ÅRSBERETNING 2017 FOR MAKALAUS LØYPELAG
I løypelagets tredje hele sesong kom vi tidlig i gang med pakking av såle. Allerede 12. november 2016
fikk vi kjørt gjennom store deler av løypenettet med valse etter ATV for å klargjøre løypene. Dette
arbeidet fortsatte frem til det var mulig å bruke løypemaskinen. Brukerne var derimot utålmodige
etter å komme i gang, og noen lurte allerede 6. november på om ikke vi snart skulle kjøre med
løypemaskinen. Men siden det fortsatt ikke var frosset skikkelig til valgte vi derfor å avvente kjøring
med løypemaskinen. Det viste seg å være veldig lurt siden to andre løypelag i området kjørte fast
sine løypemaskiner i myra i denne perioden.
Det ble kjørt spor med sporsetter på deler av løypenettet (myrene på Liaåsen) den 18. november,
men det var fortsatt åpne bekker og fuktige myrer. Bakomberg ble kjørt med løypemaskinen 26.
november, men så fikk vi en periode med mildvær og null påfyll. Først i romjula ble det mulig å kjøre
løyper på myrene nede på Liaåsen, og gradvis fikk vi kjørt mer og mer av løypenettet. Men så kom
det en ny lang periode med mildvær og lite snø som gjorde løypekjøringen vanskelig og uaktuell. Det
var egentlig først mot midten av februar at vi var i stand til å kjøre hele løypenettet. En sesong vi
tidlig trodde skulle bli skikkelig lang, viste seg dermed å bli veldig trøblete og kort pga lange
mildværsperioder midt på vinteren og lite påfyll av snø. Det som reddet sesongen var det gode
forarbeidet som ble gjort tidlig i sesongen med pakking av snø og komprimering ved bruk av ATV og
valse.
Etterhvert fikk vi også kjørt løyper for første gang bort til Bølesåsen, men vi slet med å komme over
bekken på løypa ned mot Stavadalen. Vi hadde også store problemer med løypa over til Søndre pga
lite snø gjennom store deler av sesongen. Løypekjøringen i påsken 2017 ble nokså begrenset pga lite
snø, men på myrene nede på Liaåsen var det mulig å kjøre løyper gjennom hele påsken. Siste kjøring
ble 20. april om enn i en begrenset del av løypenettet.
Varmebua fikk vi omsider dratt opp på fjellet. Dette ble gjort i 2 etapper der vi først fikk dratt den
opp til toppen av skiheisen, og så 2 uker senere (11. mars) ble den dratt helt opp på fjellet ved hjelp
av tråkkemaskinen til Vidar Stavedal. Ovn ble ferdigmontert ila påsken.
I løpet av høsten ble det nok en gang utført et imponerende dugnadsarbeid fra veldig mange
personer både på Nyset-siden, på Liaåsen og i Stavadalen. Vi hadde klare planer på hva vi ønsket å
utføre og samtlige oppgaver ble gjennomført ila helgene rundt høstferien i uke 40-41. Dette viktige
arbeidet er en nødvendighet for å sikre gode løyper. Vi fikk også maskinhjelp av Vidar Stavedal til å
utbedre forholdene over bekken nederst i løypa fra Hallingfetveien og ned til Stavedal slik at denne
har blitt mulig å kjøre med løypemaskinen.
Høsten 2017 kom vi rekordtidlig i gang med løypekjøring med maskinen allerede 24. november så
inneværende sesong ser ut til å bli vår lengste. Og det ble kjørt løyper jevnlig i hele desember.
Kommunikasjonen med medlemmene foregår både via mail til andelshaverne i løypelaget, via
nettsiden vår, og via Facebookgruppen vår som nå teller 552 medlemmer, en økning på 80
medlemmer siste året.

Økonomien er under kontroll, og heldigvis var 2017 et år der kostnadene til reparasjon og deler til
løypemaskinen ble kraftig redusert ift 2016. Likviditeten er god, men det er viktig å bygge opp en
buffer som vi kan benytte når maskinen en gang må byttes ut. Heldigvis har vi en del sponsorer som
bidrar med midler, men vi skulle gjerne hatt enda flere. Gjennom 2017 solgte vi kun 4 nye andeler i
løypemaskinen, og var oppe i 148 andeler pr. 31.12.2017.
Styret har det siste året bestått av:
Truls Johansen – ressurs på teknisk
Kjell Ivar Moe – ressurs på teknisk
Bjørn-Erik Simenstad – kontakt og koordinator på Nyset-siden
Anders Aagenæs – hovedansvarlig inn mot Stavadalen Hyttevel samt juridisk
Morten Francke-Jensen – hovedansvarlig inn mot Liaåsen hyttevel
Vidar Skoglund – styreleder og økonomiansvarlig
Styret har i 2017 gjennomført 4 styremøter. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet og viser et
overskudd etter avskrivninger på kr. 12.569, mot et budsjettert underskudd på kr. 28.050.
Hovedårsaken til dette skyldes mindre kjøring som følge av lite snø, samt lavere kostnader til
reparasjon og deler enn vi hadde budsjettert med. 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.
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