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Valget på årsmøtet 13. april 2017 gav følgende resultat: 

Nemnd: 

Roald Ekanger Leder   (gjenvalgt for 2 år) 

Åge Hansen Wiik Nestleder  (gjenstår 1 år) 

Kari Lie Danielsen Sekretær  (gjenvalgt for 2 år) 

Knut Medhus Styremedlem  (gjenstår 1 år) 

Sander Ottar Søndrål Styremedlem  (gjenvalgt for 2 år) 

 

Varamedlemmer:  

Torstein Seim for grunneiere   (gjenstår 1 år) 

Anne-Grete Strøm-Erichsen for hytteeiere  (gjenvalgt 2 år) 

Bodil Jensen for lokalmiljøet     (gjenvalgt 2 år) 

 

Valgnemnd: 

Bengt Drageset Leder  (valgt for 2 år) 

Per Sætran Medlem (valgt for 1 år) 

Rune Hallingstad Medlem (valgt for 1 år) 

 

Revisor:   

Olav Strømsvåg  

 

 
Møter: 

Årsmøtet ble avholdt på Steinstølen den 13. april 2017. 

Styret har hatt 5 styremøter i løpet av året. I tillegg til dette har styremedlemmene hatt flere 

arbeidsmøter, befaringer og jevnlig kontakt på e-post og telefon ved behov.  

 

Økonomi: 

Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr 71.108, egenkapitalen ved årets slutt var kr 72 

635.  

Inntekter: Det kommunale driftstilskuddet var kr 332.672, og momsrefusjonen ble kr 

61.500. Gave fra Sparebankstiftelsen Hallingdal (kr 20.000) og Skue Sparebank (kr 20.000) 

til sittebenker langs stien og lavvo er overført til Utmarkslaget som har gjennomført 

prosjektene. 

Frivillig løypeavgift: Fra hytteeiere kr 32.800 og fastboende kr 9.800.  

Videre fikk vi kr 31.000 fra reklame og sponsorer og tilskudd kr 10.000 fra Holsåsen Vel. 

De største utgiftene i 2017 var løypepreparering kr 392.543 og grunnpreparering av løyper 

kr 86.208. 

 

Løypepreparering: 

Til tross for stor snømangel startet Birger Embrik Kaslegard maskinprepareringen allerede 1. januar. 

Det ble preparert frem til 1. mai. Høstsesongen startet allerede 27. oktober med skuterpreparering utført 

av Torbjørn Haugo, Terje Olav Seim og Birger Hallingstad. De gode snøforholdene gjorde at 

maskinprepareringen kom i gang allerede 24. november.  

 

De problematiske snøforholdene i januar og februar med snøsmelting og isdannelse på 

løypetrasevegene ble en stor utfordring. I vårløsningen ble det betydelige skader på vegen fra Feten og 

ned til Varaldset. Årsaken var sannsynligvis en kombinasjon av de klimatiske forholdene og 

maskinpreparering på vegtraseen. Det som kunne ha blitt en svært ødeleggende konflikt med vegstyret i 

Vegen Randen-Varaldset ble løst ved at reparasjonskostnadene ble delt mellom vegstyret, løypenemnda 

og kommunen. Erfaringen ble en vekker for alle parter. Vi håper at skadeforebyggende tiltak samt godt 

samarbeid med vegstyret og kommunen vil hindre slike situasjoner i kommende sesonger.   

De problematiske snøforholdene i vårsesongen og svært gode snøforhold om høsten forklarer de store 

kostnadene til løypepreparering. Budsjettposten løypepreparering er overskredet med kr 92.543, og 

kostnadene ble kr 59.971 høyere enn kommunens driftstilskudd.  
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Dugnad 

Høstdugnaden ble arrangert den 16. september. Ca 40 hytte- og grunneiere møtte opp til årets dugnad. 

Dugnaden var viet krattrydding, klopper over våte stipartier, jordtildekking og rydding i løypetrase på 

Nyset og rydding av løypetrase fra Steinstølen langs Varaldsetveien mot Kløkk. Det ble satt opp 

infotavle ble på Øvre Kløkk og Øvrendrestølen. I god tradisjon ble det gjort en imponerende innsats av 

alle deltakerne. Etterpå var det som alltid en hyggelig sosial 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 til Inger-Lise og Tor Harald for stor gjestfrihet og for at dere nok en gang åpnet dørene for 

dugnadsgjengen. 

 

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. Fra prosjektet 

i 2016 gjenstod det enkelte oppgaver som ble fullført våren og sommeren 2017. I årene fremover vil vi 

ha betydelige vedlikeholdsoppgaver, ikke minst med å hindre gjengroing. Bruk av stiene er beste 

middelet mot at stiene forsvinner!  

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.  Denne ble ryddet og tilsådd i 2017, tillegg ble det utført betydelige grunnarbeid på 

løypetraseen langs Varaldsetvegen og Øyestølsvegen.   

 

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 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. Stiforslag finner man på www.UT.no, og på Holsåsen 

stig- og løypeområde´s facebookside  www.facebook.com/Holsaasen finner du nyttig og dagsaktuell 

informasjon. 

 

Samarbeid med Hol kommune 

Handlingsplan for stier og løyper Hol kommune 2017-2021 er nå vedtatt av kommunestyret. Arbeidet 

med denne var krevende både for kommunen og løypenemndene. HSL har gitt innspill i møter med 

kommunen, hatt dialog med politikere, gitt innspill i høringsprosessen og vært tilstede som observatør i 

møte i kommunens planutvalg. Handlingsplanen for kommunen og retningslinjene for løypenemndene 

kan du lese på vår hjemmeside under Holsåsen sti- og løypenemnd. 

http://www.holsaasen.no/no/holsaasen_sti_og_loypenemnd/ 

 

Avslutning 

Styret takker alle som har bidratt i 2017: Hol kommune, sponsorer, grunneiere, hytteeiere og 

fastboende. Dette gjelder både økonomiske bidrag samt innsats og hjelp i forbindelse med dugnader, 

stier og løyper.  

 

 

Holsåsen 13.03.2018  

Roald Ekanger 

Styreleder  

  Åge Hansen Wiik 

Nestleder  

 Kari Lie Danielsen 

Sekretær  

 

Knut Medhus 

Styremedlem  

    Sander Ottar Søndrål 

Styremedlem  
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