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Formål og mandat
“Snasahögarnas samfällighetsforening - skiløype - ansvarsgruppe” er ansvarlig for å
preparere spor foreningens skiløype vinterstid.

Gruppen er ansvarlig for å foreslå og forberede arbeid på traseen utenom sesong, typisk
forbedringer av traseen som gjøres på foreningen høstdugnad primo september.

Ansvarsgruppen er benevnt “gruppen” videre i dette dokumentet.

Samfällighetsforeningens styre er ansvarlig for avtaler med grunneier(e) som eier marken
hvor skiløypa går.

Organisasjon
Ansvarsgruppen for skiløypa består av en leder og 2-3 medlemmer.

Gruppelederen må være et medlem i samfällighetsforeningen, dvs en hytteeier. Lederen
utnevnes av samfällighetsforeningens styre. Rollen er som sådan ikke en del av styrelsen,
men kan godt være besatt av en medlem i styrelsen.

Gruppeleder utnevner 2-3 medlemmer, noen som har egen snøscooter og har interesse av å
bidra med preparering av skispor.Gruppen kommuniserer internt på en egen Facebook
Messenger gruppe.

For sesongen 2021-2022 består gruppen av følgende:
Geir Arne Rødde - leder (epost, tlf)
Erik Larsson (epost, tlf)
Stein Overvik (epost, tlf)

Utstyr
Sporutstyr ankaffes og eies av Snasahögarnas samfällighetsforening.
Pr. 2021 disponeres følgende utstyr

- Sporlegger Promek Proff, anskaffet 2015
- Sporslodd Ivak Plane, anskaffet 2020



Sporutstyret brukes i hovedsak av gruppen, men kan disponeres av alle foreningens
medlemmer, etter avtale med gruppen.

Snøscootere for å dra sporutstyr stilles av gruppens medlemmer eller de som bruker
sporutstyret, på frivillig basis.

Regler for bruk av sporutstyr
Sporutstyret skal i hovedsak brukes for å preparere den til enhver tid gjeldende skiløype.
<
kartutsnitt vedlegges
>

Sporutstyret kan etter avtale også benyttes andre steder, f.eks. prepare løype i nærområdet
ved spesielle behov.

Sporutstyret skal oppbevares innelåst i forråd Snasahøgsvegen når det ikke er i bruk.

Det bør lages en god såle før sporsetting. Dette gjøres ved først å pakke med snøscooter,
så jevne ut trase med sporslådd.

Skispor skal bare prepareres når det er godt med snø i traseen. Dette for å unngå skade på
mark og utstyr.

Skade / slitasje på utstyr som man selv ikke kan reparere meldes til gruppens
leder/medlemmer umiddelbart etter at det er oppdaget.

Sporutstyret skal ikke brukes på områder der det er forbudt å kjøre snøscooter.

Driftskostnader
Samfällighetsforeningen bekoster vedlikehold og reparasjon av det sporutstyr som
foreningen eier.

Gruppens medlemmer godtgjøres et lite beløpe pr. sesong, avtales med styrelsen. Dette
skal kompensere bensin, olje og slitasje private snøscootere. Ansvarsgruppen fordeler dette
seg imellom etter hver sesong basert på antatt kjørte km.

Samfällighetsforeningen er ikke ansvarlig for slitasje, reparasjoner og evt ekstra kostnader
for de private snøscootere som brukes i arbeidet med sporet, utover den godtgjørelse som
er avtalt.


