Sak til Årsmøte i F.I.L 2021
Innkjøp av løypemaskin
FIL har i dag to snøscootere og en fres med sporlegger til å henge
etter traktor. Etter vi begynte å kjøre løyper med traktor,
ser vi en økende interesse for å benytte løypenettet i Feiring.
Vi kjører løyper med traktor på skogsbilveier og traktorveier.
Dette fungerer så lenge det ikke er for mye snø. Men da vi kommer utpå vinteren og
snødybden øker, sliter vi veldig med å komme fram med traktor. Dette resulterer i korte
trekk stor slitasje på traktor, en del havari og fastkjøring. I år stoppa vi traktorkjøringa midt i
januar, og da hadde vi allerede kjørt lenger enn vi burde.
Vi har hatt løypemaskiner på demo i vinter. Det er ingen tvil om at disse har suveren
fremkommelighet og vil kunne gi mulighet for å kjøre løyper på skogstraseer og myrer. Vi vil
kunne lage sammenhengende løyper fra minneåsen til Totenløypene og til Nord-Feiring
gjennom hele vinteren med løypemaskin. Det trengs noe rydding/justering av traseer. Dette
ser vi på som fullt mulig med litt dugnadsinnsats.
Vi innstiller på nyinnkjøp av maskin (se vedlegg) Dette gir en egenandel på snaue 1 million.
Om vi ønsker å bytte maskin om for eksempel 10 år, vil fortsatt denne maskina ha en høy
annenhåndsverdi. Da vil vi kanskje nesten slippe egenandel om tilskuddssatsene og
støtteordningene holder seg på dagens nivå.
I tillegg vil vi ha en sikkerhet på kostnadsnivået om vi kjøper ny maskin. Vi kan sette opp
turnus på løypekjøring, som gir mere forutsigbarhet for løypekjørere. Vi ønsker å beholde
fresen til traktor for å kunne kjøre løyper i barnehagen og på skolen.
Budsjettoverslag:

Skigruppa

Hovedstyrets vurdering og innstilling:
En løypemaskin kan kjøres av flere (etter opplæring) slik at flere kan delta i løypedugnad og
dele på jobben.
Vi kan vurdere om FIL da vil klare seg med én snøscooter og evt selge den andre. Med
rydde/kviste-dugnad Almelihaugen-Fløyta kan man kjøre løypemaskin der – da trenger man
kanskje ikke scooter i Sør-Feiring
Vi har i dag en egenkapital på ca 2,2 millioner kroner. Den var på ca 1 mill da vi investerte i
kunstgrasbanen – vi har hatt en stor økning av egenkapitalen på noen år
Eksempel: Kolbukameratene kjøpte ny maskin i år. De fikk så mye innbytte fra sin gamle
maskin fra 2007 at de nesten kunne finansiere ny inkludert støtteordninger og
momskompensasjon. Vi må altså se dette som en langsiktig investering
Det er mulig å kjøpe billigere utstyr brukt, men da sannsynligvis med høyere driftsutgifter
underveis.
Betingelse er at vi søker om støtte alle steder vi kan og at vi klarer dette med et egenkaptialtak på 1,2 millioner kroner.
Hovedstyrets innstilling er ja til innkjøp av ny løypemaskin.

