
 
 

 

 

Styrets sammensetning  
 

 

Årsmøtet 26. mars bekreftet styrets sammensetning,  valgt på medlemsmøte 23. oktober 2021: 

 

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 

 

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

Sønstevold, Margrete Wiese og Inger Johanne Wiese. Alle ble gjenoppnevnt. 

 

I tillegg til løypekjørerne har styret tilknyttet flere funksjoner, de viktigste er; Lene Li Dragland 

på kommunikasjon inkl. sosiale medier og Sverre Sjøblom på skilting. 

 

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

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

 

Styrets virksomhet 
 

Styrets virksomhet så langt i 2022 har vært knyttet til: 

 

• Organisering og gjennomføring av løypekjøring gjennom vinteren/fastlegging av 

kjøreruter samt instruks for løypekjørere 

• Ulike utbedringer av løypene samt ny løype opp til Bislingen 

• Regnskap – økonomi – økonomistyring 

• Forberedelse og gjennomføring av dugnadsdager i september og oktober samt 

medlemsmøte 

• Medlems- og sponsorkontakt 

• Kontakt med grunneiere inkl. allmenningene, kommuner, Skiforeningen og andre 

interessenter 

 

Generelt om skisesongen vinteren 2022 
 

Siste sesong hadde betydelig dårligere snøforhold enn forrige sesong. 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. 

 

Totalt har løypeforeningen også den siste sesongen hatt ansvaret for prepareringen av om lag 

90 km med skiløyper, fordelt på 50 km maskinløyper og 40 km scooterløyper. Arbeidet med 

løypekjøring utføres på frivillig basis. Arild Bernstrøm er løypebas og ansvarlig for kjøring 

stormaskin og kjører i tillegg noe scooter. Stian Hauger er ansvarlig for scooterløypene og 

reservesjåfør på stormaskin. I tillegg har vi flere som stiller opp på løypekjøring, inkl. med egne 

scootere. 

 

Scooterkjørere har, utenom Arild og Stian, vært: Bjørn Arild Madsen, Henning  Dahl, Bård 

Hauger, Lasse Holmen og Pål Godokken.  

 

Arild har kjørt løyper med egen ATV, scooter, pluss løypemaskin i 169 timer. I tillegg 

kommer 323 timer annet dugnadsarbeid. 

 

Stian har registrert 111 timer med scooterkjøring, samt løypekjøring og dugnadsarbeide med 

egen ATV og mye annet dugnadsarbeid.  

 

MLF scooter hvit, har gått    794 km 

Stian    "        blå.        "       1890 km  

Arild    "        gul         "        198 km 

 

Løypemaskin Pb. 100  har gått 107 timer. Det er langt færre timer enn i tidligere vintre. 

 

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

 

 

Økonomi 
 

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

sponsorer fra det lokale næringslivet samt noe fra Skiforeningen. Mylla løypeforening har 

mottatt bidrag fra over 200 medlemmer fra januar og fram til og med utgangen av september i 

år. Dette lover godt for resten av året med tanke på at mange innbetalinger kommer i årets to 

siste måneder. 

 

Foreningen har et driftsresultat pr. dato/hittil i år på -31.931,87 kroner. Dette vil endres når 

medlemsbidrag og andre innbetalinger kommer inn utover høsten  

 



Bankbeholdningen pr. 30.09.2022 var  2,1 millioner kroner. Styret anser likviditeten som god. 

Samtidig er det nødvendig da dette er avsetninger til fremtidige kjøp av maskiner/utstyr samt å 

sikre driften. En fullstendig balanse vil ikke foreligge før vi gjør opp regnskapet pr. 31.12.2022. 

  

Mylla løypeforening vil rette en stor takk til alle bidragsytere, og spesielt til grunneierne som 

holder grunn for skiløypene og hytteeierne og sponsorer som bidrar med de største økonomiske 

tilskuddene. 

 

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 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 er flere av postplakaatene byttet ut og med fornyet informasjon. 

 

Kul-turorienteringsgruppa har dessverre denne sommeren opplevd at noen av postplaktene har 

blitt fjernet av uvedkommende. Bakgrunnen for dette skal visstnok være uengihet om noen av 

historiefortellingene som er presentert på plaktene. Kulturorienterings gruppa bruker Hadelands 

museer, markabøker osv. som kilder til de fortellingene som gjengis og kan ikke nødvendigvis 

gå god for at det var akkurat slik det er blitt gjenfortalt. Mylla løypeforening beklager at noen 

har tatt seg til rette på denne måten i stedet for å gå i dialog med Kul-turorienteringsgruppa.  

 

Mylla løypeforening retter en stor takk til komiteen for arbeidet som er utført. 

 

Informasjon og skilting 

Med stadig flere medlemmer og besøkende til området, er kommunikasjon og skilting en viktig 

oppgave. Hjemmesiden og facebook er viktige kanaler der vi fortløpende legger ut informasjon. 

Hjemmesiden,som har fått en teknisk oppgradering i år, fungerer også som et arkiv, der en kan 

gå inn å finne frem bl.a. innlegg og bilder fra tidligere år. Lene Li Dragland er ansvarlig for 

løypeforeningens informasjon og kommunikasjon og Sverre Sjøblom lager informasjons- og 

løypeskiltene våre. 

 

Mylla løypeforening retter en stor takk til Lene og Sverre for arbeidet som er utført. 

 

Samarbeide med Skiforeningen 

Etter at Skiforeningen sa opp samarbeidsavtalen med Mylla løypeforening høsten 2021, er 

denne erstattet av en kjøreavtale der Mylla Løypeforening mottar godtgjørelse for kjøringen av 

scooterløypene mellom Trantjern og Tverrsjøen. Utover det samarbeides det i det praktiske med 

de lokale løypebasene om løypekjøring, løypemeldinger etc.  

 

 

Planer framover 
 

De viktigste oppgavene for styret og foreningen i 2022/2023 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 blir bygd ut. 

 

Styret arbeider med følgende utbedringer/nye løyper: 

• Opprydding og utbedringer etter all hugsten de siste årene, spesielt Mylla nord 



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

og mer egnet for skigåing under forhold med lite snø 

• 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 skilting og informasjon i løypenettet 

 

 

For informasjon og arkiv se hjemmesiden www.mylla-løypeforening.no 

 

Styret – oktober 2022 

 

Tore H. Rassmussen   Olaf Godli  Hege Brekke Kalvsjøhagen 

 

Eirik Formo  Henrik Werenskiold Bärnholdt 


