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Styrets sammensetning  
 

 

Ved medlemsmøtet 23. oktober 2021 fikk styret denne sammensetningen: 

 

Leder   Tore Heldrup Rasmussen, gjenvalg, for ett år 

Økonomiansvarlig Brekke Kalvsjøhagen, gjenvalg, for to år 

Sekretær  Olaf Godli, ikke på valg 

Medlemsansvarlig Eirik Formo, gjenvalg, for to år 

Grunneierkontakt Henrik W. Bärnholdt, ikke på valg 

 

Årsmøtet 26. mars 2022 bekreftet dette valget. 

 

Ved medlemsmøtet 22. oktober 2022 fikk styret denne sammensetningen: 

 

Leder   Tore Heldrup Rasmussen, gjenvalg, for ett år 

Økonomiansvarlig Brekke Kalvsjøhagen, ikke på valg 

Sekretær  Olaf Godli, gjenvalg, for to år 

Medlemsansvarlig Eirik Formo, ikke på valg 

Grunneierkontakt Henrik W. Bärnholdt, gjenvalg, for to år 

 

Gruppa som har ansvaret for Kulturorienteringen består av Jakob Skogseid (leder), Anne 

Sønstevold, Margrete Wiese og Inger Johanne Wiese. Disse fikk ros for arbeidet og fornyet 

tillit. 

 

I tillegg er Lene Li Dragland engasjert for å drifte organisasjonens kommunikasjonsplattformer. 

Sverre Sjøblom bidrar med flotte skilt og kart. 

 

Arbeidet i Mylla løypeforening er for en stor del basert på dugnad og frivillighet. Gjennom året 

bidrar styret, løypekjørere, komiteer og medlemmer med anslagsvis 2500-3000 dugnadstimer. 

Dette har stor betydning for skiløyper og stier i området og det inspirerer til å bruke 

Myllaområdet både sommer og vinter. I tillegg gir arbeidet godt samhold og et positivt miljø i 

området. 

 

Styrets virksomhet 
 

Styrets virksomhet i 2022 har vært knyttet til: 

 

• Organisering og gjennomføring av løypekjøring gjennom vinteren/fastlegging av 

kjøreruter samt instruks for løypekjørere 

• Informasjon og utsendelser knyttet til løypekjøringen, ski og kulturorientering 
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• Skilting av løypene og løypekart 

• Organisering av arbeidet med rydding/utbedring i løypene 

• Oppfølging og oppdateringer Kulturorientering 

• Fornyelse/innkjøp av diverse utstyr 

• Regnskap – økonomi – økonomistyring 

• Forberedelse og gjennomføring av dugnadsdager i september og oktober 

• Forberedelse og gjennomføring av medlemsmøte i oktober 

• Medlems- og sponsorkontakt, spesielt opp mot nye hytteeiere og fastboende i området 

• Kontakt med grunneiere, kommuner, Skiforeningen og andre interessenter 

• Nye medlemsluer 

• Ivareta henvendelser og spørsmål fra skiløpere og andre 

 

Oversikt over skisesongen i 2022 – viktige datoer 

 

Vinteren 2021/2022 hadde betydelig dårligere snøforhold enn forrige vinter. Noen av løypene 

ble ikke kjørt første gang før godt utpå vinteren. 

 

9. januar Første kjøring av rundløypa på Bislingflaka 

14. januar Det ble målt 10 varmegrader(!) på Mylla 

4. februar Første tur i Formoløypa med løypemaskinen 

15. februar Registrert snødjubde på Svea var kun 29 cm 

17. februar Første tur Ballangrudsæterhøgda-Elgkollen-Syljusæterlia 

22. februar Skileikanlegget på Skjerpelykkja ble kjørt opp 

25. februar Første dag med skibussen fra Oslo til Mylla 

5. april  Istjukkelse Sveavannet 50 cm, Mylla 55 cm 

19. april Siste kjøring i sesongen, to-tre uker tidligere slutt enn normalt de siste åra 

 

Denne sesongen var det ikke mulig å komme fram med løypemaskin fra Stormyra til 

Kalrasten pga. skogsdrift. 

 

Høsten 2022 startet langt bedre enn forrige høst: 

 

23. november  Første løype med scooter Myllsdammen-Trantjern-Åssjøveien 

25. november  Første tur med løypemaskinen, samme strekning som nevnt over 

8. desember  Målt istjukkelse på Svea - 13 cm, Belteren - 17 cm, Mylla - 10 cm, ved 

Stuttbekken. 

12. desember  Noe løypekjøring på vannene. 

9. desember  Maskinpreppet Bislingflaka på langs frem til juvet i Formoløypa, pluss 

treningsrunden. Beltet veien opp. 

26. og 27. desember Preppet Ballangrudsæterhøgda og alt av løyper, unntatt Syljusæterløypa 

og Grønntjernsløypa. Disse ble kjørt i begynnelsen av januar. 

 

 

Drift av løypene 

Totalt har løypeforeningen ansvaret for prepareringen av om lag 95 km med skiløyper, fordelt 

på 55 km maskinløyper og 40 km scooterløyper.  

 

Arbeidet med løypekjøring utføres på frivillig basis. Arild Bernstrøm er løypebas og ansvarlig 

for kjøring stormaskin og løyperapporteringen. Totalt ble det 181 timer med løypekjøring på 

Arild i løpet av 2022, noe som er betydelig mindre enn i forrige år da det ble loggført 321 timer. 

I tillegg kommer 616 timer med annen aktivitet for foreningen. 
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Stian Hauger er ansvarlig for scooterløypene og reservesjåfør på stormaskin. Det ble i alt kjørt 

ca 3.500 km med scooter, fordelt med 2.100 km/175 timer på Stian, 850 km/70 timer på Bjørn 

Arild Madsen og 100 km/12 timer på Arild. I tillegg har Stian og Bjørn Arild bokført 

henholdsvis 136 timer og 74 timer med annet dugnadsarbeid. Henning Dahl, Bård Hauger og 

flere andre har også bidratt med scooterkjøring totalt 450 km/50 timer i tillegg til dugnadstimer. 

 

Mylla Løypeforening retter en stor takk til løypekjørerne for arbeidet som er utført! 

 

Dugnader – utbedringer av løypenettet 

Det ble avholdt to organiserte dugnader høsten 2022. De viktigste oppgavene var: 

• Fortsatt utbedringer i Formoløypa 

• Generell rydding og punktutbedring langs løypetraseene, bla. utkjøring av noe flis 

• Bytte av ødelagte bruplanker/fornyelse av bruer 

• Skilting ved garasjen/parkeringsplassen, Bislingenkart etc 

• Ytterligere arbeid i den nye løypa fra Myllsdammen til Bislingen 

• Forbredning løypa ved Brattholt 

• Omlegging av løypa vest for Brattlimyra inkl ny bru, gjelder løypa mot 

Bjønnputten/Svesvika 

• Planering/utbedring etter skogsdrifter vest for Svea, begge sider av Stormyra mm 

 

Det var et stort frammøte fra medlemmene ved de organiserte dugnadene og styret vil rette en 

stor takk til alle som deltok. I tillegg til de to faste dugnadsdagene ble det gjennomført en del 

arbeid i mindre grupper utover høsten. 

 

Foreningens hjemmeside/Facebook/Instagram 

Foreningens hjemmeside og Facebookside er viktige medier for spredning av informasjon om 

foreningens aktivitet og arbeid for både medlemmer og andre. Dette gjelder daglige 

løypemeldinger fra Arild, de ukentlige meldingene som går ut via hjemmesidens meldetjeneste 

til foreningens medlemmer fra Olaf eller f.eks. dokumentasjon av dugnader osv. gjennom 

mange flotte bilder og beskrivelser som Lene gjør. Her kan en følge og se på innleggene på 

hjemmesiden, mylla-løypeforening.no, Facebook og Instagram. Foreningens hjemmeside ble 

fornyet/oppgradert i løpet av året. 

  

Lene Li Dragland har ansvaret for utlegging av informasjon på hjemmesiden, Facebook og 

Instagram. Mylla Løypeforening retter en stor takk til Lene, Arild og Olaf for arbeidet . 

 

Skilting 

Mylla løypeforening har utviklet et godt opplegg med skilter og store kart i løypenettet. De 

tradisjonelle løypeskiltene er det Skiforeningen som utarbeider og bekoster. Mylla 

løypeforenings egne skilter samt kart utarbeides og kostnadsdekkes av Sverre Sjøblom 

(Skiltmaker Sjøblom). I løpet av året er det laget skilt til den nye Bislingløypa, nytt kart på 

Bislingen, nye swix termometre og fortløpende oppdateringer/utbyttinger. 

 

 Mylla Løypeforening retter en stor takk til Sverre for arbeidet med skilting. 

 

Økonomi 
 

Foreningen har en solid økonomi, takket være bidrag fra hytteeiere, fastboende, kommuner, 

Skiforeningen, sponsorer fra det lokale næringslivet og andre samarbeidende idrettslag. Mylla 

løypeforening har mottatt bidrag fra 276 enkeltpersoner i løpet av året. Disse enkletpersonene 

bidro i alt med 300.930 kroner til drift av foreningen. 

https://mylla-løypeforening.no/
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Mylla løypeforening har også avtaler med sponsorer, driftsstøtte Skiforeningen og Lunner 

Kommune samt bidrag fra Sparebankstiftelsen og tippemidler. Disse bidro i 2022 med til 

sammen 146.000 kroner. 

 

Foreningen hadde i 2022 driftsinntekter på 768.250 kroner mens driftskostnadene, inkl. 

avskrivninger/avsetninger var 574.000 kroner. Dette gir et driftsresultat for året på 209.717 

kroner, men av dette utgjør 110 799 kroner mva kompensasjon for 2021 og 2023, dvs 

engangseffekt grunnet omlegging regnskapsprinsipper. En stor andel av driftsinntektene i 2021 

kommer fra balanseført sponsorinntekt/ny løypemaskin (2020) og tilhørende refusjon av 

merverdiavgift. Tilsvarende på kostnadssiden er det store avskrivningskostnader. Ren likviditet 

inn i 2022 var 555.450 kroner inkl engangseffekt mva 110.799 kroner og kostander 303.500 

kroner. Dette er lavere kostander enn normalår som skyldes kort sesong/lave driftsutgifter og 

at påregnet løypeutbedring/gravemaskin er blitt dekket av hogstselskap/grunneiere ifm 

utbedringer etter hogst. 

 

Bankbeholdningen pr. 31.12.2022 var 2.419.059 kroner på driftskonto. Av det er 2.200.000 

kroner avsatt til framtdige investeringer i maskiner og utstyr. Det er også i balansen lagt inn et 

fond hvor det fra årets regnskap er avsatt 150.000 kroner til fremtidig drift. Balansen viser at 

foreningens samlede eiendeler ved årsskiftet utgjorde 4.734.267 kroner. 

  

Mylla løypeforening vil rette en stor takk til alle bidragsytere, spesielt alle som bidrar med 

konkrete oppgaver og dugnadsinnsats, grunneierne som holder grunn for skiløypene og 

hytteeierne og sponsorer som bidrar med de største økonomiske tilskuddene. 

 

Kul-turorientering 
 

Foreningen har tatt initiativ til et opplegg for Kul-turorientering. Formålet er å gi foreningens 

medlemmer og andre et tilbud om å bruke det flotte terrenget rundt Mylla/Svea og noe inn i 

Nordmarka også på sommerstid. Svært mange av postene inneholder opplysninger om geologi, 

bosetting og næringsaktivitet i tidligere tider. Totalt er det ca 50 poster som det er mulig å 

oppsøke. Alle postene er samlet i et flott hefte som er trykket opp og som er tilgjengelig for alle 

til en svært hyggelig pris. Disse postene kan sjølsagt også oppsøkes på vinterstid. Gjennom 

sommeren 2021 er de fleste postplakatene byttet ut og med fornyet informasjon.  Noen poster 

er også blitt borte og erstattet gjennom sommerhalvåret. 

 

Komiteen ble gjenvalgt på medlemsmøtet 22. oktober 2022. Mylla Løypeforening retter en stor 

takk til komiteens medlemmer for arbeidet med Kul-turorientering. 

 

Skidag palmesøndag 

Den tradisjonelle skidagen på palmesøndag ble avlyst på grunn av snømangel. 

 

Forholdet til grunneierne 

Foreningen har møtt – og møter - stor velvilje blant grunneierne som vederlagsfritt stiller grunn 

til disposisjon for løypenettet. Foreningens virksomhet er helt avhengig av denne velviljen fra 

grunneiernes side. Foreningen har avtaler om grunn til skiløyper med i alt 51 grunneiere fordelt 

på 45 eiendommer. De to største grunneierne er Lunner almenning og Jevnaker almenning. 

Disse grunneierne har også tillat bruk av skogsbilvegnettet til skiløyper i den grad det ikke 

kolliderer med driften av allmenningene. 
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Mylla løypeforening har en egen avtale med Lunner almenning om tomtefesteleie for garasjen. 

Samtidig bidrar allmenningen med et kontantbidrag til foreningen på 17.500 kroner og dekking 

av andel strøm i garasjen (parkeringsregistring, utelys etc). 

 

Forholdet til Skiforeningen 

Skiforeningen sa opp samarbeidsavtalen med Mylla løypeforening i august 2021. Etter ønske 

fra Skiforeningen er det ikke inngått en ny samarbeidsavtale. Det er imidlertid fortløpende 

dialog knyttet til informasjon om løypekjøring, skibussen og andre aktiviteter. Mylla 

Løypeforening har også for sesongen 2021/22 mottatt et bidrag fra Skiforeningen på 26.400 

kroner for kjøring av scooterløypene mellom Trantjern og Tverrsjøen.  

 

Planer framover 
 

De viktigste oppgavene for styret og foreningen i 2023 er videreutvikling, vedlikehold og drift 

av skiløypene, Kulturorienteringen, og øvrig foreningsdrift, herunder medlemsoppfølging, 

økonomi, informasjonsarbeid og arrangementet på palmesøndag. Et viktig arbeid vil bli å følge 

opp med informasjon om foreningens aktivitet til nye hytteeiere i området etter hvert som de 

nye feltene på nordsiden og vestsiden av Mylla og på Svea blir bygd ut. 

 

Styret arbeider med følgende utbedringer/nye løyper: 

• Fortsette med opparbeidelse av den gamle traseen fra Myllsdammen til Bislingen 

• Ytterligere utbedring av løypa fra Syljusæter og opp til Formoløypa samt 

Grønntjernsløypa 

• Øvre del av Formoløypa og Syljusæterlia 

• Utbytting av gamle bruer  

• Fortløpende vedlikehold og forbedringer i eksisterende løypenett, gjøre traseene jevnere 

og mer egnet for skigåing under forhold med lite snø samt opparbeidelse etter hugst 

• Fortløpende skilting og informasjon i løypenettet 

 

 

Styret – mars 2023 

 

 

     

 

Tore H. Rassmussen   Olaf Godli   Hege Brekke Kalvsjøhagen 

 

 

 

Eirik Formo  Henrik Werenskiold Bärnholdt 


