
Årsmelding Nes Nordmark Friluftslag  (24.03.16 – 13.04.17) 

Styretes sammensetning har i perioden vært som følger; 

Navn Funksjon Funksjonstid 

Gerd Jorde Leder 2014-2016  

Ragner Bang Sekretær 2014-2016  

Ingeborg Woll Styremedlem 2015-2017 (på valg) 

Marit Haug Styremedlem 2015-2017 (på valg) 

 Styremedlem 2015-2017 (på valg) 
 
Einar Bugge-Mahrt Varamedlem 2015-2017  

Martin Ahlbræk                              Varamedlem 2014-2016 (På valg) 
 
Erik Bråthen                             

 
Leder valgkomiteen                                                                                             2016-2017 (på valg) 

Ole Johny Brattum                   Medlem valgkomite             2016-2018 
Anita Bergom                           Medlem valgkomite             2016-2019 
 
Stein Eikeland                   Revisor                               2016- 2018 
 
Styremedlem Terje Laurendz trakk seg fra styre i april 2016. 
 
På årsmøte i Nes Fjellkirke 24. mars 2016 var det 33 stemmeberettiga. 
 
Laget har avholdt 4 styremøter i tillegg til mails og telefoner. Leder har i tillegg deltatt i et 
møte i regi av Nes kommune der alle vellene i kommunen var representert. 
Vi har også hatt kontakt med NTN v/Solveig Hjallen 
 
 
 
I oktober inngikk vi avtaler med løypekjørene for sesongen.  
Angående innbetalinger ligger de noe etter sammenliknet med tidligere år. (De 
ferskeste talla kommer på Årsmøte.) Dette skyldes forhåpentligvis at vi i år har vært 
seinere med å purre på de som ikke har betalt. Erfaringsmessig kommer det en del 
innbetalinger,  etter påminnelse er sendt ut. 
 
Det viktigste for styret har vært å gi et godt løypetilbud både sommer og vinter. 

DUGNADEN: 
Totalt påmeldt til årets dugnad den 11.juni: 50 pers. 9 meldte avbud. NY REKORD. 

FaceBook-siden, nettsiden og oppslagene blir lest og sett. 

7 arbeidsgrupper ble delt inn på forhånd, og gruppelederne ble kontaktet og 

informert. Kun noen få endringer måtte gjøres ad hoc da noen ikke hadde meldt seg 

på. Det er mye lettere å lage effektive arbeidsgrupper når man får vite hvem som 

deltar. 

NNF søkte grunneiere om tillatelse til å legge ut i overganger i de nevnte myrene, og 

fikk tillatelse. Søkte også sameiets grunneierlag om å rydde løypetraséen på Bruset. 

Årlig rydding og merking av eksisterende stier/rundturer er søkt om tidlige. 



I forkant av dugnaden var det blitt kjørt ut med snøscooter bakhon (gitt i gave av 

Bråten sag i Rukkedalen). Utkjørt av Bernhard Jorde og Jens Otto Backe . 

41 personer deltok både på dugnaden og middagen, som Ranten spanderte på 

kvelden. 

Noen av stiene på rundturene er blitt ryddet på eget initiativ etter dugnaden.  
 
 

 GAPAHUKEN: 

Gapahuken ved Holmevann er satt opp. De startet kl. 07.00 på Dugnaden. 
Materialer til reisverk, gulv og tak var blitt kjørt inn, og var ferdigkappet i riktige 
lengder. Noen hjelpsomme sjeler hadde vært behjelpelige med å bære inn 
betongheller (i sekk på ryggen)-til fundament. (Fra toppen av skitrekket!) 
Morten Varsla nedla mye arbeid i å beregne/lage supplerende materialliste,- skruer, 
spiker, beslag etc. som ble bestilt på Maxbo og bragt med inn av deltakerne. 
 
Hadde med seg nødvendig verktøy. De avsluttet arbeidet ca .kl 18.00 
Kledning og taktekking må gjøres på neste års dugnad. Materialene må kjøres inn i 
vinteren 2016/17 
 
Vi har fått utbetalt tilskudd fra kommunen på kr. 23.000,00  

Resten av materialer er innkjøpt og kjørt inn, så nå er det klart for jobbing. 

 

INFOTAVTENE: 

 
Har fått positive tilbakemeldinger på infotavlene. Meldingene går på at folk synes de 
er oversiktlige og store/tydelige. I år er det kun blitt  bytta kart som var ødelagt. Det vil 
bli byttet regelmessig etter som det trengs. 
Hallingdalsløypa har NTN fått tilskudd til å skilte. Vi samarbeider med de for å få det 
til. 
 

TURLØYPA PÅ MYKING: 

 

Denne er det Utbyggingslaget som står for, men vi ønsker så klart å samarbeide 

med. 

Den skal i grove trekk følge Mykingbrøtet rundt-løypa. 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. 

Løypa ble godkjent i Nes Kommune før jul, men nå har Fylkesmann stoppet 

prosjektet med spørsmål om det må lages reguleringsplan. 

 

 

 



 
 
AVTALE MELTOM NNF OG NESBYEN TURIST -OG NÆRINGSSENTER: 
 

Vi er medlem av NTN nå, her er vi med på å markedsføring  av Nes ,drifte og utvikle 

NTN mm, og synliggjøre NNF og det vi står for.  Minstebeløpet er kr 3125,- som vi 

betaler inn årlig. Noen er kritiske til at vi er med på bakgrunn av at det er dyrt og om vi 

virkelig får noe tilbake. Vi velger derfor å ta dette opp som egen sak på årsmøte. 

 

 
 
 
SKISPORET. NO: 

I starten av sesongen var det en del problemer med å få vist løypene på karet når de 

var kjørt. Ble  jobbet en del med dette. Det er NTN som har avtale med Skisporet.no 

og vi får krav fra NTN. 

 
HJEMMESIDA: 
 

Hjemmesida vår har ikke fungert bra nok det siste året. Dette er noe vi har  jobbet  

med. Vi har fått rettet opp noe, men det gjenstår fortsatt en del. Viser ellers til 

skisporet.no  og facebook-sida vår. Er nok facebook-sida som vil bli benyttet til 

«daglige» oppdateringer. 
 
 

HALLINGDALSLØYPA: 

 
Kommunen har øket sitt bidrag til gjennomgangsløypene til kr 200 000. Leder har 
vært på et felles møte mellom østsida og vestsida. Dette var et meget bra møte, hvor 
fordelingen ble avtalt. Kjøring av løypa fra Dyna til Synstevann har Ranten avtale 
direkte med Nes Kommune. Utbetalingen går direkte til Ranten   
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. 

Da ble det scooter-kjørte løyper fra Grønhovd-Såtestølan /Olfisklien og også fra       
Skålsrudstølen til Fjellset.  

Meget lite snø og mye mildvær har gjort det meget vanskelig å kjøre i vinter, men ut 
fra snøforholda har vi klart å få til løyper - riktignok med noe kvist og kvast. 

Til vinterferien ble alt kjørt opp. 

 
SOMMERSTIER: 
Viser til det som står skrevet under DUGNAD 
Flere har også bidratt på eget initiativ og ryddet etter dugnaden. 
 
 
 



 
Lagt ut/snekret overganger i myr : 
Myr 1  Skurvenattsrunden - ved toppen av Grønhovd 
Myr 2  Skurvenattsrunden – langsmed Holmevann 
Myr 3 Skurvenattsrunden – etter Briskenatten (på vei fra Holmevann) (8pers) 
Myr 4 Skurvenattsrunden – før Briskenatten (på vei fra Holmevann) 
 
Dynarunden  
Rydde tre-nedfall, klipt og merket m blå og gul  
Strekningen fra Fagerhøy-Skålsrud ble ikke tatt. 
Strekningen fra Steinstølene - Dyna ble ikke tatt. 
 
 
 
Holmevannsrunden  
Rydde tre-nedfall, klipt og merket m blå og hvit.  Laget overgang over 
Holmevannsbekken, v.Storrtjern  
 
Løypetraséen på Bruset  
Den nyeste traseen ble ryddet for stein, kratt og kvister. 
 
 

 

 


