Fåvang løypelag – årsberetning
Fåvang løypelag ble stiftet på Tunet kro 26.april 2015, etter initiativ fra Fåvang
utmarkslag, Fåvang østfjell hytteforening og Gopollvegen, og med Trond Kleven, Hans
Amund Braastad, Erik Rudrud, Nils Fisketjønn og Jostein Hernæs som stiftere.
Stifterne har vært løypelagets styre fram til første ordinære årsmøte.
Trond Kleven har vært styrets leder. Øvrige styreverv har vært fordelt slik:
Hans A. Braastad, styremedlem
Jostein Hernæs, sekretær
Erik Rudrud, kasserer
Nils Fisketjønn, nestleder

21.7.2015 ble løypelaget ble godkjent/registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr.
815 324 102.
Laget er videre registrert i Frivillighetsregisteret, som Forening/lag/innretning, med
idrett som arbeidsområde. Laget er også registrert som mottaker av Grasrotandelen.
Lagets endelige vedtekter bygger på omforent forslag fra utmarkslaget,
hytteforeningen og Gopollvegen. Endring fra andelslag til medlemsforening og andre
mindre justeringer er gjort for å imøtekomme krav i forbindelse med registrering i
Brønnøysund.
Utbedringer av løypene:
Det ble sommeren/høsten gjort traseutbedringer med gravemaskin langs Rolla og på
strekningen mellom krysset Gopollvegen/Utpåstøvegen, og det er brukt innleid
entreprenør i traseen for ny løype over Rokfjellet (på Øyer-sida). Annen rydding er
utført på dugnad.
En stor del av løypenettet er nå merket med permanente stikker.
Løypekjøring:
Løypelaget har inngått avtale med Nermo Maskin AS i Øyer om preparering av
løypenettet. Avtalen innebærer forutsigbar preparering med utgangspunkt i en
kjøreplan. Det kjøres i fremre del onsdager, og hele løypenettet kjøres i helgene.
Onsdager er det lagt til rette for skøyting ved at det legges kun enkeltspor i
Pensjonistrunden og framover til bommen.
Medlemmer:
Fåvang utmarkslag, Fåvang østfjell hytteforening og Gopollvegen har i forbindelse
med etableringen tegnet medlemskap for 25.000 kroner hver. I september ble det
utarbeidet og distribuert en informasjonsfolder med formål å motivere interesserte til
å tegne medlemskap. Denne ble distribuert elektronisk til grunneiere og medlemmer
av hytteforeningen, og med Posten til adressater utenfor Fåvang som tidligere har
fått tilsendt løypegiro. Den er i tillegg distribuert lokalt ved dugnad.
Vervekampanjen har pr. 15.3.2016 resultert i at det er tegnet litt over 50
enkeltmedlemskap. .
Styret forsøker å holde medlemmene orientert om virksomheten ved utsendelse av epost til de av medlemmene som har registrert seg med e-postadresse. Det legges

også informasjon under en egen fane viet løypelaget på hytteforeningens
hjemmeside. Det er også etablert egen side på Face book for å nå bredere ut med
informasjon. Styret ønsker at løypene skal få flere brukere, og at brukernes tilfredshet
etter hvert vil styrke det økonomiske grunnlaget for drift.
Sponsorer:
Det er inngått sponsoravtaler med 16 bedrifter. Avtalene er av 5 års varighet, og vil
ved avtaleperiodens utløp har tilført laget 450.000 kroner dersom de innfris. Styret
vurderer utvidelse av tavla ved bommen for å få plass til løypekart og annen
informasjon. I forbindelse med dette vurderes det også å sette av mer plass for
reklame.

