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REFERAT FRA STYREMØTE 13.10.2017 
 
Dato: 13.10.2017 19.00-21.30 
Sted: Nore Energi, Rødberg 
 
Til stede: Knut Borge, Bente Molin Kongsgård, Bjørn Bergerud, Leif Bergerud og  

Hans R Bakken. 
Forfall: Helge Thorsby. 
 
1) PRIORITERING AV LØYPER FOR 2017/2018 

Tilskudd fra kommunen til løypekjøring ble mer enn halvert for 2017 som følge av 
omlegging av grunnlaget for beregning av tilskudd (antall hytter i områdene i stedet for 
antall km løyper). Videre ble også innbetalingen fra hytteeiere/brukere også halvert 
(sannsynligvis på grunn av dårlige snøforhold). 
Konsekvensene av dette er at en må ha en sterk prioritering på hvilke løyper som skal 
kjøres opp – og når – for kommende sesong. 
Det er innhentet prioritering om kommentarer fra de enkelte hytteforeninger og/eller 
hytteområder innenfor Løypelaget. 
Styret drøftet dette, og kom frem med følgende skisse: 

- Frem mot vinterferie, dvs. midten av februar reduseres løypekjøringen til 
prioriterte løyper. 

- For å redusere kostnader er det viktig at en prøver å få organisert oppkjøring og 
traseen slik at en i størst mulig grad kan oppnå «rundløyper» i oppkjøring, og 
derved redusere det å kjøre frem og tilbake i samme trase. 

- Basert på prioriteringer fra foreninger/områder og ovenstående forutsetninger 
kom en frem til ei skisse på hvilke traseer som skal prioriteres før vinterferien. 

- F.o.m. vinterferie og ut sesongen kjøres alle løyper, men med hovedvekt på 
vinterferieuker og påsken. 

- Avhengig av snøforhold må det dog etter behov kjøres grunnpreparering i alle 
løypetraseer, samt at det må settes ut stikker i alle løypene. 

Prioritering drøftes på møte med løypekjørere i midten av november 2017. 
 

2) SKRIV TIL BRUKERE AV LØYPER I BORGEGREND OG SLOKOOMRÅDET 
Skriv vedr løypekjøring samt anmodning om bidrag til løypekjøring har de siste årene 
blitt sendt ut i midten av januar måned. Sammen med skrivet har det også blitt sendt 
med kart over løypetraseene. 
For kommende sesong tar en sikte på at skriv med kart over løypetraseer (og med 
anmerket prioriterte løyper før vinterferien) sendes ut i begynnelsen av desember. 
Siste sesong skriv ble gjennomgått, og en ble enige om hovedendringer i dette, bl.a: 

- Ha med prioriteringer og begrunnelse for dette 
- Oppkjøring av løyper generelt innen kl. 11.00 på lørdager (dette innebærer også 

at organisering av løypekjøring tar hensyn til dette). 
HRB lager utkast til skriv som sendes styrets medlemmer. Fint om dette også kan tas 
opp på møte med løypekjørere i midten av november. 
 
Skrivet har blitt sendt til rundt 250 adressater. Imidlertid kan det være flere 
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hytteeiere/brukere som ikke har mottatt dette. Vi forsøker å ajourføre adresseoversikten 
best mulig. KB sjekker i første rekke mot registre han har tilgang til. 
 

3) INNTEKTER TIL LØYPELAGET 
Det ble drøftet hvordan vi kan skaffe ytterligere midler til drift av løypelaget. Direkte 
medlemskap ble drøftet, men en konkluderte med at vi ikke går videre med dette. 
Løypelaget har konto i DnB. Denne er gratis for foreningen å benytte. Vi bør prøve flere 
alternativer med denne løsningen; innbetaling av løypebidrag (i tillegg til ordinær 
bankbetaling), skilt/oppslag på aktuelle steder i løypene (oppslag med en eller annen 
tekst samt Vipps kode – smilefjes og kode – ta bilde av meg og Vipps når du har 
dekning på mobilen). 
Bidrag fra hytteeiere/brukere har med unntak av siste sesong vært relativt bra, 
innbetalinger på rundt kr 65.000 som er halvparten av adressatene. 
De beste innbetalingene vil en nok få med gode snøforhold og forutsigbarhet i 
oppkjøring av løyper. 
 

4) TILDELING AV MIDLER FRA NORE OG UVDAL KOMMUNE 
Knut B. har lager utkast til brev til kommunen. Dette overleveres i møte med 
næringskonsulenten med det første. En forventer at saken kommer opp til ny politisk 
behandling. 

 
5) SKISPORET.NO OG BRUK AV GPS I LØYPEKJØRING 

Det er innhentet fornyet kostnad ved bruk av GPS og skisporet.no. Kostnaden per enhet 
er ca kr 3.300 + mva for en sesong. Sist sesong ble søkt om 3 enheter til Borgegrend. 
Det ble søkt kommunen via Næringsselskapet om finansiering. Det kom positiv 
tilbakemelding først når sesongen var over. En måtte beregne en egenandel på kr. 1.000 
per enhet. 
Styret drøftet forskjellige forhold rundt informasjon på skisporet.no og andre 
muligheter, og videre koordinering i bruk av GPS på forskjellige brukere. 
Saken ble også tatt opp på møte med løypekjørere tidligere i år – det var liten 
begeistring blant enkelte av løypekjørerne for å ta i bruk dette. 
Fra hytteeiere/foreninger har det dog vært et ønske i flere år fordi forutsigbarheten og 
informasjon om oppkjørte løyper er for dårlig på mange av traseene. 
Både Steinset-Økteren og Elvestrand Hytteforening har signalisert at de er positive til å 
delta i egenfinansiering. 
Knut B. tar dette opp på møte med næringskonsulenten m.h.t. finansiering, og det 
drøftes også på nytt med løypekjørere på møte i novembder. 
 

6) EGEN HJEMMESIDE OG/ELLER FACEBOOKSIDE 
Det ble drøftet om Løypelaget burde har sin egen hjemmeside og/eller Facebookside for 
informasjon. I dag er informasjon om Løypelaget på hjemmesida til Steinset Økteren 
Hytteforening, samt at samme forening og Elvestrand har noe på sine FB-sider. Det er 
dog mange brukere som ikke har tilhørighet til disse foreningene, og en vil nå bredere ut 
meg eget opplegg. Styret ble enige om å se videre på en egen løsning. (Borgegrend eller 
Borgemarka som navn?) 
 
Referent. Hans R Bakken 
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