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Styret sammensetning (valg) 

Årsmøtet ble på grunn av Covid 19 restriksjoner flyttet fra Ringerudsetra til Ringmoen skole, og 

ble avholdt 29. august 2020.  

Valg av styre i Vikerfjell Skiløyper ble sammensatt av følgende personer; 

Steinar Aune (leder) 

Asbjørn Wilhelmsen (styremedlem) 

Christian Schou (styremedlem) 

Vara representanter er Erlend Søraker og Espen Haugli. 

Marianne Odden Strande er foreningens regnskapsansvarlige  

Revisorer Tom Engen og Rolf Kristiansen.  

Valgkomite: Paal Anders Strande, Thorvald Lie og Egil Eriksrud. 

Ole Erik Elsrud er ansvarlig for Vikerfjell Skiløyper’s (VS) hjemmeside og Facebook side 

Styrets virksomhet 

Styret i Vikerfjell skiløyper (VS) arbeider på frivillig basis, uten noen form for kompensasjon. Det 

legges ned mange frivillige dugnadstimer fra mange ildsjeler for at Vikerfjell skal kunne tilby så 

gode skiløyper som mulig gjennom vinter sesongen, gitt rammene som hytteeierne gjennom 

betaling av medlemskontingentene gir foreningen. 

Det har vært en lang og fin sesong for løypekjøring på Vikerfjell som startet i begynnelsen av 

desember og endte i slutten av april i Vikerfjell nord og midt i mai i Vikerfjell syd, se 

løyperapportene fra løypekjørerne. Vikerfjell Skiløyper, som har ansvaret for å vedlikeholde og 

kjøre opp nesten 100 km med skiløyper på Vikerfjell, er svært avhengig av støtten fra 

hytteeierne for å kunne holde løypene i så bra stand som mulig gjennom sesongen og for å 

kunne planlegge og tilrettelegge for skiløyper i kommende sesonger. Foruten støtte fra lokale 

sponsorer og fra Ringerike kommune, er medlemskontingenten fra hytteeierne den desidert 

største og viktigste inntektskilden. Medlemskontingenten har vært uforandret siden 2019 og er 

1300 kr for hytte/familie medlemskap og 800 kr for enkelt medlemskap, og en moderat økning 

vil bli tatt opp på årsmøtet 2021.  

Det har vært en gledelig økning av antall betalende medlemmer sammenlignet med i fjor. 

Tabellen nedenfor gir oversikten over betalende medlemmer per område. Det har som tidligere 

år blitt sent ut en påminnelse til hytteeiere som hadde «forlagt» giroen som ble sendt ut i slutten 

av januar. En slik påminnelse har vært en positiv erfaring, og flere har dermed bidratt til 

felleskapet. 
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Styret håper at antall betalende medlemmer vil være på samme nivå og helst økende i årene 

fremover, som gir tryggere økonomiske rammer for de som holder det flotte løypenettet i stand. 

Det er selvfølgelig et ønske at de resterende hytteeierne (235 stk.) som mottar 

medlemskontingenten, også ønsker å bidra til å heve standarden og hyppigheten av oppkjørte 

løyper på Vikerfjell, som må planlegges innenfor den økonomiske rammen foreningen kan gi.  

Det er viktig at alle hytteeiere og Velforeninger kommuniserer hvor viktig det er at flest mulig 

støtter foreningen for at tilbudet om løyper på Vikerfjell skal kunne opprettholdes for kommende 

sesonger. Det er store utgifter å drifte løypemaskinene for løypekjørerne.  

Oversikt over betalende medlemmer fordeler seg slik på de respektive hyttefeltene 

Positivt er det at det har blitt registrert en økning i Vipps innbetalinger fra dagsturister til 

foreningen denne sesongen. 

Tusen takk til alle de som støtter Vikerfjell Skiløyper ved å betale medlemskontingenten eller gir 

et Vipps bidrag.  

Styret har i perioden hatt god kommunikasjon gjennom digitale styremøter og e-poster og 

samarbeidet og diskutert en rekke saker som løypekjøring for sesongen, prioritering av 

løypekjøring innenfor de økonomiske rammene, forhold til grunneierne, sponsorarbeid, 

dugnader og etablering av nye avtaler for løypekjøring. Styret har sendt ut meldinger og 

nyhetsbrev på VS Facebook side. 

Årsmøtet som var planlagt på Ringerudsetra Palmesøndag ble besluttet å kansellere. Årsmøtet 

ble flyttet til Ringmoen skole og avholdes 18. august 2021. 

Det har blitt bestilt nytt parti ca. 100 stk.  «Vikerfjell» luer, som har blitt lagt ut for salg på 

serveringstedene, og salget har gått fint. Inntektene for salg av luene går uavkortet til drift av 

løypene.    
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Det har for inneværende sesong blitt laget avtaler for løypekjøring med sentrale grunneiere i 

Vikerfjell nord og med Ole Ringerud i Vikerfjell syd. Ansvarsområdet i syd er fra Tosseviksetra 

og sydover til Flaskerud og til Høgfjell og Gullknappen, mens grunneierne i Vikerfjell nord har 

ansvaret fra Flåtjernkrysset via Pruppelikrysset og nordover til Skarrud, Store Stein og har 

løypene til Gjøranfisen og Treknatten.  

Styret innkalte sentrale grunneiere og løypekjørere til evalueringsmøte av årets sesong i juni, 

hvor erfaringene fra årets sesong ble diskutert og planlegging for kommende sesong.  

Stor takk til løypekjørerne våre, som legger ned en betydelig arbeidsinnsats for å holde løypene 

så bra som mulig med de økonomiske rammene de får tildelt. 

Løypekjørerne har vært flinke til å legge ut nyttig informasjon om forholdene i fjellet og i 

løypenettet med mange flotte bilder og videosnutter på foreningens hjemmeside og Facebook. 

Dette har blitt godt mottatt, med mange . 

Støtte fra Ringerike kommune 

Støtten fra Ringerike kommune etter endt sesong i 2019 var på 72.000 kr. I 2020 fikk Vikefjell 

skiløyper en økning i støtten fra Ringerike kommune på over 100.000 kr, fra 72.000 kr til 

174.000 kr i 2020. VS håper at støtten fra kommunen i årene fremover kan være på tilsvarende 

nivå og blir forutsigbar slik at den kan planlegges for i budsjettene og i rammene for 

løypekjøring. Hyttene på Vikerfjell bidrar jo godt i kommune-kassen med hytteskatten. 

Erfaringen fra i år var at Vikerfjell kunne holde oppe et veldig godt tilbud til skiløpere, hvor det 

var adskillig vanskeligere forhold i mer lavereliggende steder i kommunen. 

Å kunne tilby Vikerfjell som et så snøsikkert område som mulig, vil være et pluss for Ringerike 

kommune i årene fremover med uforutsigbare vintere. Løypene på Vikerfjell, som Oslo’s 

nærmeste høyfjell, er lett tilgjengelig for mange skientusiaster på Østlandet.  

Turskiltprosjektet 

Turskilt prosjektet er avsluttet og sluttrapport sendt inn. De siste takene, som er produsert lokalt 
på Vikerfjell av Tretak, er nå løftet på plass på de syv store oppslagstavlene som Vikerfjell 
skiløyper administrerer i løypenettet.  

 
VS har tilrettelagt slik at turkart er tilgjengelig for ned lasting på foreningens hjemmeside. Dette 
er et tilbud til betalende medlemmene av foreningen. Ikke medlemmer kan også laste ned 
kartet, men oppfordres da til å Vipse en passende kompensasjon til foreningen. 
 
Det er lagt ut informasjon på hjemmesiden at det er mulig å kjøpe «gamle» skilt. Disse finnes på 
serveringstedene på Vikerfjell og kjøpes for 400 kr per stykk, og pengene går uavkortet til drift 
av skiløypene. Det er prinsippet om «første mann til mølla», og salget har gått bra. 
 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxnO_2143TAhWI2CwKHTsgCUcQjRwIBw&url=https://en.facebookbrand.com/&psig=AFQjCNHsZT0ZYv8F1F11qJIB3Fgwn5Qn0w&ust=1491494445047817
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Rapport om løypekjøring 2020/2021 

Løyperapport Vikerfjell syd 

Denne sesongen startet vi løypekjøringen 1. desember. Det ble veldig raskt mye snø, så nesten 
hele løypenettet ble kjørt opp. Når julen kom var det bare setertjernrunden ved Flaskerud og 
løypa til Gullknappen som ikke var kjørt opp. 
Løypen ned til Parkeringen på Flaskerud har denne sesongen blitt noe lagt om, dette fordi det 
skall komme en veg der skiløypen gikk. 
De har også begynt å lage sykkelvei i den nye traseen, denne vil også slippe og krysse den nye 
veien da den går mere rundt hyttefeltet, noe som er en stor fordel for alle. Sykkelveien som vi 
bruker som løypetrase fra Ringerudsetra er nå gravd ferdig til Rokokrysset, har bare igjen og 
kjøre på noe toppmasse i den søndre delen, det regner vi med blir årets dugnad. Vil rose 
dugnadsgjengen som nå i mange år har vært med på å få dette til. Det har også vært mange 
som har kvistet og ryddet løyper noe som også er veldig bra og bidrar til at traseen stadig blir 
bedre. TAKK! 
Det har vært mye snø i vinter, og vi har spesielt hatt to store snøfall, så det var i perioder mye 
kjøring, men vi måtte gi oss med kjøringen før 17 mai i år. 
Spesiell takk til Anders Strande jr. som også i år har vært den gode og lettvinne hjelper, som 
sørger for at dere skal ha fine løyper gjennom sesongen. 

  
Hilsen 
Ole Ringerud 
 
Løyperapport Vikerfjell nord 

Sesongen startet i begynnelsen av desember. Det ble tråkket såle med scooter. Det var ingen 
tele i bakken, dette medførte at vi hadde problemer med og komme igjennom løypenettet med 
løypemaskinen. 
I slutten av desember ble det mye snø.  Skogen begynte å henge ut i løypa. Mange plasser var 
det ikke fremkommelig med løypemaskin. Grunneierne ordnet rydding av traseer og etter en 
kortere periode var problemet løst. 
Perioden frem til påske var preget av mye snø og fine forhold. I påsken var det forholdsvis høye 
temperaturer. Kvaliteten på løypene var noe varierende. Enkelte plasser var det problemer med 
mye vann. 
Etter påske ble det forholdsvis kaldt og vi avsluttet sesongen 23 april. 
  
Hilsen 
Stein Olav Bleken   
 

Dugnader 

Det har vært avholdt dugnader i høst i alle områdene, og oppmøtet er rapport til å være 

varierende og veldig bra i noen områder. Det ble gjort arbeid med rydding av busker og trær i 

løypetraseene og annet nødvendig vedlikehold samt å ferdigstille oppsetting av resterende 

retningsskilt. Oppslagstavlene på Fanteputten og Lykkrosmyra har fått nye tak og en 

«ansiktsløfting». Stor takk til alle de som deltok på dugnadene.  

Grunneierne har også gjort en veldig bra innstas i sine områder med maskinelt utstyr ved å 

rydde og tilrettelegge for skispor. I Vikerfjell syd er det også dugnad for å tilrettelegge for sykkel. 
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Vikerfjell området vil kunne være et veldig flott alternativ for sykkel turer sommer og høst og det 

kunne tilrettelegges med trillestier mellom skogsbilveier som ville gi mange km tilgjengelige 

sykkelveier til glede for mange.    

Prioriterte arbeidsoppgaver mot neste sesong 

Styret vil prioritere følgende oppgaver i kommende sesong (2021/2022): 

• Sende på høring og godkjenne nye vedtekter for Vikerfjell skiløyper på årsmøtet 2022. 

• Jobbe aktivt for å øke antall betalende medlemmer. Oppfordre Velforeninger, hytteeiere 
og grunneierne i sine områder til å dele budskapet om hvor viktige det er at flest mulig 
deltar i støtten av foreningen. 

• God dialog med sentrale grunneiere, og be om bidrag til økonomisk støtte til 
løypekjøring.  

• Øke deltagelse på dugnader i noen områder og planlegge hvilke områder som bør 
prioriteres 

• Vedlikeholde de sponsorene vi har, og forespørre om mulighet til økt sponsorstøtte. 
Samordne sponsorstøtte med Grunneierne. 

• Søke løypestøtte fra Ringerike Kommune 

• Oppfordre til at flest mulig med tilknytning til Vikerfjell tildeler Grasrotandelen til 
foreningen. 

• Vurdere mulige legater og stiftelser som kan gi midler til prioriterte prosjekter i 
løypenettet. Styret oppfordrer på innspill fra medlemmene og at noen «ildsjeler» kan 
jobbe med søknader og mulige tildelte prosjekter.  

 

 

Styret i Vikerfjell skiløyper, 18.08.2021 

 

 

 

Vikerfjell skiløyper ønsker alle en riktig fin høst og kommende vintersesong og følg med på 

hjemmesiden vår www.vikerfjellski.no.  

  

http://www.vikerfjellski.no/
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Løypemaskinene i «action» i syd og nord 


