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https://www.facebook.com/394343514084019/photos/p.817169118468121/817169118468121/
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Sponsorer til Vikerfjell Skiløyper 

Styret sammensetning (valg) 

Årsmøtet ble avholdt på Skarrudsetra, Palmesøndag 14. april 2019.  

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

Asbjørn Wilhelmsen (leder) 

Steinar Aune (styremedlem) 

Christian Schou (styremedlem) 

Vara representanter er Erlend Søraker og Gunnar Berge. 

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 
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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 krevende sesong for løypekjøring på Vikerfjell som startet allerede i 

november med veldig skiftende værforhold. Dette medfører at utgiftene for løypekjøring blir 

utfordrende gjennom slike vintere. Vikerfjell Skiløyper, som har ansvaret for å vedlikeholde og 

kjøre opp over 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 ble vedtatt til 1300 kr for hytte/familie 

medlemskap og 800 kr for enkelt medlemskap på årsmøtet 2019, og forventes å være 

uforandret for kommende sesong.  

Det er notert en nedgang rett før påske av antall betalende medlemmer sammenlignet med i 

fjor, ca. 500 betalende mot 550 betalende for fjoråret. Tabellen nedenfor gir oversikten over 

betalende medlemmer per område. Det har blitt sent ut en påminnelse til 356 hytteeiere nå rett 

før påske til de som har «forlagt» giroen som ble sendt ut i januar med betalingsfrist 5. februar, 

så det er håp om at flere ønsker å bidra. 

Styret håper at antall betalende medlemmer vil kunne øke for kommende sesonger. Det var rett 

før påske registrert ca. 60 % av hytteeierne som betaler medlemskontingenten og dermed 

ønsker skiløyper i sitt hytteområde. Styret synes dette er skuffende gitt det fine tilbudet som 

tilrettelegges for hytteeierne og som gjør Vikerfjell attraktivt som skiområde. Styret vil også rette 

en oppfordring til alle hytteeiere og Velforeninger om å kommunisere i sitt hytteområde, 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 
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Positivt er det at det har blitt registrert en økning i Vipps innbetalinger 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 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, samt arbeid med Turskiltprosjektet. Styret har sendt ut meldinger og 

nyhetsbrev på VS Facebook side.  

Etter ønske fra Asbjørn Wilhelmsen (leder), overtok Steinar Aune som fungerende leder høsten 

2019 frem til årsmøtet 2020. Wilhelmsen fortsatte som styremedlem sammen med Christian 

Schou. 

Styret har fått god hjelp av Arne Finsnes, som er hytteeier på Skarrud, til å revidere vedtektene 

til Vikerfjell skiløyper. Reviderte vedtekter blir lagt ut på hjemmesiden for kommentar og innspill 

fra medlemmene. 

Styret har hatt en ekstra utfordrende periode på slutten av sesongen i forhold til Korona 

pandemien, og avgjørelsen om det skulle kjøres løyper eller ikke. Styret tok en beslutning i 

samråd med grunneiere og Ringerike kommune om å kunne tilby et begrenset løype-tilbud til 

hytteeier og dagsturister, gitt at de nasjonale retningslinjene for ferdsel opprettholdes. Dette har 

stort sett blitt positivt mottatt basert på tilbakemeldinger styret har fått. 

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

Serveringstedene vil også være stengt i påsken. 

Det har blitt bestilt nye «Vikerfjell» luer, som vil bli lagt ut for salg på serveringstedene, så snart 

disse åpner igjen. Inntektene for salg av luene går uavkortet til drift av løypene.    

Det er som foregående sesong Ole Ringerud og Stein Olav Bleken som kjører løyper for VS. 

Ole Ringerud kjører fra Tosseviksetra og sydover til Flaskerud og til Høgfjell og Gullknappen, 

mens Stein Olav Bleken kjører fra Tosseviksetra og nordover til Skarrud, via den Store Stein og 

har løypene til Gjøranfisen og Treknatten.  

Det ble inngått ett-års avtaler med begge løypekjørerne for inneværende sesong, og styret vil 

gjøre en evaluering av årets sesong med løypekjørerne og sentrale grunneiere før sommeren 

og har som målsetting å etablere nye ett-års avtaler for sesongen 2020/2021 i god tid før neste 

års sesong. 

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

så bra som mulig med de økonomiske rammene de får tildelt. 
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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 for endt sesong i fjor var på 72.000 kr, og var tilsvarende støtten 

som foregående sesong. Foreningen håper på en økning av støtten fra kommunen i årene 

fremover og at denne blir forutsigbar slik at den kan planlegges for i budsjettene. Hyttene på 

Vikerfjell bidrar jo godt i kommune kassen med hytteskatten. Med bare 25 km fra Hønefoss og 

mindre enn 10 mil fra Oslo, og antageligvis det mest snøsikre området i kommunen, er løypene 

på Vikerfjell innenfor rekkevidde for de fleste som bor på Østlandet. «Kortreiste» opplevelser og 

aktiviteter kan etter årets sesong bli veldig aktuelt fremover. 

Turskiltprosjektet 

Asker Produkt har vært leverandør av alle skilt og karttavler til Turskilt prosjektet, og dette har 
blitt levert i henhold til plan og med god kvalitet. VS er veldig godt fornøyd med leveransene fra 
Asker produkt, som også er basert på lokal uføretrygdet arbeidskraft. 
 

Det har også blitt laget nye tak til de syv store oppslagstavlene som Vikerfjell skiløyper 
administrerer i løypenettet, som har blitt levert lokalt fra Tretak. 
 
Det gjenstår montering av A3 tavler og nye store løypekart og en del tak på oppslagstavlene 
samt fareskilter for kyssende bilvei og skiløyper. Dette vil bli gjort så snart som mulig og planlagt 
ferdigstilt i løpet av årets dugnad til høsten. 
 
 Bildet under viser de nye tavlene med nytt kart og info om Vikerfjell skiløyper. 
 

 

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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VS har tilrettelagt slik at turkart er tilgjengelig for ned lasting på vår 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. 
 

Rapport om løypekjøring 2019/2020 

Løyperapport Vikerfjell syd 

I år startet sesongen 12. november, da kjørte vi 5 km samt sykkelvei til og forbi Rokovanna. Det 
ble mye snø fort i år sa hele det nedre løypenettet ble kjørt opp i slutten av november. Kjøring 
over fjellet ble kjørt før jul, men løypen til Gullknappen først ble kjørt før vinterferien 5. februar. 
Vi har hatt en vinter med mye vær, både snø, regn og vind noe som blir en utfordring for oss 
som skal holde løypene oppe. Kan ikke huske i min tid som løypekjører at det har ligget så mye 
snø overalt i løypenettet. Regnet som har kommet har gjort det slik at snøen har blitt liggende 
der den har kommet ned, på tross av mye hard vind. Følelsen min er at vi har hatt mange 
fornøyde kunder, det håper jeg skal bidra til flere medlemmer og at også flere vipser noen kr til 
løypene. Vil til slutt takke Styret for mange gode samtaler. Vi skal ha som mål, at vi i sammen 
får enda bedre løyper på Vikerfjell. Takk til alle som i Vikerfjell syd bidrar til at vi stadig får 
bredere og finere traseer å kjøre i, det gjør at vi kjører mer skadefritt i sesongen. 
  
Ole Ringerud 
 
Løyperapport Vikerfjell nord 

Startet 16. november med å kjøre såle med scooter. 20. november fortsatte vi med 
løypemaskin. Store problemer med lite tele som medførte at vi satte oss fast flere ganger. 
Desember kom med mye snø. Vi hadde da problemer med mye skog som hang i løypene. Mye 
timer gikk med til å holde løypenettet oppe. Januar og februar var det store temperaturforskjeller 
og mye vind. Vi fikk også restriksjoner på timeantall. Dette medførte at vi til tider hadde noe 
isete løyper. 13. mars fikk vi beskjed av styret og stoppet kjøring. Etter det er det bare kjørt to 
ganger på ordre fra VS. 

  
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. 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. Dette må gjøres hvert år i forkant av sesongen for å unngå 
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skader på lykter og speil på løypemaskinene. Rydding på dugnadene må planlegges sammen 

med løypekjørerne som vet hvor problemområdene er.  

Mange områder har praksis at dugnadene arrangeres første helg i september, så hold av denne 

helgen i 2020 også.  

Prioriterte arbeidsoppgaver mot neste sesong 

Styret vil prioritere følgende oppgaver mot oppstart av neste sesong (2020/2021): 

• Avslutte Turskilt prosjektet. Utsetting av resterende skilt, A3 tavler og store skilt tavler 
med tak 

• Implementer nye vedtekter som er sendt på høring. 

• 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. 

• Økonomisk støtte fra grunneierne til løypekjøring  

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

• Vedlikeholde de sponsorene vi har, gitt en forventet utfordrende økonomisk situasjon i 
landet. 

• Søke løypestøtte fra Ringerike Kommune 

• Øke støtten fra Grasrotandelen 

• Vurdere mulige legater og stiftelser som kan gi midler til prioriterte prosjekter i 
løypenettet 

 

Styret i Vikerfjell skiløyper, 05.04.2020 

 

Vikerfjell skiløyper ønsker alle en riktig fin utenom vanlig påske og følg med på hjemmesiden 

vår www.vikerfjellski.no.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vikerfjellski.no/
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Det var mange muligheter i år til å ta vakre vinter bilde-motiver på Vikerfjell i år også 


