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ÅRSBERETNING 2016 
 

1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 

Årsmøtet 2016 ble avholdt 17. juni i 
Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 14 
fremmøtte. 
Etter vedtak på årsmøte i 2014 omfatter 
årsberetningen perioden mellom årsmøtene, 
mens løypelagets årsregnskap følger 
kalenderåret. 

2) STYRET OG VALG 

På årsmøtet ble det valgt styre bestående av fem styremedlemmer og et varamedlem. 
Følgende ble enstemmig valgt: 
Leder Halvor Haug 
Sekretær: Hans R Bakken (Steinset Økteren Hytteforening) 
Øvrige styremedlemmer: Bjørn Bergerud 
 Bente Molin Kongsgård (Elvestrand Hytteforening) 
 Leif Bergerud 
Varamedlem: Helge Thorsby (Sloko Vel) 
Revisor: Jan-Aksel Svea. 
 
Det har i perioden vært avholdt to 
styremøter. I tillegg har vært avholdt møte 
med løypekjørere i forbindelse med 
planlegging av vintersesongen 2016/2017. 

3) DRIFTEN AV LØYPELAGET - STYRETS ARBEIDSFORM OG VIRKSOMHET, 
ORGANISERING 

Styrets arbeidsform og organisering ble drøftet på styremøte høsten 2016. En ble enige om at 
det avholdes 4 styremøte i året, hvorav det ene er møte med løypekjørere. Årsmøte skal 
avholdes i mai måned, og ganske snart etterpå holdes styremøte for å følge opp saker fra 
årsmøtet, samt planlegge hva som bør gjøres i løpet av sommeren. Det holdes et styremøte på 
høsten, samt møte (siste del november/første del desember) med løypekjørere før 
vintersesongen. Videre et møte etter vintersesongen forut for årsmøte. 
 
Når det gjelder styrets arbeidsform må en være mer konkrete med planer og hva vi skal få 
gjort. Mye praktisk arbeid utføres av hytteforeningene, men løypelaget må være koordinator. 
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Når det gjelder organisering fortsetter vi som nå frem til årsmøte, dvs at styrets leder også er 
kasserer, samt at Hans R Bakken er sekretær. Det kan være aktuelt at en i styret oppnevnes 
som koordinator vedr stier/sommerløyper. 
Sekretær ansvarlig for innkalling til møter etter samråd med styreleder. 
 

4) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 

På årsmøte 2016 ble følgende prosjekter ble drøftet: 
• Se nærmere på tidligere planlagt trase mellom Lemortjern og Eggedalsveien. 

Denne traseen er ryddet, og det ble kjørt spor sist vinter. 
• Traseen mellom Økteroset – Kupa. Noe bredere trase ovenfor Fjellset. 

Det er foretatt noe ryddinger i traseen. 
• Trase mot Styggegramsfjellet: Fra Søre Økteren til Klunkhellebekk – opp nedre del av 

Snødokk – over mot Djupedokk og videre opp dalen mot Styggegrams-fjellet. 
Grunneier Thomas Langaard er kontaktet, og det er gitt anledning til å foreta rydding 
mellom Snødokk og deler av Djupedokk. Ikke anledning til rydding/ trase fra Søre 
Økteren og opp til Klunkhellebekk. Trase fra Skjønnegrammin og opp til 
Klunkhellebekk (Tverrmyra), og videre opp Snødokk er ok for ham. 

• Rundløype rundt Økterene – Martin Skriudalen forfølger disse tankene videre. 
Status ukjent. 

 
Det er i løpet av sommeren 2016 foretatt rydding/kvisting i enkelte traseer. Det er registrert 
følgende: 

• Ryddet noe mellom Økteroset ovenfor Fjellset mot Kupa (se over) 
• Mellom Elvestrand og Skjønnegrammin, både skitrase og sti (Elvestrand 

Hytteforening) 
• Mellom Vogninn – Steinset (Elvestrand Hytteforening) 
• Mellom Økteroset – Steinset (Steinset Økteren Hytteforening) 

5) RYDDING AV STIER 

På årsmøte ble følgende prosjekter ble drøftet: 
For Elvestrand Hytteforening er spesielt disse stiene aktuelle å få ryddet: 
• Gammel trase over Bjørstølfjellet. 

Traseen ble gått opp og merket i 
2016, og ryddet våren 2017 (20. 
mai). 

• Stien Vogninn – Skjønnegrammin 
(jfr ovenstående vedr sti Elvestrand - 
Skjønnegrammin) 

• Gammel trase mellom 
Skjønnegrammin og Høgeli ryddes 
og merkes. 
Dette prosjektet er ikke igangsatt. 

Steinset Økteren Hytteforening har merket 
noen stier i nærområde med sikte på mer 
bruk. 
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Elvestrand og Steinset-Økteren 
Hytteforening har hatt et felles planmøte 
for koordinering av rydding og merking av 
stier. 
 
Kommunen har en budsjettpost på kr 
300.000 til rydding og merking av stier. 
Styret kjenner ikke til at noen foreninger i 
området har søkt om bidrag. 

6) LØYPEINFORMASJON - LØYPEKART 

Skriv med løypeinformasjon og ajourført kart over skiløyper ble sendt ut i midten av januar 
2017. Sammen med skrivet ble også sendt anmodning om bidrag til løypekjøring med kr 500. 
Det ble sendt ut til 250 adressater. Etter tilbakemeldinger å dømme er ajourført skriv og 
løypekart bra tiltak. 
Løypekart og løypeinformasjon har også blitt lagt ut på hjemmesida til Steinset-Økteren 
Hytteforening under eget avsnitt for Løypelaget. 

7) INFORMASJON OM OPPKJØRTE LØYPER - SKISPORET.NO 

Det har gjennom flere år vært drøftet hvordan en kan gi relevant informasjon om når løyper 
sist er kjørt opp. Flere alternativer har vært drøftet. 
Det er undersøkt nærmere rundt Skisporet.no, som er den informasjonskanalen som er mest 
aktuell. Skisporet.no er overtatt av Swix, og det er nå laget er ny versjon som er tilgjengelig 
på både mobil, nettbrett og PC. 
Det er innhentet tilbud på å knytte seg til denne tjenesten, og det er videre undersøkt med 
Nore og Uvdal Næringsselskap (v/Turistsjefen) samt kommunen. Det som er aktuelt vil være 
å leie GPS-enheter som monteres på scooter. Dersom en knytter seg til avtalen som 
Næringsselskapet har med Skisporet.no, vil kostnader pr enhet være kr 3.400 + mva pr 
sesong. Dette innebærer at en leier enheter av Skisporet.no. 
 
Styret konkluderte med at en vil prøve å få til 3 enheter for vintersesongen. Så langt har 
kommunen dekket kostnadene med denne tjenesten på øvrige områder i kommunen. Det ble 
via Næringsselskapet søkt om at kommunen finansierer 3 enheter for Borgegrend Løypelag.  
 
Ved henvendelse til kommunen ved næringskonsulent Terje Halland har en fått oppgitt at 
totalkostnadene for denne tjenesten nå er i nærheten av kr 50.000.  
Når det gjelder kommunal støtte til Skisporet så bestemte kommunen å dekke kr 20.000 av 
denne kostnaden, ut fra det Halland kjente til så vurderte Næringsselskapet om de skulle ta 
restsummen selv, eventuelt om noe skulle fordeles på brukerne. 
 
Løypelaget fikk ikke noe svar tilbake fra næringsselskapet/turistsjefen om dette. Senere er det 
rettet nye henvendelser til næringsselskapet/turistsjefen om hvordan dette er behandlet, men 
når årsberetningen skrives har vi ennå ikke mottatt noen tilbakemelding. 
 
Som følge av den «dårlige» vinteren ble oppfølgningen fra Løypelaget heller ikke prioritert på 
noen måte. Behovet sist vintersesong var kanskje mindre. 
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8) LØYPEKJØRING VINTEREN 2017 

Løypekjørere i sesongen har vært: Halvor 
Haug, Øystein Landsgård, Leif Haug, 
Kristian Haug, Bjørn Bergerud, Leif 
Bergerud, Knut Sigurd Haug, Martin 
Skriudalen, Eldar og Robin Bekkeseth. 
 
Løypekjøringen for vintersesongen 2017 var 
– nok en gang – noe spesiell. En liten 
gjennomgang av kjørelister for område 
Bjorstulreset, Lauvhaugen, Borgegrammin, 
Repeset viser at første gang ble kjørt 20. 
nov, neste gang 25. des, og deretter igjen 14. 
jan. Så var det 5 ganger i februar og 6 ganger 
i mars. 
Dette forteller litt om vinterens utfordringer 
med dårlige snøforhold. Tilsvarende 
kjøringer er nok også representativt for de 
øvrige områder. 
 
Løypekjørerne har delt de enkelte områder 
seg imellom. Strekningene (antall km) er 
ulikt, fra 10/12 – 35 km. Tidligere har en i 
snitt regnet 25 turer i løpet av sesongen for 
hver løypekjører, og med en variasjon på 
mellom 20-30 turer. For siste sesong kan 
dette tallet ca. halveres. 
 
Etter forslag fra Steinset Økteren 
Hytteforening vedtok styret at det kan kjøpes 
inn en ny sporsetter for året av merke 
«Promek proff sporsetter». Under møte med 
løypekjørere ble en enige om først å prøve 
ut, og deretter eventuelt innkjøp. Som følge 
av vinteren ble det ikke prøvd ut, og derved 
heller ikke kjøpt inn. 

9) RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE 
TIL LØYPEKJØRERE 

Styret har drøftet om det skal fastsettes nye 
skriftlige retningslinjer for godtgjørelse til 
løypekjørere. Dette er ikke blitt gjort, men 
det er utarbeidet nytt skjema som må føres 
nøyaktig med bl.a. klokkeslett (timer).  
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10) ØKONOMI 

Til løypekjørerne som var i virksomhet i 
sesongen 2016 er det utbetalt kr 170 000. 
Grunnlaget for utbetaling til de enkelte 
løypekjørere er at de har egen scooter som 
de selv drifter og vedlikeholder. Ved 
beregning av godtgjørelse legges til grunn a) 
antall kjørte km i sesongen, b) medgått tid 
og c) oppmøte, dvs hvor lang tid/km 
hjemmefra og til start for selve 
løypekjøringen. 
 
Løypelaget gikk i 2016 med et overskudd på 
kr 35 215, og hadde ved årets slutt en 
bankbeholdning på kr 221 714. 
 
Økonomien for 2017 blir annerledes. 
Kommunen (Formannskapet) vedtok den 
6.2.2017 en ny fordelingsordning med å 
benytte antall hytter i løypeområdene i den 
nye løypeplanen som grunnlag for fordeling 
av tilskuddsbeløpene til løypeområdene. For 
Borgegrend Løypelag gir dette drastiske 
endringer; i 2016 er mottatt løypetilskudd 
med kr 143 600, mens en etter nye 
retningslinjer vil motta kr 65 570 for 2017. 
Denne endringen er vedtatt uten at 
Borgegrend Løypelag på noen måte har fått 
vært inne og gitt kommentarer før vedtaket 
er fattet. Styret i Løypelaget vil hevde at 
både beslutnings-prosessen er ganske 
utilfredsstillende, og at fordelingsgrunnlaget 
er direkte feil. Det nye styret må følge opp 
dette. 
 
Bidraget fra hytteeiere i 2016 er meget bra, 
på samme nivå som tidligere år. Men for 
2017 er, når årsberetningen skrives, 
innbetalinger betydelig redusert, det er 
bokført kr 35 300. Styret antar at noe av 
årsaken til dette kan være at en har fått 
veldig lite ut av vinteren. 
 
Styret ser at økonomien for 2017 nok også 
kommer i land, en beregner at utbetaling til 
løypekjørerne reduseres i tråd med at antall 
turer er mer enn halvert siste sesong. 
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BORGEGREND LØYPELAG 19.5.2017 
 

Styret 
Halvor Haug, Bjørn Bergerud, Leif Bergerud, Bente Moling Kongsgård, Hans R. Bakken og 

Helge Thorsby (varamedkemn). 
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REGNSKAP 
 
 

 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 
INNTEKTER    
Løypetilskudd fra kommunen 143 600,00 146 994,00 133 000,00 
Bidrag hytteeiere/brukere 66 456,00 65 397,44 63 880,00 
Tilskudd sporsettere fra kommune  48 500,00  
Renter 2 641,43 3 706,56 6 785,73 
Sum inntekter 212 697,43 264 598,00 203 665,73 

    
UTGIFTER    
Betalt løypekjøring 170 000,00 192 000,00 182 840,00 
Løypeutstyr/sporsettere  132 520,00 4 300,00 
Utsendelser kart/løypeskriv 7 066,00   
Div gebyrer 36,00 644,00 40,00 
Sum utgifter 177 482,00 325 164,00 187 180,00 

    
ÅRETS RESULTAT 35 215,43 -60 566,00 16 485,73 

    
    
BALANSE    
Eiendeler    
Bank DNB 8 459,47 645,36 12 407,33 
Skue Sparebank 213 254,53 185 853,21 234 657,24 
Sum eiendeler 221 714,00 186 498,57 247 064,57 

    
Egenkapital og gjeld    
Egenkapital pr 1.1 186 498,57 247 064,57 230 578,84 
Årets resultat 35 215,43 -60 566,00 16 485,73 
Sum egenkapital pr 31.12 221 714,00 186 498,57 247 064,57 
 
 

Borgegrend 20. februar 2017 
Halvor Haug 

Leder/kasserer 
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