
      
 

MELLAD’N TURLØYPER 
 

Til alle brukere av Melladn’n Turløyper sine skispor 
 

Vi håper alle ser fordelen med at Mellad’n Turløyper har egen maskin som lager førsteklasses skispor 
i vår fantastisk flotte natur.  Ved starten av forrige vinter var det mindre snø enn normalt så vi kom 
senere i gang med å lage skispor enn planlagt.  Vi håper på bedre snøforhold denne vinteren! 
 

I løpet av sommeren og høsten har løypemannskapene brukt mange timer og gjort en fantastisk jobb 
for å forbedre og gjøre løypene mer tilgjengelig for alle.  Mange hyttevel har stilt opp med stort 
mannskap på dugnad for å utvide og legge om løypetraséer samt rydde trær og kratt. Dette arbeidet 
vil resultere i at det blir bedre oversikt i svinger, at vi får utnyttet snøen bedre og at det blir mindre is 
i løypene.   
 

Til sammen har vi antakelig passert 2.000 dugnadstimer i sommer og høst.  

 

                     
Arbeid på Luskeråsen           Trasé mot Synhaugen              Orretunet                          Infotavle 
 

Løypebidragene vi mottar, brukes i sin helhet til preparering og oppkjøring av skispor med 
den nye løypemaskinen.   
Vi er helt avhengige av at alle brukere av skisporene fortsetter å bidra økonomisk til driften av 
Mellad’n Turløyper.   Våre kostnader stiger; til vinteren vil vi merke at dieselprisene har økt kraftig. 
Renten på lånet på løypemaskinen har dessuten steget med nærmere 2 %-poeng siden april.    
 

Vi anmoder derfor alle brukere om å betale minimum kr 1.000 i løypebidrag også denne sesongen.   
 

Takket være at 226 hytteeiere (av totalt 600) bidro med kr 4.000 hver, kunne vi anskaffe egen 
løypemaskin i fjor høst.  Vi har imidlertid fortsatt et lån på 1 million kroner som skal nedbetales.  
Derfor setter vi stor pris på om enda flere har mulighet til å støtte oss med et engangsbidrag på  
kr 4.000.   Engangsbidragene vil i sin helhet bli benyttet til ekstraordinær nedbetaling av lånet. 
 

Betalingsinformasjon: 
Bankkonto 2135 30 34550: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører 
VIPPS til 79234: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører 
 

Betal gjerne innen 15. desember så vet vi hva vi kan kjøre løyper for i vinter! 
 

Kommentar og/eller spørsmål kan stilles til vellets kontaktperson eller til leder Torleif Håvi, 
torleifhavi50@gmail.com.   
 

Se ellers vår nye hjemmeside www.melladn.no for siste nytt fra oss. 
 

Mellad’n Turløyper ønsker alle en riktig fin vinter og nok snø til fine løyper! 
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