
Årsberetning for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA 
For perioden 1.1.2021 - 31.12.2021 

 
Møtevirksomhet 

Det har vært avholdt 4 formelle styremøter i løpet av 2021. Den spesielle situasjonen med Korona 

gjør at det meste av møteaktiviteten har foregått på Teams. Som et viktig supplement til 

elektroniske styremøter har det i tillegg vært jevnlig vært telefonisk kontakt samt aktiv bruk av 

epost og sosiale medier. Selvfølgelig også løpende kontakt med kjørere for vårt løypenett og med 

VGL. 

 

Styret 

Styret fram til 30. juni 2021 bestod av:  

Ole Engebretsen – fungerende leder fra hytteeierne  

Asgeir Haugstad- styremedlem og kasserer fra VGL 

Elise M. Løkken - styremedlem fra hytteeierne  

 

Valgkomite: 

Hanna Visdal Moen fritidseiendommer 

Line Tvete fra turistbedriftene  

Thor Kvitrud VGL 

 

Revisorer internt Harald Larsen fra fritidseiendommer  

Anders Fretheim fra turistbedrifter 

 

Etter årsmøte 30. juni 2021 satt følgende styre: 

 
leder : Ole Engebretsen, fra hytteeirene, valgt for 1 år  

nestleder: Bente Pladsen Gussiås, fra hytteeierne, valgt for 2 år 

styremedlem : Elise M. Løkken, fra hytteeiere, 1 år igjen. 

styremedlem : Erik Alver fra turisbedriftene, valgt for 2 år 

kasserer : Asgeir Haugstad (VGL) 1 år igjen. 

styremedlem : Håvard Linækkern, valgt for 2 år 

styremedlem : Tore Watterdal, valgt for 2 år 

 

Valgkomite: 
Line Tvete fra næringsbedriftene, (ikke på valg) 

Thor Kvitrud (VGL), valgt for 3 år 

Hanna Visdal Moen fritisdeiendommer, valgt for 3 år, 

Revisorer internt 

Harald Larsen hytteeierne, 1 år igjen 

Anders Fretheim fra turistbedrifter, 1 år igjen 

 

I perioden etter årsmøtet ba styremedlem Elise M. Løkken om å bli fritatt fra oppgaver i styret på 

grunn av familieforøkelse. I og med at styret nå består av hele 7 medlemmer har vi ikke funnet det 

nødvendig å ersatte Elise. Styret ønsker å takke Elise for flere års flott innstas for løypene! 



1.Medlemskap  

Antall medlemmer i VTSA fortsetter å øke. Ved årets utgang i 2016 var vi 267 medlemmer, ved 

inngangen til mars 2017 har vi økt til 315 medlemmer. 31.12.2018 hadde vi 414 medlemmer. 

31/12-2019 hadde VTSA 458 medlemmer. Før påske 2021 er medlemstallet 543 og uken før påske 

2022 har medlemstallet økt til 567. 

Dette er en tilfredsstillende utvikling selv om vi gjerne skulle sett at enda flere meldte seg inn. 

Medlemsøkningen er litt svakere enn forventet, det antas at den vanskelige Koronasituasjonen 

legger en liten demper på økningen. Det at medlemsmassen øker gir oss som jobber frivillig en 

bekreftelse på at det er tillit til arbeidet som utføres og det er hyggelig. Oppslutningen om VTSA 

bidrar sterkt til å sikre den fremtidige drift og utvikling av løypenettet på Venabygdsfjellet. 

 

2.1 Økonomi  

Regnskapet i VTSA føres nå av Snøhetta Regnskap AS i Ringebu. Styret synes ordningen fungerer 

bra og kasserer har godt samarbeide med denne leverandøren. Regnsskapet har kostet kr. 29.000 + 

mva. for bokføring, årsoppgjør, konsulenttjenester og offentlige rapporter. Det har vært jobbet med 

strukturering og forenkling av rutiner knyttet til økonomi. Samtidig støtter Snøhetta AS VTSA med 

kr. 3 000,- årlig i en egen sponsoravtale.  

VTSA har god og ordnet økonomi. Vi er i stand til å betale fakturaer til rett tid og har midler til 

sommervedlikehold og kommende prosjekter.  Det samlede tilskuddet fra Ringebu kommune for 

løypekjøring pr år er snaut kr 700.000, hvorav VTSA får ca 30%. 

Vi har løpende sponsoravtaler med lokalt næringsliv tilsvarende ca kr. 100.000 pr år.  Avtalene er 

reforhandlet i 2021.  Styret konstaterer at pandemien har satt noen av disse avtalene under press 

men alt i alt er det lokale næringslivet nede i Ringebu og Fåvang veldig gode til å bidra. Styret 

ønsker å takke disse for bidragene som er viktige for løypene. 

Tilskuddet fra turistbedriftene (8 stk) utgjorde kr 290.500. Det er en netto nedgang fra tidligere år. 

Bidrag fra 2 hytte-vel utgjør kr 25.800,-  og kommer i tillegg til denne summen.   Ringebu/Fåvang 

skiklubb betaler i henhold til ny kontrakt inngått i 2020 årlig kr. 47.000,- for preparering av 

lysløypa. Troll ski-Maraton ble avlyst på grunn av Korona pandemien. 

Styret har etablert pantekasser på flere av matbutikkene i Ringebu sentrum. Er du innom der og 

panter flasker så benytt sjansen til å gi et ekstra bidrag!. Disse pantekassene gir foreløpig ikke like 

mye penger som pantakassa på Lundes gjorde. 

2.2 Utsikter for 2022 og fremover 

Som det fremgår over har tilskuddet fra turistbedriftene (8 stk) har dessverre gått ytterligere ned. 

Selv om noen øker sine bidrag med 10% på oppfordring fra styret har andre valgt å bli på samme 

nivå som tidligere eller å redusere sine bidrag. Som dere ser av oversikten under har det samlede 

bidraget fra turistbedriftene på fjellet falt med rundt 10% årlig de siste årene. 

Oppsummert viser dette en redusert betalingsvilje hos enkelte av bedriftene. Bedriftenes bidrag til 

VTSA sin drift utgjør nå godt under 20% av andelslagets inntekter. Slik ordningen er nå er det opp 

til hver enkelt bedrift om hvorvidt de ønsker å bidra og med hvor mye de eventuelt ønsker å bidra. 

Styret finner det uholdbart at bedriftene bidrar etter eget forgodtbefinnende. Dette blir svært lite 

forutsigbart og budsjetteringen blir en utfordring for styret. Styret inviterer nå medlemmene til å 

hjelpe til i arbeidet med å få på plass en bedre ordning knyttet til bedriftene på fjellet. Slik styret ser 

det bør det kanskje settes en prosentverdi av totalbudsjettet som påhviler bedriftene samt en 



fordelingsnøkkel bedriftene imellom som fordeler hvordan turistbedriftene skal bidra hver for seg. 

Dette må utformes som en forpliktenede avtale mellom VTSA og turistbedriftene. 

Hvordan inntektene til VTSA fordeler seg     

    

Bedrift Omsetning 2020 Gjestesenger 2020 2021 2022 

Venabu hytter AS 935 000 kr 48 0(*) 0(*) 0(*) 

Venabu fjellhotell AS 19 570 000 kr 150 70 000 70 000 70 000 

Spidsbergseter resort Rondane 27 330 000 kr 220 70 000 80 000 88 000 

Lundes Turisthandel AS 41 125 000 kr ? 70 000 70 000 30 000 

Barnåla AS 4 240 000 kr ? 0(*) 0(*) 0(*) 

Haugstad hytter AS 946 000 kr ? 12 500 12 500 12 500 

Jønnhalt Gjesteseter  550 000 kr 18 12 500 12 500 12 500 

Trabelia hyttegrend & Camping 2 500 000 kr 62 20 000 20 000 22 000 

Norges Bank Venastul  58 60 130 20 000 20 700 

Saltashaugen parkering, Ane Haugstad  - 5 000 5 500 6 000 

Sum bedrifter 97 196 000 kr 556 320 130 290 500 261 700 

      

Andre      

Ringebu kommune   232 200 236 000  

Medlemskontingenter   423 200 497 500  

Frivillige bidrag Vipps og bankinnskudd   133 000 132 800  

Pantekasser   0 3 000  

Sum andre   788 400 869 300  

 

(*) Venabu fjellhotell AS har oppgitt at innbetalt bidrag også er fra Venabu hytter AS. Likeså har 

Lundes Turisthandel AS oppgitt at deres innbetaling også gjelder for Barnåla AS. VTSA kjenner 

ikke til hvordan disse bedriftene ønsker å fordele beløpene bedriftene i mellom og vi har derfor 

valgt å sette hele innbetalingen på betaleren. 

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. Det er en prioritert oppgave å vedlikeholde og utvide traseene slik at vi kan 

produsere brede spor som gir rom for både klassisk- og skøyteteknikk. 

Observante medlemmer har kanskje registert at løypene våre nå også er synlige på Løyper.net. Her 

kan en også se at løypenettet nå også omfatter endel scooterspor ned mot Venåssetra. Vi har i løpet 

av sesongen som har gått innledet et samarbeid som omfatter 30 km løyper i det nevnte området. 

Dette betyr at løypenettet som nå vises i vårt område dersom en ser på Løyper.net er på hele 190km. 

Ordningen evalueres og det sees på muligheter for å kjøre ned mot Venåssetra med større utstyr. 

Styret mener det omfanget av preparering og den hyppighet vi nå har lagt oss på, er et fornuftig nivå 

for Venabygdsfjellet de nærmeste årene. Styret har de siste 2 sesongene jobbet endel med å justere 



kjøring mer etter behov enn ukedag. Vi ser at dette gir oss totalt sett bedre forhold hele løypenettet 

sett under ett. I tillegg håper vi at noe unødvendig kjøring kan unngås slik at vi også tar i et tak for 

miljøet! Ingen grunn til å kjøre løyper som allerede er gode nok. 

Alle planlagte kjøreruter blir selvfølgelig vurdert opp mot vær, føreforhold og behov, så følg med 

på facebook, Skisporet.no og Løyper.net for å sjekke hva som er kjørt til enhver tid.  

Trimløypa, Kyrkjegardsfjellet rundt og Trabelifjellet rundt er gode alternativer å benytte ved sterk 

vind på fjellet. 

Sesongstart 2021/2022 var som alle sikkert husker preget av svært lite snø og vanskelige forhold.  

Det har til tider vært så lite snø i løypene at kostbare løypemaskiner har blitt skadet eller å ha fått 

freseutstyret med i stein eller fjell. Våre 2 entreprenører har stått på for å gjøre det beste ut av 

situasjonen og styret er takknemmelig for innsatsen de gjør!  

 

4. Løypekjøringen  

VTSA har 5 årig avtale fra og med sesongen 20/21 Kristian Bø samt Spidsbergseter Resort 

Rondane AS.  Det er hevet over enhver tvil at kjøring med 2 maskiner istedenfor 3 er en gunstig 

ordning. Det antallet timer vi kjører årlig er for lavt til at det gir fornuftig økonomi for 3 maskiner. 

Bruk av færre maskiner som kjører flere timer gir entreprenørene bedre mulighet til å ha tidsriktig 

utstyr. Dette gir igjen lavere miljøbelastning og ikke minst bedre spor. VTSA er veldig opptatt av at 

også vi skal ta ansvar for miljøet. Vi skal kjøre så mye som skal til for å ha topp forhold men vi skal 

samtidig ikke kjøre for mye. 

Avregning skjer på grunnlag av GPS-data fra Skisporet.no (Brav AS).  Avregning er basert på 

timepris i henhold til avtale. Dette prinsippet med avregning for kjøring basert på en timepris, 

brukes i alle områder det er naturlig å sammenligne oss med.  

Tidene forandrer seg og flere ønsker å skøyte i løypene i tillegg til vanlig klassisk stil. Styret har tatt 

konsekvensen av dette. Mye av nettet kjøres nå med så stor bredde at det er plass til skøyting 

samtidig som 2 klassiske spor ikke blir ødelagt av skøytingen. En rekke traseèr har blitt utvidet og 

tilpasset for å gjøre fremkommelig for stor maskin. Godt samarbeid med VGL har gjort dette mulig. 

Stor takk til Bernt Prøsch og andre frivillige som har stått på for å få til dette!  

Det har i løpet av sesongen 21/22 kommet mange positive tilbakemeldinger på løypene. Dette til 

tross for at forholdene har vært vanskelige. 

VTSA ønsker hele tiden å bli bedre slik at området vårt kan tilby de beste skiopplevelsene. Selv om 

du kan se på skisporet.no eller løyper.net hva som er kjørt så ser vi et forbedringspotensiale her. Vi 

jobber med å få på plass rutiner slik at vi med jevne mellomrom forteller litt i forveien hva som i 

hovedtrekk vil kjørt de nærmeste dagene. Denne typen forhåndsinformasjon vet vi er ønsket både 

fra hyttefolk og turistbedriftene. 

 

5. Vedlikehold av løypenettet  

Grunnlaget for 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. 

VTSA ser på muligheter for å etablere en tidligsnøløype på Venabygdsfjellet. Dette vi gi mulighet 

for å kunne gi snøgaranti for hytteeiere, næringsliv og andre besøkende. Overordnet vil vi med dette 

delvis kunne hindre tilsvarende situasjon som denne sesongen med lite snø. 

Aktuelt for kommende skisesong er å kunne benytte Flaksjøveien som trase. Denne krever lite 

opparbeiding utover vanlig sommervedlikehold. For kommende sesong er behov å sikre etablering 

av såle med kunstsnø med mål om snøgaranti fra november. 

Det har vært utført sommervedlikehold en rekke steder i løypenettet. Tusen takk til Bernt med 

hjelpere som står på sent og tidlig. Har du tid og kapasitet til å være med på arbeidet med å forbedre 

løypenettet vårt? Ta kontakt så setter vi deg i kontakt med de som allerede er engasjert! 

 

6. Avtaler  

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. VTSA har idag avtale 

med de fleste berørte grunneiere. 

VTSA har løyve fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor til motorisert ferdsel for kjøring av 

skiløyper. 

 

7. Informasjonsskriv og kontakt med samarbeidspartnere.          

Styret har forsøkt seg så smått med utsending av infoskriv via epost. Dette er en ordning vi synes 

fungerer bra og vi satser på å videreføre dette arbeidet.  

Det ligger i avtalen med Grunneierlaget et årlig møte.  Dette har vært gjennomført for sesongen 

21/22. Det har i tillegg vært møte med flere av turistbedriftene, kommunen og diverse sponsorer. 

 

8. Årsmøtet 2020  

Årsmøtet skulle i henhold til vedtektene vært gjennomført senest 2. påskedag 2021. 

Koronasituasjonen gjorde ikke dette dette mulig. Styret ønsket primært å få gjennomført et fysisk 

årsmøte. Loven forutsetter at samvirkeforetak som VTSA skal ha avholdt sitt årsmøte senest 30/6. 

Møtet ble avholdet elektronisk i juni. 

Vi ønsker aktiv deltakelse og diskusjon på årsmøtet. Det er viktig for demokratiet i VTSA at flest 

mulig medlemmer deltar og bruker sin stemmerett.  

Vi ønsker velkommen!  

 

Hilsen Styret i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) 


