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Barmarkssamling 27. – 28. august 2021 

Norske Skispor / Skiforeningen 

 

Scandic Elgstua, Trondheimsvegen 9, 2406 ELVERUM, telefon: 62 40 10 70 

Program fredag 27. august 

11.30 Registering 

12.00 Lunsj 

13.00 Velkomst 

13.15 Orientering om spillemidler v/Lars Gotaas, rådgiver i Innlandet fylkeskommune  

14.00 Avtaleverk å forholde seg til når man skal utføre små og store inngrep i skiløypa v/Lisa 

Näsholm, fagansvarlig naturforvaltning og klima i Skiforeningen 

14.45 Dugnadsbasert rydding, merking, tilrettelegging og preparering av skiløyper. Presentasjon av 

Elverum Turforening v/Jon Simon Høye 

16.00 Felles oppmøte i løypenettet med litt praktisk informasjon og inndeling i to grupper for de 

praktiske øktene 

16.15 Parallelle økter (inkludert kaffepause med en liten matbit) 

 Gruppe 1: Sommerarbeider i skiløypa v/Ragnar Roll, Skiforeningen. Befaring av en skiløype 

hvor vi ser på hva som bør gjøres og hvordan dette kan gjennomføres 

 Gruppe 2: Omlegging av skiløype v/områdeansvarlig i Elverum Turforening. Befaring av 

område for å se hva som kan gjøres, hvilke hensyn som må tas og hvordan man går fram 

19.30 Vi møtes for en aperitiff  

20.00 Treretters middag  
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Program lørdag 28. august 

07.30 Frokost 

08.30 Felles avreise til løypenettet 

09.00 Parallelle økter (som på fredag, men gruppe bytter plass) 

 Gruppe 1: Omlegging av skiløype v/områdeansvarlig i Elverum Turforening. Befaring av 

område for å se hva som kan gjøres, hvilke hensyn som må tas og hvordan man går fram 

 Gruppe 2: Sommerarbeider i skiløypa v/Ragnar Roll, Skiforeningen. Befaring av en skiløype 

hvor vi ser på hva som bør gjøres og hvordan dette kan gjennomføres 

12.30 Oppsummering og avsluttende ord i plenum 

13.00 Lunsj 

14.00 Vel hjem! 

 

Praktisk informasjon 

Som det framgår av programmet, forflytter vi oss både fredag og lørdag til steder for de praktiske 

øktene. Dette innebærer at vi går en runde i løypenettet til Elverum turforening. Ta på klær etter vær 

og gode sko. Det blir mye tid til erfaringsutveksling og gode diskusjoner på hele samlingen. 

Gi beskjed dersom du trenger skyss fra/til Elverum stasjon eller dersom det noe vi bør vite om når 

det gjelder allergier.  

Kontaktperson for samlingen er Lars Gurandsrud, Skiforeningen. Mobil: 91 11 91 93 

Priser: 

- Deltakelse på hele samlingen (inkl. middag fredag og overnatting):  

medlemmer Norske Skispor / øvrige: kr 1700 / kr 2000 

- Dagpakke fredag og lørdag med middag fredag: kr 1400 

- Kun dagpakke fredag eller lørdag: kr 500 

 

Vel møtt til barmarkssamling! 

 

 


