
 
 

Sak 2 - Styrets årsberetning for perioden 01.01. – 31.12.20 
 

Styret 

Styret har dette året bestått av: 

 

• Kim Tronrud  Leder (sponsoravtaler) 

• Svein Johansen  Nestleder (kasserer) 

• Knut Klev   Styremedlem (sekretær) 

• John Thune  Styremedlem (dugnadsbas) 

• Evy Berntsen Thune Styremedlem (sosiale medier/sosiale arrangementer) 

• Tore Jacobsen  Styremedlem (teknisk ) 

• Helge Sigurd Hansen Styremedlem (ansvarlig Skrikkarvollen) 

 

Det er i 2020 avholdt 2 styremøter. Styret har i denne perioden konsentrert arbeidet om følgende 

saker: 

 

1. Medlemsverving 

Vi har i 2020 fått 1 nytt medlemsinnskudd. Pr. 31.12.20 har løypelaget 159 medlemmer og totalt 

204 medlemsinnskudd à kr. 4 000. 

 

Pga. Covid19 ha vi i 2020 hatt begrenset med arrangementer for å promotere HL og skaffe nye 

medlemmer og løypebidrag. 

 

2. Innbetalinger av løypeavgift 

Det ble innbetalt kr. 288 489 i 2020. Det var en økning på kr. 19 849 fra 2019. Innbetalingene 

ligger relativt stabilt i dette leie. Som nevnt tidligere gjøres en formidabel jobb med å fakturere, 

pakke og sende ut til ca. 600 hytteeiere i vårt område. Antall hytter viser at det fortsatt er et 

potensial for å øke inntektene herfra. 

 

Styret takker kasserer Svein Johansen for å ha etablert en god og moderne regnskapsplattform. 

 

3. Løypekjøring 

Løypelaget er som vanlig tuftet på dugnadsånd og de største bidragsyterne hvert eneste år er 

løypekjørerne. I år har følgende bidratt til løypekjøring: 

 

• Arvid Andersen (løypeansvarlig) 

• Stein Rognlien (teknisk, service, etc.) 

• Per Arne Ellefsen 

• Ståle Hagadokken 

 



 
 

I tillegg er Geir Åge Sogn inne på opplæring fra denne sesongen med sikte på å bli en fullverdig 

løypekjører-      .  

 

Som vi vet hadde ikke løypelaget eksistert uten dugnadsinnsatsen fra løypekjørerne Vi gjentar 

nok en gang; tusen takk for tiden dere bruker. 

 

4. Dugnader 

Løypelaget har i 2020 hatt en høstdugnad i oktober.  

 

Oppmøte var på det jevne med ca 20 deltakere. Tusen takk til Evy og John, og alle dere andre, for 

særdeles god planlegging og en knallfin ramme rundt selve dugnaden som ble en vår affære. 

 

Følgende oppgaver er bl. a. utført gjennom året: 

  

• Lage og legge ut klopper for å bedre sommerløypene.  

• Kvisting og merking av løypenettet.  

• Noen mindre justeringer av løypetrasèer. 

• Forsterking av eksisterende bruer.  

• Vedlikehold varmebu. 

• Vedlikehold/ved gapahuk. 

• Skilting/infoskriv/ved til varmebu og gapahuk 

 

Flere av medlemmene i HL på Skrikkarvollen har utført arbeider på strekningen Skrikkarvollen- 

Ellingseter i tillegg til den ordnære dugnaden. Flere trær har blitt tatt ned, kvisting utført, fjerning 

av stein i løypa og gjennfylling av store groper. Arbeidet fortsetter for å gjøre traseen mindre 

avhengig av mye snø. 

 

5. Økonomi/budsjett 

Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med noter for 2020 samt forslag til budsjett for 2021. 

Resultatregnskapet viser et positivt resultat på kr. 3 934 etter fradrag for avskrivninger av 

løypemaskin med kr 242 331. Balansen viser at vi øker innestående i bank med kr 252 725 fra kr. 

1 288 152 til kr. 1 540 876 ved utgangen av året.  

 

6. Sosiale medier 

Løypelaget har en god webside men vi ser at Facebook-sidene våre blir mye brukt og har også 

lagt vekt på å profilere våre sponsorer via denne. Vi har over 1 250 følgere på FB. Dette er en 

viktig kanal for kontakt med brukerne. For løypeinformasjon fungerer skisporet.no godt. 

 

 

 



 
 

7. Løypemaskin 

Løypemaskinen ble anskaffet i 2015, fungerer bra og gjør jobben man kan forvente av en slik 

maskin. Noe økende vedlikehold må vi påregne etter hvert som maskinen blir eldre. Maskinen får 

til tider «tøff» belastning særlig ved kjøring på lite snøunderlag tidlig på vinteren og i vintre med 

generelt lite snø. Vi planlegger utskifting av maskinen i løpet av et til to år. 

 

8. Rakfiskfestival 

Pga. Covid19 ble det ikke arrangert transport til Rakfiskfestivalen i 2020. Dette er en hyggelig 

tradisjon og vi er klare til å arrangere ny tur igjen i 2021 dersom forholdene tillater det. 

 

9. Sponsoravtaler 

Det er tegnet avtaler med 10 aktører (1-årige og 3-årige) for kr. 70 000 gjeldende for sesongen 

2020/21. Kr 10 000 er inntektsført i 2020. 

 

10. Kontakt med andre løypelag – samarbeid med andre 

Foruten mail og tlf samtaler har vi hatt et felles møte med Ølnesseter der vi har diskutert felles 

forutsetninger for at HL skal påta seg løypekjøring for Ølnesseter og de andre løypelagene øst for 

Bøva. Fra HL stilte Knut, Tore, Per Arne og Kim i møtet. Det vies til egen sak til årsmøtet. 

Styret vil takke alle som har bidratt med dugnadsinnsats, økonomisk støtte eller bidrag på 

andre måter i 2020. Vi fortsetter alle videre i den samme ånd som løypelaget er tuftet på: 

 

LAGARBEID OG DUGNADSINNSATS-      

 

 

Bagn/Hellebekk, 20.03.2021 

 

 

___________________                     ____________________             ___________________ 

Kim Tronrud                                       John Thune                                 Svein Johansen                                 

 

 

___________________                     ____________________             __________________ 

Evy B Thune                                       Knut Klev                                    Tore Jacobsen                              

 

 

___________________ 

Helge Sigurd Hansen 


