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Styrets årsberetning 2020 
 

Styrets sammensetning 

Styret ble valgt på årsmøtet den 11. mars 2020 og har hatt følgende sammensetning: 

Leder Tommy Løkken 
Nestleder Anette Bergseng 
Leder markedsutvalget Geir-Helge Sjaaeng 
Leder Langrenns utvalget Espen Jakobsen 
Leder Hopputvalget Christoffer Brurud 
Leder eiendomsutvalget Ola Erik Haugseth 
Styremedlem Tone Asbjørnslett 
Styremedlem Marianne Lie 
Vara Styre medlem Kenneth Smedsrud 
  

 

Styret har ingen tillitsvalgt kasserer, men kjøper regnskapstjenester fra Regnskapstjenester 

Eidsvoll AS. 

Styrets arbeid 

Styret har siden årsmøtet gjennomført styremøter og har behandlet både innkomne og 

egeninitierte saker. I tillegg har leder, nestleder og leder av markedsutvalget utgjort daglig 

ledelse som har behandlet en rekke saker og henvendelser fortløpende mellom 

styremøtene. De største og viktigste sakene som har vært behandlet har vært: 

Legge forholdene best mulig til rette for trening og konkurranser for de aktive, herunder 

arbeidet med alternativer for toppidrettssatsning i klubben og utvikling av skiklubbens 

anlegg. 

Arrangere løps- og skikaruseller, rulleskirenn og skirenn langrenn.  

Styret ønsker å fortsette å bygge Staviåsen til en godt nærmiljø anlegg, og i den forbindelse 

har klubben har gått til innkjøp av Snøkanon. Dette prosjektet har blitt viet stor 

oppmerksomhet og har ført til mye positivitet, og omtale. Blant annet har det ført til økte 

inntekter fra sponsorer, privatpersoner og organisasjoner. Det er lagt ned en betydelig 

innsats i dugnad, og det er gledelig å se at mange ønsker å strekke ut en hånd og bidra. 

Arbeid med å skaffe klubben best mulig økonomiske rammer for drift. Skiklubben har økt 

antall sponsorer og den økonomiske støtten fra sponsorene. Dette er et kontinuerlig arbeid. 
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Skiklubben har gjort et betydelig arbeid for å legge til rette for både organisert og 

egenorganisert fysisk aktivitet, og med stor vekt på folkehelse.  

 

Økonomi 

Eidsvold Værks Skiklub har hatt en sunn utvikling i økonomien og gikk i 2020 med et 

overskudd på kr. 359946,-. På inntektssiden kan nevnes økte sponsorinntekter, gaver fra 

sponsorer og privatpersoner, forsikringsutbet, stipend/søknader etc,. På kostnadssiden 

gjorde Corona året at vi ikke brukte like mye penger på fellessamling og skirenn samt 

renholdskostnader. Vi investerte i Snøproduksjon, og selve snøkanonen er ført i balansen, og 

blir kostnadsført via avskrivning slik vi gjør med ATV, Løypemaskin etc. 

Prosjekter  

Utbedring av kjøkken. Med støtte fra Sparebankstiftelsen ble kjøkkenet totalrenovert våren/ 

sommeren 2020. Noen detaljer gjenstår. 

Etablering av vannbasseng i forbindelse med snøproduksjon. Samt innkjøp av snøkanon og 

utstyr. Gjennomført høst 2020. 

Grunnarbeidene på rekruttbakken har påbegynt. Prosjektgruppen som tidligere er nedsatt 

har startet arbeidet med å skrapt bort masser, og startet grunnarbeidet. Videre framdrift vil 

avhenge av spillemiddelsøknad som får svar i 2021.  

Etablering av nye hjemmesider ble påbegynt høsten 2020. Ferdigstillelse tidlig 2021. 

Riving av dommertårn etter brann i Lysakerbakken er gjennomført. 

Løypetraséer. 

Arbeidet med vedlikehold av lysløypetraséene har fortsatt gjennom 2020.  

Vinteren 2020 (jan-mars) bød på snøproblemer og lite løypekjøring. Sesongen 2020/2021 

startet med løypekjøring i desember. 

Planering av skileikområde sommer 2020. 

Lysakerbakkene 

Ikke drift i Lysakerbakken i 2020. 

Breddeidrett 

Eidsvold Værks Skiklubs viktigste tilbud innen breddeidrett er skileik, hoppskole og 

treningstilbudet for barn og ungdom i hopp, langrenn og kombinert. Skiklubben har i tillegg 
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gjort en betydelig satsning for å legge til rette for økt bruk av skistadion og tur- og 

lysløypenettet av andre brukergrupper enn skifolk. Det er lagt til rette med en Diskgolfpark, 

terrengsykkelpark (Eidsvoll Sykkelklubb). Fra før er Eidsvoll O-lag og Eidsvoll Hundeklubb 

etablert hos skiklubben. Staviåsen, med utgangspunkt i skistadion og Skistua, er et yndet 

utgangspunkt for turer i Staviåsen. 

Medlemsutvikling 

Eidsvold Værks Skiklub har 501 medlemmer i registeret ved årsslutt i 2020. Dessverre mange 

som ikke betalte i 2020. Opprydding og overflytting til nytt medlemsregister skjer i 2021. 

Nedenfor vises samlet antall medlemmer i tabell 1 og antall aktive medlemmer i tabell 2.  

Betalende medlemmer i 2020 var 279 

Utdrag fra medlemsregister: 

 

Tabell 1: Medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub 2016-2020 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Idrettsregistrering, Eidsvold Værks Skiklub per 31.12.2020 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinner 222 229 180 94 84 

Menn 427 430 364 216 195 

Totalt 649 659 544 310 279 
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Medlemsmassen er mer flyktig en den tradisjonelt har vært, noe som innebærer at mange – 

gjerne hele familier - velger å melde seg ut dersom barnet eller ungdommen slutter med 

organisert skitrening istedenfor å stå som medlem. Vi håper at overgangen til nytt 

medlemssystem og en snørik vinter skal gi positivt utslag på medlemstallet. 
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I alderen 13-70 år må ha skilisens for å kunne være med på terminfestede skirenn (også 

turrenn) For skisesongen 2020/2021 er det registrert årslisens for 27 personer.   

Aktiviteten i langrenn har vært stor innen treningsgrupper i skiklubben. Pandemien som traff 

oss mars satte en demper for slutten av sesongen. Se årsmelding fra Langrennsutvalget. 

Det har vært liten aktivitet lokalt i hopp og kombinert i 2020/2021.  

Eidsvold Værks Skiklub har en mange aktive turløpere som deltar i en rekke renn både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Dette ble mindre aktuelt pga pandemien. 

Anlegg 

Eidsvold Værks Skiklubs skistadion er i Ormlia med tilhørende tur- og lysløypenett i 

Staviåsen. Lysløypetraséene har turløypestandard. Det vil også si at vi får en gjennomgående 

bredde på min. 5 meter slik at det kan kjøres klassisk og fristilløyper samtidig. 

Klubben har hoppbakker i Lysakerbakken. Anlegget består av tre bakker med bakkestørrelse 

K7, K13 og K27.  

Alle søknader om spillemidler forutsetter bruksrett til grunnen der idrettsanlegget skal ligge i 

minst 30 år. Skiklubben har avtaler med våre grunneiere om bruksrett for våre løyper og 

anlegg i Lysakeren for 42 år gjeldene fra 1. januar i hhv. 2013 og 2014.  

Kompetanseutvikling 

Alle utøvere fra 15 årsklassen og oppover oppfordres av klubben til å gjennomføre kurset 

«ren utøver». 

Økonomiske rammevilkår 

Eidsvold Værks Skiklub er et idrettslag med økende aktivitet. Dette gir klubben økte utgifter, 

og for å opprettholde et godt sportslig tilbud med gode anlegg er våre sponsor- og 

samarbeidspartnere avgjørende sammen med antall betalende medlemmer, offentlige 

tilskudd og dugnader. 

En viktig inntektskilde for klubben er tilskuddene fra det offentlige til anlegg. Dette gjelder 

også LAM-midler1 som tildeles av Eidsvoll Idrettsråd og Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I 

tillegg kommer MVA kompensasjonsordningen, og det arbeides for å skaffe inntekter fra 

næringslivet.  

 

 
1 Lokale aktivitetsmidler 
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Inntekter fra sponsor- og samarbeidspartnere er en viktig inntektskilde, og også i 2020 har 

skiklubben inngått en rekke nye avtaler. Enkelte avtaler er avsluttet. Våre hoved-sponsorer 

og samarbeidspartnere i 2020 har vært: 

Totenbanken, i-Bolig, Kiwi, Sporten Eidsvoll, Monter, EcIt-Dine økonomer, Trimtex, BDO. 

Medlemskontingenten utgjør en viktig inntektskilde for klubben, skiklubben har utfordringer 

med å inndrive medlemskontingenten. Dette har ført til sviktende inntekter fordi en rekke 

medlemmer har blitt meldt ut av skiklubben pga manglende betaling. Med den strenge 

oppfølgingen av medlemskap og økonomi har skiklubben et korrekt medlemsregister, noe 

som vil være en kontinuerlig oppgave å følge opp.  

Andre viktige inntektskilder for klubben har vært inntekter ved julekalendersalg. Eidsvoll 

Bingo har også i år gitt klubben meget viktige bidrag på inntekt siden. Utleie både korttid og 

langtid er en inntektskilde, men som følge av pandemien ble det lite inntekter i 2020. 

Idrettspolitisk arbeid 

Styret har deltatt på møter og årsmøtet i Eidsvoll Idrettsråd (EIR). Klubben har også deltatt 

på Akershus Idrettskrets sine møter.  

Informasjon og kommunikasjon 

I det daglige er det Facebook med siden @evs1881 og Facebookgruppene som er mest brukt 

i tillegg til e-post. Klubben jobber for kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonsarbeidet, 

noe som også innebærer at de ulike treningsgruppenes oppmenn må følge opp arbeidet. 

Nye nettsider er under utarbeidelse og blir lansert i 2021. 

Organisasjon 

Eidsvold Værks Skiklub må videreutvikles i takt med samfunnet for øvrig, og det stilles stadig 

strengere krav til klubbdrift og økonomistyring. Det er gjort et omfattende arbeid for bedre 

økonomistyringen, det er tatt viktige steg for en bedre budsjettprosess og for å øke 

forutsigbarhetene både for tillitsvalgte, utøvere og trenere for hvilke økonomiske rammer, 

muligheter og regler som gjelder. Dette er et arbeid som fortsatt er i utvikling. Det stilles 

strenger krav til idrettslagene fra NIF, og for å delta i skiklubbens styre, utvalg, avdelinger og 

komitéer forutsettes det medlemskap i skiklubben. 

Espen Jakobsen og Olav Brun er TD Langrenn 
Svein O. Brurud er forbundsdommer, forbundsmåler, nasjonal TD for 
hopp og kombinert i tillegg til forbunds-TD. I tillegg er Øyvind Blakset FIS 
TD hopp, forbundsdommer og forbundsmåler, samt nasjonal TD kombinert. Harald 
Olav Blakset er forbundsdommer og forbundsmåler samt nasjonal TD hopp. 

Styrets økonomiske beretning 2020 
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Årsregnskapet er avgitt under forutsettingen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning 

ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises til det foreliggende årsregnskap med noter. 

Skiklubben har ikke langsiktig rentebærende gjeld, og er derfor ikke utsatt for risiko knyttet 

til markedets renteutvikling.  

Det anses å være relativt lav risiko for at skiklubbens samarbeidspartnere ikke har 

økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. I tillegg er kundefordringene lave. 

Skiklubben har en tilfredsstillende likviditet. Overskuddslikviditet er plassert som 

bankinnskudd. 

Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktige inntekter. Økt aktivitet gir økte inntekter 

fra medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter. Det arbeides kontinuerlig for å øke 

skiklubbens markedsinntekter. Målet er at inntektsnivået skal økes ytterligere i årene 

fremover. 

Styret ser positivt på den økonomiske situasjonen totalt sett. Vi fortsetter vår satsing på 

rekruttering av barn og ungdom, og gi de et godt sportslig tilbud. Det er i årene fremover 

nødvendig å skaffe betydelige midler både for å finansiere den økte sportslige aktiviteten og 

å kunne realisere snøproduksjonsanlegg, nytt idrettshus som erstatning for arenabygget, 

drift og forvaltning av eksisterende bygg og anlegg.  

Styret benytter anledningen til å takke alle som har utført verv og oppgaver for klubben i 

2020. 

 

 

Tommy Løkken       Ola Erik Haugseth 

Leder         Eiendomsforvalter 

 

 

Anette Bergseng       Geir-Helge Sjaaeng 

Nestleder        Markedsansvarlig 

 

 

Christoffer Brurud       Espen Jakobsen 
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Hopp/kombinert       Langrenn 

 

 

 

Tone Asbjørnslett            Marianne Lie 

Styremedlem                                                                                      Styremedlem 


