
STYRET I MOSS SKIKLUBB  

ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2015/2016 

Til årsmøte 

Styret har bestått av: 

Claus W. Koren (leder), Tor Erling Fledsberg (nestleder), Audun Kielland (kasserer), Anne 

Gro Lønnestad (sekretær), Henning Dalby (styremedlem), Øystein Hansen 

(varastyremedlem), Per Anders Flesjø (styremedlem fra OT), Knut Stabell (styremedlem vara 

fra OT) og Dagrunn Fledsberg (varasekretær). 

Styret har avholdt månedlige styremøter (ikke juli) i tillegg til ekstraordinære styremøter pr. 

e-post/telefon ved behov. 

Styret anser året for svært innholdsrikt, noe som i hovedsak skyldes etableringen av 

kunstsnøanlegget. Siden det ikke leveres noen separat rapport til årsmøtet for 

kunstsnøanlegget har styret inkludert nødvendig omtale av kunstsnøanlegget i klubbens 

årsrapport, og rapporten vil i år preges av dette. 

 

Kunstsnøanlegget 

Kunstsnøkomiteen har bestått av Vegard Segtnan (leder), Stig Gundersen, Kristian Inderberg, 

Per Anders Flesjø, Hans Flaaten, Henning Dalby og Stein Olsvik. Skiklubbens styre har vært 

styringskomite for arbeidet. 

Da spillemiddelsøknadene til anlegget ble innvilget i siste halvdel av juni 2015 var siste 

brikke på plass for å starte gjennomføring. Entreprenørfirma Iver Bjerke AS startet raskt opp 

med rydding av traseer, grøfting, sprengning og påfylling av masser. I slutten av juli startet 

leverandøren av kunstsnøutstyret, Toppteknikk AB, med opplæring av dugnadsgruppa og 

deltok på innledende fase av legging av rørsystemet fra Noretjern og langs løypetraséen. 

Rørleggingsarbeidet var omfattende og pågikk på dugnad gjennom juli, august og september.  

I september startet byggingen av pumpehuset og leverandøren Storm Elektro AS påbegynte 

sitt arbeid med fremføring av strømnett til pumpehuset og omleggingen av lysløypene. I hele 

denne perioden ble det utført en svært imponerende dugnadsinnsats fra medlemmer av 

skiklubben, DNT og andre skiinteresserte. At et knippe ildsjeler står på ekstra mye er heller 

ingen hemmelighet. Kunstsnøkomiteen har loggført dugnadene og har summert opp at ca. 

5000 dugnadstimer er utført i forbindelse med oppføringen av kunstsnøanlegget. 

I november fullførte Toppteknikk installasjonene i pumpehuset og utførte tester på hele 

anlegget. Anlegget fungerte og Toppteknikk kunne deretter avholde opplæring i 

snøproduksjon for skiklubbens snøproduksjonsansvarlige. Anlegget var ferdig og ble 

overlevert Skiklubben 26. november 2015. 

I henhold til vedtaket på klubbens årsmøte 17. april 2015 hadde kunstsnøanlegget et budsjett 

og en finansieringsramme på kr. 4.130.000 inkludert spillemidler på kr. 3.105.000. 



Anleggsregnskapene er levert Østfold Kommunerevisjon IKS og ble i begynnelsen av februar 

2016 revidert og godkjent. De samlede kostnadene til byggingen av kunstsnøanlegget har 

tilsammen blitt kr. 4.251.323. Dette inkluderer en feilkjøpt trafo, som vi håper å få solgt.  

Dette beløpet på kr. 4.251.323 er ca. kr 120.000 utover finansieringsplanen. Styret har til 

dekning av dette disponert av klubbens midler og legger til grunn å få årsmøtet støtte for en 

slik disposisjon. 

Østfold Fylkeskommune betaler ikke ut de siste 20 % av spillemidlene før 

anleggsregnskapene er ferdig revidert. For skiklubben innebar dette at klubben måtte vente på 

de siste kr. 625.000 av spillemidlene til anleggsregnskapene var ferdig revidert i februar 2016, 

mens klubben måtte betale alle leverandører. Klubbens likviditet lå dermed an til å bli ganske 

stram i desember 2015 og januar 2016. For å sikre klubbens handlingsrom og være sikker på å 

betale vår løpende forpliktelser i denne forbigående fasen, besluttet styret å ta opp en 

kassekreditt i Sparebanken Østfold og Akershus på kr. 200.000. Styret ber om årsmøtets støtte 

til å beholde kassekreditten til eventuelt bygging av foreslått rulleskianlegg og skileikanlegg 

er gjennomført. 

Byggingen av kunstsnøanlegget gir klubben mulighet å søke om refusjon av betalt 

merverdiavgift på idrettsanlegget. På bakgrunn av anleggsregnskapene har klubben søkt om 

dette innen fristen 1. mars 2016. Maksimalt kan klubben få refundert kr. 820.000 under denne 

ordningen. Svaret er ventet i løpet av sommeren. 

Kunstsnøproduksjon 

Det ble i begynnelsen av desember gjennomført snøproduksjonskurs for alle som hadde stilt 

seg villig til å være snøprodusent. Den 13. desember 2015 ble første snøprodukjson startet 

opp. Den pågikk til natt til 16. desember. Dette ga skiføre en ukes tid i den lille runden på 650 

meter. 

Den 3. januar 2016 startet neste produksjonsperiode opp. Produksjon pågikk i tilsammen 7-8 

døgn i begynnelsen av januar. Dette la grunnlaget for den snøen som vi i skrivende stund går 

på. 

Det ble også forsøkt mobilisert til en tredje produksjonsrunde i midten av februar, men da fikk 

en ikke tilslutning fra tilstrekkelig med produsenter. Det er naturlig å se dette i sammenheng 

med at det var vinterferie denne uka. 

Erfaringen fra de 2 første produksjonsrundene er imidlertid solid oppslutning om dugnaden. 

Snøproduksjonsgruppa som har bestått av 50-60 personer, har produsert snø tilsammen i 11 

døgn og de 4 løypekjørerne har deretter flyttet, planert og satt spor til alle døgnets tider. 

Denne aktiviteten utgjør omkring mellom 800 og 900 timer dugnad. 

Skihytta 

Drives meget entusiastisk av Hyttestyret i samråd med Camilla og Marius. Det mobiliseres på 

en utmerket måte til kafevakter til Skihyttas åpningstider. Likevel er oppgaven krevende da 

det været/skiføret raskt skifter i vårt distrikt og dette har stor påvirkning på antallet besøkende 



og omsetningen/behovet for bemanning i kaféen. På de gode skihelgene i januar ble det 

omsatt for omkring kr 25.000 tilsammen lørdag og søndag. 

Honnør til Hyttekomiteen og Siri for på strak arm å mobilisere drift av kafe i lokalene til OK 

Moss på Noreødegården i tilknytning til Onsdagsrennene denne vinteren. Forøvrig vises til 

Hyttestyrets egen rapport. 

 

Barn- og ungdomsaktivitet 

Juniorgruppen viderefører sin viktige aktivitet for å skape et trivelig treningsmiljø for barn og 

ungdom som ønsker å trene på ski. Det drives et godt tilbud på helårsbasis med sommer- og 

høst på barmark og skitreninger gjennom sesongen. 

Skileikaktiviteten for de aller yngste i alderen 5 – 9 år synes å ha fått et ytterligere oppsving 

dette året. I juniorgruppas målgruppe ligger fremtiden i skiklubben og det arbeid som utføres 

her er svært viktig. Styret setter stor pris på den dugnad og aktivitet som utføres og det vises 

for øvrig til gruppens egen rapport. 

 

Anskaffelse av ny ATV 

I 2014 anskaffet klubben en pent brukt Prinoth Huskey løypemaskin, 2008 modell. Klubben 

har også en relativt ny Alpina scooter til løypekjøring. I forbindelse med byggingen av 

kunstsnøanlegget har det vist seg behov for et kjøretøy som går like godt på barmark som på 

snø. En ATV som kan driftes både på hjul og på belter var kunstsnøkomiteens innstilling. Det 

dekker behovet ved frakt av tidvis tungt utstyr i anlegget eller forflytting av lansene mellom 

ulike sider av anlegget. En ATV som kan driftes både på hjul og på belter. Skiklubben fikk 

gjennom store deler av byggeperioden av kunstsnøanlegget låne en slik fra leverandøren Ole 

Hilmar Onsager og den viste seg nesten uunnværlig. Styret fikk tilbud på en slik ATV med 

tilhenger til kr. 200.000 og vurderte ved om å omdisponere innenfor budsjettet for 2015 at 

klubben hadde økonomi til å anskaffe dette. 

 

Medlemskap og kontingentinnkreving 

Skiklubben gikk i 2014 over på et nytt system for å føre medlemsregister og for fakturering 

og betaling av medlemskontingent. Betaling av kontingenten gjøres med dette systemet ved at 

medlemmet får en e-post om forfall av kontingenten og betaling gjøres gjennom pålogging på 

skiklubbens hjemmeside. Ved kontingentinnkrevingen i januar 2015 ble den nye ordningen 

gjennomført for drøyt 1/3 av medlemsmassen mens de øvrige ble tilbudt å betale som 

foregående år.  

For 2016 er hele medlemsregisteret til skiklubben konvertert over i systemet. Årets 2 første 

måneder viser at dette systemet ikke bare oppleves som kurant fra medlemmene å bruke. For 

kasserer har dette medført at mye tid medgår til å hjelpe medlemmer med denne prosessen og 

svare på henvendelser om dette. Styret antar at problemene dels skyldes en uvant prosedyre 



for betaling og ikke helt tydelig veiledning på hjemmesiden. Denne er nå justert til en bedre 

versjon, men det arbeides kontinuerlig med videre utvikling.  

Klubben har pr. 31.12.2015 et medlemstall på omtrent 380 medlemmer, som inkluderer 

betalende juniorer, seniorer og støttemedlemmer. 

 

Økonomi  

Klubben totalt sett har en sunn økonomi. Regnskapet viser et driftsresultat for 2015 på kr. 

188.000, men når inntekter «øremerket» kunstsnøanlegget holdes utenfor blir det reelle 

overskuddet kr. 6.700. Her må en også ha med seg at hele «underskuddet» knyttet til 

byggingen av kunstsnøanlegget på kr. 120.000 er utgiftsført over driften for 2015. 

Det må spesielt fremheves det avgjørende bidrag som lokalt næringsliv gir Moss Skiklubb 

gjennom driftspoolen for kunstsnøanlegget. Omkring 30 bedrifter har forpliktet seg til å bidra 

med beløp på mellom kr. 5.000 og 10.000 årlig i 3 år, enkelte i 5 år. Totalt for 5 årsperioden 

er det tegnet for inntekter på omkring kr 650.000, hvorav ca. 550.00 er for de første 3 årene. 

Disse inntektene er forbeholdt til driften av kunstsnøanlegget, ikke til skiklubben som sådan, 

og styret foreslår å regnskapsføre driftskostnader for kunstsnøanlegget i egen avdeling for å 

klargjøre dette.  Disse 30 bedrifter har som noe av gjenytelsene fått navn og reklameskilt på 

pumpehuset. 

Målet for arbeidet med sponsorpoolen var å dekke årlige driftskostnadene estimert til kr. 120-

130.000 for de første 3 årene.  

Strømkostnadene knyttet til snøproduksjon er blitt betydelig høyere en antatt og som lå til 

grunn for det estimerte driftsbudsjett på kr. 120-130.000 pr år. Årsaken er el-anleggets 

størrelse som gjør at det blir effektmålt, og dette påvirker strømabonnementet. 

Strømkostnadene påvirker markant de samlede driftskostnadene for anlegget sesongen 

2015/16, og den kommende kunstsnøgruppa vil i samråd med styret se på om det kan være 

brukbare alternativer som reduserer strømkostnadene for sesongene fremover eller om vi er 

nødt å leve med situasjonen. 

 

Takk 

Styret retter en stor takk til valgte tillitsmenn og Skiklubbens øvrige medlemmer som denne 

sesongen har nedlagt en usedvanlig stor frivillig innsats for klubben. 

For detaljer om de enkelte gruppenes arbeid viser styret til de enkelte komitéenes beretninger. 

 

Moss, 12. mars 2016. 

Styret i Moss Skiklubb 


