
ÅRSMELDING 2015 
ESPEDALEN STI- OG LØYPELAG  
 

Formål 
Espedalen sti- og løypelag skal fremme tur- og skiglede i Espedalen ved å bidra til et nett av 

gode stier og skiløyper og informere om disse og andre turmuligheter. 

  

Arbeidet finansieres gjennom innsamling av midler fra grunn- og hytteeiere, turistbedrifter og 

sponsorer samt støtte fra Gausdal kommune. Laget organiserer og avtaler oppkjøring av 

skispor, dugnader, merking, utvikling og vedlikehold av løypenett og stier innenfor sitt avtalte 

geografiske område i Espedalen. Inkluderer også sykkelstien på vestsiden av 

Espedalsvannet. Laget vil informere om sine aktiviteter på lagets Facebookside Espedalen 

skilag og har også en plan om å utvikle en egen nettside. Laget har også  Facebookgruppen 

«Tur- og skiglede Espedalen sti- og løypelag» hvor medlemmene kan legge ut bilder og 

informasjon fra sine turer. 

 

Styret 
Styret besto første halvår 2015 av: 

Øivind Schulz 

Stefan Austheim 

 

 

På ekstraordinært møte i løypelaget torsdag 1. oktober 2015 ble det valgt nytt styre: 

Øyvind Schultz – leder 

Einar Kavli – koordinering av dugnadsaktivitet på sti- og løypenett 

Jana Weidemann – ansvarlig for søknader om pengestøtte til prosjekter og utstyr  

Rolf Hustvedt – sekretær 

Tore Strand Web og Facebook 

Vara: Ivar Helleberg (løypemerking) 

 

Dugnadsgruppe: 

Einar KAVLI 

Ivar helleberg 

Edgar Jansen 

 

Møter 
Det ble avholdt to møter i 2015: 

Ordinært årsmøte på Strand fjellstue Skjærtorsdag påsken 2015: ca 11. frammøtte 



Ekstraordinært møte på Dalseter høyfjellshotell 1. oktober 2015: 9 frammøtte. 

 

 

Kommentarer til regnskapet for 2015 
Inntektene i 2015 var 85 450, og besto av innbetaling fra grunn- og hytteeiere og tilskudd fra 

Gausdal kommune til brøyting (40 000).  

 

Vareforbruk/fremmedytelser  50 300 

Vedlikehold/småinvesteringer 26 621 

Andre kostnader 6 648 

Driftsresultat 1880 

Årsresultat 1927 

 

Drift, reparasjon av løypemaskin, bensin, direkte kostnader til scooter, innkjøp av 

merkestaur, bevertning årsmøte, kontorrekvisita/porto. Detaljert oversikt over de enkelte 

poster vil bli utarbeidet. 

 

Fra 1. oktober 2015 føres regnskapet av Skåbu regnskap ved Turid Gillebo. 

 

Medlemmer 
Vinteren 2015 ble det sendt ut brev til ca 220 grunneiere i Espedalen med invitasjon til 

medlemskap i Espedalen skilag og til å bidra økonomisk med 500 kr til laget. 

Medlemsbidraget skulle brukes til preparering av løyper. Laget hadde i 2015 80 betalende 

medlemmer.  

 

I desember 2015 ble sendt brev med forespørsel om betaling av medlemskontingent til ca 

200 grunneiere. Grunneiere som tilhører Vassenden vel var da utelatt, da disse betaler 

medlemskap til Vassenden vel. Medlemsbidraget ble samtidig økt til kr. 850 (bestemt på 

ordinært årsmøte i 2015), som er i samsvar med betalingen i andre løypelag i området. Per i 

dag har laget 84 betalende medlemmer. 

 

Styrets virksomhet 
Espedalen skilags virksomhet i vintersesongen 2015 var knyttet til å organisere 

løypepreparering. Laget hadde da bare ansvar for løypa fra Gravslette til Nordgardseter.  

 

Laget leverte våren 2015 innspill til Gausdal kommunes løypeplan, med opplysninger om 

løypa til Nordbua over Stylskard og løypa langs vannet til Venlia, samt scooterspor mot 

Rundhøa og Øvre Megrund over Ullstein (Steinbua).  

 

Den 2. Juli 2015 møtte styret representanter for Gausdal kommune for å bli informert om 

kommunedelplanen og arbeidet med å få skiløypene inn på det kommunale kartet. Det ble 

også avtalt grenser for området Sti- og løypekomiteen i Gausdal Vestfjell Nord og for 



ansvarsområdet til Espedalen Skilag. Dette innebar at Espedalen Skilag fikk utvidet sitt 

område. Skiløyper som nå kjøres opp med scooter i regi av Espedalen sti- og løypelag er 

følgende: 

1. Fra Strand og bak Lille og Store Gråhøin til Notstulbua ved Øvre Børkdalsvatnet, der 

den møter løypa fra Dalseter/Ruten  

2. Fra Strand over Espedalsvatnet til Nordgardsætra, Gravslette, Ragdeløypa, 

sykkelstien, Espedalen sportell, Venliseter, løypekryss Venlimyrin, om Rundhøa og 

over Øvre Megrundstjønnet med avstikker bort til Megrundsbua som fungerer som 

sikringsbu. Videre til Ullstein og ned i Stylskard til Appelsinhaugen og rundløype ned 

og tilbake til Strand. 

3. Fra Strand til Stylskard og Nordbua. Kan alternativt også bli kjørt opp fra Leppebu til 

Nordbua til Stylskard, alternativt mot Ullstein og retur til Espedalen via Venlia - se 

rute 2. 

Resten av løypenettet er maskinpreparert– fra Gravslette til Nordgaardseter og til Jentefjell. 

Videre rundt Ongsjøfjell til Leppebu og til Leppeskard. Fra Strand går ”E6 løypa” opp og forbi 

Dalbakksetra med Rundløype innenfor. Fra Strand følger løypa langs veien til Vassenden og 

opp ved Veslegruva inn forbi Melgardsætra til kryss før Jentefjell og til Leppeskard. Deler og 

hele løypenettet er kanskje vel kjent for de fleste som har gått i området tidligere sesonger. 

Ved spørsmål så ta kontakt for det kan være flere som lurer på det samme!   

På ekstraordinært møte  1. oktober 2015  ble det vedtatt å bytte navn fra Espedalen skilag til 

Espedalen sti- og løypelag, for å understreke at laget ønsket å engasjere seg i både 

sommer- og vinteraktiviteter. Det ble også etablert en gruppe med spesielt ansvar for skilting 

av turstier. 

 

Styret inngitt avtale med Gausdal løypeservice og Anders Kvisberg om oppkjøring og 

merking av skiløyper med scooter for sesongen 2015/2016. Avtalen vil bli vurdert ved 

utgangen av sesongen. Det vil i denne sammenheng også bli vurdert om avtalen for neste 

sesong skal legges ut på anbud, og eventuelt utformes som en avtale for flere år. 

 

 

Planer 2016 
 

Aktuelle prosjekter videre er følgende: 

- Vi har fått godkjent og etablert løyper fra Espedalen til Nordbua og til Venlia via Øvre 

Megrundstjønn. Disse ligger nå inne i Gausdal kommunes løypeplan og det vil bli 

foretatt merking og GPS-måling av disse sesongen 2015/2016. 

- Løypedugnad og merking av løyper til Nordbua og Venlia.  

- Løypekart - avhengig av endelig godkjent løypeplan Gausdal kommune 

Sommerprosjekter under planlegging: 
- Rydding av Ragdeløypa frem til sykkelstien og rydding langs sykkelstien frem til 

Espedalen Sportell i løpet av 2016. 

- Rydding/vedlikehold av andre stier for å motvirke gjengroing 

- Stikart og annen informasjon om fine turstier. 



  

"Mulige prosjekter utover styrets aktiviter - avhengig av interesse og oppslutning" 

- Merking og skilting av stier og løyper i Espedalen iht. nasjonal skiltplan. Dette 

avhenger av søknad / finansiering gjennom Gjensidigestiftelsen og nedsettelse av 

komite/plangruppe for gjennomføring. 

- Oppgradering og fullføring av sykkelstien mellom Gravskardlia og Espedalen Sportell. 

- Varmebu langs sykkelstien 

- Høyfjellskirenn fra Jettegrytene til Langsua. Dette avhenger av ekstern arrangør eller 

turistbedrift. 

  

  

  

Styret for Espedalen sti- og løypelag, Dalseter 25.03.15 


