Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 21. oktober 2017 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

I tillegg har foreningen en gruppe for Kulturorienteringen bestående av Anne Sønstevold og
Jakob Skogseid samt Margrete Wiese og Inger Johanne Wiese som fikk ros og fornyet tillit på
årsmøtet.
Årsmøtet ble gjennomført i garasjen.
Styrets virksomhet
Styret har siste år hatt 4 styremøter. I tillegg er en del saker avklart gjennom epostrunder og
via telefon.
De viktigste sakene har vært:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisering og gjennomføring løypekjøring gjennom vinteren/fastlegging av
kjøreruter samt instruks for løypekjørere
Kartlegging av nødvendige utbedringspunkter i eksisterende løypenett
Organisering og gjennomføring av dugnader i løypenettet
Regnskap – økonomi – økonomistyring
Medlemsverving
Sponsorstøtte
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 ytterligere 10 poster for Kul-turorientering
Oppsetting av benk med kart i bordplate ved Trantjern
Bestilling/kjøp av ny scooter – finansiert med medlemsbidrag
Foreningens forhold til Skiforeningen
Kontakt med grunneierne, spesielt Lunner allmenning og Jevnaker allmenning og i
tillegg Lunner kommune

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

Generelt om sesongen 2017/2018
Første snøfall kom 24. oktober. Første preparering med scooter ble foretatt 27. oktober langs
Mylla syd til Åssjøkrysset. På grunn av tømmerdrift langs Mylla syd vest for Åssjøvika ble
vegen brøytet fram til jul.
Snøen som kom i oktober var bare en forsiktig oppstart. Sesongen kom ikke ordentlig i gang
før mot slutten av november og 26. november var det gangbar is på Svea, Beltern og deler av
Mylla. Dagen etter ble Bislingsvegen kjørt med løypemaskin.
3. desember ble alle vann unntatt Mylla kjørt med scooter. 14. desember ble skiltstaken satt
opp på Mylla og fra da var alle vann som M LF har ansvaret for regnet som sikre.
Det var noe varierende snøforhold framover mot jul, men det var fullt mulig å gå på ski.
Snøværet startet for alvor 2. juledag. I løpet av romjula fram til nyttårsaften ble hele
løypenettet kjørt opp.
Etter fire sammenhengende år med dårlige snøforhold i jule-/nyttårshelga var det igjen mulig
å bruke juleferien til å gå på ski i Mylla området.
4. januar ble det målt 90 cm med snø på Bislingen. Snøfallene fortsatte utover i januar og i
månedsskiftet januar/februar ble det målt 150 cm med snø på Bislingen. Slik fortsatte det
utover vinteren og årets sesong ble den mest snørike på mange år.
I tillegg til mye snø holdt temperaturen seg under null store deler av sesongen, noe som bidro
til jevne og fine forhold. Dette gjaldt også i påsken med svært gode og stabile forhold.
Snøforholdene var gode over hele Østlandet, noe som bidro til mindre press på løyper og
parkeringsplasser i vårt område.
Første mai var løypene over Bislingen og til dels i øvrig løypenett også i år godt besøkt. Det
var mange skiløpere med fine opplevelser.
En betydelig temperaturøkning i slutten av april og over i mai førte til at snøen forsvant svært
fort. Siste tur med løypemaskinen ble foretatt 6. mai.
Totalt hadde løypeforeningen ansvaret for prepareringen av om lag 90 km med skiløyper,
fordelt på 50 km maskinløyper og 40 km scooterløyper.
Dugnader
Det ble avholdt to organiserte dugnader høsten 2017. I tillegg var noen mindre grupper med
folk ute enkelte dager. De viktigste utbedringene var:
• Utbedringer i de bratteste partiene i Formoløypa
• Liten omlegging av løypetraseen oppe på Bislingen
• Ny trase for stormaskin mellom Muttabråtan og Grua
• Generell rydding og punktutbedring langs løypetraseene
• Rydding av kantvegetasjon langs vegen Mylla syd inn til Trantjern og opp Åssjøvegen
• I samarbeid med Jevnaker Almenning, rydding av traseen fra Gjerdingveien inn til
Trantjernet
• Påfylling av flis i enkelte løypepartier

•
•
•
•
•

Bytte av ødelagte bruplanker
Rydding og oppsetting av ny krakk med kart ved Trantjern
Rydding av området rundt garasjen
Oppsetting av noen nye skilt
I løpet av vinteren ble det gjennomført mye rydding langs løypene som en konsekvens
av den store snømengden

Det var et stort frammøte fra medlemmene ved de organiserte dugnadene og styret vil rette en
stor takk til alle som deltok.
Drift av løypene
Arild Bernstrøm er løypebas og hovedsjåfør på løypemaskinen. Arild loggførte siste sesong i
alt 740 timer, alle oppgaver inkludert. Løypemaskinene gikk 282 timer siste sesong mot 144
timer forrige sesong.
Stian Hauger er ansvarlig for scooterkjørinen. Han loggførte 112 timer på scooteren i tillegg
til et stort antall timer med dugnad og rydding av løypene. I tillegg kjørte Øivind Holum (21
timer) og Bjørn Arild Madsen (21 timer). I tillegg har Arild også hatt mange timer på
scooteren. Totalt har Arild notert 300 timer til løypekjøring.
I tillegg til foreningens scooter er det også brukt tre private scootere til løypekjøring.
Foreningens egen scooter kjørte totalt 3.117 km og de tre andre kjørte til sammen 1.358 km.
Mylla løypeforening vil rette en 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 Li 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).
Kartet som er nedfelt i bordskiva på benken ved Trantjern er laget av Sverre. Styret retter en
stor takk til Sverre Sjøblom for hans mange bidrag.
Økonomi/sponsorer
Foreningen har en solid økonomi, takket være bidrag fra hytteeiere, fastboende, kommuner,
Skiforeningen, sponsorer fra det lokale næringslivet og andre samarbeidende idrettslag. I
tillegg kommer støtte frå staten gjennom mva.refusjonsordningen. De totale driftsinntektene
(ekskl. renter) var i fjor på 876.675 kroner.
Variable driftskostnader utgjorde i alt 859.799 kroner. Avskrivninger på maskiner, utstyr og
garasjen utgjør i alt 537.375 kroner. Årsresultatet for sesongen 2017/2018, korrigert for netto
renteinntekter på 722 kroner, viser et overskudd på 17.599 kroner.

Balansen viser en egenkapital på 3.044.056 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 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 49.500 kroner for sesongen 2017/2018.
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 gjennomført i fint vær, med mye snø og godt
oppmøte.
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 2017. 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 har i 2018 blitt satt ut ytterligere 10 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 50
poster som det er mulig å oppsøke. Alle postene er samlet i et flott hefte som er trykket opp
og som er tilgjengelig for alle til en svært hyggelig pris.
Mylla Løypeforening retter en stor takk til komiteen for arbeidet som er videreført også i år!
Planer framover
De viktigste oppgavene for styret og foreningen i 2018/2019 er vedlikehold og drift av
skiløypene, Kul-turorienteringen og øvrig foreningsdrift herunder informasjonsarbeid og
arrangementet på palmesøndag. I tillegg kommer noen mulige nye løypetraseer.
Styret arbeider med følgende utbedringer/nye løyper:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ytterligere utbedring av løypa fra Syljusæter og opp til Formoløypa samt nedre del av
Grønntjernsløypa
Øvre del av Formoløypa
Forbedret trase langs starten av Elsevoldvegen
En ny trase fra Høgnes og rundt Helgehaugen/Lahmannshaugen. Denne vil inkludere
løype til nytt hyttefelt som planlegges nord-øst for Helgehaugen
Traseen langs Mylla syd i forbindelse med vegarbeid som gjøres av Jevnaker
allmenning. Mulig ny trase langs vegen fra Åssjøvika til Trantjern
Utbytting av gamle bruer
Stadig arbeid med å gjøre traseene jevnere og mer egnet for skigåing under forhold
med lite snø
Fortløpende skilting og informasjon i løypenettet.

Styret – oktober 2018
Tore H. Rassmussen

Olaf Godli

Jarle Sundelin

Eirik Formo Stein Oppen

