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Til hytteeiere, grunneiere 
og andre brukere av  

Borgegrend 17.1.2016 
 
 
SKILØYPER I BORGEMARKA OG OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER 2016 
 
PRIORITET PÅ OPPKJØRING 
For vinteren 2016 har Borgegrend Løypelag følgende prioritet på oppkjøring av løyper: 
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. 
 
Kommentarer 
Frem til nyttår var snø rett og slett mangelvare, men nå har det blitt bedre, og vi håper på enda 
bedre tider, vi trenger mer snø.  
Erfaringer fra tidligere sesonger er at det ikke er særlig «fast snø» tidlig i sesongen, og delvis 
åpne bekker, skaper utfordringer for løypekjøringen. Slik er det også i år.  
På årsmøtet i Borgegrend Løypelag 8.5.2015 ble erfaringer fra siste sesong drøftet, dette vil 
det bli tatt hensyn for årets sesong; man har primært lagt prioritering i oppkjøring av løyper 
basert på løypeskrivet som blir sendt ut tidlig på vinteren. Avhengig av været tidlig i sesongen 
er det en vurdering i forhold til løyper i skogsområder vis a vis fjelløyper. Videre om løyper 
kjører opp på fredager eller lørdager. Dette er en vurdering løypekjørerne gjør, og det er ikke 
hver gang en treffer i forhold til været. Vi er også i et område hvor vi ikke kan forvente 
superspor til enhver tid. 
 
LØYPENETTET 
Sesongens løypenett utvides noe med mulig forbindelse mellom Lemortjern – Brattlid (se 
løypekartet). Vi håper dette blir positivt mottatt. 
For øvrig er det et stort løypenett som skal kjøres opp og holdes ved like. Vær og vindforhold 
er ganske ulike og krevende i fjellområder, dette vil i stor grad påvirke hvor lenge oppkjørte 
løyper holder seg, det skal ofte lite til for at enkelte partier kan føyke igjen etter at de er kjørt 
opp. Løypenettet omfatter både skogsterreng, "normale" fjellområder, store åpne partier samt 
"høyfjellsområder".  
Både tidlig i sesongen og ved dårlig vær, er det behov for å prioritere traseer som skal kjøres. 
Prioritet på løypene/traseene er avmerket på løypekartet. Løyper betegnet som «skogsløyper» 
har 1. prioritet, og det er et mål 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 om det skulle ha vært vind i løpet av natta. Uansett er det 
ikke mulig å holde alle løyper nypreparerte hver dag hverken i helgene eller ferieuker. 
 
ANSVARSOMRÅDER 
Borgegrend Løypelag har ansvaret for oppkjøring av skiløyper i Borgemarka og omkring-
liggende områder (innenfor Nore og Uvdal kommune). Området omfatter et løypenett på 
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rundt 90-100 km, som kjøres opp med snøscootere med slodder/spormaskiner etter. Løyper 
merket meg grønt på løypekartet i Sigdal og Flå kommune kjøres opp av Eggedal Turlag med 
stor løypemaskin. Traseen om Nordre Økteren – Fagerfet kjøres vanligvis av Turlaget i 
forbindelse med vinterferie. Borgegrend Løypelag vil ut over dette kjøre traseen med scooter. 
 
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 og investering i utstyr. 
 

Dette skrivet sendes til ca. 250 adressater, 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 
Løypekjørere Mobil tlf 
Halvor Haug 416 36 816 
Øystein Landsgård 915 22 915 
Leif Haug 416 22 508 
Hans Bekkeseth 906 63 937 
Bjørn Bergerud 971 92 540 
Leif Bergerud 970 69 797 
Knut Sigurd Haug 412 03 472 
Martin Skriudalen 958 05 652 
John Bergerud 480 22 635 

Andre kontaktpersoner  
Helge Thorsby 901 68 865 
Jan-Aksel Svea 982 90 311 
Hans R. Bakken 916 77 277 
 
 
Har du kommentarer eller spørsmål i 
forbindelse med løypekjøringen, så  
kontakt gjerne løypelagets leder. 
 

 
LØYPEKART OG ANNEN INFORMASJON 
Ajourført løypekart følger vedlagt, og kan i tillegg hentes ned fra hjemmesida til Steinset 
Økteren Hytteforening: www.steinset-okteren.no 
På samme adresse vil dere også finne mer informasjon om og fra Borgegrend Løypelag, 
herunder vedtekter for Løypelaget. 
God Tur – håper resten av vinteren kan innby til gode skiforhold. 
 
med hilsen 
BORGEGREND LØYPELAG 
 
Halvor Haug 
Leder Hans R. Bakken 
 
NB. Det kan hende vi har bommet på noen navn og adresser som dette skrivet er sendt til. 
Fint om dere da gir tilbakemelding om dette. Kan sendes på e-post til: hr.bakken@online.no. 
Vi ønsker e-post adresse egentlig til alle som mottar dette skrivet, og det er veldig fint om det 
sendes til hr.bakken@online.no. 
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