Årsberetning for Hedalen Løypelag driftsåret 2020
2021
Styret har hatt følgende sammensetning:
Stig Grydeland, styreleder(hytterepresentant )
Helge Nordby, nestleder(næringslivsrepresentant)
Helga Perlestenbakken (grunneierrepresentant)
Harald Kjensrud (løypebas)
Terje Sætermoen (hytterepresentant )
Representanter for andre hytteområder (vara til styret):
Heidi Augdal (hytterepresentant )
Knut Terje Ulvund (hytterepresentant )
Revisor i perioden har vært:
Herman Olav Grøv
Nils Sætrang
Valgkomiteen har bestått av.
Osvald Fossholm
Line Wermundsen Mork
Per Otto Nedrelid
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
løypelagsvenner.
Styrets arbeid
Styret har avholdt 6 styremøter, både med alle samlet i Hedalen og som telefon
/teamsmøter.
I tillegg har det vært arbeidet via e-post og telefon.
Det ble i år ikke sendt ut eget brev om løypebidrag. I stedet ble sosiale medier brukt aktivt og
løypenettet ble merket med oppslag. Videre ble vi møtt med en positiv holdning fra veilagene
i bygda som la ved egen informasjon fra Løypelaget i sine utsendinger til hytteeiere.
Resultatet i forhold til innbetaling av løypebidrag ble bra.
Løypemaskinen vår er noen år gammel og den går i et terreng som medfører stor slitasje.
Ved sommerservice, som vi fikk tidlig i år, ble det avdekket en del nødvendig utbedring av
maskin. Vi valgte derfor å ta den ned til leverandør for å få den klar til kommende
vintersesong. Ut fra at det er en 2013 modell nærmer tiden seg for å bytte til nyere maskin.
Flere søknader om støtte er sendt og er til behandling.
Sommeren er brukt til befaringer og utbedringer av traseer, herunder reparasjon av klopper.
Bl.a. var to klopper i Fledda tatt av vann/is og måtte demonteres og flyttes.

Løypekjøring i driftsåret:
Sesongen har vært fin med gode snø og værforhold og tilbakemeldingene fra fornøyde
brukere har vært mange. De gode løypene er et resultat av en betydelig innsats gjort av
løypekjørere og andre. Befaringer med grunneiere, rydding av terreng med maskin,
vedlikehold og reparasjoner. Oppgavene er mange og den frivillige innsatsen og
dugnadsånden er bærebjelken i løypelaget vårt.
Fortsatt er det imidlertid utfordrende grunnforhold i noen traseer. Det arbeides derfor
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. Det er
avholdt forhåndskonferanse med kommunen. Med bakgrunn i dette har areal blitt redusert.
Det arbeides videre med saken.

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 40 814 som forslås overført til lagets
egenkapital. Det vises for øvrig til årsregnskapet i sin helhet.
Det er, siste regnskapsår, tilkommet 8 nye medlemmer. Totalt antall medlemmer er 450, pr.
01.november 2020. Det har vært en betydelig økning i innbetaling av løypebidrag det siste
året. Det er fortsatt et stort potensial både når det gjelder flere medlemskap og årlige
løypebidrag.

Løypefaddere
Ordningen med løypefaddere er godt i gang og vi har løypefaddere på følgende strekninger:
•
•
•
•
•
•
•

Muggedalsrunden nord for Hovda: Sissel og Lars Gravdahl
Brennputtrunden: Hilde Skollerud og Bjørn Skoglund
Silkevassrunden: Svein Arne Nordby
Hellsenningsberget: Ove Morits Rønningen
Hellsenningen til Søbekkseter: Per Otto Nedrelid
Fledda opp til fjellet og bort til Busuvann: Dagfinn Tangen Kolkin og Nora Kolkin
Gudbjørhøgda fra Søbekkseter til Busuvann: Patrick Aubert

Arbeidet med å vedlikeholde og utbedre traseene er svært viktig for framkommeligheten om
vinteren. Løypefadderene en betydelig innsats, men vi har et stort løypenett som det er
utfordrende å vedlikeholde. Vi oppfordrer derfor alle til å delta. Ta kontakt med løypefadder i
nærområdet, rydd litt når du går på tur og delta i dugnader.

Andre aktiviteter:
Den årlige løypelagskonserten planlegges nå i påsken 2022.

Annet:
Løypelagt vårt er en ideell organisasjon basert på frivillighet og dugnad og det er flott å se
hvor mange som bidrar. Vi vil takke alle, som på mange ulike måter, har bidratt til driften av
laget gjennom sesongen.

Hedalen, november 2021
Stig Grydeland
Styreleder

