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ÅRSBERETNING 2018 
 

1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 

Årsmøtet 2018 ble avholdt 9. juni i Borgegrend Jaktlavvo, det var i alt 10 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 

Bjørn Bergerud nestleder 

Bente Molin Kongsgård styremedlem 

Helge Thorsby styremedlem 

Jan Aksle Svea styremedlem 

Knut Sigurd Haug varamedlem 

 

Øystein Sørbø revisor 

Valgkomite: 

Bente Molin Kongsgård og Leif Bergerud 

 

Det har i perioden vært avholdt to ordinære styremøter. I tillegg har det vært avholdt 2 møter 

med løypekjørere i forbindelse med planlegging av vintersesongen 2018/2019. Videre er 

saker kommunisert per e-post blant styrets medlemmer. 

 

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

Det ble av årsmøte i 2018 gitt tilslutning til at styre kunne endre regnskapsåret til løypelaget 

slik at det følger løypesesongen isteden for året. Det ble derfor gitt tilslutning for å endre 

regnskapsåret til å være fra 1/5 til 30/4. Dette viste seg å bli vanskelig å gjennomføre når 

påsken kommer sent på året, med bare litt over en uke fra 2. påskedag til 1/5. Det er derfor i år 

som i fjor laget et regnskap for året, med en oversikt for årets sesong i tillegg. 

 

Regnskap 2018 

For regnskapsåret (kalenderåret) 2018 viser regnskapet et overskudd på kr 15 435. Løypelaget 

har mottatt løypetilskudd fra Nore og Uvdal kommune med kr 65 570.  

Det er betalt inn kr 75 902 fra hytteeier og andre brukere. Det er noe høyere enn tidligere år, 

årsaken er muligens informasjon om kommunens reduksjon av løypetilskudd til Borgegrend. 

Antall innbetalinger viser en oppslutning på ca. 41% av hyttene vi har i området. 

Totale inntekter med tilskudd og renter ble på kr 143 827 

Totale utgifter ble kr 128 393, av dette er kr 122 670 utbetalt til løypekjøring.  

Påsken 2018 var kald med fint vær, det gjorde at det ikke ble behov for så mye kjøring som 

beregnet. Full oppkjøring av alle løyper kostet i 2018 ca. 7 000 kr, så med et par oppkjøringer 

til i påsken hadde overskuddet nesten vært borte. 

 

Foto Hans Roar Bakken 
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Sesongen 2018-2019 

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 2018/2019. 

 

Det er betalt inn kr 73 660 fra hytteeiere, grunneiere, og andre brukere. Antall innbetalinger 

viser en oppslutning på ca. 42% av de vi har sendt informasjon om løypekjøring til. 

Totale inntekter med tilskudd og renter ble på kr 141 586. 

Totale utgifter frem til 23. mai ble kr 130 584, av dette er kr 119 948 utbetalt til løypekjøring.  

Dette gir oss et foreløpig overskudd for sesongen på kr 11 001. Vi har ikke fått faktura på leie 

av GPS på ca. kr 3 000, denne summen vil komme i fratrekk. 

 

Vi har et foreløpig overskudd men det er før eventuelle kostnader til utbedringer av 

løypetraseer og sporutstyr. Det har i inneværende sesong blitt kjøpt inn reservedeler til 

sporutstyr for kr 7 888, det er slike utgifter man må regne med når utstyret har vært brukt i en 

del år. Det har vært prioritert enda hardere i år enn i fjor med mindre kjøring av fjelløypene. 

Det ble til styret varslet et underskudd på sist styremøte før påske, men med litt mindre 

kjøring en det var estimert, og med noe flere innbetalinger til løypekjøring, ble det et 

overskudd. 

 

Tildelingskriterier 

Tildeling av tilskudd til løypekjøring fra kommunen er fortsatt under diskusjon, det ble i 

desember 2016 bestemt at det skulle betales ut tilskudd i forhold til antall hytter i 

løypeområdene. Det har vært en del reaksjoner på dette, blant annet fra Borgegrend. Vi 

oppfatter at det kan være spørsmål om å endre noe på tildelingskriteriene igjen, men vi vet 

ikke hvilken løsning som blir valgt. Men hvis det endres vil det kunne begunstige de mindre 

hytteområdene med litt mer penger. Mest sannsynlig vil det ikke utgjøre så store endringen.  

  

 
Foto Knut Sigurd Haug 
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4) OPPSLUTNING TIL LØYPEKJØRING 

Oppslutningen på 42% bør bli høyere, det er viktig å bidra til løypekjøring hvis vi vil ha et 

attraktivt hytteområde i Borgegrend. Vi registrere at det er ca. like mange som betaler i år som 

i fjor, vi registrere også at ca. 30 av de som betalte i fjor ikke betaler i år, dvs at ca. 30 av de 

som betaler i år ikke betalte i fjor. Målet vårt må være å få flere til å betale hvert år. 

 

Vi registrerer også at det er flere som betaler mer enn det anmodede beløp på 500 kroner.  

 

Helge Thorsby har i inneværende sesong gjort et fremstøt mot hyttene på Sigdalsiden ved 

Sloko, for å få flere av disse til å gi et bidrag til løypekjøring i Borgegrend. Det har gjort at vi 

har fått noen flere innbetalinger fra disse hyttene. 

 

 
 

 Foto Knut Sigurd Haug. 
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5) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 

På årsmøte i 2018 kom det inn et innspill fra Steinset Øktern hytteforenig med ønske om 

utbedring av løypetrase mellom Steinset og Skjønnegrammin 

 

Leif, Bjørn og Knut har vært på befaring, det ble konkludert med at dagens trase er 

vanskelig å utbedre. Forslaget ble derfor å flytte trasen i det nederste partiet. 

Grunneier Odd Erling Remme har gitt sitt samtykke til at løypen kan endres. 

Før løype legges om må Hytteforeningen på Steinset være enig i at denne traseen vil 

gjøre løypen enklere. Det forutsettes også at hytteforeningen på Steinset bidrar med 

rydding av traseen.  

Tilbakemelding fra Sloko: 

Vi som har tilhold i Sloko-området sørger hvert år for å rydde og forbedre løypa fra 

Krosstjernhaugen og fram til Kråkeskar. Til sommeren skal vi også gjøre en ryddejobb fra 

Fagerfet til Fagerfetdalen da Eggedal Turlag sliter noe med løypemaskinen her pga. bekken 

og vegetasjon i traseen. 

Punkter å ta tak i: 

Det er noen bekkekryssinger som det kunne vært lagt klopp over, dette vurderes av dem som 

kjører. Nødvendige materialer kjøpes inn på Uvdal Trelast og skrives på Borgegrend 

Løypelag v/Knut Borge Rågrendvegen 4, 3630 Rødberg. 

Martin og Eirik mangler sporsetter, det er tidligere bestemt at det kan kjøpes inn sporsetter til 

dette området, men innkjøpet er ikke blitt gjort enda. 

I møte med løypekjørerne har det blitt tatt opp om det var noe de ønsket at ble gjort: 

a) Hvis noen ville bidra med å hogge pisk til løypemerking var det fint. 

b) Det var ønske om noe rydding av trase ned mot Brattli, må avklares med grunneier. 

c) Det var ønske om å kunne sette opp noe mer permanent løypemerking med staur på 

noen steder. Stolpene må i så fall kjøres ut neste vinter og settes opp sommeren 2020. 

Her kan gjerne hytteforeninger bidra.  

 

6) RYDDING AV STIER 

a) Rydding av gammel trase over Bjorstølfjellet. Traseen ble ryddet og merket ferdig 

høsten 2018. Vedlikehold som rydding og merking (nytt strøk maling på stener og 

trœr) følges opp. (Elvestrand Hytteforening). 

 

b) Gammel sti mellom Skjønnegrammin og Høgeli, Det har i løpet av siste året vært 

samtaler med grunneier om eventuell flytting av sti forbi Høgeli seter. Stien går i dag 

igjennom den inngjerdede vollen, rett forbi seterbu. Grunneier har vært positiv til at 

stien kan ryddes, og vil være med på en befaring for å avklare hva som eventuelt kan 

gjøres. 
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Foto: Kristin Berge 

c) Tilbakemelding fra Steinset Øktern hytteforening: 

Det har blitt utført litt vedlikehold og klopping  på eksisterende stier i nærområde ved 

Steinset. 

d) Tilbakemelding fra Elvestrand hytteforening: 

Vi har satt igang rydding og etterhvert merking av sti mellom Elvestrand og Bjorsjø 

(øvre/lille). 

 

                                      
Foto: Bente Molin Kongsgård 
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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 500. Det ble 

sendt ut til 330 adressater, ca 180 av disse via e-post. I løypeskrivet ble det informert om 

følgende prioritet på oppkjøring av løyper: 
For vinteren 2019 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 noe før vinterferien når forholdene tillater det. 
d) Løype til Lemortjønn vil ikke bli kjørt før til vinterferien 
e) Høyfjellsløype fra Lauvhaugen mot Hallingnatten vil ikke bli kjørt før til vinterferien.  
f) Høyfjellsløype fra Økteren til Reinsjøen vil bli oppkjørt til påske 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 vil lage 2 informasjonstavler med kart over løypeområdet. Vi har 

oppfattet at de skal være 90x70 cm, og laget i aluminium. Styret har vært litt avventende siden 

vi vil ha tegnet på løypene som Eggedal turlag kjører inn i vårt område. Det gjelder løype fra 

Fjelløktern til Vasslie, og fra løypa rundt Stornatten til Haglebu. Nore og Uvdal kommune vil 

ha disse løyper inn i sti og løypeplan før de kan tegnes på kartet. Vi håper dette blir i orden før 

neste sesong slik at vi kan få satt opp disse tavler før vinteren. 

 

Plasseringen av løypetavler har vært diskutert med styret og løypekjørere.  

Styret mente det burde plasseres en tavle ved Fagerfet og en tavle ved Lauvhaugen. 

Løypekjørere mente det burde plasseres en tavle ved Fagerfet og en tavle ved Fekjan. 

Neste års styre må avklare plassering, og får avtalt med grunneier om de kan settes opp på 

ønsket sted. 

 

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. 

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. 140 personer som er innom disse bilder. Det er en 

effektiv måte å få ut informasjon på. 

 

Det er også meningen å etablere egen hjemmeside. Det er registrert eget domenenavn: 

borgegrend-loypelag.no. Denne er foreløpig ikke kommet i drift. 
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9) LØYPEKJØRING VINTEREN 2018-2019 

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. 

 

Repeseth-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 snø i starten av 

desember, men det ble litt for lite til å få kjørt 

noe særlige spor til jul. Når en ser på bilde Hans 

Roar har lagt ut på Facebook 1. januar var det litt 

vegetasjon i løypene fortsatt.  

 

 

 

 
 

 

 

I slutten av januar kom det mer snø, etter en del jobb fra løypekjørerne ble det da fine forhold. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
2. februar Foto Leif Bergerud                             2. februar Foto Knut Sigurd Haug 
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Det var fine forhold i starten av vinterferien, men siste uken ble det først mildt, så kaldere. 

Det ble vanskelig å kjøre løyper, og her er et utdrag fra Facebook i Vinterferien: 

 
Vinterferien begynner å gå mot slutten, siste uke har ikke vært den beste for skiløyper. Sporene 
ble harde og isete.  
Det har blitt gjort noen forsøk på å kjøre opp løypenettet i løpet av uken, det ble noe varierende 
resultat. Det er blitt så hardt at vi ikke klarer å kjøre opp nye spor. For å få til løyper på slikt føre 
trengs det større maskiner med fres, det har vi hverken traseer eller utstyr til. 
Nå får vi håpe på litt mer snø, slik at vi får et bra grunnlag til å kjøre på frem mot påske. 

 

Det var nok ikke mange som trodde det skulle bli noe særlig skiføre til påske, men føre holdt. 

Det ble en fin påske med oppkjørte løyper, og som bonus kunne man gå hvor man ville 

utenfor løypene også. Det var nok flere som fikk seg en skitur i områder de sjelden går, siden 

det normalt ikke er løyper der. 

 Foto Knut Borge 
 

Det har totalt blitt kjørt ca. 2500 km, sesongen har vart fra tidlig i desember til slutten av 
april. For løypekjørerne har det vært en noe trøblete sesong å kjøre siden det tidvis har vært 
store snøfall, og perioder med hardt underlag. Men de har gjort en kjempejobb og skaffet 
oss fine skiløyper  gjennom hele sesongen. 
 

 Foto Martin Skriudalen 
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10) RETNINGSLINJER OG GODTGJØRELSE TIL LØYPEKJØRERE 

Etter samtaler mellom løypekjørere og styret endte vi på en betaling på 48 kr/km. Dette 

dekker både drift og arbeidskostnader til løypekjøringen. 

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

som er betalt ut til løypekjøring. 

 

Det har blitt avklart fra kommunen at vi kan betale ut inntil 10 000 kr til personer som utfører 

tjenester for løypelaget, uten at vedkommende trenger å oppgi dette i sin selvangivelse. De 

som skal ha over 10 000 kr må sende faktura. 

 

Det finnes også informasjon om dette på skatteetaten sine sider. 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-

ekstrainntekt-og-smajobber/mottar-du-lonn-fra-en-frivillig-eller-veldedig-organisasjon/ 

 

 

 

BORGEGREND LØYPELAG 8.6.2019 

 

Styret 

Knut Borge, Bjørn Bergerud, Bente Moling Kongsgård, Helge Thorsby, Hans R. Bakken og 

Knut Sigurd Haug (varamedlem). 

 
  

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/mottar-du-lonn-fra-en-frivillig-eller-veldedig-organisasjon/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/mottar-du-lonn-fra-en-frivillig-eller-veldedig-organisasjon/
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REGNSKAP 
 

 
 Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016 

INNTEKTER    

Løypetilskudd fra kommunen 65 570,00 65 570,00 143 600,00 

Bidrag hytteeiere/brukere 75 902,00 49 840,96 66 456,00 

Renter 2 355,95 2 540,41 2 641,43 

Sum inntekter 143 827,95 117 951,37 212 697,43 
    

UTGIFTER    

Betalt løypekjøring 122 670,03 109 988,00 170 000,00 

Løypeutstyr/sporsettere    

Utsendelser kart/løypeskriv 4 950,00 3 250 7 066,00 

Møteutgifter 475,37 1 850,00  

Div gebyrer 297,69 20,00 36,00 

Sum utgifter 128 393,09 115 108,00 177 482,00 
    

ÅRETS RESULTAT 15 434,86 2 843,37 35 215,43 
    
    

BALANSE    

Eiendeler    

Bank DNB 32 151,65 15 661,47 8 459,47 

Skue Sparebank brukskonto 12 247,48 12 269,13  

Skue Sparebank Numedalskonto 195 593,10 196 626,77 213 254,53 

Sum eiendeler 239 992,23 224 557,377 221 714,00 
    

Egenkapital og gjeld    

Egenkapital pr 1.1 224 557,37 221 714,00 186 498,57 

Årets resultat 15 434,86 2 843,37 35 215,43 

Sum egenkapital pr 31.12 239 992,23 224 557,37 221 714,00 

 

 

Rødberg 4.5.2019 

Knut Borge 

Leder/kasserer 


