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Dagalifjell løypelag 
 

Styrets årsmelding for 2017/2018 
 
 
INNLEDNING – OM DAGALIFJELL LØYPELAG 
 
Dagalifjell løypelag er en sammenslutning av interessenter knyttet til nettet av skiløyper på 
Dagalifjellet. Løypelaget har som formål å «arbeide for å skape et best mulig løypenett på 
Dagalifjellet for de midler løypelaget til enhver tid har til rådighet». 
 
Personer, organisasjoner og selskaper som bidrar til finansiering av Løypelagets virksomhet, kan bli 
medlemmer av løypelaget: 

• Dagalifjellets vel samt hytteeierforeninger, hytteeiere og fastboende som bruker 
Dagalifjellet som rekreasjonsområde, 

• Miljøringen og grunneiere i Øvre Uvdal, 
• Næringsdrivende og lag med virksomhet i Nore og Uvdal kommune. 

 
Nore og Uvdal kommune er offentlig bidragsyter, men har av prinsipielle grunner meddelt at den 
ikke ønsker å være medlem av løypelaget. 
 
Løypelagets oppgave er å organisere vedlikehold, drift og utvikling av skiløyper i Dagalifjell 
løypeområde, som omfatter Øvre Uvdal, Dagalifjellet og Tøddøl. Omfanget er nærmere beskrevet i 
Kommunedelplan for Stier og Løyper, godkjent I kommunestyret I Nore og Uvdal 20.juni 2017.  
 
Løypelaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 895 770 582 
 
Styret 
Løypelagets virksomhet ledes av et styre på seks personer bestående av representanter i henhold til 
vedtektenes punkt 8. Styret har i driftsåret 2017-2018 bestått av: 
 
Fra Dagalifjellets Vel/hytteeierne: 
Hans Christian Bjørkto  styreleder 
Arve Syvertsen  styremedlem 
Jan Bruserud   styremedlem 
 
Fra Miljøringen, næringsdrivende og grunneiere: 
Oddvar Nørstebø   styremedlem 
Grethe Flaata   styremedlem 
Leiv Ljøterud   styremedlem 
 
Styret har avholdt 5 styremøter, diverse telefonmøter og ellers hatt løpende kontakt på epost. 
 
Det er i likhet med vanlig praksis ikke utbetalt godtgjørelse til styret i året 2017-2018. 

 
 

VIRKSOMHETEN I PERIODEN 
 
Løypepreparering 
Fjellservice Uvdal AS og Lars Vidar Henriksen har vært engasjert av Løypelaget for å utføre det 
praktiske arbeidet med løypekjøring og tilhørende tjenester henholdsvis på Dagalifjellet (90 km) og i 
Øvre Uvdal + Tøddøl (30 km). Løypekjøringen utføres med løypemaskin, scooter og beltevogn på 
Dagalifjellet og scooter / mindre løypemaskin i Tøddøl. 
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Generelt er tilbakemeldingene fra brukerne av løypenettet i Dagalifjell løypeområde sesongen  
2017-2018 meget positive.  
 
Dette til tross for at løypelaget i sesongen før nyttår ikke klarte å levere det som kunne vært enda 
bedre løyper når snøforholdene var svært gode. Det ble kjørt med lettere utstyr (scooter) og 
mindre enn ønskelig, noe som naturlig nok førte til klager/reaksjoner fra brukerne. Årsaken til dette 
var at vår operatør Fjellservice Uvdal AS ikke hadde kapasitet (utstyr og mannskap) til å levere ut 
over avtalt leveranse, til tross for tilbud om ekstra godtgjørelse. Avtalt leveranse var redusert på 
grunn av løypelagets usikre økonomi ved avtaleinngåelsen våren 2017.  
 
Fra nyttår var driften tilbake i normalt gjenge, og resten av skisesongen har vi levert optimale 
skiløyper i 120 kilometers løypenett og bare fått positive tilbakemeldinger fra brukerne. 
 
Grunnarbeider, dugnad 
Nye klopp ble lagt over Hovdeseterbekken siste høst. Operatørene rydder også løpende i sine 
traséer når de ser behov. 
 
På dugnad arrangert av DL og DFV i fellesskap i høstferien 2017 jobbet et felles arbeidslag på 12 
personer med rydding ved Vasstulan og Smådøl-Sjugurdshøgdi. Samtidig hadde flere 
hytteforeninger på fjellet lokale dugnader. I alt var rundt 50 personer i arbeid med stier og løyper. 
Og i Hytteforeningen Uvdal Alpinsenter var det virkelig stort oppmøte, med 250 personer i sving.  
300 dagsverk representerer en verdi på rundt en halv million kroner. Stor takk!  
Dugnad vil bli gjentatt i høstferien 2018; lørdag 6.oktober. 
 
Løypelagstyret har i vinter også diskutert og planlagt noe mer omfattende og maskinkrevende 
utbedringer av løypenettet på barmark i samarbeid med operatørene, og arbeidet med 
prosjektfinansiering av dette overfor Dagalifjellets vel og Miljøringen, som har bevilget henholdsvis 
200.000 og 500.000 øremerket til dette arbeidet. Arbeidet er beskrevet i en konkret 10-punktsliste 
og startes høsten 2018. Oppgavene er spredt ulike steder over hele fjellet/løypenettet. Noen av 
oppgavene vil også bli forsøkt finansiert fra kommune/tippemidler/stiftelser. 
 
Utvidet løypenett 
Enkelte omlegginger av løypetraséene i vårt eget nett er gjort. Videre har DL-styret arbeidet med 
hvordan vi kan starte opparbeidelse av nye løypetraséer, jf. den nye Sti- og løypeplanen, og har 
også bevisst søkt kontakt og samarbeid med omkringliggende løypelag.  
 
Det har resultert i at ny trasé Lomlia – Dagali skisenter er etablert i samarbeid med Dagali løypelag.  
Samarbeid med nyetablerte Jønndalen løypelag har ført til preparering av løype fra Tøddøl som 
forbinder de to løypenettene og gir oss skiløyper helt til Solheimstulen og videre inn på fjellet i vest. 
Kontakt er etablert med Rødberg IL for samarbeid om Rødbergløypa og med Imingfjell løypelag 
med tanke på løyper fra toppen av Uvdal alpinsenter mot Imingfjell. Samlet har dette ført til at vi nå 
kan gå i sammenhengende skiløyper fra Geilo/Ustaoset og til Imingfjell/Uvdal/Rødberg. 
 
Det bør også nevnes at Miljøringens vestre løp – fra toppen av Uvdal alpinsenter og ned til bunnen 
av Uvdal Alpinpark – er ferdig etablert og tatt i bruk sesongen 17-18..  
 
Annet 
Online tjenesten Skisporet.no har fungert bra og dette gir også løypelaget verdifull oversikt over 
kjørte distanser for prepareringen. Link fra Dagalifjellets Vel’s hjemmeside fungerer bra. 
Finansiering av denne tjenesten foretas av Turistkontoret på Rødberg.  
 
SMS-tjenesten er opprettholdt også siste sesong, og gir et lite netto bidrag.  
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FINANSIERING OG ØKONOMI  
 
Finansieringen av løypelagets virksomhet skjer som kjent ved et frivillig spleiselag mellom 
Dagalifjellets vel/hytteeiere, Miljøringen/grunneierne, Næringsdrivende og Nore og Uvdal 
kommune.  
 
Styreleder i løypelaget har arbeidet mye med økonomi og finansiering, hatt løpende kontakt med 
kommunen, Miljøringen, Dagalifjellets vel og kontraktørene som utfører løypekjøringen. Dette har 
resultert i at vi har langt større kontroll over finansiering og likviditetsstrøm, samt gitt oss en klart 
sunnere og mer stabil økonomisk situasjon. Vi takker spesielt Dagalifjellets vel og Miljøringen for 
godt samarbeid og økende bidrag til løypedriften. 
 
Drift og resultat 
Løypelaget opererer med avvikende regnskapsår fra 1. juli til 30. juni. Driftsåret 2017-2018 har gitt 
et overskudd på kr 217.589,- Budsjettet tilsa et overskudd på kr 140.050,-. Årsmøtet 2017 ga styret 
fullmakt til å disponere noe av dette pluss oppspart egenkapital for å sikre optimal løypedrift. Styret 
har benyttet denne fullmakten ved å endre avtalen med Fjellservice Uvdal AS fra 1/1-18, med 
tilhørende påplussinger i kostnader, men har altså mer enn kompensert dette ved å øke inntektene. 

 
De totale inntekter ble fordelt slik: 

Bidragsyter 2017/2018 2016/2017 2015-2016 
Dagalifjellets Vel / hytteeiere 525.750,-     475 750,-     403 161,- 
Miljøringen 257.550,-     170 000,-       56 043,- 
Frittstående næringsdrivende/grunneiere   60.363,-       60 000,-     139 430,- 
Kommunen, NUK 247.640,-     247 640,- 

000,- 
    285 000,- 

Andre (mva kompensasjon, grasrot og SMS 161.081,-     152 169,-     119 966,- 

 
Innenfor Kulturdepartementets forskrift om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 
frivillige organisasjoner, har DL fått refusjon på kr 156 462,- mot kr. 149 523,-forrige år. Dette er 
mer enn forventet, forbundet med stor usikkerhet fra år til annet, og et beløp vi normalt 
innberegner svært konservativt når vi skal sette opp våre driftsbudsjetter. 
 
Løypelaget har både ekstern revisor og ekstern regnskapsfører. Revisjonshonorar til 
Revisorkollegiet AS ble på kr 5.438. For å ha en ryddig og uavhengig økonomifunksjon, har styret 
valgt å gi regnskapsføreroppdrag til Arne Gunnar Haugen/Uvdal Regnskapsservice AS, med en 
godtgjørelse pr år på kr 3 000,-. Arne Gunnar Haugen har samtidig bidratt med tilskudd på kr 7.000 
til løypeprepareringen. Netto gevinst, altså! 
 
Balanse og egenkapital 
Dagalifjell løypelag har per 30.06 2018 en egenkapital på kr 569.803,-, altså over en halv million 
kroner. Dette gir løypelaget en tilfredsstillende, men nødvendig reserve med tanke på nye 
rammeavtaler fra 2019 og med tanke på at vi fortsatt mangler mellom 0,5 og 1 million kroner i 
driftsbudsjett årlig, for å kunne utvikle og drifte hele det løypenettet som er inntegnet i Sti- og 
løypeplanen. 
 

 
UTVIKLING, AVTALER FRAMOVER 
 
Ny Sti- og løypeplan og forventninger fra brukerne om utvidelse og forbedring av løypenettet vil 
være styrende for DL i sitt videre arbeid. Styreleder i løypelaget utviklet vinteren 2018 en «Plan for 
skiløypedrift» som oppsummerer løypelagets tanker om utvikling og framtidig drift på Dagalifjellet. 
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Planen har fått enstemmig tilslutning i styret i løypelaget, og gode tilbakemeldinger fra vel-styret, 
hyttefolk og lokale interessenter etter publisering på velets nettsider og presentasjon på velets 
årsmøte påsken 2018. Denne planen vil oppdateres med jevne mellomrom og i tråd med faktiske 
hendelser og eventuelle nye innspill for fremtidens skiløyper. 
 
Det planlegges for ytterligere utvidelser kommende sesong gjennom de nye årsavtalene som er 
framforhandlet med våre to operatører –avtaler som fortsatt ligger innenfor 5-års-rammeavtalen 
fra 2014:  
- Vi ønsker å få Lars-Vidar Henriksen til å kjøre to nye løyper i nordvest, fra Syningan mot Dagali 

skisenter og Storåsen. 
- Det arbeides i samarbeid med Miljøringen, Lars-Vidar og Uvdal alpinsenter med å få på plass en 

forbindelse fra lysløypa ved «Nordstjerna» og til skisenteret, og ny lysløype helt opp til 
Alpinparken.   

- Vi vil sammen med Fjellservice Uvdal AS teste ut nye løyper i sørøst, fra Fjellsnaret mot 
Eltebekktjønn.  

- Det er også søkt Nore og Uvdal kommune om to nye løypetraséer inne i løypenettet vårt; fra 
«Kabelen» til Fyritjønnskrysset og fra Smådølveien til Slåtteliløypa langs Gudbrandsbekken. 
Disse vil inngå i revidert Sti- og løypeplan fra NUK. 

 
Utfordringene for Løypelaget fremover vil som i tidligere år hovedsakelig være av finansiell karakter 
– for å kunne oppfylle de målene vi har satt oss om å drifte et løypenett på nær 200 km. I henhold 
til vedtektene har styret som kjent ikke anledning til å stifte gjeld, slik at aktiviteten tilpasses de til 
enhver tid tilgjengelige midler i Løypelaget. 
 
Løypelaget startet allerede i mai 2016 arbeidet med å revitalisere rammeavtaledokumentet fra 
2014. Dette arbeidet har fortsatt siste år, med overordnet vurdering av ulike driftsformer - 
inkludert tanker om selv å eie noe utstyr og med vurdering av og kontakt med ulike aktuelle 
operatører med tanke på nye rammeavtaler fra sesongen 2019-2020. Å få disse på plass vil bli et 
viktig arbeid kommende år. 
 
 
Dagalifjell, august 2018 
Styret i Dagalifjell Løypelag 

Hans Christian Bjørkto 
Styreleder 

        Arve Syvertsen  
     Styremedlem 

Jan Bruserud      
Styremedlem 

 
 
Leiv Ljøterud 
Styremedlem 

 
 
    Oddvar Nørstebø  
    Styremedlem 

 
 
Grethe Flaata 
Styremedlem 


