
                                               ÅRSBERETNING 2014 (APRIL 2014-2015) 

   Styret har i inneværende periode bestått av: 

Navn Funksjon Funksjonstid 

Olav Høva Næss Leder 2014-2016 

Per Gjestvang Sekretær 2014-2016 

Jens Otto Bache Styremedlem 2013-2015 (På valg) 

Marit Haug Styremedlem 2013-2015 (På valg) 

Terje Laurendz Styremedlem 2013-2015 (På valg) 
 
Martin Ahlbæck Varamedlem 2013-2015 (På valg) 

Ragnar Bang Varamedlem 2014-2016 
 
Terje  Liveng                               

 
Leder valgkomiteen                                                                       

 Erik Bråthen                                            Medlem valgkomite 
Gerd   Jorde                                            Medlem valgkomite       

                                  

DRIFT 

Det var knyttet stor spenning til antall innbetalinger dette året ettersom kontingenten ble hevet fra 

KR 900 til kr 1200.NNF har pr.5.3  ca. 400 innbetalinger .Dette er en fin økning fra i fjor og viser at 

folk er villig til å betale for kvalitet og mer kjøring (utvidet helgekjøring og midt-ukekjøring 

Holmevannsrunden).Også  folk fra områder utenfor vår region er tydelig fornøyd og har  betalt 

(Lyseren og andre)  

Denne økningen må sees som et meget godt resultat særlig når man tar i betraktning at det har vært 

en SVÆRT vanskelig vinter for løypekjørerne med betydelig vind i store deler av sesongen og også 

mildvær som har gjort det vanskelig å kjøre løypene.  

  KR   STED           BET      TOT     % LOK         % TOT 

9600   Såten           6  /     8  /      75.0  /       2.1 

1200   Olfisken        1 /      2 /       50.0 /        0.3 

77626  Grønhovd       63 /     85 /       74.1 /       17.0 

23100  Ranten         21 /     28 /       75.0 /        5.0 

182400 Myking        150 /    194 /       77.3 /       39.9 

2800   Øyslettan       3 /      8 /       37.5 /        0.6 

2400   Fjellset        2 /     10 /       20.0 /        0.5 

61700  Skålsrudstølen 50 /     77 /       64.9 /       13.5 

4500   Nystølen        5 /     12 /       41.7 /        1.0 

15000  Bruset         16 /     23 /       69.6 /        3.3 

10800  Voleli          9 /     17 /       52.9 /        2.4 

18700  Foss           17 /     23 /       73.9 /        4.1 

3600   Nedre Foss      3 /      5 /       60.0 /        0.8 

4100   Nedrestølen     4 /     13 /       30.8 /        0.9 

38700  Saupeset       38 /     93 /       40.9 /        8.5 

457426 Tilsammen     389 /    600 /                    64.8 

 

Her er det i tillegg noen innbetalinger som ikke er identifiserbare 

(Lyseren og andre) 

 

 

 



 

 

Årsmøtet ble avholdt i Nes Fjellkirke 17.april. Det var 23 fremmøtte. 
Laget har avholdt 5 styremøter i perioden i tillegg til diverse-mails og telefoner. Leder har i tillegg 
deltatt i et møte i regi av Nes kommune der alle vellene i kommunen var representert. Han deltok 
også i et møte der agendaen var «Hytte og reiseliv i Nes kommune».  
Det viktigste for styret har vært å gi et godt løypetilbud både sommer og vinter. 

DUGNADEN 

Årets dugnad hadde 35 deltakere. Alle oppdrag ble stort sett fullført. 40 stykker deltok på middagen 

på Fagerhøy  etterpå med god mat og stemning.   

INFOTAVLENE 

Infotavlene har fått en oppgradering i og med at det nå er bilde av alle som holder løypenettet i 

orden samtidig som det oppfordres til å gå inn på hjemmesida vår for mer informasjon. 

 

EVENTYRLØYPA 

ENDELIG er Eventyrløypa inne på kommunens budsjett med kr 100 000 til fordeling! Hvordan 

fordelingsnøkkelen blir mellom de forskjellige områdene er i skrivende stund ikke avklart. Det er 

forså vidt ikke noe NFF har med –ettersom det er kommunen som administrerer dette. Kan også 

nevne at det i tillegg er organisert en innsamlingsaksjon fra Turistkontoret  retta mot privatpersoner 

og næringslivet. Her skal fordelingsnøkkelen være som tidligere. Ranten er ansvarlig for å holde løypa 

oppe med sin løypemaskin evt scooter. 

VINTERLØYPENE 

Skisesongen kunne starte allerede i slutten av november. Da ble det scooter-kjørt løyper fra 

Grønhovd-Såtestølan og fra Skålsrudstølen til Fjellset. Løypene må slik styret ser det- og også fra de 

tilbakemeldingene vi har fått-kunne sies å ha vært meget  bra-særlig ettersom vinteren har vært  

veldig tøff vindmessig . I tillegg kom det et mildvær i Vinterferien –noe som gjorde at vi fant det best 

å ikke kjøre i denne perioden bla for å spare sålen som da kunne blitt aldeles ødelagt. Etter 

mildværet ble det naturlig nok hardt og isete-noe som særlig for scooterkjørerne gjorde det 

vanskelig/nesten umulig å kjøre. Helga  7. og 8. mars var også ødeleggende for føret med mange 

plussgrader på natta og sterk vind ,sol og også regn. Igjen kom kulda og gjorde det veldig hardt. I 

skrivende stund( 16.mars )er det heldigvis nattekulde så forhåpentligvis holder føret til påske. 

 

 

SOMMERSTIER 

Arbeidet med de forskjellige sommerstiene fortsatte i 2014 mhp  trefelling ,klipping/rydding av stier, 

merking, stokkeutlegging  etc.  



To benker er satt ut langs Såtevegen-laget av Morten Haug og Kjetil  Pharm. Disse ble kjørt ut av 

Bernard  og Gerd Jorde. To til er laget og skal settes ut langs Fjellsetvegen  til sommeren. 

Turbeskrivelse ligger på hjemmesida vår http://www.nesnordmark.no/more 

 

RANTEN-GRØNHOVD 

Leder  har tidligere vært på befaring  med  medlem av styret av Grunneierlaget (Andre Høva)og 

Rodegård for å  å for å finne alternativ trase i forbindelse med det nye tomtefeltet på Grønhovd som 

påvirker løypa Grønhovd-Ranten. Leder ba Harald Årsbog ta kontakt med Rodegård  for info rundt 

denne nye løypetraseen. Den har i vinter vært kjørt fram til kryssing av vei. 

HAGASTØL-LØYPA 

Hytte-eierne (Heimstølhovda løypenemd) sliter økonomisk  med å holde løypa oppe. Den er pr nå 

kjørt en to-tre ganger så de er opptatt av at medlemmer i NFF kan støtte  dem økonomisk. Foreløpig 

har vi oppfordret på FB å betale inn et kronebeløp-uten det helt store resultatet. 

VEDTEKTSENDRINGER 

Ole Johnny Brattum  fikk i oppdrag og utarbeide et forslag til vedtektsendringer av styret. Dette 

jobbet styre med videre og legger det fram på Årsmøtet. 

SCOOTER-KJØRING.  

I møtet kommunen hadde med vellene ba  representantene for de sistnevnte om å bli tatt med på 

høring dersom dette skulle bli en aktuell sak i Nes. 

VEGNAVN  

Kommunen vil ha navn på veier i Myking-området. NFF slutter seg til forslagene fra Grunneierlaget. 

SKILTING 

NFF fikk tilbud fra Turistkontoret  via DNT om skilting av løypenettet i vårt område. Dette takket vi 

nei til og fortsetter med de fine skiltene vi har. 

MINNEFOND 

Ad Håkon Næss minnefond er det bestemt å sette opp en gapahuk ved Holmevann. Ranten og 

Fagerhøy har fått ansvaret for å få dette prosjektet i havn. Først i dag, 16.mars, godkjente kommunen 

byggesøknaden etter utallige purringer fra Harald Årsbog og leder. Planen nå er å få kjørt inn 

materiell  med scooter slik at gapahuken kan være klar til sommer-sesongen. 

HJEMMESIDA 

Med hjemmesida vår prøver vi å gi relevant informasjon  om laget samt å oppdatere det meste om 

løypekjøringa. Der er det greie linker til skisporet.no ,facebook-sida vår  og annet aktuelt stoff. 

Hjemmesidas adresse er: www.nesnordmark.no 

http://www.nesnordmark.no/more


 Face booksida vår  «Nes Nordmark Friluftslag»  øker  stadig i antall deltakere. Nå  har vi snart 300 
brukere og kvaliteten på sida må sies å være  jamt  god-ikke minst med mange flotte –natur -og 
dyrebilder fra området vårt. 

 

 

 
 

 
 

 

 


