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Til hytteeiere, grunneiere 
og andre brukere av  

Borgegrend 27.12.2017 
 
 

SKILØYPER I «BORGEMARKA» VINTEREN 2018 
 
PRIORITET PÅ OPPKJØRING 
For vinteren 2018 har Borgegrend Løypelag følgende prioritet på oppkjøring av løyper: 
 
a) Generelt blir alle aktuelle løyper kjørt opp lørdager innen kl.11.00. 
b) Frem til vinterferien vil det bli begrensning i hvilke løyper som kjøres (se løypekart). 
c) Fra vinterferie og ut sesongen kjøres alle løyper, men med hovedvekt på vinterferieuker 

og påsken. 
d) Typiske høyfjellsløyper (som fra Økteren til Reinsjøen, og fra Lauvhaugen mot 

Hallingnatten) vil være avhengig av tilfredsstillende værforhold. 
 
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 halvert (kanskje på grunn av 
dårlige snøforhold?). Løypelaget hat gjort henvendelse til kommunen vedr nedskjæringene. 
Konsekvensene av dette er at en må ha en sterk prioritering på hvilke løyper som skal kjøres 
opp – og når – for kommende sesong. Grunnlaget for den prioritering som Løypelaget legger 
til grunn er basert på kommentarer fra de enkelte hytteforeninger og/eller hytteområder. 
 
LØYPENETTET/LØYPEKART 
Løypenettet er det samme som siste årene, kanskje noe mindre justering på enkelte traseer. 
Som følge av reduserte midler til løypekjøring har vi måttet foreta en prioritering av hvilke 
løyper som prioriteres før vinterferien – dette har vi markert på løypekartet. I tillegg til 
tilbakemeldinger fra foreninger/områder, har vi i prioriteringen lagt vekt på å få til best 
mulige rundløyper for å unngå unødvendig frem og tilbakekjøring med scootere. 
 
FINANSIERING AV OPPKJØRING 
Løypenettet innenfor Borgegrend Løypelag kjøres kun med snøscootere med spormaskin.  
Siste sesong var bidraget både fra kommunen og brukere halvert, til sammen fikk vi inn ca  
kr 100.000. Innenfor løypelagets område er det ingen turistbedrifter som kan bidra til 
finansiering av driften, og løypelaget er derfor helt avhengig av at hytteeiere og brukere av 
løypenettet bidrar til driften. Foruten selve løypekjøringen har løypelaget også utgifter i 
forbindelse med maskinell utbedring av enkelte traseer og investering i utstyr. Vi håper på en 
god vinter og gode løyper, og håper på ditt bidrag til bedre skiløyper. 
 

Dette skrivet sendes til ca. 325 adressater, og vi anmoder om et bidrag på  
kr 500,- fra hver hytteeier, grunneier og/eller øvrige brukere av løypenettet. 

Bidraget innbetales til konto 2351.71.94336  
Adresse: Borgegrend Løypelag, Knut Borge, Rågrendvegen 4, 3630 Rødberg. 

Fint om du oppgir ditt navn og adresse. 
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INFORMASJON OM LØYPER – SKISPORET.NO – FACEBOOK – HJEMMESIDE 
Det har i flere år vært et ønske om bedre informasjon om oppkjørte løyper og annen aktuell 
informasjon. Enkelte hytteforeninger har noe informasjon på sine hjemmesider, men vi har 
ikke hatt noe samlet for de områdene Borgegrend Løypelag har ansvaret for. Dette prøver vi å 
gjøre noe med, for kommende sesong etablerer vi: 
 

• Egen Facebookside -  Borgegrend Løypelag 
• Egen hjemmeside -  borgegrend-loypelag.no 
• Skisporet.no -  skisporet.no/Borgegrenda (kun på deler av løypenettet) 

 
Det tar litt tid å få dette på plass, men vi håper dette blir et positivt bidrag – og så får vi 
vurdere etter endt sesong hvordan dette har fungert. 
 
BORGEGREND LØYPELAG 
 
Løypekjørere Mobil tlf 
Halvor Haug 416 36 816 
Øystein Landsgård 915 22 915 
Leif Haug 416 22 508 
Robin Bekkeseth 984 57 620 
Eldar Bekkeseth 928 20 853 
Bjørn Bergerud 971 92 540 
Leif Bergerud 970 69 797 
Knut Sigurd Haug 412 03 472 
Martin Skriudalen 958 05 652 

Andre kontaktpersoner  
Knut Borge 481 00 646 
Bente Molin Kongsgård 473 39 751 
Helge Thorsby 901 68 865 
Hans R. Bakken 916 77 277 
 
Har du kommentarer eller spørsmål i 
forbindelse med løypekjøringen, så  
kontakt gjerne løypelagets leder. 
 

 
 
vennlig hilsen 
BORGEGREND LØYPELAG 
 
 
Knut Borge Hans R. Bakken 
Leder sekretær 
 
 
 
 
NB. Det kan hende vi har bommet på noen navn og adresser som 
dette skrivet er sendt til. Fint om dere da gir tilbakemelding om 
dette. Kan sendes på e-post til: hr.bakken@online.no. 
 
Nå kan du også betale med Vipps - 501408 
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