
 

 
 

 
SIF Skigruppe – Årsberetning for perioden 01.01.- 31.12.2014 
 
Styret i Skigruppa har i perioden bestått av flg. personer: 

 

Leder og økonomiansvarlig:  John Endsjø 

Sekretær:    Tone Gran Myhre 

Løype- og dugnadsansvarlig:  Svein Olav Vik 

Renn- og aktivitetsansvarlig:  Tor Engløk 

Kontaktmann Hella/Nesbygda: Nils Petter Grepperud 

 

Aktiviteter i 2014: 

Gjennom året har det vært avholdt 6 styremøter og et medlemsmøte. Medlemsmøte var med Terje Langli som fortalte fra sin 

skikarriere samtidig som han ga oss smøretips, kurs i skivalg, samt litt prat om teknikk og trening. Ca. 30 medlemmer fikk en 

meget positiv kveld. Et både sosialt og matnyttig møte som vi må gjenta. 

  

Vinteren 2014 var preget av lite snø og en meget kort skisesong i vårt distrikt. Det ble derfor ikke gjennomført noen 

fellestreninger på ski som året før. Imidlertid var skigruppa meget godt representert på ulike arrangementer utenlands. Noen 

gjentok suksessen med Marcialonga, mens den største gruppen reiste til Dolomittene og deltok i et renn fra Toblach til Cortina. 

Noen ble også igjen for å gå ytterligere turrenn i disse trakter. Her hjemme hadde vi deltagere i Torleif Haugs minneløp, 

Norefjellsrennet og andre, mens Birken ble avlyst. 

Gruppas aktiviteter har ellers vært konsentrert om dugnader i forbindelse med Svanliprosjektet. 

 

Sommerstid har det vært løpetrening hver lørdag kl 09.00 fra starten på lysløypa og en runde rundt Rødekorshytta og til tårnet 

og tilbake, eller til Svanlihytta og videre på merkede stier sydover i nytt terreng. Høsten fortsatte med ”elghufs” hver tirsdag i 

Eiksbakkene. 

 

Skigruppa var også i år aktive under Neptun-rittet i Svelvik og solgte vafler, kaffe og brus fra egen stand ved Ebbestadvannet. 

Det var ikke den store trafikken, så her må vi gjøre en større innsats for å få tilskuere innover løypa neste år og dermed en 

større omsetning for oss. Netto ble kr 1550,-. 

 

Svanliprosjektet nærmer seg nå fullføring. Med hjelp fra elevene på snekkerlinja ved Åssiden Videregående Skole tok lærer 

Henning Halvorsen ansvar for å bygge utedo og vedskjul. De ble snekret i elementer av elevene og i størrelser som senere 

skulle fraktes til Svanli for montering. Transporten foregikk med helikopter som viste seg å være en meget effektiv og 

kostnadsmessig riktig måte. Pilarer og grunnarbeider er gjort på dugnad, og deretter var det bare å montere nybygget! Det står 

nå fiks ferdig med utedo og innplassert strømaggregat som gir nok strøm til vaffelpressen. Det gjenstår nå kun mindre 

etterarbeider med takrenne, listing etc. 

Selve Svanlihytta har nå fått strøm til innvendig lys via solcellepanel montert på sydveggen. Innvendig har vi montert lampetter. 

Det gjenstår nå snekring av benker og utvendig terrasse. Denne kommer først til våren 2015 etter at hytta blir jekket opp ca. 20 

cm.  

Vi tar likevel sikte på en åpning for skigåere med servering av boller og drikke 7. mars, og håper skiføret tillater det. 

Det er mange som er spente og forventningsfulle til åpningen, og vi tror det vil bli et populært utfartssted for familier med barn. 

Det tyder i alle fall interessen så langt for, da mer enn 600 navn er skrevet inn i boka som ligger i postkassen på hytta.  



Vi har også hatt møte med kommunen vedrørende løypekjøring og utbedring av traséene. Sande kommune ved rådmannen, 

var også representert i dette møtet. Dette arbeidet vil fortsette. 

 

 

Økonomi: 

Skigruppas økonomi har vært tilfredsstillende gjennom året på det aktivitetsnivå vi er. Inntektene har kommet fra salg av luer og 

fra aktivitetskontingenten.  Det største bidraget har vi likevel fått fra hovedforeningen med kr 40.000,-. I tillegg har vi søkt og 

mottatt kr 20.000,- fra kommunen. Det betyr at vi har finansiert Svanliutbyggingen så langt, og har midler til å oppruste gamle 

hytta med nye vinduer, understøtting av gulv samt bygging av terrasse. Vi har også søkt Sparebankstiftelsen om kr 50.000,-. 

Denne avgjørelsen kommer i mai 2015. 

 

 

Tilbud til medlemmene: 

Skigruppa har fortsatt avtale med FitnessPlanet i Svelvik om innetrening. Alle kan få medlemskap for kr 300,- per måned, fri 

innmelding og fritt adgangskort. Det betyr flere hundrelapper spart allerede i starten og en rimeligere månedsbetaling enn 

andre. Avtalen gir rett til fri trening når man vil fra 06.00 til kl 23.00 hver dag gjennom hele uken hele året. Instruktør kan sette 

opp et individuelt treningsprogram for hver enkelt. I tillegg kan det arrangeres felles treninger i sal med instruktør, om 

oppslutningen blir stor nok. Gjennom 2014 har vi gjennomført felles styrketrening hver torsdag fra kl. 19.00.  

 

 

Målsettinger for 2015: 

Gjøre ferdig Svanlihytta og åpne for servering og uteaktiviteter rundt hytta. Bålpanne er innkjøpt for å skape miljø på tunet. Hytta 

skal jekkes opp og forsterkes under gulvet. Terrasse skal bygges og utemøbler anskaffes. Innvendige benker skal snekres og 

innvendige flater males. Utvendig skal det ryddes mer, trær skal felles for å få mer lys og vi får samtidig mer ved. 

Vi vil også søke å arrangere Svanlimila i august. 

 

Vi gleder oss til en ny skisesong og håper på mye snø og flotte forhold ut over vinteren. 

 

 

 

Svelvik, 12. februar 2015 

Styret i Skigruppa 

John Endsjø 

Leder 

 

 


