
Til:  Hytteeiere som sogner til Mellad’n Turløyper (MT) 

 

VIL DU HA BEDRE SKILØYPER I NÆROMRÅDET DITT? 

Vi har økonomi til ca 30 turer pr sesong, en i midtuke og en i helg. Hva om det snør torsdag eller lørdag? 

Vi vil legge planer for en nyere maskin i eget løypenett og ha økonomi til minst 50 turer! 

Da må du/dere bli med på laget! 
 
Dagens situasjon 
MT har i dag ca 65 km skiløyper som prepareres med løypemaskin.  Løypemaskin leies hovedsakelig fra Leirin, og vi betaler for 9 
km (kr 1200,-) tiltransport til Melladn sitt løypenett.   

Flere hytteeiere i MT’s område legger skituren til vestsiden av Yddin hvor det er bedre preparerte løyper. Løypene der 
prepareres oftere enn hos oss, og de er stort sett klare når folk skal ut på tur. 

Yddin og Javnlie Løypelag (YJL) ble stiftet i 2008 som en medlemsforening.  150 hytteeiere betalte inn et engangsbeløp på kr 
4.000 som det ble kjøpt en brukt løypemaskin for. I dag er det 230 hytteeiere (av ca 550) som har betalt engangsbeløpet på kr 
4.000.  

I tillegg betaler de et frivillig løypebidrag på kr 1.000 pr år i medlemskontingent. Dette gir en forutsigbar driftsøkonomi. For fire 
år siden kjøpte de ny løypemaskin. Det har vært positivt og innbetalingene fra brukere som ikke er medlemmer har økt. Og har 
ca 400 bidragsytere som gir vel 300000 i årlig bidrag. 

 

Hvilke muligheter har vi? 
Våre foreløpige beregninger viser at det er økonomisk gunstigere å eie enn å kjøpe tjenestene. I utgangs-punktet vil det være 
naturlig for MT å søke samarbeid med YJL (sammenslåing?) for å dra nytte av den kompetansen (løypekjøring og vedlikehold) 
som de har. Et alternativ er at man fortsetter som eget løypelag, men med tilsvarende investering og finansieringsmodell. Dette 
er alternativene som styret i MT utreder. 
 
Investeringsbehovet vil være ca. 2-3 mill. kroner for å anskaffe en ny, moderne løypemaskin og en oppvarmet garasje.  
Differansen mellom egenkapital og investeringsbehov må inndekkes med lån og eventuelle gaver. 
 

Hva kan hytteeierne bidra med? 
Vi ønsker at flest mulig blir med på å støtte MT’s satsing.  Vi håper interesserte hytteeiere er villige til å betale kr 4.000 som et 
engangsbeløp.  (i vårt område er det over 800 hytter) 

Dersom alle i tillegg vil betale et årlig løypebidrag på kr 1.000, vil dette sikre tilstrekkelig kjøring og god nok kvalitet på løypene 
gjennom sesongen. Vi må ha et mål om 350000 i årlig bidrag fra hytteeiere. 

Vi har også behov for hjelp til felles dugnader i løypenettet slik det gjøres i dag. 

Oppsummering 
Hvis vi klarer å gjennomføre ovennevnte tiltak, kan vi sammen bidra til hyppigere kjøring og på dager hvor det er behov for ny 
preparering, kan vi kjøre tidligere på dagen. Spørsmålet er om du vil være med på en engangsbetaling på kr. 4000 og en årlig 
medlemskontingent på kr 1000?  

Meld fra til din kontaktperson i ditt hyttevel innen 1. mai hvis dere kan tenke dere å være med. 

Vi vil ikke be om innbetalinger før vi har et konkret opplegg med avtaler og driftskalkyler.  

Det planlegges for oppstart med nytt utstyr innen starten av skisesongen 2022/2023 forutsatt at vi får på plass en forsvarlig 
finansiering. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Torleif Håvi 
Styreleder Mellad’n Turløyper 


