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ÅRSBERETNING 2011 (april 2011 – april 2012) 

 

 

Styret har i inneværende periode bestått av: 
 
Navn Funksjon Funksjonstid 
Terje Liveng Leder 2010-2012 (på valg)  
Nils Gudbrandsplass Kasserer 2011-2013  
André Høva Sekretær 2010-2012 (på valg) 
Jens Otto Bache Styremedlem 2011-2013 
Kjetil Pharm Styremedlem 2011-2013  
   
Martin Ahlbäck Varamedlem 2011-2013 
Marit Haug Varamedlem 2011-2013  
Odd Arild Juven  Varamedlem 2010-2012 (på valg) 
   
Helge Ludvigsen Revisor 2011-2013  
   
Dorte Rasmussen Leder valgkomité 2010-2013 
Erik Bråthen Medlem valgkomité 2011-2014 
Kåre Gullingsrud Medlem valgkomité 2011-2012 (på valg) 
 

Drift 

NNF mottok i 2011 373 innbetalinger fra medlemmer. Dette er fortsatt en fin 
framgang fra 2010, da antall innbetalinger var 351. I 2009 var antall innbetalinger 345 
og i 2008 303. Medlemskontingenten for 2011 var 900 kr. Frist for innbetaling av 
kontingenten er fra 2011 flytta til før sesongstart. Dette var nødvendig for at styret på 
en bedre måte kan planlegge utgiftene i forhold til inntektene. Kontrakter med 
entreprenørene inngås nå med avtalt beløp. Inntil 07.03.2012 var det registrert 356 
innbetalinger for 2012. Dette er én mindre enn på samme tid i 2011. Styret har likevel 
godt håp om å nå samme antall innbetalinger i år som i fjor. 
     
Noen av innbetalingene gjelder flere hytter, mens noen ikke betaler full kontingent 
pga. at de ikke går på ski, ikke bruker hytta vinterstid, for dårlig kvalitet på løypene 
osv. Enkelte betaler også et større beløp enn medlemskontingenten helt frivillig. Det 
tar styret som et tegn på at løypetilbudet faller i smak.   
 
Innbetalinger pr. 07.03.2012 er:  
 
Innbetalt  Sted                Betalt  Totalt   %Lokalt     % Totalt 

       5 500   Såten                  6     7           85.7         1.6 
       1 800   Olfisken               2   2         100.0         0.5 
      51 400  Grønhovd          53   75      70.7       15.4 
      16 800  Ranten              18   28       64.3         5.0 
     123 601 Myking              128              190                   67.4   36.9 
       2 000   Øyslettan              3     8     37.5               0.6 
       1 800   Fjellset                  2                10                   20.0                        0.5 
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      46 600  Skålsrudstølen   48               78                   61.5                       13.9 
       3600    Nystølen               4                12                   33.3                         1.1 
      12 900  Bruset                15                22                   68.2                        3.9 
       6 300   Voleli                     7                17                   41.2                        1.9 
      14 400  Foss                  16                  24                 66.7                       4.3 
       2 700   Nedre Foss          3                    5                 60.0                       0.8 
        900     Storeli                   1                    2                  50.0                       0.3 
       6 300   Nedrestølen         7                  13                 53.8                       1.9 
      37 921  Saupeset          43                  96                 44.8                      11.3 

     334 522 Til sammen      356                 589                60.4 
 
Årsmøtet i 2011 ble avviklet i Nes Fjellkirke på Ranten 25.april (Skjærtorsdag). Det 
var 25 stemmeberettigede til stede på årsmøtet og totalt 33 frammøtte.  
 
Det har vært 4 styremøter i 2011. Fokus for styrets arbeid er i tråd med 
bestemmelsene i de nye vedtektene for NNF, arbeidet med å holde vinter- og 
sommerløyper i best mulig stand. 
 
Styret er opptatt av å ha et ryddig og greit forhold til alle grunneiere som blir berørt av 
NNFs løyper. Det inngås skriftlige avtaler om løyperydding med grunneiere som 
berøres av ryddeaktivitet eller nye løyper. En stor del av løypene går på grunn som 
forvaltes av Nes Nordmark Grunneierlag. Styret har skriftlig avtale om brøyting og 
rydding av løyper med grunneierlaget.           
 
Det ble gjennomført sommerdugnad med rydding og merking av løypetraséer og 
diverse vedlikeholdsarbeid på karttavler. Dugnaden ble tradisjonen tro, gjennomført i 
samarbeid med Fagerhøy Fjellstue som serverte grillmat på dugnadsfesten lørdag 
kveld. 
 
Morten Haug gjorde en stor jobb med produksjon av løypeskilt også i 2011. Disse 
skiltene ble også for en stor del satt ut i terrenget av Marit og Morten Haug. Styret 
retter på ny en stor takk til disse to for entusiastisk innsats! 
 
NNF har infotavler på Myking (ved butikken), ved Fagerhøy, på Grønhovd, på 
Skålsrudstølen, ved Bruset der vinter- og sommerløypene krysser Brusetvegen. Vi 
har også tilgang til en del av infotavla som Saupeset og Belgefet vel har på 
Saupeset.  
 

Vinterløyper 

Styret har hatt mye arbeid med å få i stand avtaler som sikrer et løypenett med like 
god standard som vi har vært vant med åra før.  
 
Redningen for vinterløypenettet ble at det kom ny eier på Ranten hotell som var villig 
til å inngå ei avtale om løypekjøring med stor maskin i Myking/Grønhovd-området på 
økonomiske vilkår som NNF kunne leve med. 
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Avtalene om løypebrøyting i de andre områdene ble videreført med de 2 
entreprenørene vi har hatt avtale med tidligere. Dette er  Harald Bakkerud/Bernhard 
Jorde i området Saupset/Skålsrudstølen/Foss og Svein Erik Davidsen på Bruset.  
 
Det er fortsatt viktig at flest mulig betaler medlemskontingenten i NNF dersom vi skal 
kunne opprettholde løypenettet på et godt nivå også i vintrene framover. 
 
Fagerhøy Fjellstue og Ranten hotell betaler ikke medlemsavgift til NNF for 2012. 
Fagerhøy bidrar ved å betale en avtalt sum for løypekjøring direkte til Ranten. 
Ranten bidrar med egeninnsats i form av løypekjøring.  
  
Det er inngått avtaler med løypeentreprenører med et budsjett på til sammen 
360.000 kr for vinteren 2011/12. Kr. 20.000 er budsjettert til administrasjon. Honorar 
til løypekjøring er en betydelig utgiftsøkning i forhold til året før. 
 

Sommerløyper 

Arbeidet med sommerløypene har kommet et godt skritt videre også i 2011. 
Brusetrunden, Dynarunden , Holmevannsrunden, Skurvenattrunden og 
Såtenattrunden er  alle ferdig merka og skilta med mange nye og fine skilt. 
  
Tur/sykkelløypa over Mykingbrøtet fra hyttefeltet på Nystølsida til Fagerhøy er ferdig 
merka og skilta. 
 
Sommerløypene gir fine turalternativer for ulike værforhold. 
 

Hjemmeside 

Friluftslaget har fått etablert egen hjemmeside hvor informasjon fra laget er lagt ut. 
Det legges også jevnlig ut informasjon om forholdene i fjellet. 
Hjemmesidens adresse er: www.nnfriluftslag.org 
E-post: post@nnfriluftslag.org 
 

http://www.nnfriluftslag.org/
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