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Styrets årsberetning for 2017 

 

 

Styret 

Styret har i perioden bestått av Ole Kristian Narmo (leder), Henning Dalby (nestleder), Hans Flaaten 
(leder økonomikomite), Ann Kristine Urstad (sekretær), Stein Olsvik (styremedlem juniorgruppa), Per 
Olav Tveit (styremedlem OT), Stian Falkenbo (varastyremedlem), Knut Stabell (varastyremedlem fra 
OT) og Dagrunn Fledsberg (varasekretær). 
 
Styret har avholdt månedlige styremøter. 
 
Oppsummering 
 
I likhet med de siste sesongene har også 2017 vært et innholdsrikt år for Moss Skiklubb. 
Kunstsnøanlegg, rulleskianlegg og barneskileikområde er nå fullført. Byggingen har blitt gjennomført 
etter budsjett, klubbens økonomi er god og driften er sikret økonomisk for mange år fremover. 
Antall medlemmer er økende og alle gruppene driver godt. 
 
Slitasjen på klubbens frivillige er stor og klubbens oppgaver er mange. Styret anser at en av klubbens 
viktigste oppgaver på kort sikt er å sikre og bedre rekrutteringen for å kunne videreføre det arbeid 
som må gjøres i årene fremover. 
 
Stor takk til alle klubbens frivillige som bidrar, enten det er i store eller små roller. 
 
Kunstsnøanlegget 
 
2017 ble et år med mer eller mindre totalt fravær av natursnø og anlegget kom virkelig til sin rett 
sesongen 2017. 
Kunstsnøanlegget ble fullført foregående år og har fungert etter intensjonen i 2017. Totalt ble det 65 
antall dager med skiføre i kunstsnøanlegget. 
Se for øvrig egen rapport fra kunstsnøgruppen. 
 
Rulleskianlegget 
 
Den offisielle åpningen av rulleskianlegget og barneskileikanlegget ble holdt lørdag 20. mai i et 
fantastisk vær.  
Det ble holdt en rekke taler blant annet av Skipresident Erik Røste, Ordfører Tage Pettersen, 
representanter for DNB stiftelsen, Østfold Fylkeskommune, Norsk Tipping med flere. 
Den offisielle åpningen ble gjort av Ordfører Tage Pettersen i anledningen på rulleski sammen med 
klubbens juniorer. 
 
Etter søknad fra foregående år har klubben fått full utbetaling av MVA refusjon på kr 530.000,-. 
Søknad om endelig ferdigattest sammen med kunstsnøanlegget gjøres våren 2018.  
 
 Skileikanlegget 
 



Skileikanlegget ble som nevnt offisielt åpnet sammen rulleskianlegget 20. mai. 
Det har vært noe gjenstående arbeider men anlegget er nå sluttført og søknad om ferdigattest er 
innvilget. 
Anleggsregnskapet sendes Østfold Fylkeskommune for revidering innen kort tid og søknad om MVA 
refusjon vil gjøres straks dette er klart. 
 
Arbeidene med «brakka» har vært gjort på dugnad av DNT Vansjø og gapahuken har blitt bygget av 
Espen og Henrik Guterud. Mange andre personer har også bidratt stort i dette prosjektet, spesielt 
juniorgruppen inkludert en rekke juniorer som har hatt dugnader i forbindelse med treninger. 
Stor takk til alle og ikke minst prosjektleder Hans Flaaten som har styrt prosjektet på en utmerket 
måte. 
 
Juniorgruppa 
 
Juniorgruppa er klubbens viktigste rekrutteringsarena. Både i form av barn og ungdommer men også 
aktive foreldre som rekrutteres inn i klubbens arbeid.  
Det er gledelig at denne gruppen har vokst stort etter klubbens etablering av kunstsnøanlegg og 
teller nå opp mot 100 barn og ungdommer i forskjellige aldre. 
Gruppen har et helårstilbud som stadig utvikles. Det har vært gjennomført 2 vellykkede samlinger, en 
på rulleski og en på snø, begge på Beitostølen. 
Juniorgruppa har også arrangert jentesamling for Østfold Skikrets med 35 jenter i ulike aldre på 
Skihytta. Landslagssjef Vidar Løfshus var en av flere innleide trenere sammen med klubbens egne 
trenere.  
Samlingen har blitt lagt merke til blant annet i Norges Skiforbund og har blitt karakterisert som 
særdeles vellykket. 
Juniorgruppa har etter Norges Skiforbunds målsetning engasjert flere eldre juniorer inn i arbeidet i 
klubben. Både som trenere og ledere. Det er ekstra gledelig at Elsa Dalbye (16) tas opp i styret i 
juniorgruppa.  
Stor takk til alle engasjerte i juniorgruppa, se også gruppens egen rapport. 
 
Skihytta 
 
Styret har det siste året satt fokus på Skihytta og har i dialog med Hyttestyret begynt å se på planer 
for fremtiden med tanke oppussing og videre drift av kafe. Det jobbes også med ideer for å øke 
besøkende til kafeen i perioder med lite snø og barmarkssesongen. 
Dette arbeidet videreføres i 2018. 
 
Kafeen holdt som vanlig åpent i perioden fra oktober til mars/april.  
2017 har vært et år med lite snø og således relativt lite besøk i kafeens åpningstid. 
Det er derfor gledelig å se at i inneværende år med gode snøforhold strømmer igjen folk ut i marka 
og til skihytta. 
  
Flere sentrale personer i driften av kafeen takker nå for seg etter mangeårig innsats. 
Styret ønsker å rette en spesiell takk til Siri Olsvik og Tor Erling Fledsberg for den innsatsen de har 
gjort for kafedriften de siste årene. 
Styret jobber med flere ulike tilnærminger for å sikre driften av skihytta og kafeen i årene fremover. 
Styret ser at en av mulighetene er samarbeid med andre aktører som for eksempel DNT. 
 
Det vises også til hyttestyrets egen rapport. 
 
Skirenn og arrangementer 
 



Juniorgruppa arrangerte 29. januar 2017 kretsmesterskap for Østfold Skikrets i sprint. Det er så langt 
styret kan få rede på første gang kretsmesterskap er arrangert på egen snø i Moss. 
Det har blitt arrangert 4 Telenor karusselrenn med over 100 barn, juniorer og enkelte seniorer på 
startlisten. 
Gjørmeløpet ble i tradisjonen tro arrangert første søndag i november med nesten 200 startende. 
Det ble heller ikke i 2017 gjennomført Mossemarka Rundt grunnet snøforholdene. 
 
Medlemstall 
 
Klubben hadde pr 31. desember 2017 et medlemstall på 437. Dette er en økning på 112 medlemmer. 
Dette inkluderer juniorer (91), seniorer (135), støttemedlemmer (205) og æresmedlemmer (6). 
 
Styret vurderer det dit at mye positiv medieomtale og ikke minst klubbens kunstsnøanlegg, som igjen 
sikrer befolkningen skimuligheter er grunnen til den gledelige økningen. 
 
Økonomi 
 
Klubben har per tiden en meget sunn og god økonomi. Regnskapet viser et årsresultat på kr 
608.149,-. 
Det store overskuddet skyldes blant annet MVA refusjon for rulleskianlegget på kr 530.000,- 
Klubbens egenkapital er pr 31. desember 2017 kr   1.347.926,-. 
 
Årsmøtet 2017 bevilget at styret disponer inntil 30.000,- av egenkapitalen til innkjøp av utstyr for å 
oppgradere løypeprepareringsmaskinen og inntil 50.000,- til innkjøp av tidtakerutstyr. 
Det har ikke vært nødvendig å benytte egenkapital og dette har blitt dekket av det ordinære 
driftsbudsjettet. 
 
Styret har sammen med den nye økonomigruppen hatt fokus på sikring av klubbens økonomi ikke 
minst med tanke på drift av kunstsnøanlegget. 
 
Det er inngått en ny avtale med Moss Kommune som sikrer kunstsnøanlegget et årlig bidrag på kr 
150.000,-. Dette er med på å sikre klubben og hele byens befolkning stabile snøforhold i 
kunstsnøanlegget i mange år fremover. 
I tillegg er det inngått en ny 3 årsavtale med Sparebank 1 Østfold Akershus som sikrer kr 30.000,- pr 
år i tre år i tillegg til 300 nye startnummer og start og mål vimpler. 
Det er også inngått en sponsoravtale med Marker Sparebank og Etac som er særdeles viktige for 
klubben. 
I tillegg er driften av kunstsnøanlegget avhengig av de årlige bidragene til sponsorpoolen hvor rundt 
30 bedrifter deltar enten på 3 eller 5 årskontrakt. Inneværende sesong var siste for de med 3 
årskontrakt og en viktig oppgave dette år er å få fornyet så mange som mulig av disse. 
 
Garasjeprosjektet 
 
Det er behov for garasje til løypemaskinen i kunstsnøanlegget på Noreødegården. Maskinen kan kun 
kjøres på snø og dagens garasje på Skihytta er derfor ikke lenger egnet. Midlertidig er dette løst med 
parkering i telt. Dette er ikke en langsiktig løsning. Det er også ønskelig å inkludere flere funksjoner i 
dette bygget som lager, tidtaker bu som benyttes ved arrangementer osv. Det er også tenkt toalett 
med mulig tilgang for allmennheten. 
 
Det er nedsatt en prosjektgruppe ledet av Vegard Segtnan som sammen med Stig Gundersen er i 
gang med forberedelser. 
 



 
Stiprosjektet 
 
Klubben er gjennom Ole Kristian Narmo og Per Anders Flesjø sammen med DNT Vansjø og 
grunneiere representert i Moss Kommunes stiprosjekt for Mossemarka. 
Fokus er oppgradering og forbedring av stinett og tilbud for befolkningen i marka. 
 
Oppgradering av lysløypenett, underlag. 
 
Underlaget i lysløypene er av varierende kvalitet og en oppgradering er nødvendig. Med stadig 
kortere vintre og mindre snø er tilgjengeligheten i den tiden av året uten snø stadig viktigere. Spesielt 
med tanke på grupper med funksjonshemming, familier med barnevogn osv. En oppgradering av 
underlaget vil også kreve betydelig mindre snø for å få til skiløyper.  
VI ønsker påfylling av masser i snitt 20 cm tykkelse i 4 meter bredde. Total lysløypelengde er ca 6 km.  
 
I forbindelse med Moss Kommunes nevnte stiprosjekt er klubben i 2018 tildelt kr 400.000,- for 
oppgradering av lysløypenettet fase 1. I første runde vil vestre løp fra kunstsnøanlegget mot Skihytta 
oppgraderes og arbeidene starter til sommeren.  
Oppgradering av resterende lysløypenett søkes finansiert i forbindelse med Moss Kommunes 
budsjettbehandling til høsten. Ved positivt svar vil dette arbeidet gjennomføres i 2019. 
 
Oppgradering av lysløypenett, belysning 

Store deler av belysningen i løypene er av tilfredsstillende kvalitet. 
Det er skiftet til moderne LED belysning i kunstsnøanlegget og store deler av resterende anlegg ble 
skiftet for ca 10 år siden. Det er derimot noen deler av traseen som har lamper fra midten av 80 
tallet. Disse er langt over sin levetid og en utskiftning er nødvendig. 
Søkes finansiert i forbindelse med Moss Kommunes budsjettbehandling til høsten. Ved positivt svar 
vil dette arbeidet gjennomføres i 2019. 
 
Supplerende snøkanoner 

På grunn av stadig mer ustabile kuldeperioder og perioder med temperaturer som er helt i 
grenseland for snø produksjon ønsker styret å oppgradere dagens produksjonsanlegg med to 
automatiske snøkanoner. Disse kan benyttes uavhengig av eksisterende anlegg og produsere på noe 
høyere temperaturer. Dette vil øke kapasiteten, sikre mer snø i korte perioder og vil i tillegg kunne  
flyttes og lånes ut. Disse er spesielt tenkt benyttet i barneskileikområdet for å bedre tilbudet for de 
aller minste. 
Styret er i gang med arbeidet med tanke på finansiering av dette. 
 
Fremtidige prosjekter 
 
Styret har i samarbeid med de aktuelle komiteer begynt å se på noen kommende prosjekter for 
fremtiden: 
 
 Renovering av Skihytta 
 
Skihytta er klubbens storstue og markahytte for hele byens befolkning. Den er et viktig turmål for 
mange og er med på å få befolkningen i Moss ut på tur. Hytta vedlikeholdes fortløpende men er over 
80 år gammel og en renovering trengs i løpet av noen år. Det trengs generell renovering og bedre 
tilrettelegging for bruk som kafedrift osv.  
Det er også fokus på å gjøre hytta mer interessant som turmål i barmarksesongen. 



Tidshorisont 3 til 5 år. 
 
Ny løypemaskin 
 
Dagens løypemaskin begynner allerede å trekke på årene og arbeidet med finansiering av ny maskin 
må innledes. 
Maskinen er helt essensiell i klubbens arbeid og er en forutsetning for kunstsnø. Kunstsnø trenger 
daglig bearbeiding for å være brukbar og slitasjen på maskinen er stor. 
Tidshorisont 3-4 år. 
 

--------- 
 
Klubben har i 2017 gitt oppmerksomhet i form av blomster i forbindelse med Håkon Bjarte 
Haldorsens bortgang. 
 
For detaljer fra andre grupper og komiteers arbeid viser styret til gruppenes egne årsmeldinger. 
 
Styret ønsker å rette en stor takk til alle klubbens frivillige som nedlegger en stor innsats gjennom 
året. 
 
Moss 13. mars 2018 
 
Styret i Moss Skiklubb 
 
 
 
 
 
 
 


