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Til hytteeiere, grunneiere 
og andre brukere av  

Borgegrend 30.1.2013 
 
 
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. 
 
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. 
Nytt av året er to/tre nye traseer som vil bli kjørt opp: 
 ny 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 begynte vi å kjøre opp i fjor, men lite snø gjorde at traseen 
(som andre) ble lite brukt. 

 Eggedal-/Haglebuløypa blir normalt kjørt opp fra Haglebusida først mot vinterferien. Vi 
vil prøve å kjøre ei løype med scooter her, dvs fra Nord Økteren - over Skjærøkteren og til 
Fagerfet. Da blir dette ei flott rundløype i fjellterreng. 

 
PRIORITET PÅ OPPKJØRING 
Med det omfattende løypenettet må en prioritere oppkjøringen, og Borgegrend Løypelag har 
følgende som plan vinteren 2013: 
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). 
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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. Fjorårets vinter bød på få skiturer, vi 
håper dere får god informasjon og inspirasjon til 
vinterens skiturer. 
 
LØYPEKART 
Ajourført løypekart kan dere hente ned på hjemmesida 
til Steinset Økteren Hytteforening. Adressen til denne er 
www.steinset-okteren.no 
 
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 


