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Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2012 

 

#### 
 

Styret har i året hatt følgende sammensetning: 

 

Tom W. Konow – leder 

Knut Blom Sørensen - nestleder 

Siv Wulff – kasserer 

Torhild Flaskerud – styremedlem med spes. ansvar for sti og løype samt kontakt mot Hol 

kommune 

Arne Bjerke – styremedlem 

Olaf Sundrehagen – styremedlem 

 

Bjørn Jensen – varamedlem og web-ansvarlig 

Sverre Herleiksplass – varamedlem 

 

Revisor: Kjetil Rivelsrud. 

 

Årsmøtet ble avholdt skjærtorsdag 5. april 2012 i skolehuset på Haugastøl.  Styret var 

representert ved Siv Wulff, Torhild Flaskerud, Arne Bjerke og Tom W. Konow.  I styreleders 

fravær ledet T. W. Konow møtet.  12 stemmeberettigede medlemmer møtte frem. 

 

Av mangel på kandidater inneholdt valgkomiteen’s innstilling kun fem (5) forslag til 

styremedlemmer og kun ett (1) navn som varamann til styret.  Under årsmøte 2012 og i 

umiddelbar ettertid lykkes en imidlertid å fremskaffe det nødvendige antall medlemmer slik at 

styrets sammensetning og antall som ovenfor er i overensstemmelse med HV’s vedtekter. 

 

Valgkommiteen har under året hatt følgende medlemmer: 

 

Adv. Einar Langlo – leder 

Bente Krokeide Schouw-Hansen 

Erik Hatlem (forrige styreleder) 

Knut Blom Sørensen – styrets representant 

 

 

STYRETS ARBEID 

I årets løp har styret hatt to (2) styremøter.  I tillegg har der vært meget hyppig kontakt pr. e-

mail, noe styret har funnet særdeles formålstjenelig og en god måte til å ta hånd om løpende 

gjøremål.  I tillegg har enkelte ting vært diskutert pr. telefon i tillegg til direkte samtaler når 

der har vært anledning til det. 

 

Under årsmøtet 2012 fremkom et antall saker som styret har tatt hånd om.  Av disse og andre 

saker styret har arbeidet med kan nevnes: 

 

 jakt helt ned i hytteområdet regi av GJFF.  Saken er nå brakt i orden og kart over 

jaktområdet er klart merket med forbudssone; 

 omlegging av løyper i Ørterdalen – se avs. omkring sti og løype nedenfor; 

 sti Vikastølen/Bjørnebu – denne er nå godt opparbeidet og vegetasjon fjernet, spesielt i 

oppstigning fra Vikastølen.  Bedre merking i myrområdet en liten kms veg sør for 

Bjørnebu vil bli foretatt sommer 2013.  Skilt er satt opp ved Bjørnebu med 

retningsangivelse Vikastølen. 

 fastboendes representant i styret; 

 kontakt mot Hol kommune i fm. problemområdet påbygg/antall parkeringsplasser; 
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 der utarbeides oversikt over forbindelser tog/buss i Haugastølområdet for påsken som 

skal sendes ut i fm. dokumentasjon til årsmøte; 

 styret er i gang med en oversikt over alle hytter og deres eiere i området med henblikk 

på en vervekampanje for nye medlemmer i HV; 

 div. arbeid omkring løyper – se eget avsn.; 

 den nye situasjonen omkring festekontrakter;  

 HV har engasjert seg i forbindelse med en gang- og sykkelveg fra Haugastøl stasjon til 

Turistsenteret, og har i den anledning formulert og fremsendt en søknad til angjeldende 

myndigheter. 

 

 

REGNSKAP - kommentarer 
Som det fremgår av tallene ble der brukt mindre til sti og løype i fjordårets vintersesong i 

forhold til 2010/2011.  Dette har sammenheng med at der for 2011 var leid inn ekstra 

ressurser til løypekjøring grunnet snøforholdene.  Mindre snø førte også til en noe «kortere» 
sesong 2011/2012. 

Frivillig løypetilskudd fra medlemmer (og ett ikke-medlem) var på til sammen kr. 11,600.- i 

2012.  Dette er dessverre noe mindre enn i tidligere år.  Det er mulig dette skyldes at løypene 

i Haugastølområdet, av naturlige årsaker, ikke kan holde samme standard som i områdene 

rundt Ustaoset og Geilo.  Der arbeides imidlertid med forbedringer i visse områder av løype-
nettet.   

Det vises også til signaler som er kommet fra Hol kommune i retning av at om ikke brukerne 

er villige til å bidra mot kostnadene av å holde et godt løypenett, kan dette komme til å bli 

redusert fremover – se også under avsn. Sti og løype nedenfor. 

Styret er imidlertid meget takknemlig for de frivillige bidragene som er kommet inn.  Mange 
takk! 

Kontingentinngang.  Antall registrerte medlemmer pr. 31.12.12 var 347 (mot 354 pr. 

31.12.11).  Av disse var det fortsatt 20 medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten for 

2012 ved årsskiftet.  I 2012 var det en avgang på 13 medlemmer, hvorav syv (7) ble slettet 

grunnet manglende betaling av kontingent for 2011.  Der ble imidlertid en tilgang på seks (6) 
nye medlemmer (grunnet salg/eierskifte).  

HV har pr. i dag ca. 80 medlemmer uten e-mailadresse og som derfor sendes brevlig 

informasjon.  I tillegg får vi ved hver masseutsendelse til våre medlemmer med e-mailadresse 

stadig nye tilbakemeldinger om ugyldige/utdaterte/avviste e-mailadresser.  Dette innebærer 

uønsket merarbeid for styret.  Medlemmene oppfordres derfor til vennligst å gi beskjed 

dersom det skiftes e-mailadresse, slik at man slipper flere brevlige tilleggsutsendelser og 
også får oppdatert disse i medlemsregisteret!  

Nye/endrede e-mailadresser meldes til sivwulff@broadpark.no. 

I lys av Vellet's rimelig gode økonomi foreslår styret at medlemskontingenten for 2013 holdes 

uendret med kr. 300.- pr. medlemskap. 

 

 

STI OG LØYPER  
Denne vinteren har det vært vanskelig å kjøre opp skiløyper i området p.g.a. forholdsvis lite og 

lett snø.  Som et alternativ ble det derfor kjørt ei rundløype rundt Tjørngravtjørne/Lillevann, 

noe som har vist seg å være meget populært.  Dette tiltaket fikk vi lov å igangsette av Hol 

kommune inntil det øvrige løypenettet ble klart.   

 

mailto:sivwulff@broadpark.no
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HV må imidlertid formelt søke Hol kommune om å få rundløypa inn i programmet for 

kommende år. 

 

Til tross for de vanskelige snøforholdene er nå løypa fra Haugastøl til Bjørnebu og de øvrige 

løypene på nordsiden fint preparert og klare.  Iflg. rapporter er løypa til Bjørnebu perfekt.  Det 

har også vært mulig å holde tilsvarende standard på løypene sør for Sløddfjorden 

 

Denne sesongen blir det forsøkt å sette spor på scootertraseen over Nygård til Ustekveikja, 

deretter ut mot Rallarvegen og ned til Haugastøl. Dette er en scootertrase som har vært der i 

en del år.  Denne vil nå bli forsøkt sporsatt da vi har fått henvendelser fra hytteeiere innover 

Rallarvegen.  Vi får ikke tilskudd fra Hol kommune for dette tiltaket. 

 

De øvrige løypene blir «stikket» og kjørt fortløpende i de vanlige traseer.  Der blir en liten 

endring under toppen av Monsbu, idet det her kun blir kjørt en scooterløype uten rulle den 

siste bakken opp mot toppen; løypa er forøvrig lagt om i en liten sving østenfor toppen og 

således møter den «riktige» traseen før de «gamle stikka» på det flate partiet. Som vanlig 

fortsetter løypen videre til Steinkulpen.  Omleggingen forenkler jobben for løype-kjørerne.   

Løypa blir sporsatt dersom snøforholdene tillater det. 

 

Seniorløypa skal kjøres med rulle og sporsettes der når snøforholdene tillater dette. 

 

Løypa fra Lysthus til Steinkulpen blir kjørt med løypemaskin som kommer fra Ustaoset. 

Løypemaskin derfra kan muligens også tilkalles dersom vi trenger assistanse til de øvrige 

traseer. 

 

Tiltaket som ble iverksatt sist påske med løypa fra Lægreid til Tuva var i samarbeid med Hol 

kommune og ble veldig populær.  Det er i denne sammenheng reist spørsmål om vi skal 

forsøke å få dette til også i år.  HV har sendt en henvendelse til turistkontoret ved turistsjef Pål 

K. Medhus, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding. 

 

HV jobber hele tiden for å bedre skiløypene i området samt også å utvide tilbudet.  Alle 

endringer har imidlertid en tung veg å gå gjennom Hol kommune før jobben kan gjøres. 

Grunneieravtaler må på plass og være i orden. 

 

Som det fremgår av regnskapet – og vel formodentlig også er alminnelig kjent – mottar HV et 

løypetilskudd fra Hol kommune.  Dette utregnes på basis av løypeklasser, og disse er igjen 

basert på løypestandard og lengde.  Det forventes fra kommunens side at også brukerne 

bidrar i form av tilskudd til løypedriften – hittil frivillig.  Se også under regnskap ovenfor.  I 

denne sammenheng er der krav fra kommunen om opprettelse av løypenemder innom det 

enkelte løypeområde.  Der er videre spesielle krav til organiseringen av disse som må 

tilfredsstilles, herunder dokumentasjon på disponering av løypetilskudd, aktiviteter etc. 

 

 

FLYTTING AV ÅRSMØTE 

I lys av heller magert fremmøte de senere år, har flytting av årsmøte igjen vært diskutert.  

Styret bestemte seg derfor for å «lodde stemningen» hos medlemmene og sendte en 

forespørsel til dem som har e-mail – totalt 267 stk. – med spørsmål om man ønsket at 

årsmøtet fortsatt skulle avholdes i påsken eller om dette skulle flyttes til første halvdel august.   

 

Kun 62 medlemmer svarte og resultatet var spesifikt 

 

nøytrale 2 

påsken 27 

august 33 

 

altså mer eller mindre 50/50 for å la tidspunktet være som det er.   
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I betraktning av det fåtall medlemmer som responderte på henvendelsen, har styret gått inn 

for at spørsmålet stilles på nytt til årsmøtet 2013. 

 

 

HJEMMESIDE HAUGASTØL VEL 
Som tidligere omtalt har der vært lagt ned en god del arbeid i HV’s nye hjemmeside.  De 

krefter som tidligere har bistått i utviklingen er dessverre ikke lenger tilgjengelige, foruten at 

styret selv ikke besitter den nødvendige ekspertise til å være en tung pådriver i saken.  

Utviklingen er imidlertid kommet relativt langt. 

 

Den gode nyheten er at styret har funnet frem til et av HV’s egne medlemmer (igjen...) som 

besitter den nødvendige tekniske ekspertise og vil være i stand til å ferdigstille prosjektet.  

Således skulle den nye WEB-siden være oppe å gå innom i alle fall de neste seks (6) måneder. 

 

 

BYGGESAKER  
De av HV’s medlemmer som har syslet med planer om påbygg og endringer på sine hytter, vil 

være kjent med kommunens krav til to (2) vinterbrøytede parkeringsplasser. 

 

Etter å ha sett inn i disse problemstillingene p.v.a. et av medlemmene, kan meddeles at der nå 

vil bli fremmet forslag i Utvalg for plan og utvikling (tidl. Teknisk komité) i Hol kommune som 

går på at det vil bli mulig å bygge på opp til 90 kvm uten krav til parkeringsplass.  Mellom 

90/120 kvm kreves en (1) parkeringsplass og over 120 kvm gjelder stadig kravet til to (2) 

parkeringsplasser.  Ved bygging av ny hytte er der stadig krav til 2 vinterbrøytede 

parkeringsplasser.  Man har til hensikt å fremme slikt forslag nå i mars, slik at dette kan bli 

gjeldende praksis før sommeren.  Denne meddelelse til medlemmene er godkjent av Hol 

kommune. 

 
 

VEGSAKER 
Styret avholdt sitt årlige møte med Statens vegvesen (SV) 29.11.12.  Møtet fant sted på 

Haugastøl og det vises til detaljert orientering fra dette i rundskriv til medlemmene datert 

12.12.12. 

 

HV deltok på SV’s Høgfjellskonferanse i 2010.  Dette er en meningsutveksling og innspill til SV 

fra samtlige brukere fra både næring og private.  Der vil bli avholdt en ny Høgfjellskonferanse 

høsten 2013 hvor HV igjen blir invitert til å delta.  Deltakelse her ansees som meget nyttig i 

forhold til relasjonsbygging HV/SV og en representant for styret vil delta. 

 

 

Haugastøl, 26.02.13 

 

 

Styret i Haugastøl Vel 

 

 

 

 

Tom W. Konow   Knut Blom Sørensen   Torhild Flaskerud 

 

 

 

 

Siv Wulff    Arne Bjerke    Olaf Sundrehagen 


