
ÅRSMELDING 2016  –  PLANER 2017 
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, stier og sykkelveier i 

Espedalen. Laget informerer på lagets nettside www.esll.no og Facebooksiden Espedalen 

sti- og løypelag, samt Facebookgruppen «Tur- og skiglede Espedalen sti- og løypelag» 

 

Styret fastsatte vedtekter for laget i etterkant av årsmøtet 2016 for å kunne søke om 

momsfritak. Vedtektene legges fram for årsmøtet 2017 for endelig godkjenning. 

 

 

Styret 
Styret har i 2017 bestått av: 

 

Øivind Schultz – leder 

Rolf Hustvedt – sekretær 

Einar Kavli – koordinering av dugnadsaktivitet på sti- og løypenett 

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

Tore Strand  

Vara: Ivar Helleberg  

 

Dugnadsgruppe: 

Einar Kavli 

Ivar Helleberg 

Edgar Jansen 

 

I 2017 er følgende styremedlemmer ifølge vedtektene på valg:  

Leder (Øivind Schultz) 

 

Siden det ikke er noen maksimumsgrense for antall styremedlemmer, kan årsmøtet velge å 

supplere styret med flere medlemmer. 

 

Møter 
Det ble avholdt ordinært årsmøte på Dalseter høyfjellshotell Skjærtorsdag påsken 2016 og 

styremøte på Hamar 6. juni 2016.  

http://www.esll.no/


 

 

Kommentarer til regnskapet for 2016 
Regnskapet for 2016 bærer preg av at lagets aktivitet har vært betydelig høyere enn året før. 
Antall medlemmer er økt, og dermed også medlemskontingenten, som var NOK 69 100. I 
tillegg til den årlige støtten på 40 000 til løypekjøring fra Gausdal kommune fikk laget 10 000 
fra henholdsvis Gausdal kommune og 10 000 fra Turskiltprosjektet (her gjenstår utbetaling 
av 2 500) for å merke stier og løyper. Inntektene utgjorde til sammen NOK 147 348. 
 
Den økte aktiviteten kommer også til syne i økte utgifter. Kostnadene til løypekjøring med 
tråkkemaskin og scooter økte til NOK 91 320. I tillegg var aktiviteten knyttet til rydding og 
merking av løyper enda større enn forventet, med kostnader til sammen NOK 36 554.  
 
Kostnadene til regnskap, porto, kontorrekvisita etc. var på NOK 39 406. Dette var 
ekstraordinært for 2016 fordi laget etablerte et regnskapssystem som krevde mye arbeid 
med å legge inn hele adresseregisteret, samt at regnskapskontoret hadde all utsending i to 
omganger. Innlegging av adresseregisteret var en engangskostnad. For sesongen 2017 tok 
laget også selv mye av arbeidet med utsending av brev til grunn- og hytteeiere, slik at vi 
regner med at disse kostnadene blir betydelig mindre i 2017. 
 
Inntekter   NOK 147 348  

Løypekjøring NOK 91 410 

Merking av stier og løyper ("Merkeprosjektet") NOK 21048 

Andre tiltak, løyper NOK 15.506 

Regnskap, medlemsregister, utsendelser, porto etc. NOK 39 406 

 

Driftsresultat  NOK - 20022 

 
På papiret har laget hatt et merforbruk i 2016, men dette vil justeres noe når den siste delen 
av tilskuddet fra Turskiltprosjektet for 2016 blir utbetalt. Egenkapitalen fra 2015, som var på 
NOK 48 587 gjør at laget totalt sett hadde et overskudd på NOK 30 628 ved inngangen til 
2017. 
 
Regnskapet føres av Skåbu regnskap ved Turid Gillebo. 

 
 

Budsjett 2017 
Medlemsinnbetalingen for 2017 er hittil på kr 65950,-. I tillegg regner vi med at det vil komme 
innbetalinger fra Strand og Espedalen fjellgrend.  Vi vil få tilskudd til løypekjøring fra Gausdal 
kommune, og har fått tildelt 40 000 kr fra Turskiltprosjektet for 2017, samt at vi skal søke 
midler fra Gausdal kommune til rydding og merking.  
 
Se for øvrig forslag til budsjett for 2017 
 



Medlemmer 
Vinteren 2016 ble det sendt ut brev til ca 220 grunneiere i Espedalen med invitasjon til 

medlemskap i Espedalen sti- og løypelag og med en senere påminnelse om å bidra 

økonomisk med 850 kr til laget.  

 

I 2015 hadde laget 80 betalende medlemmer. Antallet økte så i 2016 til 89 fullt betalende, 

1 som har betalt NOK 400 og 2 som har betalt NOK 500. Status pr 16. mars 2017 er 73 fullt 

betalende + 3 som har betalt NOK 500. I tillegg kommer 3 fullt betalte medlemskap fra 

Strand. Vi forventer at Espedalen Fjellgrend vil fatte vedtak om tilslutning til laget i påsken 

2017, noe som vil øke det samlede medlemstallet.  

 
Hvis vi ser bort fra den forventede tilslutningen fra Espedalen Fjellgrend, kan det så langt se 

ut som laget vil få en liten nedgang i antall betalende medlemmer for 2017 i forhold til året 

før.  

Styrets virksomhet 
Virksomheten til Espedalen sti- og løypelag er blitt gradvis styrket siden oppstarten for få år 

siden. I vintersesongen 2016 var arbeidet knyttet til rydding av løyper og organisering av 

løypekjøring i ansvarsområdet laget fikk tildelt i Gausdal kommunes kommunedelplan i 2015. 

I forbindelse med planen ble også grensene mot området til Sti og løypekomiteen i Gausdal 

Vestfjell Nord avklart.  

 

Skiløyper som ble merket med stikker og kjørt opp med scooter i regi av Espedalen sti- og 

løypelag er følgende: 

1. Fra Strand og bak Søre 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 Fjellstue, 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/skogsløype ned og tilbake til Strand 

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

Nordbua og tilbake til til Stylskard, alternativt mot Ullstein og retur til Espedalen via 

Venlia - se rute 2. 

 

Resten av løypenettet er maskinoppkjørt, fra Gravslettet til Nordgardsætra og til Jentfjellet. 

Videre rundt Ongsjøfjellet til Leppbua og Leppskardet. 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 Jentfjellet og til Leppskardet.  

For sesongen 2016/2017 er det inngått fornyet styret avtale med Gausdal løypeservice om 

oppkjøring av maskinpreparerte spor. Og det ble inngått ny avtale (etter at Anders Kvisberg 

ba om avløsning) med Tom Sukkestad ved Strand fjellstue om oppkjøring og merking av 

skiløyper med scooter. Strand fjellstue har samarbeidet og fått støtte og opplæring i arbeidet 

fra Martinus Bækken og fra Espedalen aktiv fritid ved Bengt Magnussen. Avtalene vil igjen bli 

vurdert ved utgangen av sesongen, og eventuelt utformes som en avtale for flere år. 

 



I 2016 har Espedalen sti- og løypelag også engasjert seg i stiene i området. Lagets 

dugnadsgruppe har ansvar for rydding og merking av løyper og turstier. Leder for 

dugnadsgruppa Einar Kavli har sammen med medlemmene Edgar Jansen og Ivar Helleberg 

nedlagt et fremragende arbeid i planlegging og gjennomføring. Sommeren 2016 ble det satt 

opp ca. 60 skilt. Laget har fått utarbeidet en egen logo til skiltene. Flere er produsert og vil bli 

satt opp sommeren 2017. Takk til Simonsen Lasergravering for godt samarbeid.  

Som grunnlag for arbeidet med merking har vi utarbeidet planer for stier og løyper inkludert 

skiltplan. En tidlig utgave av disse ble benyttet som grunnlag for søknad om tilskudd til 

skilting. Gausdal kommune og Oppland fylkeskommune har hver gitt tilskudd på 10.000 kr til 

skiltingen. Deler av ”våre” stier og løyper lagt inn i ”rettikartet.no” og de vil bli synlige på 

norgeskart.no når de er ferdig bearbeidet av Kartverket. Flere blir lagt inn etter hvert som de 

er ferdig skiltet og merket. 

 

Representanter for styret i sti- og løypelaget har vært på befaring på eksisterende 

sykkelvei/sti fra Vassenden i Espedalen til Slangen i Skåbu, sammen med 

nasjonalparkforvalter for Langsua nasjonalpark. Laget har i etterkant søkt om tillatelse til 

vedlikehold og oppgradering av traseen til flerbruks- turvei, og bedt om at denne tas med i ny 

besøks- og verneplan for området.  

 

I løpet av høsten 2016 har vi utarbeidet egen nettside (www.esll.no) hvor vi forteller om hva 

vi gjør og informerer om sti- og løypekart, løypekjøring, turtips, historie og interessante 

steder i Espedalen. Vi tar sikte på å utvide innholdet på siden etter hvert og vil sette stor pris 

på forslag og bidrag med mer stoff fra våre medlemmer og andre interesserte. Vi informerer 

også om arbeidet vårt på Facebooksiden ”Espedalen Sti- og løypelag”. I tillegg har vi en 

egen Facebookgruppe som heter ”Tur- og skiglede Espedalen sti- og løypelag”, hvor det 

jevnlig blir det lagt ut informasjon når løypene blir kjørt opp. De fleste løypene kan også ses 

på www.skisporet.no. 

 

Planer 2017 
 
Laget vil videreføre arbeidet med merking og skilting av stier og løyper i Espedalen iht. 

skiltplanen. Arbeidet utføres i samsvar med nasjonale normer (Merkehåndboka). Laget har 

fått tilskudd fra Turskiltprosjektet om NOK 40 000, og planlegger å søke Gausdal kommune 

om NOK 30 000 til rydding og merking. Hvor langt vi kommer i 2017 avhenger bl.a. av hvor 

mye tilskudd vi får. For å gjennomføre rydding og merking trenger styret ved dugnadsgruppa 

hjelp fra flere medlemmer, blant annet håper vi å kunne knytte kontakt med folk som kan ta 

ansvar for enkelte stier, ved å bli ”stifaddere” for en tildelt strekning.  

 

Vi vil supplere og utvide skiltingen av stier og løyper som ble påbegynt i 2016: 

 

- Stien fra Bingsbu til Ruten (merking) 

- Stien over Sprenhø til Bingsbu (merking) 

- Stien fra Evansgruva (Storgruva) til Gråhø (fornye merkingen) 

- Vurdere behov og eventuelt merke stien fra nedenfor Evansgruva til Jørstadgruva og 

eventuelt videre til Gråhø. 

- Skilte Måsåvegen fra Stubberud mot gruvene. 

http://www.simonsengravering.no/
https://www.esll.no/stier/
https://www.esll.no/loyper/
https://www.esll.no/
https://www.facebook.com/espedalenstiogloypelag/
https://www.facebook.com/groups/894009443982383/
https://skisporet.no/


- Merke trær som bør ryddes for å få frem løyper og stier mellom Nordgårdsetra og 

Stylskard 

- Rydde Ragdeløypa fra Gravslettet til sykkelstien ved Gravskarlia 

- Merking av ny sti opp fra Nordgårdsetra til Gravslettkampen 

- Merking av sti langs den vestre fjellsiden mot Espedalen som en merket tursti 

sommer 

Hvor mye av dette som kan gjennomføres er blant annet avhengig av om det er mange som 

blir med på dugnader. Tidspunkter for organiserte dugnader blir kunngjort til våren. 

Vi vil arbeide videre med oppgraderingen av sykkelstien mellom Gravskardlia og Espedalen 

Fjellstue, videre langs Breidsjøen til Olstappen som vil utvikles til ”flerbruks" turvei. Dette vil 

gjøres i samarbeid med nasjonalparkforvaltningen. Arbeidet innebærer utarbeidelse av 

prosjektbeskrivelse, innhenting av anbud, samt utarbeidelse av byggesøknad og søknad om 

finansiering til Sør-Fron kommune og eventuelle andre kilder. 

Lagets nettside med løype- og stikart og annen informasjon vil bli videreutviklet. Vi ønsker å 

bruke den til å dele informasjon om turmulighetene i Espedalen og gjerne også tiltrekke oss 

omtale fra friluftslivaktører. 

En viktig oppgave i 2017 blir å øke oppslutningen om lagets aktiviteter blant medlemmer og 

øke antall medlemmer.  

 

Mulige prosjekter utover styrets aktiviter - avhengig av interesse og oppslutning 

- Varmebu langs sykkelstien. 

 


