
www.holsaasen.no 
Me trivast på Holsåsen 

 

 

Årsmelding 2021 

Holsåsen Sti- og Løypenemd 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



www.holsaasen.no 
Me trivast på Holsåsen 

Valget under heldigitalt årsmøte 15.april – 28.april 2021 ga følgende resultat: 

Styreleder: 
Tore Fjordheim  Lokal  Valgt for 2 år til 2023 

Styremedlemmer: 
Knut Medhus  Grunneier Valgt for 2 år til 2023 
Leif Johnny Nestegard Grunneier Valgt for 1 år til 2022 
Erik Danielsen  Hytteeier Valgt for 1 år til 2022 
Åge Hansen Wiik Hytteeier Valgt for 2 år til 2023 
Sigbjørn Mørk  Lokal  Valgt for 1 år til 2022 
Kristine Kolsrud  Hytteeier Valgt for 1 år til 2022 
 
Varamedlemmer: 
Janne Værnø  Hytteeier Valgt for 2 år til 2023 
Jan Rødland  Hytteeier Valgt for 2 år til 2023 
Torstein Seim  Grunneier Valgt for 2 år til 2023 

Pga en incurie ved innkallingen til det digitale årsmøtet, ble ikke innstillingen til valgkomité, revisor 
og protokollvitner behandlet av årsmøtet. Styret har avklart med kandidatene og legger til grunn at 
følgende ivaretar disse vervene. 

Revisor: Olav Strømsvåg   Valgt for 2 år til 2023 
 
Valgkomité: Bengt Drageset   Gjenstår 1 år til 2022 
  Knut Erik Grøslandsbråten Gjenstår 2 år til 2023 
  Christian Weltz   Gjenvalgt for 3 år til 2024 

 

Møter:   
Årsmøtet ble avholdt heldigitalt fra 15.april kl 09:00 til 28.april kl 09:00 med totalt 32 deltakere. 

Styret har hatt 6 styremøter i løpet av året, i tillegg har det vært befaringer, samt kontakt på e-post 
og telefon.  

Økonomi: 
Årsresultatet for 2021 ble 438 461,77kr, egenkapitalen var ved årets slutt 648 777,40kr. 

De største inntektene var driftstilskudd fra Hol kommune (751 463,-), momskompensasjon/annen 
kompensasjon (137 986,-) og støtte fra hytteeiere (120 700,-).  
De største utgiftene i løpet av 2021 har vært løypekjøring (451 404,38kr), grunnpreparering av sti- og 
løyper (148 438,-), vedlikehold sti- og løyper (35 928,25kr). 

Det store overskuddet i 2021 skyldes ekstraordinært driftstilskudd fra Hol kommune på 331 314,-, 
mindre løypekjøring enn budsjettert og endrede regler for mva-kompensasjon. Dette må ses som et 
engangstilfelle, men som bidrar til å bygge opp en bedre egenkapital. I årene fremover vil vi måtte 
påregne kraftig økning i kostnader til løypekjøring, mens det er usikkert knyttet til størrelsen på 
kommunalt tilskudd.  
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Løyperapport: 

Vinteren 2020 ble første scooterkjøring mandag 23.november. Det ble noe scooterkjøring med 
vekslende vær- og snøforhold Etter hvert kom det mer snø og første maskinkjøring ble 11.desember 
2020. Fram mot jul kom det stadig mer snø, men uka før jul ble det mildt. Så kom det igjen snø 
nesten hver dag i jul og nyttårshelgen med stille vær og perfekte forhold til over nyttår.  
Det var folk på 120 hytter og mye folk i løypene. En topp avslutning på et meget spesielt år. 
I januar 2021 ble det veldig kaldt, men lite vind – kun avbrutt av et par små snøfall og en liten storm. 
Løypene sto derfor bra. Denne værtypen fortsatte i februar fram til uke 7.  
I uke 7 kom det en del mer snø og vinterferien uke 8 og uke 9 ble det veldig vekslende vær med 
mildt, vind og så kaldt med harde løyper som resultat. 
I mars ble været igjen vekslende og det kom litt mer snø. I tiden før palmehelgen ble temperaturen 
ca 0oC og vi kjørte opp hele løypenettet torsdag 25.mars.  
Palmelørdag ble alle løyper kjørt opp igjen. Det ble mildt og vind i påsken, vanskelig å få til løypene 
slik vi ønsket. 
Etter påske ble det kjørt etter værforholdene, men uka 10.-18.april ble veldig fin og egentlig en fin 
sesongavslutning. Etter dette ble det kun kjørt de to siste helgene. 

Dugnad: 
Dugnaden ble avholdt lørdag 18.september. Det var i overkant av 40 personer som møtte opp på 
Steinstølen hvor arbeidsoppgavene ble fordelt. Arbeidsoppgavene besto blant annet av å fullføre 
klopp over myr fra Øyslihaugen mot Søre Kyrkjevegen, bygging av gjerdetrapp på Bufarsvegen, sette 
opp/flytte diverse løypeskilt, rydde deler av Åsebråtstigen, Kyrkjevegen, Breigutu m.m.  samt utvide 
sti til lavvo fra Helgesetstigen og bygge ny innvendig redskapsbod i garasje på Steinstølen. 
Godt engasjement og iver blant deltakerne. Dagen ble avsluttet med grillfest utenfor Blazerbu i 
Sløkjimyrvegen i regi av Holsåsen Vel. En spesiell takk til Line Jenssen og Tommy Ødegård for 
gjestfriheten, for at det kunne arrangeres fest utenfor deres hytte.  

Sti- og løyper: 
Hol kommune har i 2021 skrevet nye avtaler med grunneierne i kommunen vedr løypekjøring, 
tidligere 5-års avtale utløp 2021 og nye avtaler er nå skrevet med gyldighet på 10 år fra i år. 
Dessverre har 2 grunneiere innenfor vårt løypenett ikke ønsket å signere avtale med kommunen og 
HSL fikk dermed en utfordring vedr løypekjøring for sesongen 2021/2022. Holsåsen Sti- og 
Løypenemd har kun lov å utføre løypekjøring iht gitt plan fra kommunen. Utfordringene ble 
løypekjøring ved Steinstølen, samt mot Brenthovd og Feten. Det ble jobbet iherdig med å komme 
med nye traséer mot Brenthovd, godkjenning fra berørte grunneiere, samt godkjenning fra Hol 
kommune før skisesongen 2021/2022. Den nye løypetraséen har blitt tatt godt imot.  

Kjøpt inn 3 benkebord og 4 enkle benker (med rygg) fra Vinn – det er frest inn «Holsåsen» i bord og 
rygg på benkene. Alle er nå eller vil bli utplassert på forskjellige steder på Holsåsen. 

I begynnelsen av desember 2021 ble det kjøpt inn løyperulle. Denne skal gi oss muligheter til å kjøre 
løyper tidligere på sesongen enn tidligere. Fredag 5.desember hadde rulla sin debut fra Storemyr til 
Varaldset, samt inn til hyttene på Nyset.  

Følgende arbeid ble utført i 2021: 
I tillegg til dugnadsarbeidet lørdag 18.september har det blitt utført grunnpreparering i 
Grønefløtløypa mellom Kløkkvegen og Grønefløt og et parti i Sløkjimyrløypa.  
 

Styret har foreløpig lagt på is plan for sykkelsti i Grønefløttraséen mellom Storemyr og Øvre Kløkk. 
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Avslutning og takk: 

Styret takker alle som har bidratt i 2021: Hol kommune, dugnadsgjengen, bidragsytere til frivilling 
løypeavgift og scooterkjørerne som sørger for tidligløyper, samt en spesiell takk til våre sponsorer og 
annonsører.  

 

Hol, 30.mars 2022 

 

_____________              ____________                ____________                ______________ 
Tore Fjordheim  Erik Danielsen  Knut Medhus  Åge Hansen Wiik 
Leder   Nestleder  Styremedlem  Styremedlem 

 

__________________   ___________                  ______________ 
Leif Johnny Nestegard Sigbjørn Mørk  Kristine Kolsrud 
Styremedlem  Styremedlem  Sekretær 

 


