Styrets årsberetning for 2018
Styret har bestått av Terje Rogde (leder og løypeansvarlig), Roar Elgaaen (kasserer), Mary-Ann
Gustavsen (sekretær), Anders Hannevik (styremedlem), Arild Tanem (styremedlem), Lars G.
Troppen (vara og styrets representant i hytteforeningen) og Per Tore Brunæs (vara).
Eivind Kurverud har vært løypekjører.
Styret har avholdt 4 styremøter i tillegg til å ha hatt kontakt på telefon og e-post. Styret har
jobbet med investeringsbehov for løypeprepareringsutstyr på oppdrag fra årsmøte 2018.
Arbeidsgruppen bestående av Per Tore Brunæs, Lars Troppen og Terje Rogde, har jobbet med 4
ulike alternativ for å belyse alle punkter og behov vi mener er viktig for å opprettholde og utvikle
løypenettverket i dalen vår.
Regnskapet viser et overskudd på kr 67.367,- (inkl. renteinntekter). Påskeskirennet i 2018 ga et
overskudd på kr 26.306,-. Vi hadde en vesentlig økning i utgiftene til løypekjøring, diesel og
reparasjoner sammenlignet med foregående år (som var uvanlig snøfattig). I forbindelse med
disponeringen av overskuddet i årsregnskapet, besluttet styret å overføre kr 100.000,- til fond for
løypemaskin. Dette er i tråd med vellets praksis de siste årene.
Det er gledelig å se at medlemmene i økende grad bruker velforeningens nettsider og sosiale
plattformer. Dette er vår viktigste kontaktflate der vi alle sammen kan dele flotte opplevelser og
meninger på hva som er aktuelle saker å jobbe med fremover. Her vil vi oppfordre dere alle til å
legge ut flere bilder og historier fra turene deres, som kan være med å inspirere oss alle til å
komme oss mer ut på tur.
Vi i styret jobber kontinuerlig med å rekruttere flere medlemmer av hytteeiere i området og
ønsker at medlemmene også har dette i tankene hver gang dere hilser på hyttenaboer og treffer
folk ute i løypene. Spør gjerne om de er medlem i velforeningen og opplys om vår hjemmeside,
FB og Instagramside. I 2018 satte vi ny rekord i antall medlemmer (144 stk.), og vi håper på en
fortsatt økning i 2019. Styret oppfordrer derfor alle til å rekruttere nye medlemmer til
foreningen.
Det ble organisert en dugnad i høst for å rydde løypa fra Holmevann ned til Breiset. Med lite
oppmøte ble det begrenset hvor mye som ble ryddet, men de som stilte opp gjorde en
kjempejobb og fikk ryddet et tett begrodd og vanskelig område for løypemaskina. Styret
anbefaler alle medlemmene til å stille opp på dugnad og rydde løypene for neste sesong, da det er
10 år siden sist dette ble gjort. Husk å alltid ha med en liten øks eller sag på tur så kan man fjerne
greiner og rydde litt på hver tur man er på hele året.
Det ble opprettet en egen hytteforening sammen med 8 andre løypelag i kommunen, som skal
jobbe direkte med kommunen på vegne av alle løypelagene. Dette ble fremmet av kommunen da
de så viktigheten av ett organ å forholde seg til som representerte alle hytteforeningene og
løypelagene, slik at kommunikasjon og arbeidet ble mer konsentrert. Vår velforening er
representert i dette organet med varamedlem Lars Troppen som bor i kommunen og som har
lang og inngående kjennskap til kommunens arbeide og kontaktpersoner.

Hytteforeningen trenger også innspill fra dere på viktige saker som kan være med å gjøre
området vårt enda mer attraktivt. Kildesortering er en av innspillene som er kommet og som er
videreformidlet til kommunen, så her har vi alle et ansvar og en mulighet til å bidra med gode
ideer.
Styret har hatt kontakt med kommunen og Lars Inge Enerstvedt i SNO, med informasjon og
tilrettelegging av løypekjøring inn til Lufsjå, der vi må ta hensyn til villrein som trekker inn i
området når det er vanskelige snøforhold på vidda. Styret følger til enhver tid SNO sine
anbefalinger om motorisert ferdsel i dette området.
Årets vintersesong 2018/2019 har vært svært varierende med hensyn til snø og temperatur. Nok
en gang har Eivind gjort en stor jobb med å tråkke ved snøfall og vi har nå fantastiske forhold
frem mot påske. Det er så gode snøforhold nå at vi regner med at det blir mange ute i løypene i
påsken, som er sent i år.
Styret vil også takke alle hytteeierne som har fått innlagt strøm og som tar hensyn ved å velge
utebelysning som ikke sjenerer andre og bevarer den flotte stemningen slik at vi kan nyte det
naturlige lyset og oppleve den fantastiske stjernehimmelen på fjellet.

Asgeir II status, sesongen 2018/2019
Vår løypemaskin, Asgeir II, er nå 20 år gammel og selv om antall timer på motor er lavt i forhold
til alder, (ca. 4900 timer), ser vi nå mange aldersrelaterte servicepunkter som bør utbedres hvis vi
skal opprettholde beredskap og løypenettverkets infrastruktur. Sesongen startet med at en
reparasjon forrige sesong på sporsetter-sylinderne viste seg å ikke holde på grunn av indre
slitasje. Vi sjekket ut om disse kunne erstattes med nye, men sylindrene er for gamle for
leverandøren i Norge og må bestilles fra Sveits til ca. 15 000,- pr stk., (trenger 2. stk).
Vi kan overhale de gamle sylindrene i Norge med en pris på ca. 5-8000,- + pr. stk. På
løypemaskinen er det mange slike hydraulikk-sylindre som må ha ettersyn etterhvert.
3/2-19: En punktering på et løpehjul gjorde sitt til en helg med driftsstans. 7/2-19: Feil på
kjørecomputer som gjorde at maskinen ikke kunne starte, og feilen var en intern sikring i
styreenheten som ble utbedret av mekaniker. 16/2-19: Fres/sporsetter løsnet helt etter et
tretthetsbrudd i festeboltene, samtidig som en oljeslange røk og maskinen ble stående oppe på
høgda over Holmevann. Feilen ble rettet opp av Eivind og mekaniker. 7/3-19: Oljelekkasje
lokalisert av Eivind og Terje på oljepumpe i motor der tretthetsbrudd i inntakssiden på røret var
årsaken, og røret måtte byttes med et nytt av mekaniker og Eivind. 12/3-19 måtte vi bytte ut 6
belteribber og beltestyrer da boltene på beltestyrerne var knekt inne i ribbene.
Konklusjonene er at Asgeir II trenger en større investering i slitasjedeler og en generell
oppgradering i skrog og utstyr, men fremdeles er maskinen 20 år gammel og vi må regne med
ytterligere driftsstans hvis vi fortsetter med kun bruk av Asgeir II for neste sesong.
Mvh. Styret v/Terje Rogde

