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Etter valget på årsmøtet 24. mars 2016 ble nemnda bestående av: 

 

Roald Ekanger Leder   (gjenstår 1 år) 

Åge Hansen Wiik Nestleder  (gjenvalgt for 2 år) 

Kari Lie Danielsen Sekretær  (gjenstår 1 år) 

Knut Medhus Styremedlem  (gjenvalgt for 2 år) 

Sander Ottar Søndrål Styremedlem  (gjenstår 1 år) 

 

Personlige vararepresentanter: 

Bodil Jensen Vararepresentant for Roald Ekanger  

Truls Tollefsen Vararepresentant for Åge Hansen Wiik  

Anne Grete Strøm-Erichsen Vararepresentant for Kari Lie Danielsen 

Torstein Seim Vararepresentant for Knut Medhus 

Leif Johnny Nestegard Vararepresentant for Sander Ottar Søndrål 

 

Valgnemnd: 

Bengt Drageset Leder 

Per Sætran Medlem 

Rune Hallingstad Medlem 

 

Møter: 

Styret har hatt 4 styremøter i 2016. I tillegg til dette har styremedlemmene hatt flere 

arbeidsmøter, møter i stikomiteen, og jevnlig kontakt på e-post og telefon ved behov. 

Årsmøtet ble avholdt på Steinstølen den 24. mars 2016. 

 

Økonomi: 

Regnskapet viser et positivt driftsresultat på kr 87.950. 

Det kommunale driftstilskuddet var kr 332.672 og momsrefusjonen ble kr 47.723.  

I tillegg er det mange som er med og bidrar økonomisk for å få til gode løyper og 

stier på Holsåsen: Frivillig løypeavgift fra hytteeiere kr 33.340 og fastboende kr 

8.000, støtte fra grunneiere kr 23.093, reklame/sponsorer kr 33.000 og Holsåsen Vel 

kr 15.000. 

De største utgiftene i 2016 var løypepreparering kr 324.148, grunnarbeid stier og 

løyper kr 24.179 og vedlikehold av utstyr kr 22.309. 

 

Løypekjøring 
 

Vi har fornyet prepareringskontrakten med Birger Embrik Kaslegard, denne gjelder til og med 

1.mai 2018. Maskinprepareringen startet 1. januar 2016, og det ble preparert helt frem til 1. 

mai. Sesongen 2016/2017 startet 17. november med skuterpreparering utført av Thorbjørn 

Haugo, Terje Olav Seim og Birger Hallingstad. I tillegg ble det påbegynt tidligpreparering 

med liten tråkkemaskin utført av Martin Grøslandsbråten. Dessverre måtte dette avbrytes etter 

kort tid på grunn av vanskelige snøforhold. 

 

Dugnad 
Høstdugnaden ble arrangert den 17. september. Ca 40 hytte- og grunneiere møtte opp til årets 

dugnad. Dugnaden var hovedsakelig viet krattrydding og oppgradering av Søre Kyrkjevegen 

ved å legge ut klopper over de våte partiene. Bæring av tunge materialer var fysisk svært 

krevende, og det ble gjort en imponerende innsats av alle deltakerne. Det var da høyst fortjent 

at vi møttes i god tradisjon til hyggelig sosial sammenkomst med god mat og drikke på hytta til 
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Finnemann-Jespersen. Knut Medhus stod igjen for det kulturelle innslaget: Først eksempler fra 

Asbjørnsen og Moe`s erotiske eventyr, deretter hovedemnet Haugarfolket og tradisjonene 

knyttet til disse. Dette ble en velredigert innledning til skiltauksjonen hvor auksjonarius Jon 

Skulstad, i engasjerte ordelag, fikk deltakerne på limpinnen under auksjonen av gamle treskilt.  

Igjen kan vi se tilbake på en nyttig og sosial dugnadsdag. En spesiell takk til Inger-Lise og Tor 

Harald for stor gjestfrihet og for at dere igjen åpner dørene for dugnadsgjengen. Dugnaden 

med påfølgende samling er blitt så populær at de snart må vurdere å bygge på…..! 

 

Markarbeid og turstier.  

HSL har deltatt i det nasjonale turskiltprosjektet siden 2013. Dette er et prosjekt der det 

tildeles midler i et spleiselag mellom Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommune og Hol 

kommune. I 2016 fikk vi garanti for en tildeling på kr 55.503. Denne skal blant annet skal gå 

til kartplansjer på strategiske skiltstolper og skilting av kolmilegropene i Holsåsen. Det 

gjenstår enkelte oppgaver som vil bli fullført våren 2017. Stinettet vårt ligger inne på 

Kartverkets turkart, og i turportalen www.UT.no er det lagt inn varierte turforslag. 

Grunnarbeid i skiløpene, både krattfjerning og planering av terrenget er viktig for å sikre 

muligheten for tidlig løypepreparering og god løypekvalitet i hele vintersesongen. Strekningen 

Nyset-Feten ble påbegynt i 2016, og i handlingsplanen for 2017 vil grunnpreparering være et 

viktig tiltak.  

 

Nettsiden www.holsåsen.no og løypetracking 

Holsåsen Sti og Løypenemnd samarbeider med Holsåsen Vel og har fordelt ansvaret på hver 
sin web-redaktør. Vi oppfordrer alle til å melde inn saker som kan være viktige, men også 

saker som kan krydre hverdagen eller reise debatter. Nettsiden blir gjennomgående godt 

besøkt og annonseinntektene er viktige for vår økonomi. Den har en «tracking»-link til 

www.skisporet.no der man kan se løypestatus. På Holsåsen stig og løypeområde`s 

facebookside  www.facebook.com/Holsaasen finner du også nyttig aktuell informasjon. 

 

Samarbeid med Hol kommune 

HSL har hatt et godt samarbeid med Hol kommune i 2016, ikke minst i tilknytning til 
turskiltprosjektene. Den viktigste saken, revisjon av kommunens handlingsplan knyttet til stier 

og løyper er blitt noe forsinket og kommer skikkelig i gang først i 2017. Det hviler et stort 

ansvar på HSL for å ivareta Holsåsens interesser i denne prosessen. 

 

Avslutning 
Styret vil med dette takke alle som har bidratt i 2016: Hol kommune, sponsorer, grunneiere, 

hytteeiere og fastboende. Dette gjelder både økonomiske bidrag samt innsats og hjelp i 

forbindelse med dugnader, stier og løyper.  
 

 

Holsåsen ……………. 2017  

Roald Ekanger 

Styreleder  

  Åge Hansen Wiik 

Nestleder  

 Kari Lie Danielsen 

Sekretær  

 

Knut Medhus 

Styremedlem  

    Sander Ottar Søndrål 

Styremedlem  
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