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Til medlemmer i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag 

14.3.2018 

Saker med vedtaksforslag for årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og 
Løypelag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 23.1.2018 

Årsmøtet avholdes den 21.3.2018 i Statnetts lokaler i Bjerkvik 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Velge dirigent 
Sak 6: Velge referent 
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 8: Behandle årsberetning  
Vedtaksforslag: 
 
"Årsmøtet vedtar foreliggende forslag til årsberetning som Il HTLs årsberetning for 2017" 
 
Sak 9: Behandle regnskap i revidert stand . 
Revisjonsrapport ble fremlagt i møtet. 
Vedtaksforslag: 
 
"Årsmøtet vedtar foreliggende forslag til resultatregnskap og ballanse med års resultat på kr. 300,- 
som Il HTLs regnskap for 2017." 
 
Sak 10: Behandle forslag og saker: 
 

 Sak 10.1: Justering av navn i vedtektene ved tilføyelse av IL foran Herjangsfjellet Tur og 
Løypelag 
Vedtaksforslag: 
 
"Herjangsfjellet Tur og Løypelags navn endres til IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag. Vedtektene 
endres i samsvar med dette" 
      
Sak 11: Fastsette medlemskontingent  
Vedtaksforslag: 
 
"Medlemskontingent for IL HTL gjeldende f.o.m. 2018, fastsettes til følgende; 
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Familiekontingent kr.400 /år, gjelder for inntil 2 voksne, barn og unge under 20 år 
Enkeltmedlemmer kr. 200/år 
Barn og unge under 20 år kr. 100,-/år" 
 
 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Vedtaksforslag: 
 
"Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2018 med driftsinntekter på kr. 747 000,- , 
driftskostnader på kr. 738 000,-  og års resultat på kr 0 som budsjett for 2018. Styret gis fullmakt 
til eventuelle justeringer." 
 
Sak 13: Foreta følgende valg:  

 
Styret, revisorer og valg komite  valgt 2017,  på valg fra 2019 

  
13.1  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
Vedtaksforslag: 
 
"Styret gis fullmakt til å oppnevne eventuelle representanter til  ting og møter i de  
organisasjonsledd IL HTL har møterett" 

 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
 
- Idrettslagets årsberetning 
- Regnskap, revisors beretning fremlegges  i årsmøtet 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent  
- Styrets forslag til budsjett 
-  

Med vennlig hilsen 
styret i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag 
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ÅRSMELDING 2017 
IL Herjangen Tur - og Løypelag (ILHTL) 

 

INNLEDNING 

IL HTL`s  formål : 

HTLs  formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite, herunder legge til rette for mosjon, trening og friluftsaktiviteter 
gjennom å utvikle og driveløyper for ski og turformål på Herjangsfjellet og tilliggende 
områder. Herunder å anskaffe teknisk utstyr, eller leie utstyr og/eller tjenester til slikt 
formål. Virksomheten kan også omfatte sommeraktiviteter, som f.eks. rydding og 
merking av traseer og annet. Laget har et ikke-økonomisk formål. Eventuelt 
overskudd på driften avsettes til fremtidige investeringer eller drift.            

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

IL HTL har fra starten i 2012 primært levert skiløyper for almenheten, først og fremst 
for å bidra til folkehelse.  Vi ser at løypene tidevis blir mye benyttet til trim, trening og 
rekreasjon. Omfanget av bruk er såpass stort at vi finner bekreftelse i at tiltaket har en 
samfunnsmessig betydning. Responsen fra sponsor og givermarked bekrefter det 
samme. Det gjør også antall besøk på vår face book side og hjemmeside.  I sum 
stimulerer dette oss til fortsatt innsats for å utvikle vårt produkt videre. 

I 2017 er vi blitt et idrettslag. Som idrettslag skal vi ikke konkurrere med bestående 
idrettslag i området ift. feks ungdoms og barneidrett. Vår profil vil bli innrettet mot 
"Voksenidrett", ved vårt engasjement i BCC ski, og som evt. tilbyder av kurs for 
langrennsutøvere, dette er under vurdering og ligger litt frem i tid. Prinsipielt er tanken 
at også vår sportslige profil og aktivitet skal fremme folkehelse. 

 

MEDLEMMER 

Ved års skiftet hadde ILHTL .85..betalende medlemmer 

ORGANISERING 

HTL er organisert som et idrettslag og er medlem av Norges Idrettsforbund/Troms 

Skikrets 

 

STYRET 

Styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte den 23.5.2017  

Leder:              Perry Strømdal 

Nestleder:       Jan Atle Johansen 

Sekretær:        Torbjørn Sneve 
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Kasserer:        Jan - Hugo Johnsen 

Styremedlem: Karin Solli Olsen 

Styremedlem: Aina Heimdal 

 

Varamedlemmer: 

Grete Olsen 

Terje Johnsen 

I 2017 er det  avholdt 9 styremøter. For en stor del har dette vært arbeidsmøter.  

Arbeide knyttet til finansiering av vår virksomhet har hatt høyt fokus. 

Av konkrete saker som er behandlet nevnes særskilt: 

• Endring av organisasjonsform til IL 
• Beslutning om salg av materiell, spesielt nevnes brukt løypemaskin kjøpt i 

2016 
• Lånetilsagn Ofoten Sparebank vedr. kjøp av ny løypemaskin 
• Kjøp av Prinoth Husky 2017 modell 
• Opprettelse av driftsorganisasjon med arbeidsgrupper 
• Etablering av "hjemmeside", www.ilhtl 
• Lansering av prosjekt "Skihytte" 
• Avtale med Trollhøgda Caravanclubb om feste av garasjetomt på Trollhøgda 
• Avtale Trollhøgda Caravanclubb om utleie av garasje til brøytetraktor 
• Avtale med privat grunneier om adkomst til garasjetomt 

 

DRIFT 2017 

HTLs drift består primært av preparering  av løypenett på Herjangsfjellet i perioden fra 
1. november til 1.mai, herunder også vedlikehold og utvikling  av løypetraseer, som 
skogrydding, etablere bruer og klopper samt vintermerking av traceer.  

Sekundært drift og vedlikehold av maskiner og prepareringsmateriell. 

Driftsoppgavene utføres i si helhet på dugnad av styrets medlemmer, og er uten 
økonomisk godtgjørelse, heller ikke kostnadsdekning tilknyttet egentransport. 

Prepareringen av løypenettet foregår nå ved vår nyanskaffede Prinoth Husky 
løypemaskin. Dette gir  bedre kvalitet på løypenettet, og bedre arbeidsforhold for 
løypemannskapene. Løypemannskapene består av 5 personer som deler på 
kjøringen. 

BCC turrenn 

Etter avtale med BCC leverer IL HTL løyper til turrennet. 
Løpet ble arrangert 8. april.   
Det ble satt en ny deltakerrekord med 270 deltakere. 
Arrangementet ble en suksess og en fin videreutvikling fra «testarrangementet» i 
2016.  
Arrangementet forutsettes videreutviklet i dette området med årets løypetrase som 
grunnlag.  
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Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger på løypa og terrenget/landskapet løypa 
går i. 
I 2018 vil det bli arrangert som en "pilot", et 20 km fristil tilbud. 
 

ØKONOMI 

Drift 

IL HTLs er i sin  helhet avhengig av økonomiske bidrag fra sponsorer, brukere, 
medlemmer og ulike gavebidrag. Vi registrerer med tilfredshet at økonomi så langt 
ikke er en begrensning  i forhold til drift. Styret vil ha løpende fokus på arbeidet med å 
skaffe inntekter til drift.  

Regnskap fremlegges med et driftsresultat på  kr. 300.- 

 

Prosjekter 

Løypemaskin 

Etter innledende møter med ski interesserte i regionen besluttet HTL våren 2016 å 
starte arbeidet med finansiering av løypemaskin og garasje. Arbeidet har vært 
innrettet mot det private sponsormarkedet, ulike fond og offentlige tilskudds 
muligheter.  

Høsten 2017 kunne vi regnskapsføre sponsoravtaler med nåverdi på vel 2,2 MNOK, 
hvorav 0,3 MNOK var bundet til garasjeprosjekt. Valgt løypemaskin, en Prinoth 
Husky, modell 2017 hadde en pris på vel 2,3 MNOK. Toppfinansiering og 
forskuddtering av avtalte sponsorbidrag for perioden 2018 -2017 ble opptatt hos vår 
hovedsponsor Ofoten Sparebank.  

Garasje  

Nødvendige avtaler for tomt og samarbeide med Trollhøgda Caravanclubb er sikret 
og byggesøknad oversendt kommunen. Pga reguleringsbestemmelser har det vært 
nødvendig med dispensasjonssøknad ift bestemmelser om  størrelse og høyder. 
Søknad er nå til behandling i kommunen. Det er vår målsetting at bygging starter 
sommer høst og at kommende sesong kan vi huse løypemaskinen innendørs.  

Servicebu 

Det skal bygges/etableres en servicebu frittstående ved garasje. En del av servicebua 
vil være åpen for almenheten som en varmebu for klesskifte o.l. En del vil være 
forbeholdt løypekjørerne som velferds bu. 

Pr. dato har vi sikret finansiering til garasje og service bu på 0,55 MNOK. 

Bruer for kryssing av elver  

Det er bygget bru for kryssing av elv Trollhøgda og vi starter arbeidet med 
prosjektering av bru  over Storelva. 

Skihytte 
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Vi har tatt initiativ til evt. etablering av ski hytte i området hvor vår skiløype krysser 
grensen Nordland /Troms. HTL vil ikke stå som evt. utbygger og  et evt. prosjekt vil 
ikke belaste oss økonomisk. 

 

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER 

Økonomi 

Pr i dag vurderer vi økonomisk risiko for beskjeden. Maskiner og annet aktiva er sikret 
via forsikringsordninger med tilfredsstillende dekning. Økonomisk finansiell risiko 
vurderes også som lav. Styrets vurdering i et tiårsperspektiv, hvor det er en 
målsetting å kunne refinansiere i ny løypemaskin med betydelig egenkapital 
tilgjengelig, er nøktern positiv. Dette forutsetter friske nye midler fra sponsormarkedet 
i perioden for raskere nedbetaling av toppfinansiering av dagens maskin. 

Dette vil være en del av styrets hovedfokus de nærmeste år. 

Rekruttering av frivillige 

Sett i et 10 års perspektiv vil  det være nødvendig å rekruttere løypekjørere og 
avløsning til styret. Kompetanse på begge områder er en kritisk faktor ift en stabil og 
bærekraftig utvikling av aktiviteten.  

Også dette forholdet vil være et hovedfokus for  styret 

FREMTIDSUTSIKTER 

Løypelagets målsetting  er å kunne levere velpreparerte skiløyper til fri benyttelse for 
allmenheten. Tiltaket er folkehelserettet og et  lavterskeltilbud, og skal gjøre området 
/regionen attraktiv også for  bortover ski. Vi vil arbeide for å videreutvikle tilbudet 
innenfor rammen av eksisterende avtaler med grunneiere.  HTL vil bla invitere 
idrettslag i regionen til å drøfte samarbeide med tanke på å oppnå størst mulig 
stabilitet og langsiktighet i tilbudet, til nytte både for almenheten og langrennssporten. 

Det er to grunnleggende faktorer som fremtidig må være  tilstede for å lykkes. Det 
ene er frivillig innsats til det praktiske knyttet til preparering  av løypenettet, samt drift 
og administrasjon. Det andre er velvillighet til økonomisk bidrag fra samfunnet i 
regionen, enkeltpersoner og næringsliv. Så langt er  det grunn til å se med  optimisme 
på fremtiden.  

Styret vil takke for alle timeverk  fra  prepareringsmannskaper og økonomiske bidrag 
fra næringsliv og enkeltpersoner. 

 

Bjerkvik 23.3.2018 

 

Aina Heimdal                    Jan Atle Johansen                        Jan - Hugo Johnsen 

 

 

Karin Solli Olsen                    Torbjørn Sneve                    Perry Strømdal 
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NOTE 2017 Budsjett 2017 2016

Driftsinntekter

Sponsor- og salgsinntekter 1 1 079 500 0

Offentlige tilskudd 2 190 826 0

Andre inntekter 3 41 610

Sum driftsinntekter 1 311 937 0 0

Driftskostnader

Varekostnad 0 0 0

Lønns- og personalkostnader 0 0 0

Andre driftskostnader 4 1 303 561 0 0

Sum driftskostnader 1 303 561 0 0

Driftsresultat 8 376 0 0

Finansposter

Finansinntekter 888 0

Finanskostnader 8 964 0

Sum finansposter -8 076 0

ÅRSRESULTAT 300 0 0

Disponering av årets resultat

Til Bundne midler 0

Til (fra) fri egenkapital 300 0

Sum disponering 300 0

IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

Resultatregnskap



Balanse

EIENDELER NOTE 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Inventar og utstyr 5 1 329 793 215 000

Sum varige driftsmidler 1 329 793 215 000

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 0 0

Sum anleggsmider 1 329 793 215 000

Omløpsmidler

Varer

Varelager 0 0

Sum varelager 0 0

Fordringer

Kundefordringer 0 0

Andre kortsiktige fordringer 0 0

Sum fordringer 0 0

Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 194 212 99 741

 

Sum omløpsmidler 194 212 99 741

SUM EIENDELER 1 524 005 314 741

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2017 2016

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Bundne midler (selvpålagte restriksjoner) 0 0

Fri Egenkapital 315 041 314 741

Sum egenkapital 315 041 314 741

Gjeld

Langsiktig gjeld

Lån 1 208 964 0

Sum langsiktig gjeld 1 208 964 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 0 0

Skatt og offentlige avgifter 0 0

Annen kortsiktig gjeld 0 0

Sum kortsiktig gjeld 0 0

Sum gjeld 1 208 964 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 524 005 314 741

Bjerkvik 12.02.2018

Perry Strømdal Torbjørn Sneve Jan-Hugo Johnsen

Styreleder Nestleder Styremedlem

Jan Atle Johansen Aina Heimdal Karin Solli Olsen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag
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Vurdering av kontingentnivå for Herjangsfjellet tur- og løypelag. 

 

I forbindelse med fastsetting av kontingent på årsmøte 2018 ble det i styremøte 17/1 diskutert hva 
som ville være et passende nivå. 

Målsettingen må være å få så mange som mulig til å tegne medlemskap. Derfor bør en heller holde 
kontingenten på et rimelig nivå og samtidig innføre familiekontingent. 

 

 

Familiekontingent  400,-  Gjelder for inntil 2 voksne, barn og unge under 20 år. 

Enkeltmedlemmer    200,- 

Barn og unge under 20år  100,- 

 

Dette legges fram som forslag til årsmøte 21.mars 2018. 

 

Innmeldingsskjema på løypelagets hjemmeside må endres i tråd med det som blir vedtatt. 

 

 

Hilsen 

Aina Heimdal 



NOTE 2018 Budsjett 2018 2017

Driftsinntekter

Sponsor- og salgsinntekter 0 635000 1 079 500

Offentlige tilskudd 0 62000 190 826

Andre inntekter 0 50 000 41 610

Sum driftsinntekter 0 747 000 1 311 937

Driftskostnader

Varekostnad 0 0 0

Lønns- og personalkostnader 0 0 0

Andre driftskostnader 0 738 000 1 303 561

Sum driftskostnader 0 738 000 1 303 561

Driftsresultat 0 9 000 8 376

Finansposter

Finansinntekter 0 1000 888

Finanskostnader 0 10000 8 964

Sum finansposter 0 9 852

ÅRSRESULTAT 0 0 300

Disponering av årets resultat

Til Bundne midler 0

Til (fra) fri egenkapital 0 0

Sum disponering 0 0


	1 Saker med vedtaksforslag
	2 vedlegg 1, sak 8 årsmelding
	3 Vedlegg 2.1 sak 9, resultatregnskap 2017
	4 Vedlegg 2.2 , sak 9, balanse 2017
	5 Revisjonsberetning
	6 Vedlegg 3, sak 11, vurdering av kontingent
	7 Vedlegg 4,sak 12, Budsjett 2018




NOTE 2017 Budsjett 2017 2016


Driftsinntekter


Sponsor- og salgsinntekter 1 1 079 500 0


Offentlige tilskudd 2 190 826 0


Andre inntekter 3 41 610


Sum driftsinntekter 1 311 937 0 0


Driftskostnader


Varekostnad 0 0 0


Lønns- og personalkostnader 0 0 0


Andre driftskostnader 4 1 303 561 0 0


Sum driftskostnader 1 303 561 0 0


Driftsresultat 8 376 0 0


Finansposter


Finansinntekter 888 0


Finanskostnader 8 964 0


Sum finansposter -8 076 0


ÅRSRESULTAT 300 0 0


Disponering av årets resultat


Til Bundne midler 0


Til (fra) fri egenkapital 300 0


Sum disponering 300 0


IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag


Resultatregnskap








NOTE 2018 Budsjett 2018 2017


Driftsinntekter


Sponsor- og salgsinntekter 0 635000 1 079 500


Offentlige tilskudd 0 62000 190 826


Andre inntekter 0 50 000 41 610


Sum driftsinntekter 0 747 000 1 311 937


Driftskostnader


Varekostnad 0 0 0


Lønns- og personalkostnader 0 0 0


Andre driftskostnader 0 738 000 1 303 561


Sum driftskostnader 0 738 000 1 303 561


Driftsresultat 0 9 000 8 376


Finansposter


Finansinntekter 0 1000 888


Finanskostnader 0 10000 8 964


Sum finansposter 0 9 852


ÅRSRESULTAT 0 0 300


Disponering av årets resultat


Til Bundne midler 0


Til (fra) fri egenkapital 0 0


Sum disponering 0 0













Balanse


EIENDELER NOTE 2017 2016


Anleggsmidler


Varige driftsmidler


Inventar og utstyr 5 1 329 793 215 000


Sum varige driftsmidler 1 329 793 215 000


Finansielle anleggsmidler


Investeringer i aksjer og andeler 0 0


Sum finansielle anleggsmidler 0 0


Sum anleggsmider 1 329 793 215 000


Omløpsmidler


Varer


Varelager 0 0


Sum varelager 0 0


Fordringer


Kundefordringer 0 0


Andre kortsiktige fordringer 0 0


Sum fordringer 0 0


Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 194 212 99 741


 


Sum omløpsmidler 194 212 99 741


SUM EIENDELER 1 524 005 314 741


EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2017 2016


Egenkapital med selvpålagte restriksjoner


Bundne midler (selvpålagte restriksjoner) 0 0


Fri Egenkapital 315 041 314 741


Sum egenkapital 315 041 314 741


Gjeld


Langsiktig gjeld


Lån 1 208 964 0


Sum langsiktig gjeld 1 208 964 0


Kortsiktig gjeld


Leverandørgjeld 0 0


Skatt og offentlige avgifter 0 0


Annen kortsiktig gjeld 0 0


Sum kortsiktig gjeld 0 0


Sum gjeld 1 208 964 0


SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 524 005 314 741


Bjerkvik 12.02.2018


Perry Strømdal Torbjørn Sneve Jan-Hugo Johnsen


Styreleder Nestleder Styremedlem


Jan Atle Johansen Aina Heimdal Karin Solli Olsen


Styremedlem Styremedlem Styremedlem


IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag
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Vurdering av kontingentnivå for Herjangsfjellet tur- og løypelag. 


 


I forbindelse med fastsetting av kontingent på årsmøte 2018 ble det i styremøte 17/1 diskutert hva 
som ville være et passende nivå. 


Målsettingen må være å få så mange som mulig til å tegne medlemskap. Derfor bør en heller holde 
kontingenten på et rimelig nivå og samtidig innføre familiekontingent. 


 


 


Familiekontingent  400,-  Gjelder for inntil 2 voksne, barn og unge under 20 år. 


Enkeltmedlemmer    200,- 


Barn og unge under 20år  100,- 


 


Dette legges fram som forslag til årsmøte 21.mars 2018. 


 


Innmeldingsskjema på løypelagets hjemmeside må endres i tråd med det som blir vedtatt. 


 


 


Hilsen 


Aina Heimdal 
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ÅRSMELDING 2017 
IL Herjangen Tur - og Løypelag (ILHTL) 


 


INNLEDNING 


IL HTL`s  formål : 


HTLs  formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite, herunder legge til rette for mosjon, trening og friluftsaktiviteter 
gjennom å utvikle og driveløyper for ski og turformål på Herjangsfjellet og tilliggende 
områder. Herunder å anskaffe teknisk utstyr, eller leie utstyr og/eller tjenester til slikt 
formål. Virksomheten kan også omfatte sommeraktiviteter, som f.eks. rydding og 
merking av traseer og annet. Laget har et ikke-økonomisk formål. Eventuelt 
overskudd på driften avsettes til fremtidige investeringer eller drift.            


Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 


 


IL HTL har fra starten i 2012 primært levert skiløyper for almenheten, først og fremst 
for å bidra til folkehelse.  Vi ser at løypene tidevis blir mye benyttet til trim, trening og 
rekreasjon. Omfanget av bruk er såpass stort at vi finner bekreftelse i at tiltaket har en 
samfunnsmessig betydning. Responsen fra sponsor og givermarked bekrefter det 
samme. Det gjør også antall besøk på vår face book side og hjemmeside.  I sum 
stimulerer dette oss til fortsatt innsats for å utvikle vårt produkt videre. 


I 2017 er vi blitt et idrettslag. Som idrettslag skal vi ikke konkurrere med bestående 
idrettslag i området ift. feks ungdoms og barneidrett. Vår profil vil bli innrettet mot 
"Voksenidrett", ved vårt engasjement i BCC ski, og som evt. tilbyder av kurs for 
langrennsutøvere, dette er under vurdering og ligger litt frem i tid. Prinsipielt er tanken 
at også vår sportslige profil og aktivitet skal fremme folkehelse. 


 


MEDLEMMER 


Ved års skiftet hadde ILHTL .85..betalende medlemmer 


ORGANISERING 


HTL er organisert som et idrettslag og er medlem av Norges Idrettsforbund/Troms 


Skikrets 


 


STYRET 


Styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte den 23.5.2017  


Leder:              Perry Strømdal 


Nestleder:       Jan Atle Johansen 


Sekretær:        Torbjørn Sneve 
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Kasserer:        Jan - Hugo Johnsen 


Styremedlem: Karin Solli Olsen 


Styremedlem: Aina Heimdal 


 


Varamedlemmer: 


Grete Olsen 


Terje Johnsen 


I 2017 er det  avholdt 9 styremøter. For en stor del har dette vært arbeidsmøter.  


Arbeide knyttet til finansiering av vår virksomhet har hatt høyt fokus. 


Av konkrete saker som er behandlet nevnes særskilt: 


• Endring av organisasjonsform til IL 
• Beslutning om salg av materiell, spesielt nevnes brukt løypemaskin kjøpt i 


2016 
• Lånetilsagn Ofoten Sparebank vedr. kjøp av ny løypemaskin 
• Kjøp av Prinoth Husky 2017 modell 
• Opprettelse av driftsorganisasjon med arbeidsgrupper 
• Etablering av "hjemmeside", www.ilhtl 
• Lansering av prosjekt "Skihytte" 
• Avtale med Trollhøgda Caravanclubb om feste av garasjetomt på Trollhøgda 
• Avtale Trollhøgda Caravanclubb om utleie av garasje til brøytetraktor 
• Avtale med privat grunneier om adkomst til garasjetomt 


 


DRIFT 2017 


HTLs drift består primært av preparering  av løypenett på Herjangsfjellet i perioden fra 
1. november til 1.mai, herunder også vedlikehold og utvikling  av løypetraseer, som 
skogrydding, etablere bruer og klopper samt vintermerking av traceer.  


Sekundært drift og vedlikehold av maskiner og prepareringsmateriell. 


Driftsoppgavene utføres i si helhet på dugnad av styrets medlemmer, og er uten 
økonomisk godtgjørelse, heller ikke kostnadsdekning tilknyttet egentransport. 


Prepareringen av løypenettet foregår nå ved vår nyanskaffede Prinoth Husky 
løypemaskin. Dette gir  bedre kvalitet på løypenettet, og bedre arbeidsforhold for 
løypemannskapene. Løypemannskapene består av 5 personer som deler på 
kjøringen. 


BCC turrenn 


Etter avtale med BCC leverer IL HTL løyper til turrennet. 
Løpet ble arrangert 8. april.   
Det ble satt en ny deltakerrekord med 270 deltakere. 
Arrangementet ble en suksess og en fin videreutvikling fra «testarrangementet» i 
2016.  
Arrangementet forutsettes videreutviklet i dette området med årets løypetrase som 
grunnlag.  
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Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger på løypa og terrenget/landskapet løypa 
går i. 
I 2018 vil det bli arrangert som en "pilot", et 20 km fristil tilbud. 
 


ØKONOMI 


Drift 


IL HTLs er i sin  helhet avhengig av økonomiske bidrag fra sponsorer, brukere, 
medlemmer og ulike gavebidrag. Vi registrerer med tilfredshet at økonomi så langt 
ikke er en begrensning  i forhold til drift. Styret vil ha løpende fokus på arbeidet med å 
skaffe inntekter til drift.  


Regnskap fremlegges med et driftsresultat på  kr. 300.- 


 


Prosjekter 


Løypemaskin 


Etter innledende møter med ski interesserte i regionen besluttet HTL våren 2016 å 
starte arbeidet med finansiering av løypemaskin og garasje. Arbeidet har vært 
innrettet mot det private sponsormarkedet, ulike fond og offentlige tilskudds 
muligheter.  


Høsten 2017 kunne vi regnskapsføre sponsoravtaler med nåverdi på vel 2,2 MNOK, 
hvorav 0,3 MNOK var bundet til garasjeprosjekt. Valgt løypemaskin, en Prinoth 
Husky, modell 2017 hadde en pris på vel 2,3 MNOK. Toppfinansiering og 
forskuddtering av avtalte sponsorbidrag for perioden 2018 -2017 ble opptatt hos vår 
hovedsponsor Ofoten Sparebank.  


Garasje  


Nødvendige avtaler for tomt og samarbeide med Trollhøgda Caravanclubb er sikret 
og byggesøknad oversendt kommunen. Pga reguleringsbestemmelser har det vært 
nødvendig med dispensasjonssøknad ift bestemmelser om  størrelse og høyder. 
Søknad er nå til behandling i kommunen. Det er vår målsetting at bygging starter 
sommer høst og at kommende sesong kan vi huse løypemaskinen innendørs.  


Servicebu 


Det skal bygges/etableres en servicebu frittstående ved garasje. En del av servicebua 
vil være åpen for almenheten som en varmebu for klesskifte o.l. En del vil være 
forbeholdt løypekjørerne som velferds bu. 


Pr. dato har vi sikret finansiering til garasje og service bu på 0,55 MNOK. 


Bruer for kryssing av elver  


Det er bygget bru for kryssing av elv Trollhøgda og vi starter arbeidet med 
prosjektering av bru  over Storelva. 


Skihytte 
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Vi har tatt initiativ til evt. etablering av ski hytte i området hvor vår skiløype krysser 
grensen Nordland /Troms. HTL vil ikke stå som evt. utbygger og  et evt. prosjekt vil 
ikke belaste oss økonomisk. 


 


RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER 


Økonomi 


Pr i dag vurderer vi økonomisk risiko for beskjeden. Maskiner og annet aktiva er sikret 
via forsikringsordninger med tilfredsstillende dekning. Økonomisk finansiell risiko 
vurderes også som lav. Styrets vurdering i et tiårsperspektiv, hvor det er en 
målsetting å kunne refinansiere i ny løypemaskin med betydelig egenkapital 
tilgjengelig, er nøktern positiv. Dette forutsetter friske nye midler fra sponsormarkedet 
i perioden for raskere nedbetaling av toppfinansiering av dagens maskin. 


Dette vil være en del av styrets hovedfokus de nærmeste år. 


Rekruttering av frivillige 


Sett i et 10 års perspektiv vil  det være nødvendig å rekruttere løypekjørere og 
avløsning til styret. Kompetanse på begge områder er en kritisk faktor ift en stabil og 
bærekraftig utvikling av aktiviteten.  


Også dette forholdet vil være et hovedfokus for  styret 


FREMTIDSUTSIKTER 


Løypelagets målsetting  er å kunne levere velpreparerte skiløyper til fri benyttelse for 
allmenheten. Tiltaket er folkehelserettet og et  lavterskeltilbud, og skal gjøre området 
/regionen attraktiv også for  bortover ski. Vi vil arbeide for å videreutvikle tilbudet 
innenfor rammen av eksisterende avtaler med grunneiere.  HTL vil bla invitere 
idrettslag i regionen til å drøfte samarbeide med tanke på å oppnå størst mulig 
stabilitet og langsiktighet i tilbudet, til nytte både for almenheten og langrennssporten. 


Det er to grunnleggende faktorer som fremtidig må være  tilstede for å lykkes. Det 
ene er frivillig innsats til det praktiske knyttet til preparering  av løypenettet, samt drift 
og administrasjon. Det andre er velvillighet til økonomisk bidrag fra samfunnet i 
regionen, enkeltpersoner og næringsliv. Så langt er  det grunn til å se med  optimisme 
på fremtiden.  


Styret vil takke for alle timeverk  fra  prepareringsmannskaper og økonomiske bidrag 
fra næringsliv og enkeltpersoner. 


 


Bjerkvik 23.3.2018 


 


Aina Heimdal                    Jan Atle Johansen                        Jan - Hugo Johnsen 


 


 


Karin Solli Olsen                    Torbjørn Sneve                    Perry Strømdal 
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