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Styret sammensetning (valg) 

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

ble avholdt 18. august 2021.  

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

Steinar Aune (leder) 

Christian Schou (styremedlem) 

Espen Haugli (styremedlem) 

Asbjørn Wilhelmsen (styremedlem) 

Vara representanter er Erlend Søraker og Håvard Gåsbakk. 

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 

Det ble besluttet på siste årsmøte å øke antall styre representanter fra tre til 4 personer, for å få 

god erfaringsoverføring til nytt styre da både Steinar Aune (leder) og Asbjørn Wilhelmsen trer ut 

av styret etter endt sesong. 

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. 

Snøen lot vente på seg i år, og når den endelig kom på fjellet var det i begrenset mengde. 

Skiftende vær med pluss og minus grader gjorde at løypene tidvis ble harde og isete som har 

vært utfordrende for løypekjørerne, men heldigvis bedret forholdene seg utover vinteren, 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. Det ble 

bestemt på årsmøtet 2021 at medlemskontingenten skulle økes fra 1300 kr for 

hytte/familiemedlemskap til 1400 kr og at enkeltmedlemskap forble uforandret på 800 kr.  
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I skrivende stund er det en markert nedgang i antall betalende medlemmer fra fjoråret (622 

betalende medlemmer). Tabellen nedenfor gir oversikten over betalende medlemmer per 

område. Det blir som tidligere år sent ut en påminnelse til hytteeiere som har «forlagt» giroen 

som ble sendt ut i slutten av januar, og forhåpentligvis går antall betalende medlemmer opp. En 

slik påminnelse har vært en positiv erfaring i foregående sesonger, og flere har dermed bidratt 

til felleskapet. 

Styret håper at antall betalende medlemmer vil være på samme nivå som fjoråret 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 alle hytteeierne 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 at mange bidrar på Vipps. 

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 på styremøter og hyppig bruk av 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. 

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

serveringstedene.  
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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. Innbetalte medlemskontingenter blir dedikert uavkortet til 

løypekjøring i Vikerfjell syd eller Vikerfjell nord, avhengig av hvor man har hytte. 

Styret innkalte sentrale grunneiere og løypekjørere til evalueringsmøte etter endt sesong, 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 2021 var på 116.970 kr. Dette er en 

nedgang fra foregående sesong på 174.000 kr i 2020. VS håper at støtten fra kommunen i 

årene fremover kan være på tilsvarende nivå som i 2020 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.  

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.  

Preparering av skiløyper i Vikerfjell naturreservat 

Vikerfjell skiløyper har søkt Statsforvalteren om ny tillatelse til preparering av skiløype i Vikerfjell 
naturreservat, og har blant annet fått tillatelse til dette på følgende vilkår: 

• Det skal ikke prepareres etter 30. april. (Dette gjelder hovedsakelig i Vikerfjell Nord) 

• Tillatelsen er gyldig i fem sesonger, til og med 30. april 2026. 
 
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.  
 

 

 

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 2021/2022 

Løyperapport Vikerfjell syd 

Sesongen i år har vært utfordrende med lite snø og med dårlig pakkeevne.     
Vi begynte og pakke løypene 22. november og det var greit å gå på fra starten av 
desember. Det var 5 km løypen fra Tosevika til Ringerud og sykkelveien til Rokovanna som 
ble kjørt først, så ble løypen til Kalkkrysset tatt med.  12. desember ble det kjørt ned til 
Flaskerud og Bjørnetjernsruet er svært utfordrende og stor påkjenning for maskin under 
slike forhold, derfor var det viktig for oss å prøve og holde en løype som alle hytteeierne i 
området kunne ha tilgang til. 21 januar hadde Anders jr og undertegnede en dugnad på 5 
km løypen, da brukte vi graver og måket snø inn i løypen og løypemaskin for å kjøre det 
utover. Det er nå en god såle i denne traseen, det har også sykkelveien. 
Så kom det ca. 30 cm med snø, og hele løypenettet med unntak av Gullknappen ble kjørt 
opp, siden da har vi prøvd å holde dette oppe selv om det er svært lite snø over Høgfjell. 
Vi ser nå hvor viktig det er og ha gjort et godt grunnarbeid, for da får vi kjørt tidlig og det er 
ikke slik påkjenning på maskinen. Håper den siste biten fra krysset syd for Rokovanna og 
ned til Karibrenna der den gravde veien fra Langtjern parkeringen Flaskerud kommer, blir 
ordnet til sommeren/høsten. 
Det har vært mange flinke dugnadsfolk som har ryddet mye langs løypene denne 
sesongen, dette blir bra, men det er bare å fortsette for da blir det enda bedre. 
Så en takk til Anders Strande jr. som er med og kjører løyper han er fantastisk, og gir seg 
ikke før løypene er perfekte. 
   
Hilsen 
Ole Ringerud 
 
Løyperapport Vikerfjell nord 

I begynnelsen av desember starter vi å kjøre scooter.  I midten av desember startet vi med 
løypemaskin. 
Desember og januar er preget av lite snø og dårlige løyper. Midten av februar fikk vi noen 
snøfall som hjalp betraktelig. 
Mye vind i februar gjør at det fortsatt er lite snø i utsatte plasser. Vi la ned mye jobb for å få kjørt 
mest mulig løyper til vinterferien. 
Vi kom gjennom hele løypenettet unntatt Treknatten. I mars må vi stoppe og kjøre i deler av 
løypenettet. 
Oppsummert er sesongen preget av lite snø å stor slitasje på maskiner og utstyr. 
   
Hilsen 
Stein Olav Bleken   
 

Dugnader 

Det har vært avholdt dugnader i høst i alle områdene. Det har blitt gjort arbeid med rydding av 

busker og trær i løypetraseene og annet nødvendig vedlikehold. Turskiltprosjektet er ferdigstilt 

og det oppfordres til alle Velforeninger å etterse og gjøre nødvendig vedlikehold av retningsskilt 

og tavler, og rette opp skilt-stolper som har falt ned i løpet av vinteren. Det har vært mange 
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stormer på Vikerfjell i år, og noen skilt-stolper har veltet. Stor takk til alle de som deltar på 

dugnadene.  

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

rydde og tilrettelegge for skispor.  

Prioriterte arbeidsoppgaver mot neste sesong 

Styret har som målsettingå prioritere følgende oppgaver i kommende sesong (2022/2023): 

• 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, 10.04.2022 

 

 

 

Vikerfjell skiløyper ønsker alle en riktig fin påske og avslutning av årets skisesong. Følg med på 

hjemmesiden vår www.vikerfjellski.no.  

  

http://www.vikerfjellski.no/
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BILDEGALLERI FRA VIKERFJELL 


