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Valget på årsmøtet 29. mars 2018 gav følgende resultat: 
Nemnd: 
Roald Ekanger Leder   (gjenstår 1 år) 
Tore Fjordheim Nestleder (valgt for 2 år) 
Kari Lie Danielsen Sekretær  (gjenstår 1 år) 
Åge Hansen Wiik Styremedlem  (gjenvalgt for 2 år) 
Knut Medhus Styremedlem  (gjenvalgt for 2 år) 
Sander Ottar Søndrål Styremedlem  (gjenstår 1 år) 
Anders Wiik Styremedlem (valgt for 2 år, trukket seg pga ny arbeidssituasjon) 
 
Varamedlemmer:  
Torstein Seim for grunneiere   (gjenvalgt for 2 år) 
Anne-Grete Strøm-Erichsen for hytteeiere  (gjenstår 1 år, inn for Anders Wiik) 
Bodil Jensen for lokalmiljøet     (gjenstår 1 år) 
 
Valgnemnd: 
Bengt Drageset Leder  (gjenstår 1 år) 
Christian Weltz Medlem (valgt for 2 år) 
Leif Johnny Nestegard Medlem (valgt for 2 år) 
 
Revisor:   
Olav Strømsvåg      (valgt for 2 år) 
 
 
Møter 
Årsmøtet ble avholdt på Steinstølen den 29. mars 2018. 
Styret har hatt 6 styremøter i løpet av året. I tillegg til dette har styremedlemmene hatt flere 
arbeidsmøter, befaringer samt utstrakt og jevnlig kontakt på e-post og telefon. I forbindelse med 
forebygging av evt. skader på vei pga løypekjøring, har det vært noe møtevirksomhet og 
korrespondanse på e-post med styrene i Veglaget Randen - Varaldset og Vegen Søndrol -
Varaldsetodden.  
 
Økonomi  
Årsresultatet 2018 ble kr 84 964, egenkapitalen var ved årets slutt kr 149 822.  
De største inntektene var det kommunale driftstilskuddet (kr 332 672), momskompensasjon 
(kr 79 486) og frivillig løypebidrag (kr 79 450). Videre fikk vi inntekter fra reklame og 
sponsorer (kr 31 000), tilskudd fra Holsåsen Vel (kr 10 000) og gavetildeling fra Skue 
Sparebank til klopper og reparasjon av broen ved Øyslivannet (kr 10 000). 
De største utgiftene var løypepreparering (kr 356 279), grunnpreparering av løypetraséen i 
Øyestølsvegen og maskinell krattknusing (kr 26 125) og klopper i stiene ol. (kr 15 000). 
  
Løyperapport 
Vi har som mål å ha farbare løyper til enhver tid. Utgiftene til løypepreparering (kr 356 279) ble noe 
lavere enn budsjettert (kr 390 000), dette pga. dårlige snøforhold i førjulssesongen. Det var uvanlig 
mye snø og gode løypeforhold i vinter/vårsesongen. I førjulssesongen kom snøen i november. 
Imidlertid forvant den etter kort tid.  Men heldigvis, da det på nytt begynte å snø ble det raskt mulig 
å maskinpreparere tidligløypene. 
Hovedoppkjøringen, hvor alle løypene prepareres, er lagt til fredag. Det prepareres etter behov også 
lørdag og søndag. I midtuken prioriteres «Storerunden» og «Skogsrunden». Heldigvis har vi noen 
traséer som ligger beskyttet for vind. Dette gir muligheter for fine skiturer også i ruskevær.  
Å ha løypetraséer på veier er utfordrende på mange måter. Heldigvis har vi lykkes i å komme til 
enighet med begge veistyrene. Samarbeidet innbefatter bl. annet at vi bidrar til åtekalking av utsatte 
veipartier, dette for å redusere risiko for veiskader forårsaket av løypepreparering 
Dugnad 
Høstdugnaden ble arrangert lørdag 15. september. I overkant av 40 hytteeiere møtte opp på Steinstølen 
hvor oppgavene ble fordelt. Dugnaden var bl. annet viet utbedring av brua ved Øyslivatnet, stirydding, 
nye klopper og reparasjon og flytting av eksisterende klopper og skilt. I god tradisjon ble det gjort en 
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imponerende innsats med stort engasjement av deltakere i alle aldre. Etterpå var det som alltid en 
velfortjent hyggelig sammenkomst med god mat og drikke på hytta til Finnemann-Jespersen. Igjen kan 
vi se tilbake på en nyttig og sosial dugnadsdag. En spesiell takk igjen til Inger-Lise og Tor Harald for 
stor gjestfrihet, og for at dere nok en gang åpnet dørene for dugnadsgjengen. 
 
Markarbeid og turstier 
Løyper: Grunnarbeidet i skitraséen i Øyestølsvegen (Skogsrunden), som ble påbegynt i 2017, ble 
fullført. Broen ved Øyslivannet er utvidet i bredden. Det ble utført maskinell krattrydding i traséen ned 
mot Varaldset. Traséene fra Steinstølen, som ble grunnpreparert høsten 2017, ble tilsådd om våren. De 
store tørkeproblemene sommeren 2018 vil nok kreve ny tilsåing. I november ble det ryddet/gjort en 
justering av løypetraséen i bakken fra Øyslihovda til Sløkjimyren for å redusere risiko for fallskader. 
Stier: Rødmerkingen av stiene må fornyes kontinuerlig. I år ble dette gjort i deler av Åsbrøtstigen, 
Kyrkjevegen, S. Kyrkjevegen og Fjellvegen. I Kalveskallenrunden og i stien mot Fagerdalen ble det i 
tillegg satt opp skiltstolper i stikryssene. Det er lagt ned nye klopper flere steder, og flere grinder og 
gjerdestiger er fornyet eller reparert. Vi meldte inn turruten «Rundtur på Kyrkjevegane i Holsåsen» 
som kandidat i Gjensidigestiftelsen/Turskiltprosjektets kåring av «Norges/Buskeruds beste turrute». 
Vårt forslag gikk ikke til finalen i nominasjonsprosessen.  
 
Nettsider og løypetracking 
Holsåsen sti- og løypenemnd samarbeider med Holsåsen Vel og har fordelt ansvaret for 
hjemmesiden www.holsaasen.no på hver sin web-redaktør. Vi har dessverre ingen mulighet til å 
drive ”oppsøkende journalistikk”. Derfor ble alle med tilknytning til Holsåsen oppfordret til å melde 
inn saker som kan være nyttige og av felles interesse. Nettsiden er gjennomgående godt besøkt, og 
annonseinntektene er viktige tilskudd for vår økonomi. Siden har en «tracking»-link til 
www.skisporet.no der man kan se løypestatus. Sti- og turforslag finner man på www.UT.no, og på 
Holsåsen stig- og løypeområde´s facebookside  www.facebook.com/Holsaasen finner du nyttig og 
dagsaktuell informasjon. 
 
Avslutning og takk 
Styret takker alle som har bidratt i 2018: Hol kommune, dugnadsgjengen, bidragsytere til frivillig 
løypeavgift og scooterkjørerne som sørger for tidligløyper, Birger Hallingstad og Torbjørn Haugo. 
En spesiell takk til våre sponsorer og annonsører: Montér Geilo, Hol Bygg AS, Hol Anlegg 
AS, KG Bygg og Betong AS, Ustekveikja Energi AS, Hallingdal Brønn og Graveservice AS, 
Hol Bil og Traktor AS, Skue Sparebank, Kiwi Hagafoss, Skarvhytta Ingar Dalen AS. Vi 
setter pris på at stadig nye sponsorer kommer til! 
 
 
Holsåsen 1.4.2019 
 
 
 
__________________                          ___________________                        ___________________ 
      Roald Ekanger                                       Tore Fjordheim                                  Kari Lie Danielsen 
             Leder                                                 Nestleder                                                Sekretær 
 
 
 
 
_________________        _______________       _________________         _______________________ 
  Åge Hansen Wiik               Knut Medhus            Sander Ottar Søndrål          Anne-Grete Strøm-Erichsen 
    Styremedlem                     styremedlem                    styremedlem                         styremedlem 
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