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Løypesamling 21. – 22. august 2020 

Norske Skispor / Skiforeningen 

 

Sem Gjestegård, Semsveien 164-166, 1384 ASKER, telefon: 66 76 54 00 

Program fredag 21. august 

1130: Registrering 

1200: Lunsj 

1300: Velkommen v/Askers ordfører Lene Conradi og Skiforeningen 

1315:  «Avtaleverk å forholde oss til når vi skal utføre mindre og større inngrep  

           i løypa» v/Lisa Nesholm, fagansvarlig naturforvaltning og klima i Skiforeningen 

1430: Felles avreise til Solli gård, 12 min. å kjøre (vi fyller opp bilene og kjører samlet) 

1445: Felles oppmøte Solli gård med litt praktisk informasjon, vi deler oss i 2 grupper 

1500: Paralelle økter (inkludert kaffepause med noe å bite i for begge grupper) 

 Gruppe 1: «Sommerarbeider i skiløypa» v/Ragnar Roll, Skiforeningen 

          Vi befarer en skiløype med en del utfordringer og diskuterer hva som bør gjøres 

          og hvordan dette kan gjennomføres (både i praksis og ift. avtaleverk). 

 Gruppe 2: «Løypekjøring med mindre kjøretøy (som scooter, ATV, 

          firhjuling osv.) - fordeler og ulemper» v/Jonathan Roll, Skiforeningen 

          Vi ser også på div. tilleggsutstyr til maskinene. Praktisk økt i løypegarasjen. 

          Gruppene kjører tilbake til Sem Gjestegård når de er ferdige med sin økt. 

1900: Vi møtes for en aperitif, gjerne i hagen om været er fint 

1930:  3-retters middag 
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Program lørdag 22. august 

0730: Frokost 

0830: Felles avreise til Solli gård (vi fyller opp bilene og kjører samlet) 

0900: Paralelle økter (som på fredag, men de som deltok på økten ute i     

          skiløypetraseen blir nå med på økten i garasjen, og vice versa). Dvs.: 

          Gruppe 1: «Løypekjøring med mindre utstyr (som scooter, ATV, firhjuling 

          osv.) – fordeler og ulemper» v/Jonathan Roll, Skiforeningen 

          Gruppe 2: «Sommerarbeider i skiløypa» v/Ragnar Roll, Skiforeningen 

          Gruppene kjører tilbake til Sem Gjestegård når de er ferdige med sin økt 

1230: Oppsummering og avsluttende ord i plenum 

1300: Lunsj 

1400:  Vel hjem! 

Praktisk informasjon 

Som du ser av programmet, forflytter vi oss både fredag og lørdag til Solli gård for de 

2 praktiske øktene. Økten «Sommerarbeider i skiløypa» innebærer at vi går en runde på 

ca. 6 km. Ta på klær etter vær og gode sko (fjellstøvler eller gummistøvler er ideelt, 

alternativt ha med et skoskift). De som er med ute i skiløypetraseen fredag, er da med i 

løypegarasjen på lørdag, og motsatt. Dvs. at hver deltaker er med på kun èn praktisk økt 

fredag og èn praktisk økt lørdag. Det blir mye tid til erfaringsutveksling og gode 

diskusjoner på hele samlingen. 

Gi tilbakemelding * dersom du trenger skyss fra/til Asker stasjon, så ordner vi det 

* dersom det er noe vi bør vite om i forhold til mat/allergier 

Kontaktperson for samlingen er: Hilde Myhrvold, Skiforeningen, mobil: 48231003. 

 

Vel møtt til løypesamling! 
 

 

  

 


