
    
ÅRSBERETNING 2008 
 
Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: 
 

Jan Erik Karlsen, leder (trer ut av styret) 
Erik Hatlem, kasserer  
Guri Olsen, leder sti- og løypekomiteen (er nå på valg) 
Torhild Flaskerud (er nå på valg) 
Vidar Kvarstein 
Knut Blom Sørensen, trafikk og offentlig transport 

 
med varamedlemmer: 
 

Siv Wulff, medlemsregister (er nå på valg) 
Bjørn Jensen, webmaster (er nå på valg) 

 
Sti- og løypekomiteen har bestått av: 
  

Guri Olsen, leder 
Torhild Flaskerud 
Knut Blom Sørensen 
Sverre Herleiksplass 
Vidar Kvarstein 

 
Revisor: 
 
 Kjetil Rivelsrud 
 
Det har vært avholdt 2 styremøter, hhv. i oktober 2008 og mars 2009, styret har hatt god 
kontakt pr. e-post.  Samarbeidet i styret og i sti- og løypekomiteen har vært godt.   
 
Pr. 31/12.08 hadde vellet 363 medlemmer, hvilket gir en ’dekningsgrad’ på tilnærmet 75%. 
 
Årsmøtet 2008 
 
Årsmøtet 2008 ble avholdt på Haugastøl 20. mars 2008 med 25 stemmeberettigede 
medlemmer.  Referat er sendt til alle medlemmene. 
 
Halvårsmelding 2008 
 
Halvårsmelding ble sendt alle medlemmene i november 2008.  Forhold som er nevnt der blir 
(stort sett) ikke gjentatt her. 
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1. Regnskap 2008  
 
Regnskapet for 2008 er gjort opp med et overskudd på kr 89.453,- 
Kontantbeholdningen pr. 31.12.08 var kr 265.867,- 
 
I skrivende stund er ikke revisorberetningen mottatt, nedenstående kommentarer om 
regnskapet er styrets egen oppfatning av den økonomiske situasjonen. 
 
Vi har en meget god økonomi i vellet og har etter beste evne etterlevd ønsker fra årsmøte i 
2008 om å øke kvaliteten på løypene. Kostnadsøkningen på drift av skiløypene vil først 
fremkomme på regnskapet for 2009. 
 
Vi er meget takknemlig for det frivillige løypebidraget fra både medlemmer og andre 
grunneiere, totalt beløp dette seg i 2008 til kr 90.440,- hvorav kr 75.560,- var fra egne 
medlemmer med et enkeltbidrag på kr 50.000,- og kr. 14.880,- fra hytteeiere uten 
medlemskap.  
 
Hol kommune sendte ut giro for frivillig løypeavgift til Haugastøl løypeområde på romjulen. 
Status pr. 17. mars 2009 er at det er innkommet kr 32.850,- som fordeler seg som følger: 
Bidrag fra medlemmer kr 28.050,- og kr 4.800,- fra andre hytteeiere – dette er meget bra og 
viser at det er flere enn medlemmene som ønsker gode forhold på Haugastøl. 
 
Kontingentinngangen går tregt hos flere, etter flere purringer var status pr. 31.12.08 at 29 
medlemmer ikke hadde betalt kontingent.  Pr. 17.03.09 hadde vellet 387 betalende 
medlemmer, hvorav nye 34 medlemmer er rekruttert basert på adresseliste fra frivillige 
bidrag i 2008 og 10 medlemmer med utestående kontingent er strøket fra medlemslisten . 
 
2. Sti- og løypekomiteen 
2.1 Løyper 
 
Løypetilbudet på Haugastøl er uforandret fra 2008.  
 
Løypene har vært preparert etter beste evne, men vi sliter med å preparere løypene i perioder 
med mye snøfall. Dette skyldes at vi preparerer med lett utstyr og at scooterne får problemer 
med fremkommeligheten med mye nysnø.  
 
Løypekjørerne har en hastighet på 20 km i timen når de kjører løyper. Det kan derfor ta 
mange timer etter et større snøfall eller lignende, før alle løypene er kjørt opp. 
 
Løypen til Embretstøl (HA5) er den løypen som prioriteres først. Dette pga. at den skal ha en 
høyere standard enn de andre løypene. De andre løypene kjøres deretter alt etter hvilken 
rekkefølge vær og føreforhold tillater. 
 

23/03/2009 Side 3



    
Vi er tilknyttet TracTrac (link på HV hjemmeside). I Haugastøl løypeområde har vi bare 1 
GPS sender som viser hvor løypekjørerne er. Vi har 2 (Sverre og Vidar ) som kjører løyper 
for oss, ofte på hver sin side av Sløddfjorden, mens bare en av dem har GPS. Siden på 
TracTrac vil derfor ikke vise hva som faktisk er kjørt av løyper til enhver tid.. 
 
Kommunal støtte for løypepreparering er fortsatt Kr 26.700,-  
 
2.2 Skibuss 
 
Vi prøver igjen med skibuss fra Karistølen til Fagerheim på Langfredag 10. april kl 10:30. 
Turen koster kr 35. Vi oppfordrer folk til å få denne variasjonen i skigåing. Føre- og 
værforhold tatt i betraktning, selvsagt. Bussen stopper på signal. 
Kontaktpersoner: Torhild Flaskerud – 901 12 438 og Inger Lise Rognlien – 922 44 463  
 
3. Haugastøl Vel WEB 
 
Hjemmesiden holdes fortløpende oppdatert med aktuell informasjon og er en viktig 
nyhetskanal for vellet sammen med e-post. En stor takk til vår web-ansvarlige, Bjørn Jensen. 
 
Medlemmer som ikke har oppgitt sin e-postadresse (eller har endret denne) oppfordres til å 
gjøre dette så snart som mulig til sivwulff@broadpark.no som holder vårt medlemsregister 
oppdatert. 
 
4. Haugastølkartet 
 
Vi har fortsatt mange kart igjen og prisen er uforandret på kr 50,- pr. kart, vi selger også kart 
på årsmøtet. Kan også bestilles pr. e-post (jekarlse@online.no) mot tillegg for porto. 
 
Vi har valgt å ikke fornye avtalen med Ugland IT på grunn av prisen, men gir det gamle 
registeret (fra november 2005) vederlagsfritt ved kjøp av kart (regneark fil). 
 
5. Digital TV uten parabol 
 
Det ikke vært noen fremdrift i denne saken siden høsten 2008, ref. halvårsrapporten. Som det 
fremgår i media sliter RiksTV og de andre tilbyderne av bakkesignaler, de aller fleste velger 
parabolløsninger. 
 
Når det foreligger et nytt tilbud fra Paneda eller andre tilbydere, vil vi ta opp igjen saken. 
 
 

Med vennlig hilsen fra  
Styret i Haugastøl Vel 

Vedlegg: 
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Rapport fra Arbeidsgruppen’vei’ (Agv) 
Agv har mandat fra HV om å arbeide med trafikksaker i vårt område og har vært 
sammensatt  av Tom W. Know, Knut Blom-Sørensen og Gustav Mohn (formann).  I 
praksis har arbeidet siste år, i likhet med foregående år, i hovedsak konsentrert seg om 
forhold på strekket Vegmannsbu – Ørterbommen.  Dette veistrekket på ca. 4,5 km. er eiet 
av Statens vegvesen, Øvre Buskerud distrikt, men er administrert av Voss og Hardanger 
distrikt med firma Opedal som hovedentreprenør.  Der er ca. 100 hytter i området som har 
behov og ønske om tilkomst hele vinteren, også ved kolonnekjørt og stengt riksvei. 
 
Agv har vært aktiv i flere år, hatt evalueringsmøter med vegvesenet, dialog med 
brøytekarer, og direkte kontakt med Vegdirektoratet.  Til og med fjorårets vinter var 
hovedoppgaven å få tilkomst og få brøyting av offentlige parkeringslommer på strekket.  
Vegvesenet har godtatt og ønsker at Agv er deres forhandlingspartner p.v.a. HV og 
brukerne på strekket og har inneværende vinter vært langt mer positive enn tidligere.  En 
’uformell forståelse’ – ref. rundskriv 5/2.09 (’barnepikenotatet’) til alle vest for bommen – 
er oppnådd.  Brukerne har med ett kjent unntak respektert en situasjon med ’frihet under 
ansvar’ og fulgt retningslinjer, slik at alle parter kunne leve med situasjonen.  Offentlige 
parkeringslommer er i år blitt godt og regelmessig brøytet 
 
Den 9. mars hadde vi dessverre en veldig uheldig episode hvor èn hytteeier kjørte 
uregistrert vestover gjennom bom som ble åpnet for østgående kolonne. 
Akkurat den saken var veldig uheldig for oss og vi kan risikere at mange års tillitsopp-
byggende arbeid overfor Vegvesenet ødelegges, til skade for alle vest for bommen.  Vi gjør 
nå hva vi kan for å ’glatte dette ut’, men kan bare nok en gang oppfordre alle vest for 
bommen 

om å respektere at situasjonen er bygget på tillit og om å følge tilsendte 
retningslinjer ! 
 
Ut over dette har Agv jobbet for helårsåpen Rv7 (ref. reinsdyr, miljøvernere, ressurser og 
brukerhensyn).  Vi følger politiske signaler og vi gjør oss kjent i miljøet.  Vi fikk anledning 
til å være med på den store Vegkonferansen i Vegvesenets regi på Voss 1. og 2. september 
i fjor. Vi følger konsekvenser av ny Hardangerbro og at Rv7 opprettholdes som riksvei 
(statlig ansvar).  Vi er åpne for alle konstruktive forslag hva vei/trafikk angår fra HVs 
medlemmer. 
 
Agv arbeider uten godtgjørelse men tar kostnadsdekning fra innsamlete midler fra 
vestsiden. 
 
Møtet på Voss ble finansiert av HV sentralt.  For neste vinter (09-10) har HV bevilget Kr. 
2.000.  Hvis det ikke skjer noe uforutsett, tror vi at ny innsamlingsaksjon kan unngås i år.  
Det er sannsynlig at Agv’s ledersammensetning blir endret i løpet av året.  Inntil videre kan 
evt. kontakt skje til Gustav Mohn, epost gus-mohn@online.no – tlf. 92864838.              
HT innlegg HV a 
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RESULTAT

2008 2007

Inntekter

Kontingent 112 770,00   99 000,00

Frivillig løypetilskudd 90 440,00 40 146,00

Løypetilskudd Hol kommune 20 046,33 38 600,00

Tilskudd DNT 2 500,00
Diverse inntekter 1 002,00
Renter 1 367,06

Sum inntekter 228 125,39 177 746,00

Utgifter

Sti & løype -122 674,75  -77 647,50

Påskerenn -543,90 -518,00

Møter, porto og andre adm. utgifter -15 453,29  -19 029,50

 

Sum utgifter -138 671,94 -97 195,00

RESULTAT 89 453,45 80 551,00

BALANSE

Eiendeler
Bank 265 867,45  171 014,00

  
Sum eiendeler 265 867,45  171 014,00

 
Gjeld  og egenkapital

Forskuddsbetalte kontingenter 5 400,00 0,00

Egenkapital 171 014,00 90 463,00

Årets resultat 89 453,45 80 551,00

Sum Gjeld og egenkapital 265 867,45 171 014,00

Sum 0,00 0,00

 

REGNSKAP 2008
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HAUGASTØL VEL SKILØYPER 2009. 
 
 
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) NB! Reinsdyrene skal da får være i fred!!!! 
 
HA5: EMBRETSTØLSLØYPA: 
Haugastøl - Tjørngravtjern/Lillevann – Langetjern – Embretsstølen. 
Fra Haugastøl og nordover som Bjørnebulæger-løypa, men svinger av ved 
Tjørngravtjørn/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. 
 
HA6: SLØDDFJORDEN RUNDT. Rundløype i ’lavlandet’. 
Fra Haugastøl over broen Sløddfjorden til Ørterosen (skilt ’Seniorløypa’), østover i 
i lien på sydsiden av Sløddfjorden til Lysthus og tilbake til Haugastøl enten over vannet 
eller i lien på nordsiden av Sløddfjorden, menpå nedsiden av jernbanelinjen. 
 
HV1: KARIDALEN: 
Fra den off. park.plassen langs riksvei Karistølen (like v/Guristøl), opp Karistølsdalen og 
fremtil løype HA5 (Embretstølsløypa) 
 
Ellers har www.haugastoel.no og/eller www.rallarvegen.com løypekart, værkart, 
væroversikt,værmelding og værkamera. Se og http://tractrac.com/ski/geilo/ 
 
Sti- og løypekomiteen ønsker alle en god skisesong i Haugastølsområdet. 
 
Guri Olsen (97 54 86 31) 
 
Torhild Flaskerud   Knut Blom-Sørensen 
Vidar Kvarstein   Sverre Herleiksplass 
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                GEILO-USTAOSET-HAUGASTØL
                     Ordinære ruter: 18.08.08 - 21.06.09

     KVARDAGAR  U/LAURDAG       LAURDAG
03.01.09 - 04.04.09

GEILO ST. 08.10s 09.30 11.50 13.05 14.50 09.10a 11.50a 13.05a 15.30a
USTAOSET 08.30s 09.50 12.05 13.25 15.05 09.25a 12.05a 13.25a 15.50a
HAUGASTØL I I 12.20 I 15.20 09.40a 12.20a I 16.10a

HAUGASTØL I I 12.25 I 15.25 09.40a 12.25a I 16.15a
USTAOSET 08.30s 10.00 12.40 13.30 15.40 10.00a 12.40a 13.30a 16.30a
GEILO ST. 08.55s 10.20 12.55 13.50 15.55 10.20a 12.55a 13.50a 16.45a

Merk: a) Køyres kun laurdager i perioden 03.01.09 - 04.04.09 unntatt 21.02 - 28.02 - 07.03   
          s) Køyres kun på skoledager.

EKSTRARUTER: VINTERFERIEN OG PÅSKEN 2009
PERIODEN: F.O.M.15.02.09 T.O.M. 07.03.09
PERIODEN: F.O.M.05.04.09 T.O.M. 12.04.09

DGL DGL DGL DGL DGL DGL DGL DGL DGL DGL DGL
GEILO ST. 09.15 09.30 10.40 11.50 13.05 I 14.50 16.00 I 17.00 19.00b
USTAOSET 09.35 09.50 11.00 12.05 13.25 I 15.05 16.20 I 17.20 19.20b
HAUGASTØL 09.50 I I 12.20 I I 15.20 I I 17.40 I

HAUGASTØL I 10.00 I 12.25 I I 15.25 I I 17.50 I
USTAOSET 10.00 10.20 11.10 12.40 13.30 15.10 15.40 16.30 17.30 18.10 19.30b
GEILO ST. 10.20 10.40 11.30 12.55 13.50 15.30 15.55 16.50 17.50 18.30 19.50b

Merk: b) Køyres kun i perioden 06.04.09 - 12.04.09
DGL:      Køyres daglig.

                                  Tlf: 32 08 60 60
                                   www.fjord1.no
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