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Møter  
Det er avholdt to styremøter (9/10 og 24/4), ett møte i brukomitéen og to møter ifbm arbeid med 

sponsorer. Det har vært ett møte med kommunen i forbindelse med kjørebruprosjektet. 

Løypeforening har videre hatt et møte med Snøhetta Løypedrift for generell informasjonsutveksling 

og gjennomgang av sikkerhetsrapport, og et møte med Snøhetta Løypedrift, Rennebu kommune, 

Jøldalsvegen Hytteforening og Furusjøen-Hestvatnet Løypeforening for felles gjennomgang av ROS-

analysene (Risiko- og sårbarhetsanalysene) og granskingsrapport etter hendelsen ved Furusjøen i 

desember 2020.  

Økonomi 
Økonomien for Løypeforeningen er god. Alle 3-års sponsoravtaler har utgått, og pga av Covid-19 

situasjonen har vi valgt å avvente fornying av disse kontraktene. Arbeidet med å fornye eksisterende 

sponsoravtaler og inngå nye er imidlertid godt i gang nå på slutten av sesongen. Støtte fra Rennebu 

kommune utgjør årlig i overkant av 50 000 kroner.  

Bidrag fra medlemmer utgjør i om lag 370 000 kroner for sesongen 2021/2022. Kontingenten ble økt 

fra 500 til 1000 kroner for inneværende år. Det har vært en betydelig nedgang i antall frivillige 

medlemmer. 

Hjemmeside/Facebook 
Løypeforeningen benytter hjemmeside og Facebook aktivt for informasjon og promotering. 

Prinsippet er at statisk informasjon legges på hjemmesiden, mens løpende info om kjøring i hovedsak 

legges på Facebook-siden. En del medlemmer benytter ikke Facebook, så vi forsøker å legge ut litt 

løpende informasjon også på hjemmesiden. 

Trollheimen Landskapsvernområde og Minnilldalsmyrene naturreservat 
I august 2021 ble det gjennomført befaring sammen med forvalter fra Landskapsvernområdet, 

representanter fra verneområdestyret, samt en grunneier. Formålet med befaringen var å vurdere 

foreslått omlegging av Skrikdalsløypa og gapahukrunden. Omleggingen ble godkjent av styret i 

Landskapsvernområdet i etterkant. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på omleggingen av 

Skrikdalsløypa. 

Arbeid i løypa 
Omlegging av Skrikdalsløypa krevde betydelig arbeid med hogst og rydding. Resultatet ble svært bra. 

Løypa er nå mer skjermet, og ikke minst har vi fått lagt løypa ut av naturreservatet. Det har vært en 

uvanlig snørik vinter, og derfor ble det gjort et arbeid med å kviste trær «høyt oppe» for å unngå at 

maskina kom bort i kvister. 

Løypekjøring 
Løypeansvarlig tråkket med snøscooter første gang 1 desember (sør for Minnilla). Løypeforeningen 

inngikk også en avtale med Røde Kors om tråkking, og de tråkket løypene første gang nord for 

Minnilla 2. desember. Det ble tråkket med maskin første gang 9. desember, men pga lite snø ble det 

ikke tråkket nord for Minnilla før i romjula. Etter uværet Gyda gikk elva opp, og det tok tre uker før vi 
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kunne krysse elva. Siste kjøring var 20. april. Det har vært gode løyper fra årsikftet, og det er mye 

skryt å få på FB-siden mht kvaliteten på løypene.  

Det har vært noen hendelser denne sesongen som har hindret løypekjøring/forsinket tråkking. Det 

har vært et maskinhavari som medførte at vi måtte få en maskin fra Oppdal til å tråkke. Videre ble 

det problemer med en sporlegger som medførte at vi måtte avlyse en planlagt kjøring, og maskina 

kjørte seg fast ved Granslettet som medførte en god del forsinkelser. 

Styret  
Styret i Nerskogen Løypeforening for 2021/2022 består av:  

• Gunhild Åm Vatn (leder, epost gunhild.vatn@gmail.com) 

• Trond Narve Stavne (nestleder) 

• Sveinung Løset (styremedlem) 

• Ole-Martin Smedseng (styremedlem) 

• Trond Stiklestad (styremedlem) 

• Ola T. Lånke (styremedlem) 

• Arve Krovoll (løypeansvarlig med fast plass i styret)   

Nerskogen, 21/05/2022 

Gunhild Åm Vatn 
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