
Årsberetning for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA 
For perioden 1.1.2018 - 31.12.2018 
 
Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 17 saker i løpet av 2018. I tillegg har det jevnlig 
vært telefonisk kontakt, aktiv bruk av epost, og driftsmøter med kjørere for vårt løypenett. 
 
Styret 
Styret fram til fredag 17. mars 2018 besto av:  
Harald Larsen –styrets leder fra fritidseiendommer  
Arne Furre – nestleder fra turistbedriftene   
Eric Steira - sekretær fra fritidseiendommer  
Bjørn Gjerdet- styremedlem fra fritidseiendommer 
Jon Arne Sparby - styremedlem fra fritidseiendommer  
 
Varamedlemmer:  Knut Grande fra fritidseiendommer  
Lars Lundbakken fra turistbedriftene  
 
Valgkomite: Pål Diesen for 3 år fra fritidseiendommer 
Line Tvete for 3 år fra turistbedriftene  
 
Revisorer internt Leif Nordahl fra fritidseiendommer  
Anders Fretheim fra turistbedrifter 
 
Under Årsmøtet valgte hele det gamle styret å trekke seg. 
 
Fra 17. mars 2018 har Styret har bestått av: 
leder : Jostein Mjønerud, fra hytteeirene, valgt for 2 år  
Ole Engebregtsen, fra turistbedriftene, valgt for 1 år 
Bernt Prøsch, fra hytteeierene, valgt for 1 år 
Per Arne Solheim, fra hytteeierene, valgt for 2 år 

Varamedlem: 
Knut Grande fra hytteeierene 
Kitty Myrsveen fra turistbedriftene 

Valgkomite: 
Line Tvete fra næringsbedriftene, valgt for 1 år 
Knut Krabbe fra hytteeierne, valgt for 3 år 
Ola Isum fra næringsbedriftene, valgt for 2 år, 

Revisorer internt 
Pål Diesen fra hytteeierne, valgt for 1 år 
Anders Fretheim fra turistbedrifter, valgt for 1 år 
 

I perioden ba Per Arne Solheim om å bli fritatt fra Styret. Som erstatter gikk Knut Grande inn  
som sekretær. 

 

1.Medlemskap  
Antall fritidseiendommer som blir medlemmer i VTSA fortsetter å øke raskt. Ved årets utgang i 



2016 var vi 267 medlemmer, ved inngangen til mars 2017 har vi økt til 315 medlemmer, mens vi pr 
31.12.2018 hadde 414 medlemmer. 

Dette er en tilfredsstillende utvikling, og gir oss som jobber frivillig for VTSA en bekreftelse på at 
eiere av turistbedrifter og fritidseiendommer på Venabygdsfjellet har stor tillit til vårt arbeide. 
Oppslutningen om VTSA bidrar sterkt til å sikre den fremtidige drift og utvikling av løypenettet på 
Venabygdsfjellet. 

Gjennom det samarbeid som har pågått, har Venabygd Grunneierlag sett positiv utvikling i 
forholdet mellom laget og VTSA. 
Med dette som bakgrunn har Grunneierlaget valgt å bli medlem i VTSA igjen. 

 

2. Økonomi  
Først ønsker styret å takke Kari Aase Lunde, som også i 2018 har bidratt helt frivillig med føring av 
regnskapet for VTSA. Takk Kari Aase!  

VTSA er likvid, og har pr dato god økonomi. 
Det samlede tilskuddet fra Ringebu kommune for løypekjøring er øket fra kr 500.000 pr år, til kr 
700.000, hvorav VTSA får ca 30%. 

Det er inngått sponsor-avtaler med lokalt næringsliv, tilsvarende kr 54.500 pr år.  Avtalene er 3-
årige. 

Tilskuddet fra turistbedriftene (8 stk) er gått ned med kr 13.900, og er i dag på kr 313.000.  Bidrag 
fra 2 hytte-vel utgjør kr 25.800, Ringebu/Fåvang skiklubb betaler kr 20.000 for preparering av 
lysløypa og vi har fått inn kr 17.000 fra Troll ski-Maraton som et bidrag via Ola Isum for kjøring 
han har utført for dem. 

 

3. Løypenettet  
Skiløypene på Venabygdsfjellet er en av våre største verdiparametere, enten det gjelder tur- og 
naturopplevelser, verdi på hytter, etterspørsel og pris på tomter, eller flere gjestedøgn og kunder hos 
våre turistbedrifter.  

Styret mener det omfanget av preparering og den hyppighet vi nå har lagt oss på, er et fornuftig nivå 
for Venabygdsfjellet de nærmeste årene. Kjøreplanen for preparering av våre løyper finner du på 
hjemmesida vår.  

Alle planlagte kjøreruter blir selvfølgelig vurdert opp mot vær, føreforhold og behov, så følg med 
på facebook og på Skisporet,no for å sjekke om kjøringen utføres i henhold til planen.  

Trimløypa er nå et godt alternativ å benytte ved sterk vind på fjellet 

 

4. Løypekjøringen  
Styret har inngått kjøreavtaler med turistbedriftene på Venabygdsfjellet, for preparering av våre 
løyper. Disse avtalene gjelder for 3 år fra 2016, og blir automatisk fornyet med indeksregulerte 
priser, hvis avtalen ikke ønskes sagt opp.   

Det vil nå bli en avregning for kjøring basert på en timepris, som er utregnet for en hastighet på 12 
km pr time, som vil sikre gode spor i vårt løypenett. Kjøres løypene for fort, går det ut over 
løypekvaliteten, men gir også en redusert pris for antall kjørte timer. Dette prinsippet med 



avregning for kjøring basert på en timepris, brukes i alle områder det er naturlig å sammenligne oss 
med. 

 

5. Vedlikehold av løypenettet  
Gode skiløyper skapes på sommeren. Vedlikehold av løypenettet vil fortsette i takt med tilgjengelig 
finansiering.  

Uten godt og nødvendig arbeide i vårt løypenett om sommeren, ville det ikke vært mulig å tilby så 
flotte løyper som i dag. Arbeidene fortsettes på samme måte som tidligere, og ut fra avtaler med 
grunneierne. 

Målet må være å kunne kjøre store deler av løypenettet så fort vi får 25-30 cm snø.  Noen 
løypestrekninger forutsetter nå 40 cm snø. 

Parallelt med dette planlegges det ei tidlig-løype, der det bør kunne legges snø i oktober. 

 

6. Avtaler  
For å kunne kjøre skiløyper, og for å kunne drive sommer-vedlikehold, må det finnes avtale med 
grunneiere.  Løypenettet går over ca 300 ulike eiendommer.  En del av disse er organisert i 2 
grunneierlag / utmarkslag, som disponerer grunnen der størstedelen av løypenettet går i dag. 

Styret oppnådde i 2018 å få i stand avtale med alle grunneierne, med unntak av 2 turistbedrifter og 
en hytteeier. 

Styret har søkt om- og fått tillatelse til motorisert ferdsel for kjøring av skiløypene fra  
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor. 

 

7. Årlige medlemsmøter          
Det forrige Styret hadde vedtatt å holde et årlig medlemsmøte hvert år før sesongen starter. Møtene 
skulle bli avholdt hvert år i høstferien.  

Det sittende Styret valgte å prioritere avtaler med grunneiere på bekostning av et slikt møte, men vil 
legge opp til et medlemsmøte i uke 40, inneværende år.  

Det ligger i avtalen med Grunneierlaget et årlig møte.  Dette har ikke vært gjennomført de siste 
årene, og vil bli tatt opp igjen fra nå. 
 

8. Årsmøtet 2018  
Vi arrangerer årsmøtet for alle medlemmer i VTSA lørdag 30.mars 2019, kl. 17.00 på 
Spidsbergseter. 

Vi ønsker aktiv deltakelse og diskusjon på årsmøtet. Styret har mange positive utfordringer å 
arbeide videre med, og klarhet angående veien videre og de muligheter og begrensninger som ligger 
foran oss er viktige å få diskutert.  

Vi ønsker velkommen!  

 

Hilsen Styret i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) 


