Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 22. oktober 2016 har styret hatt denne sammensetningen:
Leder
Kasserer
Sekretær
Løypeansvarlig
Grunneierkontakt

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

I tillegg valgte årsmøtet en gruppe for Kulturorienteringen bestående av Anne Sønstevold og
Jakob Skogseid samt Margrete Wiese og Inger Johanne Wiese.
Årsmøtet ble gjennomført i garasjen.
Styrets virksomhet
Styret har siste år hatt 5 styremøter. I tillegg er det løpende dialog med Lunner almenning,
Jevnaker almenning, Skiforeningen og flere av de øvrige grunneierne.
De viktigste sakene har vært:















Organisering og gjennomføring løypekjøring gjennom vinteren/fastlegging av
kjøreruter samt instruks for scooterkjørere
Kartlegging av nødvendige utbedringspunkter i eksisterende løypenett
Organisering og gjennomføring av dugnader i løypenettet
Regnskap – økonomi – økonomistyring
Kjøp av ny løypemaskin og salg av gammelmaskin
Vurdering av snøproduksjon – befaring sammen med Skiforeningen og Jevnaker
allmenning
Medlemsverving
Søknad om støtte fra Lunner kommune og forskjellige fond
Søknad om mva. refusjon
Hjemmeside, Facebookside og drifting av disse – forbedring av funksjonalitet,
herunder for innbetaling av medlemsbidrag. Opprettelse av Vipps mobilepay
Kontakt med lagets medlemmer gjennom løype- og føremeldinger og annen
informasjon
Utarbeidelse og utsetting av poster for Kul-turorientering
Foreningens forhold til Skiforeningen
Foreningens forhold grunneierne, spesielt Lunner allmenning og Jevnaker allmenning
samt Lunner kommune

Mylla løypeforening er registrert i Brønnøysundregistrene, men ikke i mva-registret.

Generelt om sesongen 2016/2017
Første preparering med scooter ble foretatt 5. november med om lag 30 cm snø. Mesteparten
av løypenettet, med unntak av løypa over Ballangrudsæterhøgda og opp Formoløypa, men
inkludert rundløypa på Bislingen, ble kjørt denne dagen. Dagen etter ble løypa langs Mylla
syd/Åssjøvegen samt vegen opp til Bislingen kjørt med løypemaskin. I de etterfølgende
dagene ble løypenettet pakket ytterligere med scooter.
Siste kjøring med Pisten Bully 100 løypemaskin ble foretatt 12. november. I påvente av ny
maskin ble løypene kjørt med scooter fram til 24. november da ny løypemaskin, Prinoth
Husky, ankom Mylla.
Den nye maksinen ble så vidt tatt i bruk før mildvær, vind og regn ødela de fine forholdene
som hadde vart i om lag tre uker. Resten av november, hele desember og fram til 13. januar
var det ikke mulig å kjøre løyper.
Det var fjerde år på rad med dårlige snøforhold i jule-/nyttårshelga.
Det kom noe snø utover i januar og februar, men mange plasser var det fortsatt for lite til å
bruke løypemaskinen. Først 10. februar var det mulig å kjøre hele løypenettet med den nye
maskinen.
Resten av vinteren fram til april forløp noen lunde greit. Sein påske bød dessverre ikke på de
aller beste forholdene i påskehelga. Det stabile vinterværet med minusgrader er desverrre ikke
lenger like vanlig som i tidligere år. Lite snø i lågereliggende områder førte til helger med stor
pågang i området og det var i tillegg svært mange som nyttet skibussene fra Oslo til Mylla.
1. mai var parkeringsplassen ved garasjen som vanlig fyllt med biler og skiløpere. Siste tur
med løypemaskinen langs Mylla, opp Formoløypa og opp på Bislingsflaka ble foretatt 5. mai.
Aller siste kjøring ble foretatt i Bislingsvegen så seint som 12. mai, over et halvt år etter første
kjøring ble foretatt tidlig i november.
Totalt hadde løypeforeningen ansvaret for prepareringen av om lag 90 km med skiløyper,
fordelt på 50 km maskinløyper og 40 km scooterløyper. Mylla løypeforening har i
beretningsåret mottatt 25.150 kroner fra Lunner kommune for løypekjøring/utbedring av
løyper i sesongen 2015/2016. Bidraget kommer altså på etterskudd.
Dugnader
Det ble avholdt to organiserte dugnader høsten 2016. I tillegg var noen mindre grupper med
folk ute enkelte dager. De viktigste utbedringene var:
 Utbedringer i de bratteste partiene i Formoløypa
 Opparbeidelse av den gamle treningsrunden på Bislingen
 Generell rydding og punktutbedring langs løypetraseene
 Rydding av kantvegetasjon langs vegen Mylla syd inn til Trantjern og opp Åssjøvegen
 Rydding av området rundt garasjen
Det var et stort frammøte fra medlemmene ved de organiserte dugnadene og styret vil rette en
stor takk til alle deltok.
Drift av løypene
Arild Bernstrøm er løypebas og hovedsjåfør på løypemaskinen. Arild loggførte siste sesong i
alt 515 timer, alle oppgaver inkludert. Løypemaskinene gikk 144 timer siste sesong mot 182

timer forrige sesong. Stian Hauger er under opplæring på løypemaskinen og har opparbeidet
god kunnskap både på kjøring og teknisk vedlikehold.
Scooterkjørere har vært Stian Hauger (65 timer), Øivind Holum (16 timer) og Trond Skjerva
(26 timer) samt Bjørn Arild Madsen. I tillegg har Arild også hatt 32 timer på scooteren. I
tillegg til foreningens scooter er det også brukt private scootere til løypekjøring, spesielt i en
periode da foreningens scooter var inne til reparasjon pga. en oljelekkasje.
Mylla løypeforening vil rette en veldig stor takk til alle løypekjørerne!
Foreningens hjemmeside/Facebook
Foreningens hjemmeside og Facebookside er viktige medium for spredning av informasjon
om foreningens aktivitet og arbeid for både medlemmer og andre. Dette gjelder daglige
løypemeldinger fra Arild, de ukentlige meldingene som går ut via hjemmesidens
meldetjeneste til foreningens medlemmer fra Olaf eller f.eks. dokumentasjon av dugnader osv.
gjennom mange flotte bilder og beskrivelser som Lene gjør. Foreningens hjemmesider og
funksjonaliteter videreutvikles fortløpende og styret opplever nå at hjemmsiden fungerer bra.
Lene Lie Dragland har ansvaret for utlegging av informasjon på hjemmesiden og Facebook og
styret retter en stor takk til henne.
Skilting
Mylla løypeforening har utviklet et godt nett med skilter og store kart. De tradisjonelle
løypeskiltene er det Skiforeningen som utarbeider og bekoster. Mylla løypeforenings egne
skilter samt kart utarbeides og kostnadsdekkes av Sverre Sjøblom (Skiltmaker Sjøblom).
Styret retter en stor takk til Sverre Sjøblom for dette bidraget.
Økonomi/sponsorer
Foreningen har en solid økonomi, takket være bidrag fra hytteeiere, fastboende, kommuner,
Skiforeningen, sponsorer fra det lokale næringslivet, samarbeidende idrettslag og diverse
støtteordninger/mva.refusjon. De totale driftsinntektene (ekskl. renter) var på 1.437.366
kroner. I dette tallet inngår salg av den gamle løypemaskinen, refundert mva. på investeringer
osv.
Variable driftskostnader utgjorde i alt 557.505 kroner. Avskrivninger på maskiner, utstyr og
garasjen utgjør i alt 350.925 kroner. Årsresultatet for sesongen 2016/2017, korrigert for netto
renteinntekter på 12.756 kroner, viser et overskudd på 892.617 kroner.
Balansen viser en egenkapital på 3.032.112 kroner som fordeler seg på garasjen, maskiner,
diverse utstyr og redskaper samt kontantbeholdning. Foreningen har ved beretningsårets
avslutning en kortsiktig gjeld på 875 kroner. Se nærmere redegjørelse i
regnskapsoppstillingen.
Mylla løypeforening har avtaler med et utvalg av bedrifter, de fleste lokale, om økonomisk
støtte for treårsperioden fra 2014 – 2016. Disse er Solhaugen Miljøhjem AS, Hadeland
Gjensidige Brannkasse, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Nettservice AS og Custo Eigedom.
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 ga driftsstøtte til
løypeforeningen med 46.500 kroner for sesongen 2016/2017. I tillegg ga Skiforeningen
ekstraordinær støtte på 100.000 kroner til innkjøp av den nye løypemaskinen.
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 måtte dessverre avlyses pga. lite snø.
Kul-turorientering
Som nevnt innledningsvis valgte årsmøtet høsten 2015 en komitè som fikk i oppgave å lage til
et kul-turorienteringsopplegg. Komiteen ble gjenvalgt høsten 2016. Formålet var/er å gi
foreningens medlemmer og andre et tilbud om å bruke det flotte terrenget rundt Mylla/Svea
og noe inn i Nordmarka også på sommerstid. Det ble i 2017 satt ut ytterligere 18 poster som
utgjør konkrete turmål, enten til fots eller på sykkel. Svært mange av postene inneholder
opplysninger om geologi, bosetting og næringsaktivitet i tidligere tider. Totalt er det nå 40
poster som det er mulig å oppsøke.
Styret retter en stor takk til komiteen for arbeidet som er videreført i år!
Planer framover
De viktigste oppgavene for styret og foreningen i 2017/2018 er vedlikehold og drift av
skiløypene, kulturorienteringen og øvrig foreningsdrift herunder informasjonsarbeid og
arrangementet på palmesøndag. I tillegg kommer oppfølging og utbedring etter
oppgraderingen av vegen Mylla syd/Åssjøvegen (Jevnaker almenning), løypetrase mot
planlagt hyttefelt nord for Mylla panorama (Helgehaugen) og mulig ny løypetrase mellom
Svea og Grua.
Styret arbeider med følgende utbedringer/nye løyper:






Ytterligere utbedring av løypa fra Syljusæter og opp til Formoløypa samt nedre del av
Grønntjernsløypa
Forbedret trase langs starten av Elsevoldvegen og eventuell ny trase rundt
Helgehaugen
Traseen langs Mylla syd i forbindelse med vegarbeid som gjøres av Jevnaker
allmenning
Ny trase for løypemaskin mellom Svea og Grua
Utbytting av gamle bruer





Stadig arbeid med å gjøre traseene jevnere og mer egnet for skigåing under forhold
med lite snø
Benk og kart ved Trantjern i samarbeid med Jevnaker almenning
Fortløpende skilting og informasjon i løypenettet.

Styret – oktober 2017
Tore H. Rassmussen Olaf Godli

Jarle Sundelin

Eirik Formo Stein Oppen

