
Årsmelding Løypekjøring vinteren 2022/23 

 
Løypemannskap Klempen 

I år som tidligere år har løypegjengen bestått av Hans Ole Johansen,Vegard Skjærvik Mære, Einar 

Wangberg og Arne Reitan. 

 

Løypemannskap Forbordsfjellet 

 

Team Fløan, med hjelp av Jon Magne Auran har stått for preparering på fjellet. 

Odd Wangberg med venner har tatt seg av brøyting av fjellvegen samt parkeringsplassen i Klempen. 

 

Kjøretøy/utstyr 

 

Mannskapet i Klempen kjører fortsatt gammel John Deere med Skjeldalfres. I tillegg har vi 

Gulskuteren stående i Klempen. Denne brukes til div småkjøring i Klempen, samt bygdaløyper. 

Traktoren og fresen har fått nødvendig vedlikehold før sesongen,og har fungert godt gjennom 

sesongen. 

 

Gutta på fjellet har denne sesongen oppgradert utstyrsparken. Ny Tråkkemaskin er på plass. 

 

Drift 

 

Vi fikk godt med snø i Klempen før jul, slik at vi tidlig kom i gang med preparering. Snøen har 

dessverre kommet og gått igjennom vinteren, med flere lange mildværsperioder. Dette medførte 

utfordringer for gjennomføring av både Telenorkarusell, Dalførekarusell og hoppskole. Tross dette 

ble det arrangert 3 renn i Telenorkarusellen og dalførekarusell med minimalt med snø. 

  

I skrivende stund er det kommet masse snø, og Klempen har flotte forhold. Hoppgruppa er i gang 

med gjennomføring av 3 dagers hoppskole. Det har kun vært drevet hopping i de to minste bakkene, 

K6 og K10 i vinter.   

 

Bygdaløypene har ikke blitt prioritert i vinter pga lite snø. 

 

Fjellet er som vanlig snøsikkert. Den nye tråkkemaskina med sine sjåfører har laget gode skiforhold 

gjennom hele sesongen. 

 

Utfordringer 

 

Vi ser også i år at traktoren i Klempen har sine begrensninger når det er mye løs snø. Vi sliter med 

fremkommeligheten. 

Vurderer derfor foran neste sesong å søke om investering av et sett nye kjettinger til de ytterste 

bakhjulene, som ikke har kjetting nå. Tror dette kan bedre fremkommeligheten noe, men fullgod 

fremkommelighet likt en tråkkemaskin får vi nok ikke. 

I tillegg bør det nevnes at traktoren passerer sitt 42. driftsår i år, og begynner nok å kjenne litt på 

alderen. 

 

Skatval 14.03.23 

 

Arne Reitan 

 

 



 


