
 

NOTE FOR ELDRES AVD. 2021-VEDLEGG TIL EVS 

ÅRSREGNSKAP 2021 

 

Med bakgrunn i NIF sitt regelverk til fullstendig regnskap utarbeides en note tilknyttet Eldres 

avdeling sin virksomhet i 2021. Det forutsettes at noten vedlegges skiklubbens hovedregnskap 

for å synliggjøre klubbens samlede virksomhet i 2021. 

Hensikten med noten er også å prioritere en markedsføring av Eldres Avdeling som en viktig 

del av Eidsvold Værks Skiklub.  

I noten har en lagt vekt på å synliggjøre Eldres Avdeling sin aktivitet gjennom året samt status 

når det gjelder styrets sammensetning, medlemstall, styremøter, saker til behandling samt 

økonomi. 

Styrets sammensetning. 

Leder    –  Viktor Breivik 

Kasserer –  Arne-Gudbrand Frank 

Sekretær –  Trond Alfarrustad 

Styremedlem – Ole Bakkehaug 

Styremedlem – Kjell Olafsen 

Styremedlem - Per Otto Andersen. 

Varamedlem – Jan Eriksen. 

Revisorer – Roar Klaseie – Erling Moum. 

 

Medlemmer i Eldres avdeling. 

Sum medlemmer pr. generalforsamlingen    2022 = 116 medlemmer 

Antall medlemmer til stede på siste generalforsamling = 9 medlemmer 

Hvor av æresmedlemmer til stede = 4 

 

Styremøter. 

Antall møter i løpet av året = 9 

Antall saker behandlet i løpet av året = 41 

 

 
Saker av betydning behandlet 2021 

 

Oversendelse av note som gjelder Eldres avdeling sin virksomhet i 2021. 

Note som gjelder Eldres avdeling sin virksomhet i 2021 ble behandlet av styret 08.02. 2022. 

Noten samt styrets vedtak ble oversendt hovedstyre til bruk som vedlegg til klubbens 

årsregnskap for 2021. Noten ble utarbeidet i samsvar med krav fra Norges Idrettsforbund. I 

tillegg ble det fra styrets side prioritert at noten skulle vise Eldres avdeling sin virksomhet / 

aktivitet i skiklubben gjennom året. Etter hva styret er kjent med ble noten vedlagt klubbens 

årsregnskap ved oversendelsen til sentrale myndigheter. 

 



Eldres Avdeling sin deltagelse i drift- og vedlikeholdsoppgaver i 2021. 

Gjennom året har «Tirsdagsgjengen» deltatt i løpende drift og vedlikeholdsoppgaver. 

Grunnlaget for dette har vært en løpende dialog med skiklubbens ledelse. Gjennom året har 

leder i Eldres avdeling innrapportert til ledelsen etter hvert som arbeidsoppgavene er utført. 

Ordningen oppleves å ha vært tilfredsstillende.  

Bygging av rekrutteringsbakke (Ny Hyttebakke) ved EVS skistadion i skileikområde. 

Innledning. 

I løpet av våren 2021 startet byggingen av den nye Hyttebakken i Skileik området ved EVS 

skistadion. Hensikten var og er å øke interessen for hoppsporten og skiidretten generelt. 

Eldres avdeling har bistått i dette arbeidet og mener dette er viktig og i tråd med skiklubbens 

prioriteringer og tradisjoner helt tilbake til etableringen av EVS i 1881. Prosjekteier er 

skiklubbens hovedstyre. Prosjektet er administrert av en egen prosjektgruppe bestående av 3 

personer fra styret i Eldres avd. og leder av skiklubbens hopputvalg. Sistnevnte har rapportert 

løpende til styret i EVS.  

Under arbeidet med bakken har det i tillegg deltatt en dugnadsgruppe som har lagt ned et 

betydelig antall timer.  

Økonomi for Hyttebakken. 

Prosjektets endelige kostnadsoverslag ble sluttført i 2021 og utgjør kr. 643.770.-. Søknad om 

spillemidler ble sendt myndighetene i 2021. I brev fra Viken fylkeskommune datert 31.mai 

2021 ble prosjektet gledelig tildelt kr 300 000,- i spillemidler. 80 prosent av spillemidlene ble 

utbetalt skiklubben høsten 2021. 

Eldres Avdeling bevilget i 2019 kr 40.000.- til prosjektet 

I møte 15.12. 2020 vedtok styret å overføre kr. 15.311, - til prosjektet for å forskuttere mva. i 

påvente av statlig mva. kompensasjon.  

 

Arbeid med og i bakken 2021. 

Grunnarbeider i bakken ble startet i mai måned 2021 med graving, fjellsprengning samt 

utlegging av forskjellige typer masse for forming av bakkeprofilen. 

Etter ferien ble bakkens profil ferdigstilt og høyder fastsatt. 

Deretter ble fundamentene til stillaset, tilløpet støpt og klargjort. 

Den 28.12.2021 ble bakken levert av leverandør Simek 

Bl.a. på grunn av koronapandemien ble bakken levert over et halvt år forsinket.  

Bakken ble offisielt åpnet av varaordfører m.fl. den 22.01.2022. 

Resterende arbeid for å ferdigstille Hyttebakken som helårsbakke vil bli gjort til våren så snart 

vær og føre tillater det. 

 

Aktivitet siste år. 

Opplisting av dugnader av betydning forøvrig. 

• Flaggheising for Eidsvoll kommune. 

 

     



Tirsdagsgjengen. 

Gjennomsnittlig antall medlemmer til stede på tirsdagene har vært opp til 20 personer. De 

frammøtte har utført diverse vedlikeholdsoppgaver tilknyttet skiklubbens bygg og anlegg 

gjennom hele året. Dette er alt fra plukking/ tømming av søppel, feiing, reparasjoner av 

Skistua. 

 

Eldres avdelings betydning for klubben. 

Eldres avdeling sin aktivitet har i år i likhet med tidligere år vært betydelig. Dette har hatt 

økonomisk betydning ved at klubben sparer utgifter til vedlikehold m.m. Eldres avdeling har 

også som tidligere lagt vekt på å markedsføre klubben utad på en positiv måte bl.a. med 

søkelys på skiklubbens omdømme.  

I tillegg har det for Eldres avdeling vært viktig å videreføre tradisjoner tilknyttet verdens 

eldste rene skiklubb. 

 

Koronapandemien. 

I brev til medlemmene i Eldres avd. datert 21.12. 2021 har styret meddelt at grunnet 

pandemien er fellesarrangementet generalforsamling / «Lutefisken «2022 vurdert avlyst. 

Styret beklager dette sterkt da dette er andre gangen felles-arrangementet ikke kan avvikles. I 

januar 2021 var planene som kjent også å markere skiklubbens 140 års jubileum.  

Som følge av pandemien ble generalforsamlingen avviklet digitalt ved at medlemmene i 

Eldres avd. via e-post fikk tilsendt årsrapporten og regnskapssammendrag for 2021, forslag til 

medlemskontingent for 2022 samt forslag til valg av styremedlemmer og revisorer for 2022. 

Styret i Eldres avd. samt skiklubbens æresmedlemmer avviklet en « kortversjon» av 

arrangementet 28.01. 2022 for å videreføre en årelang tradisjon. 

 

Økonomi - status 2021. 

Eldres avdeling sine likvide midler har totalt hatt følgende utvikling i 2021: 

Beholdning 01.01.21    Inntekter i 2021     Utgifter i 2021   Beholdning 31.12.21   

Kr. 249.979,17             Kr. 85.510,54         Kr. 26.526,38     kr. 308.963,33 

Beholdning pr. 31.12. 2021 kr. 308.963,33 spesifiseres som følger: 

Kasse    Kr.       4.160,57     

Driftskonto       «        9.306,50   

Sparekonto     «     177.350,50 

Ordinære likvider               Kr.   190.817,57 

MEV Skifondet    «     118.145,76 

Totale likvider        Kr.   308.963,33 



Vedrørende Skifondet opplyses at dette ble etablert i 1981 i forbindelse med skiklubbens 100 

års jubileum. Det er utarbeidet egen statutt som gjelder bruk av fondet. Ved etableringen var 

det en forutsetning fra giver MEV at fondet skulle administreres av Eldres avdeling.  

Driftsregnskapet for 2021 ble avlagt med et driftsresultat / overskudd på kr. 58.984.16.  

Inntekter og utgifter i 2021 tilknyttet driftsregnskapet kan spesifiseres slik: 

  

Konto                 Ugifter              Inntekter 

Renter Skifondet  192,93 

Mat Tirsdagsgjengen 824,40 160,00 

Blomster 2 086,00  

Kontor frimerker 679,00  

Sommeravslutningen 1 600,10  

Juleavslutningen 2019 1 086,20 1 910,00 

Utflukter 11 417,68 7 000,00 

Greneralforsamling 2021 4 818,00 6 300,00 

Medlemskontingent  8 600,00 

Dugnader        30 100,00  

Gaver  31 090,00 

Renter / Gebyrer 330,00 157,61 

Begravelser 3 685,00  

Sum 26 526,38 85 510,54 

   

Resultat / overskudd  58 984,16 

 

Eidsvoll Verk 06.02. 2022 

For styret i Eldres Avdeling 

Viktor Breivik                                                                                                                               

leder                                                                                                                                                

sign                                                                                                               


