
Årsmelding Nes Nordmark Friluftslag  (13.04.17 – 29.03.18) 

Styretes sammensetning har i perioden vært som følger: 

Navn Funksjon Funksjonstid 

Gerd Jorde Leder 2016-2018 (på valg)  

Ragner Bang Sekretær 2016-2018 (på valg 

Einar Bugge-Mahrt Styremedlem 2017-2019  

Marit Haug Styremedlem 2017-2019  

Martin Ahlbäck                     Styremedlem 2017-2019(på valg 1 år) 

Tore Andersen Varamedlem 2016-2018(på valg 2 år)  

Per– Erik Østli Varamedlem 2017-2019) 

                                

Erik Bråthen Leder valgkomiteen                                                                                             2017-2020 

Anita Bergom                                Medlem valgkomite                2016-2019(på valg 1 år) 

Ole J. Brattum                               Medlem valgkomite                2018-2021 

   

Stein Eikeland                                Revisor                                    2016- 2018(på valg) 

 

På årsmøte i Nes Fjellkirke 13. april 2017 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 også hatt kontakt med NTN v/Solveig Hjallen 
 
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 sammenliknet med tidligere år. (De ferskeste talla 
kommer på årsmøte.)  
 
Det viktigste for styret har vært å gi et godt løypetilbud både sommer og vinter. 

DUGNAD lørdag 10. Juni 2017 

Her deltok 31 voksne og 2 barn. 
Alle disse deltok til middag på Fagerhøy om kvelden. 

Pga. regnværet kunne vi ikke male opp merker på de planlagte stiene. 

2 adkomster til gapahuken ble ryddet og merket med røde bånd. En trase fra Grønhovd via 

rastebordet v/Holmevatn, og en «ny» tørrere trase på østsiden av Holmevatn 

(Holmevannsrunden). Bakhon ble lagt ut i myra ved Svartevannsbekken, innløpet i 

Holmevann, og på stien fra Grønhovd til Bordet. 

Stokker ble lagt på begge sider av elva der den renner ut i Mykingsjøen, og det samme ved 

Svartevannsbekken, - overgang mot gapahuken. Stokkene merkes  med ringer i samme farge 

som rundturen man går på har. 

Såtenattsrunden: Grønhovd-Såtenatten ble sjekket, ryddet og stokker lagt ut i myr. Såtestølen-

Olfisken vest ble skikkelig ryddet og merket m/røde bånd. Mye vann i elvene hindret arbeid 

på traseen videre mot Såtenatten via Helgesettjern, og mot Olfiskstøl-veien. 

I Skiløypa fra Holmevann-Svartevann ble høye stubber kappet ned. 



Stien fra Mykingveien mot Bruset, og ned til elva v/Mykingsjøen (Brusetrunden) ble ryddet 

og det samme med stien fra elva opp til veien ved Morten Varsla. 

Skiløype fra Skårsrudstølen mot Langevann ble ryddet.   

Lørdag 10. juni gjennomførte Saupeset og Belgefet Vel dugnad (kvisting, rydding, merking, 

etc) av sommerstier innenfor sitt område. Her deltok14stk  

 

HÅKONBUE: 

Det var offisiell åpning av HÅKONBUE ved Olav Høva Næss lørdag 1.juli 2017 kl. 14.00 

Ørjan Fresvik bidrog med sang og historier. 

Det var også lurspilling som seg hør og bør i Nes-fjellet.  Bålpanna var varm så hver og en 

kunne grille. Kaffe og kaker ble også servert. 

Til nå har dette vært et meget populært stopp/raste sted for alle. Mange har kosa seg her med 

grilling og overnatting. Takk til Olav H. Næss og hans famille for igangsetting av dette 

Enkeltpersoner har gitt ski/staver til å ha over døråpningen, en kost med ingravert " 

Håkonbue, postkasse til hytteboka.  

Olav Høva Næss har også gitt kr 1000 explicit til Håkonbue de to siste åra. 

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.  

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: 

 
Har fått positive tilbakemeldinger på infotavlene. Meldingene går på at folk synes de er 

oversiktlige og store/tydelige.  De vil bli byttes ut etter som det trengs. 

Hallingdalsløypa ligger fra i år inn under NNF. 

 

TURLØYPA PÅ MYKING: 

 

Denne er det Utbyggingslaget som står for, men vi ønsker så klart å samarbeide med de. 

Den skal i grove trekk følge Mykingbrøtet rundt-løypa. Løypa skal utføres med planert 

overflate som muliggjør preparering av skiløype på lite snø. Den vil også bli godt egnet til 

sommerbruk for fotturer og sykkelturer. Lengden er ca 6 km. 

Løypa ble godkjent i Nes Kommune før jul 2016, men Fylkesmann har stoppet prosjektet med 

spørsmål om at det kanskje må lages reguleringsplan. 

Her avventes det fortsatt svar. 

 

 



 
 

AVTALE MELTOM NNF OG NESBYEN TURIST -OG NÆRINGSSENTER: 

 

Vi er medlem av NTN  og er vi med på  markedsføring  av Nes ,drifte og utvikle NTN, og 

synliggjøre NNF.   

 
 
 
SKISPORET. NO: 

Har slitt litt i år også med at det ikke er alltid sporene vises. Tidligløypene våre blir også nå 

vist på Skisporet. Det er NTN som har avtale med Skisporet.no og vi får krav fra NTN. 

 

HJEMMESIDA: 

 

Hjemmesida vår har fungert ganske greit dette året. Viser ellers til skisporet.no og facebook-

sida vår. Det er mest sannsynlig  FACEBOOK-sida som vil bli benyttet til «daglige» 

oppdateringer.  
 
 
 
VINTERLØYPENE: 
 
Skisesongen kunne også i år starte allerede i slutten av november.  

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

I år har vi hatt nok snø, noe som har medført fine løyper alle steder. 

Vi har en god gammeldags vinter. 

Takk til løypekjørerne for en flott jobb. 

 
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. 

 

 

 
 
 
 
 

 


