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Magnus Nyløkken

Vi er vant med motbakker.
Vi kan fiskebein.
Den varmeste og mest snøfattige januar og februar på generasjoner,
ble i mars 2020 avløst av Covid-19. Det som så mørkt ut ble brått
enda mørkere. Samtidig ga pandemien en historisk opptur for Marka,
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Erik Eide,
generalsekretær
Når Skiforeningen legger budsjett og gjør risikovurderinger for fremtiden lager vi oss et worst case-scenario.
Typiske hendelser som hører til her er ekstremvinter,
nedgang i sponsorinntekter, redusert turistbesøk i
Holmenkollen og avlyste arrangementer. I løpet av
noen måneder slo alle disse hendelsene til. For driften var det verste at Skimuseet stengte. I tillegg til å
være en fantastisk kulturinstitusjon, utgjør museet en
helt vesentlig del av foreningens økonomi.
Allerede i februar, midt i en krevende vinter og etter
bortfall av en stor og viktig sponsor, valgte vi å iverksette en omstillingsprosess med den hensikt å redusere kostnader. Dette var like krevende som det
var nødvendig. En uke etter at ny organisasjon ble
lansert, kom nedstengningen. Prosessen økte belastningen på de ansatte, men gjorde samtidig at Skiforeningen var i bedre stand til å takle konsekvensene
av koronasituasjonen.
Da pandemien brøt ut og Norge etter hvert stengte,
var vår viktigste oppgave å berge Skiforeningen.
Foreningens posisjon er gedigen, både historisk
og i nåtid. Den representerer nasjonen, folkesjela,
Marka, Holmenkollen og historiske hendelser. Mer
enn 70 000 medlemmer, og 10-15 ganger så mange
flere, begeistres av det vi leverer. Et par hundre

tusen besøkende i Holmenkollen, som hvert år får
minner, opplevelser og formidles skihistorien. Noen
hundre ansatte, de fleste deltid, mange faste, som
har meningsfulle arbeidsdager, gode kolleger og et
levebrød. Målbildet ble: «Når det begynner å snø til
høsten, skal vi være i posisjon til å gi medlemmene
det de forventer av oss».
For å være trygge på det måtte vi sette inn ytterligere tiltak. Igjen gikk mye ut over våre ansatte og i
en periode fra mars til juli var så å si alle permittert.
Vi opprettholdt funksjoner som sikret inntekter og
inntektskilder, tok vare på løpende støttefunksjoner,
eiendommer og andre verdier, og tilretteleggerrollen
i Holmenkollen. Vi prioriterte å være til stede for folk
gjennom bred kommunikasjon. Så snart vi hadde sikret
støtte fra krisepakker, ble alle faste ansatte hentet
tilbake på jobb. Du kan lese mer om Skiforeningens
økonomi i 2020 i styrets beretning på side 22.
Aldri før sommerstid har Skiforeningen hatt så stor
trafikk og aktivitet i turplanlegger, på sosiale medier
og i antall henvendelser. For enda flere enn før ble
Marka et fristed. Markastuene ble viktige turmål,
og vertskapene tilpasset seg krevende rammebetingelser og holdt dørene åpne med strenge koronatiltak. Da den første snøen la seg i november, var vi
godt forberedt og i posisjon til å svare på det medlemmene forventer av oss.
Av enkeltpersoner vi har mistet vil jeg nevne æresmedlem Hans Herman Horn, som gikk bort i august.
Han har vært en helt vesentlig ressurs for Skiforeningen,
med sitt genuine engasjement for å skape skiglede
for barn og unge. Skiidretten, skimulighetene til befolkningen og Skiforeningen står sterkere på grunn
av Hans Herman Horn.
Året inneholdt vanskelige valg, krevende situasjoner
og tunge tak. Da er det stor glede og mye motivasjon i at det Skiforeningen gjør betyr så mye for så
mange.

Årsrapport 2020 === Skiforeningens formålsparagraf

Årsrapport === Generalsekretæren

kortreist friluftsliv og aktivitet i naturen.

Skiforeningens
formålsparagraf
Foreningen har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv.
Foreningen formidler skihistorie og arrangerer skirenn i Holmenkollen.
Foreningen er åpen for alle.
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Magnus Nyløkken

Vi ser tilbake på et annerledes år, der
Marka betydde ekstra mye for oss alle.
Christine Amdam

Magnus Nyløkken

Årsrapport 2020 === Tilbakeblikk

2020 startet med mildvær og lite snø. Takket være iherdig
innsats fra våre løypebaser var det likevel mulig å gå på ski flere
steder. Januar ble måneden hvor hele Oslo fikk øynene opp
for Svartbekken. Løypebas Lars Erik Gulbrandsen hadde aldri
sett så mange mennesker i løypene ut fra utfartsstedet nord i
Nordmarka. I tillegg kunne Brovoll friste med stabile skiløyper
gjennom hele vinteren. Totalt ble det preparert 16 265 kilome
ter med skispor. Sammenlignet med 43 585 kilometer året før,
forstår man at det var en krevende vinter. I noen terrengløyper
var det ikke nok snø til å preparere overhodet.
I januar kunne vi ta i bruk en splitter ny løypemaskin i Nitte
dal. Den ble ekstra godt mottatt i et år med vanskelige forhold,
og på skiskolen i Nittedal var de takknemlige for hvilke under
verker maskinen kunne gjøre. Løypemaskinen er finansiert av
Klaveness Marine og Nittedal kommune. Takket være bidrag
fra Sparebankstiftelsen DNB og driftsstøtte fra Skiforeningens
mangeårige samarbeidspartner Obos, kunne vi åpne en ny
rastebu ved Øyungen i Nordmarka. Med kort og enkel adkomst
fra Skar i Maridalen ble den et kjærkomment tilbud, særlig for
barnefamilier.
Skibussen har fraktet totalt 735 skiglade passasjerer til Brovoll
og Ringkollen. På grunn av forholdene var det ikke mulig å kjøre
buss til Mylla i år. På Brovoll ventet bussen og fraktet skiløperne
tilbake til byen etter endt tur.

Magnus Nyløkken

NYTT MEDLEMSBLAD
Torsdag 9. januar tok vi med Marka til byen for en kveld og invi
terte til lanseringsfest for vårt nye medlemsmagasin Marka. Det
nye magasinet har nytt design, nytt format og ny redaksjonell
profil. I snart 40 år har tittelen på medlemsmagasinet vært Snø
KREVENDE VINTER. Det ble preparert

Tilbakeblikk på 2020
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16 265 kilometer med skispor. Sammenlignet
med 43 585 kilometer året før, forstår man at
det var en krevende vinter.
I noen terrengløyper var det ikke nok snø
til å preparere i det hele tatt.
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av Covid-19. Flere av Skiforeningens arrangementer
måtte avlyses. 14. og 15. mars skulle vi ha tatt imot
hundrevis av familier til skileik på Eid gård i Asker.
Dette er et gratis arrangement hvor vi låner ut
skiutstyr og stiller med instruktører. Markadagen på
Skullerudstua 15. mars ble også avlyst. Søndag 29.
mars skulle Barnas Holmenkolldag gått av stabelen.
Dette er vinterens høydepunkt for tusenvis av barn,
og det var med tungt hjerte vi måtte avlyse verdens
største barneskirenn i Holmenkollen.

UTFORDRENDE FORHOLD PÅ SKISKOLEN
Også på Barnas skiskole måtte vi tenke kreativt
på grunn av utfordrende snøforhold flere steder.
Nærmere 8800 barn fikk oppleve skiglede gjennom
lek og læring. 6511 av disse deltok sammen med sin
barnehage/AKS/SFO. De resterende 2244 deltok på
helgeskiskolen. Nærmere 1000 av plassene var friplasser
dekket av støtteordninger fra Bufdir og Veidekke.
Det ble også lagt ned et betydelig arbeid for å få
gjennomført langrennskursene for voksne på så gode
snøforhold som mulig. Vi hadde 900 deltagere og
gjennomførte kurs i Holmenkollen, på Øvreseter
tjern, Fossum, Vestmarksetra, Sollihøgda, Sørkeda
len, Linderudkollen, Lillomarka arena, Skullerud og
Greverud.

INNTEKTSFALL I HOLMENKOLLEN
I januar og februar var det normal aktivitet i Holmen
kollen nasjonalanlegg. Utstillingen Blåkollen fortsatte å
trekke barnefamilier til Skimuseet. Dessverre måtte hele
tilbudet i Holmenkollen stenge 12. mars, og først 9.
mai kunne vi åpne hoppkafeen og museumsbutikken
igjen. Pinsehelgen åpnet vi også Skimuseet, hopptårnet
og Kollensvevet. I juli hadde Holmenkollen en tredjedel
av normalt besøk, da alle utenlandske turister uteble.
Etter at fellesferien var over, gikk besøkstallet sakte,
men sikkert nedover. Vi holdt åpent fram til 9.no
vember da vi igjen måtte stenge som følge av smitte
vernsregler i Oslo. Alle sesongansatte ble permittert,
og vi holdt stengt resten av 2020.
Holmenkollen er en av Norges største turistattrak
sjoner med turister fra hele verden. I løpet av ett år
besøker én million mennesker anlegget. I 2019 hadde
vi 172 000 betalende gjester til Skimuseet og hopp
tårnet. I 2020 stupte dette tallet til 40 000. Anlegget
driver vanligvis med solid overskudd og er en viktig
bidragsyter til Skiforeningens arbeid i Marka. At vi
i 2020 mistet en så stor del av inntektene, fikk store
økonomiske konsekvenser for driften.

Christian Haukeli

& Ski. Medlemmene fikk bladet på dørmatten morge
nen etter lanseringsfesten. Etter planen skulle Marka
komme ut to ganger i 2020, men de økonomiske
konsekvensene koronasituasjonen fikk for Skiforeningen,
satte en stopper for dette.
Ett av flere tiltak i Skiforeningen for å redusere
klimaavtrykket er å unngå unødvendig opplag av
trykte publikasjoner. Fra 2020 ble årboken trykket på
forespørsel. 1100 medlemmer ønsket årboken tilsendt
i posten, mens andre fikk tilgang til en digital versjon.

HOLMENKOLLMARSJEN FLYTTES
På grunn av lite snø i den ordinære traseen fra Sørke
dalen til Holmenkollen, ble Holmenkollmarsjen
flyttet til Romeriksåsene. Lørdag 29. februar gikk
startskuddet for nærmere 2000 deltagere på Brovoll.
– Vi er veldig stolte over at vi arrangerer et turrenn
i Marka i en så utfordrende vinter, uttalte general
sekretær i Skiforeningen, Erik Eide, da beslutningen
om å flytte rennet var tatt.
Løypa på Brovoll var 43 kilometer lang, mens Halv
marsjen målte 26,5 kilometer. Det var mellom 25 og
60 centimeter snø i terrenget og flotte forhold. Simen
Østensen tok seieren i herreklassen, mens Sofia Jo
hansson vant 43-kilometeren for damene. Deltagerne
var utrolig fornøyde med at vi gjennomførte rennet i
en snøfattig vinter. Lite visste vi da om at dette skulle
bli ett av få turrenn denne sesongen.
FULL STOPP DA NORGE STENGTE NED
12. mars innførte regjeringen de strengeste restriksjo
nene for befolkningen i fredstid som følge av utbruddet
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HOLMENKOLLMARSJEN.
Lørdag 29. februar gikk startskuddet for
nærmere 2000 deltagere på Brovoll.

Christian Haukeli

“

BARNAS SKISKOLE. Nærmere 8800 barn
fikk oppleve skiglede gjennom lek og læring.

– Vi er veldig stolte over
at vi arrangerer et turrenn
i Marka i en så utfordrende
vinter, uttalte general
sekretær i Skiforeningen,
Erik Eide, da beslutningen
om å flytte rennet var tatt.

FRILUFTSGLEDE
Årets vinterferie var også preget av mindre snø enn vi
ønsket oss. På Skullerud var det mulig å gjennomføre
skileik i området med kunstsnø, og her var det stor
aktivitet og skiglede! Mange fikk låne skiutstyr, og
totalt hadde vi rundt 800 deltagere. På Vestli/Stovner
var skileikområdet islagt, og ellers var det helt bart.
Derfor valgte vi å arrangere barmarksaktiviteter for
300 fornøyde barn her.
Friluftsglede er et initiativ i regi av Skiforeningen
som har som mål å inspirere flest mulig barn til å
komme seg ut, oppleve naturen og være fysisk aktive.
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Christian Haukeli

Prosjektet er blitt mer og mer populært de siste årene,
og tilbudet gis både i skoletiden og i ferier.
Friluftsglede for skoler ble arrangert som normalt
i uke 10 og 11, men friluftsglede for våren måtte
avlyses på grunn av korona. I mai åpnet skolene igjen
med strenge restriksjoner. Vi svingte oss rundt og
organiserte et ambulerende tilbud til utvalgte skoler
med gåavstand til Marka. I juni var friluftsglede i
gang igjen på Grorud, Vestli/Stovner og Lutvann med
strenge smittevernstiltak. Dette var meget vellykket,
og skolene var veldig fornøyde.

SOMMERFERIEAKTIVITETER
Etter mange uker med usikkerhet rundt gjennom
føringen av Barnas sommercamp falt en endelig
avgjørelse i mai måned. Barnas sommercamp skulle
gjennomføres under de retningslinjer for smittevern
som måtte gjelde. Påmeldingen åpnet, og det viste seg
at interessen var stor både i Holmenkollen, men også
på Skullerud, som var et nytt sted for året. Totalt ble
alle 400 plassene fylt opp, hvorav 188 var medlemmer.
Til tross for noen begrensninger på grunn av korona
stod det ikke på stemningen. Dagene på sommer
camp bestod av lek og moro både på land og i vann.
Vi fikk også gjennomført Friluftsglede ved Ulsrud
vann og Isdammen, med totalt i under-kant av 100
barn. Friluftsglede er et lavterskel tilbud som skal
skape glede og trygghet i naturen gjennom praktisk
opplæring i enkelt friluftsliv.
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Christian Haukeli

MARKA I VÅRE HJERTER
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.
Vi preparerte løyper utover i mars og april så
lenge vi kunne. Vangen skistue i Østmarka var en av
serveringsstedene som holdt åpent denne perioden,
og ble et populært turmål for mange.
Til tross for lite snø var flere markastuer godt
besøkt. Gjennom våren gjorde de mange restriksjonene
det utfordrende både økonomisk og driftsmessig.
Alle arrangementer, gruppebesøk og selskaper ble
avlyst, noe som fikk stor økonomiske konsekvenser.
Gjennom sommeren klarte flere av stuene å holde
åpent med strenge smitteverntiltak og de ble viktige
turmål i et ellers nedstengt samfunn. Leirskolen på
Vangen var stengt på våren, men kunne åpne igjen
etter sommeren.

FRILUFTSGLEDE er et lavterskel tilbud som skal skape
glede og trygghet i naturen gjennom praktisk opplæring
i enkelt friluftsliv.

“

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.
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SENIORTURER
Våre ukentlige tirsdagsturer ble gjennomført med
stort oppmøte, men uten ski, helt frem til Norge
stengte ned i mars. 50 deltagere møttes til sommer
avslutning 16. juni på Frognerseteren. De besøkte
«Roseslottet» og hadde piknik med Koronaavstand.
Turene ble gjenopptatt etter sommerferien med
smitteforbyggende tiltak. Siden har rundt 50 personer
deltatt hver tirsdag, fordelt på to turer per gang,
organisert i mindre grupper.
HØSTAKTIVITETER
Kornoaviruset satte ikke uventet sitt preg også på
høsthalvåret. Større arrangementer som på Sogns
vann og Skullerud i forbindelse med Friluftslivets uke
måtte kanselleres. Mindre arrangementer som kunne
tilpasses smittevernreglene ble gjennomført. I
begynnelsen av september lanserte vi det nye
kjentmannsheftet ved Lommedalsbanen, og de 200
plassene ble raskt fylt opp. Høstturen til Østernvann i
samarbeid med Budstikka ble også gjennomført.
I uke 37 startet Friluftsglede for skoler opp igjen, og
i løpet av fem uker fikk 2224 barn fra 3. og 4. klasse i
Oslo være med på tur i Marka.
Sykkelbussen startet opp i midten av august og
kjørte hver lørdag til og med 17. oktober. Alle avgangene
ble raskt fullbooket.

KORONA. Viruset satte ikke
uventet sitt preg også på høsthalvåret.

Christine Amdam

NY SKISESONG VENTER
Det første snøfallet kom i oktober, og mange fikk en
tidligtur på ski. Deretter kom og gikk skiføret i hele
vårt område frem til jul, og i høyden var det fine
forhold mange uker i strekk.

Christian Haukeli

“

Skiføret kom og gikk i hele vårt område frem til jul,
og i høyden var det fine forhold mange uker i strekk.
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Lokalutvalg
ASKER OG BÆRUM

Årsrapport 2020 === Lokalutvalg

Det var planlagt et aktivt år for Markatjenesten/Asker og Bærum
lokalutvalg, men koronapandemien førte raskt til at flere aktivi
teter ble avlyst. Lokalutvalget har hjulpet til på skiskolene, deltatt
med smøretjeneste og bidratt på serveringsstedet Mikkelsbonn.
Lokalutvalget hadde forberedt og gjort alt klart til Mikkels
bonn-dagen, men den måtte dessverre avlyses. Venssåsseter var
stengt flere helger på grunn av utfordrende løypeforhold.
På høsten arrangerte Skiforeningen og Budstikka familietur til
Østernvann. Et veldig hyggelig og vellykket arrangement i fint
høstvær. Fisking (med fin fangst - 3 fisk!), skattejakt, natursti, bål
og grilling. Det var stor oppslutning om arrangementet, med vel
200 deltagere.
Lokalutvalget og Markatjenesten består hovedsakelig av 10
personer som er aktive, og som har vært med i flere år. Det er
ikke lett å få rekruttert flere nye.

Christian Haukeli

Magnus Nyløkken

ENEBAKK
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Dårlige føreforhold og to perioder med koronasmitte førte til noe
redusert aktivitet for tradisjonelle arrangementer. Mesteparten
av lokalutvalgets aktiviteter skjedde på og rundt Bråtan. En svært
våt høst og omfattende kjørebelastning, førte til at området rundt
Bråtanstua nesten var ufremkommelig i noen uker. Men den
arbeidsglade dugnadsgjengen ga ikke opp. Tvert om, det er vel
neppe blitt utført så mye frivillig innsats som i 2020. Bråtanstua
og området rundt fremstår i dag som et fristende og godt tilbud
til turfolket både i og utenfor Enebakk. Et betydelig markedsfø
ringsarbeid har gjort plassen bedre kjent og fremstår i dag som et
sosialt knutepunkt og et fint profileringssenter for Skiforeningen
Enebakk.
Turrennene Vinterdilten og Superdilten var planlagt 9. februar,
men måtte avlyses på grunn av regn og vind. Barnas Holmen
kolldag ble arrangert søndag 1. mars. Atter en gang snudde vær
gudene ryggen til barna og arrangørene. Snøforholdene var ikke
så verst, men regn og mildvær ble igjen årsak til at dagen ikke
samlet så mange barn som ønsket.
Det ble gjennomført fem båldager i november, der én ble
gjennomført i forbindelse med åpningen av Mjærskautårnet og
Bråtanhuken.
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2020 var året som ikke ble helt som det skulle ha blitt.
Vinteren var uvanlig mild og våt, med minimalt med
natursnø og vanskelige forhold for å produsere kunst
snø. Likevel lyktes det løypebasen og hans medhjelpe
re å produsere såpass mye snø at det var et visst tilbud
for skigåing på Østre Greverud fra november til mars.
Skiskolen gikk som planlagt.
Skiforeningen Sørmarka har hatt følgende arrange
menter i 2020:
⊲ Familiedag på Østre Greverud 2. februar, med ganske
godt oppmøte.
⊲ Barnas Holmenkolldag 1. mars, med 265 betalende del
takere. Natten til 1. mars kom det eneste store snøfallet
denne vinteren, og alt så lovende ut, men regnvær utover
formiddagen, sammen med den generelt dårlig vinteren,
bidro nok til den laveste deltakelsen på mange år.
Fra 12. mars ble all aktivitet sterkt preget av smitte
vernbestemmelser knyttet til koronapandemien. Dette
satte en stopper for alle arrangementer resten av året.
Et lyspunkt var likevel at det milde været ga gode for
hold for dugnadsarbeid i løypene, og SAG har hatt et
meget aktivt arbeidsår.

FROGN
Styret i Skiforeningens lokalutvalg i Frogn er tett koblet
mot DFI (Drøbak Frogn idrettslag) Langrenn i Frogn
kommune. Det er DFI Langrenn som kjører løyper og
vedlikeholder løypenettet på ca 60 km terrengløyper,
samt en 3,5 km kunstsnøtrase. Det er DFI Langrenn
som eier og drifter snøproduksjonsanlegget.
Vi fikk litt naturlig tidligsnø i slutten av november
som gjorde at vi fikk skiføre i deler av lysløypa i Drø
bak. Dette ga en liten periode med OK skiforhold med
«steinski». Tross dette ble det vanskelig å få produsert
kunstsnø. Det var ikke produksjonsforhold i kunst
snøtraseen før i romjulen 2019. Det ble da produsert
i ca 2,5 døgn før mildværet var tilbake. Det ga oss en
rundløype på ca 800 m, men den holdt kun i ca 2 uker
pga. nye våte mildværsperioder. Det ble ikke kulde
nok senere i sesongen til ytterligere produksjonsperioder.
Det var heller ikke snøforhold som gjorde det mulig å
kjøre løyper i øvrige deler av terrengløypenettet.

NITTEDAL
Gjennom 2020 har styret i Skiforeningens lokalutvalg
(LU) i Nittedal bestått av fire hovedmedlemmer, samt
en representant fra hver av de tre Skigruppene i kom
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munen; Hakadal IL, Nittedal IL, og Gjelleråsen IF. I
tillegg stiller to løypebaser med talerett på møtene.
LU har i 2020 jobbet mye med å få etablert to viktige
prosjekter i løypenettet i Nittedal: Maristubben, utbe
dring av en dårlig forbindelse mellom Rotnes og Kjul,
og Withstubben, utbedring og lyssetting av traséen fra
Sørli til den nye jernbaneundergangen «Luringen» i
Lurslia. LU har stått for prosjektledelsen og sørget for
grunneieraksept, dialog med kommunen, søknader
om tilskudd, innhenting av priser, gjennomføring og
åpningsseremoni.
I tillegg har LU engasjert seg i felles innsats med Nitte
dal kommune, Klaveness Marine og Skiforeningens
administrasjon, for å spleise på en ny løypemaskin,
med base på Sørli i Nittedal. Tidlig på vinteren 2020
var det offisiell feiring av den nye flotte løypemaskinen.
I 2020 arrangerte Skiforeningen skiskole for barn
i Nittedal. Alle kurs ble gjennomført som planlagt
på Sørli, der Skigruppa i Nittedal har etablert et nytt
kunstsnøanlegg i samarbeid med Skiforeningen. Sørli
fungerte også som reservearena for andre skiskoler,
som flyttet opp til Nittedal i mangel på snø lokalt i Oslo.

RINGERIKE, HOLE OG
JEVNAKER
Året 2020 ble preget av koronapandemien. Lokalutvalget
(LU) var heldige som fikk gjennomført alle planlagte
vinteraktiviteter før Norge stengte ned. Søndag 8. mars
ble Barnas Ringkolldag avviklet, dessverre med mye
vind, tåke og regn som satte et preg på arrangementet.
I alt 329 barn deltok, noe som er det laveste antallet de
siste årene.
2020 ble gjennombruddsåret for snøproduksjon på
Ringkollen. Finansering sikret, prosjektering godkjent
og igangsetting av gravearbeidene 1. oktober 2020.
Sesongen var preget av store snøfall da det snødde.
Både hovedløyper og scooterløyper var bra gjennom
sesongen, men tidvis preget av overvann. Dugnads
gjengen startet opp 1. september, og har jobbet med å
bedre forholdene i løypene ved Stormyr (i nærheten av
Løvlia) og i Bjønnputtdalen. I snitt har seks personer
inklusive løypebas deltatt de tolv tirsdagene dugnads
arbeidet har pågått.
Andre prioriterte tiltak for LU har vært oppstart
av skikurs for voksne på Ringkollen, ny snøscooter i
Kleiva og hjertestarter på Stadionhuset på Ringkollen.
Etter søknad fra LU fikk scooteren og hjertestarteren
innvilget tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike.

RØYKEN

Magnus Nyløkken

SØRMARKA

Arbeidsoppgaver/aktiviteter som har vært gjennom
ført i perioden:
Kun et styremøte ble avholdt (13.01.2020). Øvrig
aktivitet har vært svært begrenset grunnet korona
situasjonen. Hverken Barnas Holmenkolldag, verve
dag eller skibuss til Sollihøgda ble arrangert. Det var
heller ikke snøforhold som ville muliggjort Barnas
Holmenkolldag lokalt.
Løypenettet (utført av Skiforeningen v/Trygve Rud):
Generelt må sesongen 2019 og 2020 sees i sammen
heng, da mye arbeid utført i 2019 ble fortsatt i 2020. Av
større utbedringsprosjekter kan lysløypa fra Spikke
stad til Elvelia og strekningen ROS-hytta til Haukelia
nevnes.
TURVEIPROSJEKTET KJOS – ELVELIA, 1,6 KM
Prosjektet har lidd under overgangen fra Røyken
kommune til Asker kommune.
Tillatelser og gjennomføringsform som var skissert
mot Røyken kommune og bare manglet endelig god
kjennelse i formannskapet i gamle Røyken kommune
ble til slutt utsatt og overført til nye Asker kommune.
Hele 2020 har gått med til utallige henvendelser og
møter med Asker kommune. Finansieringen ble en
delig fastsatt, men til slutt har det strandet på bygge
tillatelse, noe vi opprinnelig mente å ha fått i Røyken
kommune.
Vi har stor tro på at prosjektet kan startes opp så
snart forholdene tilsier dette til våren. Alle grunneier
tillatelser er innhentet og grus er delvis kjørt fram til
samlingsplass.
Prosjektet er et samarbeid mellom Asker kommune
(byggeansvarlig), RøykenMila og Skiforeningens lokal
utvalg. Lokalutvalget administrer prosjektet sammen
med RøykenMila.
Skiforeningen har også lokalutvalg i Gjøvik og omegn.

“

Tusen takk til alle våre
frivillige. Deres innsats er
uvurdelig for Skiforeningen.
Erik Eide,
generalsekretær
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Magnus Nyløkken

ANTALL PREPARERTE KILOMETER

MEDLEMSUTVIKLING 2011–2020
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RÅDET
Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Per Bergerud,
Ragnhild Amlie, Kristin Bjella, Erik Bruun, Olav Fjell,
Jon Hindar, Kai Krüger, Bente Lier, Carl O. Løvenskiold,
Vigdis Jynge og Guri Melby.
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.

Styret, råd og komiteer
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MARKAKOMITEEN
Knut Halvor Hansen (leder), Anne Cappelen,
Audun Formo Hay, Kristine Grønlund,
Bjørn-Inge Larsen, Vigdis Jynge, Carsten Riekeles,
Bente Flygind, Leiv M. Helsingen, Jørgen Weidemann
Eriksen, Elisabeth Longva Berger og
Morten Biong Nilsen. Fra administrasjonen:
Lisa Näsholm og Espen Jonhaugen.

Magnus Nyløkken

KOMITÉ FOR ØKONOMI, FINANS OG
JURIDISKE SAKER
Bjørn Henrik Rasmussen (leder), Stian Berger
Røsland og Kristine Klaveness. Fra administrasjonen:
Erik Eide, Lene Wik Alfredsen og Espen Jonhaugen.
EIENDOMS- OG STUEKOMITEEN
Steinar Eidaker (leder), Knut Halvor Hansen,
Line Ravlo-Losvik, Bjørn Henrik Rasmussen og
Geir Skari. Fra administrasjonen: Klaus Kromann,
Espen Jonhaugen og Hilde Myhrvold.
KOMITÉ FOR DIGITAL UTVIKLING
OG STRATEGi
Jan Grønbech (leder) og Eva Sannum.
Fra administrasjonen: Lasse Strand.

Årsrapport 2020 === Æresmedlemmer

STYRET
Stian Berger Røsland (leder), Kristine Klaveness,
Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen,
Bodil Kristine Høstmælingen, Bjørn-Inge Larsen,
Eva Sannum, Geir Skari, Jan Grønbech og
Åslaug Midtdal (ansattes representant, valgt av og
blant disse).
Styremedlemmer deltar på frivillig basis, og alle har
definerte ansvarsområder knyttet til Skiforeningens
kjerneoppgaver.

Magnus Nyløkken

Magnus Nyløkken

Christian Haukeli

SKIFORENINGENS ÆRESMEDLEMMER
HM Kong Harald
Hans Herman Horn
Rolf Nyhus

VALGKOMITEEN
John Bror Skoglund (leder, valgt av generalforsamlingen),
Steinar Eidaker (valgt av generalforsamlingen), Jon
Hindar (representerer rådet) og Geir Skari
(representerer styret).
INNSTILLENDE KOMITÉ FOR HOLMENKOLLMEDALJEN OG SKIFORENINGENS
LEGAT FOR LOVENDE SKIUTØVERE
Geir Skari (leder), Ingrid Haukvik-Jensen,
Guri Knotten, Per Nymoen, Åshild Høva Sporsheim,
Kristian Hammer og Eirik Brandsdal. Fra
administrasjonen: Erik Eide og Hilde Myhrvold.
JUBILEUMSKOMITEEN
Ole Anker-Rasch (leder), Jon Hindar, Lars Skaare
og Henrik Smith. Fra administrasjonen: Erik Eide,
Ole Kristian Sørland, Lene Wik Alfredsen og
Åslaug Midtdal.
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Styrets beretning 2020

Årsrapport 2020 === Styrets beretning

OM SKIFORENINGEN
Skiforeningen – Foreningen til Ski-Idrettens Fremme,
ble stiftet i 1883 og har rundt 70.000 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.

Magnus Nyløkken

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

22

ÅRSREGNSKAPET 2020
Årsregnskap er utarbeidet etter god regnskapsskikk
og er i samsvar med gjeldende norsk regnskapslov
givning. Sammenlignbare tall for fjoråret er angitt i
parentes.
I midten av mars 2020 tok myndighetene sterke grep
for å forsøke å begrense Covid-19 spredning og inn
førte strenge restriksjoner og som i betydelig grad har
påvirket Skiforeningens arrangementer og aktiviteter.
Blant annet ble Barnas Holmenkolldag og andre arran
gementer avlyst eller utsatt, og Skimuseet, hoppkafeen
og hopptårnet har fulgt strenge restriksjoner i forhold
til antall besøkende. I lengre perioder har også virk
somheten ved kultur- og turistanlegget måttet holde
stengt.
Skiforeningens totale omsetning, før den økonomiske
støtten fra de statlige krisepakkene knyttet til Covid-19,
ble kr. 94,0 mill. (kr. 127,6 mill.) i 2020. Dette er en
nedgang på kr. 33,6 mill. sammenlignet med året før, i
hovedsak på grunn av de offentlige tiltak for å redusere
smittespredning av Covid-19. Totalt har Skiforeningen

mottatt kr. 13,4 mill. som økonomisk kompensasjon
for blant annet tapte billettinntekter på arrangementer
og aktiviteter, tapte inntekter i kultur- og turistanlegget,
inkludert Skimuseet og Hoppkafeen, samt tapte leie
inntekter i skianlegget. I tillegg har foreningen mottatt
kr. 0,6 mill. i lønnstilskudd for å raskere å kunne ta til
bake permitterte ansatte. Total omsetning i 2020, ble
etter mottatte økonomiske krisepakker, kr. 108,1 mill.
Overskuddet i kultur- og turistanlegget går uavkortet
til Skiforeningens arbeid i Marka, som består av drift,
vedlikehold og utvikling av løyper, snøproduksjon,
drift av stuer med mer. Som en følge av myndighetenes
restriksjoner, på grunn av Covid–19, ble overskuddet
fra denne virksomheten i 2020 vesentlig redusert. Flere
planlagte investeringer og tiltak, særlig vedr. stuene i
Marka, er derfor blitt utsatt.
Som følge av at en hovedsamarbeidspartner gikk
konkurs i 2020, ble inntektene fra samarbeids-partnere
redusert og endte i 2020 på kr. 8,0 mill. (kr. 10,2 mill.).
Da samfunnet i mars måned 2020 ble stengt, ble det
stor usikkerhet uforutsigbarhet om fremtidsutsiktene,
og effektene av de offentlige tiltakene kom brått og
rammet hardt. Det var åpenbart at turistnæringen for
2020 sesongen ville bli sterkt lidende. Som driver av
Holmenkollen kultur- og turistanlegg ble konsekven
sene store. Det ble iverksatt tiltak i alle avdelinger i
Skiforeningens organisasjon for å sikre foreningens
likviditet, samt minimere den økonomiske risikoen.
Det ble oppnådd betydelige økonomiske besparelser
som en konsekvens av avlysning av arrangementer og
andre planlagte aktiviteter, samt redusert tilbud i kulturog turistanlegget. De største besparelsene var et resultat
av at foreningens styre i mars dessverre måtte gå til det
skritt å gjennomføre permitteringer av de fleste ansatte
i perioden mars-juni, grunnet myndighetens nødven
dige tiltak med nedstengingen av samfunnet. På det
meste var nær 90 % av alle fast ansatte og samtlige del
tidsansatte permittert.
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I juni ble det klart at Skiforeningen ble omfattet av den
første økonomiske krisepakken. Samtidig kom myn
dighetene med økonomisk støtte som virkemiddel for
å ta permitterte tilbake i arbeid. Dette ga Skiforeningen
mulighet til å hente tilbake alle permitterte, slik at alle
faste ansatte tilbake i jobb fra 1. juli 2020.
Som følge av alle kostnadsbesparende tiltak og
avlysninger av arrangementer hadde Skiforeningen
lavere kostnader sammenlignet med året før. Totale
driftskostnader ble kr. 103,1 mill. (kr. 127,5 mill.) i
2020.
I forbindelse med reforhandling av avtalen om plas
sering av Skisimulator i kultur- og turistsenteret, ble
et lån fra Skiforeningen til Massive Scandinavia AS på
kr. 1,3 mill. regnskapsmessig nedskrevet og ettergitt.
Som følge av tiltakene for å kutte kostnader og de
økonomiske midlene fra myndighetenes krisepakker,
endte driftsresultatet i 2020 på kr. 4,9 mill. (kr. 0 mill.).
Netto finansposter ble minus kr. 1,6 mill. (minus kr.
2,9 mill.) og resultat etter finansposter i 2020 ble kr. 3,3
mill. (minus kr. 2,9 mill.).
Ved utgangen av 2020 utgjorde Skiforeningens to
talkapital kr. 152,6 mill. (kr. 141,5 mill.) som samtidig
utgjorde en egenkapitalandel på 34 %.
Skiforeningen eier en rekke bygg og eiendommer
som pr. 31.12.2020 har bokført verdi på kr. 42 mill.
Teknisk verdi på eiendommene ble i 2014 vurdert til
kr. 234 mill.
I 2020 utgjorde netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter kr. 19,2 mill., fra investeringsaktiviteter mi
nus kr. 20,8 mill. kroner, og fra finansieringsaktiviteter
kr. 0. Netto endring i likvide midler utgjorde minus kr.
1,7 mill. i 2020. Total likviditetsbeholdning var kr. 35,9
mill. pr. 31.12.2020 (kr. 37,6 mill.).
Årsregnskapet 2020 gir etter styrets oppfatning et
riktig bilde av foreningens økonomiske stilling og re
sultat. Årets resultat ble kr. 3.314.718 og styret foreslår
at dette disponeres som følger:

FINANSIELL RISIKO OG LIKVIDITET
Lav gjeldsgrad og god likviditet begrenser Skiforeningens
finansielle risiko og renterisiko. Koronapandemien
har imidlertid påvirket Skiforeningens likviditet nega
tivt. Skiforeningen har begrensede inntekter og kost
nader i utenlandsk valuta, og er dermed lite eksponert
for valutarisiko.
Før Covid-19 hadde allerede en hovedsamarbeidspart
ner blitt slått konkurs og den milde og snøfattige vinterse
songen førte til sviktende inntekter på kurs og andre ar
rangementer. På den bakgrunn var det allerede igangsatt
tiltak for første kvartal 2020 for omstilling og kostnadskutt
slik at foreningens økonomiske risiko kunne reduseres.
Til tross for stor nedgang i likviditet grunnet av
lysninger av arrangement og stengning av kultur- og
turistanlegget, ble risiko for store likviditetstap be
grenset som en følge av kostnadskutt og mottatte øko
nomiske bidrag fra myndighetens krisepakker.

Oversikt over fordeling kvinner og menn for hver stillingskategori i 2020

GAVER OG TILSKUDD
Finansielle gaver 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 snø
produksjon og løypepreparering. Gaver og tilskudd
gjør det mulig å ha et bredt og kvalitetsmessig tilbud
til medlemmene og samtidig å kunne gjennomføre
prosjekter gjennom hele året. Gaver har også vist seg
å være avgjørende for evnen til å gjennomføre større
investerings-prosjekter.
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 fri
luftsliv». Fondet er et rettssubjekt og konsolideres ikke
inn i Skiforeningens regnskap. Fondet har siden eta
bleringen bidratt med betydelig økonomiske midler til
viktige aktiviteter og prosjekter i Skiforeningen.

ÅRETS RESULTAT

ARBEIDSMILJØ
Foreningen arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet.
Høsten 2020 gjennomførte Ennova AS en medarbei
derundersøkelse blant alle faste ansatte. Arbeidsmil
jøet vurderes som godt og trivselen på arbeidsplassen
rapporteres som høy. For ytterligere å bedre arbeids
miljøet i inneværende år arbeider ledelsen videre med
oppfølging av denne undersøkelsen.
Sykefraværet var 1,9 % i 2020 (2,7 %).

LIKESTILLING OG MANGFOLD
I Skiforeningen skal rekruttering, forfremmelse, av
lønning og utvikling av ansatte baseres på kvalifika
sjoner og like muligheter, uavhengig av etnisk bak
grunn, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell
orientering, sivilstand, eller funksjonshemming. Dis
kriminering, mobbing eller trakassering er ikke aksep
tert i foreningen. Skiforeningen har nulltoleranse 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 pr. 31.12.2020
45,5 %. (37,5 %). Skiforeningen arbeider bevisst med å
ha en jevn fordeling av kjønn i prosjektene.
Pr. 31.12.2020 besto Skiforeningens ledergruppe av
7 personer, hvorav 2 kvinner og 5 menn.
I Skiforeningens styre, som består av 10 medlemmer,
er 6 kvinner og 4 menn.
Skiforeningen har 12 ansatte som jobber fast deltid,
hvorav 4 er kvinner og 8 menn. 7 av 8 menn er faste
deltidsansatte som kjører løyper på vinteren (faste se
songansatte).
Sesongarbeidere er ansatte knyttet til prosjekter som
skiskole, Friluftsglede og Holmenkollen kultur- og tu
ristanlegg.
Ansatte-goder, som fleksibel arbeidstid, samt full
lønn ved sykdom og under svangerskap uavhengig

3 314 718

RESULTATDISPONERING:
Overført Finn Qvales Fond (Bunden EK)

494 420

Overført Resultatandel etter Ski-VM 2011
(Bunden EK)
Overført Skiforeningens fond
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-1 000 000
19 551

Overført annen egenkapital

3 800 747

Sum Overføringer

3 314 718

Kvinner
Nivå

Andel

Menn
Antall

Andel

Antall

Kvinners andel av
menns lønn (gj.snitt)

Ledernivå 1

29%

2

71%

5

96%

ledernivå 2

86%

12

14%

2

95%

Andre*

33%

11

67%

22

101%

Totalt fast ansatte

46%

25

54%

29

Fast deltid*

33%

4

67%

8

88%

Sesongarbeidere

60%

181

40%

122

100%

* Faste deltidsansatte ligger under nivå ”Andre”

av Folketrygdens begrensninger er viktige tiltak for
likestilling. I 2020 har to kvinner og én mann tatt ut
foreldrepermisjon.
Skiforeningen arbeider for mangfold og har ansatte
og frivillige fra flere nasjoner. I 2020 har Skiforeningen
hatt ansatte fra 10 ulike kulturer/nasjoner. Foreningen
skal gi like muligheter for alle. Diskriminering på ar
beidsplassen tolereres ikke.
Det er etablert rutiner og prosedyre for varsling av
kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidsmil
jølovens 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 er fordi virk
somheten er allsidig, omfangsrik og impliserer mange
mennesker og situasjoner som ikke defineres som in
terne, men som likevel må ivaretas.
YTRE MILJØ
Skiforeningen er opptatt av å redusere påvirkningen
på ytre miljø og forurensning. Skiforeningen har vært
miljøfyrtårnsertifisert siden 2003. Stuene Løvlia, Kikut
og Vangen er også sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter.
Skiforeningen ble resertifisert i 2020.
RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Skiforeningens virksomhet påvirkes av klimatiske for
hold. Varige og vesentlige klimaendringer i retning av
en mildere og mer variert værtype, kan få betydelige
konsekvenser for Skiforeningens drift.
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Skiforeningen har flere inntektskilder, hvor hoved
inntektskildene er medlemskontingent, inntekter fra
kultur- og turistanlegget i Holmenkollen, deltager
inntekter fra skiskole og arrangementer, inntekter fra
samarbeidspartnere og offentlige prosjektmidler. I til
legg får Skiforeningen hvert år gaver og tilskudd som
er øremerket investeringer.
Gjennom flere år har det vært en noe nedadgående
trend når det gjelder deltagere på arrangementer som
Holmenkollmarsjen og Barnas Holmenkolldag. Dette
er arrangementer som er vær- og konjunkturavhengige.
Skiforeningen arbeider til enhver tid med å tilpasse
tilbudet til disse endringene og er trygge på at vi også
i fremtiden vil ha attraktive kurs, aktiviteter og arran
gementer til brukerne. Inntektsgrunnlaget vil ikke på
virke foreningens fortsatt drift.

Bodil Kristine Høstmælingen
styremedlem

Geir Skari
styremedlem

Oslo, 24. mars 2021
Styret for Skiforeningen
– Foreningen til ski-idrettens fremme

Bjørn Inge Larsen
styremedlem

Stian Berger Røsland
styreleder

Elisabeth Longva Berger
styremedlem

Kristine Klavenes
styremedlem

Eva Sannum
styremedlem

Jan Grønbech
styremedlem

Åslaug Midtdal
ansattes representant

Erik Eide
generalsekretær

Christian Haukeli

Ingrid Haukvik-Jensen
styremedlem

FREMTIDSUTSIKTER
Koronapandemien med dens negative innvirkning på
samfunns livet og derav befolkningens adferd har det
blitt et sterkere fokus på å benytte Marka og dette har
gitt positive løft med økt interesse for friluftslivet, –
med skigåing i vintersesongen og turer til fots og syk
kelturer i sommersesongen.
Denne gode trenden tar Skiforeningen del i på en
positiv måte, ved å legge til rette for kvalitetsmessige
gode tilbud for medlemmene og alle brukerne av Marka
og gir gode og sunne opplevelser.

Årsrapport 2020 === ??????????

Medlemsmassen har vært stabil og det arbeides
målrettet for å øke antall medlemmer. Etter en liten
nedgang i 2020, er det vekst i medlemstallet i første
kvartal 2021.

Utviklingen av Covid 19-Pandemien gjennom 2020
er blitt fulgt nøye opp og følges fortsatt nøye og tett
opp av administrasjonen og styret med rapportering
og vurdering og gjennomføring av pålagte og nødven
dige tiltak.
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SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Resultatregnskap
Magnus Nyløkken

Alle beløp i hele kroner

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
1
1

4
5
2

2020

2019

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter

104 344 524
3 711 928

123 362 213
4 210 598

Sum driftsinntekter

108 056 452

127 572 811

7 411 042
49 525 859
13 673 872
32 525 691

17 485 288
62 635 693
12 358 194
35 057 051

103 136 464

127 536 226

4 919 988

36 585

353 953
644 929
1 314 294

727 649
1 199 083
2 450 000

-1 605 270

-2 921 434

Ordinært resultat

3 314 718

-2 884 849

ÅRETS RESULTAT

3 314 718

-2 884 849

Varekostnad
Lønn og personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Årsrapport 2020 === Årsregnskap 2020

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

17

Finansinntekter
Finanskostnader
Nedskrivning lån
Netto finansresultat

RESULTATDISPONERING:
Overført Finn Qvales Fond (Bunden EK)

494 420

642 400

-1 000 000

-2 500 000

19 551

27 111

Overført annen egenkapital

3 800 747

-1 054 360

Sum overføringer

3 314 718

-2 884 849

Overført Resultatandel etter Ski-VM 2011 (Bunden EK)
Overført Skiforeningens fond

Årsregnskap 2020
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SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Balanse pr. 31. desember

Balanse pr. 31. desember

Alle beløp i hele kroner

Alle beløp i hele kroner

NOTE EIENDELER
Anleggsmidler

5
5
5
5
5

9
7

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD
31.12.2020

31.12.2019

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, annen fast eiendom
Tekniske installasjoner
Anlegg under utførelse
Driftsløsøre, inventar, tekniske installasjoner
IKT

42 267 537
1 225 485
5 694 174
27 684 041
530 019

46 088 903
395 847
7 358 560
21 915 279
778 528

Sum varige driftsmidler

77 401 255

76 537 117

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Langsiktige fordringer
Pensjonsmidler

21 578 271
3 975 168

15 221 904
1 378 434
3 884 713

Sum finansielle anleggsmidler

25 553 439

20 485 051

102 954 694

97 022 168

Sum anleggsmidler

14

Varer

2 100 608

2 394 545

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

1 703 839
9 884 597

2 848 291
1 669 043

Sum fordringer

11 588 436

4 517 334

Bankinnskudd, kontanter og lignende

35 925 184

37 581 743

Sum omløpsmidler

49 614 228

44 493 622

152 568 922

141 515 790

SUM EIENDELER

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

12 642 232
5 704 988
3 093 653
30 008 635

12 147 812
6 704 988
3 074 102
23 792 885

Sum egenkapital

51 449 508

45 719 787

8

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

500 000

500 000

Sum annen langsiktig gjeld

500 000

500 000

4 239 532
3 015 021
3 344 122
17 162 731
69 579 894
3 278 114

5 223 534
3 957 741
4 380 718
17 143 796
61 556 841
3 033 373

Sum kortsiktig gjeld

100 619 413

95 296 003

Sum gjeld

101 119 413

95 796 003

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

152 568 922

141 515 791

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

Oslo, 24. mars 2021
Styret for Skiforeningen - Foreningen til Ski-idrettens Fremme

Stian Berger Røsland
styreleder

Bodil Kristine Høstmælingen
styremedlem

Geir Skari
styremedlem

Ingrid Haukvik-Jensen
styremedlem

30

31.12.2019

Gjeld

16
16

Omløpsmidler

15
15

6

31.12.2020

Elisabeth Longva Berger
styremedlem

Kristine Klavenes
styremedlem

Bjørn Inge Larsen
styremedlem

Eva Sannum
styremedlem

Jan Grønbech
styremedlem

Åslaug Midtdal
ansattes representant

Erik Eide
generalsekretær
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Kontantstrømsoppstilling

Noter til regnskapet 2020
Alle beløp er i hele kroner.

Alle beløp er i hele kroner

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

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

2020

2019

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

3 314 718
13 673 872
-90 455
1 314 294
293 937
1 144 452
-8 215 554
-984 002
8 722 416

-2 884 849
12 358 193
-1 566 716
2 500 000
120 647
102 853
320 411
384 073
-2 812 546

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

19 173 678

8 522 067

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Endring i anlegg under utførelse uten kontanteffekt
Endring i langsiktige fordringer
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

-21 819 680
7 281 670
64 140
-6 356 367

-19 979 951
7 189 099
346 233
-669 511

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen på balansedagen. Ved eventuell sikring brukes terminkurs.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-20 830 237

-13 114 129

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.

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Endringer i finansieringsaktiviteter

0

0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

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

-1 656 559
37 581 743

-4 592 063
42 173 806

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

35 925 184

37 581 743

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.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) 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 2020

Noter til regnskapet 2020

Alle beløp er i hele kroner.

Note 1

Alle beløp er i hele kroner.

Driftsinntekter

Note 4
2020

2019

4 253 086

14 318 209

Medlemsinntekter

27 375 082

27 533 768

Deltakeravgifter

14 702 900

18 982 297

Salg av varer

Annonser

282 000

805 250

Inntekter fra samarbeidspartnere

8 041 993

10 390 232

Billettinntekter museet og tårnet

6 032 363

18 821 165

Offentlig tilskudd til kultur og friluftsliv*

6 392 737

6 836 170

32 195 382

18 109 744

Andre tilskudd og gaver*
Leieinntekter

3 701 846

5 348 430

Momskompensasjon

3 711 928

4 210 598

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

1 367 134

2 216 948

108 056 452

127 572 811

*Se også note 10 og 11

Note 2

Andre driftskostnader
2020

2019

5 687 660

6 549 558

Leie maskiner, utstyr, software mv.

6 515 007

4 576 482

Verktøy, inventar og utstyr

1 847 818

3 172 524

Reparasjon og vedlikehold

3 359 516

5 423 933

Kjøp av tjenester

7 468 170

7 299 373

Annonse- og reklamekostnader, inkl barter

Kostnader lokaler

1 313 512

1 888 181

Kontorkost. trykksak m.v.

465 161

1 103 789

Telefon og porto m.v.

865 854

1 182 801

Kostnad egne transportmidler

791 840

1 493 666

Kontingenter

333 170

349 844

Hedersbevisninger, gaver, blomster

189 924

142 964

Forsikringer

777 412

848 701

Eiendoms- og festeavgift

400 070

387 996

Parkering, bom og reisekostnader

155 677

321 078

76 710

316 162

Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

Note 3

2 278 190

0

32 525 691

35 057 051

TOTALT

Aktivitet

Sport og
Event

Kultur- og
turistanlegget

Marka

Andre*

Inntekter

108 056

24 779

2 634

21 932

51 627

7 083

Varekjøp

7 411

5 682

5

1 352

371

0

Lønn og personal

49 526

12 352

614

7 406

19 824

9 330

Avskrivninger

13 674

41

21

3 565

9 070

977

Andre kostnader

34 131

2 729

852

6 033

18 096

6 421

0

3 997

555

2 326

3 507

-10 385

3 315

-22

588

1 250

758

740

2020
38 577 940

2020
49 452 120

Arbeidsgiveravgift

5 712 677

7 729 424

Pensjonskostnader

3 756 298

3 068 855

Andre ytelser
Sum

1 478 945

2 385 294

49 525 859

62 635 693

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 44,17 i 2020 (55,3 i 2019). Permitteringer pga koronapandemien utgjorde 9,13 årsverk i 2020.
I tillegg utgjør innleiet hjelp og sesongarbeidere ca 21 årsverk fordelt på ca 359 personer. Lønnsoppgjøret for 2020 var 1 % fra 1.5.

Ytelser til ledende personer

Generalsekretær

Styret

Lønn

1 222 181

0

0

Pensjonskostnad - innskudd og premie

143 506

0

0

Annen godtgjørelse

18 860

0

0

Rådet

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.

Revisor
Revisjon*
Andre tjenester
Sum ekskl. mva.

2020

2019

165 400

259 950

32 713

47 200

198 113

307 150

*Reduksjon i revisjonshonorarer skyldes i hovedsak ulikt tidspunkt for fakturering i 2019 og 2020.

Note 5

Varige driftsmidler
Tomter og
kunst

Bygn. og
annen fast
eiendom

Tekniske
installasjoner

Anlegg under
utførelse

Driftsløsøreinventar, utstyr

IKT

Totalt

1 245 147

122 744 856

418 930

7 358 560

100 133 421

10 395 557

242 296 471

Tilgang

0

332 486

905 356

5 617 284

14 737 375

227 180

21 819 680

Avgang

0

0

0

7 281 670

0

0

7 281 670

1 245 147

123 077 342

1 324 286

5 694 174

114 870 796

10 622 737

256 834 481

0

82 054 952

98 801

0

87 186 756

10 092 717

179 433 227

1 245 147

41 022 389

1 225 485

5 694 174

27 684 041

530 019

77 401 254
13 673 872

Anskaffelseskost 01.01.

Anskaffelseskost 31.12.

Bokført verdi pr. 31.12.

SKIFORENINGEN

Årets resultat

Lønnskostnad
Lønninger

Akkumulerte av- og
nedskrivninger 31.12.

Resultat fordelt pr avdeling (tall i hele tusen)

Administrasjonskostnader

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

Periodens avskrivninger

0

4 153 852

75 718

0

8 968 613

475 690

Periodens nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

Periodens av- og nedskrivninger

0

4 153 852

75 718

0

8 968 613

475 690

13 673 873

20/25
Lineær

10
Lineær

5
Lineær

3
Lineær

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

* Andre avdelinger består av kommersiell avdeling, administrasjon, økonomi og IT.
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Noter til regnskapet 2020

Noter til regnskapet 2020
Alle beløp er i hele kroner.

Alle beløp er i hele kroner.

Note 6

Note 8

Egenkapital
Bunden EK

Bunden EK

Bunden EK

Res.andel
Ski-VM 2011 AS

Finn Quales fond

Øvrige fond*

Annen
egenkapital

Total
egenkapital

Egenkapital 1. januar

6 704 988

12 147 812

3 074 102

23 792 885

45 719 787

Resultat for perioden

-1 000 000

494 420

19 551

3 800 747

3 314 718

Korrigering av tidligere års feil
Egenkapital 31. desember

0

0

0

2 415 004

2 415 004

5 704 988

12 642 232

3 093 653

30 008 635

51 449 508

*Øvrige fond består av Skiforeningens Fond og Legat lovender skiløpere.

Note 7

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Kostnader til ytelsesbasert pensjonsordning:

Total gjeld sikret ved pant
Gjeld til Oslo kommune
Herav gjeld med forfall senere enn 5 år
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Bygninger og tomter

31.12.2020

31.12.2019

174 486

156 602

Rentekostnad

491 844

670 843

-1 104 739

-1 132 594

262 459

244 193

500 000
500 000

Finansielle anlegsmidler

Pengemarked
Obligasjoner med høy kredittverdighet
Høyrenteobligasjoner
SUM finansielle andleggsmidler i Industrifinans

0

0

Resultatført nettoforpliktelse avkortn./oppgjør tap/(gev)

0

0

SUM finansielle anleggsmidler i bank

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

0

0

-175 950

-60 956

-24 809

-8 595

-200 759

-69 551

Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)
AGA av pensjonskostnaden
Resultatført pensjonskostnad
Innbetalt premie til Innskuddsbasert pensjonsordning
Kompensasjon vedr. overgang til innskuddspensjon
Sum pensjonskostnad (ytelse + innskudd)

2 586 336
110 634
2 496 211

2 750 507
136 403
2 817 359

31.12.2020

31.12.2019

24 876 520
-25 101 828
-225 308

28 136 641
-26 910 928
1 225 713

Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift

-3 258 626
-491 235

-4 630 370
-480 057

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

-3 975 168

-3 884 713

Pensjonsforpliktelse PBO
Verdi av pensjonsmidler
Påløpt pensjonsforpliktelse ekskl. arbeidsgiveravgift

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

1,50 %
2,40 %
2,00 %
1,75 %
0,00 %

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

1,80 %
4,20 %
2,25 %
2,00 %
0,70 %

Sum finansielle anleggsmidler

Note 10

Kostpris

Markedsverdi
31.12.2020

7 164 300
6 350 000
7 550 000

7 166 456
6 353 509
7 553 560

21 064 300

21 073 525

494 420
2 515
17 036

494 420
2 515
17 036

513 971

513 971

21 578 271

21 587 496

Kommunale tilskudd til løypearbeid

Kommune
Akershus fylkeskommune
Asker kommune

2020

2019

160 000

160 000

2 116 333

2 052 700

Bærum kommune

710 700

702 900

Enebakk kommune

72 000

72 000

Gran kommune

63 120

0

Hole kommune

20 000

55 000

Jevnaker kommune

64 277

62 405

Lier kommune

55 000

55 000

0

59 700

Lørenskog kommune

Lunner kommune

86 350

114 735

Nannestad kommune

155 000

207 772

Nittedal kommune

156 000

156 000

Oppegård kommune

442 994

430 091

Oslo kommune

450 000

940 000

Ringerike kommune

350 000

350 000

Rælingen kommune

70 000

70 000

864 969

839 776

Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Ullensaker kommune
Sum kommunale tilskudd

36

2019
23 842 432

500 000

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

Administrasjonskostnader

2020
21 771 468

500 000

Fondsmidler i bank
Finn Qvales Fond
Skiforeningens Fond
Legat lovende utvøvere

Avkastning på pensjonsmidler

2019
500 000
500 000

Sum øvrig langsiktig gjeld

Beholdning

Årets pensjonsopptjening

2020
500 000
500 000

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

Note 9

Foreningen har to pensjonsordninger. Innskuddsordningen har i 2020 hatt 69 medlemmer (hel- og deltidsansatte), og det er innbetalt kr. 2.586.336 til ordningen i 2020. Pr.
31.12.20 hadde ordningen 51 medlemmer. Ytelsesordningen omfatter 27 medlemmer hvorav 2 aktive og 25 alders-/uførepensjonister. Årets pensjonskostnad for
ytelsesordningen er kr. - 175.950. Ansatte som omfattes av ytelsesordningen har rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til vanlig tjenestepensjonsordning og AFP er dekket gjennom et
forsikringsselskap.

Langsiktig gjeld og pantstillelser

48 000

48 000

442 994

430 091

65 000

30 000

6 392 737

6 836 170
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Noter til regnskapet 2020
Alle beløp er i hele kroner.

Aksjer

Selskap

Ant. aksjer

Eierandel

Pålyd.

Overkurs

Bokf. verdi

1

0,50 %

10 000

0

0

VisitOslo A/S

Note 11

Note 13

Andre tilskudd og gaver

Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

2020

2019

Gavegiver

Formål

2020

2019

Bergersenstiftelsen

Øremerkede tilskudd

40 000

50 000

Bymiljøetaten

Øremerkede tilskudd

750 000

790 000

Endring i utsatt skatt

(43 197)

(173 895)

Bymiljøetaten

Aktivitetsmidler barn

855 000

1 339 500

Årets skattekostnad

(43 197)

(173 895)

Bymiljøetaten

Trening uten tak

0

50 000

Ferd AS

Øremerkede tilskudd

100 000

0

Fossum IF

Øremerkede tilskudd

135 000

0

Hans Herman Horns Fond

Aktivitetsmidler barn

0

650 000

(196 349)

(790 433)

KUD-midler

Aktivitetsmidler barn

1 575 000

1 600 000

0

50 000

KUD-midler

Norske skispor

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Covid-19 kompensasjon

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet

13 446 760

0

Aktivitetsmidler barn

1 565 000

1 980 000

Norske skispor

1 000 000

1 000 000

Nannestad almenning

Løyper

100 000

0

NIF/ Norges Olympiske Komité

Aktivitetsmidler barn

175 000

175 000

Nittedal kommune

Øremerkede tilskudd

350 000

0

Norsk Friluftsliv

Øremerkede tilskudd

155 000

100 000

Betalbar skattekostnad

-

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt
Permanente forskjeller

-

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats
Effekt redusert skattesats

Driftsmidler

15 908
(5 449 721)

(5 412 220)

(5 433 813)

(5 390 616)

5 433 813

5 390 616

78 500

Netto utsatt skatt/ (skattefordel)

67 789

Effekt av nedvurdert utsatt skattefordel

Norges skiforbund

Aktivitetsmidler barn

0

37 400

Oslo Idrettskrets

Aktivitetsmidler barn

70 000

70 000

Netto utsatt skatt/ (skattefordel) etter nedvurdering*

Oslo kommune, Bufdir

Aktivitetsmidler barn

2 550 000

2 500 000

Oslo kommune, Kulturetaten

Øremerket tilskudd

0

115 800

Oslo kommune, Næringsetaten

Øremerket tilskudd

30 000

0

Oslo kommune via Sørkedalen IF

Snøproduksjon

0

35 000

Sparebankstiftelsen Jevnaker

Øremerkede tilskudd

270 000

0

Spillemidler ColorLine

Aktivitetsmidler barn

208 793

292 528

Investeringstilskudd fra private**

Øremerkede driftsmidler

8 900 485

8 285 697

Gaver og bidrag fra private

Øremerkede tilskudd

83 596

331 530

Avsetning ubenyttede midler*

Øremerkede tilskudd

-839 797

-1 449 000

32 195 382

18 109 744

Sum andre tilskudd og gaver

0
60 000

*Avsetning ubenyttede midler pr. 31.12. er øremerkede midler til gjennomføring av vinteraktiviteter i 2021.

Giver

Formål

Hans Herman Horns Fond

Løypemaskin, scooter

Hans Herman Horns Fond

Snøkanon

Gjensidigestiftelsen via Oppegård IL

Snøanlegg

1 197 525

Klaveness Marine

Løypemaskin

1 200 000

Sparebankstiftelsen DNB

Løypemaskin

1 000 000

Sparebankstiftelsen Ringerike

Ringkollen skianlegg

3 500 000

Bergersenstiftelsen

Løypemaskin

1 500 000

Møbler Vangen

300 000
265 000

Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal

Scooter

105 000

Scooter

25 000

SKIFORENINGEN
- FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS
FREMME
Sparebankstiftelsen Ringerike
Scooter
Private
givere
Alle
beløp
er i hele kroner.

Note 12

VisitOslo A/S

Note 13

Skimuseet 100 år

Betalbar skattekostnad

Utestående kundefordringer pr. 31.12 er kr. 1.703.839 Det er avsatt for tap på fordringer på kr. 300.000.

Sum andre utsatte inntekter pr. 31.12.

- FORENINGEN
TIL
SKI-IDRETTENS
*SKIFORENINGEN
Øremerkede midler inntektsføres
over investeringens
levetid
Annen
kortsiktig
gjeld
Noter
til regnskapet

2020

2019

10 080 363

12 024 802

FREMME

2020

Pålyd.

Overkurs

Bokf. verdi

1

0,50 %

10 000

0

0

-

Endring i utsatt skatt

(43 197)

(173 895)

Årets skattekostnad

(43 197)

(173 895)

(196 349)

(790 433)

69 579 894

61 556 841

2019
2 588 253

347 072

445 120

Sum annen kortsiktig gjeld pr. 31.12.

3 278 114

3 033 373

Nedskrivning lån

I forbindelse med reforhandling av ny avtale, er lånet til Massive Scandinavia AS nedskrevet pr. 31.12.2020 med kr. 1.314.294.

Note 18

2019

45 860 503

2020

Note 17
Eierandel

3 671 536

54 843 950

2 931 042

Forpliktelser fond

Ant. aksjer

4 655 581

Alle beløp er i hele kroner.

Avsetning for forpliktelser

36 000

-

Kortsiktig gjeld

Øvrige øremerkede midler*

10 176 025

2020

Fordringer

Periodisert deltageravgift

Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

Note 15

Periodiserte sponsormidler og andre forskuddsbetalte inntekter

Aksjer

Selskap

Bundet bankinnskudd for forskuddsskattetrekk på kr 1.616.861 og er medtatt under bankinnskudd i balansen.

Periodiserte inntekter:

160 000

Sum gaver mottatt i 2020

Bankinnskudd

Andre utsatte inntekter

500 000

Lysanlegg Lurslia

Noter
til regnskapet
2020
Lokalutvalget
Ringerike

Note 14

Ved årsslutt består balansepostene av følgende avsetninger:

387 500

Sparebankstiftelsen DNB

-

Øremerkede gaver og tilskudd samt periodiserte inntekter er avsatt i balansen.
Øremerkede midler er gaver og tilskudd som inntektsføres over investeringsens levetid.

Gavebeløp

Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal

-

*Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2020

Note 16

**Spesifikasjon av gaver gitt av private, stiftelser og legater, inntektsføres som investeringstilskudd i takt med avskrivninger på investeringen:

21 604

Underskudd til fremføring

0

13 000

-

Oversikt over utsatt skatt

73 145

589 400

173 895

-

Aktivitetsmidler barn

Lønnstilskudd Covid-19

43 197

Skattekostnad

Aktivitetsmidler barn

Løyper

(173 895)

-

Norsk Tipping/Grasrotandelen

Skiklubben Grenaderen

(43 197)

Effekt av nedvurdert utsatt skattefordel

Norsk Friluftsliv

Skatteetaten

-

Hendelser etter balansedagen

For å redusere sannsynligheten for spredning av koronaviruset, må arrangementer og aktiviteter som samler mange mennesker avlyses eller omfanget reduseres. Dette gjelder
også Skiforeningens kultur- og turistvirksomhet, inkludert Skimuseet, som vil kunne få betydelig lavere inntekter enn normalt i 2021. Holmenkollmarsjen og en rekke skiskurs for
voksne har også blitt avlyst i første kvartal 2021 på grunn av covid-19. Avlysningene fører også med seg besparelser på kostnadssiden. Stimuleringsordninger/krisepakker fra
myndighetene vil kunne kompensere for noe av de tapte inntektene, men det er pt usikkert hvordan denne ordningen vil slå ut for Skiforeningen.
Det er vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av disse hendelsene, men styret kjenner ikke til at det vil være behov for nedskrivninger i første kvartal knyttet til de
utfordringene Skiforeningen har stått og står overfor.

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Resultat før skatt
Permanente forskjeller
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats

38

Effekt redusert skattesats
Effekt av nedvurdert utsatt skattefordel
Skattekostnad
Oversikt over utsatt skatt

(43 197)
43 197
-

(173 895)
173 895
-
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Uavhengig revisors beretning Skiforeningen – Foreningen til Ski-Idrettens
Fremme
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Til generalforsamlingen i Skiforeningen – Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Skiforeningen – Foreningen til Ski-Idrettens Fremmes årsregnskap som viser et overskudd på
kr 3 314 718. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon.
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde
av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

•
•
•

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

•

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi
konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi
har ingenting å rapportere i så henseende.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet
skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen,
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities
(collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are
legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member
firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no to learn more.
© Deloitte AS
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Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene
i årsberetningen om
side 3
side
3er konsistente
Uavhengig
revisors beretning
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering
med årsregnskapet
Uavhengig
revisors
beretningtil-Ski-Idrettens
forenklet
revisorkontroll av historisk finan
Skiforeningen
– Foreningen
og i samsvar med lov og forskrifter.
Skiforeningen – Foreningen
til Ski-Idrettens
Fremme
ordentlig
og oversiktlig registrering og do
Fremme
og
god
bokføringsskikk
i Norge.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
24.å sørge
mars 2021
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin Oslo,
plikt til
for
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin Deloitte
plikt til åAS
sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og god bokføringsskikk i Norge.
og god bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 24. mars 2021
Oslo, 24. mars 2021
Deloitte AS
Deloitte AS
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Bjørn Prestegard
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Nasjonal satsing på fremtidens skispor

42

preget av pandemi, kanskje viktigere enn noen gang
tidligere. Norske Skispor tilbyr blant annet fysiske og
digitale møteplasser for aktørene i løypekjørermiljøet,
slik at blir det enklere å dele erfaringer og tilegne seg
ny kunnskap. Nettverket får støtte over statsbudsjettet.
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Magnus Nyløkken

Norske Skispor er et nasjonalt samarbeidsnettverk
for alle aktører som bidrar til å skape gode skispor.
Nettverket er etablert og ledet av Skiforeningen, og
kom i 2020 inn i regjeringens langsiktige handlings
plan for fysisk aktivitet (2020–2029). Det er vi veldig
glade for! Dette er viktig for nettverket og for at Ski
foreningen kan jobbe videre med det på lang sikt. Det
er en bekreftelse på at den jobben løypekjørere rundt
om i hele landet gjør er viktig og verdsatt, og i et år
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Kongeveien 5, N-0787 Oslo
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