
                                               ÅRSBERETNING 2015 (APRIL 2015-2016) 

   Styret har i inneværende periode bestått av: 

Navn Funksjon Funksjonstid 

Olav Høva Næss Leder 2014-2016 (på valg) 

Per Gjestvang Sekretær 2014-2016 (På valg) 

Ingeborg  Woll Styremedlem 2015-2017  

Marit Haug Styremedlem 2015-2017 

Terje Laurendz Styremedlem 2015-2017 
 
Einar Bugge-Mahrt Varamedlem 2015-2017 

Ragnar Bang Varamedlem 2014-2016 (På valg) 
 
Erik Bråthen                             

 
Leder valgkomiteen                                                                                             2013-2016 

Gerd Jorde                                              Medlem valgkomite                       2014-2017 
Martin Ahlbræk                                     Medlem valgkomite                       2015-2018 

                                  

DRIFT 

Årsmøtet ble avholdt i Nes Fjellkirke 2.april. Det var 25 fremmøtte. 
 
Laget har avholdt 5 styremøter  i perioden i tillegg til utallige-mails og telefoner. Leder har i tillegg 
deltatt i et møte i regi av Nes kommune der alle vellene i kommunen var representert.  
 
Leder har hatt god kontakt med Solveig Hjallen der temaer som sykkelstier-Eventyrløypa (tette 
«hullet» fra Synstevann og mot Liaset) har vært oppe. Den er nå scooter-kjørt av Davidsen slik at det 
nå er sammenhengende løypenett fra Ustaoset til Norefjell. Dette gjelder foreløpig inneværende 
sesong. Hva som skjer videre, er mer usikkert. 
 
Leder har også engasjert seg i debatten om Utvidet Eiendomsskatt bla a med et innlegg i 
Hallingdølen. 
 
Angående innbetalinger  ligger de noe etter innbetalingene sammenliknet med fjoråret.(De ferskeste 
talla på Årsmøtet) Dette  skyldes forhåpentligvis  at vi i år har vært seinere med å purre på de som 
ikke har betalt ,enn tidligere. Erfaringsmessig  kommer det ganske mange som betaler i etterkant , 
når de får en påminnelse på det. 
 
Det viktigste for styret har vært å gi et godt løypetilbud både sommer og vinter. 

DUGNADEN 

Årets dugnad ble dessverre avlyst da det var for mye snø og vått i terrenget ,og det var varsla mye 

nedbør i tidspunktet dugnaden skulle avholdes. 

INFOTAVLENE 

Har fått  positive tilbakemeldinger på infotavlene.  Meldingene går på at folk synes de er oversiktlige 

og store/tydelige.Tror vi har funnet « malen» nå.  



 

HALLINGDALSLØYPA 

Kommunen har øket sitt bidrag til gjennomgangsløypene til kr 200 000. Det ble bestemt på møtet i 

høst der alle velforeningen var invitert at det skulle nedsettes en komite på tre stykker som skulle se 

på fordelingsnøkkelen til de forskjellige løypelaga/vella. Kommunen hadde ansvaret for dette. I 

skrivende stund har så ikke skjedd. Det kan imidlertid vises til at det har foregått utallige mailer 

mellom Buvasstølen løypelag på Østsida ved leder Osmund Ueland og undertegnede med kopi til 

Rådmann. Ueland gjør krav på 50%  av kronebeløpet. Dette mener leder NNF er alt for høyt særlig 

ettersom Uelands område er i størrelsesorden 200 hytter,mens det i hele Nes er ca 3000 hytter samt 

to overnattingsbedrifter i Nes Nordmark. Leder har bedt om at kommunen nå handler og tar en 

avgjørelse på dette slik at man vet hva man har å forholde seg til. 

 Ranten er ansvarlig for å holde løypa oppe med sin løypemaskin evt snøscooter. 

VINTERLØYPENE 

Skisesongen kunne også i år starte allerede i slutten av november. Det kom et snøfall da og 

løypekjørererne  var på med en gang og fikk  pakket dette. Da ble det scooter-kjørte løyper fra 

Grønhovd-Såtestølan /Olfisklien og  også fra Skålsrudstølen til Fjellset. Lite snø i jula gjorde det meget 

vanskelig,men vi klarte å få til begrensa løyper –riktignok med noe kvist og kvast  

(Holmevannsrunden) i tillegg til det vi hadde fra før.  Dette var mer enn de klarte «på den andre 

sida» Et bra snøfall  tidlig i februar redda Vinterferien som særlig første del –uken 8 –var fin også 

værmessig om enn med litt vind. Bra med snø noe tid tilbake har muliggjort kjøring av Påskeløypa. 

Den ble kjørt  14.3.  Når det gjelder påska ,ser det værmessig bra ut i starten,men mer usikkert med 

føret ettersom mildværet tidlig i uke 11 gikk helt til fjells. Forhåpentligvis vil nattekulde redde 

snøen,men det kan bli en utfordring  for løypekjørerne med isete løyper. 

SOMMERSTIER 

Selv om dugnaden måtte avlyses, vil ikke dette si at det ikke ble gjort noe på sommerstiene. Flere 

bidrog på eget initativ  og ryddet. Mye trenedfall på flere steder ,og mesteparten av det er blitt tatt. 

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

HAGASTØL-LØYPA 

Denne ble kjørt opp med maskin (!) for første gang lørdag 27.februar. Kiosken skal holdes åpen på 

søndager fram til og med 17.april og i påska. Løypa blir garantert kjørt ut påskeuka og  mest 

sannsynlig også en del helger etter påske ved behov. 

GPS.  Laget har gått til innkjøp av en «mobil GPS-tracker» Dette fordi  vi ikke fikk gitt info på skisporet 

.no med de gamle trackerne som var montert på løypemaskinene. Dette gjorde at det –særlig i jula 

,men også utover i januar ble lag ut info nesten daglig  på heimesida vår  om hva som ble kjørt. 

Tungvint ,men til neste skisesong skal dette være bedret slik at man kan følge med på Skisporet om 

løypene er  kjørt. 

GAPAHUKEN 

http://www.nesnordmark.no/more


Dessverre fikk vi ikke satt opp gapahuken i sommer. Dette skyldtes en kombinasjon av at  vi ikke fikk 

kjørt inn materialene på våren og når sommeren kom, var det lenge så bløtt bløtt at det ikke var 

mulig uten å sette stygge spor i terrenget. Den belastningen ville vi ikke ta. Materialet til gapahuken 

er imidlertid kjørt inn nå og ligger klar ved Holmevann. Så forhåpentligvis er den oppe snart! Kanskje 

dette må kombineres med dugnaden –dersom den ikke er klar til da. 

Laget søkte om støtte til gapahuken og fikk kr 23 000 under forutsetning av  at vi framla et budsjett. 

Dette ble gjort og bla tok vi med med «skilting» i søknaden . Dette ble tolket som vi måtte gjøre om 

på alle skiltene våre for å følge skilting etter « Nasjonal Standard».  Dette kunne vi ikke godta da det 

ville medføre bytting av ca 160 skilt. Heldigvis ga kommunen seg på dette og pengene er 

bevilget,men overført på 2016 budsjettet ettersom det er da gapahuken skal stå ferdig. 

UTVIKLINGSPROSJEKT 

Nes kommune gir kr 200 000 til utviklingsprosjekt (!) til  seterlag/vel. Dette er et samarbeidsprosjekt 

med Nes Nordmark Grunneierlag og Nes Nordmark Utbyggingslag. Det søkes om støtte til 

opparbeidelse av TURLØYPE på Myking.Den skal i grove trekk følge «Mykingbrøtet rundt-løypa» med 

avstikkere  til Skålsrudvannet  der det vil bli tilrettelagt for fiske-og rasteplasser. Løypa vil bli 6m brei 

og utføres med en planert overflate  som muliggjør preparering av skiløype på lite snø. Den vil også 

bli godt egnet til sommerbruk for fotturer og sykkelturer. Lengden er ca 6 km. Kostnadsoverslaget er 

1.320.000. NFF søker om kr 150 000. ( Søknaden om støtte til Utviklingsprosjektet er lagt ut på 

Heimesida vår) 

AVTALE  MELLOM NNF OG NESBYEN TURIST –OG NÆRINGSSENTER . 

Dette er en avtale for å støtte opp om arbeidet  med bla markedsføring av Nes,drifte og utvikle Nes 

turistkontor mm. Minstebeløpet er kr 2500 som vi betaler inn årlig. 

SKISPORET.no  

Leder har flere ganger vært i kontakt med leder for dette selskapet ettersom det har vært en del 

problemer med dette. 

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 

 Face booksida vår  «Nes Nordmark Friluftslag»  øker  stadig i antall deltakere. Nå  har vi over  400 
brukere og kvaliteten på sida må sies å være  jamt  god-ikke minst med mange flotte –natur -og 
dyrebilder fra området vårt. 

Kan også nevnes at leder har vært inne på FB-sida til Lyseren  Vel  for å informere om NFF -og  at 
tilknytningen til vårt løypenett nå er mer sikret via  kjøring av Hallingdalsløypa Sør  (Synstevann –
Lyseren) Leder oppfordret  til å bidra noe økonomisk. Fikk gode tilbakemeldinger på det. 


