
 

 

Jomfruslettfjell Løypelag 

  18. mars 2019  

Styrets beretning for 2019  

som er perioden fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019  

Styret i løypelaget har i perioden bestått av:  

 Styreleder Bjørn Lofterød  

 Nestleder/ Styremedlem Endre Berntzen  

 Styremedlem Knut Vatn  

 Styremedlem Rune Bjerke  

 Styremedlem Rune Granås 

 Styremedlem Ola Ruud   

 Styremedlem Hanne Werner 

Revisor:  

 Dagfinn Solend 

Valgkomite:  

 Bård Schefte  

 Knut Bostad 

 Erik Wilmar 

Om styrets arbeid: 

Jomfruslettfjell Løypelag har per 24. mars 2019 270 betalende medlemmer og 209 har betalt 

medlemsandel til Løypelaget.   

Styret har hatt fire styremøter, enten på Gamlestølen eller hjemme hos et styremedlem. I 

tillegg har flere saker blitt behandlet via e-post og telefonsamtaler. Styret har fungert godt i 

perioden og fordelt oppgaver seg imellom. Pga sykdom har nestleder fungert som leder i 

perioden. Vi er svært glad for at det går bedre med Bjørn og at han snart er tilbake i 

skisporet. 

Staben av løypekjørere har vært stabil med god innsats av Sebastian og Finn Morten. Rune 

Granås har administrert gruppa med ATV kjørere, hvor alt arbeid er på frivillig basis. 
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Skisesongen startet godt og vi fikk raskt opparbeidet en såle som gikk over til jordet på 

vestsiden av Gamlestølen. Her fikk vi gleden av en tidlig sesong og svært gode forhold. Etter 

november har derimot sesongen vært krevende i forhold til etablert kjøreplan. Da vi har 

trodd at det er nok snø har det enten endt opp med mildvær eller vind og dårlig sikt. Målet 

er å kjøre tre ganger i uken, dvs en gang midtuke, en gang rett før helg og en gang i helgen. 

Det har vist seg å være vanskelig å få til. 

Så ser vi at vi kan bli flinkere til å kommunisere kommende plan for en helg. Minner om 

arbeidet til prosjektgruppen som ligger ute på hjemmesiden til løypelaget. Den beskriver 

hvilke retningslinjer vi styrer etter.  

Hovedmedium for kommunikasjon har i denne periode vært på Facebook. Her har vi lagt ut 

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. 

Samarbeidet med eier av løypemaskinen, Kjell Bergum har fungert godt og vi har hatt 

jevnlig, det vil si ukentlig kontakt. Dialogen går på hva som kan kjøres, prioriteringer og 

eventuelle tekniske problemer.  

Maskinparken består av en Piston Bully 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. 

Vi har hatt noen dager med teknisk nedetid på maskinen, i denne omgang relatert til fres. 

Det er sammenheng mellom ferie og når teknisk nedetid oppstår. Da kjører vi gjerne mer 

omfattende, lengre strekninger og flere ganger i løpet av en uke. Det gir høyere slitasje - 

noe vi ser gir seg utslag i vedlikehold. Maskinen har i tillegg passert 15 år og man må 

forvente at nedetid og vedlikeholdskostnader øker. 

Kostnaden per kjørte time har holdt seg stabil i perioden. Styret monitorer sammen med eier 

av maskinen forholdet mellom nedetid og leveransekrav til løypelaget. Vår mening er at 

nedetiden ikke har vært uforholdsmessig høy tatt i betraktning alderen på utstyret.  

ATV har fungert tilfredsstillende i perioden uten teknisk nedetid. Det er derimot krevende å 

holde utstyret vedlike all den tid den står ute. Spesielt har det vært ekstra slitasje etter at 

driftsbygningen raste ned. Vi er i prosess med å kjøpe inn en kontainer som skal plasseres 

på en gård i området. Det er kjøpt inn mindre utstyr, eksempelvis hjelpestarter, montert på 

hovedstrømbryter etc. for å bedre regulariteten på utstyret. 

Kompaktor har hatt en del slitasje og det har denne sesongen også vært behov for 

reparasjoner.  

Løypenettet er uendret denne sesongen og det er ikke utført endringer som har medført 

dialog med nye grunneiere. Forholdet til grunneierne som vi kjenner til er godt og per tid 

uten problemer.  

På grunn av lite snø har vi denne sesongen valgt å ikke åpne Vardeløypene.   

http://www.jomfruslettfjell.no/web2/


 

 

 

Løypelaget er opptatt av de strenge verneregler som finnes og at vår drift er skånsom mot 

naturen og dyreliv. Fortløpende har vi også hatt 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 er glad for å se at renholdet rundt har vært 

bedre. Det er kjøpt inn torv som skal legges på i løpet av 2019.  

Årets dugnad var et høydepunkt med mange deltagere og foregikk i samarbeid med vellet. Vi 

fikk laget klopper på tidligløypa, justert på flis og la brøytestikker rundt på oppmerka 

skiløyper. Vi er meget tilfreds med at det er så stor dugnadsvilje i løypelaget.  

 

Vi har 7 utrolig gode støttespillere som har bidratt vesentlig i perioden, bruk gjerne dere 

tjenester som et bidrag tilbake. Disse er: 

- Gamlestølen 

- Joker 

- Vokks 

- Rørlegger Øyvind Hasvold 

- Ødegård Sag 

- Maxbo 

- Sparebank 1, Hallingdal Valdres 

I tillegg har vi mottatt bidrag fra Gamlestølen Vel til kjøp av kontainer, bidrag fra Etnedal 

kommune og mange begeistringsbidrag. 

 

For styret i Jomfruslettfjell Løypelag:  

Bjørn Lofterød, Endre Berntzen, Knut Vatn, Rune Bjerke, Rune Granås, Ola Ruud og Hanne 

Werner 
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