
 Høstbrev til våre medlemmer i VTSA 

Hei! 

Skisesongen nærmer seg med stormskritt og vi ser alle fram til en ny flott skivinter på 

Venabygdsfjellet. 

 

 Styret i VTSA vil gjerne informere medlemmene om det sommervedlikeholdet som er utført i år og 

andre aktuelle saker. Langs Flaksjøen er det lagt ned 5 dreneringsrør som gjør løypa til Svartfjell  

tørrere og den kan kjøres tidligere. Nedenfor kapelet er det laget en ny klopp over Freska og 

løypetraseene på begge sider av kloppen er utbedret med gravemaskin. Bekkene 

 Lauåsåa og Lykkjebekken er lagt i rør, der skiløypa krysser, slik at denne traseen kan kjøres 

 tidligere. 

Et vått område i myra mellom Holtesetervegen og Rondevegen er drenert ut og lagt i rør. 

En liten bekk mellom Øvre Lundetjønn og Svarttippa er lagt i rør der løypa krysser vegen,hvor det har 

vært  vått tidlig i sesongen. Dynjerunnden  er blitt vesentlig bredere der løypa  kommer ned mot 

Svarttippa, dette er gjort av sikkerhetsmessige  grunner. Her er det tatt ned mye stor granskog, 

gravemaskin har jevnet ut skrålende og det er lagt ned dreneringsrør i veigrøfta. 

Mellom lysløypa og Høgåsen har vi hatt gravemaskin inne for utbedring og drenering av deler av 

løypa , her er det lagt ned 4 rør og satt opp 4 nye løypekryssstolper. 

Ringebu og Fåvang skiklubb har satt opp 10 nye løypekryssstolper i nasjonalparken/statsalmenningen 

og de har samlet inn gammel stikk i samme område og i Svartfjellrunden. 

 Det er blitt etablert en ny løype ( 800 meter lang) som går fra Løypa Kyrkjegardsfjellet sør – Gulltjønn 

og over til løypa Søre Slæen – Mokelkjølla.  De nye løypekryssene vil  hete BØ og FINSTAD.  Videre 

har vi hatt en gravemaskin inne mellom Gulltjønn(tjernet) og Kyrkjegardfjellet syd og fylt over en 

steinur som gjør at denne traseen nå kan kjøres på 40 cm snø mot tidligere 60 – 70 cm. 

Midler til overnevnte sommervedlikehold har vi fått slik: Vellet kr  50 000-, Gjensidige Stiftelsen 

 kr 47 712-, Ringebu kommune kr 80 000- og turistbedriftene, 8 stk, kr 47 000- og VTSA har brukt ca  

kr 20 000 av egene driftsmidler, til sammen ca kr  245 000-. En stor takk til våre bidragsytere! 

Et nytt og oppdatert løypekart er under produksjon. Det vil være i A3 format og vil være 

falset(brettet) Her har vi i skrivende stund 14 berifter som vi har profileringsavtale med og som 

bidrar med kr 5 000 vær. 

Nye avtaler med entreprenørene som kjører løyper er inngått og det legges opp til at de skal kjøre 

tilsammen 660 timer, mot i fjor ca 600 timer. 

 

Det har vært avholdt 2 dugnader hvorav det totalt ble lagt ned 294 timer. Vel blåst! 

Noen bilder fra årets sommervedlikehold følger vedlagt. 

 

VELKOMMEN TIL EN NY FLOTT SKISESONG PÅ VENABYGDSFJELLET! 

    Hilsen styret i VTSA 



 



 

 



 



 



 


