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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL (HV) SKJÆRTORSDAG 
13. april 2017, kl. 17:30 

 
 
Til behandling forelå de etter vedtektene bestemte saker: 
 
1) Årsberetning-gjennomgang og kommentarer 
2) Regnskap og revisors beretning 
3) Valg –valgkomiteens innstilling 
 
Samt følgende tilleggssaker: 
 

a) Orientering fra sti- og løypekomiteen 
b) Behandling av øvrige innkomne saker som måtte foreligge til avgjørelse eller 

diskusjon (ref. vedtektenes §6) 
c) Eventuelt 

 
Fra Haugastøl Vel møtte følgende styremedlemmer: 
Tom W Konow, Siv L Wulff, Hans-Erik Wiig, Arne Bjerke, Arild Remme og Torhild M Flaskerud. 
 
Styreleder Tom W Konow ønsket velkommen til 35 frammøtte medlemmer og presenterte styret 
som var på plass.  De som ikke kunne møte fra styret var Jan-Erik Heggholmen, WEB-ansvarlig og 
Sverre Herleiksplass, ansvarlig for løypekjøring.  
 
Der var ingen kommentarer til innkallingen.  Følgende ble presentert og diskutert på møtet: 
 
1. Årsberetningen  
Denne ble gjennomgått og kommentert av styreleder, herunder en oppdatering omkring 
utarbeidelsen av «Handlingsplan for stier og løyper» - i stedet for som tidligere en 
«Kommunedelplan for stier og løyper».  Hensikten/formålet med dette er for Hol kommune å 
«konkretisere kommunens målsettinger i arbeidet med stier og løyper».  
 
Prosessen rundt ovenstående har vist seg heller krevende.  Eksempelvis har Haugastøl i dag 17 
forskjellige løypetraseer, mens kommunen i sitt høringsdokument har inkludert kun 6 av disse. Det 
har blitt sendt flere innspill til kommunen fra HV i forhold til høringsdokumentet, men disse er 
hverken blitt besvart eller kommentert. Nå skal det hele sendes inn på nytt. I høringsutkastet skal 
også klassifiseringen av løypene endres; nå blir det to kategorier - enten scooter eller 
tråkkemaskin. Dokumentet er nå lagt ut på høring - med frist 12.05.17. 
 
Det ble videre gitt orientering omkring løypetilskudd fra kommunen.  Som fremsatt fra kommunen i 
forbindelse med innføring av eiendomsskatt, skulle 40% av dette gå til stier og løyper.  Dette har 
så langt ikke skjedd og HV mottok også i år kun 158.000 kroner i tilskudd.  Det arbeides videre 
med dette - også i relasjon til den nye handlingsplanen. 
 
Det er liten velvilje i kommunen generelt. 
Styrets forsøk på å komme i gang med et prøveprosjekt med noe endrede løypetraseer og bruk av 
tråkkemaskin, lot seg ikke gjennomføre.  Responsen fra medlemmene har vært tilstede etter at det 
ble sendt ut skriv fra Haugastøl Vel om ekstra tilskudd til slike løyper, men prosjektet falt bort da 
det ble trenert i kommunen.  Styret forhørte seg om medlemmene var villige til å betale en høyere 
kontingent mot et bedre løypetilbud, men her var det delte meninger. Det kan synes ut som 
majoriteten kan være villige til dette.   
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Sagt på årsmøtet: 
 

Tor Iden kommenterte løypene på Haugastøl og fortalte at han kjørte til Ustaoset for å få 
bedre løyper; Slik kan vi ikke ha det i 2017. 

 
Kjetil Rivelsrud påpekte at det er mange godt voksne på Haugastøl som ønsker bedre 
tråkka løyper og mener at velavgiften godt kan være 800 kroner. 
Brita Olavsen tror ikke flertallet på Haugastøl vil støtte et slikt beløp. 

 
Arild Remme/HV-styret har forsøkt å komme i dialog med kommunen og mener at ordfører 
Petter Rukke er på gli med en endret fordeling. Det var også Remme som sto for 
utsendelse av skrivet ang. økt tilskudd til løyper (se ovenfor).  90% av de som svarte var 
positive. 

 
Lars Bjerke kommenterte trafikken fra Geilo til «våre» løyper denne påsken. Dette er en 
skjev fordeling, noe vi alle er enige i, men denne påsken får vi et lite tilskudd fra kommunen 
etter henvendelse fra styret i HV. Det vil dekke frakt av løypemaskin på veg. 

 
Jan Erik Larsen vil at vi skal øke velavgiften mot et bedre løypetilbud. 

 
Rune Hafstad synes at løypene på Haugastøl er veldig dårlige spesielt i ukedagene mellom 
vinterferie og påske, men foreløpig har vi ikke økonomi til å bedre dette. 

 
Brita Olavsen synes vi har mange flotte løyper, bra stikka og trygge å gå i. Bra nok! 
Laila Skår var enig med henne i dette. 

 
Schouw-Hansen mente at løypene vi har står i forhold til økonomien.  

 
Anne Marit Gran ønsket seg sikringsbu på Raggemyrene. Dette er nok uaktuelt p.t. både 
for Haugastøl Vel og grunneier i dette området (disputt med kommunen). 

 
Thomas Ottesen støtter også tråkkemaskin på Haugastøl. 

 
Lars Bjerke ønsket det samme og henviste til tråkking på større destinasjoner. Det bør 
være både scooter og tråkkemaskin på Haugastøl. Vi kan ikke forvente løyper som i 
innlandet, men vi må se framover. 

 
Arild Remme la vekt på at jobben vi gjør framover må være mot flere maskinpreparerte 
løyper på Haugastøl; Ikke nødvendigvis for at folk skal skøyte, men for å ha gode spor å gå 
i. 

 
Bjørn Tvingedal ønsker bedre løyper og mer ungdom i løypene… 

 
En eventuell løsning med kommunen når det gjelder løyper i vårt område vil bli kommunisert til 
medlemmene. 
 
2.  Regnskap. 
Regnskap og revisors beretning ble funnet i orden. Papirene var sendt ut til alle medlemmene i 
forkant.  
 
3.  Valg.   
Formann Jan Erik Larsen orienterte om valget. Valgkomiteen har bestått av  
Arne Bjerke (styrets representant), Per L. Opheim og Jan Erik Larsen. 

 
De som var på valg var: 
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Arild Remme - vara 
Sverre Herleiksplass - vara 
Begge disse representantene tok gjenvalg for ett år. 

 
Jan Erik Larsen oppfordret medlemmene til å tenke på nye representanter til styret neste år. 
 

a.  Sti og løype.  
Torhild Flaskerud orienterte om arbeidet med stier og løyper. Den populære løypa fra Lægreid til 
Berhelleren hadde ikke vært mulig om det ikke var for velvillige grunneiere i Halne Sameige og 
Lysthus Sameige som gir oss lov til dette uten kompensasjon. Som tidligere år ble denne kjørt i 
påsken, nå med støtte av Ustaoset som deler utgiftene med oss. Denne løypa ble også kjørt i 
vinterferien grunnet dårlige snøforhold i området, da også i samarbeid med Ustaoset. 
 
Løypenettet på nordsiden har vært opprettholdt som vanlig, men på sydsiden har det vært noe 
skralt. Deler av dette skyldes overvann i forkant av påsken. Det må jobbes for at løypene over 
Sløddfjorden og Nygård blir opprettholdt. Kommer en til Lysthus blir denne preparert av oss med 
tråkkemaskin fram til Steinkulpen. 
 

b.  Ingen innkomne saker 
 

c.  Eventuelt 
Det er ønske om at Haugastøl Vel setter opp skilt ang. båndtvang. Det er ikke greit - og heller ikke 
tillatt - med løshunder i løypene. 
 
Det må gjøres noe med kitingen. Utøverne er over alt og mange tar ikke hensyn til skiløpere. Et 
barnebarn ble tatt med av en skjerm på bakken. Det er ikke bare skiløpere, men også 
brøytemannskaper som har problemer med kitingen. Uvørenhet kan fort føre til uønskede 
hendelser. 
 
Det har også i år vært en uønsket hendelse med besøkende og kjøring når bommen er stengt. 
Hytteeier må alltid kjøre foran eventuelle besøkende, stoppe og påse at bommen går ned slik at 
andre ikke kan snike seg inn. Dette gjelder også når en passerer bommen fra fjellet. Respekteres 
ikke dette kan vi få problemer med å komme gjennom ved dårlig vær vestpå.  Medlemmene må 
også være oppmerksomme på Vegvesenets siste påbud slik disse fremgår av HVs årsmelding. 
 
Hytteeier Ottesen spurte om han kunne jakte på egen eiendom - noe som er helt uaktuelt. Jakt kan 
leies privat eller gjennom Geilo jeger- og fiskerforening. 
 
Skolehuset skal antagelig legges ut for salg, noe som er trist for Haugastøl. Torhild Flaskerud skal 
kontakte kommunen ang. dette. Orientering blir lagt ut på websiden vår og til Liv Hølland 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 19.00. 

 
 

Haugastøl Vel 
 
 
Tom W Konow (leder)              Torhild M Flaskerud (sti/løype)/referent  
            sign.       sign. 

 
 

TMFL/TWK 25.04.17 


