
ÅRSMELDING 2022 – PLANER 2023 
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 om andre turmuligheter. 

   

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

sponsorer, samt støtte fra Gausdal og Sør-Fron kommuner. 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. 

Styret   
Styret har i 2022 bestått av: 

 

Rolf Hustvedt – leder 

Jana Weidemann – sekretær 

Einar Kavli  

Tore Strand  

Ivar Helleberg 

Georg Megrund 

Inger Hegstad Krüger 

 

Revisor: Frode Svarstad 

Valgkomité: Tore Strand og Trygve Næsheim 

Styrets virksomhet 
Styret har hatt tre styremøter i 2022. Et digitalt møte 23. mars for å planlegge årsmøtet, et 

digitalt møte 1. juni for å planlegge sommerens arbeid og et kombinert styremøte og sosial 

samling hos Einar Kavli på Kavlirabben 22. juli, med påfølgende grilling i deilig sommerkveld.  

 

Årsmøtet 2022 ble avholdt onsdag 13. april på Strand fjellstue. Seks medlemmer deltok i 

tillegg til styret.  

 

Vi arbeider kontinuerlig for å få flere til å betale medlemsskap i laget, blant annet via 

Facebook, og å utvikle samarbeid med velforeninger i vårt område. Erfaringer med 

løypekjøring i vintersesongen 2021, skilting, stifaddere, nettsider har også vært diskutert.  

 

http://www.esll.no/
http://www.esll.no/


ESLL har pleid å arrangere påskeskirenn i forbindelse med Sanitetsforeningens 

påskemarked. Fordi Sanitetsforeningen har sluttet å arrangere påskemarkedet, har ESLL 

foreløpig valgt å ikke arrangere flere påskeskirenn. Som i fjor laget vi tursti med spørsmål  i 

forbindelse med sommermarkedet 23. juli (se nedenfor). 

 

ESLL har dialog med Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord, som har sin løypemaskin 

stasjonert på Strand. ESLL har etablert kontakt med Vassenden Vel og samarbeid om 

merking av stier til Søre Gråhøa.  

 

ESLL deltok på et åpent møte om Startpunkt Verksodden 31. oktober. Startpunktet skal være 

en inngang til Langsua nasjonalpark, og møtet var et samarbeid mellom 

Nasjonalparkforvaltningen og Sør-Fron kommune.  

Kommentarer til regnskapet for 2022 
Lagets samlede inntekter består i hovedsak av medlemsinnbetaling, og støtte fra Gausdal og 

Sør-Fron kommuner. 

 

Totalt betalte 79 personer enten medlemsavgiften på kr 1 000 eller støttebidrag (bidrag som 

er lavere enn medlemsavgiften, og som ikke gir stemmerett på årsmøtet) for sesongen 2022. 

Den samlede innbetalingen var 74 692,25 (innbetalt fra nov. 2021 til juli 2022) - for 

regnskapsåret var summen kr 70 389,5. Dessverre er dette en nedgang på i underkant av kr 

9 000 fra 2021, men i 2021 var det også noen ekstra innbetalinger fra noen bidragsytere. 

 

Tilskuddet til løypekjøring fra Gausdal kommune var kr 55 000 i 2022. Fra Sør-Fron 

kommune fikk vi kr 15 000 til formålet. 

 

Utgiftene til løypekjøring var, som i tidligere år, den største utgiftsposten for laget, på kr 112 

375. Men lavere enn budsjetert grunnet noe dårlige snøforhold. 

 

Årsresultatet i 2022 var pluss kr 58 059,98, først og fremst grunnet mindre utgifter til rydding 

og preparering av løyper. 

 

Regnskapet føres av Skåbu regnskap ved Turid Gillebo. 

Lagets virksomhet 
Hovedvirksomheten i ESLL er knyttet til merking og rydding av stier og løyper og 

organisering av løypekjøring i ansvarsområdet som laget ble tildelt i kommuneplanen for 

Gausdal i 2015. Partnerskapsavtalen med Gausdal kommune er retningsgivende for lagets 

virksomhet fra 2021. Avtalen skal fornyes i 2023. 

 

 

Løypekjøring 

ESLL har som mål å tilby oppkjørte løyper inn mot hver helg i vintersesongen og så lenge 

vær og føre tillater, med noe mer oppkjøring i forbindelse med jul/nyttår, vinter- og 

påskeferie.  



 

I 2022 har ESLL kjørt løyper på ordinær måte, men lite snø og vanskelige isforhold 

begrenset hva som var mulig å få til i det aktuelle løypenettet: 

 

 Fra Søre Megrund og over isen til Gravslettet 

 Fra Nordre Megrund til Gravslettet  

 Gravslettet til Nordgardsætra og til Jentfjellet. 

 Fra Søre Megrund (Djuphølen) til Strand 

 Fra Slåodden til Gravslettet 

 Fra Granvik til Sofierud med tilkobling videre mot Nordgardsætra 

 Fra Strand over isen til Maribu og videre til Nordgardsætra 

 Gravslettet, Vollråket/Seterstien, 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  

 Stylskard til Nordbua 

 Børkdalen ned til Strand 

 Løype fra fra Seterheim til Sprenpiggrunden 

 

Løypemaskinen til Sti og Løyepkomiteen Gausdal Vesfjell kjørte løypa langs veien fra Strand 

til Vassenden og opp ved Veslegruva eller opp vei til Melgardsætra inn forbi Melgardsætra til 

kryss før Jentfjellet og til Leppskardet. 

 

Espedalen aktiv fritid, ved Bengt Magnussen, har stått for preparering av løypene innenfor 

ESLLs ansvarsområde, bortsett fra løypa fra Strand og sørover på østsida, som Sti og 

Løypekomiteen Gausdal Vestfjell har preparert med sin løypemaskin. Laget har også inngått 

avtale med Espedalen aktiv fritid, som nå er overtatt og drives av Dag Helge Lianes for 

vinteren 2023. ESLL vil takke Bengt Magnussen for samarbeidet gjennom de siste årene. 

 

 

Stier, kart og merking 

En gammel sti fra sør på Sprenberga og ned mot stier/skogsveier øst for nordenden av 

Espedalsvatnet ble sporet opp i 2020 og i 2022 ble den ryddet for vindfall og kratt og merket 

(men ikke skiltet).  

 

Stien fra Strand om Lauvålia mot Gråhøene ble gått over og merket. Her er det behov for litt 

skilting gjennom hyttegrenda.  

 

Laget arbeider kontinuerlig med komplettering av kart og detaljplaner for stier og løyper, 

samt rydding og merking. Det er sikkert fortsatt stier og råk som ikke er fanget opp, og som 

burde vært ryddet, merket og tatt med i vår kartoversikt. Dette er et løpende arbeid. 

 



 
 

 

 
EKSEMPEL PÅ STIMERKING (MELLOM STANGSGRUVA OG EVANSGRUVA) 

 

Stier som er tydelige i terrenget merkes (evt. skiltes) normalt bare ved stikryss og på steder 

hvor det kan være lett å gå feil. Deler av stier og løyper som vi har merket er lagt inn i 



”rettikartet.no”, og vil bli synlige på norgeskart.no når de er ferdig bearbeidet av Kartverket. 

Skiltingen er utført i samsvar med nasjonale normer (Merkehåndboka) 

 

Det har vært jobbet videre med ordningen med stifaddere, og vi har nå stifaddere for de 

fleste stiene som ESLL har skiltet. Vi ønsker likevel kontakt med flere som kan tenke seg å 

bidra med slikt dugnadsinnsats. Å sikre best mulig overvåking og vedlikehold av sti- og 

løypenettet er en kontinuerlig oppgave. Stifadderne har oppsyn og vedlikehold med «egne» 

stier, om nødvendig i samarbeid med styret. Det er utarbeidet retningslinjer for stifaddernes 

arbeid. Alt arbeid med stier og skilting om sommeren gjøres gratis og på dugnad.  

 

I samråd med stifadderne vil det bli vurdert eventuelle behov for å invitere til fellesdugnader 

for rydding/vedlikehold av stier i 2023. 

 

Vi oppfordrer alle interesserte til å gå inn på sti- og løypekartene som vi har utarbeidet, og 

som dere finner på www.esll.no, og komme med forslag til endringer eller til nye stier eller 

løyper. 

 

 

Utvidelse av kartgrunnlaget mot Gausdal Vestfjell 

ESLL har, i samarbeid med Vassenden Vel og Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell nord, 

utvidet kartgrunnlaget sørover mot Gausdal Vestfjell nord og utarbeidet informasjonsplakater 

for stier og løyper sør i Espedalen til Revsjøvegen. Kartgrunnlaget videre nordover er også 

oppdatert og utvidet og vil bli benyttet i ny versjon av informasjonstavlene som vi har satt opp 

tidligere. 

 

 

Sommermarked 

Under sommermarkedet på butikken 23. juli, arrangerte ESLL turløype, med spørsmål 

knyttet til natur, Espedalen og Espedalens historie. Turstien ble en suksess, selv om 

spørsmålene var litt vanskelige. 16 lag gikk igjennom løypa som gikk over jordet og på 

garden hos Lars og Linda Eggen. To nye medlemmer ble vervet til ESLL! 

 

 

Forvaltningsplan for verneområdene i Langsua – startpunkt Verksodden 

ESLL deltok på et åpent møte om Startpunkt Verksodden 31. oktober, arrangert av 

Nasjonalparkforvaltningen og Sør-Fron kommune. Det var mange frammøtte. ESLL gjorde 

det klart på møtet at vi gjerne vil delta aktivt i arbeidet med startpunktet, innenfor vårt mandat 

og våre ressurser. 

 

Verksodden er ett av fire startpunkter for besøk til Langsua nasjonalpark. Nasjonalparkstyret 

har som mål at startpunktet skal være et utgangspunkt for jakt og fiske og gi mulighet for å 

drive et aktivt friluftsliv, «være et sted å ta på skia». Startpunktet skal også bidra til lokal 

verdiskapning. Startpunktet skal få to sett informasjonstavler. Det ene er knyttet til 

nasjonalparken/naturen, løyper og stier. Det andre er knyttet til kultur/historie, med 

hovedvekt på «byen» som var på Verksodden under gruvetida, på midten av 1800-tallet.  

 

Nasjonalparken har satt av noe ressurser til arbeidet. Det samme har Sør-Fron kommune. 

Flere byggetrinn er prosjektert, men realisering avhenger av finansiering. Finansiering av 



trinn 1 er sikret. Søknad er inne hos Sparebankstiftelsen om bidrag både til trinn 1 og 2. 

Startpunktet forventes innviet med en fest sommeren 2023, når første utbyggingstrinn er 

ferdig.  

 

 

Flerbruks/turvei fra Vassenden til Slangen 

ESLL spilte inn tiltak om flerbruks/turvei mellom Vassenden og Slangen til Sør-Frons 

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet for 2023-26. Veien var prioritert også i forrige 

planperiode, uten at det ble realisert. Årsaken er at hverken kommunen eller ESLL har 

penger til prosjektet. Tiltaket ligger også i forvaltningsplanen for Langsua.  

 

 
FLERBRUKS/TURVEIEN GÅR IGJENNOM VAKKERT TERRENG, HER SØR FOR ESPEDALEN GJESTEHUS 

 

Deltakere på møtet om Startpunkt Verksodden tok opp saken om flerbruks/turvei, og blant de 

frammøtte var det stor interesse for å følge opp saken. ESLL og Sør-Fron kommune avtalte 

et møte for å diskutere saken nærmere. Møtet ble avholdt 7. desember, og Rolf Hustvedt og 

Jana Weidemann deltok fra ESLL. På møtet ble det enighet om at ESLL skal innhente 

informasjon om kostnadene til et forprosjekt, som kan legges fram som en søknad til 

næringsfondet i kommunen. For kommunen er det en forutsetning at turistbedriftene i 

området støtter prosjektet. ESLL skal ha en dialog for å involvere dem.  

 

 

Samarbeid med andre foreninger 

ESLL har i 2022 videreført kontakt med andre foreninger som har tilsvarende formål som oss 

som en del av sitt arbeidsområde, spesielt Vassenden vel. Det har også vært uformell 

kontakt med folk i Espedalen fjellgrend.  

 

 



Nettsider 

Laget arbeidet kontinuerlig med nettsidene. I tillegg til formidling av turinformasjon, turtips og 

sti- og løypekart, brukes sidene til å orientere om viktige sosiale begivenheter i dalen. 

Informasjonen på nettsidene deles også på Facebook.   

Medlemmer 
Høsten 2021 ble det sendt ut brev og e-post ca 220 grunneiere/hytteeiere i Espedalen, med 

invitasjon til medlemskap/bidrag til Espedalen sti- og løypelag, og med senere påminnelse 

på Facebook-sidene. For å styrke rekrutteringen utarbeidet styret høsten 2021 en løpeseddel 

som ved innledningen til vintersesongen ble delt ut til hytter i ESLLs område. Styret har delt 

dalen inn i områder mellom seg og følger opp hvert sitt.  

 

En stor del av kontingenten går til løypekjøring. Derfor er årsskiftet en viktig tid for å 

rekruttere medlemmer. I tillegg avholdes årsmøtet om våren. For å lette arbeidet med 

rekruttering om sommeren, bestemte årsmøtet 2022 at for personer/hytter som ikke har vært 

medlemmer tidligere, vil medlemskontingent betalt etter 1. juni være gyldig også for 

påfølgende år. 

Inntekter 2023 
Medlemskontingenten er kr 1000 per husstand også for 2023. Enkelte husstander bidrar med 

et høyere beløp, hvor hvert bidrag på kr 1000 gir en stemme på årsmøtet. Andre bidrar med 

lavere beløp, som støtte til laget, men som ikke gir medlemskap og stemmerett på årsmøtet. 

Innbetalingen for 2022 (per 8. februar) er  kr 71 900. 

ESLL får etter avtale med Gausdal kommune  (2021-2023) utbetalt et tilskudd på kr. 55 000.  

Dette tilskuddet skal brukes til å: 

videreutvikle et godt friluftstilbud til eiere/brukere av fritidsboliger, besøkende på 

reiselivsbedrifter og fastboende. Tiltak som kan gjennomføres i medhold av avtala er 

oppkjøring av skiløyper, rydding av tur- og sykkelstier, bygging av klopper, samt 

merking og informasjonstiltak og andre fellestiltak i tilknytning til dette. 

Utbetaling forutsetter godkjent regnskap og årsrapport, samt en samlet rapportering for 

perioden innen 15. september 2023, dersom laget ønsker å inngå avtalefor en ny periode. 

 

Støtten fra Sør-Fron kommune til løypekjøring  for 2023 vil være kr 15 000. I tillegg har vi noe 

intekter fra grasrotandelen fra Norsk Tipping 

 

  



Planer 2023 

- Vedlikehold av merking, med ny maling der det er behov for oppfrisking og varding 
der dette trengs. 

- Fortsette utbedring av Vollhaugråket. 
- Kvisting og rydding av øvrige løyper og stier ved behov. 
- Vurdere om flere stolper og skilt skal bestilles, avhengig av hvordan eksisterende 

skilter fungerer og behov for eventuelle nye punkter. 
- Mobilisere flere stifaddere og fullføre oversikt over disse – med definerte oppgaver  
- Følge opp saken om flerbruks/turvei fra Vassenden til Slangen i samarbeid med 

Langsua nasjonalparkstyre og Sør-Fron kommune og turistbedriftene i området.  

- Delta aktivt i Langsua nasjonalparkstyres arbeid med videre utvikling av Verksodden 

som nytt startpunkt for nasjonalparken. 

- Fortsette arbeide for å øke antallet medlemmer i laget. 

- Inngå ny partnerskapsavtale med Gausdal kommune om bruk av kommunale midler. 

- Utvide samarbeidet med andre foreninger i Espedalen med tilsvarende formål som 

oss, blant annet det nye Espedalen turløyper, som er et samarbeid mellom  Dalseter 

og Ruten og hytteforeningene i Sør-Fron. 

- Jobbe for å få på plass noen bruer/klopper på løype/sti fra Gravslette til Nordenden 

av Espedalsvannet 

 

Det kan være aktuelt å invitere til åpne dugnader for å gjennomføre deler av arbeidet. Hvor 

mye vi får gjennomført, avhenger blant annet av hvor mange som blir med på dugnader. 

Eventuelle dugnader vil bli kunngjort på vår nettside og på Facebook. 

 

Styret i Espedalen sti- og løypelag: 

 

Dato  

 

 

 

Rolf Hustvedt (leder) 

 

 

 

 

Ivar Helleberg      Einar Kavli       Georg Megrund    

 

 

 

Tore Strand       Inger Hegstad Krüger   Jana Weidemann    

Electronically signed by:
Rolf Hustvedt
Reason: Approved
Date: Feb 8, 2023 10:05
GMT+1

Electronically signed by: Jana
Weidemann
Reason: Approved
Date: Feb 8, 2023 14:51
GMT+1

Electronically signed by:
Inger Hegstad Krüger
Reason: Quality Approver
Date: Feb 8, 2023 15:54
GMT+1

Electronically signed by:
Ivar Helleberg
Reason: Approved
Date: Feb 9, 2023 18:33
GMT+1

Tore Strand
Electronically signed by: Tore
Strand
Reason: Reviewed
Date: Feb 10, 2023 13:17
GMT+1

https://aribaintegration.na2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABhReRIXjOHbMHqJ-3RyFN6MwFt5h8LMn
https://adobefreeuserschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABhReRIXjOHbMHqJ-3RyFN6MwFt5h8LMn
https://aribaintegration.na2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABhReRIXjOHbMHqJ-3RyFN6MwFt5h8LMn
https://aribaintegration.na2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABhReRIXjOHbMHqJ-3RyFN6MwFt5h8LMn
https://aribaintegration.na2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABhReRIXjOHbMHqJ-3RyFN6MwFt5h8LMn

	Formål
	Styret
	Styrets virksomhet
	Kommentarer til regnskapet for 2022
	Lagets virksomhet
	Medlemmer
	Inntekter 2023
	Planer 2023

	Signature 2: 
	Signature 5: 
		2023-02-10T04:17:17-0800
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




