
Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) 

Fnr:993889113 

Gulltjønnvegen 224 boks 41 

2632 Venabygd          15 august 2018 

Til:  hytte-/tomteeiere som eier eller har festet grunn som blir berørt av løypenettet 

AVTALER OM MOTORISERT FERDSEL VINTERSTID OG SOMMERVEDLIKEHOLD I SKILØYPE- 

NETTET PÅ VENABYGDSFJELLET. 

Venabygfjellet Turskiløyper SA (VTSA) har aldri hatt eller søkt tillatelse til motorisert ferdsel i hele 

vårt løypenett. Vi har kun hatt avtale/tillatelse med Venabygd grunneierlag som ikke disponerer all 

grunn i løypenettet. Dette ønsker nå det nye styret i VTSA å rette på. Vi søker å få lik avtale med ALLE 

som blir berørt av løpekjøring, inn i ordnede former Tillatelsene vi ber om vil danne grunnlag for at vi 

kan sende en søknad til Ringebu kommune om tillatelse til motorisert ferdsel i løypenettet vårt.  I 

tillegg vil det kunne være nødvendig å utbedre traseene på sommerstid i samarbeid med 

grunneierene, slik at sålen blir best mulig for løypelegging og for å hindre brekasje/skader på 

løypemaskinene. 

Det nye styret ser for seg følgende kategorier av løyper i framtiden: 

            Kategori 1:Løyper der det overhodet ikke gjøres inngrep i traseene, kjøres først etter at det har 

                                kommet ca 40-50 cm med snø. 

                            2: Løyper  der det åpnes for at VTSA kan fjerne stein og stubber og større ujenheter  

                                 som hindrer kjøring på middels lite snø fra ca 25- 30 cm med snø. 

                            3: Løyper som kan opparbeides meget godt. Dette vil om nødvendig innebære  

                                 planering med maskin på lite snø ca 10-20 cm med snø. 

                           4: Tidlig løyper, her vil det bli betydelig opparbeidet (Ligger noe fram i tid)  

Disse kategoriene  blir delt inn i klasser som allerede er etablert i avtalen med grunneierlaget: 

                             a: Løype kjørt av scooter bredde 2 meter med spolegger sporlegger 

                              b: Ordinær løype 4 meter bred med 2 spor. 

                              c: Bred løype inntil 6 meter bred, to spor og skøyteareal. 

De aller fleste vil falle inn under kategori 2 klas b. Løypenettet som vil omfatte klasse c vil være 

traseen Frisketjønn, Nausterhaugen, Fjellimellom, Flaksjøen, Lundesetra, Spidsbergseter, 

Saltashaugen,Øygardseter, Urdtjønn, Buvatnet, Frisketjønn, Lundesetra. Her er kategorien 1 og 2. 

Med bakgrunn i overnnevnte ber VTSA om at alle grunneiere gir VTSA fullmakt til å drifte løypenettet 

sommer som vinter og  returnerer vedlagte avtaler  i undertegnet stand i vedlagte frankerte 

konvolutt. Dersom du har innvendinger eller andre grunner til å ikke inngå avtale med VTSA, 

vennligst ta kontakt. 

Det er meget viktig at signerte avtaler returneres snarest mulig og senest innen 15 september 2018. 

Returadresse er; VTSA Gulltjønnvegen 224 boks 41, 2632 Venabygd. 

Traseer hvor det ikke foreligger signerte avtaler fra samtlige berørte grunneiere, kan dessverre ikke 

kjøres. 

Med venlig hilsen Jostein Mjønerud 

Styreleder          Vedlegg: 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


