
 Borgegrend Løypelag 
 
 
 

REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. 
 
Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 – 21.30. 
 
Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut 
Sigurd Haug, Hans Bekkeseth, Martin Skriudalen, Helge Thorsby og Hans R Bakken. 
 
 
1) ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN I LØYPELAGET 
Innledningsvis orienterte HH litt om virksomheten siden fjorårets møte, og la frem aktuell 
saksliste for møtet, og bl.a. at laget var registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 914 278 309. For å bli registrert i Brønnøysund var det krav om 
vedtekter for laget. Dette er utarbeidet og godkjent. 
Aktuell saksliste for dette møtet: 1) Åpning, 2) Tid for årsmøte, 3) Styre valg, 4) Regnskap,  
5) Fremtidig drift, 6) Løypene kjøring, 7) Utsendelser og 8) Åpen post. 
 
HH og HRB hadde tidligere drøftet forhold vedr organisering og drift av løypelaget. Bl.a. som 
følge av dette hadde HRB laget et notat som på forhånd ble sendt til møtedeltakerne (unntatt 
MS). Notatet følger også som vedlegg til dette referatet. 
HRB gikk stikkordsmessig gjennom notatet og noe av bakgrunnen for de enkelte punkter. 
Under dette punkt i referat fra møtet ble disse punkter i notatet spesielt drøftet: 1) Vedtekter, 
2) Årsmøte og evt halvårsmøte/høstmøte og 3) Styret/styremøter, og sammen med sakslistens 
punkter 2-4, ble det fattet følgende: 
 
Konklusjoner 

a) Det legges opp til organisering og drift av løypelaget i tråd med utarbeidede vedtekter. 
Vedtektene tas opp til behandling på kommende årsmøte. 

b) Det innkalles til første ordinære årsmøte fredag 8. mai 2015. Årsmøte gjennomføres i 
samsvar med § 3 i vedtektene. Til det første årsmøtet inviteres hele styret i etablerte 
hytteforeninger, samt representanter fra hytteområder i løypelagets område. I tillegg 
øvrige som er nevnt under § 2 i vedtektene. 

c) Regnskap for 2014 samt valg behandles følgelig ikke i herværende møte, men tas opp 
til behandling på årsmøtet. 

d) Det sittende styre i løypelaget, bestående av Halvor Haug, Bjørn Bergerud og Hans R. 
Bakken forbereder årsmøte i h.t. vedtektene. 

e) Som særskilte saker på årsmøtet skal behandles erfaringer fra siste vinters 
løypekjøring og planer for sommeren med evt utbedring/endring av løypetraseer, samt 
arbeid med stier. 

f) Det innføres et høstmøte senest i første halvdel av november måned, hvor det 
gjennomgås hva som er gjort i løpet av sommeren, samt organisering og løypekjøring 
for kommende vintersesong. 

g) Informasjon om fremtidig organisering av virksomheten i løypelaget tas med i 
«løypeskrivet» for 2015 som sendes ut i begynnelsen av februar. 

 

Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 
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2) FREMTIDIG DRIFT 
HH tok opp til drøfting tanker omkring fremtidig drift m.h.t. løypekjøring, og krav til standard 
på løypenettet. Han henviste bl.a. til andre løypelag og spesielt Åsbøsterdalen/-grend som 
hadde gått til anskaffelse av løypemaskin for få år tilbake. Laget hadde fått høye kostnader på 
reparasjon, og det er færre som kan kjøre en løypemaskin enn det en kan fordele på scootere. 
Resultatet i Åsbøsterdalen/-grend 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. 
 
Møtet drøftet alternativ med løypemaskin kontra snøscootere, og evt en blanding av 
løypemaskin og scootere. Det er 6-8 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 med større 
reparasjonskostnader. Det er lite/ingen næringsinteressenter i løypelagets område til å bidra 
med finansiering og drift. Ved forespørsel om det årlige bidraget til finansiering av 
løypekjøring sendes det ut til ca 250 adressater, og rundt halvparten av disse bidrar hver med 
500 kr. Det økonomiske grunnlaget for finansiering og drift av løypemaskin synes ikke å være 
til stede. 
 
Konklusjon 

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 (jfr neste sak) 
enn dagens sporsettere. 

 
3) INVESTERING I UTSTYR 
BB tok opp investeringer i bedre utstyr etter scootere, og hadde på forhånd undersøkt ulike 
modeller som han presenterte. Aktuell leverandør er Trysil Snow System. Det er ønskelig med 
en modell som har slodd i bredde 1,50 meter, og hvor selve sporsetteren kan løftes opp. Den 
mest aktuelle modellen har en kostnad på ca. kr 38.750. Kjell Loftsgård i Øygardsgrend har 
en slik modell, og ØL og BB tar kontakt med Loftsgård for befaring. Dersom en etter befaring 
finner denne modellen tilfredsstillende, bør det investeres i tre slik som kan fordeles på bruk i 
hele løypelagets område. 
Løypelagets økonomi tilsier at en har midler til å finansiere, og i tillegg antas at kommunen 
vil bidra med 1/3 av finansieringen. 
 
Konklusjon 

a) BB og ØL gis fullmakt til å bestille 3 nye sporslodder/-settere til en samlet pris på 
maks kr 120.000, under forutsetning av at de etter befaring hos Kjell Loftsgård i 
Øygardsgrend finner aktuell modell tilfredsstillende. 

b) Etter bestilling sendes søknad til Nore og Uvdal kommune om refusjon på 1/3 av 
kostnadene. ØL ansvarlig for utforming av søknad. 

Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 

2 



 Borgegrend Løypelag 
 
4) LØYPEKJØRING VINTEREN 2015 
Det vises til punktene 4 og 5 i notat fra HRB, herunder spesielt om hvilke forventninger 
hytteeiere har i forhold til løypekjøring (flere kommentarer etter forrige vintersesong, samt 
hittil denne sesongen). 
Flere tilbakemeldinger fra sist vinter er traseer som er kjørt for sent opp på dagen (når folk 
delvis er ferdige med skituren), og spesielt i vinterferie hvor flere ikke var tilfreds med 
løypekjøringen, dvs manglende vedlikeholdskjøring i selve vinterferieukene. Hittil i sesongen 
(også i fjor) er tilbakemeldinger om at en hadde forventet enkelte traseer kjørt opp tidligere 
på lørdager, det er først og fremst den dagen i helgene at folk forventer at løyper er kjørt opp. 
Når HT får spørsmål fra hytteeiere i Sloko-området om løyper som ikke er kjørt opp har han 
dog et standardsvar: «Det er kanskje en grunn til at det ikke er kjørt opp i dag?» 
 
Frem til nyttår 2014/2015 har det vært svært vanskelige forhold med lite snø og lite tele i 
bakken. Etter nyttår kommet 50-60 cm snø, som både skaper en del problemer med overvann, 
men samtidig gir mulighet for at det kan kjøres de fleste traseene. Så langt har det dog ikke 
vært mulig å kjøre Fagerfetdalen og få til rundløypa rundt Stornatten som følge av delvis åpen 
bekk i dalen. 
Møtet drøftet løypekjøring i forhold til hvilke traseer som skal prioriteres, helgekjøring, 
kjøring i vinterferieuker og påsken, skogsløyper, fjell-løyper, vær og vind, løyper som føyker 
igjen. Uansett er det ikke mulig å holde alle løyper nypreparerte hver dag i helgene eller 
ferieuker. Men en vil prøve å holde planlagt løypekjøring på best mulig måte. Både tidlig i 
sesongen og ved dårlig vær, er det behov for å prioritere traseer som skal kjøres. Prioritet på 
løypene/traseene avmerkes på løypekartet, og nevnes spesielt i løypeskrivet som skal sendes 
ut. I løypeskrivet gjøres en bedre beskrivelse av løyper i skogsterreng, dvs løyper med 1. 
prioritet, at disse kjøres opp lørdag innen kl 10-11, men basert på vurdering av været vil de i 
stedet kunne bli kjørt opp på fredager, og da er det ikke sikkert de vil bli kjørt opp igjen tidlig 
lørdag. 
Det ble også drøftet at det er ulik belastning på løypekjørerne basert på traseer og lengde. Når 
grunnpreparering av traseer er gjort, bør en kunne kanskje overlappe hverandre noe mer enn 
tidligere, f.eks. at BB og Leif Bergerud som har Repesetområdet kan bistå med traseen 
Borgegrammin – Skjønnegrammin (+kanskje ned mot Elvstrand og/eller «Steinsetrunden»). 
Dette avklares nærmere mellom berørte løypekjørere. 
 
Konklusjoner 

a) På løypekartet som sendes ut avmerkes prioritet på løypepreparering, og det avmerkes 
særskilt hvilke løyper Eggedal Turlag kjører opp. 

b) Det avmerkes innenfor løypelagets område også hva som betegnes som skogsløyper, 
fjelløyper og høyfjellsløyper. 

c) F.o.m. vinterferie skal alle løypekategorier være kjørt opp. 
 
Løypetraseer og prioritering på oppkjøring blir som følger: 

a) løyper i skogsterreng, og spesielt "rundløyper" lørdag formiddag innen kl. 10.00-
11.00, evt fredag ved gode værutsikter. 

b) fjelløyper innen kl. 12.00 på lørdager, evt fredager ved gode værutsikter. 
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. 

Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 
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5) UTSENDELSER 
HRB forestår utsendelse per post til alle adressater, ca 250. Det legges opp til tilsvarende 
finansiering som tidligere, med anmodning om et bidrag på kr 500,- fra så vel hytteeiere som 
andre brukere. 
Før utsendelse revideres løypekart, som før utsendelse sendes HH og HT for evt 
kommentarer. 
Infoskrivet tas med spesielt noe om snøforhold hittil i vinter, og spesielt om prioritet på 
løypekjøring. I tillegg tas med informasjon om fremtidig organisering og årsmøte 8.5.2015. 
 
6) ÅPEN POST 
Informasjon om oppkjørte løyper. 
Det ble spesielt tatt opp hvordan vi på best mulig måte kan informere om oppkjørte løyper (jfr 
pkt 6 i notat fra HRB). Det bør være en løpende oppdatering så snart en løype er kjørt opp, og 
hvor brukerne via data og/eller mobil kan finne informasjon om dette. 
I første rekke burde dette være å finne på www.skisporet.no. Kommunen har investert i noe 
«tracking-utstyr» (GPS), men en er usikker på mulighetene og kostnadene ved å ta dette i 
bruk. 
BB sjekker opp dette med kommunen med sikte på å få til en ordning. 
 
Nye løypetraseer. 
Jfr pkt 7 i notat fra HRB. 
Det ble drøftet muligheten for å koble sammen en løypetrase fra Brattlid/Elvestrand – 
Lemortjern. Dette er en trase på ca 1,5 km, og vil gå i skogsterreng. ØL og KSH ser nærmere 
på aktuelle traseer i løpet av vinteren. 
Senere må det tas kontakt med grunneiere og evt kommunen med sikte på nødvendige 
tillatelser. Hytteeiere ved Lemortjern og Brattlid bør bistå med rydding av trase dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Referent. Hans R Bakken 

Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 
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Fra: Hans Roar Bakken
Til: "halvor.haug@hotmail.com"; "Jan.aksel.svea@teknologisk.no"; "helge.thorsby@vegvesen.no";

 "knut.haug@umf.no"; "oystein@vidda.no"
Blindkopi: "hr.bakken@rikstoto.no"
Emne: Innspill vedr drift av løypelaget samt løypekjøring.
Dato: 21. januar 2015 00:31:00
Vedlegg: Vedtekter for Borgegrend Løypelag.pdf

Protokoll fra årsmøte 2014.pdf
Skriv løyper vinteren 2014.pdf

Viser til møte i Borgegrend Løypelag nå førstkommende fredag 23.1.2015.
Nevnte for Halvor at jeg kunne tenke meg å sette ned skriftlig noen innspill til møtet. Sender per
 e-post til de jeg har e-postadresse til, og per post til øvrige.
 

1)      Vedtekter
På møte vi hadde 17.1.2014 tok Halvor opp at det fra banken var kommet forespørsel
 om org.nummer for løypelaget. Forutsetning for org.nummer er registrering i
 Brønnøysund, og da var det et krav fra Brønnøysund om bl.a. vedtekter for laget. Dette
 har/hadde ikke laget, og vi ble nødt til å «produsere» vedtekter. Det ble gjort og disse er
 godkjent.
Disse følger vedlagt.
Jeg vil anmode om at vi på møtet gjennomgår vedtektene, og at disse nå videre legges til
 grunn for løypelagets organisering og drift.

 
2)      Årsmøte og evt halvårsmøte/høstmøte.

I vedtektene er anført årsmøte innen utgangen av mai måned. Dette mener jeg vi bør
 gjøre allerede med virkning fra inneværende år, og at vi behandler saker som står i
 vedtektene. I tillegg vil det på dette møte være naturlig å drøfte erfaringer fra avsluttet
 vintersesong. Samtidig bør en drøfte og ha en plan for sommerens aktiviteter, det være
 seg; rydding av stier som også er et ansvar som ligger til løypelaget, samt om det er
 traseer som bør forberedes for neste vintersesong.
Nå kjenner ikke jeg til om det er frister kommunen har satt m.h.t. innsending av
 årsregnskap, og om dette da krever noen endringer.

Høstmøte.
Vi bør ha et møte senest i første halvdel av november måned. Her bør først og fremst da
 planer og organisering/fordeling av løypekjøringen for kommende vinter drøftes.
 

3)      Styret/styremøter.
På møte 17.1.2014 valgte vi «på papiret» et styret. Sittende styre bør forberede ordinært
 årsmøte i mai måned. For øvrig bør vel styret ha et par møter i året, drøfte og behandle
 saker som naturlig tilligger et styre.
 

4)      Løypekjøring i vinter.
Dette er den viktigste saken å drøfte på møte nå, og jeg trekker frem noen punkter:
·         Organiseringen :  Er fordelingen på traseer optimal. Har noen for lange strekninger,

 strekninger som er vanskeligere å kjøre. Klarer vi å etterkomme de «kravene» vi
 setter til løypekjøringen

·         «Krav» til oppkjørte løyper:
- fredager – når og hvilke løyper
- lørdager og søndager – når skal løyper være kjørt opp: løyper som ikke er kjørt på

mailto:hr.bakken@online.no
mailto:halvor.haug@hotmail.com
mailto:Jan.aksel.svea@teknologisk.no
mailto:helge.thorsby@vegvesen.no
mailto:knut.haug@umf.no
mailto:oystein@vidda.no
mailto:hr.bakken@rikstoto.no
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Vedtekter for Borgegrend Løypelag 
 


Borgegrend Løypelag er opprettet med virkning fra 1.1.2010 gjennom godkjenning i Hovedutvalget for næring, 
miljø og kommunalteknikk i Nore og Uvdal kommune 4.2.2010. Løypelaget er en omdanning av det  


tidligere oppnevnte kommunale sti- og løypeutvalget i området Borgegrend. 


§ 1 FORMÅL 


Borgegrend Løypelag har som formål å forestå opparbeiding, vedlikehold, merking og skilting av stier 
og løyper, samt at oppkjøring av skiløypene vinterstid utføres på en best mulig måte i tråd med 
vedtatte retningslinjer fastlagt for Nore og Uvdal kommune. 


§ 2 ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP 


Løypelaget er organisert med et styre. Styret og øvrige tillitsvalgte velges på årsmøtet.  
Medlemmer av løypelaget kan være grunneiere i løypelagets definerte område, samt to representanter 
fra hver av hytteforeningene, velforeningene, hytteområder eller andre interessegrupper i løypelagets 
område. 
Innmelding skjer til styret. 


§ 3 ÅRSMØTE 


1) Årsmøtet holdes innen utgangen av mai måned. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene 
eller på annen forsvarlig måte, med minst 3 ukers varsel. 


2) Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
3) Årsmelding, regnskap samt saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 


årsmøtet. 
4) Stemmerett på årsmøtet har alle registrerte og fremmøtte medlemmer. 
5) Årsmøtet ledes av en dirigent som velges ved møtets begynnelse. 
6) Årsmøtet behandler: 


a) Styrets beretning 
b) Årsregnskap 
c) Innkomne saker, planer og budsjett for kommende periode 
d) Valg av leder, styremedlemmer og varamedlem samt revisor. 
Ved avstemming har hver av de fremmøte medlemmer/representanter en stemme. Skriftlig 
avstemming gjennomføres dersom en av møtedeltakerne krever det. 
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Årsmøteprotokollen undertegnes av møteleder samt årsmøtets valgte sekretær, og sendes alle 
medlemmer. 


§ 4 STYRET 


1) Løypelaget ledes av et styre på tre eller fem medlemmer. Antall styremedlemmer fastsettes 
hvert år av årsmøtet. I tillegg velges et varamedlem. Alle velges for et år av gangen. 


2) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders 
stemme avgjørende. 


3) Styret fører protokoll fra sine møter. 


§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 


1) Innkalles når styret finner det nødvendig. 
2) Eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det 
3) Innkalles med to ukers varsel, og kan bare behandle de saker som innkallingen omfatter. 


§ 6 VEDTEKTSENDRINGER  


Kan kun skje på ordinært årsmøte, og krever 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer. 


§ 6 OPPLØSNING  


Forslag om oppløsning skal behandles på årsmøte, og krever 2/3 tilslutning. Deretter må saken på nytt 
behandles på ekstraordinært årsmøte, hvor det også kreves 2/3 tilslutning. 
Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler Nore og Uvdal kommune, som kun kan benytte midlene til 
arbeid for sti- og løypenettet i tilsvarende område som Borgegrend Løypelag. 


 


Side 2 av 2 
 





		§ 1 FORMÅL

		§ 2 ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP

		§ 3 ÅRSMØTE

		§ 4 STYRET

		§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

		§ 6 VEDTEKTSENDRINGER

		§ 6 OPPLØSNING






 Borgegrend Løypelag 
 
 
 


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 17.1.2014. 
 
Årsmøte i Borgegrend Løypelag ble avholdt 17.1.2014 hos Halvor Haug, Borgegrend i 
Rødberg fra kl 19.00 – 21.00. 
 
KONSTITUERING 
Det møtte 9 av lagets medlemmer. 
Halvor Haug ble valgt til å lede årsmøtet, og Hans R Bakken til sekretær. 
 
SAKSLISTE 
Følgende saksliste ble vedtatt: 


1) Informasjon om virksomheten 2013 
2) Regnskap 
3) Informasjon vedr planer om scooterløyper 
4) Løypekjøring finansiering vinteren 2014 
5) Registrering i Brønnøysundregistrene 
6) Valg av styre 


 
 
1) INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 
Halvor Haug orienterte om virksomheten sesongen 2013. Nytt av året var at traseen fra 
Økteroset og inn til Vassimellom var lagt om. Denne har frem til nå gått over vannet, men 
etter avtale med grunneiere er traseen nå lagt på land på østsiden av Søre Økteren. 
Videre er det kjørt opp ny forbindelsesløype fra Vassimellom til Eggedal-/Haglebuløypa på 
sørsiden/søndre del av Nordre Økteren. 
Selve oppkjøringen av løypene har blitt fordelt som tidligere. Det har ikke vært noen uhell i 
løpet av vinteren, slik at kjøringen stort sett har gått greit. 
Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger, og spesielt var en heldig med været og 
løypene i forbindelse med påsken. 
 
Vedtak. 
Informasjon tatt til etterretning. 
 
2) REGNSKAP 
Regnskapet for året 2013 ble lagt frem. Det viser totale inntekter på kr 175.252, og utgifter på 
kr 146.612. Overskuddet på kr 28.640 er tillagt egenkapitalen, som etter dette viser en 
beholdning på kr 230.578 per 31.12.2013. 
Hovedinntektene er fordelt med kommunalt tilskudd på ca kr 105.000, og innbetalt fra 
hytteeiere/bruker på kr 65.000. Det er innkjøpt utstyr for ca kr 39.000. 
 
Vedtak. 
Regnskapet godkjent med inntekter på kr 175.252, og utgifter på kr 146.612. 
Overskuddet på kr 28.640 tillegges egenkapitalen, som etter dette viser en beholdning på kr 
230.578. 


Borgegrend Løypelag, 
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3) INFORMASJON VEDR PLANER OM SCOOTERLØYPER 
Halvor Haug informerte om møte som Nore og Uvdal kommune har avholdt vedr 
forsøksordning med snøscooterløyper i kommunen. Det settes strenge krav til planlegging av 
aktuelle traseer, slik at de ikke kommer i konflikt med hytteområder, vernede området m.m. 
 
Vedtak. 
Informasjon tatt til etterretning. 
 
4) LØYPEKJØRING OG FINANSIERING VINTEREN 2014 
Årsmøtet drøftet planer vedr sesongen som allerede er i gang. Løypenettet og prioritering på 
oppkjøring blir som tidligere, og det blir som følger: 
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. 
 
Det legges opp til tilsvarende finansiering som tidligere, Det sendes ut informasjonsskriv samt 
anmodning om et bidrag på kr 500,- fra så vel hytteeiere som andre brukere. 
 
Vedtak. 
Planer for oppkjøring av løyper sesongen 2014, samt skriv vedr anmodning om bidrag til 
finansiering ble godkjent. 
 
5) REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTRENE 
Løypelaget har Nes Prestegjelds Sparebank som sin bankforbindelse. Fra banken har det 
kommet forespørsel om organisasjonsnr./enhetsregistreringsnr. Løypelaget har ikke noe 
registreringsnummer, og må derfor sørge for at dette blir gjort. 
 
Vedtak. 
Borgegrend Løypelag registrerer seg i Enhetsregisteret. 
Hans R Bakken utformer dokumenter som skal sendes Brønnøysundregistrene. 
 
6) VALG AV STYRE 
Følgende styre ble valgt: 
Styreleder:  Halvor Haug. 
Styremedlemmer: Bjørn Bergerud 
   Hans R Bakken 
 
Styrets leder alene gis signaturfullmakt. 
 
 
Referent. Hans R Bakken 
 
Protokollen godkjent. 


Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 
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 Borgegrend Løypelag 
 
Til hytteeiere, grunneiere 
og andre brukere av  


Borgegrend 1.2.2014 
 
 
 
SKILØYPER I BORGEMARKA OG OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER 
 
Borgegrend Løypelag har ansvaret for oppkjøring av skiløyper i Borgemarka og 
omkringliggende områder (innenfor Nore og Uvdal kommune). Området omfatter et løypenett 
på rundt 100 km, som kjøres opp med snøscootere med spormaskiner etter. Løyper på vedlagt 
skikart i Sigdal og Flå kommune kjøres opp av Eggedal Turlag. 
 
LØYPENETTET 
Det er et stort løypenett som skal kjøres opp og holdes ved like. Løypenettet omfatter både 
skogsterreng, "normale" fjellområder, store åpne vann samt "høyfjellsområder". Vær og 
vindforhold er ganske ulike og krevende, dette vil også påvirke kvaliteten på oppkjørte løyper. 
 
I fjor ble to nye traseer kjørt opp, disse blir videreført i år: 
• trase på land på østsiden av Søre Økteren - fra Økteroset og inn til Vassimellom. Vi kjører 


her i stedet for ute på vannet. 
• forbindelsesløype fra Vassimellom og til Eggedal-/Haglebuløypa på sørsiden/søndre del 


av Nordre Økteren. Denne traseen ble mye benyttet i fjor, og vi fortsetter med denne. Her 
kommer en da inn på løypa som blir kjørt opp av Eggedal Turlag. 


 
PRIORITET PÅ OPPKJØRING 
Med det omfattende løypenettet må en prioritere oppkjøringen, og Borgegrend Løypelag har 
følgende som plan vinteren 2014: 
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. 
 
FINANSIERING AV OPPKJØRING 
Løypenettet innenfor Borgegrend Løypelag kjøres kun opp med snøscootere med spormaskin.  
Løypelaget har et bidrag fra Nore og Uvdal kommune på ca kr 100.000, og det er en 
forutsetning at løypelaget og brukere av løypenettet søker å bidra med et tilsvarende beløp. 
Innenfor løypelagets område er det ingen turistbedrifter som kan bidra til finansiering av 
driften, og løypelaget er derfor helt avhengig av at hytteeiere, grunneiere og brukere av 
løypenettet bidrar til driften. Foruten selve løypekjøringen har løypelaget også utgifter i 
forbindelse med maskinell utbedring av enkelte traseer. 
 
Innenfor løypelagets område antar vi det er ca 250 hytter, 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 (Borgegrend Løypelag). 


Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 
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 Borgegrend Løypelag 
BORGEGREND LØYPELAG 
Løypelaget består av følgende personer: 
 
 Mobil tlf Privat tlf  
Halvor Haug 416 36 816 32 74 13 50 leder 
Øystein Landsgård 915 22 915   
Leif Haug 416 22 508 32 74 15 08  
Hans Bekkeseth 906 63 937 32 74 14 13  
Bjørn Bergerud 971 92 540   
Leif Bergerud 970 69 797   
Knut Sigurd Haug 412 03 472 32 74 15 91  
    
John Bergerud 480 22 635 32 74 15 26 Grunneier representant 
Helge Thorsby 901 68 865  Hytteeier repr Slokovatn 
Jan-Aksel Svea 982 90 311 32 73 34 88 Hytteeier repr Steinset og revisor 
Hans R. Bakken 916 77 277 32 75 21 30 Hytteeier og bistand sekretær 
 
Har du kommentarer eller spørsmål i forbindelse med 
løypekjøringen, så kontakt gjerne løypelagets leder. 
 
LØYPESKILTING 
Sommeren/høsten 2011 stod Steinset Økteren Hytte-
forening i samarbeid med Løypelaget for skilting av 
skiløypene i området. Sloko-området er også med i 
denne skiltingen. Det ble plassert ut skilter på ca 30 
steder, og i alt 80 skilter. Skiltene har også avstand til de 
angitte steder. 
 
LØYPEKART 
Ajourført løypekart følger vedlagt, og kan i tillegg 
hentes ned fra hjemmesida til Steinset Økteren 
Hytteforening: www.steinset-okteren.no 
Fjorårets vinter bød på utrolig flotte skiturer (særlig 
påsken), vi håper resten av årets sesong byr på mer av 
samme slaget. 
 
GOD TUR! 
 
med hilsen 
BORGEGREND LØYPELAG 
 
Halvor Haug 
leder 


Hans R. Bakken 
 


NB. Det kan hende vi har bommet på noen navn og 
adresser. Fint om dere da gir tilbakemelding om dette. 
Kan sendes på e-post til: hr.bakken@online.no 


Borgegrend Løypelag, 
Halvor Haug, 3630 Rødberg 
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 fredag
- to vinterferieuker – hver dag dersom behov, eller?
- påsken – hver dag ved behov

·         Hva er behov:
- løyper blåst igjen fra fredag – eller lørdag – hva er avgjørende for å kjøre på nytt
- det har kommet mer snø
- det har vært mildvær – og kanskje frosset til igjen

·          Når skal løyper være kjørt opp/prioritering:
- I skriv de siste årene har vi sagt 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.
·         Har vi klart å holde dette? Dette er forventninger hytteeiere rundt forbi har når vi

 setter dette i skriv. Det var tilbakemeldinger sist vinter i forhold til dette, og at det er
 dette de også betaler inn kr 500,- for.

·         Hittil i vinter har det vært store utfordringer, men er det nok snø nå til at det kan
 kjøres «overalt».

 
5)      Rekruttering av nye løypekjørere

De årene jeg har hatt hytte på Steinset har vel de samme løypekjørere gått igjen – og det
 er bra. Men er omfanget og kravet blitt høyere etter hvert. De senere år har mange
 hytter kommet til, og standard med innlagt vann og strøm gjør at flere bruker hyttene
 mer, og kravet til skiløyper øker også.
Er det aktuelt å se nærmere på dette.
Et par av oss på Steinset har drøftet at vi kanskje skulle hatt en snøscooter i sammen og
 bidratt med noe løypekjøring når vi er på hytta. Vi er inne i området og ser behovet og
 ønsket når vi våkner om morgenen. Antar at tillatelse til dette vil kunne ordne seg
 innenfor de områdene løypelaget har. Hvordan kan vi evt bidra il dette.

6)      Informasjon om oppkjørte løyper.
Kan vi klare å få til noe her. Skisporet.no er vel ikke aktuelt?
Steinset-Økteren Hytteforening har etablert egen Facebookside hvor det nå er 59
 medlemmer. Kan dette utvikles – kan vi lage noe eget for Løypelaget? Men kravet til
 oppdatering må da alle løypekjørere være med på, og/eller gi  melding som andre kan
 legge ut.

7)      Nye løypetraseer??
Kan det i løpet av vinteren være aktuelt å se på en ny trase som forbinder Brattlid –
 Lemortjern?

 
 
Mvh
Hans R Bakken
 


	REFERAT FRA MØTE 23.1.2015.

