Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen:
Leder
Kasserer
Sekretær
Løypeansvarlig
Grunneierkontakt

Tore Heldrup Rasmussen, gjenvalg, for ett år
Jarle Sundelin, gjenvalg, for to år
Olaf Godli, ikke på valg
Eirik Formo, gjenvalg, for to år
Stein Oppen, ikke på valg

Årsmøtet ble gjennomført i den garasjen.
Styrets virksomhet
Styret har siste år hatt 4 styremøter. I tillegg er det avholdt møter med Lunner almenning og
Skiforeningen.
De viktigste sakene har vært:











Organisering og gjennomføring løypekjøring gjennom vinteren/fastlegging av
kjøreruter
Kartlegging av nødvendige utbedringspunkter i eksisterende løypenett
Organisering og gjennomføring av dugnader i løypenettet
Arbeid med endringer i løypenettet, f.eks. kanalløypa
Regnskap – økonomi – økonomistyring
Refusjon av mva. i forbindelse med investeringer
Medlemsverving
Drifting av hjemmeside
Foreningens forhold til Skiforeningen
Foreningens forhold grunneierne, spesielt Lunner allmenning og Jevnaker Allmenning
samt Lunner kommune

Mylla løypeforening er registrert i Brønnøysundregistrene
Generelt om sesongen 2012/2013
Første preparering av løyper med scooter ble foretatt 8.desember i vegen langs
Mylla/Åssjøvegen/Trantjern. Samme dag ble noen av de mindre vannene kjørt med scooter.
Første tur med løypemaskinen langs Mylla ble foretatt 14. desember. Desember ble ingen stor
skimåned, dårlige forhold i julehelgen for første gang på mange år. Første tur over
Ballangrudsæterhøgda med løypemaskin ble gjennomført 11. januar. Grøntjernsløypa ble
kjørt dagen etter.
Store snøfall i slutten av januar og første halvdel av februar med mye rå og tung snø førte til
overheng og svært mye toppbrekk som igjen gjorde forholdene for løypekjøring svært
vanskelige. I slutten av mars var det 130 cm snø på Bislingsflaka.

Sjøl om sesongen holdt helt fram til 1. mai var avslutningen av årets sesong ikke like fin som i
fjor. Sein påske medførte at det heller ikke ble den store utfarten. Det ble observert skiløpere
langs Mylla syd så seint som 17. mai.
Totalt hadde løypeforeningen ansvaret for prepareringen av om lag 90 km med skiløyper,
fordelt med 50 km maskinløyper og 40 km scooterløyper. Mylla løypeforening har mottatt
38.100 kroner fra Lunner kommune for løypekjøring/utbedring av løyper siste sesong.
Skiforeningen fører nøyaktig statistikk over hvor mange ganger de enkelte løypestrekningene
blir kjørt. Ikke overaskende topper strekningen Mylla – Trantjern denne oversikten for
løypeforeningens vedkommende med 58 turer! De fleste av de andre sentrale løypene rundt
Mylla ligger med rundt 35 registrerte kjøringer i løpet av sesongen.
Dugnader
Det ble avholdt to organiserte dugnader høsten 2013 med utbedringer i følgende løyper:
 Løypa fra Syljusæterlia opp til Formoløypa
 Ytterligere utbedringer i de bratteste partiene i Formoløypa
 Utbedring av løype ved badeplassen på Svea
 Bygging av bruer ved Fløyta, Laubekkmyra og Vestenden
 Graving/planering i løypa ved Fløyta
 Senking av bekk ved Bjønnputten
 Rydding av området rundt garasjen
Det var et stort frammøte fra medlemmene ved disse dugnadene og styret vil rette en stor takk
til alle som har deltatt.
Drift av løypene
Arild Bernstrøm er løypesjef og hovedsjåfør på løypemaskinen. Arild loggførte sist vinter
450 timer totalt med løypekjøring. Løypemaskinen alene gikk 304 timer siste sesong mot 192
timer forrige sesong. Øyvind Holum har vært 2. sjåfør på løypemaskinen.
Scooterkjørere har vært Reidar Selvig, Øivind Holum og Stian Hauger og Øivind Holum. I
tillegg har Arild også hatt sine timer på scooteren. Totalt er det loggført 1.525 km
løypekjøring med foreningens scooter mot 1.723 km forrige sesong. Scooteren har vært i bruk
totalt 150 timer. I tillegg er det kjørt med to private scootere.
I tillegg til kjøring har Arild utført vedlikehold på maskiner, ettersyn i løyper osv. Arild har
loggført i alt 640 timer siste sesong.
Mylla løypeforening vil rette en veldig stor takk til alle løypekjørerne!
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside er et viktig medium for spredning av informasjon om foreningens
aktivitet for både medlemmer og andre. Dette gjelder daglige løypemeldinger fra Arild, de
ukentlige meldingene som går ut via hjemmesidens meldetjeneste til foreningens medlemmer
eller f.eks. dokumentasjon av dugnader osv. gjennom mange flotte bilder. Lene Lie Dragland
har oppgaven som web-bas og Mylla løypeforening vil takke henne og sønnen Simon for det
arbeidet de to utfører.

Økonomi/sponsorer
Foreningen har en solid økonomi, takket være bidrag fra hytteeiere, fastboende, kommuner,
Skiforeningen, sponsorer fra det lokale næringslivet og samarbeidende idrettslag. De totale
driftsinntektene (inkl. renter) var på 511.183 kroner. I dette tallet inngår også refundert mva.
på investeringer, om lag 70.00 kroner.
Variable driftskostnader utgjorde i alt 386.758 kroner. Avskrivninger på maskiner, utstyr og
garasjen utgjør i alt 224.504 kroner. Dette gir et driftsresultat for sesongen 2013/2014 på
minus 100.079 kroner.
Balansen viser en egenkapital på 2.142.690 kroner som fordeler seg på garasjen, maskiner,
diverse utstyr og redskaper samt kontantbeholdning. Foreningen har ved beretningsårets
avslutning en kortsiktig gjeld på 27.450 kroner Se nærmere redegjørelse i
regnskapsoppstillingen.
Mylla løypeforening har avtaler med et utvalg av bedrifter, de fleste lokale, om økonomisk
støtte for treårsperioden fra 2012 – 2014. Disse er Solhaugen Miljøhjem AS, Hadeland
Gjensidige Brannkasse, Sparebank 1 Jevnaker Lunner og Nettservice AS.
Mylla løypeforening vil rette en stor takk til alle bidragsytere, og spesielt til grunneierne som
holder grunn for skiløypene og hytteeierne som bidrar med de største økonomiske tilskuddene.
Forholdet til Skiforeningen
Alle løyper som foreningen har ansvaret for er inne på Skiforeningens rødmerkede løypenett.
Foreningen samarbeider med Skiforeningen om utbedring av løyper og kjøring av enkelte
løyper for å få til mest mulig effektive kjøreruter. Skiforeningen gir driftsstøtte til
løypeforeningen med om lag 40.000 kroner.
Forholdet til idrettslag og andre foreninger i nærområdet
Mylla løypeforening samarbeidet tidligere med Svea skilag, Jevcnaker Ski , Volla vel og Grua
ungdoms- og idrettslag. Deler av løypenettet som disse foreningene tidligere hadde ansvaret
for inngår nå i løypeforeningens løypenett.
Svea skilag har anskaffet egen løypemaskin og drifter sine egne løyper samt turløypene nord
for Nordstrand mot Svea skilags anlegg og nord for Stormyra mot Kalvsjø. Tilsvarende drifter
jevnaker Ski løypenettet med egen maskin ned mot Jevnaker. Det har utviklet seg et godt
felleskap rundt arbeidet for å utvikle et best mulig tilbud av skiløyper i området, hvilke løyper
som skal kjøres av hvem, behov for bistand i spesielle situasjoner osv.
Garasje
Oppføring av en egen oppvarmet garasje for løypemaskinen og annet utstyr var en stor, men
nødvendig investering for foreningen. Garasjen bidrar til bedre kvalitet på løypekjøringen ved
at maskiner og redskaper kan vedlikeholdes mye bedre gjennom sesongen samt at slitasjen på
maskinene reduseres fordi en unngår alle kaldstarter. Garasjen har blitt det naturlige
samlingspunktet/utganspunktet for foreningens aktiviteter.
Forholdet til grunneierne
Foreningen har møtt – og møter - stor velvilje blant grunneierne som vederlagsfritt stiller
grunn til disposisjon for løypenettet. Foreningens virksomhet er helt avhengig av denne
velviljen fra grunneiernes side. Foreningen har avtaler om grunn til skiløyper med i alt 49
grunneiere fordelt på 43 eiendommer. De to største grunneierne er Lunner almenning og
Jevnaker almenning. Disse grunneierne har også tillat bruk av skogsbilvegnettet til skiløyper i
den grad det ikke kolliderer med driften av allmenningene.

Skidag palmesøndag
Den tradisjonelle skidagen på palmesøndag ble avviklet også i år med greie snøforhold, selv
med sein påske.
Planer framover
Styret arbeider med følgende utbedringer/nye løyper








Ytterligere utbedring av løypa fra Syljusæter og opp til Formoløypa
Utbytting av gamle bruer
Opparbeide den nye kanalløypa mellom Mylla Dam og Svesvika
Utbedring av løypa mellom Høgnes og Vestend
Stadig arbeid med å gjøre traseene jevnere og mer egnet for skigåing under forhold
med lite snø
Det arbeides med å fullføre skilting i løypenettet.
Skidagen på palmesøndag vil bli ført videre i 2015

Styret – oktober 2014

