
HAUGASTØL VEL 
 
 
 

ÅRSBERETNING for 2006 
Med driftsrapport / orientering for 1. kvartal 2007. 

 
 
Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: 
 
Ole-Bjørn Rekk, formann / leder 
Jan Erik Karlsen 
Erik Hatlem 
Morten Riis 
Torhild Flaskerud 
 
Vararepresentanter har vært: 
 
Guri Olsen 
Audun Johannesen 
 
Da styret konstituerte seg ble Audun Johannessen valgt / utpekt til vellets regnskapsfører. 
 
Sti- og løypekomiteen har bestått av: 
 
Morten Riis, formann / leder 
Torhild Flaskerud 
Vidar Kvarstein 
Sverre Herleiksplass 
 
Etter årsmøtet holdt 2006, har styret hatt 2 telefonstyremøter. I tillegg har styret hatt 
innbyrdes e-post-kontakt og pr. telefon. Samarbeidet i styret og løypekomiteen ansees som 
god. 
 
Årsmøtet for 2005 
 
Årsmøtet ble avholdt 13. april 2006 i Haugastøls gamle skolehus med 35 stemmeberettigede. 
Referat fra møtet ble sendt alle medlemmene. 
 
Regnskap, medlemsmasse 
 
Regnskapet for 2006 vil bli behandlet og fremlagt av regnskapsfører Audun Johannessen på 
årsmøtet. 
Generelt er økonomien god, men vi bruker stort sett alle midler som innkommer fra 
medlemmene og det offentlige til vedlikehold og merking av våre løyper og stier. Årsmøtet 
besluttet å øke kontingenten til kr 300 fra år 2007. Vi tror at dette kan bidra til en riktigere 
avstemming opp mot de reelle utgifter som styret må bevilge mht. sti-og løypepreparering.  
Styret har holdt utgiftene nede  ved å ha telefonmøter. 
Pr. 31/12 hadde Vellet en medlemsmasse på vel 360 medlemmer. 
Med ca 500 eiendommer innenfor vårt område, kan medlemsmassen absolutt utvides. 



Styret viser til halvårsrapport utsendt desember 2006. Denne ble sendt alle vår medlemmer og 
viser noe av aktiviteten til styret. Den er å finne på vår hjemmeside www.haugastoel.no 

 
Hjemmesiden er en info-side der medlemmene kan finne aktuelt stoff som angår Haugastøl 
og våre interesser. Anbefales å se innom fra tid til annen. 

 
HTs oppgaver ble ferdigstilt i høst og selskapet er nå under avvikling. Siden start i april 2005 
har HT fått lagt om og fått godkjent nye avkjøringer fra Riksveien til Fjellveien på 
Karistølshøgda (øst) og Fetenområde (vest). I nært og godt samarbeide med Olaf 
Sundrehagen,  er det blitt anlagt 2 parkeringsplasser: 
for 92 biler i øst (HØP) og for 88 biler i vest  (SHVP, sistnevnte i regi av sameiet). 
På Karistølstangen i regi av Foreningen Karistølstangen Vei, er det blitt anlagt ca 50 
parkeringsplasser. Samlet har man øst for jernbanebroen fått tilført ca 260 nye 
parkeringsplasser på under 2 år. 
Styret gir honorar til dem som har bidratt med raske og fornuftige løsninger. 

 
Krav om feie- og tilsynsavgift.  Vi viser her til vår halvårsrapport der vi ber medlemmene 
om å protestere på håndteringen og prissettingen av denne tjenesten. 
Styret har pr dato ikke fått noen respons fra vår henvendelse til kommunen. 

 
Fjell-landsby. 
Ustaoset fikk pr dato ikke igjennom sine store investeringsplaner om stor-utbygging. 

 
Medlemsadresser og e-post. 
Styret mener at flere av dere har e-post som ennå ikke er oppgitt. Det sparer styret for både 
arbeid og penger dersom flere vil kunne oppgi sin e-post-adresse. 

 
Hallingskarvet Nasjonalpark 
Hallingskarvet har nå fått offisiell betegnelse som nasjonalpark. Styret i HV ha vært med i 
flere av høringsrundene og har muligens kunnet bidra til at grensene for parken ble trukket 
noe oppover fra hyttene. Her kan vi ta litt av æren, tror vi. 

 
Eldbjørgs butikk er nedlagt og erstattet med en bra kafè . 

 
Nye vegnavn er fortsatt under kommunal vurdering og blir først klar neste år. 

 
Kommunens krav om 2 parkeringsplasser v/ bygging av anneks / tilbygg er til behandling i 
kommunen, men neppe klart før til sensommeren. 

 
Trafikk 
Ingen endringer på togstopp på Haugastøl. Kommer opp som egen sak på årsmøtet. 
Dårlig med transportmuligheter fra stasjonen. Kan noe gjøres? 
HV jobber jevnt med å bidra til vinteråpen Rv 7 og at tilkomst til hytter vest for Vegmannsbu 
blir rimelig tilfredsstillende. Vellet er klar over at brøyting på offentlige plasser inkl. 
Karistølshøgda ikke er helt tilfredsstillende og man jobber med saken. 

 
Sti-og løype 

SKILØYPER 2007                                   



HA1: KRÆKKJALØYPEN: Haugastøl – Krækkja 

Via Nygårdsvannet.  12 km.   

HA2: MONSBULØYPEN:  Haugastøl – Monsbulægeret 

Over Sløddfjorden til Ørterosen og så direkte sydover/oppover mot Monsbu. 

Løypen går til toppen av Monsbunut alternativt rett før toppen så svinger 
løypen                                         

videre bratt ned til løypen som går fra Krækkja til Tuva via Monsbulægeret.                  
                                  

Dette er DNT-løypen Krækkja – Tuva.  9 km. 

HA3: TUVALØYPEN: Haugastøl – Lysthus – Tuvaløypen/Monsbu 

Til venstre etter broen ved Sløddfjorden mot Lysthus og videre opp mot Steinkulpen,  hvor 
den møter løypen fra Ustaoset. Løypen går så videre til Monsulægeret. Her går DNT sin løype 
videre til Krækkja hvor en underveis kan ta opp til Monsbunut. Derfra ned til Haugastøl på 
Monsbuløypen. Haugastøl/Tuva eller Haugastøl/Monsbulægeret begge 10 km. 

HA4: BJØRNEBULÆGERET:  

Haugastøl -  Tjørngravtjern/Lillevann – Bjørnebulægeret –  Djuptjønn. 

Rett nordover fra Haugastøl ved parkeringsplass/jernbanebro.   

Fra Bjørnebulægeret kan en også fortsette i DNT’s løype til Folarskaret (Lordehytta).   

Vår løype dreier  østover fra Bjørnebulægeret langs Hallingskarvet til Djuptønn.  15 km.   

Vær oppmerksom på at strekningen Bjørnebulægeret til Djuptjønn ikke kjøres opp når det er 
rein i området. (Pålegg fra viltnemda) 

HA5: EMBRETSTØLSLØYPA:  

Haugastøl - Tjørngravtjern/Lillevann – Langetjern – Embretsstølen.   

Fra Haugastøl og nordover som Bjørnebulæger-løypa, men svinger av ved Tjørngrav-
tjørn/Lillevann og går nordøstover inn mot Langetjern og videre til Embretstølen. Møter der 
flere løyper fra Ustaoset.  6 km og prepareres daglig i vinterferien og påsken. Fra Langetjern 
går det også tverrløype til Karistølshøgda (stopp 7).  4 km. 

HV1: SLØDDFJORDEN RUNDT.   Rundløype i ’lavlandet’.   

 Fra Haugastøl over broen Sløddfjorden til Ørterosen (skilt ’Seniorløypa’), østover i lien på 
sydsiden av Sløddfjorden til Lysthus og tilbake til Haugastøl enten over vannet eller i lien på 
nordsiden av Sløddfjorden, men på nedsiden av  jernbanelinjen.  



HV2:  KARIDALEN:  

Fra den off. park.plassen langs riksvei Karistølen (like v/Guristøl), opp Karistølsdalen og frem 
til løype HA5 (Embretstølsløypa) 

 Som dere ser er Langloløypen tatt ut da dette anses fra Hol Kommune sin side som reinens 
beiteområde. 

Ellers har www.haugastoel.no og/eller www.rallarvegen.com løypekart, værkart, væroversikt, 
værmelding og værkamera.   

 
Skibuss 
Det blir også i år satt opp skibuss fra Karistølen til Fagernut Langfredag 6. april kl 1030. 
Turen koster kr 35. Vi oppfordrer folk til å få denne variasjonen i skigåing. (Føre- og 
værforhold tatt i betraktning, -selvsagt.) 

 
Er vann og elver trygge? 
Ved nyttårskiftet var ingen vann eller elver trygge for skigåing. Det har fortsatt vært relativt 
mildt i fjellet og en oppfordrer fortsatt til varsomhet. Imidlertid skal alle våre stikkede løyper 
være trygge.  
 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen fra  
Styret i Haugastøl Vel 


