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Møtetidspunkt Tirsdag 29. januar 2013 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Halvor Høystad, fungerer for president Merete F. Sundgaard 

Gjester  

Tre minutter  

Annet Halvor Høystad minnet om at utvekslingsstudent Chanel trenger en ny 
vertsfamilie for de fire siste månedene av sitt opphold i Lillehammer. Alle 
oppfordres til å hjelpe til med å finne en familie. 

Hovedtema Skisporet.no – en tjeneste for oppdatering av skiløyper 

Foredragsholder Bernt Bjørnsgaard 

Kort om foredraget Ble grunnlagt 2006 av Bernt Bjørnsgaard og tre andre. Målet 
var å samle alle langrennsløyper i en nasjonal portalløsning 
med enkelt brukergrensesnitt, sanntids 
prepareringsinformasjon, værinformasjon, høydeprofiler og 
annen relevant informasjon. Fra starten har portalen hatt en 
rivende utvikling. Setter GPS-er i tråkkemaskiner og på 
snøscootere. Den sender signaler tilbake til portalen.  
Begynte i Øyerfjellet, Lillehammer kom med etter hvert. 
Hadde en del utfordringer men har nå fått opp et meget 
effektivt produksjonssystem.  
Målet vårt er å synliggjøre hvordan skiløypene blir kjørt 
til enhver tid. I starten var 20 destinasjoner med. Nå er 
det 300 skisteder som er med på portalen. I sesongen 
2011/2012 hadde skisporet.no 1,8 millioner besøk, derav 
517 000 unike brukere. På det meste har vi hatt 31 000 besøk 
pr. dag. Nå ligger på 20 000-25 000 besøk hver dag. Har et 
løypenett på 30 000 kilometer. I Lillehammer-regionen er det 
32 løypemaskiner. Hvert år driftes det skiløyper for 17-20 
millioner kroner i Lillehammer.  
Skisporet.no har hatt en enorm trafikkvekst. Nå får portalen 
info fra 500 løypemaskiner.  
Langrennsproduktet i Norge er en uslepen diamant som kan 
markedsføres mye bedre. Får tilbakemeldinger på at når 
skisteder kommer med på skisporet.no så fylles 
parkeringsplassen opp. Har også laget apper for 
mobiltelefoner og nettbrett. Vi ser at dette er et felt der 
vi kan tjene penger. Var blant de fem mest nedlastede appene 
i 2010 av værappene. Vår økonomi er basert på abonnement 
(løypelag, kommuner osv). Vi må spille på lag med skiklubber 
og løypelag.  
Produserer også kart og skilter.  
Eierne har gjort en stor dugnadsinnsats siden 2006. Nå er 
tre ansatte og hadde et godt resultat i fjor. Hadde en 
omsetning på ca. 3 millioner kroner i fjor. 

Referent Arnt Sveen 

 


