




Organisering Eggedal Turlag
Hovedstyre

2 representanter fra Eggedal Utmarkslag
4 representanter/leder fra Lokallagene

1 representant fra Sigdal Kommune

Djupsjøen
3 rep. Grunneier (leder)

3 rep. Hytteeiere
1 rep. næringsliv

Tempelseter/Skallandslia
/Sandvasseter

3 rep. Grunneier (leder)
3 rep. Hytteeiere
1 rep. næringsliv

Haglebu/Sloko
3 rep. Grunneier (leder)

3 rep. Hytteeiere
1 rep. næringsliv

Eggedal Vestfjell
3 rep. Grunneier (leder)

3 rep. Hytteeiere
1 rep. næringsliv

Kasserer og sekretærfunksjon
Sigdal og Eggedal Turistservice



Hovedoppgave: Løypekjøring



•230 km med tråkkemaskin fra Djupsjøen –
Haglebu – Flå – Nes – Sloko

•90 km snøscooter Eggedal Vestfjell, samt at vi 
kjører noe med maskin ved Frøvollseter

•Norefjell kjører Djupsjøen – Tempelseter mandag 
og onsdag



Kjørefrekvens

•Skiløypene skal være oppkjørt i helgene og hele 
uka i jula, vinterferie og påsken

•At løypene skal være oppkjørte i for eksempel 
helgene, betyr nødvendigvis ikke at de skal 
kjøres hver dag overalt



Sesongen så langt



Bålpanner



Skilting av skiløyper 
og turstier



Madonnastien, kåret til 
«Norges fineste tursti» i 2018.



Sykkelsti fra 
Tempelseter til Bøseter

• Fremdrift
• Ferdigstillelse



Trase-utbedringer 
og

dugnader



Andre gjøremål

•Påvirke grunneiere og Kommune til å 
prioritere og hensynta stier og løyper

•Delta på befaringer, møter og utvikling
•Får spørsmål om alt fra politikk og 
eiendomsskatt, til hvem som kan måke 
hyttetak og finne igjen bortkomne hunder



Hjemmeside

Skisporet

Facebook



Over 90% av innbetalingene fra 
brukere kommer via 
brøyteavgifter og velforeninger.

For de som ikke får et slik tilbud, 
kan man laste ned giro på 
hjemmesiden, eller Vipse.



Dere kan nå støtte 
oss med noen 

ekstra kroner hvis 
dere velger oss når 

dere tipper!



Budsjett 2020

Sigdal Kommune 600 000
Grunneiere og næringsliv 420 000
Hytteeiere/brukere 1 900 000
Nes og Flå 250 000
Momskompensasjon 140 000
Totale inntekter 3 310 000



Utgifter 2019
Løypekjøring 2 814 062
Skisporet/profilering 67 000
Administrasjon 200 000
Sommervedlikehold 51 000
Sykkelsti Tempel - Bøseter 438 060
Skilting og merking 318 065
Diverse 40 000
Totale utgifter 3 928 187



Samarbeid og fleksibilitet



Eggedalsfjella AS
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