
 
Løypekjøring sesongen 2017 / 2018 m/løypemaskin - Vestfjelløypene SA 
Løypekjørere – kontaktinfo :   Geir – tlf.  97 63 03 11  Knut – tlf. 90 19 39 78  Jon Helge – 41 22 27 90 
Løypekjørere Scooter/Sporlegger : Gullik 95935554, Ole 97157500   
 

 
Veke 

 
Dato 

Ansvarlig 
sør 

Ansvarlig 
nord 

Timer  
kjøring 

2   12. – 14. jan Knut  5 
3   19. – 21. jan Geir 5 
4   26. – 28. jan Knut   5 
5   2. – 4. feb Geir 5 
6   9. – 11. feb Knut 5 
7/8 vinterferie 16. – 23. feb Knut             |      Geir     |     Jon Helge 15 
8/9 vinterferie 24. feb  – 4. mars Knut             |      Geir     |     Jon Helge 15 
10   2. – 4. mars Geir 5 
11   9. – 11. mars Knut 5 
12   16. – 18. mars              Geir 5 
13  og 14 påske 22.  mars – 2. april Knut             |      Geir     |     Jon Helge 15 
14   6. – 8. april Knut 5 
15    13. – 15. april Geir 5 
16    20. – 22. april Knut 5 
 
Kjøring Grindafjell v/Jon Helge Solemsli eller Ole Grøv individuelt etter nærmare avtale. 
Kjøring med scooter og sporlegger som alternativ eller i tillegg etter behov ved Gullik Riste og Ole Nygard. 
 
Helger utenom 2 vinterferieuker og påska : 
Det skal fortrinnsvis benyttes 1 løypemaskin langs hovedtraseen første kjøring kvar helg. Hvis været tilseier det 
skal det kjøres fredag – skal uansett vera ferdig kjørt til 11:00 laurdag. Hvis mulig må det unngås kjøring på 
dagtid når det er skiløpere i løypene. 
 
Hovedtrase nord :  
Hovedtraseen er fra parkering v/Svarthamar, over fjellet og midtre løypa mot Syndinstøga og tilbake nedre løypa 
mot Kvislasyndin og over att til parkeringsplassen. Jon Helge kjører når mulig også runde ved Midtre Syndin. Det 
skal også kjøres mellom Hulja og Lostøl. 
 
Hovedtrase sør :  
Hovedtraseen er frå parkering Svarthamar, sørover mot Fiskeløyse til Feto, så til parkeringsplassen ved Lehøvd, 
derfra gjennom Lehøvd og til Viksyndin, ned langs Krokåne , oppatt til Knippeset og bortom krysset 
Knippeset/Vaset for å knytte til Vasetløypene. Så tilbake til Lehøvd og mot Viksyndin att, Kvislasyndin og 
tilbake til parkering ved Kvislavegen.  
 
Vinterferie og påske (og evt. Jul hvis mulig) 
Skal vera klare løyper seinast fredagen før desse feriane – alt skal vera oppkjørt. I vinterferien og påska skal det 
ved behov kjøres daglig og da fortrinnsvis med begge løypemaskinene. Det skal da også kjøres opp løypene fra 
Hulja og mot Knippa, løypa rundt Trollhovd, løypa over Syndinfjellet, løypa fra Fiskeløyse og mot Syndisfjellet 
og løypa om Gilen, Hulja og Johmssyndin.  Men hugs - unngå løypekjøring på dagtid når det er mange 
skiløpere i løypene. 
 
Det skal like etter oppstart kjøring av løyper sendes melding til 90951028 om status kjøring og værforhold 
– ikkje vent til alt er oppkjørt.   Hvis problem underveis så skal ny melding gis. Fint om dei som kjører 
løyper legg ut ein kort info om forholda på FB under Hytte på Syndin. 
 
Varlse så tidlig som mulig ved endringar ellers i kjøring. 
 
Vestfjelløypene SA 
Styret v / Gunnar Hamre , Tlf. 90951028  


