Tur – og Lysløypa i Sarpsborgmarka
Årsberetning 2015
1. Styret
Styret har i 2015 bestått av:
Aage Rishøi, leder
Bjørn Kristian Bjercke, kasserer
Jens Kristensen, sekretær
Ludvig Olsen, styremedlem
Styret har behandlet saker løpende via telefon og direkte kontakt.
2. Arbeid i løypenettet
I 2015 har komiteen konsentrert sitt arbeid til blåmerket løypenett i den vestre del av
marka fra Ørretdammene og frem til Holen og Holleby. I tillegg er det ryddet opp i
området rundt Ørretdammene.
13 km. løyper er ryddet for trær og kvist slik at traseene er blitt brede og åpne. Det er
også åpnet traseer for skiløyper frem til Holleby. Det er produsert og lagt ut i alt 40
lemmer og bred plank over klopper og bløte områder i løypene.
To bekkefar er grøftet opp fra hogstfeltet nord for Ørretdammene og sydover for å
drenere ut de våte områdene.
Karttavlene ved inngangen til løypenettet ved SOL- hytta og Kurland er reparert og
oppgradert.
Etter årets første snøfall ble det kjørt opp skiløyper i Lysløypa, over Tunevannet, i
Skjørendalen, i Glengsparken og ved Kurland skole.
Det har vært lagt ned en stor dugnadsinnsats fra en «hard» kjerne av gamlekarer. I
hovedsak fra SIL’s Eldre, men også med støtte fra National og andre frivillige.
Spesielt må nevnes hjelpen vi har fått fra en gjeng med positive ungdommer i ASVO. De
har ryddet med motorsager og sakser, og malt opp store mengder kvist og kvas.
3. Merking av løypenettet
Aage og Johan deltok på et kurs i regi av Østfold fylkeskommune om skilting av løyper.
Det er gitt støtte fra fylkeskommunen og Gjensidige på kr. 43 000,- til skilt som er
produsert og levert. Disse skal settes opp våren 2016. Det er også søkt om ytterligere kr.
61 000,- til nye oppjusterte karttavler.
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Målet for våren 2016 er å friske opp merkingen av alle løypene og sette opp de nye
skiltene.
4. Investeringer i utstyr
I løpet av året er det innkjøpt ny ATV som kan påmonteres belter for kjøring på snø på
vinteren. Videre er det anskaffet 2 sporsettere, kantklipper, samt tilhenger til ATV’en og
snøscooteren.
Den siste investeringen var kjøp av en stor bilhenger som man kan frakte ATV eller
snøscooter på.
I vårt lager i garasjen på Kurland er det forsikret diverse håndverktøy og annet utstyr for
kr. 65 000,-. Vi er m.a.o. godt utstyrt for videre innsats i 2016.
5. Utsiktstårn
Arbeidet med å etablere et utfartsmål på Appelsintoppen med gapahuker og utsiktstårn
er kommet langt. Det er sikret økonomiske midler og tilsagn for i overkant av 1 million
kroner.
Bygging av tårnet er nå lagt ut på anbud til et antall produsenter og det ventes en
avklaring om valg av utførende firma i nær fremtid.
Deretter gjenstår videre finansiering, samt igangsetting av grunnarbeider og oppsett av
gapahuker, bålplasser, m.m. Det er fortsatt et mål å få reist tårnet i august/september
2016.
2016 vil bli et meget aktivt dugnadsår, og vi håper gjengen har krefter til å gå på med
krummet hals!
Vi takker for innsatsen til alle som har deltatt i 2015!
Sarpsborg 14.02.2016
Styret
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