
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  20.03.2018 

 

Møte 20.03.2018 

 

Sted:                  Madshus Skifabrikk 

Fremmøte:      8 medlemmer og 16 gjester fra Gjøvik RK 

Tema: Bedriftsbesøk Madshus Skifabrikk v/driftsdirektør Tom Bjerregård 

Kvelden startet med kaffe og ferske wienerbrød. Gjøvik RK hadde lagt sitt møte til oss denne 

kvelden. 

Gunhild takket for at vi fikk komme til Madshus og understreket at det var hyggelig at Gjøvik 

RK ville delta sammen med oss denne kvelden. Vår Rotaryklubb ønsker å bli bedre kjent med 

det lokale næringslivet og dette er andre bedriftsbesøket dette året. 

Madshus er en viktig bedrift i nærmiljøet, en av to skiprodusenter i Norge. Presidenten 

takket for at vi fikk komme. 

 

Driftsdirektør Tom Bjerregåd ønsket oss velkommen. 

Bedriften feiret 100 års jubileum i 2006, i 1906 startet de på Gjøvik. De flyttet til Biri i 

1972/73. i 1974 startet de med glassfiber, sjefen var Bjertnes.   

Biri har 90 ansatte, men har også en bedrift i Kina med 1000 ansatte. 

1988:  K2 kom inn og er fortsatt på eiersiden. Etter 3 mila med Thomas Alsgaard i OL 1994 

økte omsetningen fra 2300 par til 30000 par året etter. 

I dag produseres ca. 160000 par, 90000 par eksporteres. De har en omsetning på 230 mill, 

eksport til 25 land. 

Nordisk totalleverandør; sko- ski- staver. 

Av de 90000 skiparene som produseres er 60000 felleski. 

Sponsing av utøvere utgjør 13 mill i året.  XXL er  største kunden i dag. 

 

Gunhild takket for kvelden, foredraget og den spennende omvisningen i produksjonen.  

Tidligere var det mange skiprodusenter i Norge, nå er det bare Madshus og Rønning Treski. 

Gjøvik kan være stolte over at vi har denne viktige bedriften i byen. 

 

Hun reklamerte og orienterte om to arrangement i nærmeste framtid:  



- Lørdag 7.april: Rotaryinvitasjonen til teaterforestillingen «Prisen» av Arthur Miller på 

Gjøvik kultursenter. Hun påtok seg å koordinere billettkjøpet for alle klubbene i 

nærområdet 

- Lørdag 14.april: Festkvelden som alle de fire klubbene i nærområdet samarbeider 

om. Sted: Kapp Melkefabrikk: Formål: Hyggelig sammenkomst klubbene på tvers. 

Ønske om å støtte et viktig prosjekt i nærmiljøet: «Treffpunkt Gjøvik». En møteplass 

for barn/ungdom mellom 6-16 år som har en alvorlig sykdom eller har opplevd 

dødsfall i nærmeste familie. 

 

Presidenten oppfordret alle om å støtte opp under disse to arrangementene. 

 

Marianne ref. 

 

 


