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REFERAT FRA STYREMØTE 25.8.2017 
 
Dato: 25.8.2017 19.00-21.30 
Sted: Nore Energi, Rødberg 
 
Til stede: Knut Haug, Bente Molin Kongsgård, Helge Thorsby, Leif Bergerud og  

Hans R Bakken. 
Forfall: Bjørn Bergerud. 
 
1) STYRETS ARBEIDSFORM, ARBEIDSFORDELING OG MØTEPLAN 

Styret drøftet arbeidsform og fordeling av oppgaver blant styrets medlemmer. Det er 
ønskelig at dette fordeles på en slik måte at alle styremedlemmer blir engasjert. Videre 
at styret holder møter og behandler aktuelle saker. 
En ble enige om følgende hovedfordeling: 
 
Knut 
• Samordne/koordinere plan for løypekjøring 
• Henvendelser/spørsmål om løypekjøring 
• Fordeling av godtgjørelse og kontakt med løypekjørere 
• Oppfølgning av saker mot kommunen, herunder tilskudd og tilskuddsordninger 
• Fungerer også som lagets kasserer/regnskapsansvarlig 
 
Bente 
• Skilter og informasjonstavler. Hytteforeningene og/eller kontaktpersoner for 

hytteområder anmodes og melde fra om ønsker. Bente sørger for søknad til 
kommunen og bestilling av skilter og tavler. 

 
Hans R. 
• Sekretær 
• Oppfølgning vedr Skisporet.no 
 
Helge, Bjørn og Leif 
• Utbedring av løypetraseer – på sommerstid. Aktuelle traseer sjekkes sammen med 

respektive hytteforeninger 
• Sørge for at det meldes inn behov for utbedringer m.h.t. gravemaskin – planering 
• Utsetting av staur i bunn av bakker på steder hvor det er behov for å få riktig bue på 

svingen (spor kjøres i buen utenfor stolpene) 
• Sjekke muligheter for å søke midler fra kommunen til utbedringer 
 

2) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 9.6.2017 - OPPFØLGNING 
På årsmøtet 9.6.2017 ble drøftet planer for kommende periode/sesong. Styret drøftet 
disse, og har konklusjoner og kommentarer til de enkelte punkter: 
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a) Informasjon vedr oppkjøring av løyper – Skisporet.no 
• Oppfølgning overfor Næringsselskapet vedr Skisporet.no og GPS-enheter til 

scootere. 
 

Hans R. sjekker opp kostnader for kommende sesong. Sist sesong ble søkt om 3 stk 
mobile GPS enheter. Avhengig av kostnad og mulig finansiering fra kommunen, må 
det tas opp med aktuelle hytteforeninger om subsidiering av kostnadene, og hvilke 
løyper innenfor eget område de prioriterer som skal varsles via Skisporet.no 
 
Styret vil bemerke at en ikke skal stole blindt på forhold i løyper som varsles via 
Skisporet.no, det gis melding om at løypa er kjørt, men gir ingen garanti på kvalitet. 
Dette må vurderes etter vær og vindforhold for øvrig. 

 
b) Prioritering av løypekjøring 

• Styret må se nærmere på koordinering og prioritering av løypekjøring i samarbeid 
med hytteforeningene. 

 
Etter endret tildelingskriterier fra kommunen til løypekjøring, er tilskuddet 
Borgegrend Løypelag mer enn halvert fra 2017. Bidrag fra hytteeiere/bruker er også 
nesten halvert. Dette innebærer at det er mindre penger enn tidligere til rådighet, og 
det må en sterk prioritering til på oppkjøring av løyper.  
Hver enkelt hytteforening eller hytteområder forespørres om hva de ønsker av 
prioritering av løypetraseer. Tilbakemelding ønskes innen 1.10.2017 
Alle løyper som kjøres via Løypelaget må ha en godkjenning. 
Det finnes ikke midler til å utvide med nye løypetraseer. 
Styret antar det må legges vekt på å ha kjørt løyper i jule-/nyttårshelgen, samt at 
vinter- og påskeferie må prioriteres særskilt. 

 
c) Utbedring/rydding av løypetraseer 

• Ønske om å få til fast trase mellom Austhaugen og Liseterbekken (grønnprikka på 
løypekart) – Elvestrand Hytteforening 

Bjørn/Leif tar en kontakt med Kjell Borge med sikte på å få til en ordning. 
 

• Mulig trase i åspartiet vest (ovenfor) Øktersætri, fra Klunkhellebekk mot Økteroset 
(Martin Skriudalen tar om mulig dette opp med Thomas Langgård) 

Ikke aktuelt med fast løypekjøring via Løypelaget. Evt kontakt med Thomas Langgård 
for noe rydding av trase, men ikke oppkjøring. 

 
• Utbedre traseen fra Sloko mot Kråkeskar, lage traseen noe bredere og jevnere 

(Sloko Vel) 
• Fagerfetdalen – opp mot Fagerfettjønnan – få ryddet noe bjørkeskog m.m. som står 

i traseen (Sloko Vel) 
Sloko/Helge utbedrer dette i løpet av høsten. 

 
• Litt omlegging av trase mellom Økteroset og Skjønnegrammin (Steinset Økteren 

Hytteforening) 
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Hans R. avklarer dette med Steinset Økteren Hytteforening, samt oppsett av stolper i 
bunn av utforkjøring. 

 
• Noe rydding av trase mellom Skjønnegrammin og Klunkhellebekk, samt korrigere 

trase mellom Snødokk og Djupedokk. Dog ikke beregnet at det skal kjøres opp fast 
løype her (Steinset Økteren Hytteforening) 

• Stikke trase fra Borgegrammin og inn til Kløvsteindalen – som grunnlag for å gå 
videre innover på Reinsjøfjellet. Kun grunnpreparering er beregnet (Robert 
Liverud). 

Ikke aktuelt med noe fast oppkjøring fra Løypelaget. Evt rydding m.m. må skje i regi 
av hytteforeningene. 

 
 

d) Rydding av stier 
• Rydding av gammel trase over Bjorstølfjellet. Traseen stort sett ryddet, men det 

gjenstår litt (Elvestrand Hytteforening). 
Traseen ryddet, og sti lagt om ved nordre nedstigning. Utført av Elvestrand 
Hytteforening. 

 
• Gammel sti mellom Skjønnegrammin og Høgeli. 
Leif kontakter Kjell Borge om mulig tillatelse til rydding. 

 
e) Scooterløyper 

• Oppfølgning vedr mulig etablering av scooterløyper i området, både m.h.t. traseer 
og retningslinjer for bruk. 

Halvor Haug tar kontakten med kommunen og grunneiere.  
 
 
3) TILDELING AV MIDLER FRA NORE OG UVDAL KOMMUNE 

Denne saken var oppe på årsmøtet: 
• Kommunen har endret tildelingskriteriene ved fordeling av midler til løypekjøring 

fra antall km løyper i de enkelte områder til fordeling etter antall hytter. Dette har 
mer enn halvert tilskuddet til Borgegrend Løypelag. Fordelingsnøkkelen er ikke 
tilfredsstillende, og må endres. 

 
Knut har innhentet dokumenter fra alle behandlinger og vedtak i kommunen. 
Formannskapet vedtok 6.2.2017 å endre tildelingskriteriene. De nye kriteriene legger 
til grunn antall hytter innen de enkelte løypelags områder som grunnlag for fordeling. 
Dette har gitt størst negativ virkning for Bogegrend. 
 
Styret drøftet dette, og vil ta dette opp med kommunen. Tildelingskriteriet med antall 
hytter er en lettvint, men lite rettferdig måte å fordele midler etter. En blanding av 
hytter og antall km oppkjørte løyper vil være en mer rettferdig fordeling. 
 
Knut lager utkast til brev hvor saken tas opp med kommunen. 
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4) GJENNOMGANG AV GODTGJØRELSER TIL LØYPEKJØRERE 
Knut hat fått inn kjørelister fra alle, unntatt en. Fordeling av godtgjørelser har tidligere 
ikke vært til behandling i styret. 
Etter en oppsummering av listene er det kjørt 254 timer, og beregnet 2500 kjørte km. 
Antall turer er nesten halvert fra forrige sesong. 
Forrige sesong (2015-2016) ble utbetalt kr 170.000 til løypekjøring. For siste sesong er 
styret enige om at det utbetales en samlet sum på kr 110.000. Fordelingen på de enkelte 
løypekjørere baseres på kjørelistene. 

 
Styret drøftet også krav til kjørelister for kommende sesong, og vil kreve at dette gjøres 
fortløpende. Videre vil det i forbindelse med planlegging og koordinering av 
løypekjøring bli drøftet nærmere start-/ sluttpunkt for hva som skal beregnes 
godtgjørelse for. 

 
 
Referent. Hans R Bakken 
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