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ÅRSBERETNING 2020-2021 

1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 

Årsmøtet 2020 ble avholdt 15. juni i Borgegrend Jaktlavvo, det var i alt 16 fremmøtte. 

2) STYRET OG VALG 

På årsmøtet ble det valgt styre bestående av fem styremedlemmer og et varamedlem. 

Følgende ble enstemmig valgt: 

Knut Borge leder og kasserer 

Eldar Bekkeseth nestleder 

Ole Konrad Haug styremedlem 

Helge Thorsby styremedlem 

Jan Aksel Svea styremedlem 

Bjørn Bergerud varamedlem 

 

Øystein Sørbø revisor 

Valgkomite: 

Bente Molin Kongsgård og Leif Bergerud 

 

Fordeling av oppgaver: 

Det var behov for å fordele oppgaver slik at oppgaver og informasjon er mer fordelt, det gjør 

det også enklere å bytte ut personer i styret. Det blir også mer forutsigbart når en velges inn i 

styret. Styret tok derfor en fordeling av oppgaver i første møte. 

 

Leder: Knut Borge 

Nestleder: Eldar Bekkeseth 

Kasserer: Ole Konrad Haug 

Sekretær: Jan-Aksel Svea 

Styremedlem Helge Thorsby 

 

Eldar har hatt den ukentlige informasjon til turistkontoret og samordning av løypekjørere i 

vinterferie og påske. 

 

Oppdatering av informasjon om hytteeiere er en del jobb. Hytter blir solgt, og noen bytter 

adresse osv. På årsmøtet i 2020 ble det derfor diskutert muligheten for at hytteforeningene 

skulle være med å oppdatere informasjonen direkte i den felles adresseliste. Det ble gjort før 

årets sesong. Adresseliste ble lagt ut på en skytjeneste, og en person fra hvert hytteområde 

fikk tilgang til denne i en gitt periode slik at de kunne oppdatere for sitt område. Det fungerte 

bra og gjorde jobben mye enklere.  

Alle ble på forhånd informert om at informasjonen i listen er løypelaget sin informasjon og 

skal ikke kopieres og brukes til annet.  

 

Covid 19 har lagt sine føringer for styremøter denne sesongen, det ble avholdt et styremøte 

27/11 med vanlig oppmøte og god avstand. Senere møter har vært avholdt på Teams, det har 
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fungert greit. Det er enklere å organisere et kort møte på Teams enn å få tilpasset et møte på 

Rødberg en fredags kveld. 

 

Det ble i starten av desember avholdt møte med løypekjørere i forbindelse med planlegging 

av vintersesongen. 

Det var planlagt å avholde nytt møte med løypekjørere etter vinterferien, det ble ikke mulig. 

Men vi fikk til et møte i mai for å oppsummere årets sesong, og få innspill fra løypekjørere til 

årsberetningen. 

 

 
Bilde fra møte med løypekjører før sesongen startet.                                             Foto Knut Borge 

Fra venstre Eldar Bekkeseth, Håvard Haug, Robin Bekkeseth, Stig Inge Haug Geir Atle Haug, 

Martin Skriudalen, Bjørn Bergerud, Leif Bergerud og Knut Sigurd Haug. Eirik Haug var ikke 

tilstede. 

3) ØKONOMI – TILDELING AV MIDLER FRA NORE OG UVDAL KOMMUNE 

Iht. vedtektene så følger regnskapet til løypelaget sesongen isteden for året. 

 

Sesongen 2020-2021 

Før utbetaling av midler for årets sesong har kommunen krevd at det innleveres en oversikt 

som viser hvordan tilskudd fra kommunen blir brukt. Det er derfor laget en oversikt som viser 

økonomisk resultat for sesongen 2020/2021. 

 

Det er betalt inn kr 103 251 fra hytteeiere, grunneiere, og andre brukere. Antall innbetalinger 

viser en oppslutning på ca. 50 % av de vi har sendt informasjon om løypekjøring til. 

Totale inntekter med tilskudd og renter ble på kr 218 646. 

 

Totale utgifter frem til utgangen mai ble kr 200 178, av dette er kr 149 330 utbetalt til 

løypekjøring og kr 38 813 brukt til innkjøp av utstyr til løypepreparering 

Dette gir oss et foreløpig overskudd for sesongen på kr 18 468.  
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4) OPPSLUTNING TIL LØYPEKJØRING 

Løypelaget takker for alle bidrag fra hytteeiere og brukere av løypenettet. Det ble bra 

oppslutting på innbetalinger, vi havnet på 50% av hyttene. Det er 48 flere innbetalinger enn 

forrige sesong, og noen prosentpoeng opp i forhold til tidligere år 

Hyttefeltet med best oppslutning var Brattli, der bidro 83% av hyttene. Det er veldig bra. 

Vi ha informasjon om at hytteforeningene i løypelaget sine områder har brukt sine Facebook 

grupper for å oppfordre sine medlemmer til å betale til Løypelaget. Det er viktig å bidra til 

løypekjøring hvis vi vil ha et attraktivt hytteområde. Det er bra at hytteforeningene gjør en 

innsats for å styrke dette. 

En ser også at det er del hytter fra Sigdal området ved Sloku som betaler, det er bra siden det 

er mange brukere fra dette området også. Helge Thorsby har vært aktiv med å oppfordre via 

hytteforeningene i området. 

 

Det ble i årets løypeskriv oppfordret til å betale 600 kr pr hytte til løypekjøring. De fleste 

betaler 600 kr, men det er også noen som betaler mer. Det er også noen dagsturister som har 

betalt. Årets innbetalinger har variert mellom 100 kr til 1500 kr.  

 

Innbetalt til løypekjøring 2020-2021  Innbetalt 2019-2020 

             

Område Antall sendt Antall betalt 
 % 
betalt    Antall betalt  

 
Endring  

Bjorstulområdet 27 10 37  10 0 

Brattli 12 10 83  5 5 

Briskerudområdet 19 9 47  9 0 

Elvestrand 32 13 41  9 4 

Fjellseth til Fagerfet 6 4 67  4 0 

Fekjan 3 1 33  1 0 

Gamlesetre 11 6 55  7 -1 

Grotdalen 22 11 50  6 5 

Lemortjønn 15 4 27  3 1 

Repsetområdet 17 8 47  7 1 

Sloku-Sevlemarka 48 12 25  8 4 

Sloku-Øktdalsmarka 40 14 35  13 1 

Steinset 45 28 62  17 11 

Økteran 5 2 40  2 0 

Åmottjønn 11 7 64  3 4 

Sloku-Sigdal 0 13    2 11 

Ukjent 0 4    2 2 

 313 156 50  108 48 

 

5) LØYPETRASEER OG MATERIELL 

Tilbakemelding fra Steinset: 
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Løypetrasen mellom Økteroset og Skjønnegrammin har noen utfordrende og knappe svinger 

ned mot Skjønnegrammin. I tillegg er det en passasje for løypekjørene som er krevende å 

komme igjennom med sporsloddene. Med bakgrunn av dette har det fra Steinset 

Hytteforeningen og løypekjørene lenge vært et ønske å legge om løypetraseen ned mot 

Skjønnegrammin mellom Økteroset og Skjønnegrammin. Sist høst gikk derfor Borgemarka 

Hytteforening og Steinset Økteren Hytteforening sammen om rydde traseen. Etter to effektive 

lørdager i øsende regn, sludd og snø så fikk vi ryddet en fin trase som ble veldig bra. Etter en 

vinters test tror de fleste mener det er blitt et bedre alternativ. 

     

Foto: Jan-Aksel Svea 

Tilbakemelding fra Sloku: 

Hytteeiere som sogner til Sloku-området har et flott tilbud når det gjelder skiløyper.                                              

Sloku-området ligger som kjent i to kommuner (Sigdal og Nore&Uvdal), derfor er det også to 

løypelag/turlag som kjører løyper i dette området. 

Borgegrend Løypelag kjører løyper fra sitt utgangspunkt ved Grotdalen. Herfra kjører de via 

Kråkeskar og fram til Sloku. Det kjøres også løype fra Dansarfløtin til Kråkeskar. 

Fra Kråkeskar og fram til Sloko kjører scooterne i to bredder, noe brukerne er meget fornøyd 

med da det er noen svinger og utforkjøringer ned mot Slokuvatnet. Scooterne benytter 

slådd/rull og sporslede for å få til de fine løypene de leverer.  

«Runden» rundt Stornatten er også en meget fin trase med utgangspunkt fra Fagerfet eller 

Kråkeskar/Kokken. Denne løypa er definert som «høyfjellsløype» og blir ikke kjørt når det er 

vind og/eller snøvær. 
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Den maskinpreparerte traseen fra Fagerfet til Fjelløkteren ble i år dessverre ikke oppkjørt. Det 

er Eggedal Turlag som har ansvaret for denne strekningen, og som normalt kjøres fra 

vinterferien. De fortalte at det var problemer der løypa fra Fjelløkteren krysser bekken som 

renner ut i Nordre Økteren. Løypa krysser denne bekken to ganger på stedet. Det bør sees på i 

sommer om det ikke er mulig å få omlagt løypa her slik at man slipper begge kryssingene, det 

er mulig! 

Årlig hogst/rydding og annet vedlikehold av de ovennevnte traseene utføres av et par karer på 

Sloku. 

For ordens skyld. Hvis noen observante lesere av dette notat tror Sloko er skrevet feil, så er 

ikke det tilfelle. Sist høst ble Sloko «omdøpt» til Sloku av språkrådet av en eller annen grunn. 

Heretter heter altså stedet Sloku, og vatnet heter Slokuvatnet. 

Investering i løypeutsyr 

 

Det har blitt brukt noe penger denne sesongen på oppgradering av sporslodder for å få montert 

doble ski. Det er kjøpt inn materiell, så har vi noen gode mekanikere blant løypekjørerne som 

har bygget og tilpasset ut fra dette. Disse investeringene er iht. det som ble vedtatt på sist 

årsmøte. Det er også kjøpt ruller og bygget en kompaktor.  

Fra løypekjøreren sin side er det ønsket at om det fortsatt kan brukes noe midler på 

oppgradering av løypemateriell, spesielt utstyr som kan gjøre det lettere å kjøre. Mye av 

utstyret som blir brukt er tungt å kjøre, spesielt når det er kommet en del snø. 

 

  
Slodd bygget om til doble ski                                                        Rullende kompaktor som Håvard har bygget 

Foto Håvard Haug   
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Løypefres 

 

I løypelagets område er det hver vinter perioder med isete løyper som ikke kan bearbeides 

uten bruk av fres. Løypekjørerne har lyst til å kunne levere bra løyper, men utstyret vi har er 

ikke tilpasset. De store løypemaskiner har freser, men dette har vært problemer med scooter. 

Nå er det kommet utstyr som kan være aktuelt for scooter også, blant annet Trysil 

Snowsystem har en løypefres i sitt sortiment. På møte med løpekjørere er det derfor diskutert 

om dette kan være aktuelt for vårt område. I så fall må det brukes noe tid på å skaffe tilveie 

referanser fra andre brukere. Det er derfor ønske om å utfordre årsmøte til å mene om det kan 

være riktig å bruke penger på dette. Prisen på en løypefres inkl. frakt anslås til 110 000 kr 

inkl. mva. 

 

 
Bilde fra snowsystem.no 

 

Punkter å ta tak i: 

Rydding av trase ned mot Brattli. Skal det kjøres videre ned til Åmottjønn må trase ryddes her 

også. Det må avklares med grunneiere før en eventuelt kan begynne å rydde. 
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6) RYDDING AV STIER 

 

 Tilbakemelding fra Borgemarka hytteforening: 

 

Elvestrand / Vognin – Bjorsjøen er 

ferdig merket. 

 

Borgegrammin til fjellet er delvis 

merket. En liten del gjenstår. Denne 

fullføres når snøen er gått. 

 

Steinset – Skjønnegrammin. Ny trase 

er ryddet og merket i samarbeid med 

Steinset hytteforening. 

 

Befaring stien Repeset – Knudsstul – 

Lauvhaugtjern er gjort, men denne 

stien er bestemt ikke ryddet og 

merket. 

 

Løypekart er satt opp ved Vogning, 

Austhaugen, Repeset og 

Borgegrammin. 

 

  
Foto: Randi Gjærevold 

 

 

Tilbakemelding fra Steinset Økteren hytteforening: 

 

Ingen nye stier er ryddet sist sesong. 

Utført årlig vedlikehold ved å fjerne 

nedfall fra vinteren.  

På siste årsmøte i Løypelaget ble det 

bestemt at stier merket med «gul 

plastmerker» skulle gjøres om ved å 

bruke blå maling i henhold til 

turistforeningens merkekode.  I løpet 

av sommer / høst har derfor de fleste 

stier blitt merket om med blå maling 

og alle de gule merkene skal være 

fjernet. Gjenstår enkelte områder, som 

da vil bli merket om i løpet av denne 

sommeren / høsten.                                                                                                                                       

Siden fjellet ble stengt for de fleste av 

oss rett før Påske fikk vi ikke mulighet 

til å kjøre ut klopper med snøscooter. 

Det er derfor ikke blitt lagt ned nye 

klopper sist sesong. 

  
Foto: Jan-Aksel Svea 
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7) LØYPEINFORMASJON - LØYPEKART 

Skriv med løypeinformasjon og ajourført kart over skiløyper ble sendt ut i januar. Sammen 

med skrivet ble det også sendt anmodning om bidrag til løypekjøring med kr 600. Det ble 

sendt ut til 315 adressater, 243 av disse via e-post. I løypeskrivet ble det informert om 

følgende prioritet på oppkjøring av løyper: 

 
For vinteren 2020/2021 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) Rundløypa Stornatten kjøres når forholdene tillater det. Værforbehold 
d) Løype Gamlesetre til Lemortjønn vil ikke bli kjørt før til vinterferien 
e) Høyfjellsløype fra Lauvhaugen mot Hallingnatten blir kjørt fra februar.  
f) Høyfjellsløype fra Økteren til Reinsjøen vil bli fra vinterferien hvis føre tilsier dette. Oppkjøring 

av høyfjellsløyper vil være avhengig av tilfredsstillende værforhold.  

 

Løypekart og løypeinformasjon har også blitt lagt ut på Facebook-side for Løypelaget. 

 

Løypetavler fra kommunen: 

 

Nore og Uvdal kommune har laget informasjonstavler over løypeområdene i kommunen,   

Vi har tidligere fått 3 tavler til vårt område, og 2 litt mindre kart som er ment for løypekryss. 

 

Fra Borgemarka hytteforening kom 

det ønske om å sette opp noen flere 

av de mindre løypekart. De bestilte 

4 av de mindre kartene, løypelaget 

betalte dem.  

Kartene er satt opp ved Vognin, 

Garasjen ved Borgegrammin, 

Repeset og krysset til Sauhaugan. 

 

Er det flere områder som ønsker å 

sette opp kart for løypekryss så ta 

kontakt med styret.  

 
Foto: Olav Gjærevold 

 

8) INFORMASJON OM OPPKJØRTE LØYPER - SKISPORET.NO - FACEBOOK 

Løypene blir sporet på skisporet.no. Alle omliggende løypeområder bruker også skisporet.no 

for å informere om løyper i sine områder. Vi håper dette er et bra tilbud til alle som bruker 

løypene i Borgegrend. 
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Det blir også lagt ut noe informasjon på Facebook-siden til løypelaget. Løypekjørerne og 

løypebrukeren er flinke bidragsytere der. Når en av løyekjørerne legger ut et bilde etter 

løypekjøring er det gjennomsnittlig ca. 200 personer som er innom disse bilder. Det er en 

effektiv måte å få ut informasjon på. Vi har i dag 299 medlemmer av Facebook gruppen, 

hvem blir nummer 300? 

9) LØYPEKJØRING VINTEREN 2020-2021 

Løypekjørere i sesongen har vært:  

 

Lemortjønn, Grotdalen, Sloko og rundt Stornatten har blitt kjørt av Knut Sigurd Haug, Håvard 

Haug, Stig Inge Haug og Geir Atle Haug. 

 

Briskerud-området og løype opp til Korpenatten har i år som i fjor blitt kjørt av Eldar og 

Robin Bekkeseth. 

 

Repeset-området og løypa over til Skjønnegrammin har blitt kjørt av Bjørn og Leif Bergerud. 

 

Brattli, Elvestrand, Steinset-området, Skjærøkterdalen og Reinsjøen har blitt kjørt av Martin 

Skriudalen og Eirik Haug. 

 

 

Sesongen begynte med litt lite snø, det 

ble påbegynt å grunnpreparering i første 

halvdel av desember. Men det kom seg 

etter hvert, så når julen kom var mye av 

løypenettet sporsatt. 

I romjulen kunne man får seg noen fine 

skiturer.  

 

På bilde ser man Kråkeskar lille julaften  

 
                                                       Foto Stig Inge Haug 
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Foto Knut Sigurd Haug                          

 

I romjulen kom det mye snø, som en ser av bildet hadde Håvard og Knut Sigurd en krevende 

tur 28. desember. Scootere av denne typen er tunge å håndtere når det går galt, fort å få en 

feilbelastning i ryggen når beina allerede er borte i snø. 

Normalt sett blir løypene kjørt til helgene, men i vinterferien, uke 8 og 9, ble det kjørt noe 

mer. Etter ønske fra årsmøte 2020 ble det lagt planer slik at kjøringen ble mest mulig samkjørt 

mellom de forskjellig områder. Det ble også informert via Facebook for å gi en forutsigbarhet 

for de som ville ut på ski.  

 

Korona og hyttebruk 

 

Påsken ble annerledes for de fleste denne sesongen også, siden korona la restriksjoner på 

hvem og hvor mange som kunne være på hyttene. Det var ikke noe hytteforbud, men 

begrensingen påvirket nok hvor mange som fikk besøk av andre enn egen husstand på hytta.  

Påsken var også utfordrende når det gjaldt løypekjøring, været var særdeles blandet. 

Palmehelgen var nokså bra, så kom det en periode med mildvær utover i uken som gjorde det 

bløtt og vanskelig preparere løyper. Siste delen av påsken ble det kaldere, og dermed ble det 

isete løyper. Lett skal det ikke være. 
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Foto Eldar Bekkeseth, bilde et tatt 17. april  
 

Men vi fikk et par kjempefine helger etter påske, så de som hadde mulighet for å komme seg 

ut på ski da fikk seg noen skikkelige fine turer.  

Siste oppkjøring av skiløyper var 17. april, da var det fine forhold som en kan se på bilde til 

Eldar Bekkeseth.  men det er nok mange som har fine skiturer langt ut i mai. 

 

 

Det har totalt blitt kjørt ca. 
2871 km med løyper 
denne sesongen. Det er en 
styrt økning fra forrige 
sesong, siden kjøringen 
rundt Stornatten, og mot 
Hallingnatten ble startet 
tidligere. Sesongen har 
vart fra desember til 
slutten av april. For 
løypekjørerne har stort 
sett det vært en grei 
sesong, siden det har vært 
nok snø og kjøre på. Men 
de kunne nok ønsket seg 
bedre muligheter for å 
kjøre fine løyper i 
vinterferien og påske. De 
har gjort en kjempejobb 
og skaffet oss fine 
skiløyper. 

 
Foto Stig Inge Haug 
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10)  RETNINGSLINJER OG GODTGJØRELSE TIL LØYPEKJØRERE 

Etter samtaler mellom løypekjørere og styret endte vi på en betaling på 52 kr/km. Dette 

dekker både drift og arbeidskostnader til løypekjøringen. 

 

Alle løypekjørere leverer liste med antall km de kjører, det har gitt grunnlaget for summene 

som er betalt ut til løypekjøring. 

 

 

 

 

BORGEGREND LØYPELAG 29.5.2021 

 

Styret 

Knut Borge, Eldar Bekkeseth, Ole Konrad Haug, Helge Thorsby, Jan-Aksle Svea og Bjørn 

Bergerud (varamedlem). 
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REGNSKAP 
Det er et avvik på 485,75 kr fra forrige års regnskap til starten av årets. Det skyldes en 

innbetaling via Vipps på 491,25 (500 kr- vipps gebyr), og et bankgebyr på -5,5 kr som har 

skjedd i juni 2020 etter at forrige regnskap ble ferdigstilt. 

Regnskap er ikke ferdigstilt, blir ferdig til årsmøte 

 Regnskap 
2020/2021 

Regnskap første 
halvdel 2020 

Regnskap 2019  

INNTEKTER     

Løypetilskudd fra kommunen 100 836,00 96 646,00 78 310,00  

Bidrag hytteeiere/brukere 103 251,62 62 900,00 76 981,00  

Grasrotandel 12 635,40 6 746,74 4 067,11  

Renter   2 823,77  

Sum inntekter 218 646.02 166 292,74 162 181,88  
     

UTGIFTER     

Betalt løypekjøring 149 330,00 117 225,00 119 948,00  

Utsendelser kart/løypeskriv 1 350,00 1 360,00 2 240,00  

Løypeutstyr/sporsettere 38 813,00  25 080,00  

Utstyr til løypemerking  4 063,00 6 422,00  

Møteutgifter 366,50 172,10 1 246,50  

Div gebyrer 
Jakker til løypekjørere 

1 031,38 
9 287,00 

440,10 455,25  

Sum utgifter  200 177,88 123 260,85 155 391,75  
     

ÅRETS RESULTAT 18 468,14 43 031,89 6 790,13  
     

BALANSE     

Eiendeler     

Bank DNB 12 446,72 4 121,78 55 836,23  

Skue Sparebank brukskonto 35 968,76 14 437,86 17 283,96  

Skue Sparebank Numedalskonto 180 446,83 271 254,61 173 661,87  

Sum eiendeler 288 862,31 289 814,25 246 782,36  
     

Egenkapital og gjeld     

Egenkapital periode start 290 300,00 246 782,36 239 992,23  

Årets resultat   6 790,13  

Forventet resultat 1. halvdel 18 468,14 43 031,89   

Sum egenkapital pr 31.12   246 782,36  

Forventet egenkapital 30/6 308 768,14 289 814,25   

 

Rødberg 29.05.2021 

Ole Konrad Haug 

Kasserer 


