
Beretning fra Løypekjørerkomiteen 2017 
Komiteen har hatt følgende medlemmer: 

Bjørn Ove Pedersen 

Sven Wichstrøm 

Stig Sørli 

 

Hans Ludvigsen har fungert som backup i tilfelle store snøfall. 

Forberedelser 

Turnusliste for kjøring fastlagt før vinteren. 

Kunstsnøanlegget har egen kjøreinstruks. 

Preparering i andre løyper følger innarbeidet rutine. 

Service og reparasjoner på alle maskiner er utført før sesongen. 

Utstyr 
Maskinpark består nå av: 

Tråkkemaskin Prinoth Husky 

Stor snøscooter Alpina 

Gjennom samarbeidende klubb disponeres ny, liten snøscooter med biltilhenger.  

Alle tre maskiner, med tilhørende utstyr, er nødvendige. De kan utnyttes hver for seg ved 

vekslende forhold. 

Gjennomføring – vår 2017 
Ikke snø i terrengløyperterrrengløyper i Mossemarka. 

 

Kunstsnøanlegget har vært preparert og tilrettelagt hver dag det har vært mulig. 

Til 1. Mars 2017 var det fire dager det ikke har vært preparert, det har enten vært umulige 

værforhold, eller ikke nødvendig. 

Ved behov er også barneskileik preparert. 

Snøen ble produsert under marginale forhold med mye vann i snøen. Det resulterte i store 

utfordringer for senere tilrettelegging og preparering. Værforholdene resten av sesongen, 

milde dager – kalde netter, førte til at utfordringen fortsatte hele sesongen. Enkelte områder 

av kunstsnøen var is, ikke snø. Dette vil normaliseres over tid, men ikke denne sesongen. Det 

ble også umulig å fordele snøen til homogene forhold i hele løypas lengde.  

For å få forhold til majoriteten av brukere ble det derfor preparert om morgenen hver dag. 

Preparering sen kveld ville ført til is i hele løypa, med forhold kun for «eksperter».  

Det er forbrukt ca 40 driftstimer med maskin for tilrettelegging av produsert snø. For 

preparering/sporsetting ca 30 driftstimer.  

Det er gjort forsøk med bruk av lettere utstyr i kunstsnø ved svært løse forhold. Dette gir ikke 

samme resultat som tråkkemaskin, men gjør det mulig å bedre forholdene når tråkkemaskin 

ikke kan benyttes. 

Gjennomføring – høst 2017 
Det har ikke vært snø noen steder denne periode. 

 

Moss, 31.12.17 

 

Sven Wichstrøm 

 


