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Ås, 12. november 2017 

 

Referat fra møte med løypekjørere i BSLL. 

 

Tid: Fredag 6. oktober 2017 kl. 17:30-19:00 

 
Sted:  Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen, Buvasstølan 
 
Til stedet: Torodd Brenna, Sjur Arvid Bidne, Tomas Hansén, Finn Arve Skjellerud, Nub Arild 
Østenfor, Magne Maurset 
 
Møtereferatet sendes til:  Deltakerne, Ole Henrik Lien Andersen, styret i BSLL 
 
Formålet med møtet: Samordningsmøte internt i BSLL om løypekjøring og maskin. 
 
OPPSUMMERT AKSJONSPUNKTER: 
Utdyping av oppgavene under det enkelte punkt i referatet. 
 

1. Tomas: 
a. Sjekkliste løypemaskin.  
b. Avtale å arrangere HMS kurs for løypekjørere med Ole Henrik og Sjur.  
c. Oppkjøring av ny rundløype øst for Buvatn etter forutgående avklaring med 

vakthavende løypekjører i BSLL og informasjon til Magne som legger ut info på 
FB. 

2. Nub Arild: 
a. Vaktliste løypekjøring. Sendes også Magne som legger på nett. 

3. Sjur: 
a. Dugnad løypemaskin, bl.a. sveising. 
b. Verktøy til servicebygget/løypemaskin innenfor styregodkjent ramme. 
c. Utkjøring av flere bambusstikker i vinter for montering til sommeren. 

4. Torodd: 
a. Ski, staver og skisko i løypemaskin. 
b. Vurdere omlegging av skiløype og bru over Valdreslibekken øst for Østre 

Valdreslie.  Melde inn behov for dugnad. 
5. Finn Arve: 

a. Avklare rydding/etablering av ny skiløype over vollen med grunneiere (utført) 
6. Magne: 

a. Godtgjørelse til løypekjørere "automatiseres". 
b. Ukentlig kontakt med løypekjørere i BSLL og naboforeninger, og informasjon på 

FB. 
c. Legge ut vaktliste løypekjøring og løypekjøringsplan på nett.  
d. Oppdatere kontakt-/telefonliste for løypekjøring i Nes Østmark. (utført) 
e. Ta opp aksjonspunkter på styremøte i BSLL og samordningsmøte 29.10 med 

naboforeningen i Nes Østmark: Tråkking, stikking, kompensasjon løypekjøring, 
GPS, telefonlister, ukentlig kontakt/samordning. (Utført. Referat fra styremøte og 
samordningsmøte er lagt ut på BSLL sine hjemmesider www.buvatn.no ) 

7. Vakthavende løypekjører: 
a. Informere Magne om endringer i planer slik at han kan legge ut info på FB mm. 
b. Bruke sjekkliste for løypemaskin (som Tomas utarbeider) 
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DAGSORDEN: 
Hensikten med møtet var å gjennomgå erfaringer fra forrige sesong og forberede kommende 
sesong.  Herunder også forberede møte med løypekjørerne i hele Nes Østmark 29.10.2017. 
Møtet ble lagt opp som "en runde rundt bordet" der temaer ble tatt opp og drøftet fortløpende. 
 
Referatet oppsummerer hovedpunktene i hva som ble drøftet og aksjonspunkter som det var 
enighet om. 
 
LØYPEKJØRING OG LØYPEMASKIN GENERELT: 

 Det må lages en sjekkliste for løypemaskinen som benyttes før og etter hver tur, ved 
driftsstans og før/etter hver sesong.  Sjekklisten lamineres og legges i løypemaskinen.  
Ansvar:  Tomas. 

 Det lages en vaktliste for løypekjøring som fordeler ukene/helgene mellom de faste 
løypekjørerne. Denne sendes alle løypekjørerne og Magne som legger ut på nett. Det er 
viktig at denne holdes, og at alt fravik fra denne avtales på forhånd. Ansvar: Nub Arild. 

 HMS:  Løypemaskinen bør utrustes med ski+staver+skisko (som alle kan benytte ved 
eventuell driftsstans).  Ansvar: Torodd. 

 HMS: HMS ansvarlig i BSLL, Ole Henrik Lien Andersen, bør holde et HMS kurs.  
Fortrinnsvis rundt jul/nyttår.  Ansvar:  Tomas følger opp i samråd med Ole Henrik og Sjur 
(som i møte 29.10 fikk et ansvar for å invitere andre løypelag).  

 Det er behov for en dugnad på løypemaskinene, bl.a. sveising. Ansvar:  Sjur  

 Verktøy i servicebygget:  Ansvar:  Sjur lager en liste over behov og anskaffer innenfor 
styregodkjent ramme.  Bl.a. behov for en skrustikke. 

 Godtgjørelse til løypekjørere:  Dette bør automatiseres.  Ansvar:  Magne følger opp. 

 Det er behov for god informasjon på FB og hjemmesiden vår.  Dette er spesielt viktig 
dersom det blir endringer i planer for kjøring.  Magne skal da informeres.  Magne 
kontakter "vakthavende" løypekjører hver uke, fortrinnsvis torsdag, for å bli oppdatert på 
planene slik at informasjon kan legges ut på FB og endringer avtales med 
naboforeningene.  Ansvar:  Magne og vakthavende løypekjører. 

 
 
TRÅKKING OG STIKKING AV SKILØYPENE: 
 

 Det er tidligere avtalt at alle foreninger i Nes Østmark tråkker Eventyrløypa samordnet på 
dugnad gjennom sine områder.  Må påpekes at det er viktig at det tråkkes bredt nok for 
løypemaskin. Helst opp mot 5 meter om mulig. 

 Løypene skal stikkes permanent med bambusstikker m/refleks over åpne områder der det 
kan være vanskelig å finne igjen løypa. Eventyrløypa merkes i tillegg midlertidig hvert år 
med blå plastrør av hver forening. Disse skal tas inn etter sesongen.  Dette tas opp på 
møtet 29.10. 

 Det er behov for å sette ut noen flere bambusstikker i BSLL sine løyper. Bl.a. følgende:  
Valdreslimyrene må merkes helt ned til kryssing av bekken på nedsiden av første bakken 
øst for Valdreslie østre.  Stikker av bambus anskaffes og kjøres ut til vinteren. Tomas har 
reflekser.  Ansvar:  Sjur 

 
 
NYE LØYPER OG UTBEDRINGER AV TERRENG/LØYPER: 
 

 NØSL og BSLL er enige om å etablere en rundløype i BSLL sitt område på myrene øst for 
Buvatn som kan kjøres opp også når det er lite snø, og som er tilrettelagt for skøyting.  
Tomas har befart området sammen med Terje Sundsdal og Erik Engebretsen i NØSL. 
Halvparten er stukket.  Erik bestiller skilt. Foreløpig legges ikke denne inn med tracking i 
skisporet.no, men det informeres på Facebook (Magne) når den er etablert og kjørt. 

mailto:post@buvatn.no


 

 
Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 908 77 137 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700 

 
 
 

Tomas kjører opp denne.  Tomas må avtale med Sjur 
eller "vakthavende" løypekjører i BSLL på forhånd, og informerer Magne når det kan 
legges ut info på FB.  Ansvar:  Tomas. 

 Eventyrløypa er lagt om ved Syningset i Thoenmarka.   

 Løypa bør legges om noe ved kryssing av Valdreslibekken på myra på nedsiden av den 
første bakken øst for Østre Valdreslie.  Her bør det også vurderes å legge bru over 
bekken.  Ansvar:  Torodd følger opp, vurderer og melder inn ved dugnadsbehov. 

 Det er behov for å legge om skiløypa mellom serviceanlegget og Valdreslivegbommen.  
Forslag til ny trasé er stukket ut av Finn Arve.  Denne ble befart i forkant av møtet.  Odd 
Arne Storeli har gitt tillatelse til dette over sin voll.  Traséen ryddes på dugnaden 7. 
oktober under forutsetning av at grunneier på øvre teig på vollen aksepterer dette.  
Ansvar:  Finn Arve avklarer med grunneier i forkant av høstdugnaden. 

 
 
KJØRING AV EVENTYRLØYPA 
Erfaringene med kjøring av Eventyrløypa ble drøftet. BSLL har ansvaret for å kjøre opp hele 
Eventyrløypa fra Flå grense til Gol grense og forvalter et kommunalt tilskudd på kr 80 000 til Nes 
Østmark som skal dekke dette. Vi kjører i dag ned til Nedre Båtstjern i Liemarka. Søndre del har 
en del krevende terreng.  Sist vinter var det lange perioder der vi ikke kom frem med løypemaskin 
ned mot Langevatn og videre sørover.  Det er behov for å utbedre bakkene ned mot Langevatn.  
Dette forsøkes tatt på dugnaden 7. oktober (ble utført).  I tillegg er det ønskelig å få til en ordning 
med kompensering av de andre løypelagene for at de skal kjøre i perioder der løypemaskin ikke 
kommer frem eller når det ellers er hensiktsmessig at løypene i stedet kjøres med scooter/ATV. 
Det var enighet om at følgende bør tas opp i BSLL sitt styremøte og på samordningsmøtet 29. 
oktober: 

 Liemarka Vel bør tilbys kompensasjon for å kjøre opp Eventyrløypa i sitt område før 
annenhver helg fra jul til vinterferien.  Øvrige helger i sesongen kjøres det med 
løypemaskin. 

 De andre foreningen tilbys en kompensasjon for å kjøre opp eventyrløypa når vår 
løypemaskin ikke kommer frem eller ikke kan kjøre av andre årsaker 

 Det bør være ukentlig kontakt mellom løypekjørerne for å samordne løypekjøringen.  
Dette gjelder både Eventyrløypa og kjøring i BSLL sitt område.  Ansvar:  Magne følger 
opp og avtaler med øvrige lag. 

 Telefon-/kontaktliste må oppdateres.  Ansvar: Magne 
 
GPS-TRACKING. Skisporet.no 
Det hadde vært ønskelig om NØSL og TMV også anskaffet seg GPS med link til skisporet.no.  
Spesielt dersom de skal kjøre reserve for BSLL i Eventyrløypa.  Dette tas opp på 
samordningsmøtet 29.10.  Ansvar:  Magne 
 
NESTE MØTE (2018) 

 Styreleder innkaller til samordningsmøte før neste sesong:  Ansvar:  Magne 
 
 
 

Magne Maurset 
Styreleder BSLL 
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