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Løypekjørerne i Moelv: 
 
Fra venstre: Hallvard Brendryen, Hans Storslett, John 
Ofstad og Sigurd Bøklepp 

Skisesongen er i godt i gang. Så langt vært en krevende 
vinter med mye vær, men spesielt i løypene rundt Næroset, Ring og 
Sørenstua har det vært, og er gode forhold. 

Før sesongen har vi også i år ryddet i alle trasèene våre. Det 
vokser stadig opp noe som må fjernes, men også etter at snøen 
har kommet, kreves rydding. Det er stadig noe som gir etter for 
snøtyngden og legger seg over sporet. Alt arbeid med rydding og 
løypekjøring skjer på dugnad av ildsjeler.

Samarbeidet med Ring fungerer godt, og sjåførstaben er stabil. Til sammen har vi ansvaret for oppkjøring 
av ca. 80 km med skiløyper. Det blir det en god del utgifter av, og vi henvender oss igjen til dere som er glad i å gå på 
ski, og som vil støtte oss i dette arbeidet. Vi er svært takknemlige for støtten fra dere de siste årene. Uten denne 
støtten ville det blitt mye vanskeligere for oss å holde så mange km løype i orden.  

 
Det er GPS i maskina. Dere kan gå inn på www.skisporet.no,  velg skisted – Østlandet – Hedmark – Moelven og 
Ring. Da kan dere se alle løypene, hvor vi har kjørt, og ca. hvor lenge det er siden vi har kjørt. De som lurer på hvor 
«rundene» våre går, kan gå inn på hjemmesiden til Moelven IL SKI.  Det er også løypekart å få kjøpt på Skar Sport og 
i Bokhandelen. Skulle du møte oss i sporet og trenger et kart, har vi med oss noen eksemplarer i maskina. De koster 
kr.50.- I sesong legges det også ut informasjon om status i løypenettet på Facebooksiden: Skiløyper i Moelv og omegn. 

 
Skigruppas målsetting med maskinpreparerte løyper er: 
   Folk i Moelv med omegn og Ring skal tilbys et nett av oppkjørte løyper. 
  Våre aktive skiløpere skal kunne trene i preparerte løyper i nærmiljøet. 

 
Fra lokalbefolkningen som er glad i skisport og kanskje selv står som bruker av løypene, ber vi om et tilskudd til drift og 
vedlikehold. Vi er takknemlige for ethvert beløp, stort eller lite. En stor takk til dere alle som bidrar. 

Til slutt vil vi igjen rette en stor takk til alle grunneierne som har gitt oss lov til å utrette 
arbeidet vi har gjort i traseene våre.  HJERTELIG TAKK! 

 
 
 

 
1875 07 47465 

 
 
 
 

Tilskudd skiløyper 
 
 
 

 
Betalt av 

Moelven IL Skigruppa 
v/kass.  Anders  Hjelle 
Fauskerudv. 13 
2390  Moelv 

 
 
 
 
 

 
1875 07 47465 

http://www.skisporet.no

