
 Borgegrend Løypelag 
 
 

ÅRSBERETNING 2014 
 

Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 
2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 

1) ORGANISERING – OMORGANISERING – HISTORIKK 

Kommunens engasjement i arbeidet med stier og løyper startet på begynnelsen av 1980-tallet. 
Daværende tiltakssjef startet opp arbeidet med å registrere de mest brukte turløyper og stier. 
Arbeidet var lenge preget av at det ikke fantes noen vedtatt plan for framdrift eller 
organisering av arbeidet. I 1989 ble arbeidet intensivert. Det ble satt ned ei administrativ 
gruppe som skulle se nærmere på løypenettet, og på de tilskudd kommunen ga til oppkjøring 
av skiløypene. Arbeidet resulterte i et forslag til et «offisielt» løypenett. Dette løypekartet ble 
vedtatt i kommunestyret i september 1991. 
 
Organiseringen av arbeidet ble administrativt lagt til kulturkontoret, og kulturstyret fikk det 
politiske ansvaret. Det politiske ansvaret er senere overført til hovedutvalget for NMK – 
næring, miljø og kommunalteknikk. Det ble opprettet ei løypenemnd for hele kommunen og 8 
lokale løypeutvalg (senere utvidet til 9 utvalg). Løypeutvalgene fikk ansvaret for den 
praktiske gjennomføring av arbeidet i sine områder. Kommunestyret vedtok i 2003 etter en 
viss diskusjon at arbeidet med stier og løyper fortsatt skulle ledes av en felles kommunal 
løypenemnd. 
 
I 2009 vedtok kommunestyret (2.2.2009) «Kommunedelplan for stier og løyper i Nore og 
Uvdal». Som en del av denne plan ble lagt opp til at det kunne dannes «private løypelag» til 
erstatning for de kommunalt oppnevnte sti- og løypeutvalgene i de ulike områdene. 
Løypeutvalget i Borgegrend søkte om at det kommunalt oppnevnte sti- og løypeutvalget ble 
omdannet til et privat løypelag – Borgegrend Løypelag. Dette ble godkjent av hovedutvalget 
for næring, miljø og kommunalteknikk den 4.2.2010, og gjort gjeldende med virkning fra 
årsskiftet 2009/2010. 
 

2) VEDTEKTER – NY/ENDRET ORGANISERING 

Høsten 2013 kom det henvendelse fra Nes Prestegjelds Sparebank til kunder med såkalt 
«fiktivt kundenummer» i banken. Dvs til kunder som ikke hadde et offentlig godkjent 
organisasjonsnr/enhetsregisternr. Årsmøtet i løypelaget 17.1.2014 vedtok at laget skulle 
registrere seg i Enhetsregisteret. 
For å bli registrert i Brønnøysundregistrene er det en forutsetning at det er godkjente vedtekter 
for foreningen. Vedtekter for løypelaget ble utarbeidet høsten 2014, og løypelaget registrert i 
Brønnøysund 17.11.2014 med organisasjonsnr. 914 278 309. 
 
Vedtektene legger til grunn et utvidet samarbeid og engasjement med sikte på at 
hytteforeninger, velforeninger, representanter fra hytteområder blir med i løypelaget arbeide. 
Det legges opp til en gjennomgang og evt justering av vedtektene på årsmøtet 2015. 
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3) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 

De siste årene har det generelt blitt avholdt møte i januar måned for å godkjenne siste års 
regnskaper, samt finansiering for oppkjøring av løyper for sesongen. På disse møtene har 
løypelaget bestående av løypekjørerne samt representanter fra hytteområdene/foreningen på 
Steinset og Sloko deltatt. 
 
På årsmøtet 17.1.2014 ble valgt styre bestående av: 
Styreleder Halvor Haug, styremedlemmer Bjørn Bergerud og Hans R Bakken. 
Til revisor ble valgt Jan-Aksel Svea. 
 
På møte 23.1.2015 ble bestemt at det legges opp til organisering og drift av løypelaget i tråd 
med utarbeidede vedtekter, og at vedtektene tas opp til behandling på kommende årsmøte. 
Årsmøte ble fastlagt til fredag 8. mai 2015. 
 

4) LØYPELAGETS OPPGAVER 

Løypelagets oppgaver er gjengitt i vedtektenes § 1 – Formål.  
Retningslinjene for de kommunale sti- og løypeutvalgene skal også være retningsgivende for 
de private løypelagenes virksomhet. Kommunen inngår særskilte avtaler med de private 
løypelagene om tilskudd til arbeidet. De fastsatte retningslinjer er: 

a) Sti- og løypeutvalgene har ansvaret for at det praktiske arbeidet ute i områdene 
utføres i henhold til gjeldende planer og retningslinjer. 

b) Arbeidsoppgaver: 
1) Oppkjøring av skiløyper, i henhold til kommunens godkjente løypekart og plan for 

oppkjøring. 
2) Oppsetting av skilt og vedlikehold av merking/staker i sti- og løypenettet. 
3) Rydding og nødvendig vedlikehold av sti- og løypenettet sommerstid. 
4) Registrering og planlegging av eventuelt nødvendige større arbeider. 
5) Foreta nødvendige reparasjoner og vedlikehold av det utstyret som utvalget 

disponerer. 
c) Sti- og løypeutvalgene skal legge særlig vekt på at forholdet til grunneiere som har 

eiendommer som blir berørt av stier og løyper, blir ivaretatt på en best mulig måte. 
d) Hvert sti- og løypeutvalg skal ha sin egen bankkonto. Utvalgene plikter hvert år å 

sende inn et enkelt regnskap og en rapport over utvalgets bruk av midler til Nore og 
Uvdal kommune. I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan for kommende 
driftssesong. 

5) HVILKE OMRÅDER LØYPELAGET OMFATTER 

Løypelagets område omfatter «Borgemarka» innenfor Nore og Uvdal kommune. I sør-øst til 
Krosstjernhaugen ved Slokvatn. Nordover langs kommunegrensa mot Sigdal til Sverigseter, 
videre opp til Reinsjøen – grensa mot Flå kommune. I sør-vest mot Liartjørni, og i vest herfra 
nordover langs Borgeåi, forbi Elvestrand, Austhaugen, Repeset og Briskerud. Lengst i nord 
forbi Lauvhaugen og løypekrysset nord for Korpenatten. 
Totalt omfatter løypenettet for ski etter hvert mellom 90 – 100 km. 
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6) UTBEDING OG ENDRINGER AV SKILØYPETRASEER 

De senere år har flere traseer blitt ryddet og utbedret, og nye har kommet til. Løypa 
Krosstjernhaugen – Kråkeskar ble kraftig utbedret i 2009, det samme Økteroset – Steinset i 
2009/2010. Begge traseen utbedret sammen med tilhørende hytte-/velforeninger. Traseen 
Økteroset – Skjønnegrammin ble også lagt om i samme tidsrom.  
Fra 2012 ble forbindelses-løype mellom Vassimellom og «Haglebuløypa» kjørt opp, og er 
siden blitt en fast del av løypenettet til laget.  
Fra 2013 ble ny trase på land på østsiden av Søre-Økteren – fra Økteroset til Vassimellom fast 
trase. Samtidig begynte løypelaget å kjøre denne traseen fast og videre til «Haglebuløypa» og 
over ved Skjærøkteren til Fagerfet. Dette har blitt ei meget bra rundløype. 
Vintersesongen 2014 ble det ingen nye traseer, men det ble delvis ryddet og gjort klart for 
trase fra Økteroset – nord for Fjellset – og inn til Kupa. 

7) LØYPEINFORMASJON - LØYPEKART – SKILTING AV SKILØYPER 

Løypelaget sender hvert år ut ajourført kart over skiløyper, både de som laget selv har ansvar 
for vedlikehold av, samt nærliggende løyper det er naturlig å ta med. 
Hovedskilting/ny skilting av skiløyper ble gjort sommeren/høsten 2011 i samarbeid med 
foreningene på Steinset-Økteren og Sloko. Ca 35 stolper og 90 skilter er satt ut. 
I 2014 er 4-5 skilter skiftet ut, og nye satt opp. 
Løypekart og løypeinformasjon har også blitt lagt ut på hjemmesida til Steinset-Økteren 
Hytteforening under eget avsnitt for Løypelaget. 
 

8) LØYPEKJØRING VINTEREN 2014 

Løypekjøringen for vintersesongen 2014 startet i begynnelsen av desember 2013. Det ble, 
som normalt, kjørt frem til helga etter påske. I alt var 7-8 løypekjørere i aktivitet gjennom 
hele vintersesongen. Prioritering av løypekjøringen baserte seg på følgende: 

a) løyper i skogsterreng, og spesielt «rundløyper» fredag ettermiddag eller lørdag formiddag 
innen kl. 10.00-11.00. 

b) fjelløyper innen kl. 12.00 på lørdager (evt fredager) 
c) høyfjellsløyper (fra Økteren til Reinsjøen, og fra Lauvhaugen mot Hallingnatten) kommer 

etter oppkjøring av fjelløyper, og vil være avhengig av tilfredsstillende værforhold. 
d) i vinter- og påskeferie hyppigere løypepreparering. 

 
Vinteren 2014 var preget av følgende: Veldig mye snø og delvis mye kaldt og vind til langt ut 
i mars måned. Flere steder bortimot 2 meter snødybde hvor snøen ikke blåste bort, på flatmark 
mange steder innpå 1,5 meter. Det var såpass mye snø at en flere steder måtte grave frem 
toppen på løypeskiltene som står fra 1,5 til 2,0 meter over bakken. 
Påsken 2014 var av beste slag for skiløyper. Godt og hardt underlag utover vinteren, og like 
før påske nysnø som ga ideelle forhold til å skape gode skiløyper. Forholdsvis lite vind i 
påsken bidro til at skisporene holdt seg godt. Tidligere på vinteren varierte forhold som gjorde 
at oppkjørte sport ofte føyket igjen. 
Løypekjørere i sesongen har vært: Halvor Haug, Øystein Landsgård, Leif Haug, Hans 
Bekkeseth, Bjørn Bergerud, Leif Bergerud, Knut Sigurd Haug og Martin Skriudalen. 
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9) FREMTIDIG DRIFT - MATERIELL OG UTSTYR 

Styret har sammen med løypekjørerne drøftet fremtidig drift og krav til standard på 
løypenettet. Erfaringer fra andre løypelag i kommunen, og spesielt Åsbøseterdalen er tatt 
frem. Her ble det gått til anskaffelse av løypemaskin for få år tilbake. Laget fikk høye 
kostnader på reparasjon, og det er færre som kan kjøre en løypemaskin enn det en kan fordele 
på scootere. Resultatet i Åsbøseterdalen ble at de ikke fikk noen til å kjøre løypemaskin. Selv 
med en middels størrelse på løypemaskin vil det kreve en bredde på ca. 2,5 meter. I 
løypenettet til Borgegrend vil en slik bredde by på problemer mange steder, følgelig må en 
gjøre noe med løypenettet dersom en løypemaskin skulle bli aktuell. I tillegg vil en maskin 
som skal nå over et så stort løypenett som i Borgegrend by på store kapasitetsproblemer. 
Alternativ med løypemaskin kontra snøscootere, og evt en blanding av løypemaskin og 
scootere er drøftet. Det er 6-9 løypekjørere som er virksomhet i løpet av en vintersesong, og 
følgelig er det mulig å nå over større områder i et ganske så variert løypenett. En ser det også 
som noe vanskelig med blanding av løypemaskin og scootere, hvilke løypetraseer skal 
prioriteres med maskin. En løypemaskin krever relativt store investeringer (3/4 mill kr), og 
kan fort bidra til større reparasjonskostnader.  
Det er lite/ingen næringsinteressenter i løypelagets område til å bidra med finansiering og 
drift. Hyttegrunnlaget er også altfor lite til at en ser muligheten til å investere i og ha en 
økonomisk forsvarlig drift med en løypemaskin. 
Konklusjon er følgelig at: 

a) En kan ikke se det er grunnlag for investering og drift av løypemaskin innenfor 
Borgegrend Løypelags virksomhet. 

b) I overskuelig fremtid må løypekjøring baseres på snøscootere med redskap for slep 
etter. 

c) Det bør investeres i redskap/slep til snøscootere som kan gi bedre spor enn dagens 
sporsettere. 

 

10) RYDDING AV STIER 

Rydding og vedlikehold av sti- og løypenettet sommerstid er en del av oppgavene løypelaget 
skal ta seg av. Via løypelaget har det de siste årene ikke vært noe organisert arbeid med 
stinettet. En kjenner til at bl.a. Steinset-Økteren Hytteforening har ryddet og merket en del 
stier i sitt område. Løypelaget vil anmode de enkelte foreninger og hytteområder til å 
organisere slikt arbeid innenfor sine naturlige områder. Løypelaget har mulighet til å bidra 
noe økonomisk i forbindelse med ryddig og merking. 
 

11) ØKONOMI 

Løypelagets virksomhet finansieres med tilskudd fra kommunen og innbetalinger fra 
hytteeiere og brukere av løypenettet. 
Kommunens bidrag til de ulike løypelagene er basert på antall km «godkjente» 
løypekategorier. Det deles inn i fem kategorier og med forskjellige beløp per kategori. I 
tillegg kan det gis tilskudd til vedlikehold av stinettet. 
Kommunen bidrar også med ca 1/3 til innkjøp av utstyr til bruk i løypelaget. 
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For året 2014 mottok laget et samlet tilskudd fra kommunen på kr 133.000. Det er også en 
forutsetning for det kommunale tilskuddet at løypelaget selv skaffer midler fra hytteeiere og 
brukere i sitt område. De siste årene er det sendt ut skriv med informasjon, løypekart og 
anmodning om et bidrag på kr 500,-. Det er sendt til ca 250 adressater. I 2014 kom det inn 
nær kr 64.000 fra hytteeiere og brukere, som tilsvarer at ca halvparten har sendt inn bidrag. 
Løypelaget takker for dette. 
Til de 8 løypekjørerne som var i virksomhet i sesongen 2014 er det utbetalt vek kr 182.000. 
Grunnlaget for utbetaling til de enkelte løypekjørere er at de har egen scooter som de selv 
drifter og vedlikeholder. Ved beregning av godtgjørelse legges til grunn a) antall kjørte km i 
sesongen, b) medgått tid og c) oppmøte, dvs hvor lang tid/km hjemmefra og til start for selve 
løypekjøringen. 
 
Løypelaget gikk i 2014 med et overskudd på kr 16.484, og hadde ved årets slutt en 
bankbeholdning på kr 247.064. 
 
 
BORGEGREND LØYPELAG 1.5.2015 
Styret 
Halvor Haug (416 36 816), Bjørn Bergerud (971 92 540), Hans R. Bakken (916 77 277) 
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kr. 133000,00
kr. 53880,00

Borgegrend løypelag

Regnskap 2014

Inntekter:
LØypetillskudd fra komm.
Innbet. fra hytteeiere m/fler
Renter kr. 6795,73
Sum inntet<ter tr. ZO

Uteifrer:
Betalt løypekjøring kr. 182840,00
Kjøp av lØypemidler kr. 4300,00
Gebvr kr. 40.00
Sum utgifter kr. 187180.00
Balanse overskudd kr. 16485.73galansesum kr. 203

Beholdning i bankO1 01201.4 kr. 230578,84
Pluss årets overskudd kr, 1G485.73
Beholdnins i bank 3

Som er plassert i :

DNB kr. 12407,33
Skue Sparebank kr. 234G57.24
Til sammen kr. 2470

Borgegrend 15 januar 2015

Halvor Haug
Leder/kasserer
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