
Protokoll fra Løypekomité møte 29 februar 2020 

Tilstede:  

Einar Einstad og Ivar Rusten Fra Skeikampen Pluss (einar@einstad.no)  (ivrusten@bbnett.no) 

 

Dag Hjerpseth Sørskei/Slåseter (hjerpabestill@gmail.com) 

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 

Einstad og Rusten orienterte om gjennomførte tiltak og drift i 2019: 

a) Den nye traseen i Torsdalen er planert, krattet og stein er fjernet. 

b) Brua over elven ved Sjøstera er breddet ut. Og Jønnburunden er bundet sammen med Kjølen 

Hematløypa. 

c) Tilførselsløyper på Sørskei er krattet og pusset opp. 

d) Gammelseterrunden er koblet sammen med Kyrakampløypa. 

e) Det er ryddet en del stier og lagt ut klopper på sommerstiene. 

f) Den lenge planlagte omlegging av Nisjuløypa slik at den skulle komme inn på toppen over 

Systugusetra og Toftomstra ble merket og oppgått i sommer, men er ikke blitt anlagt fordi en av tre 

grunneiere ikke ville gi tillatelse til løype. ( Løypekomiteen oppfordrer Skeikampen pluss til å fortsette å 

prøve å få dette til ved å samtale med gjeldende grunneier.) 

g) Det er gjennomført mye arbeid i forhold til Skiarenaen og det første skirennet ble avviklet (i dag) 29 

februar 2020. 

h) Det er nå regulert for å kunne lage skiløype fra Thon hotell Skeikampen ned mot løypa rundt Sør 

Skei. Dette har vært et ønske fra mange slik at de skal slippe å måtte gå ut på veien nedenfor butikken 

for å komme opp på skitorget. Trolig blir dette gjennomført til neste sesong. 

 

 

Bidrag fra Gausdal Kommune: 

Det ble i 2017 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 

signal til fritidboligeierne som bidrar til Skeikampen Pluss på frivillig basis. Det er avtalt med Olav Thon 

Gruppen at de bidrar med kr 800.000,- i fast avgift. Noen av servicebedriftene på Skei bidrar med en 

avgift i forhold til omsetning.  
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Sak 2 

Orientering om innkreving av løypeavgift – framtidig finansiering av fellestiltak. 

                                                  2019                      2018 

Innbetalt fra   Frivillige avtaler kr.584.000,-     kr. 466.500,-         

                     Frivillige  innbet. kr.172.000,-     kr.  224.750,-        

                      Pliktig innbet.     kr 490.000,-     kr. 422.380,-           

Serviceavgift kr. 1.098.000,- (herav 800.000,- fra Olav Thon Gruppen) 

Bidrag fra Gausdal kommune kr.1.000.000,- 

Bidrag fra Parkeringsautomaten kr 116.850,- 

Det er faktisk slik at Fritidsboligeiere bidrar med 1/3 av budsjettet til Skeikampen Pluss, Kommunen 

bidrar med 1/3 og næringsdrivende på Skei med 1/3. Løypekomiteen synes dette er veldig bra og at 

det er en fin fordeling av innbetalinger til løyper og stier på Skei / Austlid. 

Frivillig avtaler med 14  velforeninger med til sammen 617 medlemmer ( gjennomsnittlig innbetaling ca 

kr. 945,-pr fritidsbolig) 

518 hytte og leilighets eiere har fått tilsendt infobrev med oppfordring om innbetaling av kr. 1000,-        

( ca 36% har betalt frivillig bidrag)  

Det er 490 hytter med pliktig innbetaling. (beløpene indeksreguleres hver tredje år og varierer fra kr. 

764, til kr.1428,-) 

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. De fleste har vedtatt å innbetale kr 1.000,- 

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

Det er dessuten kostnader forbundet med tilrettelegging av løypene om sommeren, rydding av turstier, 

klopping etc samt merking av gang og sykkelstier. 

 

Sak 3 

 

 

Løypekomiteens forslag til Prioritering av nye tiltak.: 

A) Sentrum av Segalstad -tilførselsløype. 

B) Nisju frem over Langlihaugen mot Austlid ( men, likevel beholde dagens trasé ned mot 

Peer Gynt Vegen) 

             C) Oppgradering av Skei - Veslesetra og unngå at løypa ligger rett under kraftledningen 

 oppgradere til Skøyting. 

-Hele denne Traséen vil bli endret når utbyggingen av vei over til Austlid samt hyttefeltene blir 

utbygget. Det er innkommet forslag fra Fjellandsbyen om å lage en enklere rundløype i 

nærområdet deres til bruk for barnefamiler. Dette vil bli anlagt når oppgraderingen av 

løypenettet mellom Fjellandsbyen/ Skiarenaen og Kjoslia blir gjennomført i løpet et eller 2 år. 



D) Oppdatering av vedlikehold av løypenett, sykkelstier og turstier samt skilting: Merke de 

løypene som kun egner seg til Klassisk med skilt slik at man unngår skøyting i de smale 

løypene.  

E) Undergang for løypa ved Peer Gyntvegen (sør for Engelykkja) 

F) Tilførselsløype fra Lonan/Brånåsfeltet 

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

G) 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. 

 

H) Skibru over Skeisvegen ved Skiarenaen ( er planlagt neste år) 

 

 

 

 

Sak 4 
Medlem i løypekomiteen på valg, valgperioden er 3 år 
 
 

Leder:må velges av Skeikampen Pluss ved neste årsmøte 
 
Steinar Strømsborg er på valg som leder og sitter i komiteen frem til 2020. Strømsborg er villig til å 
påta seg vervet i 1 år til. 
(Valgperiode for leder er 1 år) 
Frode Bjørklund sitter frem til 2021 
Roy Dahl sitter frem til 2021 
Dag Hjerpseth sitter frem til 2022 
Stein Stølen  er på valg men ønsker å fratre. 
 
Forslag på nytt medlem fra Fjellandsbyen: Finn Hellum 
Epost: finn.hellum@eurosko.no frem til 2023 
 

- Forslag på Leder og nytt medlem oversendes Samarbeidsutvalget og Skeikampen Pluss 
 
Det har innkommet mange henvendelser til Løypekomiteens medlemmer i forbindelse med reglene for 

båndtvang. Løypekomiteen har ikke ansvar for slike regler men oppfordrer alle hundeiere til å 

respektere kommunens regler og holde hundene i bånd i alle løyper der dette er bestemt. Da kan man 

unngå ubehagelige diskusjoner når man er på tur. 

Gammelseterrunden, Sjøseterrunden og løypene nord for pkt der Nisjuløypa tar av fra Peer 

Gyntvegen har ikke båndtvang. 

Kommunen har lagt ut kart som viser dette på sine web sider, det samme har samarbeidsutvalget 

gjort. 
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Skivettreglene Skeikampen/Austlid 

1. Vis hensyn og vær vennlig mot andre.Vær spesielt hensynsfull mot barn og eldre 

2. Hold til høyre i skiløypa. Gå forbi på venstre side 

3. Den som kjører nedover har forkjørsrett, den som kommer oppover må vike og gi god plass til 

de som kommer nedover 

4. Om du går til fots, ikke tråkk i skisporet 

5. Syklister må være elstra oppmerksomme og aktpågivende, 

Sykling skal kun foregå i brede løyper (6m) 

6. Skiløpere som er ute på treningsturer har ingen særrettigheter 

7. Har du med hund, vær ekstra aktpågivende. Man må respektere reglene for båndtvang på 

Skei/Austlid. 

Fjern hundebæsjen fra løypa og ta med eventuelle bæsjeposer til nærmeste søppelkasse 

 

Skeikampen har 160 km preparerte og godt merkede løyper. Sammen med Gålå, Kvitfjell, 

Musdalseter og Roåker utgjør det til sammen 457 km sammenhengende maskinpreparerte 

skiløyper. 

 

Til slutt vil vi takke Knut Erik «Balle» Hagen & Co for den fantastiske jobben de utfører for oss alle, 

samt takke for utrolig bra oppdatering nesten daglig via facebook med fantastiske bilder. 

 Knut Erik «Balle» Hagen må være Skeikampens beste markedsfører. 

 

Skei 1 mars 20 

Steinar Strømsborg 

 

 

 

 

 

 

 

 


