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Sak 4) Styrets årsberetning 1.1.2021 – 
31.12.2021 

 
 

Styret og administrasjon 2021 
 
Leder 
Jan Gunnar Storli 
  
Styremedlemmer  
Anne Strøm Nakstad, nestleder
  
Knut Vestbø 
Thor Arne Falkanger 
Arve Hamar 
Ola Rønning 
Vegard Stuan, Skiinstruktørene 
Stein Børre Torp, Bymarkveteranene 
 
Varamedlemmer 
Guri Knotten 
Petter Haug Jenssen 
 
Revisor 
Arne Almklov, BDO 
  
Klubben har hatt følgende administrasjon: 
Daglig leder Line Selnes  
Prosjektleder trening og aktivitet Berit Gjelten  
Prosjektleder Arrangement og drift Eirik Telebond  
Markeds- og kommunikasjonskonsulent og prosjektleder for aktivitet  
Thomas Albertsen Dahlen  
 
Prosjektrettet arbeid: 
Gråkallen Skisenter:  Rikard Ottesen 
Gråkallen Skileik:  Marthe Gjestland 
Gråkallparken:              Stian Karlsen 
 



 

Rådet:  
Kjetil Lehn Ola Aalde 
Gaute Myhre Helge-Olav Aarstein 
Erling Haug Ole Wik 
Eli Normann Næss Per Eriksen 
Truls Gjestland Steinar Line 
Inge Sigstad                        Knut Vestbø 
Arve Hamar 
  
Kontrollkomiteen 
Tormod Anders Sletten, leder 
Lars Erik Hegrenæs 
Randi Hjelm-Hansen 
 
Valgkomité 
Nelly Maske, leder 
Frithjof Anderssen 
Gry Haug Binde 
Marte Mølnvik 
 

Styremøter 
Det er i perioden avholdt 7 styremøter. 
Foruten styrerepresentantene og varamedlemmer, deltar daglig leder i 
styremøtene. Sistnevnte har tale- men ikke stemmerett. 
 
Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2021 er: 
 

➢ Drift av klubben og dens aktiviteter 
➢ Regnskap 
➢ Strategi og utvikling av Skistuaområdet 
➢ Bærekraftstrategi 
➢ Utvikling av organisasjonen 
➢ Frivillighet 
➢ Gråkallen Vinterpark 
➢ Skimuseet på Sverresborg 
➢ Skistua og Stiftelsen Skistua 
➢ Trondheim Skiskole med tilhørende aktiviteter 
➢ Barneskikursene 
➢ Garasje Lille Gråkallen 
➢ Utvikling av Gråkallparken i Instruktørbakken 
➢ Samarbeid med Trondheim kommune 
➢ Nye og eksisterende samarbeidspartnere 

 

Administrasjon  
Line Selnes har vært daglig leder, men har også hatt ansvar for en del av 
prosjektene under permisjonen til Berit Gjelten. Berit Gjelten har vært 
prosjektleder og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter, kurs og 
treningstilbud fram til permisjonen 03.06.2021. Eirik Telebond har vært 
prosjektleder for arrangement og drift og Thomas Albertsen Dahlen har vært 
markeds- og kommunikasjonskonsulent. Han har 50 % markeds- og 
komminikasjonsstilling og 50% prosjektstilling for aktivitet.  
 
Det har vært stor aktivitet i Skiklubben med fokus på aktiviteter året rundt.  
 
Vårt klubbkontor på Skistua fungerer som et samlingspunkt for Bymarka og 
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Trondheims øvrige markaområder. Her er klubbens virksomhet samlet og hit 
kommer det daglig spørsmål om aktiviteter, våre anlegg, drift av markaområdene, 
hyttenes åpningstider, løypekjøring, vær- og føreforhold, skiutleie, møtested for 
en gruppe i Bymarkveteranene etc. Fra kontoret administreres klubbens drift og 
aktiviteter. 
 
I Skiklubbens formålsparagraf heter det at klubben skal arbeide for skiidrettens 
utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse.  Det gleder oss å se en 
stadig økende interesse for å bruke markaområdene til trim og rekreasjon alle 
årstider. 
 

Rådet  
Rådets funksjon og sammensetning reguleres av våre vedtekter: 
«Trondhjems Skiklub skal ha en rådgivende forsamling bestående av 1-2 
representanter fra klubbens utvalg. Medlemmene utnevnes av underutvalgene og 
godkjennes av årsmøtet. Rådet velger selv sin leder.  
Rådets formål er å virke som et rådgivende organ for styret og et bindeledd 
mellom styret og administrasjonen og klubbens utvalg og aktive medlemmer. 
Rådet skal være et forum for å dele informasjon fra styret og få tilbakemeldinger 
fra de aktive i klubben på strategi og planer. Rådet skal være et forum for 
erfaringsdeling og samarbeid på tvers av klubben. 
 
Sammensetningen av Rådets medlemmer i perioden bestått av 13 personer som  
representerer Løypelaget, Skileik, Instruktørbakken, Arrangement, Skimuseet,  
Onsdagstrimmen, Skiinstruktørene, Bymarkveteranene og Gråkallen Vinterpark.  

  

Økonomi 
TSK leverte i 2021 et positivt resultat på kroner 1 652 874 mot 1 165 071 kroner 
året før. 
Driftsinntektene i 2021 var 7 929 26 kroner, noe som bekrefter den store og 
stabile aktiviteten i klubben. Klubbens inntekter består i hovedsak av 
medlemskontingent, inntekter fra egne aktiviteter, sponsorstøtte samt offentlig 
tilskudd. 
  
Styret mener klubbens økonomistyring er god. Solid økonomi er nødvendig for å 
møte fremtidige behov for oppgradering av anlegg og ytterligere investeringer for 
å ivareta økt aktivitet.  God likviditet og oppsparte midler gir klubben 
handlingsrom til dette.  
 

Medlemsutvikling 
Medlemsmassen har vært stabil gjennom året. Pr. 31.12.2021 har Skiklubben 
registrert 5 600 medlemmer.   
 
Medlemskontingent utgjør 1 085 503 kroner i inntekter for Skiklubben i 2021. 

 
Samarbeidspartnere i næringslivet  
Skiklubbens hovedsamarbeidspartnere har i 2021 vært:  
 

• I K Lykke Eiendom AS (Bunnpris) 

• SpareBank 1 SMN 
 
Trondhjems Skiklub retter en stor takk til alle samarbeidspartnere for støtten til 
vårt arbeid for et aktivt friluftsliv. 
 



 

Tilskudd 
Skiklubben mottok i 2021 aktivitetstilskudd på kr. 75.500 fra Trondheim 
kommune, Kr. 4 000 i arrangementstilskudd, kr. 194 000 til aktivitet for barn og 
unge, kr. 50 000 til utstyr, kr. 72 000 til drift av anleggene våre, kr. 50 000 til 
bygging av garasje 
v/ kommunaldirektør for kultur og næring.  
 
Støtte fra Norges Idrettsforbund samt lokale aktivitetsmidler er fordelt etter 
medlemstall og avdelinger og utgjorde i 2021 kr. 699 810 kroner. I tillegg kommer 
momskompensasjon på 335.500 kroner. Fra Idrettsrådet i Trondheim mottok vi kr. 
50 000 til ‘Inkludering i idrettslag’ og kr. 11 3988 i aktivitetsstøtte.  
 
Skiklubben mottok også i 2021 bidrag fra Trondheimsregionens Friluftsråd til våre 
merkede løyper i Dagens Løype, Søndagsturen og Til Topps samt 
arrangementsstøtte fra Trondheim kommune til Trondheims Bratteste og 
Markatrimmen.  
 
Fra Lotteri -og stiftelsestilsynet mottok vi koronamidler som kompensasjon for 
tapte inntekter som følge av restriksjonene.  
 

 
Samarbeid med Trondheim kommune 
Skiklubben har et tett og godt samarbeid med Trondheim kommune v/ Idrett og 
Friluftsliv og Trondheim Bydrift v/ Idrett, Park og Skog knyttet til vedlikehold og 
aktiviteter i markaområdene i Trondheim.  
 
Skiklubbens samarbeidsavtale med Trondheim kommune v/Idrett og Friluftsliv 
regulerer de oppgaver og tjenester som utveksles mellom organisasjonene. 
Denne følges opp gjennom flere dialogmøter gjennom året i tillegg til løpende 
kontakt og samarbeid om løypepreparering og dugnadsarbeid. Arbeidet i marka 
utføres av Løypelaget og Bymarkveteranene.  
 
Kommunens løypekjørere er en viktig gruppe som Skiklubben har tett og godt 
samarbeid med. De yter god service til våre anlegg og aktiviteter, samt at de 
leverer gode løyper til turfolket i marka. 
 
Skiklubben samarbeider med Trondhjems Turistforening om Til Topps, Røde 
Kors sitt vaktmannskap ved Skistua og MOT-campen på Lille Gråkallen. 
 

Trondhjems Skiklub i media 
Vi i Skiklubben har høyt fokus på å synliggjøre våre aktiviteter i media. Med egen 
Markeds- og Kommunikasjonskonsulent er arbeidet blitt vesentlig mer 
systematisert. Særlig er våre aktiviteter blitt godt profilert i både sosiale medier og 
i mere tradisjonelle kanaler gjennom året. Både aviser, radio og nettsteder har 
overbragt nytt fra Trondhjems Skiklub. Interessen for friluftstilbud i nærområdene 
er stor. Vårt bidrag til å lage skiløyper og solide aktiviteter har bidratt til å gi 
Skiklubben positivt omdømme.  
 

www.skiklubben.no    
Hjemmesiden er en aktiv og viktig kanal for å nå våre medlemmer og 
omgivelsene, med interessante og relevante nyheter fra markaområdene våre. 
Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har 
laget direkte lenke til denne. 
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Skiklubbens webkamera med 
værstasjon er attraktiv og gir 
våre brukere til enhver tid 
oppdatert info om vær, 
temperatur samt vindforhold på 
Skistua.  
 

Bladet ‘Friluftsliv’  
Bladet ‘Friluftsliv’ med 
Trondhjems Skiklub sine egne 
medlemssider er populært 
lesestoff for våre medlemmer. I 
bladet søker vi å presentere 
bredden av klubbens aktiviteter 
samt spre relevant informasjon 
til våre medlemmer. Bladet kom 
også i 2021 ut med 6 utgivelser. 
Vi ønsker gjennom disse 
publikasjonene å gjenspeile 
klubbens aktiviteter i henhold til 
de respektive årstidene. Vår 
markeds- og mediakonsulent 
har redaksjonsansvaret for 
medlemsbladet.  

 

 
Forvaltningen av Markaområdene 
Som en stor aktør innen friluftsliv i Trondheim, har Skiklubben også i 2021 hatt 
fokus på å delta i forvaltningen av markaområdene, med særlig fokus på 
dugnadsinnsats i markaområdene. 
Ved Skistuamyra vedlikeholdes en skogsløype til stor glede for litt større barn, 
som et godt tilskudd til skileiken vår. 
Pågående oppgradering av Fjellsetermyrløypa er blitt gjennomført av Trondheim 
kommune i samarbeid med Løypelaget vårt. 
Skiklubben har gitt sine innspill til statsforvalteren i forbindelse med oppstart av 
arbeid med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat og 
besøksstrategi for verneområdet. Skiklubben ser det som en viktig oppgave å 
delta i diskusjoner vedrørende forvaltningen av frilufts- og markaområdene rundt 
byen og vil fortsatt ha stort fokus på dette. 
Skiklubben deltar i arbeidet for å realisere Næranlegg Øst.  
 

Gråkallen Skileik   
Den 32. sesongen er unnagjort. Dette ble en ny sesong der vi måtte gjøre en del 
tilpasninger på grunn av den pågående pandemien. Vær- og snøforhold har vært 
svært gode og skileiken var preparert og tilgjengelig fra jul og frem til 20 april bare 
avbrutt av en uke med mildvær. All preparering blir gjort med scooter og rulle eller 
groomer slik at vi har unngått for harde bakker og løyper. Og den minste 
kulebakken må fortsatt måkes opp for hånd etter store snøfall. 
 
Mange av byens barneskoler er brukere av skileiken, og vi har også besøk av en 
del barnehager. På grunn av smittevernhensyn måtte vi begrense antall 
besøkende på skoleskidager, men skolene var veldig samarbeidsvillige med å 
spre aktiviteten over flere dager. Første skoleskidag var allerede tidlig i januar. 



 

Denne sesongen hadde vi besøk fra i alt 21 (30) barneskoler og 5 (7) barnehager 
(tall i parentes fra 2020). Sammen med en del bestilte ettermiddags- og 
kveldsbesøk av bursdags-selskap, idrettslag og allidrettsgrupper ga det totalt 
4071 (6005) registrerte barn. Skileiken var betjent i 46 dager for helgebesøk, i 
vinterferien og påsken.  Samlet besøk på disse dagene var 4424 (3170) barn. 
Dessuten registrerte vi 1258 (2406) barn på Skiklubbens egne arrangementer 
som barneskikurs, ski-etter-skoletid og multisportsuke i vinterferien. Det gir et 
samlet registrert besøk på 9753 (11581) barn, som er noe mindre enn i fjor. 
 
Prisen på vanlig helgebesøk er kr 30 pr barn, mens medlemmer av Skiklubben 
går gratis. Drøyt 20 % av de besøkende i helgene er medlemmer. All betaling 
skjer nå ved hjelp av Vipps eller ved faktura til skoler og lag. Vi unngår derved 
håndtering av kontanter. Dette forenkler driften, og reduserte eventuell 
smitterisiko. Vi har ikke fått melding om noen mistanke om smittespredning ved 
besøk i skileiken. 
 
Vipps-betaling er så godt innarbeidet blant våre brukere at vi også mottok betaling 
fra gledelig mange under "koronaperioden". Da var skileiken ubetjent, men vi 
fortsatte å preparere. 
 
Det har vært jevnt påfyll med snø hele sesongen, og vi har unngått lengre 
mildværsperioder.   
 
I løpet av sesongen 2019/20 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 91 
(99) dager, og det er utført 972 (570) dugnadstimer.     
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Instruktørbakken/Gråkallparken  
 

Sesongen 2021 var en knallsesong for 
Gråkallparken. Med økt popularitet, bedre 
driftsfasiliteter og ATV med groomer ble det en 
sesong vi kommer til å huske. Ettersom snøen 
lot vente på seg ble det ikke åpning før 16. 
januar, men heldigvis fikk vi noen sene og 
store snøfall slik at vi kunne holde sesongen 
gående til 9. mai. I løpet av denne perioden 
hadde vi 89 driftsdager. Selve parken og 
parkelementene ble også flittig endret 
gjennom hele sesongen, noe som gjorde at vi 
ble nominert til Årets Park i 2021, den 
kåringen er enda ikke gitt, så vi venter i 
spenning. Gjennom sesongen hadde vi flere 
arrangement, barneskikurs og skoleskidager. 
Et høydepunkt i sesongen var arrangementet 
«Trusetorsdag», som var en jentekveld i 
bakken arrangert av Gråkallparken og den 

lokale jentegjengen Turtrusa. Gjennom dette arrangementet nådde vi ut til 80 nye 
jenter som ikke hadde prøvd snowboard før, eller som manglet likesinnede å stå 
med. De aller fleste av de besøkende på jentekvelden endte opp som frekvente 
brukere av anlegget resten av sesongen. I sesongen 2021 hadde vi ca 5700 
besøkende og vi lånte ut 900 snowboardpakker. Snowboardutlånet vårt har blitt 
veldig populært de siste sesongene og i 2021 måtte vi kjøpe inn mange nye 
boots, brett og bindinger for å takle pågangen til tilbudet. Sesongen 2021 var det 
Stian Karlsen og Mats Møllerup Larsen som sto ansvarlig for driften i anlegget, 
mens Ola Bostad trådde til som ekstrahjelp i helgene. I forbindelse med drift av 
heis og ordinær åpning ble det lagt ned 1300 dugnadstimer, i tillegg til dette ble 
det brukt 470 timer på å bygge, dosere, vedlikeholde og shape anlegget gjennom 
sesongen.  
 
Høsten 2021 har vært en formidabel dugnadshøst med mange dugnadsdeltakere, 
frekvente dugnader og mange utbedringer. Dugnadssesongen begynte som 
vanlig med vår årlige 3-dagers superdugnad, 17.09-19.09, på denne stilte 39 
personer og vi fikk gjort utrolig mye arbeid på en helg. Listen med utbedringer er 
lang, så det kommer en forkortet oppramsing her;  
Alle driftsbygg har fått nye strøk med maling, det elektriske anlegget har fått en 
stor overhaling med nye ledninger, ledningsgrøfter, moderne sikringsskap og 
sikkerhetsstyring. Nødstopplinjen på heisen ble erstattet med nye nødstopper,  
 
stoppliner og koblingsbokser. I tillegg til at vi fabrikkerte 15 nye parkelementer har 
nesten alle våre eksisterende element blitt restaurert og klare for en ny sesong. 
Det har også blitt bygget et nytt og større vedskjul, et materialstativ til stål og 
trevare, oppbevaringsboder bak gapahuken, nytt tak på både verkstedbod, 
brettbod og redskapsbod. Med hjelp fra Bymarksveteranene har også hele 
bakken blitt frisert med ryddesag, vindfall har blitt kappet opp og fraktet ned for 
vedkløyving og nye skogløyper har blitt kvistet. Girkasse, medbringere og 
trekkvaier også gjennomgått en omfattende kontroll i forbindelse med Statens 
Jernbanetilsyns nye regler for drift av taubane montert før 1984.  Listen er lang og 
man får ikke med alt her, men i løpet av høsten 2021 ble det lagt ned 931 timer, 
hvorav Stian Karlsen og Mats Møllerup sto for 550 av disse, mens de siste 381 er 
utført av bakkens besøkende.  
 



 

Alt i alt ble det en kjempesesong i Gråkallparken og vi ser effekten av 
fjorsesongens arbeid i den nåværende sesongen da besøktstallet vårt bare øker 
og øker. Første åpningsdag for sesongen 21-22 ble 29.12.2021.  
 

Gråkallen Skisenter  
Det ble en sen åpning av Kleiva denne 
sesongen, da vi åpnet den 6. februar. 
Vi holdt det gående til slutten av mars da 
mildvær ødela for forholdene. Vi hadde 
åpent 3 helger og hadde besøk av 3 
skoleklasser og en fotballklubb.  
Det er behov for å renske røret som går ved 
påstigningsplassen. Dette arbeidet må 
gjøres til våren. Skitrekket fungerte bra 
gjennom hele driften. Vi hadde elektriker 
som gjorde en fin jobb med å koble nye 
kabler på vendestasjonen.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Skiinstruktørene og Barneskikursene  
Som alltid er det Barneskikursene som er vinterens høydepunkt for 
Skiinstruktørene. Drøyt 50 frivillige var med på Barneskikursene 2021 og loset ca. 
235 barn gjennom kursene. En nedgang fra 2020 der vi hadde 257 barn. Frivillige 
instruktører, assistenter og støtteapparatet rundt gjør som vanlig en kjempejobb 
som slik at arrangement ble like vellykket som tidligere. Covid-19 ga oss 
betydelige utfordringer og nedgang i deltagelse fra både instruktører og barn 
skyldes nok dette. Vi var lenge i tvil om hvorvidt Barneskikursene 2021 lot seg 
gjennomføre. Med kun uteaktivitet, helt adskilte kohorter (dvs. ingen instruktør 
eller assistent kunne ha mer enn ett kurs) fikk vi til problemfri gjennomføring. God 
støtte fra Trondheim Kommune i planleggingen. Vi valgte å gjennomføre 
forberedelsesmøtet (grautkvelden) digitalt, og fikk langt større deltagelse enn 
tidligere år med fysisk oppmøte. Vi hadde brukbare snøforhold også i 2021, og 
godt vintervær begge helgene. 
 
Pga. Covid-stuasjonen ble det ikke felles avslutningen for alle på Skistumyra. 
Avslutningen skjedde i kursgruppene med utdeling av diplom og buff, noe vi tror 
var en god og hyggelig løsning. Vi fikk en fin reportasje i Adresseavisen fra siste 
kurshelg. Det kom mange positive utsagn fra både kursdeltakere og instruktører, 
noe som viste at Barneskikursene fortsatt er et flott arrangement, og at det å bidra 
som frivillig er en god opplevelse. 
 
Instruktørbasen: 
Per utgangen av 2021 har vi ca. 180 instruktører og assistenter i vår database. 
Mange av disse er ikke aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og 
grad av utdanning.  
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Utdanning av instruktører: 
Kurset Bli skileikleder på 1-2-3 (2 x 2,5 timer) ble gjennomført med 8 flinke og 
motiverte deltagere 6. og 13. januar 2021. Stor honnør til Oddveig Bredesen og 
Line Selnes for innhold og gjennomføring. I tillegg holdt vi skiskøyetkurs i mars 
2021. 
  
Vi har gjennomført flere sosiale arrangementer i 2021. 17. februar grillkveld i 
Instruktørbakken/Gråkallparken og 24. mars felles skitur til Rundheia og med 
middag på Elgsethytta. Vellykket og spennende for de som deltok. 
 
Pga. Covid-situasjonen ble årsmøtet for skiinstruktørene 2021 gjennomført digitalt 
8. april med god deltagelse. Vi fikk en fin presentasjon av Den Norske Skiskole og 
det ble en debatt om hvilken faglig allianse vi bør ha for å styrke kompetansen i 
skiinstruktørmiljøet.  
 
17. august hadde vi en faglig samling på Skistua med teori og praksis i leik og 
aktiviteter for barn ved Stian Oldervik ved NTNU. 17 skiinstruktører hadde en 
aktiv og fysisk utfordrende ettermiddag, som ble avsluttet med grilling. 
6. oktober hadde vi tur til Elgsethytta med middag og quiz, og 5 fornøyde 
deltagere. 14. 
desember hadde 
vi samling hos 
Hank Sport med 
demo av utstyr 
og vedlikehold av 
felleski. Fra 
årsmøtet 2021 
har 
Skiinstruktørenes 
gruppe følgende 
styre:  
 
Styrearbeid: 
Leder:Vegard 
Stuan 

Styremedlemmer: Merete Wist Adde, Håkon Thorvaldsen, Otto Sjøhagen og Vilde 
Skinnarland. Vilde flyttet høsten 2021 tilbake til Telemark og ble erstattet av 
Simen Swensen. 
Valgkomiteen består av Oddveig Bredesen og Just Swensen. 
 
Sommeren 2021 og høsten gikk med til å konstituere styret, fordele 
arbeidsoppgaver og planlegge Barneskikursene 2022. Det er gjennomført 5 
styremøter i perioden juni-desember. Halvparten av møtene ble gjennomført 
digitalt.  
 
Styret har fokusert på følgende tiltak fra strategidokumentet vedtatt 2020: 
 
Barneskikurs  
Utdanning og utdanningsmodell. 
Sosial aktivitet/arrangementer for instruktørene. 
Belønningssystem for de frivillige. Det er gjennomført endringer som vi tror letter 
rekrutteringen av frivillige til Barneskikursene. 
Rekruttering, spesielt rettet mot ungdom 



 

 
I tillegg kommer nødvendig aktivitet knyttet til koordinering mot moderklubben 
TSK, aktivitet i Gråkallparken og Skileiken, samt kommunikasjon på Facebook og 
Skiklubben.no. 
 
Styret gjennomførte i november 2020 en medlemsundersøkelse for å kartlegge 
hva som er viktig for skiinstruktørene. Vi har hatt denne som rettesnor i 2021. De 
viktigste faktorene som kom frem var: 
Å drive skiinstruksjon for barn (76%) 
Naturopplevelsen ved å være ute i marka (46%) 
Det sosiale miljøet blant de frivillige (18%) 
Godene jeg får som frivillig (8%) 
Styret planlegger også aktiviteter og kurs vinteren 2022. Dette er viktig for å 
fortsette å revitalisere miljøet. 
 

 
 
Styret har hele veien hatt glede av et godt og tett samarbeide med 
administrasjonen i TSK. Spesielt nevnes Eirik Telebond og Line Selnes som blant 
annet har deltatt i styremøter. Dette ble ytterligere styrket gjennom at Oddveig 
Bredesen fra 1.12.21 arbeider 50% for TSK.  
  

Trondheim Skiskole 
Våre kurstilbud og treninger har befestet seg som et stabilt og godt tilbud året 
rundt til byens utendørstrimere. Line Selnes og Berit Gjelten har hatt det faglige 
ansvaret for klubbens kurs- og treningstilbud. Skiklubben tilbyr nå et komplett 
program til både barn og voksne gjennom hele året, både på snø og på barmark. 
Skiklubben legger stor vekt på bredde i sine tilbud med ulike nivå på intensitet.  
Vi har i år også hatt fokus på inkluderingstiltak som skikurs i samarbeid med 
Røde Kors og Skogsgruppa på Lademoen. Under Multisportsuka sommer ga vi 
50 friplasser til barn med minoritetsbakgrunn. Inkluderingstiltaket fungerte veldig 
fint med god hjelp av aktivitetsguide fra Idrettsrådet. Tiltaket ble støttet av 
Trondheim kommunes koronamidler.  
 

Multisportsuka 
Multisportsuka er et tilbud for barn på 
dagtid i skolens ferier. Nytt av året er at 
vi tilbød Multisportsuke i vinterferien. 
150 deltakere fikk prøvd seg i alpint og 
snowboard, isfiske, skiorientering, 
skiskyting, skileik og aking. 
Multisportsuka høstferie var et 
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gratistilbud med 60 plasser. Disse plassene ble fort fylt opp. Vi fikk støtte fra 
Trondheim kommune til å gjennomføre tre dager med Multisportsuke i høstferien. 
Det var veldig populært og alle tre dagene hadde vi utgangspunkt fra Ferista. I 
sommer startet vi med et multisportstilbud for SFO. Det var et tilbud til en skole i 
byen og samlet ca 100 barn på tre dager. Multisportsukene 25, 26 og 32 samlet til 
sammen 857 barn.  
Tilbudet er tilpasset aldergruppen 8-12 år og har sin base på Skistua.  
Multisportsuka har befestet seg som et meget etterspurt og populært 
sommertilbud til byens barn. 

 
Trondheim Sommerskiskole 
Trondheim Sommerskiskole ble arrangert for 3.gang. Arrangementet hadde 
utgangspunkt fra i Granåsen og det nye arenabygget.  Første treningsøkt startet 
fredag ettermiddag med påfølgende grilling og sosialt på kvelden. På morgenøkta 
lørdag fikk vi besøk av eliteløperne Didrik Tønseth, Anne Kjersti Kalvå og Sindre 
Bjørnstad Skar. De var trenere og inspiratorer for deltakerne. På grunn av 
koronasituasjonen avlyste vi bussturen til Knyken og opplegget vi skulle ha der 
under finalen i Toppidrettsveka. Det ble isteden terrengløp i Granåsen med 
premieutdeling, heder og ære. Søndagen bød på kombiøkt for de eldste med 
rulleski fra Granåsen til Skistua og deretter løp ned til Granåsen om Skjelbreia.  
93 deltagere var påmeldt Sommerskiskolen i 2021, som gikk fredag, lørdag og 
søndag i slutten av august. Arrangementet var åpnet for alle. Det ble arrangert 
under stramt smittevern.  
 

 
 

 
 
 
Barnas Skiskole 
Under Barnas Skiskole tilbyr vi skikurs for barn og unge. I 2021 ble det arrangert 
«Ski etter skoletid» (SES) for skolebarn på skolene Åsveien, Ila, Steinerskolen i 
Ila, Byåsen, Nyborg, Hallset, Eberg, Singsaker og Berg. Tilbudet gikk ut til SFO 
barn i 1. – 3. trinn der 165 barn deltok på skikurs i Gråkallen Skileik over 5 uker. 
På grunn av pandemien kunne vi ikke tilby transport i buss opp til Skileiken. Det 
ble foreldrekjøring og det er årsaken til at deltakerantallet falt til under halvparten 
sammenliknet med i 2020.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
Onsdagstrimmen  
Onsdagstrimmen er vårt trimtilbud hver onsdag gjennom året. Turene går for det 
meste i Bymarka med ulike steder for oppmøte. Det har vært noen opphold da 
smittetallene har vært høye i Trondheim.  
Onsdagstrimmen blir annonsert på hjemmesidene til Skiklubben. Ingen 
annonsering i juli og august, men da med fast oppmøte på Byåsen Butikksenter 
kl. 10.30 for de som vil gå på tur. 
Vi takker gamle og nye trimere for godt oppmøte i 2021. 
Vårt motto er UT PÅ TUR - ALDRI SUR! 
Styret ønsker å rette en stor takk til Eli Normann Næss, for koordinering og 
ledelse av Onsdagstrimmen.   
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Markatrimmen  
Den 48. Markatrimmen skulle gjennomføres 1 helga i februar, emn på grunn av 
pandemien var det ikke tillatt å arrangere skirenn. Utpå vinteren avtok 
smittetrykket og 13.mars 2021 ble Markatrimmen arrangert med ca 150 deltakere. 
Det var start og mål på Skistumyra og reservetraseen ble tatt i bruk. 
Markatrimmen er en av Skiklubbens store tradisjoner og samler både eliteløpere, 
mosjonister og trimere til en flott skitur i øvre deler av Bymarka. På nytt stilte Ole 
Wik som rennleder og samlet funksjonærer til flott dugnadsinnsats.  
 

 
 

Dagens Løype  
Dagens Løype ble i 2021 arrangert for 55. gang med 15 løyper i programmet. 
Dagens Løype støttes av våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del 
annonsører i tillegg til Trøndelag fylkeskommune og Trondheimsregionens 
Friluftsråd.   
Vinteren 2021 ble 12 av turene gjennomført. Varierende vær gjorde sitt til at 3 av 
turene måtte avlyses. Aktiviteten er en av klubbens populære tiltak. Heftet og 
turene annonseres på hjemmesiden vår.  
Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i 
Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. 
 
 
Søndagsturen  
Søndagsturen ble i år gjennomført for 19. gang og er et populært, lavterskel 
turtilbud sommerstid. I 2021 ble det lagt opp til en del nye turer og turene ble lagt 
inn i UT-appen og digitalt på nettsiden vår. Vi ønsket å få en pekepinn på hvor 
mange som benytter seg av tilbudet og anmodet alle som gikk Søndagsturen om 
å registrere seg med en QR-kode. Vi trakk ut en heldig vinner av «Godt levert» 
etter hver tur. Det var overraskende få som registrerte seg. Totalt ble det merket 
12 turer i 2021.  
  
Vi retter også en stor takk til Skiklubbens frivillige som var med på merkingen av 
turene, spesielt til Rønnaug Mølmen for organisering av turer og frivillige. 
 
 
 
 



 

Gråkalldagen med aktiviteter og barneløp 
Avslutningen på Søndagsturen ble også i 2021 markert med aktivitetsdag for små 
og store i området rundt Skistua under betegnelsen Gråkalldagen. Her ble det 
organisert snekring av fuglekasser for barna, kajakkpadling, SUP, freesbeegolf og 
spikking. I år inngikk et barneløp i Gråkalldagen. Det var rundt 200 barn som løp 
med startnummer rundt Blomstertjønna med start og mål foran Skistua. 
Gråkalldagen samler endel friluftinteresserte familier og er en fin avslutning av 
sommersesongen.

 
 
Til Topps 
For 19. år på rad arrangerte vi Til Topps. Det ble utvidet fra 7 til 10 turer da 
friluftsaktiviteter var spesielt populært under pandemien. Dette turtilbudet har fått 
mange turgåere til å søke turer i høydene rundt Trondheim. Til Topps er et 
samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub 
samt at Adresseavisen har Til Topps som et av sine fokusarrangementet. Dette 
fører til bred markedsføring gjennom Adresseavisen sine kanaler. 
 
I 2021 var Gråkallen, Rundheia, Rønningen gård, langdalskollen, Estenstadhytta, 
Månen, Burmaklippen, Kjerringberget, Solemsvåttan og Vassfjellet.  Oppstart 7. 
mai og avslutning 17. oktober.  
 
Trekning av premier etter kodeord-konkurransen i Til Topps viser at det er stor 
interesse for denne aktiviteten. 
 
Føremeldingen 
Gjennom hele vintersesongen oppdateres føremeldingen daglig på Skiklubbens 
hjemmeside fra kontoret på Skistua. Denne tjenesten er meget populær og 
etterspurt av publikum. Her registreres data om vær, føreforhold, smøretips, samt 
oppdatert info om løypekjøring. 
 
Bymarkveteranene  
Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub teller 15 spreke karer som bidrar i 
mange sammenhenger i marka og for Skiklubben.  
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I 2021 har denne vitale og arbeidsvillige gjengen lagt ned rundt 3200 arbeidstimer 
med frivillig arbeid til beste for Bymarka og dens brukere. Det vil si at de totalt har 
passert 89.100 dugnadstimer siden oppstarten.  
 
Bymarkveteranene har fast møteplass på Sommersetra og på Skistua. Innsatsen 
i 2021 har resultert i jobbing med løyper og stier. Noen eksempler er rydding i 
vedarbeid i Gråkallen skileik, arbeid med garasje på Lille Gråkallen, laget 
elementer til hinderløype på MOT, skistativ til skiutleia, utvendig maling av 
1.etesje på Skistua, maling av kontor, grusing av stier Ferista-Baklidammen, 
Fjellseter-Kobberdammen, vedlikeholdsarbeid i Vårløypa, rydding i Udbyløypa, 
rydding av Sagplassen. løypekjøring i Vårløypa og produksjon av emner til 
snekring av fuglekasser.  
Koordinator for Bymarkveteranene har vært Inge Sigstad, styremedlem for 
Bymarkveteranene har vært Stein Børre Torp.

 
 
Styret berømmer den store innsatsen som Bymarkveteranene legger ned for 
klubben og fellesskapet. 
 
 

Løypelaget 
I samarbeid med Trondheim Bydrift v/ Idrett, Park og Skog har Skiklubben 
ansvaret for preparering av utvalgte skiløyper i Bymarka. Rundt 15 personer stod 
på vaktliste for sesongen 2020/2021 og preparerte ca. 1 mil med løyper hver 
helg. Samarbeidet med kommunens ansvarlige for løypekjørere er meget bra. 
Klubben har jevnlige dialogmøter med kommunens ansatte. 
  
Til løypekjøring har Skiklubben eget materiell; snøscootere, sleder og 
prepareringsutstyr som brukes til løypekjøring, til skileik, i skisenteret samt til 
vinterarrangementer som Markatrimmen, Dagens Løype og kursvirksomheten 
vår. 
  
Ildsjeler fra løypegjengen har også tatt føringen i dugnadsarbeid i 
Fjellsetermyrløypa ved behov. Dette er et svært viktig bidrag til at løypene holdes 
i hevd i snøfattige perioder. Særlig fra første snøfall i november, gjennom hele 
desember og til nyttår ble det lagt ned en stor innsats gjennom 



 

snømåkedugnader. Uten de frivilliges innsats hadde det ikke vært mulig å gå på 
ski i marka i førjulssesongen 2021. Løypelaget yter stor innsats til glede for 
markas brukere og mange av våre aktive skiløpere som trener i løypene.  
 
Styret retter en stor takk til alle som bidrar i dette arbeidet. 
 

Frivillige  
Skiklubben har etablerte dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det 
gjennomføres i løpet av året mer enn 10.000 timer med frivillig arbeid fra 
medlemmene; Bymarkveteranene, skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, 
drift av Kleiva og Instruktørbakken/Gråkallparken, funksjonærer i og rundt 
Markatrimmen og Ski etter Skoletid, organisering av Onsdagstrimmen, merking 
av Søndagsturen, Gråkalldagen, styrearbeid, tillitsvalgte, vervearbeid og 
medhjelpere til andre arrangement. 
  
Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. 
Trondhjems Skiklub ønsker å takke alle som har bidratt. Uten denne innsatsen 
hadde det ikke vært mulig å tilby vårt brede og varierte friluftstilbud både sommer 
og vinter. 
 

 
 

Gråkallen Vinterpark  
Arbeidet med Gråkallen Vinterpark har også i 2021 hatt stort fokus fra styret. Etter 
at Freidig trakk seg ut, gjenstår det nå to samarbeidsklubber, Trondhjems Skiklub 
og NTNUI. Styret har har bestått av: Thor Arne Falkanger som styreleder, 
Styremedlem fra NTNUI Simon Søtre Borchgrevink og Øystein Fruseth 
Christiansen, fra Trondhjems Skiklub Erik Aalde, Stian Karlsen og Ståle Brovold.  
Oddvar Johansen, Ola Aalde, Erik Aalde og Ingar Hynne har hatt rollen som 
arbeidsgruppe med støttefunksjon for styret. 
  
Styret i Gråkallen Vinterpark AS har i løpet av året presentert prosjektet for både 
opposisjonen og posisjonen.  
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Stiftelsen Skistua  
Stiftelsen Skistua ble etablert 30.6.2004 av Trondhjems Skiklub og Trondheim 
kommune.  Formålet er å eie og drive Skistua til det beste for byens befolkning. 
Styret består av Anne Strøm Nakstad styreleder, Frank Grønås - Trondheim 
kommune, Bjørn Larsen, Frode Hofstad og Knut Efskin som styremedlemmer.  
  
Prima AS har i juni 2021 avsluttet driftsansvaret for kafeteria, selskaps samt kurs 
og konferanseaktiviteten. Fra august er det Mojo Event AS som for en periode har 
overtatt kafedrift og utleie til selskap og konferanser. Året har vært preget av 
mindre besøk enn normalt i kafeteriaen og i lange perioder full stopp i selskaps og 
konferanseaktiviteten pga pandemien. Det er etter styrets mening et potensial for 
fortsatt drift av kafeteria og konferanse/selskapslokale, når pandemien er over, 
men det må jobbes aktivt med både TSK og Mojo for å sikre en forsvarlig 
økonomisk drift. 
 
Det er installert ny elkjel og nytt varmestyringssystem som erstatter oljebasert 
fyrkjel. Gulv og møbler i kafe og Storesporten er pusset opp og 
bymarkveteranene har bidratt med utvendig maling av fasade. Det er ytterligere 
behov for vedlikehold og oppgradering/isolering av fasade og innvendig areal i 2. 
etg 

 
Trondheim kommune har i perioden innvilget kr. 300 000 i koronastøtte til dekning 
av bortfalte leieinntekter.  
 
Styret opplever en god dialog med kommunen og ledelsen i Skiklubben rundt 
Skistua sin fremtid. 
 
  

Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg  
Sverresborg Trøndelag folkemuseum er et av landets største folkemuseer. 
Sverresborg har ansvaret for og forvalter nærmere 100 antikvariske bygninger, 22 
fartøy, over 100.000 gjenstander og 4.000.000 fotografier.  
  
I gjenstandssamlingen inngår flere tematiske gjenstandsgrupper som f.eks. den 
skihistoriske samlingen som består av omtrent 400 ski og skirelaterte 
gjenstander, klær og utstyr. Nærmere to tredjedeler av samlingen er deponert til 



 

museet fra Trondhjems Skiklub og vel en tredjedel er tilkommet museet direkte. 
Deponering er et uttrykk som tidligere ble brukt om lån uten tidsbegrensning, et 
permanent lån, der ansvaret for bevaring, katalogisering og formidling overlates til 
museet som forplikter å behandle gjenstandene på lik linje med museets øvrige 
samlinger. Skisamlingen er tilgjengelig for alle som måtte være interessert 
gjennom museenes felles utstillingsvindu: www.digitaltmuseum.no. 
  
Allerede i 1890 begynte TSK arbeidet med å samle og registrere gamle ski og 
skiutstyr i Trondheim. I 1998 inngikk Trondhjems Skiklub og Sverresborg 
Trøndelag folkemuseum en avtale om deponering av skisamlingen på 
folkemuseet. Formålet med avtalen var å ivareta både Trøndelag folkemuseums 
formål som er å samle, forske og formidle landsdelens kulturhistorie, og 
Trondhjem Skiklubs formål som er å fremme interessen for skiløpingen i 
Trondheim. Med avtalen overtok Trøndelag folkemuseum det fulle 
forvaltningsmessige ansvar for samlingen. All tilvekst til samlingen etter inngåelse 
av avtalen er Trøndelag folkemuseums eie.  
  
Skimuseet var en utstilling som viste hvilken rolle Trøndelag hadde i norsk 
skihistorie. Utstillingen ble åpnet på Sverresborg i forkant av ski-VM i Trondheim i 
1997 og sto urørt i over 20 år til den ble tatt ned i 2017. 20 år er lang levetid for en 
museumsutstilling, lengre levetid enn de fleste «permanente» utstillinger er ment 
å vare.  
  
Trondhjems Skiklub har gjennom mange år samarbeidet godt med Sverresborg 
for å få etablert en permanent skihistorisk utstilling i museets lokaler. Skiklubben 
har til dette formålet utnevnt en arbeidsgruppe bestående av Knut Vestbø, Merete 
Wist Adde, Børge Beisvåg og Julius Maske som sammen med Sverresborg har 
blitt enige om en utstilling som kan åpnes i forkant av ski-VM i Trondheim i 2025.   
  
Men enn så lenge har Sverresborg anskaffet en container som er bygget om til et 
mobilt utstillingslokale. Lokalet oppfyller alle krav til bevaring og sikring som et 
museum skal ha. Den mobile utstillingen kan transporteres ut til et skiinteressert 
publikum, ski- og idrettsanlegg, idrettsarrangement eller andre steder der 
skientusiaster og skiglade mennesker samles. Innholdet i utstillingen bygges i 
moduler kan skiftes ut alt etter hvilket tema som passer best for det 
arrangementet den skal vises frem i.  
  
Når skiboksen ikke er på turné vil den bli stående på Sverresborg og være 
tilgjengelig for museets publikum, og når den langsiktige utstillingen er realisert vil 
den mobile lett kunne integreres i denne og fortsatt brukes til arrangement i og 
utenfor Trøndelag. Koronapandemien har påvirket mulighetene for offensive 
turneplaner, men arbeidsutvalget håper at dette vil normalisere seg snart og at vi 
sammen med Sverresborg kan få synliggjort skisamlingen til et bredt publikum. 
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Uavhengig revisors beretning 

 

Til årsmøtet i Trondhjems Skiklub 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Trondhjems Skiklub. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2021 

• Resultatregnskap for 2021 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av foreningens finansielle stilling per 

31. desember 2021, og av dens 

resultater for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 

plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of 

Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 

etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 

for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 

på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

Trondheim, 22. mars 2022 

BDO AS 

 

 

 

Arne Almklov 

Statsautorisert revisor 
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• Gråkallen Skileik
• Instruktørbakken
• Skimuseet
• Representanter i styret 

i Gråkallen Vinterpark 
• Representanter i styret 

i Stiftelsen Skistua

Anlegg

• Bymarkveteranene
• Onsdagstrimmen
• Løypelaget
• Medlemsmøter

Aktivitetsgrupper

Kontrollkomiteen 

Valgkomiteen

Rådet 

Stiftelsen SkistuaGråkallen Vinterpark AS

Hederskomiteen 
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