
 

 
 

 

SIF Skigruppe – Årsberetning for perioden 01.01. – 31.12.2015 

 

Styret i Skigruppa har i periden 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 2015: 

 

Gjennom året har det vært avholdt 3 styremøter.  

Vinteren 2015 var dessverre preget av lite snø noe som naturlig har forkortet 

skisesongen her hjemme meget sterkt. Likevel har skigruppa vært representert 

på de årlige turene til både Marcialonga og turrennet mellom Toblach og Cortina 

d’Ampezzo.  

Utenom skisesongen har det blitt gjennomført ukentlige løpetrening på barmark 

hver lørdag og når høsten setter inn har vi i tillegg startet opp med de 

beryktede «elghufs» i Eiksbakkene. 

Andre aktivitetene her hjemme har i det vesentlige konsentrert seg om å 

ferdigstille Svanliprosjektet. Vi har nå bygget ferdig uthus som inneholder 

vedskjul/redskapsbod, utedo og tilhørende terrasse foran. I tillegg har vi 

bygget utvendig terrasse rundt to vegger på Svanlihytta. Det er montert 

strømaggregat for vaffelpresse og solcellepanel for innvendig og utvendig 

belysning. På terrassene er det montert bord med tilhørende sittebenker. 

Selve hytta er jekket opp, forsterket i gulvet og understøttet med stein og 

blokker. 

Nye vinduer og ny inngangsdør er allerede levert, men enda ikke innmontert. 

Alle arbeidene på dette prosjektet er gjennomført på flere dugnader, og en stor 

takk til alle som har stilt opp for å få dette til. 

Vi har hele tiden en utfordring hvordan vi skal få materialer og varer inn til 

hytta, så transporten har vært en medvirkende årsak til at tidsplanen ikke har 

blitt fulgt slik den opprinnelig var satt opp. Vi håper imidlertid at hytta kan 



ferdigstilles i løpet av vinteren/våren 2016, men det er avhengig av vær og 

føreforhold som vil påvirke transportmulighetene.  

Den planlagte åpningen har derfor blitt forskjøvet tilsvarende. 

 

Økonomi: 

Skigruppas økonomi har vært meget tilfredsstillende gjennom året da vi var så 

heldige å få et tilskudd på NOK 50.000,- fra Sparebankstiftelsen. I tillegg har 

vi mottatt NOK 10.000,- fra hovedforeningen, slik at vi samlet sett har midler 

til å ferdigstille hytta som planlagt. Andre inntekter kommer fra aktivitets-

kontingenten som vi må jobbe videre med for å få antallet medlemmer opp på et 

høyere nivå i fremtiden. 

 

Mål for 2016: 

Vi jobber først og fremst med å få ferdig Svanlihytta slik at dette prosjektet 

kan stå som et tilbud til både medlemmer og alle innbyggerne i Svelvik som er 

glad i ski og friluftsliv. «Gjesteboka» som ligger i kasse på hytteveggen viser 

tydelig med alle de som har skrevet seg inn, at dette kan bli et populært stoppe- 

og utfartssted både sommer og vinter. 

På sikt håper vi også å kunne engasjere foreldre og andre ressurspersoner i 

Svelvik, som vil ta ansvar for å etablere et tilbud til barn og ungdom vinterstid i 

regi av skigruppa. 

 

Vårt største ønske er imidlertid en skikkelig god gammeldags vinter med stabile 

snøforhold fra november til mars/april, men det er dessverre ingen i styret som 

kan ta ansvar for. 

 

 

 

Svelvik, 6. februar 2016 

 

Styret i skigruppa. 

 

John Endsjø 

Leder. 


