
 
 

 

 

AVTALE #2 

 
om 

løypekjøring 

på Vikerfjell 

 

 

Vintersesongen 

 2021/2022 

 

 
Med Grunneiere i Vikerfjell Nord (GRVN) 

som ansvarlig for Løypekjøring og Vikerfjell 

Skiløyper (VS) som Oppdragsgiver 



1. 
Denne avtalen for løypekjøring er inngått mellom Grunneiere i Vikerfjell Nord 

(GRVN) og Vikerfjell Skiløyper (VS). Ansvarlige grunneiere for denne avtalen 

er Gunvor Gamkinn, Egil Egilsrud, Ole Erik Elsrud, Ola Viker og Stein Olav 

Bleken. Gunvor Gamkinn vil være kontaktperson for grunneierne og Ole Erik 

Elsrud vil være stedfortreder. 

 

Hensikten med denne avtalen er å sikre brukerne av Vikerfjell-området 

forutsigbarhet og godt preparerte skiløyper samt gi de ansvarlige for 

løypekjøringen en så klar økonomisk ramme som mulig for de arbeider som 

ønskes utført i forbindelse med løypekjøringen. Kjøring av løypene er finansiert 

hovedsakelig av medlemskontingentene fra hytteeiere på Vikerfjell. Det er 

derfor viktig at hensikten oppnås siden kontingenten i all hovedsak er frivillig. 

  

 

2. 
Avtalen omfatter løypekjøring i det løypenettet som VS har merket som inngår i 

avtalen og som kommer frem av det kartverket foreningen benytter. Løypenettet 

er inndelt i tre (3) prioriteringsgrader. 

 

Prioritet 1:  

- Hovedløypa mellom Skarrudsetra, Vikersetra til grenseskillet med 

Vikerfjell Syd ved Pruppeli-krysset 

Prioritet 2: 

- Vikerseterkrysset - Tjernsringrunden 

- Annefrukrysset - Fanteputten 

- Flåtjernsrunden (Hovedrunden Strande) 

- Treningsrunden (Elsrud/Skarrud) 

- Venedalkrysset - Store stein - Store furua - Skarrudsetra 

Prioritet 3: 

- Gyranfisen 

- Treknatten 

- Kjølfjellet 

- Kolledalen - Fanteputten 

- Mormormyrarunden 

 

3. 
Denne avtalen (Avtale #2) omfatter løypekjøring i Vikerfjell Nord, se detaljert 

beskrivelse og kartutsnitt av grenseskillet mellom denne avtalen og Avtale #1 

for Vikerfjell Syd. Løypekjøring skal prioriteres etter prioriteringsgrad når dette 

er formålstjenlig. Helger, uke 8 og uke 9 hvor det er vinterferie for skolene på 

Østlandet, samt jul/nyttårs helgen og påsken prioriteres. Løypekjøring skal i 

jul/nyttårs helgen, vinter- og påskeferiene tilstrebes å bli kjørt opp minimum en 



gang i ukedagene og minimum en gang til i helgene. Prioritering av løypene som 

er definert under prioritet 3 foretas av GRVN gitt forholdene i fjellet, og disse 

kjøres primært i ferieperiodene i vinterferieukene og påsken.  

 

GRVN avtaler med VS når forholdene tillater at det er forsvarlig å starte 

løypekjøring for vintersesongen. Vintersesongen er i utgangspunktet fra 1. 

desember til endt påske, hvis ikke annet er avtalt mellom partene. GRVN avtaler 

med VS når forholdene i fjellet ikke tillater videre løypekjøring og meddeler 

dette på foreningens Hjemmeside/Facebook side. 

 

Oppsummert så må GRVN planlegge for løypekjøring en gang per uke gjennom 

vintersesongen, fortrinnsvis i forkant av helger, og to til tre ganger i 

ferieperiodene jul/nyttår, vinterferieukene og påsken. 

 

VS har i tillegg til denne avtalen inngått en Avtale #1 for løypekjøring i 

Vikerfjell Syd (Tossevika, Ringerud og Flaskerud).  

 

GRVN er ansvarlig for kjøring av løypenettet nord for Flåtjernkrysset og skal 

kjøre løypa via Sinsenkrysset og Pruppelikrysset og videre nordover igjen. 

 

For å gi brukerne av skiløypene på Vikerfjell et så godt tilbud som mulig, skal 

det tilstrebes å finne gode løsninger for kjøring av løypene i grenseskillet 

mellom de to avtalene.  

 

GRVN er ansvarlig for å fremskaffe andre aktører for kjøring av løypene som 

omfattes av denne avtalen, f.eks. ved maskinelle problemer, og selv dekke disse 

kostnadene.  

 

GRVN skal gjøre seg kjent med og forholde seg til de gjeldende vilkår og 

bestemmelser som gjelder for preparering, merking og vedlikehold av skiløyper 

i Vikerfjell naturreservat. 



 
Grenseskillet mellom Avtale #1 og Avtale #2 

 

 

Værforhold og værmelding vurderes av løypekjører i forkant av løypekjøring. 

Under vanskelige værforhold ved varslet sterk vind, større snøfall (alle løyper) 

eller andre spesielle værforhold prioriteres løyper i prioritet 1 dersom oppkjøring 

er formålstjenlig. Det skal utvises godt skjønn ved planlegging av løypekjøring, 

slik at løypene holder god kvalitet så lenge som mulig.  

 

Det skal utvises stor varsomhet for skiløpere i løypenettet. Det skal derfor 

tilstrebes å få preparert alle løyper så tidlig som mulig og helst før kl.09.00. 

Dette vil kunne avhenge av været, gitt forholdene i fjellet. 

Det skal tilstrebes at skisporet, som krysser ny vei mellom Vikerseterkrysset og 

Lykkrosmyra, opprettholdes best mulig og ikke forringes av bilkjøring, brøyting 

eller strøing av veien.  

 

Det settes klassiske doble spor over hele løypenettet, som skal være faste og 

jevne. Unntak er bratte bakker og krappe svinger. I motbakker skal det settes 

spor der det vil være naturlig å gå diagonalgang. Høyrekjøring gjelder.  

 

GRVN er ansvarlig for å fjerne eventuelle trær eller andre hindringer i sitt 

ansvarsområde av løypenettet, som kan gjøre fremkommeligheten med 

løypemaskin vanskelig og også kan være en fare for brukere av skiløypene. 

 

GRVN skal tilrettelegge for skøyting der hvor dette er mulig i sitt 

ansvarsområde av løypenettet, hvis det ikke forringer kvaliteten for klassiske 

spor. Det skal tilstrebes å sette maks bredde på sporsetting av klassiske spor. 

 

 

 



4. 
GRVN tar hånd om og bekoster selv maskinelt løypekjøringsutstyr og 

nødvendig bemanning. GRVN er ansvarlig for at alle nødvendige forsikringer 

for løypekjøring i VS løypenett er inngått for gjeldende sesong. VS vil bekoste 

bruk av GPS i løypemaskinen(e) og eventuelt for bruk med snøscooter.  

 

5. 
GRVN skal holde løyperapporten oppdatert på VS sin Hjemmeside/Facebook 

side slik at alle brukere av Vikerfjell-området sikres tilfredsstillende informasjon 

om løypekjøring m.m. Det skal tilstrebes å legge ut informasjon dagen før om 

planlagt løypekjøring slik at brukerne kan planlegge ut ifra dette, samt legge ut 

informasjon, gjerne med bilder, om gjennomført løypekjøring så snart kjøring er 

avsluttet. Dette vil i hovedsak bli rapport via Skisporet.no. GRVN skal videre 

være ansvarlig for å sende årsrapport for løypekjøring senest en uke før planlagt 

årsmøte til VS, som vil inngå i årsberetningen. Kontaktperson for GRVN skal 

selv delta på årsmøtet. GRVN skal påse at GPS sender alltid er påslått i 

løypemaskinen(e) når det kjøres løyper. Hvis GPS er ute av drift skal antall km, 

forbrukte timer og hvilke løyper som er preparert dokumenteres manuelt, og 

sendes VS senest innen 1 uke etter endt sesong. 

 

All registrert løypekjøring blir inkludert i årsrapporten som mottas fra 

Skisporet.no etter endt sesong, som gir informasjon om hvilke områder som er 

kjørt samt antall km og forbrukte timer for søknad om økonomisk støtte fra 

Ringerike kommune. 

 

6.  
For vintersesongen 2021/2022 vil løypekjøring i Vikerfjell Nord godtgjøres som 

følger:  

 

1. VS vil ved mottatt faktura fra GRVN utbetale et fast beløp på Kr 170,000 

eks. mva. innen 5. januar 2022. 

 

2. GRVN vil få utbetalt alle innbetalte medlemskontingenter fra hytteeiere 

og medlemmer som sokner til områdene i Vikerfjell Nord (Skarrud, 

Elsrud, Viker og Strande). Andre innbetalte medlemskontingenter, ikke 

tilhørende Syd eller Nord, deles likt mellom områdene. Samlet sum vil bli 

utbetalt fra VS uken etter endt påske etter mottatt faktura. Eventuelle sent 

mottatte innbetalte medlemskontingenter etter sesongavslutning, vil bli 

utbetalt så snart som mulig. 

 

3. Beregningsgrunnlaget for utbetaling er kr 1120,- eks mva (1400,- inkl 

mva) per betalende medlem. 

 



4. Hvis forholdene i fjellet tillater det, så kan VS også be om at det kjøres 

løyper etter påske, fortrinnsvis i helgene etter nærmere avtale partene 

imellom. Dette vil da bli kompensert med Kr 10,000 eks. mva. per helg. 

 

VS er ansvarlig for å sende ut medlemskontingentene innen 15. januar 2022 med 

betalingsfrist 30. januar og vil ved behov sende en «påminnelse» før vinterferien 

til hytteeiere som ikke har overholdt fristen for innbetaling. GRVN vil få tilgang 

til oppdatert liste over utsendte «påminnelser» før vinterferien.  

 

Løypekjøring må fordeles og prioriteres slik at det dekker hele vintersesongen. 

 

VS vil innkalle til et oppsummeringsmøte etter endt sesong med avtalepartnerne 

i Vikerfjell Nord og Syd for å dele erfaringene fra begge områdene, og 

planlegge for kommende sesong.  

 

7. 
Denne avtalen gjelder for vintersesongen 2021/2022 og skal reforhandles 

mellom partene før neste vintersesong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringmoen,       .      2021    Ringmoen,     .      2021 

 

 

Gunvor Gamkinn     Steinar Aune (leder)   

 

 

Ole Erik Elsrud     Christian Schou (styremedlem)  

                                               

for ansvarlige grunneiere             for styret i VS 

Vikerfjell Nord               
 

 

 

 

 

 

 

 

Denne avtalen er utstedt i 2 – to – eksemplarer hvorav partene beholder hver sin i signert tilstand. 


