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Dagens situasjon og alternative veier framover
› Dagens løypemaskin, Asgeir II, er 20 år gammel. Vi er nå i en situasjon der det stadig oftere blir tekniske 

problemer med tilhørende dårlig regularitet og økende kostnader til reparasjoner. Bare hittil i år har det vært 
fem driftsstans med behov for kjøp av reservedeler og påfølgemde reparasjoner. Ett av problemene førte til 
stans og behov for reparasjon inne ved Holmevann. 

› De tre siste årene har utgiftene til reparasjoner vært til sammen kr 110 000. Videre vet vi at vi relativt snart må 
bytte belter og fres antatt å koste kr 50 – 100 000.

› Vi må derfor finne en ny løsning for løypepreparering. Styret har vurdert fire forskjellige alternativer: 

A. Beholde Asgeir II ut levetiden

B. Kjøpe en brukt maskin

C. Kjøpe en helt ny maskin

D. Leie tjenester fra en ekstern leverandør

› For de tre første alternativene anbefaler styret at man i tillegg til en løypemaskin kjøper en snøscooter med 
sporsetter. Dette gir en rekke fordeler:

– Vi har en back-up når det er problemer med løypemaskinen

– Vi kan starte preparering tidligere i sesongen med mindre snø

– Vi kan velge å ha enklere spor på enkelte løyper og dermed kjøre opp flere km med løyper hvis vi får 
tillatelse av kommunen

– Vi vil avlaste løypemaskinen og dermed forlenge levetiden av denne

– Dette gir en relativt begrenset økning i driftsutgifter



Økonomisk situasjon
› Saldo 1 450 000

› Strøm til garasjen (ny maskin må ha motorvarmer) - 200 000

› Kjøp av scooter - 250 000

› Salg av Asgeir II (svært usikkert) 80 000 

› Tilgjengelig til ny maskin 1 080 000

› Basert på foreløpige undersøkelser er dette i den lave enden av hva vi trenger. Styret foreslår derfor at 
alle medlemmene anmodes om å betale en engangssum på kr 2 500 som en andel av ny løypemaskin. 
Vi vil da få inn opp til kr 300 000 som gir oss et noe større handlingsrom. 

› Vi vil søke Nore og Uvdal kommune om tilskudd til ny løypemaskin. Dette er foreløpig såpass usikkert at vi 
foreslår at en eventuell støtte ikke legges til grunn i de økonomiske betraktningene før det foreligger mer 
konkrete tall mht. kommunal støtte. 

› Når det gjelder salg av Asgeir II, er vi svært usikre på hvor mye vi vil få. Basert på en total vurdering av 
hvor mye vi faktisk må betale for en brukt maskin, om vi får støtte fra kommunen, hvor mye vi må ut med 
for en snøscooter, etc., anbefaler styret å holde muligheten åpen for at vi beholder Asgeir II som en 
back-up maskin.



Alternativ A – Beholde Asgeir II ut levetiden

› Asgeir II har stadig oftere tekniske problemer. Dette gir dårligere regularitet, stadig større 
utgifter og belastning på sjåfør og de andre som gjennom dugnad sørger for reparasjoner og 
kjøp av reservedeler. 

› Vi kan risikere at Asgeir II bryter helt sammen. Da kan vi risikere en hel sesong uten løypemaskin.
Tilbudet av brukte maskiner er begrenset og det kan ta tid å finne en ny maskin med riktig 
alder, kvalitet og pris. 

› Basert på dette mener styret at dette ikke er en bra løsning. 



Alternativ B – Kjøpe en brukt løypemaskin

› Basert på foreløpige undersøkelser tror vi at vi kan få tak i en 2 - 4 år gammel maskin i god 
stand for ca. 1 – 1.3 millioner kroner.

› Sammen med en ny snøscooter, mener vi dette gir en meget robust løsning med høy 
regularitet kombinert med reduserte reparasjonsutgifter. 



Alternativ C – Kjøpe helt ny maskin

› En ny maskin med nødvendig utstyr vil koste kr 2 – 2.5 millioner.

› I tillegg til oppsparte midler må da medlemmene bidra med ca. 13.000 kr pr hytte.

› Dette anser vi som urealistisk og anbefaler derfor ikke denne løsningen.



Alternativ D – Leie inn tjenestene

› Undersøkelser viser at dette trolig vil komme på mellom kr 450 000 og 550 000 pr. sesong. 

› Dette vil bety en årlig avgift pr. betalende medlem på ca kr. 5.000. Vi tror ikke dette er realistisk 

› Styret anbefaler derfor ikke denne løsningen.



Konklusjon

› Basert på en samlet vurdering anbefaler styret alternativ B – innkjøp av en brukt løypemaskin
og en snøscooter med sporsetter. 

› Følgende konkrete handlingsplan anbefales:
– Styret sender ut en anmodning til alle medlemmer om å betale inn en engangsavgift på 

kr 2.500,-.
– Styret får lagt inn strøm til garasjen (nyere maskin er avhengig av motorvarmer m.h.t.

forsikringsvilkår).
– Styret kjøper inn en ny løypemaskin, Asgeir III, så snart vi finner en maskin av riktig alder, 

kvalitet og pris.
– Så snart ny maskin er kjøpt inn, legges Asgeir II ut for salg (muligheten for å beholde Asgeir II 

som en back-up maskin holdes åpen).
– Styret kjøper inn en snøscooter med sporsetter.



Forslag til vedtak på årsmøtet

› Styret gis mandat til å:
– Sende ut en anmodning til alle medlemmer om å betale inn en engangsavgift på kr 2.500,-.
– Få lagt inn strøm til garasjen.
– Kjøpe inn en brukt løypemaskin (ramme inntil kr. 1.300.000).
– Selge Asgeir II.
– Kjøpe inn snøscooter med sporsetter (ramme inntil kr. 250.000,-).
– Investeringene må være innenfor det Velforeningen har av disponible midler, inklusive 

tilskudd fra kommunen etc.


