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Valget under årsmøtet 14.april 2022 ga følgende resultat: 

Styreleder: 

Tore Fjordheim  Lokal  Ikke på valg, gjenstår 1 år 

Styremedlemmer: 

Knut Medhus  lokal  Ikke på valg, gjenstår 1 år 

Leif Johnny Nestegard Grunneier Innstilt for 2 år 

Janne Værnø  Hytteeier Innstilt for 2 år  

Åge Hansen Wiik Hytteeier Ikke på valg, gjenstår 1 år 

Jan Rødland  Hytteeier Innstilt for 2 år 

Kristine Kolsrud  Hytteeier Innstilt for 2 år 

 

Varamedlemmer: 

Tom Throndsen    Hytteeier Innstilt for 2 år 

Knut Erik Grøslandsbråten  Lokal  Innstilt for 1 år 

Torstein Seim    Grunneier Ikke på valg, gjenstår 1 år 

Revisor:  

Olav Strømsvåg  Ikke på valg, gjenstår 1 år 

 

Valgkomité: 

Christian Weltz  Hytteeier Gjenvalgt for 2 år til 2024 (leder av valgkomitéen) 

Erik Danielsen  Hytteeier Innstilt for 1 år 

Asle Mørk  Grunneier Innstilt for 3 år  

 

Møter i 2022:   

Årsmøtet ble avholdt på Steinstølen 14.april 2022 kl 18:15 – totalt 36 deltakere.  

Styret har hatt 4 styremøter i løpet av året, i tillegg har det vært befaringer, samt kontakt på e-post 

og telefon.  

Økonomi: 

Årsresultatet for 2022 ble -3 358,79 (underskudd), egenkapitalen var ved årets slutt 645 418,61kr. 

De største inntektene var driftstilskudd fra Hol kommune (420 149,-), momskompensasjon/annen 

kompensasjon (133 659,-) og støtte fra hytteeiere (118 200,-).  

De største utgiftene i løpet av 2022 har vært løypekjøring (589 122,50), grunnpreparering av sti- og 

løyper (99 750,-), vedlikehold sti- og løyper (19 932,75kr). 
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Løyperapport: 

Det kom lite snø i november og desember og dermed kun litt scooterkjøring. Vi leide inn en mindre 

tråkkemaskin til jul og nytt år for å få løyper på veiene og i skogen. 

I januar kom det litt snø og vi fikk kjørt noen løyper i helgene. I februar kom det heldigvis mer snø og 

veldig mye vind. De nye løypene ble først kjørt opp 11.februar. 

Vi kjørte da i hele februar med fokus på å ta vare på snøen og få til en best mulig såle til vinterferie 

og påske.  

I mars kom det nesten ikke snø og søndag 20.mars stoppet vi midlertidig kjøringen for ikke å 

ødelegge såler da det samtidig ble mildt. Vi kjørte begrenset hver helg før påske. Det kom litt snø før 

påske og vi klarte å få til fine forhold i hele påska. 1. påskedag var det derimot slutt.  

For sesongen 2022/2023 kjørte vi første scooterkjøring på veien 23.november. Første maskinkjøring 

var 2.desember. Det ble ca halv meter med snø til jul med fine forhold ut året.  

Dugnad: 

Dugnaden ble avholdt lørdag 10.september. Det var i overkant av 45 personer som møtte opp på 

Steinstølen hvor arbeidsoppgavene ble fordelt. Mange av arbeidsoppgavene gjaldt skilt i forbindelse 

med ny løypetrasé. Vi fikk satt ned skiltstolper og skilt flere steder på åsen - Varaldset, Feten, Nyset, 

Brenthovd, Kalveskallen og Nysetfjellet. I tillegg ble det gjort mye god sti og løyperydding rundt om 

på Holsåsen.  

Godt engasjement og iver blant deltakerne. Dagen ble avsluttet med grillfest utenfor Blazerbu i 

Sløkjimyrvegen i regi av Holsåsen Vel. En spesiell takk til Line Jenssen og Tommy Ødegård for 

gjestfriheten, for at det kunne arrangeres fest utenfor deres hytte.  

Sti- og løyper: 

Før dugnaden ble det brukt mye ressurser på skiltprosjektet, slik at alt lå klart til utsetting i 

september. Vi vil rette en takk til Erik Danielsen som bisto oss vedr bestillingen av skilt opp mot vår 

leverandør, merking av korrekt plassering for nye skiltstolper m.m. 

Følgende arbeid ble utført i 2022: 

I tillegg til dugnadsarbeidet lørdag 10.september har det blitt utført arbeider med å utvide brua 

nederst i skogsrunden. Brua har også fått nytt dekke. 

Avslutning og takk: 

Styret takker alle som har bidratt i 2022: Hol kommune, dugnadsgjengen, bidragsytere til frivilling 

løypeavgift og scooterkjørerne som sørger for tidligløyper, samt en spesiell takk til våre sponsorer og 

annonsører.  

Hol, 13. mars 2023 

 

_____________              ____________                ____________                ______________ 

Tore Fjordheim  Kristine Kolsrud  Knut Medhus  Åge Hansen Wiik 

Leder   Nestleder  Styremedlem  Styremedlem 

 

__________________   ___________                  ______________ 

Leif Johnny Nestegard Jan Rødland  Janne Værnø 

Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
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