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ÅRSBERETNING 2015 
1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 

Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. 
Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. 
Under behandling av årsberetningen kom det frem ønske om at en tar med oversikt over sist 
avsluttet vintersesong. Selve årsberetningen vil da følge perioden mellom årsmøtene, mens 
løypelagets årsregnskap vil følge kalenderåret. 

2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 

Årsmøtet var enige om at det velges tre 
styremedlemmer og et varamedlem. 
Følgende ble valgt: 
Leder Halvor Haug 
Styremedlem: Bjørn Bergerud 
Sekretær: Hans R Bakken 
Varamedlem: Bente Molin Kongsgård. 
Revisor: Jan-Aksel Svea. 
 
Det har i perioden vært avholdt et styremøte 
som forberedelse til årsmøte. I tillegg har 
vært avholdt møte i forbindelse med 
kommunens forslag til «kommunedelplan for 
stier og løyper». Aktuelle saker for øvrig har vært drøftet pr telefon blant styrets medlemmer. 
Det har vært avholdt møte mellom løypekjørerne for planlegging av sesongen 2015/2016. 

3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 

På forrige årsmøte ble drøftet mulige nye traseer. 
a) Lemortjern – nord/ned til Eggedalsveien. 

Traseen er ryddet av Bratlid Vel. 
b) Bratlid – syd/ned til P-plass Eggedalsveien. 

Her er også traseen ryddet av Bratlid Vel. 
c) Økteroset – Kupa. 

Traseen nord for Fjellset er 
ryddet av Knut Borge. Her er det 
behov for noe ytterligere 
utbedringer, dvs rydde litt bredere 
trase enkelte partier. 

d) Elvestrand – Skjønnegrammin 
Elvestrand Hytteforening har 
ryddet traseen, til stor glede for 
løypekjørere (+ brukere). 
 
Rydding Elvestrand-Skjønnegrammin 
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4) RYDDING AV STIER 

Rydding og vedlikehold av sti- og 
løypenettet sommerstid er en del av 
oppgavene løypelaget skal ta seg av. 
Løypelaget har i egen regi ikke 
forestått noen særskilt rydding av 
stier.  
Steinset-Økteren Hytteforening har 
ryddet og merket en del stier i sitt 
område, og sist sommer ble 
«seterstien» fra Økteroset og inn til 
Sverig seter ryddet (på syd- og 
østsiden av Økterne (bildet til høyre). 
 
Elvestrand Hytteforening har planer 
om å rydde stien over Bjørstølfjellet. Løypelaget kjenner ikke status på hva som har skjedd 
her. 
Løypelaget har mulighet til å bidra noe økonomisk i forbindelse med ryddig og merking, samt 
at kommunen har midler som kan tildeles etter søknad. 

5) LØYPEINFORMASJON - LØYPEKART 

Skriv med løypeinformasjon og ajourført 
kart over skiløyper ble sendt ut i midten av 
januar 2016. Sammen med skrivet ble også 
sendt innbetalingskort med anmodning om 
bidrag til løypekjøring med kr 500. 
Vinteren 2015 ble sendt til 250 adressater, 
mens det for siste sesong ble sendt ut til 262 
adressater. Etter tilbakemeldinger å dømme 
er ajourført skriv og løypekart bra tiltak. 
Løypekart og løypeinformasjon har også blitt 
lagt ut på hjemmesida til Steinset-Økteren 
Hytteforening under eget avsnitt for 
Løypelaget. 
På sist årsmøte ble også drøftet hvordan en 
kunne få ut ajourført informasjon når de enkelte løypetraseer er kjørt opp. Skisporet.no er tatt 
opp som et alternativ, men så langt har en ikke funnet dette hverken økonomisk eller praktisk 
innenfor løypelagets område. Så foreløpig har en ikke funnet noen løsning på dette. Et 
alternativ som vil bli undersøkt videre er mulighet med å sende SMS (til Skisporet.no) når en 
starter på preparering av en trase, og tilsvarende når traseen er kjørt opp. 

6) LØYPEKJØRING VINTEREN 2016 

Løypekjøringen for vintersesongen 2016 startet i nyttårhelga. Det første snøfallet for sesongen 
kom allerede i begynnelsen av oktober, men det var først i nyttårshelga det kom såpass mye 
snø at det er mulig å starte med grunnleggende løypekjøring.  
I første omgang ble det bare å kjøre med scooter for å pakke snøen, de fleste steder er det for 
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lite snø til å kjøre med sporsetter. Problemene tidlig på sesongen er at det ikke er noe 
underlag, det er lite «fast snø», og mange 
steder er det åpne bekker og våte myrer. 
En av turene for Martin Skriudalen 
mellom Skjærøkteren og Fagerfet var en 
snøscooter opp/ned i bekkefaret, og med 3 
timers jobb for å få den på rett kjør igjen! 
 
I vinterferie og påske er det plan at 
løypene skal kjøres oftere enn ellers i 
løpet av sesongen. Dette fungerte rimelig 
greit i vinterferie. I påsken var det noe 
annerledes, det ble noe vanskelig; enten 
så ble det for hardt underlag til å friske 
opp sporene, ellers så var det for bløtt! 
Påsken var relativt tidlig i år. 
Løypekjøringen opphørte stort sett helga 
etter påske. 
 
Løypekjørere i sesongen har vært: Halvor 
Haug, Øystein Landsgård, Leif Haug, 
Hans Bekkeseth, Bjørn Bergerud, Leif 
Bergerud, Knut Sigurd Haug og Martin 
Skriudalen. 
 
Løypekjørerne har delt de enkelte områder 
seg imellom. Strekningene (antall km) er 
ulikt, fra 10/12 – 35 km. Antall turer 
varierer naturlig nok noe også gjennom 
sesongen, men i snitt kan en regne 25 turer 
i løpet av sesongen for hver løypekjører, 
varierer mellom 20-30 turer. Til sammen 
blir dette rundt 200 turer. Antall timer de 
enkelte bruker pr tur er avhengig av flere 
forhold, antall km, og ikke minst 
snøforholdende. Bruker man et snitt på 3 
timer per tur, blir det rundt 600 timer i 
løpet av sesongen. I tillegg kommer reise hjemmefra og frem til P-plass for scooter. 

7) 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 regnskapsåret 2015 mottok laget et løypetilskudd fra kommunen på kr 146.994 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 ble sendt til ca 250 adressater for 2015, 
og det kom inn litt over kr 65.000 fra hytteeiere og brukere, som tilsvarer at ca halvparten har 
sendt inn bidrag. 
I tillegg mottok laget et tilskudd fra kommunen på kr 48.500 til innkjøp av 3 sporsettere, som 
samlet kostet kr 132.520. Sporsetterne hadde følgelig en netto kostnad for Løypelaget på kr 
84.020. 
 
Til de 8 løypekjørerne som var i virksomhet i sesongen 2015 er det utbetalt vek kr 192.000. 
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 2015 med et underskudd på kr 60.566, og hadde ved årets slutt en 
bankbeholdning på kr 186.498.  
 
 
BORGEGREND LØYPELAG 10.6.2016 
Styret 
Halvor Haug (416 36 816), Bjørn Bergerud (971 92 540), Hans R. Bakken (916 77 277) 
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REGNSKAP 
 
 

 
 Regnskap 2015   Regnskap 2014  

INNTEKTER 
  Løypetilskudd fra kommunen           146 994,00            133 000,00  

Bidrag hytteeiere/brukere              65 397,44               63 880,00  
Tilskudd sporsettere fra kommune              48 500,00  

 Renter                3 706,56                 6 785,73  
Sum inntekter           264 598,00            203 665,73  

   UTGIFTER 
  Betalt løypekjøring           192 000,00            182 840,00  

Løypeutstyr/sporsettere           132 520,00                 4 300,00  
Div gebyrer                   644,00                       40,00  
Sum utgifter           325 164,00            187 180,00  

   ÅRETS RESULTAT            -60 566,00               16 485,73 

   
   BALANSE 

  Eiendeler 
  Bank DNB                   645,36               12 407,33  

Skue Sparebank           185 853,21            234 657,24  
Sum eiendeler           186 498,57            247 064,57  

   Egenkapital og gjeld 
  Egenkapital pr 1.1           247 064,57            230 578,84  

Årets resultat            -60 566,00               16 485,73  
Sum egenkapital pr 31.12           186 498,57            247 064,57  
 
 

Borgegrend 27. februar 2016 
Halvor Haug 

Leder/kasserer 
 


	ÅRSBERETNING 2015
	1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING
	2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER
	3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER
	4) RYDDING AV STIER
	5) LØYPEINFORMASJON - LØYPEKART
	6) LØYPEKJØRING VINTEREN 2016
	7) ØKONOMI

	REGNSKAP

