ÅRSBERETNING 2014 FOR MAKALAUS LØYPELAG
Etter et par års samtaler mellom styrene i Stavadalen Hyttevel og Liaåsen Hyttevel, ble det vinteren
2014 besluttet å etablere et felles løypelag for området. Den 2. juni 2014 ble omsider Makalaus
Løypelag SA formelt stiftet og registrert i Brønnøysundsregisteret. Løypelagets formål er å etablere,
drifte og vedlikeholde skiløyper i området Liaåsen, Nystølen, Nyset, Makalaus, Stavadalen og
tilstøtende områder, herunder å eie eller leie teknisk utstyr til slikt formål. Løypelagets adresse er i
Sør-Aurdal kommune.
Da beslutningen ble tatt om å etablere løypelaget hadde vi allerede mottatt støtte på kr 300.000 fra
Sparebankstiftelsen DnB for investering i løypemaskin, og vi startet umiddelbart arbeidet med å selge
andeler à kr. 4.000. Målet var ila høsten å få på plass 100 andeler slik at vi hadde muligheter til å
investere ca kr. 700.000. Pr. 31.12.14 hadde vi solgt totalt 118 andeler fordelt på 114 andelshavere.
Samtidig med at vi jobbet for å selge flest mulig andeler, ble det foretatt befaringer i løypenettet for
å avdekke hvor det var utfordringer ift å få en løypemaskin frem i terrenget. Pga at løypemaskinen
ikke kan kjøre over vann, var det to området vi måtte finne nye løsninger på. Løypa måtte legges helt
om ved Myrkjegonga og ved Jartrudtjern. Det ble også jobbet opp mot grunneierne for å innhente
tillatelse til omlegging og rydding av løypetraseene.
Utover høsten ble det lagt ned en enorm dugnadsinnsats av mange frivillige ildsjeler for å klargjøre
løypenettet. Spesielt mye jobb hadde vi altså ved Myrkjegonga der en helt ny trase skulle ryddes,
samt at løypa over Jartrudtjern ble besluttet lagt om Einebu og der var det også mye rydding
gjennom et par skogpartier med mye grov trevirke. Helt opp mot vinteren måtte det også lages en ny
bro over elva fra Ormekula og nedover mot Meinset.
Den 4. oktober ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte i løypelaget for å velge et komplett
styre. Totalt møtte det 20 andelseiere som enstemmig valgte dagens styre som ser slik ut med
følgende valgte arbeidsområder:
Truls Johansen – ressurs på teknisk
Kjell Ivar Moe – ressurs på teknisk
Jan Jamessen – kontakt mot løypekjører
Anders Aagenæs – hovedansvarlig inn mot Stavadalen Hyttevel samt juridisk
Morten Francke-Jensen – hovedansvarlig inn mot Liaåsen hyttevel
Vidar Skoglund – styreleder og økonomiansvarlig
Det ble på det ekstraordinære årsmøtet også redegjort for arbeidet så langt, samt at vi nå hadde
passert målet på 100 solgte andeler. Vi var nå allerede i markedet for å finne en passende
løypemaskin til vårt bruk, og det ble avlagt besøk hos maskinleverandørene Antra og Owren for å
diskutere ulike alternativer opp mot vårt spesifikke behov.
Utfordringen bestod i å finne en best mulig maskin til en gunstigst mulig pris. Da det etter hvert ble
klart at det var få brukte maskiner ledig, besluttet vi at vi måtte gå til aksjon for å sikre oss en maskin
for kommende sesong. Vi forhandlet da frem en avtale om kjøp av en 2007-modell Kässbohrer

Pistonbully 100 med beltebredde på 2,8 m som hadde gått 2.860 timer. Prisen ble kr. 670.000 og i
begynnelsen av desember ble maskinen transportert fra Hamar-området og opp til Stavadalen.
Maskinen ble høytidelig innviet i romjula på et arrangement ved Makalausbua, der ordførerne fra
både Nord- og Sør-Aurdal var tilstede og i fellesskap klipte snora, under påsyn av nesten 100
fremmøtte.
Etter at vi nå snart har kjørt maskinen i en sesong, så ser vi at maskinen fungerer bra i løypenettet
vårt til tross for at den kan ha problemer i løs snø når det blir for bratt. Men det blir faste fine spor
allerede etter første kjøring. Vi har dog noen utfordringer i forhold til at det tar betydelig lengre tid å
kjøre gjennom hele løypenettet enn det vi hadde forutsatt i budsjettet. Så vi må enten få effektivisert
løypekjøringen for å få ned den totale timebruken, eller vi må hente mer penger til drift. Alternativet
er også at vi ikke kjører hele løypenettet hver gang. Dette er beslutninger styret må ta når vi skal
evaluere sesongen.
Før neste sesong må vi også forbedre enkelte områder i løypenettet slik at det blir mulig å kjøre på
mindre snømengder. I dag trenger vi nesten 1 meter snø for å kunne kjøre uten å skade maskinen i
enkelte deler av løypetraseen. Vi må også få på plass bedre skilting slik at skifolket lettere finner frem
i løypenettet. På litt lengre sikt ønsker vi oss også tilknytning til løypenettet mot Nordre Fjellstølen
via Kvitingen, men her er vi avhengig av stor oppslutning fra hyttene som ligger i denne traseen.
Nevnes kan også at vi hadde logo-konkurranse før jul, og vinnerlogoen ser dere øverst til høyre. En
flott logo som vi skal bruke aktivt fremover. Løypelaget har fått på plass en flott hjemmeside på
www.makalausloypelag.no og vi har en facebookgruppe som teller 267 medlemmer. Søndag 1.
februar fikk vi tildelt en av de tre varmebuene som Valdres Friluftsråd utlyste før jul. Dette er en liten
hytte på 13-14 m2 med vedovn som etter planen skal plasseres like ved løypenettet oppe på
Makalausfjellet. Den blir ferdig produsert høsten 2015 og vi håper den er på plass til stor glede for
turgåere til neste sesong.
Styret har siden oktober gjennomført 4 styremøter. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet og
viser et underskudd etter avskrivninger på kr. 27.974. Styret mener forutsetningene for fortsatt drift
er til stede. Selskapet har ingen ansatte, men arbeidsmiljøet i styret oppleves som godt. Løypelagets
virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning. Styret består for øyeblikket bare av menn,
og vi oppfordrer kvinner til å melde sin interesse for å delta i styrearbeidet. Styret ønsker at årsmøtet
velger en valgkomitè som kan arbeide for å finne kvinnelige kandidater til styret.
Oslo 19. mars 2015
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