
 

 

Løypeutvalget 

Ljosland Vest 

 

Protokoll fra møte i utvalget søndag 25. april kl. 17.00 - 19.30 på skisenteret. 

Til stede: Lars, Nils Oscar, Janne, Yngve og Asle 

 

Sak 1. Referat / Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

Sak 2. Referatsaker. 

Pandemi og endelig utbetaling av spillemidler, har ført til utsettelse av møte i løypeutvalget. 

Pr. dato er tilnærmet 3 års plan utført, med stor anleggsaktivitet fra juni til desember. 

Særlig positivt har samarbeidet med grunneier Ole Tommy Egenes vært.  

Enkelte i utvalget har bidratt til etablering av Ny Dagsturhytte, samt fjerning av rester gammel hytte. 

Bruprosjekt Farstøldalen utført. Dugnad med svakt fremmøte. De få som deltok, gjorde en flott innsats 

og fikk utført et solid stykke arbeid. 

En betydelig oppgradering av trase langs Farevatn er utført. Her gjenstår noen justeringer kommende 

sesong. 

Kontakt ifb. med prosjekt mot Åseral Kommune, har vært svær positiv. 

Utstyr til skileikområde er på plass i lager gapahuk. 

Etablering av skileikområde er utsatt på grunn av smittefare og pandemi. 

Skisenterets rolle som forretningsfører for løypeutvalget, har vært av uvurderlig betydning. 

Åpningsarrangement gapahuk er utsatt til skisesongen 2022. 

Sak 3. Status nye infoskilt. 

Nytt kart basert på gps plott lokaliserer alle løyper. 

QR kode vil gi rom for mere informasjon knyttet til skilt. 



Forstørrelse av kartdel må vurderes, på bekostning av tekstdel. 

Viktig at nye kart får oppdatert informasjon om nye/gamle p-plasser. 

Skisenteret jobber videre med sluttføring av nye infoskilt. 

Evt. supplering av infotavler må vurderes når nye skilt foreligger. Skisenteret jobber videre med dette til 

ny organisering av utvalg foreligger. 

Sak 4. Sluttrapport 3-års plan / Økonomi. 

Sluttrapport gjennomgått. Viser et resultat pr. dato i pluss for prosjektet. 

Notat er utarbeidet ifb. med nødvendige justeringer som må utføres kommende sesong. 

Dette er arbeider som skulle ha vært utført siste høst. På grunn av værforhold, lot ikke dette seg 

gjennomføre. 

Dette tas tak i så fort forholdene tillater det. 

Sak 5. Veien videre. 

Tildelt mandat for 3 års plan er tilnærmet sluttført. 

Styret i LVV har signalisert at løypeutvalget fortsetter. 

Styret i Ljosland Skisenter må i felleskap med styret i LVV oppnevne nytt utvalg. 

Følgende vil fortsette i utvalget: Janne, Yngve, Nils Oscar. 

Asle påtar seg å koordinere arbeid som må utføres kommende periode, frem til nytt utvalg er etablert.  

Lars går ut av utvalget.  

Vil til slutt få takke utvalget for innsatsen som er utført!! 

Møte hevet kl. 19.30 

Lars Westbye 

sekr. 

 

 

 

 


