Årsberetning for Hedalen Løypelag driftsåret 2019
2020
Styret har hatt følgende sammensetning:
Bjørn Vadholm (styreleder, hytterepresentant Fledda)
Helge Nordby (nestleder, næringslivsrepresentant)
Helga Perlestenbakken (regnskap, grunneierrepresentant)
Harald Kjensrud (løypebas)
Paul Terje Gundersen (hytterepresentant Teinevassåsen)
Ole Kristian Bjellaanes (Helsenningslia)
Representanter for andre hytteområder (vara til styret):
Stig Grydeland (Fledda)
Styret har inneværende år bestått av 6 medlemmer og en vararepresentant (6+1), mot
vedtektenes bestemmelser om 5 + 2. Dette vil bli rettet opp ved neste valg til styret, under
årsmøtet 2020.
Revisor i perioden har vært:
Herman Olav Grøv
Nils Sætrang
Valgkomiteen har bestått av.
Terje Sætermoen
Osvald Fossholm
Line Wermundsen Mork
Løypekjørere:
Løypemaskin:
Harald Kjensrud, Roger Hybertsen, Bjørn Skoglund, Helge Nordby, Olaf Ødegaard
Scooterkjørere:
Tor Erik Sætrang, Leiv Helsingen, Svein Arne Nordby samt diverse dugnadsinnsats fra styret
og løypelagsvenner.
Styrets arbeid
Styret har avholdt 4 styremøter, både med alle samlet i Hedalen og som telefon/teamsmøter.
I tillegg har det vært arbeidet via e-post og telefon.
Styret har inneværende år overført alle lagets snøscootere (4 stk.) fra Hedalen Løypelag BA
til Hedalen Løypelag(forening). Hedalen Løypelag ble avviklet i 2012. Scooterne har ved en
inkurie blitt registrert i feil organisasjonsenhet. Løypemaskinen er å betrakte som
anleggsmaskin og er ikke registreringspliktig.

Løypekjøring i driftsåret:
Det ble en forholdsvis tidlig start på sesongen med snøfall, tilstrekkelig til pakking av løyper,
allerede i november.
Det ble en flott start på Juleferien med fine løyper, og godt føre.
Dessverre kom mildværet inn mot nyttår, og slik fortsatte det med variable temperaturforhold
til langt ut i februar.

11 mars ble all kjøring, på grunn av Coronapandemien, innstilt, og folk ble bedt om å holde
seg borte fra hyttene.
Etter et lokalt initiativ, velkomment bidrag fra Fjellstyret, og i samråd med kommunen,
besluttet styret kjøring av løyper i Hedalsfjella fra påske og ut til starten av mai. Løsningen
ble godt mottatt av alle, og skiløpere ble observert i fjellet til godt over 17. mai feiringen.
Det er fortsatt utfordrende med grunnforhold i noen traseer, med tanke på å komme tidlig i
gang med kjøring.
Det blir arbeidet kontinuerlig med rydding og vedlikehold av traseer og bygging av nye
klopper, for å gjøre framkommeligheten bedre for løypemaskinen spesielt.

Garasjer
Styret har gjennom året fortsatt arbeidet med å få bygget en garasje med plass til
løypemaskin på Teinevassåsen. Status vedrørende dette arbeidet er at tegninger for
garasjen er ferdigstilt, og søknad om rammetillatelse er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Grunneiertillatelser
Styret jobber fortsatt med å innhente skriftlige grunneiertillatelser fra samtlige grunneiere.
Det er et møysommelig og tidkrevende arbeide, da svært mange grunneiere berøres av
nettet vårt. Løypenettet går i stor grad på tvers av teigene som strekker seg opp i fjellet.
Løypelagets styre setter stor pris på grunneiernes velvilje til vår bruk av området.

Økonomi
Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 135.889 som forslås overført til lagets
egenkapital. Det vises for øvrig til årsregnskapet i sin helhet.
Det er, siste regnskapsår, tilkommet 9 nye medlemmer. Totalt antall medlemmer er 442, pr.
30. september 2020. Det har vært en liten nedgang i innbetaling av løypebidrag det siste
året. Det er fortsatt et stort potensial både når det gjelder flere medlemskap og årlige
løypebidrag.
Ref. kommentar ang scootere og eierskap. Regnskap er gjort opp under forutsetning om at
lagets 4 scootere var registret i Hedalen Løypelag (foreningen) . Eierskapet er nå, pr 30.sept.
2020, overført fra Hedalen Løypelag BA Til Hedalen Løypelag (forening). Således er
regnskapet rettvisende for lagets økonomiske status.

Løypefaddere
Ordningen med løypefaddere er innført, og mange steder har det ført til god dugnadsinnsats.
Følgende områder/strekninger har løypefaddere:
- Muggedalsrunden nord for Hovda: Sissel og Lars Gravdal
- Brennputtrunden: Hilde Skollerud og Bjørn Skoglund
- Silkevassrunden: Svein Arne Nordby
- Helsenningsberget: Solveig Tolleshaug og Ove Moritz Rønningen.
- Helsenningen til Søbekkseter: Per Otto Nedrelid

Arbeidet med å vedlikeholde og utbedre traseene er svært viktig for framkommeligheten om
vinteren. Innsats fra løypefaddere, velforeninger og medlemmene generelt er avgjørende for
å opprettholde kvaliteten på løypetraseene. Det er ikke tilkommet noen nye løypefaddere.
Styret oppfordrer medlemmer til å ta et ansvar for en løypestrekning i sitt nærområde, og
melde seg som faddere for de respektive strekninger.

Andre aktiviteter:
Løypelagskonserten i påsken ble avlyst grunnet Coronapandemien.

Annet:
Avslutningsvis vil Styret i Hedalen Løypelag rette en stor takk til alle som, på mange ulike
måter, har bidratt til driften av laget gjennom sesongen.

Jar, oktober 2020
Bjørn Vadholm
Styreleder

