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Styret 
Styret har i 2020 bestått av: 

Styremedlemmer  Varamedlemmer  
Ole Larmerud – leder/sekretær Gjenv. Oddvar Pederstad Gjenv. 
Kristine Lindberg - kasserer Ny Aud Hønsi Gjenv. 
Frank Bergstrøm – tiltaksansv. Gjenv. Joar R. Wiik Gjenv. 
Elisabeth Hast - infoansvarlig Gjenv. Thomas Nordby Gjenv. 

Valgkomite: 
Ole Larmerud, Frank Bergstrøm og Joar Wiik. 

 
Styremøter 2020 
Koronasituasjonen gjorde at antall styremøter ble sterkt redusert. Det er avhold tre 
styremøter og behandlet 26 saker. Det foreligger skriftlige referater fra alle styremøter. To 
møter fant sted i Utsiktsveien 3, Ytre Enebakk, mens møte nr 2 kun ble behandlet på mail på 
grunn av pandemien. 
De viktigste sakene: 

• Planlegging, markedsføring og gjennomføring av årets aktiviteter 
• Planlegging og gjennomføring av årsmøte  
• Løypepreparering 
• Forhold rundt og i Bråtanstua – renovering, gapahuk, rydding, drenering, markedsføring og bruk 
• Ny løypescooter – avtaler og finansiering 
• Søknader og arrangementer 
• Planlegging av og møte med Skiforeningen sentralt – økonomi og markedsføring 
• Oppdatering av medlemslister 
• Artikler på sosiale medier og i Enebakk Avis 
• Planlegging og gjennomføring av smittevernregler 

Tiltaksansvarlige 
Følgende personer har vært ansvarlige for årets aktiviteter: 

Informasjonskontakt: Ole Larmerud og Elisabeth Hast 
Løypebas:  Jon Jakobsen, Skiforeningen. 
Løypekjørere i de ulike områdene: 

• Flateby Enebakk idrettsforening 
• Kirkebygda og Ytre Jon Jakobsen, Skiforeningen 
• Bråtan og omegn Frank Bergstrøm, Skiforeningen 
• Gaupesteinrunden Jon Jakobsen og Anders Kristiansen, Skiforeningen 

Vinterdilten Ikke gjennomført 
Barnas Holmenkolldag Thomas Nordby (Flateby) og Elisabeth Hast (Ytre) 
Båldagene Frank Bergstrøm 
Bråtanstua servering Elisabeth Hast 
Restaureringsarbeider  Ole Larmerud 
Bråtanhuken Oddvar Pederstad 

 
 

Medlemmer 
Pr. 31.12.2020 er det registrer 289 medlemmer i lokalutvalget, nøyaktig det samme som ifjor! Etter 
et møte i Skiforeningen sentralt ble det vedtatt at lokalutvalgene kan beholde noe av kontingenten 
dersom det benyttes et eget vipps-nummer.  Foreningen vil intensivere rekrutteringsarbeidet.
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Aktiviteter i 2020  
Dårlige føreforhold og to perioder med koronasmitte førte til noe redusert aktivitet for 
tradisjonelle arrangementer. Mesteparten av foreningens aktiviteter skjedde på og rundt Bråtan. 
En svært våt høst og omfattende kjørebelastning førte til at området rundt Bråtanstua nesten 
var ufremkommelig i noen uker. Men den arbeidsglade dugnadsgjengen ga ikke opp. Tvert om, 
det er vel neppe blitt utført så mye frivillig innsats som i 2020. Bråtanstua og området rundt 
fremstår i dag som et fristende og godt tilbud til turfolket både i og utenfor Enebakk. Et betydelig 
markedsføringsarbeid har gjort plassen bedre kjent og fremstår i dag som et sosialt knutepinkt 
og et fint profileringssenter for Skiforeningen Enebakk.  
 
Løypearbeid 
Skiforeningens løypemannskap gjorde jobben sin på bar mark. De vanlige trassene ble rustet opp 
og en ny løype ble forberedt langs jordene på vest for Ungersness med utgangspunkt i den østre 
delen av golfbanen med parkeringsmulighet ved Mari kirke. Løypegutta fortjener en stor takk for 
nok en flott innsats. 

 
 

Vinterdilten og Superdilten var planlagt 9. Februar, men måtte avlyses på grunn av 
regn og vind. Svært dårlige snøforhold resten av vinteren førte til at 
arrangementene ikke ble gjennomført i 2020. 

 
 

Barnas Holmenkolldag – søndag 1.mars 
Atter en gang snudde værgudene ryggen til barna og arrangørene.  
Snøforholdene var ikke så verst, men regn og mildvær ble igjen årsak  
til at dagen ikke samlet så mange barn som vi hadde ønsket.  
Arrangementet ble delt i to, ett på Flateby med 10 deltakere og ett  
med start på Vestby Gård der 28 barn stilte opp. Vær og føre til tross,  
barna koste seg og fikk de tradisjonelle sekkene med godsaker i,  
pluss gratis pølser og drikke. Nå håper vi på bedre forhold neste år! 

 
 

Båldagene i november  
Ettersom det var 5 søndager i november i 2020, ble det planlagt fem 
båldager i Ytre, to på Flateby og en i Kirkebygda.  Første søndag var 
det Oddvar og Frank som serverte kaffe på ny bålpanne på Bråtan, 
besøkt av ca 70 gjester. Neste bålsøndag fant også sted på Bråtan, 
samtidig med åpningen av Mjærskautårnet og Bråtanhuken. 
Besøk av ca 200 gjester inkludert ordfører, NRK og Kjetil fra 
Skiforeningen sentralt. Søndag 15. var det ca 40 kaffegjester 
sammen med Oddvar og Erik. Thorvald og Randi fikk besøk av 
bortimot 200 rundt bålene på Bråtan og Sturla og Co avsluttet 
båldagene med rundt 50 gjester ved gapahuken ved Vikstjern. 
På Flateby sørget Per Erik og Johan for båldager med bra besøk 
ved Hyttebråtan og Revetorget. Også ved Hvilestan dukket 
det opp gjester i gårværet slik at Thomas fikk selskap. 
Bålvertene gjorde en formidabel innsats som vanlig, takk skal dere ha! 
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Bråtanhuken – en ny, flott møteplass 
Byggesøknad for gapahuk på Bråtan ble sendt kommunen i mai.  
Dugnadsgjengen ventet spent på svar, men ettersom det uteble,  
regnet alle med at alt var ok og byggingen ble startet i slutten av juli.  
Etter at halvferdig bygg ble presentert i Enebakk Avis og mye  
informasjon på Facebook, våknet kommunen og byggesøknaden  
ble innvilget rett før Bråtanhuken sto ferdig. «Standard byggesak».  
Oddvar var sjefen for byggingen. Intet ble overlatt til tilfeldighetene.  
Alle bord og bjelker ble skåret på Oddvars mobile sag av grantrær  
som hadde vinden hadde lagt ned i området. Bygget ble oppført etter  
stavbyggingsprinsippet og den ivrige dugnadsgjengen fikk tilført  
interesant lærdom i tillegg til en kjempegod arbeidsinnsats.  
Bråtanhuken ble offisielt åpnet av ordfører Solberg den 8. november  
og er blitt et yndet utfartssted for turfolket som har tilgang til  
bålpanne og gratis ved. 
 
Restaureringsarbeid i Bråtanstua 
Etter flere møter med Ottar Slagtern fra Enebakk kommune som  
eier Bråtan, var det stor enighet om at stua burde få et ansiktsløft 
 innvendig. Kjøkkengulvet var forferdelig skakt og skjevt og 
 innredningen hadde sett sine beste dager. Den indre utgangsdøra  
slo feil vei og hindret mye av tilkomsten til kjøkkenet. I tillegg var det  
behov for å senke hele kjøkkengulvet for å få plass til ny innredning.  
Gamle bordvegger ble tatt ned for å åpne mot kjøkkenet. Stua trengte  
maling og nye lister og gulvene trengte sliping. Museinvasjon var et  
stort problem og mye arbeid ble lagt ned for å hindre adgang for de  
små krypene som hadde levd godt på gamle stuemøbler som måtte  
skiftes ut. Frank, Åsmund og Ole hadde mesteparten av jobben med  
god hjelp fra resten av dugnadsgjengen og gavmilde leverandører og  
håndverkere. Den «nye» stua ble åpnet for gjester i november, men  
på grunn av strenge smittevernsregler, har kun et fåtall hatt gleden  
av å nyte kaffen og vaflene innendørs.  
 
Utendørsarbeid ved Bråtan 
Høstens regnvær kombinert med stor trafikk på Bråtan, gjorde at  
området til tider var svært klinete og nesten ufremkommelig.  
Dugnadsgjengen tro til med Erik i spissen, området ble grøftet og  
drenert så godt det lot seg gjøre. Thorvald spanderte separasjonsduk  
som ble lagt ut over deler av uteplassen og det ble etablert en egen  
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grusvei opp til Bråtanhuken før åpningen. I tillegg ble arealet fylt på  
med flis fra innleid maskin. Nå gjenstår såing som måtte utsettes til  
neste år. Vi håper at alt arbeidet vil gi gode resultater og at Bråtan  
igjen kan bli tørr og fin. 

 
 
Nytt tilbygg for do og aggregater 
Vedskjulet ble tidlig på året utvidet med ny do og et utvendig  
«aggregatrom». Den gamle doen var noe «snuskete», ble revet  
og erstattet med et nytt, stillegående Honda-aggregat fra Knut.  
Nå har vi tre brukbare aggregater og nedgravd lednng fra boden 
til kontakter for vaffelsteking, inne og ute. 

 

 
Besøk på Bråtanstua 
Bråtanstua åpnet 2 uker tidligere enn vanlig. I januar var det rekord- 
besøk. Over 800 skrevet seg inn i gjesteboken på årets fire første  
søndager. De gode oppmøtene skyldtes i første rekke Elisabeths iherdige markedsføring på 
digitale medier, fint vær og dårlig skiføre. Bråtan var åpent for servering  
30 dager i 2020. Planen var enda flere åpningsdager, men koronasmitte,  
omgjøringsarbeider, nytt kjøkken, maling og høstregn var naturlige  
årsaker til at stua i perioder måtte holde stengt. Til sammen hadde  
Bråtanstua ca 2600 gjester i 2020. Koronasituasjonen førte til at all  
servering foregikk utendørs. På åpningsdagen for Bråtanhuken ble  
Bråtan besøkt av NRK1 med flott reportasje i Dagsrevyen om kvelden.  
Kjempeflott markedsføring av stedet. 
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Takk 
Skiforeningens tiltak er basert på dugnad og finansieres gjennom  
ulønnet arbeid og gaver fra næringsliv, private og organisasjoner.  
I tillegg til dugnadsgjengen på 7-8 pensjonerte praktikere, er vertene  
og innleide frivillige fagfolk en forutsetning for gjennomføring av  
drift og praktiske oppgaver. Arbeidsinnsatsen til denne gruppen er  
også viktig for det sosiale og inkluderende miljøet i foreningen.  
Takk til alle «Bråtanstuas venner» 
Uten gavmilde sponsorer, en forståelsesfull eier og betalende  
gjester ville Skiforeningen ikke kunne opprettholdt et godt tilbud  
og et tiltalende, godt miljø for turfolket i og utenfor Enebakk. I løpet  
av året har Skiforeningen mottatt et nesten nytt kjøkken, et nytt og  
ett brukt strømaggregat, materialer til støp av gulv, gulvbelegg,  
sliping og lakking av gulv, nytt inventar i stua og kostbart listverk. 
Takk til Amedia, DnB og Enebakk Avis 
Amedia er navnet på det sammenslåing av 70 abonnementsaviser,  
nettaviser og andre publikasjoner.  En avisene er Enebakk Avis som  
tipset Skiforeningen om konsernets  støtte til organisasjoner.   
Skiforeningen Enebakk søkte i mars om støtte til gapahuk, omgjørings- 
arbeider  og tilbygg til skjulet., tilsammen  kr  40.000.  I slutten av  
mars kom tildelingsbrevet på 15000  kroner øremerket gapahuk og  
nytt toalett. Skiforeningen Enebakk er glad for  bidraget og  for at         
Enebakk Avis har vært til god hjelp i informasjonsarbeidet ved å ta  
inn artikler og bilder fra foreningens aktiviteter.  
Takk til Enebakk kommune 
Kommunens representant, Ottar Slagtern, har bidratt med god hjelp  
og støtte gjennom hele året. Med hans  erfaring og kunnskap kombinert  
med positivitet og omgjengelighet, har arbeidet på Bråtan aldri støtt på  
vesentlige problemer. I tillegg til den praktiske oppfølgingen har han  
sørget for at foreningen er tilført midler som  har vært til stor nytte i  
omgjøringsarbeidene.  
Takk til Elisabeth  
Bråtanstuas sjefsvertinne og  lokalutvalgets kommunikasjonsekspert  
fortjener stor takk for ståpåvilje og en utrolig god innsats. 
Takk til Ragnhild Larsen 
for besøk og nyttig iformasjon om gamle dager på Bråthen. 
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Ytre Enebakk, 15.2. 2021  Ole Larmerud – styreleder/sekretær 

          

Årsregnskap 2020 Periode fra 1.1.2020 til 31.12.2020

Konto 1605 03 11132 Skiforeningen-Enebakk
Inntekter
Barnas Holmenkolldag 7 412,16         
Vinterdilten -                  
Vippskonto 22 277,82       
Utstyr og løypemateriell 67 683,00       
Renter 171,93            
Sum Inntekter 97 544,91       
Utgifter
Annonser 7 728,47         
Løypekjøring, utstyr og bensin -                  
Barnas Holmenkolldag 808,00            
Bålsøndager 866,00            
Utstyr og løypemateriell 70 378,00       
Gaver 459,00            
Rekvisita, kontormateriell -                  
Årsmøte -                  
Vippsoverføringer 17 084,46       
Gebyr 9,25                
Sum utgifter 97 333,18       
Resultat 2020 211,73         

Konto 1605 03 61466 Bråtan
Inntekter
Salg 63 177,00       
Utleie og arrangementer 8 409,15         
Tilskudd bygg 25 000,00       
Renter 108,20            
Sum inntekter 96 694,35       
Utgifter
Salgsvarer, innkjøp 22 095,63       
Utstyrsartikler 8 458,65         
Arrangementer og gaver 3 772,10         
Materialer, bygg og vedlikehold 57 772,21       
Rekvisita 379,90            
Bensin 1 760,28         
Nettverk, media 380,31            
Renter og gebyr 175,00            
Sum utgifter 94 794,08       
Resultat 2020 1 900,27      

Samlet samlet resultat 2020 2 112,00    

Saldo  31.12.2019 31.12.2020
1605 03 11132 Skiforeningen-Enebakk 100 565,11     100 776,84   
1605 03 61466 Bråtan 24 316,56       26 216,83     
Sum samlet  saldo  124 881,67     126 993,67 

Inntekter salg er netto, fratrukket gebyrer til Izettle og Vipps.
I regnskapet er det ikke tatt hensyn til overføringer som ble gjort så sent i 2020 at de ikke er 
kommet med i kontoutdraget for desember 2020.
Dette gjelder bl.a.vipps fra Skiforeningen til Bråtan med kr 4023,25 og fra Paypal kr. 1989,49, overføres til 2021.
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