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Revisor:  
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Valgkomite:  

− Bård Schefte  
− Bjørn Loftrød 
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Om styrets arbeid: 

Jomfruslettfjell Løypelag har per 10. mars 2022 323 betalende medlemmer og 223 har betalt 
andel til Løypelaget.   

På grunn av Corona-situasjonen ble det avholdt digitalt årsmøte i 2021 og flere 
styremedlemmer på valg samtidig. Dette ble løst gjennom forkortet valgperiode à 1 år 
istedenfor 2 år. 

Styret har avholdt styremøter på Gamlestølen samt behandlet saker via teams, e-post, 
arbeidsgrupper og telefonsamtaler. Styret har fungert godt i perioden og fordelt oppgaver 
seg imellom.  

Det ble avholdt et ekstraordinært Årsmøte 12. desember 2021 i forbindelse med anskaffelse 
av ny løypemaskin. Eget referat fra det møte er publisert på hjemmesiden. 

Før sesongen ble løypekjørerlaget utvidet slik at flere kan kjøre løypemaskin. Sebastian har 
hatt ansvar for den gamle maskinen i de tilfeller det har vært nødvendig. Rune Granås og 
Rune Bjerke har administrert gruppa med ATV kjørere. Hovedarbeidet er utført på frivillig 
basis.  

Skisesongen har vært vanskelig med store perioder uten nedbør og svært varierende 
temperaturer. Selv med begrenset med snø fikk vi tidlig laget en såle mellom Gamlestølen og 
Elvesæter. Det skulle rekke langt ut i januar og like før vinterferien før vi klarte å opparbeide 
løyper opp til fjellet.  
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Mengden med snø har gjort at vi i perioder har kjørt med gammel maskin for å spare den 
nye. Med et svært dårlig utgangspunkt har vi likevel holdt godt kvalitet på løypene. 

Målet er å kjøre tre ganger i uken, dvs. en gang midtuke, en gang rett før helg og en gang i 
helgen – hvilket er besluttet av årsmøte utfra et økonomisk ståsted. Samtidig skal 
løypekjørerne vurdere forholdene dag for dag og bestemme hvilket område som det er 
fornuftig å kjøre. Med de forhold vi har hatt i år har ikke denne planen blitt fulgt og ukentlige 
justeringer har blitt utført. 

Hovedmedium for kommunikasjon har i denne periode vært Facebook. Her har vi lagt ut 
ukeplan og statusoppdateringer fortløpende spesielt når vi har sett hva vi har fått kjørt opp. 
Det har vært løpende dialog med løypekjører etter hvert som han har jobbet seg rundt 
fjellet. 

Maskinparken består av en Piston Bully PB200 (eiet av Gamlestølen drift), en PB600 og en 
ATV. Det har ikke vært uhell/skader på maskin eller personell i perioden. HMS arbeidet er 
fulgt opp av eier av maskinen og dokumentert gjennom deres rutiner. Operatører av PB600 
og ATV har enten fått intern opplæring eller opplæring av Antra som er leverandør av 
maskinen. Det krever for øvrig ingen formal kompetanse for operatører av slikt materiell. 

I høst ble det utført en tilstandsrapport på løypemaskin Pistenbully PB200. Rapporten var av 
slik karakter at det ikke var hensiktsmessig å utbedre alle feil/mangler. Tilbud om ny maskin 
ble innhentet, årsmøte ble avholdt og ny maskin ble levert i slutten av januar. Den er av 
typen Piston Bullly PB600 og er levert av Antra på Frogner. Maskinen er levert med en 
garanti som varer ut februar 2023 for maskindeler, og ut 2027 for beltedeler (regulert i 
kjøpsavtale). 

Det har vært gjennomført flere møter med lotteritilsynet med fokus på våre vedtekter, det 
for å sikre at vi kan søke om momskompensasjon. I tillegg har vi hatt mange og gode 
diskusjoner med Etnedal Kommune, spesielt når det gjelder anleggsregisteret samt 
planlegging av garasje. Videre har vi god dialog med Kjell Bergum om hvordan løypedriften 
skal foregå. 

ATV har fungert tilfredsstillende i perioden og hatt noe teknisk nedetid. Ny krok og 
hengerfeste ble laget slik at vi nå har flere kombinasjoner. Rune B har jobbet godt på 
maskinen i vinter og sørget for nok ømhet og kjærlighet. Kontainer til lagring står fortsatt på 
gården til Karl Henning Espeseth. Planen er at den skal flyttes til Gamlestølen i løpet av 
sommeren 2022.  

Kompaktor har hatt en del slitasje og det har denne sesongen også vært behov for 
reparasjoner. Ved flere tilfeller kom vi oss akkurat hjem før den igjen falt sammen. Vi søkte 
Lenningen midler og fikk sponset 15000kr fra Etnedal Kommune. Ny kompaktor ble innkjøpt i 
januar 2022. Den er bygget av stål og har en bedre konstruksjon. Noe justering må gjøres 
slik at vi kan montere på sporsetter  

Løypenettet er stort sett uendret denne sesongen. Vi har i samarbeid med Astrid og Birger 
Legat fått godkjenning for å bygge en klopp som ble utført på høstens dugnad.  Forholdet til 
grunneierne som vi kjenner til er godt og per tid uten problemer. Vi benytter anledningen å 
takke for et godt samarbeid og god dialog. 
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På grunn av variable forhold har det denne sesongen vært umulig å åpne Vardeløypene. 
Disse traseen krever en del snø og det lille som har kommet har stort sett blåst av toppene.  

Løypelaget er opptatt av de strenge verneregler som finnes og at vår drift er skånsom mot 
naturen og dyreliv. Fortløpende har vi dialog med kommunen for å sikre at de endringer vi 
planlegger er innenfor gjeldende regelverk og i tråd med grunneiers interesser. Av den grunn 
hviler det også et særskilt ansvar når vi starter med løypekjøring i terrenget. Selv om vi har 
alle godkjenninger kan vi ikke kjøre løyper dersom det gir varige skader i naturen.  

Skibua har vært flittig brukt i perioden og vi kan (nesten) uten forbehold skryte av renholdet 
rundt. Det er sikret en langsiktig sponsor av bua og det planlegges ytterligere oppgradering. 
Jomfruslettfjell Hytteservice har sagt seg villig til å gjøre en del arbeid innvendig samt sikrer 
at det er tilgang på ved. Vi setter stor pris på engasjementet.  

Kvikk Lunsj-kampanjen er en kjempesuksess. Som det andre løypelaget i verden har vi fått 
levert egne Kvikk Lunsj-automater. Det gir oss god publisitet samt det skaper en hyggelig 
ramme rundt turen. Det gir også et overskudd som føres direkte tilbake i løypene. Vi 
benytter anledningen til å takke Trekling A/S for gratis automater. 

Løypelaget feirer 10 år i 2022 og ny logo har blitt tegnet i den anledning.  

Årets dugnad var et høydepunkt med ekstremt (!) mange deltagere og foregikk i samarbeid 
med Vellet. Vi fikk hugd mye i traséene og etablert flere nye klopper. I vinter har det også 
vært flere dugnader med spesielt fokus på rydding langs traséen. Vi er meget tilfredse med 
at det er så stor dugnadsvilje i løypelaget.  

Vi har mange gode sponsorer i løypelaget, og de bidrar godt til at vi kan opprettholde den 
flotte løypestandarden. Bruk gjerne dere tjenester som et bidrag tilbake, våre sponsorer det 
siste året er: 

- Gamlestølen 
- Joker 
- Vokks 
- Rørlegger Øyvind Hasvold 
- Ødegård Sag 
- Maxbo 
- Jomfruslettfjell Hytteservice 

I tillegg har vi bidrag fra grasrotandelen, Sparebank 1 (Hallingdal Valdres), bidrag fra Etnedal 
Kommune og mange begeistringsbidrag. 

For styret i Jomfruslettfjell Løypelag:  

Endre Berntzen, Rune Bjerke, Hanne Werner, Rune Granås, Martin Ljønes, Ola Ruud og Ketil 
Hartsang 


