Styrets sammensetning
Ved årsmøtet 12. oktober 2012 fikk styret denne sammensetningen:
Leder
Kasserer
Sekretær
Løypeansvarlig
Grunneierkontakt

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

For å opprettholde balansen i styret mht. årlige valg har styret siden blitt enig om at Eirik
Formos funksjonstid i første periode bør settes til ett år. Det betyr at Eirik Formo er på valg
igjen ved årsmøtet 2013. Årsaken er at Tore Heldrup Rasmussen rykket opp til vervet som
leder midt i sin funksjonstid på to år.
Årsmøtet ble gjennomført i den nye garasjen.
Styrets virksomhet
Styret har siste år hatt 5 styremøter. I tillegg er det avholdt møter med Lunner almenning og
Skiforeningen samt diverse møter i forbindelse med garasjebyggingen.
De viktigste sakene har vært:













Kartlegging av nødvendige utbedringspunkter i eksisterende løypenett
Organisering og gjennomføring av dugnader
Fastlegging av kjørerute for løypemaskin
Organisering av scooterkjøring/fastlegging av kjøreruter
Fullføring av arbeidet med ny garasje
Regnskap – økonomi – økonomistyring
Refusjon av mva. i forbindelse med investeringer
Forlengelse av eksisterende/oppretting av nye sponsoravtaler med lokalt næringsliv
Medlemsverving
Utvikling av nytt opplegg for kontakt med foreningens bidragsytere gjennom
ukentlige løype- og føremeldinger i sesongen
Drifting av hjemmeside
Foreningens forhold til Skiforeningen

Mylla løypeforening er registrert i Brønnøysundregistrene
Generelt om sesongen 2012/2013
Første preparering av løyper med scooter ble foretatt 29. oktober i vegen langs
Mylla/Åssjøvegen/Trantjern. Vinteren kom for ordentlig først en måned seinere og 30.
november ble maskinen flyttet til garasjen. Første tur med løypemaskinen langs Mylla ble

foretatt 1. desember. Scooterløypene over vannene ble kjørt rundt 10. – 12. desember. Første
tur over Ballangrudsæterhøgda med løypemaskin ble gjennomført 17. desember (en dag
seinere enn i 2011) og Formoløypa ble kjørt 19. desember.
Vinteren holdt seg mye bedre denne sesongen enn i de to foregående årene og en unngikk de
vanskelige mildværsperiodene med de problemer det medfører. Påsken 2013 ble en av de
beste på mange år, hva angår vær og føreforhold
Sesongen varte ut hele april og siste løypekjøring ble foretatt 1. mai etter et større oppslag om
Mylla løypeforening i Aftenposten 30. april.
Totalt hadde løypeforeningen ansvaret for prepareringen av om lag 90 km med skiløyper,
fordelt med 50 km maskinløyper og 40 km scooterløyper.
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/utvidelse av løypenettet
Det ble avholdt to organiserte dugnader høsten 2012 med utbedringer i følgende løyper:
 Løypa fra Syljusæterlia opp til Formoløypa
 Ytterligere utbedringer i de bratteste partiene i Formoløypa og Syljusæterlia
 Utbedring av løype ved badeplassen på Svea
 Bygging av bru ved Bislingsvegen
 I tillegg ble det lagt ned mange timer i forbindelse med bygging av garasjen og
ferdigstilling av uteområdet rundt garasjen
Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt på disse dugnadene.
Drift av løypene
Arild Bernstrøm er løypesjef og hovedsjåfør på løypemaskinen. Arild loggførte sist vinter 192
timer løypekjøring med løypemaskin mot 183 timer forrige sesong. Øyvind Holum har vært 2.
sjåfør på løypemaskinen.
Scooterkjørere har vært Reidar Selvig, Øivind Holum og Fredrik Aubert. I tillegg har Arild
også hatt sine timer på scooteren. Totalt er det loggført 1.723 km løypekjøring med scooter
mot 1.174 km forrige sesong. Scooterene har vært i bruk totalt 396 timer.
I tillegg til kjøring har Arild også utført vedlikehold på maskiner, ettersyn i løyper osv. Arild
har loggført i alt 798 timer siste sesong. En god del av disse timene har også vært knyttet til
garasjebyggingen.
Mylla løypeforening vil rette en 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 e-post til foreningens medlemmer eller f.eks.
dokumentasjon av dugnader osv. gjennom mange flotte bilder. Lene Li Dragland har
oppgaven som web-bas og Mylla løypeforening vil takke henne for det arbeidet hun utfører.
Simon Knutzen har laget til et nytt opplegg for utsending av meldinger til foreningens

medlemmer som ble tatt i bruk i januar 2013. Dette har forenklet oppgaven med å sende ut
disse meldingene og Mylla løypeforening vil takke ham for det arbeidet han har utført.
Økonomi/sponsorer
Foreningen har en solid økonomi, takket være bidrag fra hytteeiere, fastboende, kommunen,
Skiforeningen, sponsorer fra det lokale næringslivet og andre. De totale driftsinntektene var
på 709.335 kroner.
Variable driftskostnader utgjorde i alt 234.009 kroner. Avskrivninger på det maskinelle
utstyret utgjorde 289.394 kroner. Dette gir et driftsresultat for sesongen 2012/2013 på
185.931 kroner som tillagt renteinntekter på 14.009 kroner gir et samlet årsresultat på 199.940
kroner.
Balansen viser en egenkapital på 2.242.769 kroner som fordeler seg på garasjen, maskiner,
diverse utstyr og redskaper samt kontantbeholdning. Foreningen har ved beretningsårets
avslutning en kortsiktig gjeld på 38.520 kroner Se nærmere redegjørelse i
regnskapsoppstillingen.
Mylla løypeforening har avtaler med et utvalg av bedrifter, de fleste lokale, om økonomisk
støtte for treårsperiodeb fra 2012 – 2014. Disse er:
Solhaugen Miljøhjem AS (3 x 10.000)
Hadeland Gjensidige Brannkasse (3 x 10.000)
Sparebank 1 Jevnaker Lunner (3 x 10.000)
Nettservice AS (3 x 5.000)
Kristian Stensæter har også denne sesongen bidratt med mye gravearbeid og spesielt i
forbindelse med oppføringen av garasjen.
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 45.000 kroner. I tillegg har Skiforeningen bidratt med 150.000
kroner til garasjen.
Forholdet til idrettslag og andre foreninger i nærområdet
Mylla løypeforening samarbeider med Svea skilag og Volla vel. Deler av løypenettet som
velforeningene tidligere hadde ansvaret for inngår nå i løypeforeningens løypenett. Spesielt de
siste årene er det opparbeidet et bra løypenett nordover i bygda der Jevnaker Ski og Svea
skilag har ansvaret.
Samarbeidet mellom løypeforeningen og Svea skilag har siste sesong vært regulert gjennom
en egen ettårig avtale. Svea skilag har kjøpt egen løypemaskin og drifter sine egne løyper.
Svea skilag har ansvaret for turløypene nord for Nordstrand mot Svea skilags anlegg og nord
for Stormyra mot Kalvsjø. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale som regulerer hvordan
organisasjonene i felleskap skal arbeide 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.

Garasjen ved Mylla
Oppføring av en egen oppvarmet garasje for løypemaskinen og annet utstyr har vært 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.
I forbindelse med bygging av garasjen har vi mottatt støtte i form av produkter, rabatter og
tjenester med en samlet verdi på om lag 200.000 kroner. De viktigste bidragsyterne var:
Glava – Nordsjø – Isola
Svein Oves stillaser – Snekker Stig Johansen – Skiltmaker Sjøblom
Maxbo – Skiforeningen – Lunner almenning
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 i et strålende påskevær og med godt
frammøte
Planer framover
Styret arbeider med følgende utbedringer/nye løyper









Ytterligere utbedring av løypa fra Syljusæter og opp til Formoløypa
Omlegging av løypa på sørsiden av Myllsfløyta
Bygging av ny bru over Myllselva ved østenden av Fløyta
Ny løype fra dammen i Myllsfløyta i retning nordover mot Yttersvea. Denne løypa
kan ikke anlegges før Lunner almenning har gjennomført tømmerdrift i området,
forhåpentligvis i desember 2013
Ny bru over Lauvbekken nord for Bjønnputten
Ny bru ved Vestenden i Mylla
Det arbeides med å fullføre skilting i løypenettet.
Skidagen på palmesøndag vil bli ført videre i 2014

Styret – oktober 2013

