
Årsmelding Nes Nordmark Friluftslag  (29.03.18 . 17.04.19) 

Styretes sammensetning har i perioden vært som følger: 

Navn Funksjon Funksjonstid 

Gerd Jorde Leder 2018-2020  

Ragnar Bang Sekretær 2018-2020  

Einar Bugge-Mahrt Styremedlem 2017-2019 (på valg 2 år) 

Marit Haug Styremedlem 2017-2019 (på valg 2 år) 

Kristin D. Rolfsen Styremedlem 2018-2019 (på valg 2 år) 

Tore Andersen Varamedlem 2018-2020 

Per– Erik Østli Varamedlem 2017-2019 (på valg 2år) 

                                

Erik Bråthen Leder valgkomiteen                                                                                             2017-2020 

Jørn Kolberg                                  Medlem valgkomite                2016-2019 (på valg 3 år)) 

Ole Øyvind Moen                          Medlem valgkomite                2018-2021 

   

Stein Eikeland                                Revisor                                    2018- 2020 

 

På årsmøte i Nes Fjellkirke 29. mars 2018 var det 45 frammøtte, hvorav 27 var 

stemmeberettiga.  
 
Laget har avholdt 4 styremøter i tillegg til mailer og telefoner. Leder har i tillegg deltatt i et møte 
i regi av Nes kommune der alle vellene i kommunen var representert. 
 
Vi har hatt kontakt med NTN v/Solveig Hjallen, iforbindelse med utarbeidelse av nytt kart, og 
turbeskrivelser på nettsiden til NTN 
 
I oktober inngikk vi avtaler med løypekjørene for sesongen.  I år inngikk vi avtale med: 
Brødr. Rodegård, Jorde, Bakkerud og Davidsen. 
Angående innbetalinger ligger vi bra an . (De ferskeste talla kommer på årsmøte.)  
Det er stort ønske om at Lokale næringsdrivende bidrar i større grad. 
 
Det viktigste for styret har vært å gi et godt løypetilbud både sommer og vinter. 
 
 
Evaluering av dugnaden 2018: 

Det var totalt påmeldte: 42 personer + 3 barn.  

Det var kjørt ut bakhon etter påske, og avlevert på rette steder etter avtale med M.H. for å 

legge ut i myrene.  Utført av Bernhard Jorde, Tore Lappegard og Jens Otto Backe.  

 

Brusetrunden ble merket fra Stryktjern til Bruset. Bakhon ble lagt ut, så langt det rakk. Her 

står det igjen noe, som må gjøres neste år. Trenger mer bakhon her. 

 

Bakhonble lagt ut på Skurvenattsrunden her ble det gjort en kjempejobb. Runden ble  nesten 

fullført. Det mangler litt bakhon i ei myr opp mot Briskevann. 

  

Såtenattsrunden ble merket og ryddet ferdig. Det ligger noe bakhon på  runden som ikke er 

lagt ut. På stien til Såtenatten fra Såten, var det veldig tørt, så her vil det bli lagt ut noe på 



neste dugnad i 2019 På strekningen fra Riklebekken til Olsetliveien ligger det bakhon som må 

legges ut i myrene på dudnad i 2019.   

 

Ny skiløypetraséen, langs Såtevegen, ble ryddet i 6 m, og håper løypekjørerne er tilfreds. 

 

Morten H og Kim J var i tillegg oppe og stablet opp varden på Mykingbrottet på nytt, da den 

var rast. 

 

Det ble laget overgang over Holmevannsbekken. Holmevannsrunden,- og merking ble 

fullført. Brattum har her bidratt med eget arbeidslag(gjester) og innkjøp av tau. 

 

Dynarunden: Her rakk de ikke å fullføre merking og rydding fra ca Steinstølen/Rypeleggen–

Svartevann-Holmevannsnatten- tilbake til Skårsrudstølen. 

 

Middagen ble avholdt på Fagerhøy. Veldig populært. De fleste møtte opp der, med kun noen 

få unntak, og et par kom i tillegg 

 

NNF har i mange år vært veldig heldig som har hatt en meget dyktig dugnadsleder i Marit 

Haug.  Dugnadene har vært svært godt organiserte slik at både skitraseer og stier fremstår som 

meget attraktive. 

Kloppa ved Holmevann har derfor blitt dedikert etter henne og fått navnet "Marit-kloppa". 

 

HÅKONBUE: 

Har satt inn skyvedøra med jernvitrol. 

Er overført kr 9000 til Olav H. Ness som han disponerer ifb med at Håkonbue er overlatt til 

han. 

Olav har hatt flotte arrangement her i 2018. Tusen takk til han. 

 

VIPPS:    

Nes Nordmark Friluftslag har fått VIPPS.      Vippsnummeret er 504219. 

Dagsturister, hotellgjester, hyttegjester, lokale gjester og gjerne alle brukerne av løypenettet 

vårt, har nå mulighet til bidrag. Info om dette, står også på oppslagstavlene ute i løypa.  

Alle bidrag, små og store, tas imot. Vi får ikke fram navn på de som har VIPPSA, med mindre 

du legger inn en melding. 

 

INFOTAVTENE: 
Vi har bytta til nye kart alle steder. Det vil også bli satt opp store tavler på Myking og 

Grønhovd ifb med Hallingdalsløypa. Bruset Vel og Skålsrudstølen Vel har kjøpt ei tavle hver 

som er satt opp. 

 

TURLØYPA PÅ MYKING: 

Denne er det Utbyggingslaget som står for.  

Her avventes det fortsatt svar. 



 
AVTALE MELTOM NNF OG NESBYEN TURIST -OG NÆRINGSSENTER: 

Vi har vært medlem av NTN til nå. Men da det i år kostet nesten 4500,00 kr valgte vi og si opp 

avtalen. Vi ber NTN se på muligheten av å ha egen kontingent for lag og foreninger. 
 
 
SKISPORET. NO: 
Her kan man til enhver tid, se hvilke løyper som er kjørt.  

MEN dersom man ønsker å kommentere på Fb at det ikke er kjørt etter kun å ha sett på 

skisporet, kan det være lurt og være sikker på at det virkelig er slik.  Tekniske feil på trackeren 

kan forekomme. 

 

 

HJEMMESIDA: 

Hjemmesida vår har fungert ganske greit dette året. Håper fortsatt at vi skal klare å gjøre denne 

bedre. 

Viser ellers til skisporet.no og facebook-sida vår. Det er FACEBOOK-sida som vil bli benyttet 

til «daglige» oppdateringer. Henstiller til god folkeskikk på Fb. Upassende innlegg vil/kan bli 

slettet. 

 
 
 
VINTERLØYPENE: 
 
Skisesongen startet også i år allerede i slutten av november.  

Da ble det scooter-kjørte løyper fra Grønhovd-Olfisklien og fra Skålsrudstølen til Fjellset.  

Etter at Såtevegen blir brøyta har vi fått ny trase på venstre sida av vegen innover. Vi har hatt 
greit med snø, men vi har slitt med varmegrader som tærer på snøen. Spesielt i vinterferien 
var dette et problem. 

Takk til løypekjørerne for jobben som er gjort. 

 
SOMMERSTIER: 

Viser til det som står skrevet under DUGNAD 

Flere har også bidratt på eget initiativ og ryddet etter dugnaden. 

 

 

Vil til slutt takke resten av styret og løypekjørerne for flott innsats dette året. 

 

Tusen takk til alle som betaler og er med på fellesskapet. Dette for at vi skal opprettholde flotte 

løyper om vinteren og stier på sommeren. 

 

 

 

 
 


