEBAS Jarle
Jensen parkerte løypemaskinen i mai 2017,
hadde han sørget for skispor i hele seks måneder i Romeriksåsene – tross en snøfattig
vinter. Ikke bare bidro dette til å sette forholdsvis ukjente Brovoll på kartet, det viste
også at Skiforeningen er rigget til å møte de
utfordringene snøfattige vintre gir oss.
Skiforeningen er en mangfoldig virksomhet med et bredt spekter aktiviteter hele
året – i Marka og i Holmenkollen. Høy kompetanse, moderne utstyr og stor gjennomføringsevne i alle deler av virksomheten, er
viktige forutsetninger for å lykkes.

FIN SESONG I MARKA

Det er bidraget fra Skiforeningens 72 000
medlemmer som gjør det mulig for Skiforeningen å legge til rette for ski, sykkel og
friluftsliv i Marka. Medlemskontingenten
går uavkortet til Marka-arbeidet.

MAGNUS NYLØKKEN

DESTINASJON BROVOLL
Vinteren lot vente på seg i de fleste områder
av Marka. Brovoll ble som nevnt et viktig
utfartssted for alle som lengtet etter skiføre, og frem til det var mulig å gå Marka på
langs, var det til Brovoll skibussen gikk.
Vi hadde store snøfall på vårparten, og i
mai preparerte vi 33 kilometer løyper. Siste
føremelding kom 19. mai. Totalt hadde vi 101
skidager og 52 dager med 25 cm. snø eller
mer på Kikut/Bjørnholt. Vi fortsatte arbeidet
med tilrettelegging av utvalgte løyper i hvert
område for preparering på mindre snø.

12
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TILRETTELEGGING
Hvert år lærer mange tusen barn grunnleggende skiferdigheter på nærmiljøanleggene i
Oslo og omegn. Anleggene er også arenaer for
lek, trening og friluftsliv. Snøproduksjon er
viktig for både organisert og egenorganisert
aktivitet og vi fortsetter satsingen på dette.
Skiforeningen var involvert i snøproduksjon på åtte steder i 2017: Greverud, Skullerud, Eid, Fossum, Sørkedalen, Ringkollen,
Nittedal og Brovoll.
Vi oppgraderte snøproduksjonsanlegget
på Eid i Asker, og startet opp arbeidet med å
etablere et helt nytt snøproduksjonsanlegg i

Sørkedalen. Planlegging og finansiering av
et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er også i gang. Snøproduksjonsanleggene vil oppraderes og videreutvikles fortløpende i årene som kommer.
NASJONALT SAMARBEID OM
TILRETTELEGGING
Tidligløyper og snøproduksjon er tilretteleggingstiltak som blir viktigere i
fremtiden.
Skiforeningen mottar mange henvendelser fra lag og
foreninger rundt om i landet som tilrettelegger for
friluftsliv både vinter og
sommer. Det er spørsmål
av faglig, praktisk, organisatorisk og juridisk karakter, og handler ofte om
hvordan man kan tilrettelegge for ski i vintre med lite
snø. Det er naturlig for oss å
se nærmere på om vi kan ha en
kompetanserolle overfor de mange
aktørene som tilrettelegger for skiidrett
og friluftsliv. I september 2017 startet vi –
med støtte fra Norsk Friluftsliv – arbeidet
med å utrede interesse og behov for å etablere et nasjonalt nettverk for tilretteleggerorganisasjoner, der kompetansedeling
er et mål. Arbeidet fortsetter i 2018.
Skiforeningen har i mange år vært faglig
bidragsyter på det årlige løypeseminaret, og
fra 2017 er vi arrangør sammen med Norges skiforbund. Seminaret samlet rundt 130
personer i løypekjørermiljøet, og er en attraktiv arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.
EN GOD SESONG FOR STUENE
Skiforeningen har en rekke store og små
serveringssteder i mange områder av Marka. Vi eier og driver Marka-stuene Kikut i
Nordmarka, Løvlia på Krokskogen og Vangen i Østmarka. Vi driver også Skullerudstua
i Østmarka, som vi leier av Oslo kommune.
De fire store markastuene kan se tilbake på
et godt driftsår med bra besøk både av dagsturister og overnattingsgjester. Selskaper,

MAGNUS NYLØKKEN

ÅRET SOM GIKK
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Skiforeningen er
involvert i
snøproduksjon
åtte steder i
Oslo-området.

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

13

ÅRSRAPPORT 2017

SNORRE VEGGAN

MAGNUS NYLØKKEN

ÅRSRAPPORT 2017

Marka-stuene
kan se tilbake
på en god
sesong.

UNGE LOVENDE: 9340 barn deltok på Skiforeningens skiskole.

møter og konferanser er også en stor del av
inntektsgrunnlaget.
Skiforeningen har en betydelig eiendomsmasse som krever kontinuerlig vedlikehold og investeringer. I løpet av 2017 ble
det gjennomført betydelige vedlikehold av
stuene. Arbeidene er i tråd med en femårsplan som styret og administrasjonen
har utarbeidet, som skal sikre et helhetlig og langsiktig vedlikehold av
stuene. Planen har bidratt til at
standarden på eiendommene har
økt betraktelig. Takket være generøse gaver og bidrag samt egne
midler har vi klart å forsere denne planen betydelig. Dette gjør at
stuene nå for en stor del fremstår
i ny drakt, og ytterligere tiltak vil
gjennomføres i årene som kommer.
I 2017 ble en totalrenovering av bestyrerbolig på Skullerudstua påbegynt.
Der er det også laget et hvilerom for personell til snøproduksjon og skiskoleinstruktører. Arbeidet skjer i samarbeid med Oslo
kommune, som eier Skullerudstua. På Løvlia og Vangen er de gamle oljefyringsanleggene byttet ut med varmepumper.
14
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TRADISJONSRIKT RENN: Holmenkollmarsjen ble gjennomført i alternativ trasé.

Skiforeningen har også helgeservering i vintersesongen på Mikkelsbonn, Vensåsseter
og Greinehytta i Bærumsmarka, Heggelia,
Storebekkhytta og Vambua på Krokskogen,
Gørjahytta og Sandvikshytta i Nordmarka
syd og Bråtan i Sørmarka.
Gørjahytta åpnet igjen i 2017 etter å ha
vært stengt en sesong på grunn av branntekniske utbedringer. Heggelia fikk nye eiere mot slutten av 2016, og Skiforeningen
fortsetter driften her.
MARKAPOLITIKK
Skiforeningen skal bidra til å sikre hensynsfull ferdsel i Marka og samtidig legge forholdene til rette for friluftsliv med et mangfold av aktiviteter hele året. Vi bidrar med
vårt syn gjennom en rekke samarbeidsorganer og høringsprosesser og deltar i debatter
og diskusjoner. Ett eksempel er innspill i
prosessen med politiets nye breredskapssenter på Taralrud i Ski, der vi blant annet
har kommet med forslag til tiltak for å ivareta et godt og sammenhengende skitilbud
i området.
På www.skiforeningen.no/horingsuttalelser
publiseres uttalelser i aktuelle saker og in-

formasjon om Skiforeningens generelle friluftspolitikk.

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER HELE ÅRET

Holmenkollen er vår viktigste arena for
kurs og arrangementer, men det holdes kurs
og mindre arrangementer på hele østlandsområdet.
TRADISJONSRIKE
HOLMENKOLLMARSJEN
Holmenkollmarsjen er et tradisjonsrikt turrenn som går gjennom det beste av Marka,
og et renn det er viktig for Skiforeningen å
arrangere – også i vanskelige vintre.
Ved inngangen til 2017 var det knyttet
usikkerhet til gjennomføringen av Holmenkollmarsjen. For tredje år på rad måtte arrangementsledelsen vurdere både alternativ trasé og utsettelse. Det ble begge deler.
Det første skikkelige snøfallet kom midt
i januar. Det ga ikke tilstrekkelig snø i traseen, og rennet ble utsatt fra 11. februar til
4. mars. Forholdene var særlig utfordrende
i terrengløypene, og traseen for 54-kilo-

meteren måtte legges om og forkortes. Det
hindret ikke rundt 2 000 deltagere i å gjennomføre, og tilbakemeldingene fra de som
deltok, var gode.
Mange barns høydepunkt for skisesongen, Barnas Holmenkolldag, gikk av stabelen som planlagt i slutten av mars, på påskeføre og med sol fra skyfri himmel. 6 000
barn tok seg gjennom de varierte løypene
og gikk i mål i Holmenkollen. Barnas Holmenkolldag arrangeres også lokalt, og 2 000
barn deltok på disse arrangementene.
Barnas skiskoles 69. sesong hadde 9 340
barn på deltakerlistene. Barn og unge fra
mottaksklasser i Oslo, Akershus og Buskerud har fått prøve ski for aller første gang
gjennom «Alle på ski» - et prosjekt med stor
betydning for barn med flerkulturell bakgrunn. Utlån av ski og gratisplasser på kursene bidro igjen til at rekordmange barn fra
familier med økonomiske utfordringer fikk
mulighet til å gå på ski.
Langrennskursene ble gjennomført som
planlagt, selv om noen måtte flyttes til områder der vi produserer kunstsnø. Totalt
deltok 1 200 på langrennskursene, de fleste
på nybegynner- og litt øvet-nivå.

«Alle på ski» – et
prosjekt med
stor betydning
for barn med
flerkulturell
bakgrunn.
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Tross en
variabel vinter
deltok 1 200
personer på
langrennskursene.

HOLMENKOLLEN SOMMERSKISKOLE: Et populært tilbud for aktive unge.

SNORRE VEGGAN

HOLMENKOLLEN HELE ÅRET
Aktivitetsnivået var høyt også i sommerhalvåret med et bredt tilbud til mange ulike
målgrupper.
1 400 barn deltok på Barnas Sommerkolldag, som nå er godt etablert som en
innholdsrik familiedag i Holmenkollen
på vårparten. Arrangementet er som
navnet tilsier en sommervariant
av Barnas Holmenkolldag. Barna
kunne velge mellom fire hinderløyper med blant annet balansestokker, klatrenett og sklier, tilpasset ulike aldersgrupper.
Skiforeningen stilte som medarrangør på Kollentrappa – et
trappeløp fra bunn til topp i Holmenkollen. Trappetrening er i vinden og mange bruker allerede tribuneanlegget i Holmenkollen til dette, både
vennegjenger, bedrifter og lag. Kollentrappa var fulltegnet og 700 deltakere tok seg
opp de 600 trappetrinnene.
Barnas sommercamp er et populært tilbud i
forbindelse med sommerferien. Årets camp
var ekstra innholdsrik, og vi startet hver
sommercamp-uke med å utforske en ny og
16
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MIDTPUNKT: I 2017 var det 125 år siden de første Holmenkollrennene gikk av stabelen.

spennende sykkelbane. Videre utover sommercampuken fikk barna boltret seg med
blant annet funballz, kajakkpadling, bruskasseklatring, overnatting i lavvo og ikke
minst en hel dag i klatreparken på Tryvann.
Campen var fulltegnet før sommeren og i
løpet av fire uker deltok 325 barn.
FRILUFTSGLEDE FOR DE MANGE
Friluftsglede og aktivitetsdager er viktige
inkluderingsarenaer der familier kan møtes på tvers av sosial og kulturell bakgrunn.
Friluftsglede er en døråpner til Marka og
en lavterskel introduksjon til et allsidig friluftsliv. I løpet av 2017 deltok 4 770 barn fra
25 Oslo-skoler med høy andel av elever med
minoritetsbakgrunn.
På friluftsskolen i sommerferien kunne 80
barn i alderen 9 til 12 år utfolde seg i mange
forskjellige friluftsaktiviteter som padling,
fisking, bading, orientering, klatring, bygge
leirplass og overnatte i skogen. Lav egenandel
og friplasser gjør at alle kan delta på lik linje.
#LIVETERBESTUTE
Gratistilbudet «trening uten tak» er blitt
veldig populært. I løpet av sesongen arran-

gerte vi ukentlige treninger seks steder i
Oslo. Det er ingen andre krav til deltakerne
enn at de må ha med seg joggesko og godt
humør, og opplegget tilpasses alle nivåer.
Vi regner med at rundt 130 deltok hver uke.
Skiforeningens dag ble avholdt i Holmenkollen i september og innledet nok en gang
et nytt medlemsår. Det var en suksessfull familiedag for store og små med rekordstort
oppmøte. Her var det en rekke aktiviteter
som sommerskispor, sykkelbane, hinderløype og skattejakt med flotte premier fra vår
samarbeidspartner Intersport. Det var også
gratis inngang i Skimuseet.
Høsten er en flott tid i Marka og en
torsdags kveld i midten av oktober fant
nærmere 4 000 mennesker veien opp til
Nedre Blanksjø nord for Sognsvann. Vi
arrangerte mørketur sammen med samarbeidspartner Kvikk Lunsj. Deltakerne
fulgte fakkelløype fra Sognsvann til Nedre
Blanksjø. Her ventet drikke og en matbit,
og vi hadde tilrettelagt for to ulike løyper
i mørket.

EN MODERNE 125-ÅRING

Holmenkollen er viktig for Skiforeningen,
og Skiforeningen er viktig for Holmenkollen. I 2017 markerte vi Holmenkollens
125-årsjubileum, og vi kom til enighet med
Oslo kommune om en langsiktig avtale
som sikrer vår tilstedeværelse i Holmenkollen også i fremtiden. Skiforeningen
skal ha ansvaret for kultur- og turistanlegget, for eventer og arrangementer og
for å sikre hverdagsidrettens plass i nasjonalanlegget. Dette skaper en viktig forutsigbarhet både med tanke på hva Holmenkollen skal fylles med av aktiviteter,
men også på inntektssiden. Kultur- og turistanlegget er en viktig inntektskilde for
Skiforeningen.
For Skiforeningen er altså Holmenkollen
langt mer enn en sportsarena.

I 2017 markerte
vi Holmenkollens
125-årsjubileum.

ØKT AKTIVITET
Holmenkollen står sterkt som et av Norges mest populære kultur- og turistmål. I
Skimuseet presenteres norsk og internasjonal ski- og polarhistorie, og en tur opp i
hopptårnet gir fantastisk utsikt over Marka,
hovedstaden og Oslofjorden. Dette suppleSKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017
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Holmenkollen og
Skimuseet er et av
Norges mest
populære kulturog turistmål.

res med populære tilbud – som en splitter
ny skisimulator, frisbeegolf, spennende og
aktuelle utstillinger i museet, og en moderne og oppgradert kafé.
I 2017 besøkte 172 000 personer Skimuseet og hopptårnet. Selv om dette er en liten
nedgang fra 2016, var billettinntektene likevel høyere, fordi vi hadde flere individuelle
besøkende som betaler full pris. Individuelle turister øker fremdeles og vi ser fortsatt
effekten av lav kronekurs og at Norge blir
sett på som et trygt reisemål. Salg av Oslopass gikk noe ned i 2017 på grunn av prisøkning, men inntektene fra passet økte likevel.
Det er i sommermånedene kultur- og turistanlegget har flest besøkende, og turistene tas imot av 50 dyktige timeansatte, som
til sammen snakker 10 språk. Disse er viktige bidragsytere til suksessen.
Kollensvevet fortsatte å være en stor
suksess. Åpningstidene var fra mars til og
med oktober, og vi hadde åpne dager i hele
skoleferien. Cirka 11 000 personer hoppet
i Kollensvevet i 2017 og vi gjennomførte
«Kollensvevet by night» i oktober. Det nye
Kollensvevet, som har økt kapasitet, åpner
våren 2018.
Kabinheisen til toppen av tårnet hadde
noen tekniske utfordringer gjennom året.
Sammen med Oslo kommune, som eier heisen, ser vi på flere tiltak for å øke driftssikkerheten.
ARRANGEMENTER
Skimuseet og hopptårnet skaper en flott
ramme rundt mange ulike typer arrangementer. I forbindelse med Kong Haralds
Ungdomsstafett i mars, arrangerte Skiforeningen, Oslo skikrets og NIF pølsefest
for kongen. Anledningen var kongens 80års dag. 150 unge skiløpere feiret Kongen,
som hadde med seg barn, svigerbarn og barnebarn til Skimuseet.
I november ble boken om Hans Herman
Horn lansert. Boken er skrevet av Marianne Reusch og var en gave fra Skiforeningen
i anledning Horns 85-årsdag. Utgivelsen
ble markert i Skimuseet med en mottagelse
med musikalsk innslag og skuespill i regi av
medlemmer fra Skiklubben Ull.
I begynnelsen av desember markerte vi
Finlands nasjonaldag. Holmenkollbakken
lyste blått i en uke, og Skiforeningen tok imot
den finske ambassadøren og Oslos ordfører
da de blå lysene ble tent.
Også i 2017 var vi aksjonær i Visit Oslo
som står for mye av den internasjonale markedsføringen av Holmenkollen. Oslo er kåret
til en av de 10 byene innflytelsesrike Lonely

ANDREAS BACHE-WIIG
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Planet anbefaler å besøk i 2018, og vi forventer at dette vil øke besøket de neste årene.
DOKUMENTASJONSPROSJEKT
Dokumentasjonsavdelingen i Skimuseet
har de to siste årene jobbet med å registrere alle gjenstander som er utstilt i museet
og som vi oppbevarer på magasin (museumslageret). I dette digitaliseringsprosjektet sørger vi for at alle gjenstandene får et
nummer, blir fotografert og at alle opplysninger som på en eller annen måte følger
med gjenstanden, blir videreført. Til hjelp
i arbeidet med å digitalisere samlingene,
har museene i Norge en database der
vi legger inn opplysninger og bilder. Fra denne databasen hentes
innhold som publiseres på digitaltmuseum.no. Det betyr
at flere historiske gjenstander blir tilgjengelig for et
større publikum.
Skimuseet er verdens eldste museum som spesialiserer seg på ski og skihistorie,
og er en mye brukt kilde blant
journalister, forfattere og andre museer – både nasjonalt og
internasjonalt. I løpet av et år får vi
mange forespørsler om særlig historiske skibilder. Vi låner også ut gjenstander til andre museer.
Et tilbygg som skal inneholde et magasin
som kan oppbevare alle museumsgjenstander på en sikker måte, er i planleggingsfasen. Bygget vil også inneholde kafé og møterom. Etter planen skal bygget ståferdig til
Skimuseets 100-årsjubileum i 2023.
KARL ROLL KOM HJEM
Karl Rolls bauta ble avduket i 1968 på
Tryvann. Etter hvert som bruksmønsteret
av området endret seg, ble bautaens plassering bortgjemt. Skiklubben Ull har derfor
jobbet for å få den hjem til Holmenkollen,
og i slutten av mai avduket ordfører Marianne Borgen bautaen utenfor Skiforeningens hus.
Karl Roll (1868-1958) har en helt spesiell
posisjon i norsk skihistorie. Som aktiv utøver representerte Roll Ull. Han var generalsekretær i Skiforeningen, tok initiativet til
Skiforeningens årbok, og la grunnlaget for
etableringen av både Norges skiforbund og
Det internasjonale skiforbundet.

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017
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ALLE PÅ SKI: Mange får prøve seg på ski for første gang gjennom Skiforeningens kurs og aktivitetsdager.

UT I MØRKET: 4000 deltok på mørketur i Marka i regi av Skiforeningen og Kvikk Lunsj.

SAMARBEIDSPARTNERE
OG STØTTESPILLERE

Ett av flere grep var å samle ansvaret
for innholdet i alle kommunikasjonsflater – sosiale medier, web og Snø & Ski
– hos en kanalredaktør. Dette har sikret en bedre og mer helhetlig historiefortelling i alle kanaler.
Føremeldingen var fortsatt den mest
besøkte siden på skiforeningen.no, og
Facebook den kanalen der vi når flest
mennesker med vårt budskap.
Det enkelttiltaket vi lyktes best med i
2017, var samarbeidet med Kvikk Lunsj
om en mørketur. Vi inviterte til Nedre
Blanksjø nord for Sognsvann. Her bød
vi på enkel servering og markerte to
rundløyper i mørket. Vi startet planleggingen av kommunikasjonsløpet allerede før sommeren, og ble enige om felles
mål og budskap. Dette tok vi ut i våre
respektive kanaler mot de målgruppene
vi ønsket å nå. Resultatet var at 4 000
mennesker deltok. En undersøkelse
gjennomført blant deltakerne etter arrangementet, viste at vi inspirerte mange vi ellers ikke når til å komme seg ut i
Marka ut i Marka.

Samarbeid med næringslivet ga også i
2017 viktige bidrag til Skiforeningens
drift, både finansielt og gjennom samarbeid som styrker kommunikasjon og
merkevare. Gjennom gjensidige ytelser
er samarbeidet til glede for begge parter og for Skiforeningens medlemmer.
Samarbeidspartnerne muliggjør det
høye aktivitetsnivået vi har i dag.
Samarbeidsavtalene tilpasses hver
enkelt partner og er sammensatt av en
miks av profileringselementer, aktiviteter og forretningsmessige muligheter.
Total verdi av Skiforeningens samarbeidsavtaler med næringslivet i 2017 var
på cirka kr 16,5 millioner kroner, i kontanter og vareleveranser. Pengestrømmen fra samarbeidspartnerne knyttes til
ulike aktiviteter, avhengig av hvilke målgrupper samarbeidspartnerne ønsker å
nå og hvilke av Skiforeningens verdier
de ønsker å knytte sitt merkenavn til. De
store arrangementene og massemønstringene gir størst verdi for samarbeids-
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partnere. I 2017 var over 2,8 millioner
kroner av avtaleverdiene knyttet til Holmenkollmarsjen, mens cirka 2 millioner
var knyttet til Barnas Holmenkolldag.
Effektene av samarbeidet med Skiforeningen dokumenteres gjennom
den årlige sponsoreffektundersøkelsen.
Svarene fra undersøkelsen brukes aktivt for å maksimere verdien av samarbeidet for begge parter.
I 2017 ble det solgt annonser til en
verdi av drøyt 1,3 millioner kroner på
skiforeningen.no og til Snø og Ski. En liten andel av dette er inkludert i samarbeidsavtalene. Mot slutten av 2017 inngikk vi avtale med annonsebyrået HS
Media. Målet er å opprettholde annonseinntekten, og på sikt se på muligheter
for økt inntjening også på skiforeningen.no. Her har vi til nå valgt å tone annonsene noe ned, for til gjengjeld å øke
fokus på egne produkter og på innhold
om skal inspirere til aktivitet.
GAVEGIVERE
Skiforeningen mottok en rekke svært
kjærkomne gaver og tilsagn til gaver til

løypemaskiner og anlegg i 2017:
• Sparebankstiftelsen Ringerike og
Ringerike kommune til ny maskin på
Ringkollen/Krokskogen nord
• Nora og Ole Anker-Raschs Stiftelse til
ny løypemaskin i Sørkedalen/Krogskogen syd
• Bergesenstiftelsen og Ski og Oppegård kommuner til ny løypemaskin på
Greverud i Sørmarka
• Sparebankstiftelsen DNB til ny løypemaskin på Kikut/Nordmarka syd
• Hans Herman Horns fond til nytt
snøproduksjonsanlegg i Sørkedalen
• Sparebankstiftelsen Ringerike til nytt
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen

KOMMUNIKASJON SOM
FÅR DEG UT

Våren 2017 ferdigstilte vi en kommunikasjonsstrategi, som bygger opp under
Skiforeningens overordnede strategiske
mål. Strategien peker ut en retning for
kommunikasjonsarbeidet de neste årene
og definerer mål, målgrupper og ulike
kommunikasjonsverktøy.

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017
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ASKER OG BÆRUM
En sen vinter satt sitt preg på 2017. Vi
måtte avlyse første helgevakt på Mikkelsbu, men i mars var det en fin vinterhelg der med mange folk på ski.
Måneskinnstur til Greinehytta ble fint
gjennomført, til tross for at tåken kom
sigende. Vi har deltatt på Barnas Holmenkolldag og på skibussen til Ringkollen. Vi har hjulpet til på skolene i Asker
og Bærum og på patruljering i Marka.
Vi har hatt smøresevice på Vensåsseter
og Sørsetra. Vi har også stilt opp på flere
arrangementer i Skiforeningens regi.
ENEBAKK
En snøfattig vinter påvirket tilbudet.
Golfbanen i Ytre Enebakk fungerte hele
vinteren, der trenger man ikke mye snø.
På Lyseren var det også løyper. Gaupesteinrunden ble kun kjørt én gang, Ytre
– Kirkebygda – Streifinn et par ganger.
Vinterdilten måtte avlyses på grunn av
snømangel, men vi klarte å gjennomføre Barnas Holmenkolldag. Det var sol og
passende kuldegrader. Vi laget bål hvor
deltakerne kunne grille medbrakt mat.
114 barn gikk gjennom løypene. Været
var ikke med oss da vi arrangerte båldagene, likevel møtte til sammen rundt
300 kaffetørste turfolk opp. Bråtanstua
var oppe de 11 søndagene mellom midten
av januar til påsken med godt besøk. Det
skjer stadig fornyelser på Bråtan. Vi har
dessverre ikke mobildekning på Bråtan,
og gjestene kan ikke betale med Vipps.
Vi har fått gjort mye arbeid i løypenettet, som rydding, merking, planering og
utbedringer.
FROGN
Lokalutvalget for Frogn kommune ble
tatt opp igjen med et nytt styre våren
2017. Det nye styret er tett koblet mot
skigruppa i Drøbak-Frogn IL (DFI), som
gjør mesteparten av jobben med skiløyper i Frogn. Det var en snøfattig vinter
og de eneste skiløypene som var preparert, var i kunstsnøtraseen i lysløypa ved
golfbanen i Frogn. Denne traseen var
imidlertid åpen hele vinteren. Det var
noen mildværsperioder som ga utfordringer med is og hålke, men vi klarte å
holde løypa i noenlunde forfatning. 2017
avsluttet med ny runde med kunstsnøproduksjon slik at det var løyper klare
rett før jul. Tilskuddet fra Skiforeningen
gikk i sin helhet til DFI Ski som står for
all løypepreparering i kommunen.
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NITTEDAL
Skiforeningens Lokalutvalg i Nittedal
ble vedtatt opprettet på Skiforeningens
styremøte 15. juni 2017. Lokalutvalget
hadde sitt første styremøte på Sørli i
Nittedal 18. september, der utvalget
konstituerte seg med fire styremedlemmer, etablerte vedtekter, og gikk gjennom status i prosjekter og prosesser av
skipolitisk interesse i Nittedal. I tillegg
har utvalget gjennomført møte med alle
skigruppene i kommunen (Hakadal,
Nittedal og Gjelleråsen) for å presentere seg og avklare hvordan vi kan samarbeide bedre for å utvikle skiaktivitet og
friluftsliv i kommunen. Felles utvikling
av løyper vil stå sentralt i det videre arbeidet her. Vinteren 2017-2018 starter
Skiforeningen for første gang opp skiskole for både barn og voksne i Nittedal,
og alle kurs vil bli gjennomført på Sørli,
der skigruppa i Nittedal har etablert et
nytt kunstsnøanlegg i samarbeid med
Skiforeningen.
RINGERIKE, HOLE OG JEVNAKER
Sesongen startet med snøfall allerede
7. november, men det ble raskt mildvær
som påvirket forholdene i høyden. Det
eneste stedet hvor vi hadde bra løyper
var i Sinnerdalen. Det var først i midten
av januar at det ble stabile forhold i resten
av løypenettet. Derimot ble det kjørt løyper på stadion 11. mai, noe som må regnes
som veldig sent i sesongen. I løpet av sesongen ble det gjort en formidabel jobb
av dugnadsgjengen i løypenettet. Den
består av syv personer som jobber i løypene hver tirsdag i en periode på våren
og utover høsten fram til sesongstart.
490 barn var påmeldt til skiskolen.
Tross lite snø, fikk vi de beste tilbakemeldinger. Ringkollen Vinterfestival ble
avholdt i uke 10 med aktiviteter hver
dag hele uken. Lokalutvalget samarbeidet med Sparebank1 Ringerike og Hadeland om skoleskistafetten. Barnas
Holmenkolldag Ringkollen ble avviklet
søndag 12. mars. 593 barn deltok. Lokalutvalget deltok i år igjen med stand
på Ringeriksdagen lørdag 2. september,
for å profilere Skiforeningen og det arbeidet som gjøres.
RØYKEN
Vinteren var meget snøfattig og det
var vanskelig å få preparert det vanlige
løypenettet i Kjekstadmarka. Til tross
for dette muliggjorde et tidlig snøfall

(4. november 2016) løypepreparering
i Elvelia, og vi klarte å opprettholde
spor her gjennom hele sesongen. Det
ble også kjørt inn snø til denne løypa.
Barnas Holmenkolldag ble arrangert
fra Vesledammen. Ellers ble det utført
en del arbeider på løypenettet som for
eksempel opprensking av rør og grøfter langs veien i Elvelia, planering og
rør ved Grinimyra mot Kjekstad Golfbane, ROS-hytta til Bertelsmyr og mot
Sekkmyrbakken. Vi har planert og tatt
vekk stein mellom Bertelsmyr og Fuglemyr,og drenert traseen Trangeberga
mot Småvanna. Vi har også planert og
kjørt på 100 m3 leire i lysløypa fra Spikkestad, samt grøftet og lagt nye rør. Traseen ved Småvannsbru fikk grønt lys,
men senere stanset igjen på grunn av
funn av salamandere. Det er viktig å få
åpnet dette prosjektet igjen for å komme til med løypemaskin i området.
SØRMARKA OPPEGÅRD/SKI
Året 2017 var også et utfordrende år hva
gjaldt temperatur og snø, men ved hjelp
av en flittig løypebas og snøproduksjon
var det meget gode skiforhold på Østre Greverud gjennom hele sesongen.
I løpet av 2017 ble det etablert en egen
dugnadsgruppe i lokalutvalget som skal
bistå løypebasen i å vedlikeholde løypetraseer. De har gjort en formidabel jobb.
Lokalutvalget var representert på en
rekke aktivitetsdager i Follo, og arrangerte familiedager, fotturer og Barnas
Holmenkolldag med rekorddeltagelse.
Deltagelsen på nissefesten i desember ble imidlertid et lite antiklimaks i
forhold til tidligere år og forventningene vi hadde, noe som nok skyldes
kollisjoner med andre arrangementer
i området. Skiskolen hadde denne sesongen ca. 1000 deltagere. Skiforeningen Sørmarka var høringsinstans i en
rekke reguleringsplaner som vil kunne
påvirke løypetraseer, deriblant nytt beredskapssenter på Taraldrud og ny lysløypetrasé Linås/Ramstad (Langhus).
Lokalutvalget er representert i referansegruppa i arbeidet med utarbeidelsen
av Temaplan for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv 2018-2030 i Nordre Follo.
Lokalutvalget var også med i kartlegging og verdsettelse av friluftsområdene i Follo. Årsregnskapet for 2017 viser
et godt resultat og en sunn økonomi.
Skiforeningen har også et lokallag for
Gjøvik og omegn.
SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017
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SKIFORENINGENS ÆRESMEDLEMMER
HM Kong Harald
Hans Herman Horn
Rolf Nyhus
STYRET
Styreleder og fire styremedlemmer var på valg på generalforsamlingen 2017. Styreleder og tre styremedlemmer kunne gjenvelges og ble gjenvalgt. Kristine Klaveness ble valgt som nytt
styremedlem, og styret har i 2017 hatt følgende medlemmer:
Jon Hindar (leder), Ragnhild Amlie, Erik Bruun, Anne Cappelen, Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen, Geir Skari, Brit
Lisa Skjelkvåle, John Bror Skoglund, Kari Stende Teigen (ansattes representant).
RÅDET
Rådets ordfører og tre rådsmedlemmer var på valg hvorav
rådets ordfører og ett rådsmedlem kunne gjenvelges og ble
gjenvalgt. Rådet har i 2017 hatt følgende medlemmer:
Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Per Bergerud, Kristin Bjella,
Kristin Felde, Olav Fjell, Rune Gerhardsen, Kai Krüger
Henriksen, Carl Otto Løvenskiold, Åge Pettersen, Marianne
Reusch, Vigdis Jynge. Skiforeningens æresmedlemmer har
møte- og talerett i rådet.
VALGKOMITEEN
Henrik H. Langeland ble valgt som nytt medlem til valgkomiteen på generalforsamlingen 2017. Valgkomiteen består
av Knut Halvor Hansen (leder), Per Bergerud og Henrik H.
Langeland. Ifølge Skiforeningens lov suppleres valgkomiteen
med ett styrevalgt medlem, Ragnhild Amlie, og ett rådsvalgt
medlem, Kristin Felde.

STYREOPPNEVNTE KOMITEER
MARKAKOMITÉEN
Knut Almquist, leder
Knut Halvor Hansen
Anne Cappelen
Bjørn-Inge Larsen
Arne Fr. Mathisen
Vigdis Jynge
Carsten Riekeles
Jørgen Weidemann Eriksen
Leiv Helsingen
Anne Nyhus
Johs Bjørndal
Bente Flygind
Ole Henrik Lien Andersen
Lisa Näsholm
Espen Jonhaugen

Kai Krüger Henriksen
Bjørn Henrik Rasmussen
Rolf Nyhus
Frode Ranhoff
Birgitte Espeland
Ola Bustad
Jeanette Hansen
Steinar Eidaker
KOMITÉ FOR ØKONOMI, FINANS OG JURIDISKE SAKER
Bjørn Henrik Rasmussen, leder
Jon Hindar
Ragnhild Amlie
Erik Bruun
Erik Eide
Steinar Eidaker
Lene Wik Alfredsen
EIENDOMS- OG STUEKOMITEEN
Rolf Nyhus, leder
Geir Skari
Knut Halvor Hansen
Gro Gjestland Strand
Klaus Kromann
Steinar Eidaker

SKIFORENINGEN UTVIKLING
Anders Haugen, leder
Brit Lisa Skjelkvåle
John Bror Skoglund

24

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

25

ÅRSRAPPORT 2017

MAGNUS NYLØKKEN

ÅRSRAPPORT 2017

ØKONOMI

KING OLAV TROPHY BLE TILDELT H.M. KONG HARALD
Kong Harald er æresmedlem i Skiforeningen, og har gjennom
sitt engasjement og sin tilstedeværelse over mange tiår bidratt
til å fremme skiidretten på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Kong Harald er en av de som har vært til stede på flest skirenn,
ikke minst i Holmenkollen. Hans idrettsfaglige kompetanse
er meget høy, og han forlater ikke arenaen før siste løper
har passert målstreken. Kongen er en unik ambassadør for
skisporten.
BIRKEBEINERPLAKETTEN MED GULLNÅL BLE TILDELT
Bjørn Henrik Rasmussen trer ut av rådet etter ni år – de siste
årene har han vært varaordfører. Han var styremedlem i seks
år fra 2000 til 2006. Bjørn Henrik har i en årrekke vært medlem og leder av komiteen for økonomi, finans og juridiske saker, han er fortsatt leder av komiteen. Han har vært medlem
av komiteen Skiforeningen utvikling fra år 2000 og han var
medlem av arrangements- og festkomiteen for Skiforeningens 125 års jubileumsarrangement i 2008. I et langt og tillitsfullt samarbeid har Bjørn Henrik vært en god rådgiver for
styret og administrasjonen i flere krevende saker.
SKIFORENINGENS SØLVNÅL BLE TILDELT
Henrik H. Langeland som har vært styremedlem i seks år.
Henrik er brennende interessert i Marka, og han er en veldig
26
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habil turrennløper. Når løypestrategi og løypearbeid diskuteres i styret, fremhever Henrik alltid betydningen av et allsidig
løypenett, og vi kjenner godt hans sterke ønske om å prioritere scooterløypene. Også som forfatter har Henrik gitt Marka
og Holmenkollen, skiløping og snø god plass. Vi setter stor
pris på at han blir med videre som medlem av valgkomiteen.

ANDREAS BACHE-WIIG
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NØKKELTALL OG
ØKONOMI
SKIFORENINGEN Skiforeningen har ikke som mål å gå med
store overskudd, men skal ha en sunn økonomi. Markaarbeidet er den mest omfattende delen av virksomheten, både i
aktivitetsnivå og i kostnader. De største postene i regnskapet
går til løypearbeid, snøproduksjon, digitale brukertjenester,
serveringssteder og annen eiendom samt medlemsbladet
Snø & Ski. Hovedinntektskilden for dette virket er medlemskontingenten. Utover dette er tilskudd fra kommuner og gaver fra private givere de viktigste inntektskildene for å kunne
gjennomføre arbeidet i Marka. Men selv med gode inntekter
dekker ikke disse alle kostnadene. Markaarbeidet får derfor
bidrag fra vår kultur- og turistvirksomhet i Holmenkollen til
å dekke underskuddet. For 2017 tilsvarte dette et bidraget 5
millioner kroner.
Årsregnskapet for Skiforeningen ga i 2017 et overskudd på
217 tusen kroner. Det kom inn 650 tusen kroner fra livsvarige
medlemmer som er overført Finn Qvales Fond.

Inntekter fra
samarbeidsavtaler
9%

Andre inntekter
Leieinntekter
3%
4%

FORDELING INNTEKTER

FORDELING KOSTNADER

SKIFORENINGENS totale inntekter var 120,7 millioner kroner i 2017. Av dette kom 26,6 millioner kroner
fra medlemskontingenten, 32,9 millioner kroner fra
Kultur- og turistvirksomheten og 18 millioner kroner
fra deltageravgifter fra våre arrangementer. Andre
inntekter er offentlige tilskudd og gaver, inntekter
fra samarbeidsavtaler, annonser og utleie. Øremerkede gaver til investeringer av driftsmidler, som løypemaskiner og lignende, blir inntektsført i takt med
avskrivningene på driftsmiddelet. I 2017 ble det inntektsført 6,9 millioner kroner av øremerkede gaver
(investeringstilskudd). Pr 31.12.2017 er det balanseført 49,4 millioner kroner av øremerkede gaver som
skal inntektsføres i takt med driftsmidlene fremover.
Investeringer i anleggsmidler, stuer og anlegg er
svært kostbart. Skiforeningen er avhengig av å motta
økonomiske gaver for å sikre en oppdatert og moderne maskinpark, bedre snøproduksjonsanlegg,
vedlikehold av stuene samt utvikling av Skimuseet.
Skiforeningen takker for alle som har bidratt til at vi
får sikret en god drift med høyt aktivitetsnivå.

SKIFORENINGENS kostnader er i hovedsak knyttet
til tilrettelegging i Marka og andre medlemsrelaterte aktiviteter, drift av Kultur- og turistanlegget, samt
gjennomføring av aktiviteter og arrangementer hele
året.
Skiforeningen har gjennomsnittlig hatt 54,4 faste
årsverk i 2017. I tillegg har Skiforeningen hatt innleid
hjelp og instruktører på skiskolen og i Kultur- og turistvirksomheten på ca 34,5 årsverk fordelt på 357
personer.

TALL (I MILLIONER KRONER)
Medlemsinntekter
Deltakeravgifter
Billettinntekter Kultur- og turistanlegget
Salg av varer kultur- og turistanlegget
Offentlige tilskudd og gaver
Inntekter fra samarbeidsavtaler
Leieinntekter
Momskompensasjon
Andre inntekter

26,6
18,0
17,6
15,3
19,6
10,7
5,2
4,0
3,8

SUM INNTEKTER

120,7

TALL (I MILLIONER KRONER)
Tilrettelegging i Marka og annet medlemsrelatert arbeid
Drift av Kultur- og turistvirksomheten
Aktiviteter
Arrangementer og sport
Administrasjonskostnader
Eiendomsdrift

50,1
29,8
21,9
9,9
6,6
2,2

SUM KOSTNADER

120,5

MAGNUS NYLØKKEN
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Administrasjonskostnader
Eiendomsdrift
5%
2%
Arrangementer
og sport
8%

Medlemsinntekter
23%
Aktiviteter
18%

Tilrettelegging i
Marka og annet
medlemsrelatert
arbeid
42%

Offentlige tilskudd
og gaver
17%

Deltageravgifter
16%

Salg av varer
Kultur- og turistanlegget
13%

Drift av Kulturog turistvirksomheten
25%

Billettinntekter
Kultur- og turistanlegget
15%
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STYRETS BERETNING 2017
VIRKSOMHET OG FORMÅL
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme – Skiforeningen – ble
stiftet i 1883 og har per i dag ca. 72.000 medlemmer. Skiforeningen er en av Norges eldste og største friluftsorganisasjoner. Skiforeningen arbeider for å skape gode markaopplevelser
og enestående øyeblikk i Holmenkollen. Foreningen er åpen
for alle. Generalforsamlingen, som avholdes hvert år, er foreningens øverste organ. Skiforeningens formål har siden stiftelsen vært å arbeide for «utbredelse av ski-idrett og annet
friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene».
Skiforeningens administrasjon holder til i Skiforeningens
Hus i Holmenkollen, Oslo.
I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen
for fortsatt drift er tilstede.
ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskap er utarbeidet etter god regnskapsskikk og er i
samsvar med gjeldende Norsk regnskapslovgivning.
Skiforeningens driftsinntekter ble i 2017 kr. 120,7 mill. mot
kr. 122,7 mill. i 2016. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere
deltakerinntekter fra arrangementer i Holmenkollen.
Driftsresultat ble i 2017 kr. 0,5 mill., mot kr. 3,1 mill. i 2016.

RESULTATDISPONERING:
Overført Finn Qvales Fond (Bunden EK)
Overført resultatandel etter Ski-VM 2011
(Bunden EK)
Overført Skiforeningens fond
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer

650 200
-687 000
8 625
245 399
217 224

GAVER OG TILSKUDD
Finansielle gaver mottatt til Skiforeningen er svært viktig for
foreningens stilling 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 høyt nivå på tilbud for foreningens
medlemmer, samt at det bidrar til at det gjennomføres
prosjekter gjennom hele året. Gaver er helt avgjørende viktig
for større investeringsprosjekter.
Hans Herman Horns Fond 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 i Skiforeningens regnskap. Fondet
har siden etableringen bidratt med betydelig økonomiske
midler til viktige aktiviteter og prosjekter i Skiforeningen.

Ved utgangen av året var Skiforeningens totalkapital kr. 153,9
mill. mot kr. 149,7 mill. pr 31.12.2016. Egenkapitalandelen pr.
31.12.2017 var 33 % (34 % pr. 31.12.2016).

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 det siste året, og kredittrisikoen vurderes som lav.
Realiserte tap på fordringer var kr. 8.400 i 2017.

I 2017 var netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter kr.
11,8 mill., fra investeringsaktiviteter kr. -12 mill. kroner, og fra
finansieringsaktiviteter kr. 0. Netto endring i likvider var kr.
-0,3 mill. i 2017. Total likviditetsbeholdning pr. 31.12.2017 var
kr. 47,2 mill. mot kr. 47,5 mill. pr 31.12.2016.

ARBEIDSMILJØ
Det arbeides aktivt med problemstillinger rundt helse,
miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er
registrert en mindre skade som har ført til sykefravær i 2017.
Sykefraværet var 1,97 % i 2017 (1,46 % i 2016).

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde
av foreningens stilling og resultat pr. årsskiftet 2017. Årets
resultat ble kr. 217.224,- og styret foreslår at dette disponeres
som følger:

LIKESTILLING OG MANGFOLD
Totalt antall fast ansatte var 65 ved utgangen av 2017, av disse
var 26 kvinner. Gjennomsnittlig antall faste årsverk var 54,3
i 2017. Skiforeningens styre består av 4 kvinner og 6 menn.
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.

Netto finansposter ble kr. -0,3 mill. mot kr. 2,4 mill. i 2016 og
resultat etter finansposter ble i 2017 kr. 0,2 mill. mot kr. 5,5
mill. i 2016.

for alle, og tolererer ikke noen form for diskriminering på
arbeidsplassen. I 2017 er det etablert egne rutiner og prosedyre
for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.
Arbeidsmiljølovens krav er knyttet til intern varsling, som
betyr egne ansatte og tillitsvalgte. Foreningens rutiner går
lengre og skal kunne ta imot varsler også fra personer som
ikke er ansatt eller tillitsvalgte. Dette fordi virksomheten er
så allsidig, omfangsrik og impliserer mange mennesker og
situasjoner som ikke defineres som interne, men som likevel
må ivaretas.
YTRE MILJØ
Skiforeningen er opptatt av å redusere påvirkningen på det
ytre miljø og forurensning. Skiforeningen har siden 2003
vært Miljøfyrtårnsertifisert. Stuene Løvlia, Kikut og Vangen
er også sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter.
RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Skiforeningens virksomhet er i stor grad påvirket av klimatiske
forhold. Med snøforhold som gir gode skimuligheter er
posisjonen trygg. Konsekvensene av eventuelle varige og
vesentlige klimaendringer i retning av en mildere værtype
kombinert med mindre nedbør, vil kunne bli betydelig for
Skiforeningen. Klimaendringer er en vesentlig risikofaktor på
sikt. Utover dette kan ikke Styret se at det er noen vesentlig
risiko som vil ha en negativ innvirkning på Skiforeningens
drift. Skiforeningen har flere inntektskilder, hvor
hovedinntektskildene er medlemsinntekter, inntekter fra
Kultur- og turistanlegget, skiskolen og andre arrangementer.
I de kommende årene forventes ikke disse å bli vesentlig
endret på en måte som kan svekke foreningens drift.

Med fokus på målrettet medlemsverving og andre tiltak for
å tiltrekke nye medlemmer, i tillegg til en forventet positiv
effekt av en snørik vinter, mener Styret at Skiforeningen at
det vil være mulig å øke medlemsmassen i 2018. Det arbeides
ellers kontinuerlig med inntektsbringende aktiviteter for å
sikre et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året.
FREMTIDSUTSIKTER
Avtale med Oslo kommune om tilretteleggerrollen i
Nasjonalanlegget ble signert i juni 2017. Dette er en tre-års
avtale med opsjon på forlengelse. I tillegg ble en langsiktig
avtale om leie av Oslo kommunes bygg i Kultur- og
turistanlegget inngått. Avtalen er av en varighet på 20 år, med
opsjon på tre perioder á 10 år hver, og sikrer en langsiktig
tilstedeværelse i Holmenkollen med tilhørende potensial
for fortsatt formidling av skihistorie og inntektsbringende
aktiviteter.
Skiforeningen har opparbeidet seg en solid økonomi og
har i dag en organisasjon med kompetente og engasjerte
medarbeidere som aktivt arbeider for å tilby både medlemmer
og ikke-medlemmer de beste muligheter for inspirerende
og gode aktiviteter i Marka. Dette gir et godt grunnlag for
Skiforeningen til å øke aktivitetene og tilbudene til våre
medlemmer ytterligere i tiden fremover.
I fremtiden blir det viktig å videreføre tiltak som vil gjøre det
mulig å kunne gå på ski også i snøfattige vintre, og å utvikle
inspirerende aktiviteter og arrangementer. I tillegg er det et
mål å skape minst én ny attraksjon i Kultur- og turistanlegget
i Holmenkollen hvert år. Styret ser positivt på utviklingen til
Skiforeningen i 2018.

Oslo, 12. april 2018
Styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Jon Hindar
styreleder

Erik Bruun
styremedlem

Geir Skari
styremedlem

Brit Lisa Skjelkvåle
styremedlem

Ragnhild Amlie
styremedlem

Kristine Klavenes
styremedlem

Bjørn Inge Larsen
styremedlem

Anne Cappelen
styremedlem

John Bror Skoglund
styremedlem

Kari Stende Teigen
ansattes representant

Erik Eide
generalsekretær

Skiforeningen arbeider for mangfold og har ansatte og frivillige
fra flere nasjoner. Foreningen søker å skape samme muligheter
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Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

Alle beløp i hele kroner

Alle beløp i hele kroner

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
1
1

4
5
2

ÅRSRAPPORT 2017

2017

2016

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter

116 760 172
3 973 881

118 529 445
4 183 463

Sum driftsinntekter

120 734 053

122 712 908

17 124 837
55 539 197
12 236 660
35 289 616

17 062 449
53 913 303
11 678 420
36 956 201

120 190 310

119 610 373

Varekostnad
Lønn og personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

543 742

3 102 535

17

594 644
0
921 162

484 789
2 982 130
1 075 198

-326 518

2 391 721

Ordinært resultat

217 224

5 494 256

ÅRETS RESULTAT

217 224

5 494 256

650 200
-687 000
8 625
245 399

488 674
-600 000
8 984
5 596 599

217 224

5 494 257

Netto finansresultat

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

Anleggsmidler

5
5
5
5

9
12
7

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Resultatandel ifm avvikling av Skiskytter VM 2016 AS
Finanskostnader

NOTE EIENDELER

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

31.12.2016

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, annen fast eiendom
Anlegg under utførelse
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
IKT

53 423 213
8 278 768
16 947 877
1 458 960

57 591 827
768 879
19 829 331
2 770 751

Sum varige driftsmidler

80 108 818

80 960 789

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Ansvarlig lån til Holmenkollen Skifestival AS
Investering i aksjer
Pensjonsmidler

13 926 780
1 000 000
50 000
1 431 689

13 267 955
1 000 000
50 000
1 137 198

Sum finansielle anleggsmidler

16 408 469

15 455 153

Sum anleggsmidler

96 517 287

96 415 942

Varer

2 613 114

2 530 572

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

2 939 177
4 600 064

2 211 882
1 075 610

Sum fordringer

7 539 241

3 287 492

Bankinnskudd, kontanter og lignende

47 246 229

47 497 440

Sum omløpsmidler

57 398 584

53 315 504

153 915 871

149 731 445

Omløpsmidler

15
15

14

SUM EIENDELER
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Balanse pr. 31. desember

Kontantstrømsoppstilling

Alle beløp i hele kroner

Alle beløp er i hele kroner

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD

6

31.12.2017

31.12.2016

Egenkapital
Bunden EK - Finn Quales fond
Bunden EK - Skiforeningens VM-fond
Bunden EK - øvrige fond
Annen egenkapital

10 904 212
9 782 040
3 022 568
27 366 240

10 254 012
10 240 890
3 013 942
27 348 991

Sum egenkapital

51 075 060

50 857 836

Gjeld

8

16
16

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

500 000

500 000

Sum annen langsiktig gjeld

500 000

500 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Skyldig lønn og feriepenger
Forskuddsbetalt medl.kontingent
Andre utsatte inntekter
Annen kortsiktig gjeld

11 168 942
3 526 801
4 759 000
16 192 437
64 178 558
2 515 073

8 954 829
3 110 322
4 522 896
16 286 197
62 654 315
2 845 049

Sum kortsiktig gjeld

102 340 811

98 373 609

Sum gjeld

102 840 811

98 873 609

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

153 915 871

149 731 445

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

2017

2016

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

217 224
12 236 660
-294 491
0
-82 542
-727 295
-3 524 455
2 214 112
1 753 090

5 494 256
11 678 420
-289 541
-3 083 047
-716 045
-621 400
1 253 403
4 494 425
2 636 238

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

11 792 304

20 846 709

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

-11 384 690
0
-658 825

-11 117 976
100 000
-497 657

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-12 043 515

-11 515 633

Innbetaling fra Skiskytter VM 2016 AS
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

0
0

3 583 047
-9 307 139

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

-5 724 092

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

-251 211
47 497 440

3 606 983
43 890 457

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

47 246 229

47 497 440

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Oslo, 12. april 2018
Styret for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
Oslo, 12. april 2018
Styret for Foreningen til Ski-idrettens Fremme

Geir Skari
styremedlem

Brit Lisa Skjelkvåle
styremedlem
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Bjørn Inge Larsen
styremedlem

Jon Hindar
styreleder

Erik Bruun
styremedlem

Ragnhild Amlie
styremedlem

Kristine Klavenes
styremedlem

Anne Cappelen
styremedlem

John Bror Skoglund
styremedlem

Kari Stende Teigen
ansattes representant

Erik Eide
generalsekretær
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Alle beløp er i hele kroner.

Alle beløp er i hele kroner.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Note 1

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
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. 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.

Driftsinntekter

Salg av varer

2017

2016

15 270 848

15 434 834

Medlemsinntekter

26 573 600

26 788 689

Deltakeravgifter

18 032 417

19 324 506

1 271 961

1 760 463

Inntekter fra samarbeidspartnere

Annonser

10 728 219

10 996 461

Billettinntekter museet og tårnet

17 566 419

17 350 170

Offentlig tilskudd til kultur og friluftsliv *
Andre tilskudd og gaver *

6 006 787

5 658 779

13 624 715

13 729 243

Leieinntekter

5 166 200

5 339 789

Momskompensasjon

3 973 881

4 183 463

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

2 519 005

2 146 509

120 734 052

122 712 907

* Se også note 10 og 11

Note 2

Andre driftskostnader

Kostnader lokaler

2017

2016

5 168 982

4 102 244

Leie maskiner, utstyr mv.

4 109 193

3 978 518

Verktøy, inventar og utstyr

4 656 260

5 127 721

Reparasjon og vedlikehold

5 105 728

6 997 040

Kjøp av tjenester

8 214 365

7 847 776

Kontorkost. trykksak m.v.

1 056 289

1 549 871

Telefon og porto m.v.

1 186 920

1 389 576

Kostnad egne transportmidler

991 251

859 326

Kost og godtgj. for reise, diett, bil m.v.

899 832

940 023

1 956 020

2 118 721

Annonse- og reklamekostnader
Representasjon

81 862

56 455

Kontingenter

295 712

253 768

Hedersbevisninger, gaver, blomster

209 102

331 245

Forsikringer

635 766

558 817

Andre kostnader

713 930

822 397

Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

Note 3

8 404

22 704

35 289 616

36 956 201

Resultat fordelt pr avdeling (tall i hele tusen)
TOTALT

Marka

Aktivitet

Sport og
Event

Kultur- og
Turistanlegget

Nasjonalanlegget

Andre*

120 734

45 088

21 915

10 785

34 926

742

7 278

Varekjøp

17 125

3 592

4 591

3 321

8 152

-3 279

748

Lønn og personal

55 539

17 175

11 774

2 768

9 837

2 640

11 344
1 426

SKIFORENINGEN
Driftsinntekter

Avskrivninger

12 237

7 480

15

31

2 644

641

Andre kostnader

35 616

18 581

2 095

2 195

6 841

1 022

4 882

0

3 306

3 406

1 606

2 295

1 148

-11 761

217

-5 045

33

864

5 157

-1 430

639

Administrasjonskostnader
Årets resultat

* andre avdelinger består av kommersiell avdeling, Skiforeningens Hus, administrasjon, økonomi og IT.

Note 4

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

Lønnskostnad
Lønninger

2017
43 744 831

2016
42 599 966

Arbeidsgiveravgift

6 749 149

6 643 228

Pensjonskostnader

3 519 907

3 511 199

Andre ytelser
Sum

1 525 311

1 158 911

55 539 197

53 913 303

Lønninger består av lønn til faste ansatte og innleid hjelp til arrangement, skikurs, friluftsskole og sesongarbeidere i Homenkollen Kultur og Turistanlegg.
Gjennomsnittlig antall årsverk faste ansatte var i 54,4 i 2017 (54,1 i 2016). I tillegg utgjør innleiet hjelp og sesongarbeidere ca 34,5 årsverk fordelt på ca 357 personer.
Lønnsoppgjøret i 2017 var 2,7 %.
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Ytelser til ledende personer

Generalsekretær

Styret

Rådet

Lønn

1 102 144

0

0

Pensjonskostnad - innskudd og premie

171 298

0

0

Annen godtgjørelse

17 231

0

0

Note 7

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foreningen har to pensjonsordninger. Innskuddsordningen har i 2017 hatt 70 medlemmer (hel- og deltidsansatte), og det er innbetalt kr. 2.363.003 til ordningen i 2017.
Ytelsesordningen omfatter 30 medlemmer hvorav 6 aktive og 24 alders-/uførepensjonister. Årets pensjonskonskostnad for ytelsesordningen er
kr. 481.116. Ansatte som omfattes av ytelsesordningen har rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall op ptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til vanlig tjenestepensjonsordning og AFP er dekket gjennom et forsikringsselskap.

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

Kostnader til Ytelsesbasert pensjonsordning:
Revisor

2017

2016

Revisjon

176 000

170 000

Andre tjenester
Sum ekskl. mva.

Note 5

43 500

60 350

219 500

230 350

31.12.2017

31.12.2016

Årets pensjonsopptjening

393 980

465 999

Rentekostnad

516 505

639 518

-755 635

-821 891

326 266

276 041

Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

0

0

Resultatført nettoforpliktelse avkortn./oppgjør tap/(gev)

0

41 938

Resultatført akt. tap/gev. v/ avkortn./oppgjør

Varige driftsmidler

Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)
AGA av pensjonskostnaden
Resultatført pensjonskostnad

Anskaffelseskost 01.01.2017
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2017
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017
Bokført verdi pr. 31.12.2017
Periodens avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 6

Tomter og
kunst

Bygn. og annen
fast eiendom

Anlegg under
utførelse

Driftsløsøreinventar og utstyr

IKT

Totalt

1 245 147

121 782 048

768 879

76 657 397

8 997 517

209 450 988

0

0

7 509 889

3 625 407

249 394

11 384 690

0

0

0

0

0

0

1 245 147

121 782 048

8 278 768

80 282 804

9 246 911

220 835 678

0

69 603 982

0

63 334 927

7 787 951

140 726 860

1 245 147

52 178 066

8 278 768

16 947 877

1 458 960

80 108 818

0

4 168 614

0

6 506 861

1 561 185

12 236 660

5
Lineær

3
Lineær

25
Lineær

Egenkapital 1. januar 2017
Korrigering av tidligere års feil
Egenkapital 31. desember 2017

Bunden EK
Res.andel. Ski-VM 2011 AS*

Bunden EK
Finn Quales fond

Bunden EK
Øvrige fond

Annen
Egenkapital

Total
Egenkapital

10 240 890

10 254 012

3 013 943

27 348 991

50 857 837

-687 000

650 200

8 625

245 399

217 224

-228 150

0

27 366 240

51 075 060

228 150
9 782 040

10 904 212

* Det har i 2017 blitt utdelt kr. 687.000,- til prosjekter med midler etter Ski-VM 2011. Renteinntektene var kr. 49.350,-.

3 022 568

Sum pensjonskostnad (ytelse + innskudd)

78 913
700 633

2 363 003
128 700
3 040 656

2 210 031
125 684
3 036 348
31.12.2016
25 191 476
-25 577 363
-385 887

Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift

-1 084 407
-176 922

-610 781
-140 530

Påløpt pensjonsmidler (-) /forpliktelse (+) inkl. arbeidsgiveravgift

-1 431 689

-1 137 198

2,30 %
3,00 %
2,50 %
2,25 %
0,40 %

2,10 %
3,00 %
2,25 %
2,00 %
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
Gjeld til Oslo kommune
Herav gjeld med forfall senere enn 5 år

2017
500 000
500 000

2016
500 000
500 000

2017

2016

27 915 794

30 048 461

I tillegg er eiendelene stillet som sikkerhet for:
Gjeld til Oslo kommune

500 000

500 000

Sum øvrig langsiktig gjeld

500 000

500 000

Bygninger og tomter

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

67 837
548 953

31.12.2017

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

38

20 115
621 720

25 963 631
-26 133 991
-170 360

Pensjonsforpliktelse PBO
Verdi av pensjonsmidler
Påløpt pensjonsforpliktelse ekskl. arbeidsgiveravgift

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

Egenkapital

Resultat for perioden

Innbetalt premie til Innskuddsbasert pensjonsordning
Kompensasjon vedr. overgang til innskuddspensjon

0
481 116
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Alle beløp er i hele kroner.

Alle beløp er i hele kroner.

Note 9

Note 11 Andre tilskudd og gaver

Finansielle anleggsmidler (bankinnskudd)

Finn Qvales Fond (Bunden EK)

IB 2017

Avkastning*

Disponert

Endring 2017

UB 2017

10 254 012

51 020

-51 020

650 200

10 904 212

Lag- og foreninger

Formål

Anette og Brynjulf Skaugens veld.stiftelse

Øremerkede tilskudd

2017

2016

0

75 000

Skiforeningens fond** A

1 516 431

7 585

-6 448

1 138

1 517 569

Bymiljøetaten

Øremerkede tilskudd

437 500

0

Legat Lovende Skiløpere B

1 497 512

7 488

0

7 488

1 504 999

Bymiljøetaten

"Aktiv - sammen i friluft"

350 000

300 000

221 000

0

0

40 000

Sum midler til spesielle formål (A+B)
Finansielle anleggsmidler

3 013 943

15 073

-6 448

8 625

3 022 568

13 267 955

66 093

-57 467

658 825

13 926 780

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
Lån og fordring er presentert brutto i balansen.

Note 10 Kommunale tilskudd til løypearbeid
Kommune

Bymiljøetaten

Trening uten tak

Bærums Verk Rotary klubb

Greinehytta

Ekeberg Rotary Klubb

Øremerkede tilskudd

100 000

200 000

Norsk Friluftsliv

Friluftsglede

193 000

175 000

Holeværingen IL

Løyper

KUD-midler

Aktivitetsmidler barn

KUD-midler

Utstilling skimuseet

87 500

0

Meteorologisk Institutt

Utstilling skimuseet

0

250 000

Miljødirektoratet

Friluftsglede for alle

1 980 000

665 000

Miljødirektoratet

Åpne aktivitetsdager

200 000

665 000

Miljødirektoratet

Etniske minoriteter

0

825 000

Nannestad almenning

Løyper

NIF/ Norges Olympiske Komité

Aktivitetsmidler barn

15 000

15 000

1 200 000

1 200 000

50 000

50 000

175 000

175 000

2017

2016

Norges idrettsforbund

Regentjubileet

0

260 499

128 550

100 050

Norges skøyteforbund

Øremerkede tilskudd

0

40 000

1 950 000

1 886 493

Norsk Tipping/Grasrotandelen

Løyper

42 219

45 874

Bærum kommune

831 000

660 000

Oppegård I.L. Skigruppa

Snøproduksjon

25 000

0

Enebakk kommune

72 000

72 000

Oslo Idrettskrets

Driftstilskudd

70 000

70 000

Hole kommune

55 000

55 000

Oslo kommune/ Bufdir

Barnefattigdom

2 511 000

800 000

Jevnaker kommune

58 823

57 394

Oslo Kommune via Rustad IL

Snøproduksjon

115 500

0

Lier kommune

50 000

45 000

Oslo kommune via Sørkedalen IF

Snøproduksjon

0

61 000

Akershus fylkeskommune
Asker kommune

56 500

54 760

Sig Bergersen

Utstilling Skimuseet

0

150 000

Lørenskog kommune

171 000

165 894

Skiklubben Grenaderen

Løyper

0

55 000

Nannestad kommune

196 800

192 000

Sparebank 1 Forsikring

Barnas Holmenkolldag

Nittedal kommune

156 000

126 000

Sparebankstiftelsen DNB

Aktivitetsmidler barn

Oppegård kommune

405 402

393 594

Sparebankstiftelsen DNB

Frisbeegolfbane

Oslo kommune

300 000

250 000

Spillemidler ColorLine

Barn og unge

Ringerike kommune

350 000

350 000

Spillemidler Oppegård kommune

Snøproduksjon

Rælingen kommune

45 000

40 000

Stiftelsen Sat Sapienti

Utstilling Skimuseet

697 310

747 000

UDI

Aktivitetsmidler barn

48 000

40 000

Investeringstilskudd fra private**

Øremerkede driftsmidler

405 402

393 594

Gaver og bidrag fra private

Øremerkede midler

87 150

150 863

30 000

30 000

Avsetning ubenyttede midler*

Øremerkede midler

-1 736 850

-447 000

6 006 787

5 658 779

13 624 715

14 394 243

Lunner kommune

Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Ullensaker kommune
Sum kommunale tilskudd

Sum andre tilskudd og gaver

10 000

0

200 000

267 800

0

250 000

468 857

589 742

49 687

70 000

0

200 000

-95 000

650 000

6 868 152

6 545 465

*Avsetning ubenyttede midler pr. 31.12. er øremerkede midler til gjennomføring av vinteraktiviteter i 2018.

**Spesifikasjon av gaver gitt av private, stiftelser og legater, inntektsført som investeringstilskudd i takt med avskrivninger:
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Giver

Formål

Sparebankstiftelsen Ringerike

Løypemaskin Ringkollen

Gavebeløp
833 000

Ringerike kommune

Løypemaskin Ringkollen

600 000

Norges Skiforbbund

Løypemaskin Ringkollen

50 000

LU Ringkollen

Ny scooter Ringkollen

Oppegård kommune

Snøanlegg Greverud - spillemidler

50 000
122 313

Sparebankstiftelsen DNB

Løypemaskin Kikut

1 000 000

Nora og Ole Anker-Raschs Stiftelse

Løypemaskin Sørkedalen

1 550 000
3 163 395

Hans Herman Horns Fond

Snøproduksjonsanlegg Sørkedalen

Ski kommune

Løypemaskin Greverud

778 551

Sig. Bergersen

Løypemaskin Greverud

835 000
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Alle beløp er i hele kroner.

Note 12 Aksjer
Selskap

Ant. aksjer

Eierandel

Pålyd.

Overkurs

Bokf. verdi

50

50,00 %

1 000

0

50 000

1

0,50 %

10 000

0

0

Holmenkollen Skifestival AS
VisitOslo A/S

Note 13 Skatt
Årets skattekostnad fremkommer slik
Betalbar skattekostnad

2017
-

2016
-

Endring i utsatt skatt

38 903

(243 022)

Årets skattekostnad

38 903

(243 022)

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt
Permanente forskjeller
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats
Effekt redusert skattesats
Skattekostnad
Oversikt over utsatt skatt
Driftsmidler

(726 625)
-

(1 799 697)
3 500

(174 390)

(449 049)

213 293

206 027

38 903

(243 022)

IB

UB

(127 330)

(70 016)

Underskudd til fremføring

(4 817 315)

(4 835 725)

Netto utsatt skatt/(skattefordel)*

(4 944 645)

(4 905 741)

2016

2016

12 550 750

13 081 326

*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2017

Note 14 Bankinnskudd
Bundet bankinnskudd for forskuddsskattetrekk på kr 1.837.269 og er medtatt under bankinnskudd i balansen.

Note 15 Fordringer
Utestående kundefordringer pr. 31.12 er kr. 2.655.177. Det er avsatt for tap på fordringer på kr. 284.000.
Andre fordringer består av forskuddsbetalte kostnader.

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 og andre forskuddsbetalte inntekter
Periodiserte sponsormidler

2 242 313

2 531 460

Øvrige øremerkede midler*

49 385 495

47 041 530

64 178 558

62 654 315

Sum andre utsatte inntekter pr. 31.12.
* Øremerkede midler inntektsføres over investeringens levetid
Annen kortsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Forpliktelser fond
Påløpt rente
Sum annen kortsiktig gjeld pr. 31.12.

42

SKIFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2017

2016

2016

1 922 341

2 382 863

592 733

462 186

0

0

2 515 073

2 845 049
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Kongeveien 5, N-0787 Oslo
Telefon: (+47) 22 92 32 00
E-post: post@skiforeningen.no
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