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”Mellad’n Turløyper” (MT) ble startet høsten 2003, og vi takker for alle økonomiske bidrag, positive tilbakemeldinger fra 

brukerne og velvilje fra samtlige grunneiere! I høyfjellet er det naturligvis enkelte dager da det på grunn av vind og snø er 

umulig å holde løypene oppe. Likevel er det vårt inntrykk at det store flertall synes at løypene er gode. 

 

Mellad’n Turløyper er en ideell forening uten økonomiske formål. Formålet er å ivareta opparbeidelse og vedlikehold av 

hovedløypene i området. De enkelte hyttevel har ansvar for at traseen er ryddet, merket og klar til kjøring i samsvar med 

løyperyddingsinstruks. 

 

Mellad’n har avtale med Leirin Skiløyper om kjøring av løypene, ca 60 km og Yddin og Javnlie som kjører 

B27.Vi har store kostnader til løypekjøring, ca kr 435000 i sesongen 19/20. Våre inntekter er bidrag fra 

kommune på 190000 (bidraget økte ca 100000 da eiendomsskatten ble innført), noen gaver, men vi er helt 

avhengige av bidrag fra hytteeiere. De siste årene har det gått med underskudd og det betyr at det blir mindre 

kjøring. Bidrag fra hytteeier og velforeninger utgjorde i 18/19 kr 225000 og i 19/20 kr 193000. (nedgang på kr 

32000!) 

I fjor ble det kort sesong da alt ble stengt ned 12. mars. I år har vi tro på at alle vil bruke hyttene mere da vi 

fortsatt har reiserestriksjoner ut av landet, og at behovet for oppkjørte løyper blir større enn tidligere.  

Denne sesongen vil styret prioritere økt løypekjøring, men pga at økonomien begrenser dette noe, må vi være 

kritiske til hva som kjøres. Styret ønsker at hovedtraséen fra Juvikåsen – Rabalsvann – Vangsjøen – Buahaugen 

– Rennsenn - Yddeåni – Skatrudstølen – Rabalen - Vangsjøen og tilbake over Rabalsvann til Juvikåsen skal ha 

god kvalitet daglig gjennom vinteren (dvs ikke nykjørt, men god kvalitet). Dette medfører at Kjølafjellet og Saur 

blir prioritert ned. Det må påregnes at det blir kjørt mindre ved mye vind og snøfall. Jo mere penger vi får inn, jo 

mere kjøring og bedre løyper.  

Bruk VIPPS til nummer 79234 eller overfør til konto 2135.30.34550. Bidrag og beløp er selvsagt 
frivillig, men vi oppfordrer til å bidra med kr 1000,- pr hytte.  

Og gjerne i løpet av januar så vi ser hvor mye vi har til løypekjøring. 

Vi har i år utført og lagt ned mye dugnadsarbeid i løypene. Spesielt må nevnes at det er en omlegging ved 

Buahaugen slik at det blir færre kryssinger over vei og løypa er lagt i et lunt og fint terreng. Takk til mange som 

har gjort en kjempeinnsats. Det er kjørt krattknuser i deler av løypa og løypene ved Hestekampen og Luskeråsen 

er koblet sammen. Det jobbes med en rundløype rundt Rennsen som vil bli klar til neste sesong. Og det er planer 

om en ny løype over Synshaugen, B30.  

Derfor håper vi alle glade skiturister setter pris på arbeidet med tilrettelegging og preparering av skiløyper!       

Vær sikker, hver eneste krone som kommer inn går til enda bedre løyper og hyppigere kjøring! Styret jobber på 

frivillig basis. 

Hilsen Mellad’n Turløyper 


