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Å R S B E R E T N I N G   2022  

Styret 
Styremedlemmer: 
Leder + sekretær: Unn Teslo   (fra 17.02.22) 

Styremedlem Svein-Erik Sandvold  (fra 18.02.21) 
Styremedlem Ingeborg Helen Marken  (fra 18.02.21)   

Styremedlem: Wilmar Johansen  (fra 17.02.22) 
  
Varamedlemmer: 

   Else Mari Kleiven  (fra 17.02.22) Kasserer 
Arne Jacobsen  (fra 17.02.22) Ny  

Finn Dahlen   (fra 17.02.22)       
  Anette Skjolden  (fra 17.02.22) 

 

Møterett i LU styremøter 
Ansattes repr. Kjetil Gundersen  Løypebas Krokskogen nord    

Kjell Berg   Løypebas Krokskogen syd vest 
Ragnhild Sveen Naustdal Skiskoleleder. Ny 

Året 2022 Det nye snøproduksjonsanlegget på Ringkollen sikret at skisesongen 
kunne starte første helgen i desember 2021. Folk strømmet ut i løypene. Det var 

fine snøforhold hele sesongen. 2022 ble et aktivt år med god oppslutning om 
Vinterfestivaluka og Barnas Holmenkolldag. Minnesmerkeavdukingen på Utsikten 

i april samlet ca 100 fremmøtte. LU har profilert seg i ulike sammenhenger 
gjennom hele året.  

Styremøter 

Det ble avholdt 6 styremøter i 2022. Årsmøtet ble avholdt 17.februar 2022.  
Arne Jacobsen kom ny inn i styret.  

Skisesongen 2021/2022 
Ringkollen og Jevnaker  

Løypebas Kjetil Gundersen har ansvar for Krokskogen nord. Skisesongen 21/22 
ble historisk med nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 26.november lå 

forholdene til rette for start av produksjon i deler av lysløypa. Skiløpere i alle 
aldre kom strømmende til og utnyttet de til sammen 3 km med strøkne løyper. 
Snøforholdene ble etter hvert fine i resten av området fram til løypebasen 

19.april meldte at det nå ikke lenger er mulig å preparere i terrenget.  Det var 
allikevel fortsatt mulig å gå skiturer. Oppsummert en flott vintersesong med 

gode snø- og temperaturforhold.  
24.november var det igjen fine løyper i stadionområdet og lysløypa, takket være 

kunstsnø og natursnø.  Sinnerdalen ble kjørt i samme periode. Litt senere ble 
trassène ute i terrenget og i treningsrunden pakket med scooter.  
 

 
Kleivstua  

Løypebas Kjell Berg har ansvar for Krokskogen syd vest, og sesongen startet 
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som vanlig med løyperydding i september. Med god hjelp fra Torbjørn og Egil 
(frivillige). Graving med drenering av bløte partier. To nye bruer ble også laget. 

  
Første snøen kom i begynnelsen av desember.  Startet med prepareringen 
9.desember og siste dag for preparering ble 27. mars. Timetelleren på maskinen 

viste 330 timer, og det er ca. halvparten av det løypebasen kjører på en god 
vinter.  Så det var en vinter med lite snø, og marginale forhold. Tross disse 

forholdene klarte de å gjennomføre skiskolen uten problemer. Men Grenaderen 
ble avlyst igjen.  
Skiforeningen leier nytt garasjelokale under det nye klubbhuset til Holeværingen 

på Kleiva. 
 

En stor takk til alle løypebasene og løypekjørerne! 

Dugnadsarbeid/Løypenettet mm   
Dugnadsarbeidet startet 1.august og avsluttet 24.november. Oppgavene har 

vært mange og forskjellige. De største og mest tidkrevende har vært rydding av 
ny trasè Nysetra og rydde tilvekst Gudbrandstjern til Østerdam. Utvidelse av 
klopp i Bjønnputtdalen med 1½ meter samt rydding av trillesti samme sted. 

Ryddet scooterløype ved Ugla til Mosjøen samt gammel driftsveg. Ryddet 
bredere løyper ved skistadion, lysløypa og langs bekken skistadion. Ryddet 

tilvekst flere steder, bl.a. Bjønnputtdalen, Langvassbrenna, bekken fra myra ved 
Høgås ned mot Storflåtan. Pumpestasjonene ved Røstjern og Ringkollstua er 
beiset og nytt trelokk til kum ved Ringkollstua er laget og montert.   

Dugnadsgjengen er fortsatt Thomas Bay, Jan Eull, Erling Hamar, Ivar Hoff, Tor 

Kristiansen, Inge Skavhaug og Tron Trondsen. De 7 medlemmene har 195 
timeverk i marka. 

En stor takk til alle i Dugnadsgjengen! 

Skiskolen  
Skiskolen Ringkollen ble arrangert fra uke 3-7. Det var 308 deltagende barn, 

som er en nedgang fra forrige år (311). Pandemien Covid-19 stilte fortsatt like 
strenge krav til smittevern hvor instruktørene måtte holde minimum 1 meter 
avstand til barna som ved året før. Ved siste uken var det lettelser i 

smittevernsrutinene. Lite natursnø, men heldigvis hadde vi fått på plass et nytt 
snøproduksjonsanlegg som gjorde det mulig å gjennomføre.  

Leder Ragnhild Sveen Naustdal.  
 

Prioriterte aktiviteter 
Ringkollen Vinterfestival 

Vinterfestivalen 2022 ble tradisjonen tro arrangert i uke 10. Haugsbygd IL 
Adrenalin og Ringerike og omegn Hoppteam var igjen med som arrangører. Det 
var god oppslutning om de ulike aktivitetene. I bedriftsstafetten stilte 15 lag, 

Skoleskistafetten 18 lag, Ringkollrennet klassisk 140 deltagere, 28 barn og 
voksne deltok på Eventyrstund. Barnas Holmenkolldag Ringkollen ble en 

strålende dag 13.mars med 500 barn og i tillegg foreldre/foresatte.  

Skikurs for voksne  
Skikurs for voksne, 17 år og eldre, ble arrangert i januar og februar i klassisk (4 
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deltagere) og skøyting (5 deltagere). Svein-Erik Sandvold, LU, var tilrettelegger 
og instruktør for kursene.  

Profilering og Verving  

Styret har tatt Facebooksiden «Skiforeningen Ringkollen» mer aktivt i bruk til å 
fortelle om våre aktiviteter og for å motivere følgerne til å ta en skitur i marka. 
Flyers med oppfordring av medlemskap er delt ut gjennom vinteren.  

På Ringeriksdagen 3.september hadde vi stand med bl.a. stakemaskin hvor 
Svein-Erik kjørte konkurranse med stor oppslutning gjennom dagen. Det samme 
i vår leide hoppbakke hvor Arne sammen med medlemmer i Ringerike hoppteam 

bisto barn og unge. I tillegg var vi tre som snakket med folk i gata om skitilbudet 
og medlemskap. Vervet 2 nye medlemmer. Vi markerte oss godt og ble kåret til 

årets stand for ideelle organisasjoner.  

Inntektene fra Bilia Hønefoss sine årlige hjulskiftedager gikk i 2022 til 
Skiforeningens lokalutvalg. Styret markerte Skiforeningen med fysisk 
tilstedeværelse og stand i lokalene disse 2 dagene.    

Minnesmerke  
Årsmøtet 2021 vedtok å hedre avdøde løypebas Svein Gulbrandsen med et 
minnesmerke. I det videre prosjektarbeidet ble minnesmerket utviklet til å være 

en hyllest til de som har satt og fortsatt skal sette spor og for skiglede. 
Minnesmerket «Innsikt» av kunstner Per Inge Bjørlo, ble avduket 6.april på 

utsikten ved Borgersetra. Ett hundre mennesker deltok denne kvelden. Løypesjef 
Hege Blichfeldt Sheriff, initiativtaker Anne Cathrine Frøstrup og løypebas Per 
Gulbrandsen holdt hilsningstaler. Minnesmerket ble fullfinansiert av 

Sparebankstiftelsen Ringerike.  

Turtilbud 
Styret tok initiativet til å annonsere felles skiturer for de som ønsker å ha noen å 

gå sammen med. Første tur gikk 8.mars fra Ringkollen – Øyangen – Vambu – 
Ringkollen med 6 deltagere. 24.mars gikk turen til Løvlia med 4 deltagere. 
Turledere var Ingeborg Helen Marken og Unn Teslo. 

Eiendom 
Lokalutvalget har eieransvar for 4 gapahuker og «Ringkolldassen». Aktuelt i 
2022 har vært 

• «Ringkolldassen» - Ringkollen parkeringsplass. Styret i LU tilbød 
Ringerike kommune å overta sanitæranlegget fordi vi mener det er en 

kommunal oppgave. Kommunen svarte tilbake med vedtak hvor de 
bevilget LU årlige driftstilskudd på kr. 50000,- for driften fom 2022. LU 
valgte å inngå avtale med Fossen Friluft som ivaretar renholdet 

foreløpig fram til 30.juni 2023. Sauegjerde ble satt opp foran 
inngangene og rulle-stolrampe laget i juni. Byggets utvendige vegger 

ble beiset på høsten.  
• Gapahuken, Kleiva fikk nytt torvtak lagt på etter flytting av gapahuken 

i 2021.  
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Samarbeid med andre organisasjoner 
Vinterfestivaluka er den faste samarbeidsarenaen mellom LU, Ringkollen 

Skiklubb, Haugsbygd Ski, DNT Ringerike/Barnas Turlag og Sparebank 1 Ringerike 
Hadeland. LU har koordinatorrollen i samarbeidet. Også et godt samarbeid i 
2022. Vi opplever et økende uttalt ønske om tettere samarbeid mellom alle 

aktørene på Ringkollen.  
Stadionstyret er en annen samarbeidsarena hvor LU har en fast plass. Anette 

Skjolden er LU’s representant.  

LU har vært andelseier i Ringkollen hopparena/Rekruttlia fra 30.03.1992. LU har 
eid 1 andel på kr. 3000,- i 1992 verdi, i likhet med de fleste skilagene på 

Ringerike. Representantskapets årsmøte 17.november vedtok å overføre 
eierskapet til Haugsbygd IF.    

Medlemmer  
Det var 1423 medlemmer i Skiforeningen fra våre 3 kommuner pr. 05.01.22. 

Antallet pr. 31.12.22 er 1375 fordelt på Ringerike 906, Hole 311, Jevnaker 158.  

Økonomi  
Inntektene er i hovedsak fra Barnas Ringkolldag, gave fra Ringkollveien, 

breddegave fra Sparebankstiftelsen Ringerike, gave fra Bilia Hønefoss i 
forbindelse med hjulskift. Det ble også et overskudd fra kunstprosjektet til 

minnesmerket «Innsikt», som i sin helhet ble finansiert av Sparebankstiftelsen 
Ringerike. LU har mottatt tilskudd fra Ringerike Kommune som skal dekke drift 
og vedlikehold av doen på Ringkollplassen. 

Det er investert i en ny ATW på Ringkollen som erstatning for et eldre utslitt 

kjøretøy. ATW’en er i hovedsak finansiert gjennom gavemidler fra 
Sparebankstiftelsen Ringerike, med restfinansiering gjennom spleis av 

Skiforeningen og LU.  Gapahuken ved Kleivstua er ferdigstilt med taktorv. LU har 
gjort innkjøp av tiltrengt verneutstyr og vernestøvler til Dugnadsgruppa. Det har 
også vært utgifter knyttet til Dugnadsgruppa som påskjønnelse for mye og svært 

verdifullt arbeid i løypenettet. Spar Sundvollen sponset pølser med tilbehør til 
Barnas Ringkolldag. 

Innbetalingene for året inklusive tilskuddet fra kommunen er kr 181.409 og 

utgiftene kr 155.882.  Pengebeholdningen gjennom 2022 har økt med kr 25.527, 
fra kr 245.944 til kr 271.471 ved årets slutt. Det er ikke fullstendig godtgjort for 

drift og tilsyn av doen på Ringkollplassen for 2022. Økonomien vurderes fortsatt 
som solid.  

 

 
18. januar 2023 
Unn Teslo (styreleder)   


