
Referat fra  Løypekomité møte 23 februar 2019 

Tilstede:  

Einar Einstad Fra Skeikampen Pluss (einar@einstad.no) 

Frode Bjørklund fra Austlid området (post@bjorklundvvs.no) 

Roy Dahl fra Lonan/ Brånås området (roy.dahl1@outlook.com) 

Stein Stølen fra Fjellandsbyen (stein.stolen@voiceasp.no) 

Steinar Strømsborg fra Skeibo (ste.str@online.no) 

 

Sak 1 

Orientering om gjennomførte tiltak og drift i 2018 

Olav Thon Gruppen( heretter kalt OTG) og status pr dd.  

OTG gruppen har igjen meldt at de ønsker å trekke seg fra avtalen om 

innbetaling av Serviceavgift til Skeikampen pluss og heller innbetale et 

fast årlig beløp. Avtalen med OTG ble inngått i desember 2017. Møter 

pågår mellom OTG og Skeikampen Pluss og Gausdal Kommune. 

I forbindelse med utbyggingen av velkomstsenteret til leiligheter ønsker 

OTG å betale en fast serviceavgift i stedet for andel av omsetning. 

Løypekomiteen ønsker at Kommunen legger maksimalt trykk på OTG for 

å beholde dagens avtale. Det må være viktig for alle næringsdrivende på 

Skei at Skeikampen pluss har midler nok til å gjennomføre de tiltak det er 

behov for. De fleste andre næringsdrivende på Skei innbetaler som avtalt 

Serviceavgift i forhold til omsetning. Ved utleie av næringseiendom 

bør det være med en klausul om å bidra med serviceavgift slik 

at man sikrer at alle næringsdrivende er med og bidrar på lik 

linje. 

 

Bidrag fra Gausdal Kommune: 

Det ble i 2018 inngått en 3 årig avtale med Gausdal kommune om et 

bidrag på  1 mill pluss MVA pr år, Løypekomiteen ser gjerne at 

kommunen øker sitt bidrag ytterligere fremover, da det vil gi et viktig 
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signal til fritidboligeierne som bidrar til Skeikampen Pluss på frivillig 

basis. 

 

Status skistadion og øvrige løyper: 

Skeikampen pluss har Lagt ut  kr 500.000,- i planleggingskostnader til 

vei og bru, samt grunnerverv vedSkistadion, beløpet skal tilbakeføres 

senere. Det er skiklubbene i Follebu / Gausdal og Tretten som skal drifte 

skistadion. Løypene kjøres sammen med de andre løypene på Skei,men 

skiklubbene skal betale for løypekjøring når det skal avholdes renn der.  

Det er planlagt rulleskitrase og lysløype med snø produksjon og målet 

må være å få etablert rulleskitrase langs lysløype opp til skitorget i 

sentrum av Skei. 

Eventuelle problemer med lyd fra skiskytterstadion regner man ikke med 

å få da det skal anlegges voll mot bebyggelsen som skjermer for lyd. 

 

Einar Einstad informerte Løypekomiteen om siste årsmøte i Skeikampen 

pluss. Det fremkom ikke noe nytt og økonomien ansees å være solid da 

man ikke har foretatt de store investeringene de senere år grunnet 

usikkerheten rundt OTG. 

 

 

Sak 2 

Orientering om innkreving av løypeavgift – framtidig 

finansiering av fellestiltak. 

                                                  2018                      2017 

Innbetalt fra   Frivillige avtaler    kr. 466.500,-        461.000,-  

                      Frivillige  innbet.   kr. 224.750,-         225.000,- 

                      Pliktige                 kr. 422.380,-         358.000,- 

 + serviceavgift som anslåes til ca 750.000,- for 2018 ( ikke innbetalt pr 

dd.) 

 



 

Frivillig avtaler med 14  velforeninger med til sammen 627 medlemmer ( 

gjennomsnittlig innbetaling ca 750,-pr fritidsbolig) 

569 hytte og leilighets eiere har fått tilsendt infobrev med oppfordring om 

innbetaling av kr. 1000,-   ( ca 75% har betalt frivillig bidrag)  

Det er 423 hytter med pliktig innbetaling. Beløpene varierer fra kr 760,-til 

1428,- pr år og indeksreguleres hvert 3 år 

 

Løypekomiteen ønsker at flest mulig blir med via sine velforeninger 

med innbetaling via felleskostnadene i velforeningen. Dette vil 

forenkle faktureringen for Skeikampen Pluss og sikre at alle er med 

å bidra til vårt fantastiske løypenett. Noen bidrar med kr 500,- andre 

kr 611,-  noen kr 650,- eller kr 750,- mens de fleste har vedtatt å 

innbetale kr 1.000,- 

Det er ønskelig at man forsøker å få til at alle er med og bidrar med 

samme beløp, forslagsvis kr 1.000,- pr fritidsbolig. 

 

Kostnadene ved løypekjøring er i underkant av kr 2 mill pr sesong. 

Det er dessuten betydelige kostnader forbundet med tilrettelegging av 

løypene om sommeren samt rydding av turstier, klopping etc samt 

merking av gang og sykkelstier. 

 

 

 

Sak 3 

Gjennomgang av prioriteringsplan for tiltak i løype og stier 

Løypekomiteens forslag til Prioritering av nye tiltak.: 

• A) Sentrum av Segalstad -tilførselsløype. 

Her er det foreløpig stoppet opp på grunn av manglende regulering 

av skiløype traseen over Thon Hotell Skeikampen sitt område. 



• B) Gammelseterrunden fra Gammelsætra til 

Tøftumsæter ( Sykkelsti?) 

• Omlegging av Gammelseterrunden til gjennomgangsløype opp til 

Tøftumsetra har vært et prioritert tiltak fra Løypekomiteen i flere år, 

men vil være relativt kostnadskrevende. Skeikampen Pluss har 

ikke glemt forslaget og løypetraseen har man sett på. 

• C) Nisju frem over Langlihaugen mot Austlid ( men, 

likevel beholde dagens trasé ned mot Peer Gynt 

Vegen) 

Dette vil sannsynligvis være rimeligere å få til enn pkt B og 

Løypekomiteen har lagt press på Skeikampen Pluss om å 

gjennomføre grunnarbeidet med denne løypetraseen sommeren 

2019.  Ønsket er at løypa skal knyttes sammen med 

Kyrakamprunden i nordvestre hjørne av kyrakampløypa. Det er 

dessuten ønskelig å beholde dagens løypetrasé ned mot Peer 

Gyntvegen slik som den ligger i dag. 

• D) Omlegging av løypa ved Gamledalen, unngå den 

bratte bakken ned mot Torsdalen: 

Her ble det gjennomført krattrydding høsten 2018 og løype ble 

oppkjørt i uke 7 2019,  det gjenstår noe grunnarbeider for å kunne 

kjøre opp løypene når det  er lite snø. Dette er grunnen til at det 

ikke ble kjørt tidligere i sesongen. Sommeren 2019 vil man 

gjennomføre de resterende grunnarbeider her. Den nye løypen er 

meget vel mottatt blant de fleste brukere. 

• E) Oppgradering av Skei - Veslesetra og unngå at 

løypa ligger rett under kraftledningen oppgradere til 

Skøyting. 

I dag fremstår det på «Skisporet» at løypen mot Austlig / Bjørga er 

klassisk og skøyte løype, dette stemmer ikke. Den er kun 

tilrettelagt for klassisk skiløype. 

Dette vil bli rettet opp på Skisporte.no 

Hele denne Traséen vil bli endret når utbyggingen av vei over til 

Austlid samt hyttefeltene blir utbygget. 



F) Oppdatering av vedlikehold av løypenett, 

sykkelstier og turstier samt skilting: 

Dette er arbeid som utføres fortløpende gjennom sommeren. Noen 

steder blir dette gjort på dugnad av hytteeierene selv. Roy Dahl 

med naboer rydder og merker turstier med blått hver sommer, ved 

Systugusetra- Volesetra fram til droppstedet Valdemar, mot 

Bennsjøen .(Altså området vest for Nisjuvannet)  

Løypekomiteen oppfordrer andre velforeninger til å gjøre det 

samme der de ser behov. Ta kontakt med Skeikampen Pluss for å 

sjekke behovet.  

 

 

 

 

Sak 4 

Innkomne forslag: 

A) Oppkjøring av den gamle skiskytterløypa ved Austlid 

-Dette blir nå gjort av og til men kan ikke prioriteres foran andre løyper i 

området. 

B) Tilførselsløype fra Lonanfeltet / Brånåsfeltet: 

Her vil det bli omregulert i løpet av 1 til 2 år og ny løype vil komme mot 

Trisnipp området. Det arbeides med ny reguleringsplan for Svarttjernlia 

nord, og ny løypetrase blir regulert. Løypa vil ta av fra løype 1 mellom 

Skei og Vesleseter og gå langs Brannåsmyra opp til Trisnipp setra 

 

B) Koble sammen løypa fra Gammelsætra til Tøftumsetra  
Se pkt 3 sak B 

 

D) Informasjon om båndtvang på Skei: 

- Det har lenge vært et felles ønske om å regulere forholdet med 

båndtvang i løypenettet på Skei. Skeikampen Pluss har siden 2017 



hatt møter med kommunen om å få på plass regler for båndtvang. I 

fjor ble det innført midlertidige regler for båndtvang på Skei. Det er 

ønskelig at man setter press på kommunen for å fatte vedtak om 

båndtvang så snart som mulig, dette har vært utsatt i lang tid.  

Løypekomiteen mener å ha merket at det er langt mindre konflikter 

mellom skiløpere og hund enn tidligere og det er ikke mye hundelort å 

se i løypene lenger. All honnør til hundeiere på Skei for å vise respekt 

for andre og ta hensyn i løypene. 

Straks reglene er vedtatt håper vi Samarbeidsutvalget informerer sine 

medlemmer om dette og legger det ut på sine hjemmesider. 

E)  Div klager er innkommet på at det brøytes på veiene 

helt ned på grunnen slik at det oppstår farlige 

situasjoner der løypene krysser vei: 
Løypekomiteen oppfordrer de som brøyter veiene på Skei / Austlid 

om å forsøke å ta så mye hensyn som mulig til kryssende skiløyper 

og ikke skrape helt ned på grusen der løypen krysser veien. 

 

F) Handicap tilrettelagt løype ved Austlid: 
- Dette har ikke vært mulig å få til da det i så fall vil måtte gå over 

privat grunn der grunneier ikke ønsker skiløyper over sin eiendom. 

G) Melding fra Sør Skei Hytteeierforening ang økt bidrag. 

Sør Skei hytteierforening har meldt fra om at de vil forsøke å øke sitt 

bidrag til Skeikampen pluss fra kommende år slik at det samsvarer med 

det de fleste andre innbetaler da dette føles mest rettferdig. 

Løypekomiteen setter stor pris på denne holdningen. 

 

Sak 5 
Medlem i løypekomiteen på valg, valgperioden er 3 år 
Leder: ny må velges av Skeikampen Pluss ved neste årsmøte 
 
Nestleder: Steinar Strømsborg er på valg som nestleder men sitter i 
komiteen frem til 2020 
(Valgperiode er for leder og nestleder er 1 år) 
 
Frode Bjørklund sitter frem til 2021 
Roy Dahl sitter frem til 2021 



Stein Stølen sitter frem til 2020 
 

 
Det er ønskelig med 1 nytt medlem, helst fra Slåsæter / Sørskei området. 
Og fortrinnsvis en med lokal tilknytning. 

 

 

Løypekomiteen ønsker å rette en stor takk til vårt 

fantastiske Løypemannskap med Knut Erik Hagen i 

spissen. De sørger for at vi på i hele Gausdal Nordfjell har 

Norges beste løypenett.  

Til sammen 160 km løyper hos oss, som dessuten er  

knyttet sammen med Kvitfjell og Gålå sine løyper. ( til 

sammen 450km løypenett) Vi har løyper på snaufjellet og i 

skogsterreng og kan derfor glede oss over muligheten til å 

være ute på ski i nesten all slags vær. Knut Erik Balle 

Hagen er Skeikampens beste markedsfører med sine 

daglige facebook innlegg med bilder og informasjon om 

løypene på Skei. 

 

Løypekomiteen ønsker at Samarbeidsutvalget legger ut våre referater på 

sine hjemmesider og oversender referatet til sine medlemmer. Vi har 

også utarbeidet «SKI VETT REGLER» som vi ønsker at 

Samarbeidsutvalget oversender sine medlemmer og legger ut på sine 

hjemmesider 

 

 

Skei 25 februar 2019 

Steinar Strømsborg 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


