Ås, 5. november 2017

Referat samordningsmøte 2017.
Skiløyper i Nes Østmark (Eventyrløypa).
Tid: Søndag 29. oktober 2017 kl. 10:00-13:00
Sted: Hytta til Sjur Arvid Bidne, Buvasstølan
Befaring BSLL sitt servicebygg for løypemaskin i etterkant av møtet
Til stedet:
- Liemarka vel (LMV): Oddvar Lie
- Thoenmarka hyttevelforening (TMH): Sigvald Thoen
- Nes Østmark sti og løypeforening (NØSL): Terje Sundsdal
- Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL): Sjur Arvid Bidne og Magne Maurset
Møtereferatet sendes til: Deltakerne, Svein Otto Schjerven (LMV), Magne Gullingsrud (TMH),
Erik Engebretsen (NØSL), Styret i BSLL, Nes kommune v/Torunn Bekkeseth, Torodd Brenna,
Nub Arild Østenfor, Finn Arve Skjellerud, Ole Henrik Lien Andersen, Frode Krogstad
Formålet med møtet: Erfaringsutveksling, planlegging og samordning av løyper og løypekjøring
i Nes Østmark.
Oppsummert aksjonspunkter:
1. Sjur anskaffer blå stikk. 40 til Liemarka Vel og 30 til NØSL
2. Magne kontakter alle løypeansvarlig hver torsdag fra jul for utveksling av informasjon og
tilpasning av kjøring. Informerer på FB om fravik fra plan.
3. Magne oppdaterer oversikt over løypekjørerer og kontaktpersoner og vedlegger referatet.
(Er utført og lagt ut på nett www.buvatn.no, løypekjøringsplan)
4. Løypekjørerne fører logg over kjøring og tidsforbruk for Eventyrløypa.
5. Magne sjekker ut med Frode Krogstad informasjon om og pris på GPS for automatisk
tracking på skisporet.no, og melder tilbake til NØSL og TMV.
6. Sjur organiserer felles oppkjøring av justerte løyper med GPS og varsler Frode Krogstad i
forkant slik at dette blir registrert i skisporet.no
7. Sjur inviterer naboforeninger til BSLL sitt påtenkte HMS kurs. Følger opp overfor HMS
ansvarlig Ole Henrik Lien Andersen i BSLL.
8. Magne innkaller til neste samordningsmøte, fortrinnsvis torsdag i høstferien 2018.

ERFARING MED LØYPEKJØRINGEN I EVENTYRLØYPA 2016/17.
Løypekjøringen fungerte bra i vinter, men lite snø kombinert med vanskelig terreng gjorde at
løypemaskinen i lengre periode ikke kunne kjøre deler av løypa. Løypene ble da kjørt med
snøscooter når det var mulig. Mange brukere har høye forventninger til at løypene er godt
preparert, og god løyper er avgjørende for at medlemmene støtter opp om løypelagene.
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Normalt kjører BSLL opp Eventyrløypa fra Gol grense og
sørover til Nedre Båtstjern i Liemarka. De siste to kilometerne videre sørover mot Flå grense,
kjøres opp av LMV som del av deres løypenett rundt Blåfjell. Terrenget er her lite egnet til
løypemaskin.
STATUS UTBEDRINGER AV TERRENG/LØYPE I EVENTYRLØYPA
LMV: Bru laget over oset ved Nedre Båtstjern. Løypa er utbedret i den bratte bekkedalen sør for
Leinenatten og over Sandvassfjellet.
TMH: Eventyrløypa er lagt om ved Krøsløkken øst for Syningset.
NØSL: Løypa er lagt litt om opp mot toppen av Langevassåsen rett sør for Langevatn.
Tryteholrunden (ikke en del av Eventyrløype, men kjøres med løypemaskinen) er lagt om på myra
ved Endreskardtjern.
BSLL: Løypa er utbedret i bakkene nord for Langvatn og ved kryssing av Langvassosen der
løypemaskinen ikke kom frem deler av siste vinter. Justert trasé er ryddet i Mompedalen vest for
Buvasstølan, men traséen blir ikke klar for løypekjøring før til sesongen 2018/19.
Søråsen løypelag (Gol): Det er planlagt ny løype nord for Røggin, klar til 2019.

MERKING OG STIKKING AV LØYPA.
Merking/stikking av løypa utføres av hver av foreningen på dugnad.
Over myrer og der det kan være vanskelig å finne/følge løypa, skal den være stukket med
permanente bambusstikker. Dette er utført ned til Nedre Båtstjern i Liemarka.
I tillegg merkes Eventyrløypa med blå stikker (plastrør 30 mm) som settes ut og samles inn hver
sesong.
NØSL trenger 30 stk og Liemarka 40 blå stikk til merking av Eventyrløypa. Sjur anskaffer dette.
Andre løyper enn Eventyrløypa merkes ved behov med røde stikker som settes ut/tas inn årlig.
PAKKING AV TRASÉEN FØR SPORSETTING
Den enkelte forening sørger for pakking av løypene på dugnad med snøscooter/ATV m/belter.
Dette starter så snart som mulig når snøen kommer. Det bør pakkes så bredt som mulig tilpasset
løypemaskinen. Dette har fungert bra hittil.
BSLL har nå anskaffet en slådd for å henge på scooter.
ORGANISERING AV LØYPEKJØRINGEN
BSLL har tatt på seg ansvaret for å kjøre Eventyrløypa med stor maskin og forvalter et årlig
kommunalt tilskudd på kr. 80 000,- som skal dette utgiftene til dette.
Rutiner for løypekjøringen, og organisering og kompensering for kjøring med snøscooter/ATV når
løypemaskinen ikke kan kjøre, ble diskuterte. Vi kom frem til følgende konklusjoner som prøves
ut kommende sesong og som evalueres på neste års samordningsmøte:
 Eventyrløypa kjøres opp før hver helg og i vinterferien og i påskeferien når det kommer
snø eller ellers er behov for det. Kjøringen starter normalt fredag og skal være ferdig
lørdag formiddag.
 Når løypemaskinen av ulike årsaker ikke kan kjøre Eventyrløypa, kjøres løypene opp av
det enkelte løypelag/vel. BSLL kompenserer denne kjøring med kr 100 pr. km løype pr.
gang. BSLL godtgjør de andre løypelagene for årets "reservekjøring" ved sesongslutt.
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For sesongen 2017/2018 forsøkes det ut følgende
ordning for Eventyrløypa gjennom Liemarka (ca 8 km):
o BSLL kjører med løypemaskin før hver annen helg (uker med oddetall) mellom jul
og vinterferien. Fra og med skolenes vinterferie (to uker) kjører BSLL hver helg
og når det ellers er behov. BSLL kjører ned til Nedre Båtstjern
o Liemarka Vel kjører opp eventyrløypa med ATV/snøscooter før annenhver helg
(uker med partall) mellom jul og vinterferien. For dette betaler BSLL kr 800 pr.
gang til LMV.
o Liemarka melder fra til BSLL ved behov for/ønske om hjelp til å kjøre strekningen
Nedre Båtstjern- Flå grense med stor maskin.
Løypekjøringen koordineres hver uke slik:
o Magne Maurset kontakter alle løypelagene hver torsdag for å utveksle
informasjon og avtale tilpasninger i kjøringen av Eventyrløypa. Kontaktpersonene
er inntil annet blir bestemt: Oddvar Lie, Sigvald Thoen, Terje Sundsdal og Sjur
Arvid Bidne/aktuell løypevakt i BSLL.
o Informasjon om løypekjøringen og avvik fra plan legges ut på det enkeltes lags
Facebook-side og eventuelt hjemmeside, før helgen og i vinter- og påskeferien.
Det føres logg/timer for kjøring av Eventyrløypa.
Magne Maurset oppdaterer oversikt over løypekjørere og kontaktpersoner i
naboforeninger og legger det ved referatet fra møtet.

GPS-TRACKING. Skisporet.no
BSLL og LMV bruker GPS tracking ved løypekjøring. Dette er en GPS som er kjøpt inn fra
Skisporet.no og som da viser på skisporet,no slik at alle kan følge med på statusen i
løypekjøringen på nett.
TMH og NØSL benytter ikke slik GPS-tracking. Det hadde vært ønskelig om de også brukte
dette, spesielt når det kjøres reserve for løypemaskin. Magne Maurset sjekker ut informasjon og
pris for dette med Frode Krogstad og melder tilbake til møtedeltakerne.
Der skiløypene er lagt om mer enn 10 meter til siden i forhold til tidligere registrering i
skisporet.no, vil prepareringsstatus ikke vises på nettet. BSLL tar ansvaret for å oppdatere
skisporet.no. Dette gjøres ved at alle endringen kjøres opp samme dag med GPS etter at
skisporet.no er informert på forhånd. Sjur Bidne følger opp dette og varsler BSLL sin WEBansvarlig Frode Krogstad på forhånd.
HMS-kurs. OPPLÆRING.
BSLL planlegger et internt HMS-kurs for sine løypekjørere. Naboforeningen inviteres til dette.
Ansvar: Sjur Bidne
NESTE MØTE (2018)
Styreleder i BSLL innkaller til nytt møte i 2018. Dette legges fortrinnsvis til skolenes høstferie
(torsdagen?)
Magne Maurset
Styreleder BSLL
Vedlegg:
1. Kjøring av Eventyrløypa 2017/2018. Oversikt over løypekjørere og kontaktpersoner
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KJØRING AV EVENTYRLØYPA SESONGEN 2017/2018.
Buvasstølan sti‐ og løypelag (BSLL) kjører Eventyrløypa på vegne av alle
lagene i Nes Østmark. Løypa kjøres opp til hver helg, og i vinterferiene og
påsken. Kjøringen starter så snart tilstrekkelig med snø. Løypekjøringen starter
normalt fredag ettermiddag og skal være ferdig lørdag formiddag.
Tråkking i forkant av sporsetting gjøres samordnet på dugnad av de fire
foreningene straks forholdene tillater det.
BSLL har utarbeidet retningslinjer for løypekjøringen (løypekjøringsplan), som
ligger på nettsiden www.buvatn.no
LØYPESTATUS OG KJØREPLAN UTVEKSLES og samordnes hver uke:
 Styreleder i BSLL Magne Maurset 908 77 137 post@buvatn.no
koordinerer dette.
Kontakt fortrinnsvis på telefon hver torsdag fra nyttår og ut sesongen.
LØYPESANSVARLIGE/KONTAKTPERSONER for løypekjøring/–tråkking er:
Buvasstølan sti‐ og løypelag:
 Sjur Arvid Bidne, 90130830, sjur@sbmaskin.no
Nes Østmark sti‐ og løypeforening:
 Terje Sundsdal, 478 73 085, terj‐su@online.no
Thoenmarka hyttevelforening:
 Sigvald Thoen, 416 27 244, sigvaldthoen@gmail.com
Liemarka vel:
 Oddvar Lie, 918 02 927, oddvar@hallingdalvvs.no
Faste løypekjørerne fra BSLL for løypemaskin i Eventyrløypa er:
 Torodd Brenna, 918 18 331, torodd.brenna@monter.no
 Nub‐Arild Østenfor, 917 68 809, n‐oesten@online.no
 Finn Arve Skjellerud, 906 06 262, finnarve@engene.no
ANDRE KONTAKTER:
Vassfarfjellet løypelag (Flå) v/ styreleder Olaf Elling Strømsodd 916 78 000,
loypelagvf@online.no
Søråsen løypelag (Gol) v/ styreleder Ola Eiklid Hølen, 416 44 392, ola‐e‐
ho@online.no
Buvasstølan, 5. november 2017
Magne Maurset
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