
Årsmelding Nes Nordmark Friluftslag  (19.04.19 – 09.03.20) 

Styretes sammensetning har i perioden vært som følger: 

Navn Funksjon Funksjonstid 

Gerd Jorde Leder 2018-2020  på valg 

Ragnar Bang Sekretær 2018-2020  på valg 

Einar Bugge-Mahrt Styremedlem 2019 -2021 

Tore Andersen Styremedlem 2019 -2021 

Kristin D. Rolfsen Styremedlem 2019 -2021 

Marit Haug Varamedlem 2019- 2020  på valg 

Per– Erik Østli Varamedlem 2019 - 2021 

                                

(Erik Bråthen) Leder valgkomiteen                                                                                             2017-  2020   på valg 

Jørn Kolberg                                  Medlem valgkomite                2019 - 2022  

Ole Øyvind Moen                          Medlem valgkomite                2018-  2021 

   

Stein Eikeland                                Revisor                                    2018- 2020   på valg 

 

På årsmøte i Nes Fjellkirke 18.04.19 var det 54 frammøtte, hvorav 39 var stemmeberettiga.  
 
Laget har avholdt 4 styremøter i tillegg til mailer og telefoner. Leder har i tillegg deltatt i et møte 
i regi av Nes kommune der alle vellene i kommunen var representert. 
 
 
I oktober inngikk vi avtaler med løypekjørene for sesongen.  I år inngikk vi avtale med: 
Brødr. Rodegård, Jorde, Mathisen og Davidsen. 
Når det gjelder innbetalinger ligger vi an som før. Purring er sendt til de som ikke har betalt. . 
(De ferskeste talla kommer på årsmøte.)  
Både Ranten og Fagerhøy ligger for tiden nede så de bidrar ikke med noe. 
 
Det viktigste for styret har vært å gi et godt løypetilbud både sommer og vinter. 
 
 
EVALUERING AV DUGNADEN 2019:  
Det var påmeldt 42 personer + 5 barn til dugnaden  

Til den påfølgende middagen på Fagerhøy var vi 45personer til bords.  

 

I forkant av dugnaden ble det kjøpt inn skruer til bakhonovergangene, og bensin og olje til 

motorsagene. 

 

Arbeid som ble utført: 

 

1. Klippe og rydde Tefurnatten – Skurvenatten,-del av  Skurvenattsrunden. 

 

2. Bakhon ble lagt ut  i myrene mot Riklebekken, del av Såtenattsrunden. 

 

3. Det ble klippet og ryddet skiløypetraséen Bruset + bakhon i myr på Brustrunden 

 



4. Ny Klopp over Svartevannsbekken  ved Holmevatn ble laget. Overgang mot  

gapahuken Håkonbue. Arbeidet ble også i år utført av fam.Brattum m venner. De 

kjøpte også inn egnet tau. 

 

5. Det ble klippet og ryddet fra Myking– Holmevannsnatten –Rypeleggen eller til 

Steinstølene 

 

6. Ny skiløypetrasé ble ryddet i 6m bredde,  ovenfor Storrtjern mot Holmevant, og noen 

trær ble ryddet ovenfor den nye traseen, på eksisterende skiløypa- 

 

7. Det ble klippet og ryddet på Dynarunden fra Skårsrud mot Svartevann (Bergstien) og 

videre mot Dyna 

 

8. Skiløypetraséen ved Langevann ble ryddet. 

 

9.  Stien fra Grønhovd – Briskevann (del Skurvenattsrunden) ble ryddet. 

 

10.  Del av skiløypa fra Ranten mot Grønhovd, oversiden av veien,- ble ryddet. 

 

Enkelte steder stod det noe arbeid igjen, men dette ble fullført i løpet av sommeren. 

Skiltene på rundturene våre ble også sjekket, og vedlikeholdt i løpet av sesongen. 

Merking av rundturene våre ble ikke gjort i år, men Terje Liveng har påtatt seg vedlikeholdet 

av dette framover. 

Dagen ble avsluttet med middag på Fagerhøy. Veldig populært, og de fleste 

dugnadsdeltagerne var med, pluss noen ektefeller kom i tillegg. Det ble servert elgburger m 

tilbehør,  og kaffe og dessert. Vi fikk også hyggelige priser på drikken. 

En hyggelig avslutning på en fin dag.  

Sauepeset og Belgefet vel avholdt dugnad på sitt område og hadde merking og rydding av 

stier, samt etablering av enkelte rasteplasser med bord og benker som sin prioritet.  

HÅKONBUE: 

Denne driftes av Olav Høva Næss. Det har vært flotte arrangement her i 2019. Tusen takk til 

Olav. 

 

VIPPS:    

Nes Nordmark Friluftslag har fått VIPPS.      Vippsnummeret er 504219. 

Dagsturister, hotellgjester, hyttegjester, lokale gjester og gjerne alle brukerne av løypenettet 

vårt, har nå mulighet til bidrag. Info om dette, står også på oppslagstavlene ute i løypa.  

Alle bidrag, små og store, tas imot. Vi får ikke fram navn på de som har VIPPSA, med mindre 

du legger inn en melding. 



 

INFOTAVTENE: 
Vi har bytta til nye kart alle steder. Det er satt opp store tavler på Myking og Grønhovd ifb 

med Hallingdalsløypa. På Skålsrudstølen og Bruset står det også store tavler. 

 

TURLØYPA PÅ MYKING: 

Det er  startet med opparbeidelse av traseen. 

 
AVTALE MELTOM NNF OG NESBYEN TURIST -OG NÆRINGSSENTER: 

Vi har sagt opp medlemskapet med NTN , men samarbeider med de. Vi har bedt  NTN se på 

muligheten av å ha egen kontingent for lag og foreninger. 
 
 
SKISPORET. NO: 
Her kan man til enhver tid, se hvilke løyper som er kjørt.  

Tekniske feil på trackeren kan forekomme. 

 

 

HJEMMESIDA: 

Vi har nå fått ny hjemmeside. Tusen takk til Bjørn Solheim og Ole Jonny Brattum for det. Sida 

har blitt veldig fin. 

Viser ellers til skisporet.no og facebook-sida vår. Det er FACEBOOK-sida som vil bli benyttet 

til «daglige» oppdateringer.  

Henstiller til god folkeskikk på Fb 

 
 
 
VINTERLØYPENE: 
 
Skisesongen startet også i år allerede i slutten av november.  

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

Takk til løypekjørerne for jobben som er gjort. 

 
SOMMERSTIER: 

Viser til det som står skrevet under DUGNAD 

Flere har også bidratt på eget initiativ og ryddet etter dugnaden. 

 

Tusen takk Hilde Ingeborg Myhre for at hun laget logo til oss. 

Vil til slutt takke resten av styret og løypekjørerne for flott innsats dette året. 

 

Tusen takk til alle som betaler og er med på fellesskapet. Dette for at vi skal opprettholde flotte 

løyper om vinteren og stier på sommeren. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 


