Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 20. oktober 2018 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
Henrik W. Bärnholdt, ny, for to år

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
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 2018/2019
Første snøfall kom 30. oktober. Første preparering samme dag inn til Åssjøkrysset der
oppgraderingen av vegen fortsatt var i gang.
Ny scooter ankom 21. november, men den ble foreløpig stående i garasjen.
Snøen kom i begynnelsen av desember og 6. desember ble Bislingsvegen pakket. Dagen etter
kjørte løypemaskinen inn til Trantjern og med avstikker opp Åssjøvegen samt opp til
Bislingen.
Ytterligere en dag seinere, 8. desember, ble det satt spor over Svea og Beltern
Deretter gikk det ytterligere nesten 14 dager, nærmere bestemt 20. desember, før det var
mulig å kjøre ut i terrenget oppe på Bislingsflaka og fram til der Formoløypa begynner å gå
nedover.
Løype på Myllavannet ble kjørt 22. desember.
Lille julaften ble treningsløypa oppe på Bislingsflaka kjørt. Alt i alt var det også siste sesong
mulig å gå på ski i jul- og nyttårshelga, altså som året før.
Etter nyttår kom det mer snø og 9. januar ble løypa over Ballangrudsæterhøgda, Formoløypa
og Grøntjernløypa kjørt. Det var imidlertid fortsatt ikke mer enn akkuratt nok snø til at det var
mulig.
Mer snø i månedsskiftet januar/februar gjorde at det også var mulig å kjøre løypa i
Syljusæterlia 5. februar. Forholdene i februar og mars var fine etter flere snøfall, spesielt midt
i mars kom det mye snø.
Utover i april endret forholdene seg noe, men forholdsvis kjølig vær ga fine forhold og
skiføret holdt seg fint, sjøl i en svært sein påske. Skidagen i Skjerpelykkja på palmesøndag
kunne gjennomføres under fine forhold.
Den antatt siste løypekjøringen ble foretatt 28. april opp til Bislingen, men 15 cm med snø 7.
mai ga grunnlag for en ny tur opp til Bislingen og også innover Myllslivegen som nå er det
offisielle navnet på vegen Mylla syd. Tom Stensaker avsluttet, mer eller mindre, sesongen sin
i løypene til Mylla løypeforening langt ut i mai, han nådde målet for skisesongen minimum
1.000 mil på ski!
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 2018. I tillegg var noen mindre grupper med
folk ute enkelte dager. De viktigste utbedringene var:
• Utbedringer i de bratteste partiene i Formoløypa
• Omlegging av løypa ved Elsevoldvegen (Snålvegen)
• Generell rydding og punktutbedring langs løypetraseene
• Påfylling av flis i enkelte løypepartier
• Bytte av ødelagte bruplanker/fornyelse av bruer
• Rydding av området rundt garasjen

• Oppsetting av noen nye skilt
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 624 timer, alle oppgaver inkludert. Løypemaskinene gikk 257 timer siste sesong mot 282
timer forrige sesong.
Stian Hauger er ansvarlig for scooterkjørinen. Han loggførte 115 timer på scooteren i tillegg
til et stort antall timer med dugnad og rydding av løypene. I tillegg kjørte Øivind Holum (11
timer) og Bjørn Arild Madsen (39 timer). Totalt antall timer til løypekjøring er 439 timer.
I tillegg til foreningens scooter er det også brukt private scootere til løypekjøring. Totalt har
scooterne gått noe over 4.000 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 og Arild gjør. Her kan en følge og se
på innleggene på hjemmesiden, mylla-løypeforening.no, Facebook og Instagram.
I løpet av det siste året har MLF lansert en ny og mer funksjonell hjemmeside som vi håper
vill bli brukt av medlemmer og andre.
Lene Li Dragland har ansvaret for utlegging av informasjon på hjemmesiden, Facebook og
Instagram. Arild legger også ut bilder og løypemeldinger. Styret retter en stor takk til begge.
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).
I løpet av det siste året er det satt opp nye skilter ved Skjerpelykkja og skilt som viser løypa til
Grua. Styret retter en stor takk til Sverre.
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 647.178 kroner.
Driftskostnadene utgjorde i alt 672.245 kroner, herav avskrivninger på maskiner, utstyr og
garasjen på i alt 284.728 kroner. Årsresultatet for sesongen 2018/2019, korrigert for netto
renteinntekter på 215 kroner, viser et underskudd på 25.067 kroner.
Balansen viser en egenkapital på 3.038.434 kroner som fordeler seg på garasjen, maskiner,
diverse utstyr og redskaper samt kontantbeholdning. Foreningen hadde ved beretningsårets
avslutning en kontantbeholdning på kr 1.106.598 og leverandørgjeld på kr 19.230.

Kontantbeholdningen er oppsparing for fremtidig kjøp av maskiner og utstyr. 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 løypemeldinger, utbedring av løyper og
kjøring av enkelte løyper for å få til mest mulig effektive kjøreruter. Skiforeningen ga
driftsstøtte til løypeforeningen med 50.837 kroner for sesongen 2018/2019.
Garasje
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 og forholdsvis godt
oppmøte.
Kul-turorientering
Som nevnt innledningsvis valgte årsmøtet høsten 2015 en komitè som fikk i oppgave å lage til
et Kul-turorienteringsopplegg.
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. Svært mange av postene
inneholder opplysninger om geologi, bosetting og næringsaktivitet i tidligere tider. Totalt er
det ca 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.
Komiteen ble gjenvalgt høsten 2018.
Mylla Løypeforening retter en stor takk til komiteen for arbeidet som er utført.
Planer framover
De viktigste oppgavene for styret og foreningen i 2019/2020 er vedlikehold og drift av
skiløypene, Kulturorienteringen og øvrig foreningsdrift, herunder medlems-oppfølging,
økonomi, informasjonsarbeid og arrangementet på palmesøndag. Skiforeningen har også
forespurt om vi kan etablere en servering på deres hytte i Svesvika. Det blir egen årsmøtesak.
Spesielt for året, er også at Kasserer Jarle Sundelin går ut av styret etter å ha vært med siden
oppsarten. I den forbindelse får vi ny adresse på Grua (PB 34, 2717 Grua) og vi organiserer
regnskapet med en regnskapsfører som jobber opp mot styret/Økonomiansvarlig.

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
Forbedre den nye traseen langs starten av Elsevoldvegen
Restaurering av «Odd-stubben» i vestenden av Mylla
Utbytting av gamle bruer
Fortløpende vedlikehold og forbedringer i eksisterende løypenett, gjøre traseene
jevnere og mer egnet for skigåing under forhold med lite snø
Fortløpende skilting og informasjon i løypenettet

Styret – oktober 2019
Tore H. Rassmussen

Olaf Godli

Jarle Sundelin

Eirik Formo

Henrik Werenskiold Bärenholdt

