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Det er avholdt to styremøter i perioden. I tillegg regelmessig kontakt pr e-ost og
telefon.

Styret har bestått av:
Leder Torgeir Bjerknes (på valg)
Styremedlemmer Inger Kilen – kasserer (ikke på valg)

Hans Bøthun (ikke på valg)
Lars Svåsand - sekretær (ikke på valg)

Revisor Janicke Knudsen (på valg)

Styret har hatt hovedfokus på følgende områder:

Skiløyper
Styret har som målsetting å gjennomføre minst en årlig dugnad mtp.
rydding/vedlikehold av skiløypenettet.
Reidar Heggland har også i 2016 vært ansvarlig for å lede dugnadsarbeidet.
Foreningen arrangerte dugnader lørdag 1. og  8. oktober. Det møtte hhv. 13 og 12
personer de to dagene. Oppmøtet var således skuffende – dessverre…
Lørdag den 1. ble det ryddet i nedfarten i Flyløypa ( øverst mot tregrensen) inne
ved Minnestølen. I tillegg ble det ryddet langs Gamleveien  vest for Fv50  fra
avkjøringen til Minnestølen sørover mot Einset.
Lørdag 8. ble det ryddet ny trasé  nordover Gamleveien fra Einset  slik at  hele
Gamleveien er ryddet i ”skiløypebredde”. Ved at denne løypen knyttes mot
Flyløypen har vi fått i ny skiløype i vært nærområde;- Minnestølsrunden.

Skibro på Gardli.
Sammen med Hallingskarvet Skiparadis har vår forening bidradd til bygging av den
nye broen over Vesleåni ved Gardli.  Grunnarbeidet er utført av Hermann
Rabbestøl og Stian Strand. Øvrig arbeid er utført av Reidar Heggland og Torgeir
Bjerknes.

Styret retter stor takk til alle som har deltatt på dugnadene og en ekstra stor takk til



“dugnadssjef” Reidar Heggland.

FV50
Som vanlig har styret fulgt med på vedlikehold og vinterdrift på FV50.
Oppgraderingen av Geiteryggtunnelen ble avsluttet 2016.
Mtp. vinterdriften oppfattes denne som god med tilfredsstillende trafikkregularitet
og trafikktallene er stabile.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er fortsatt godt besøkt. Størst trafikk i vintermånedene da 800-1000
ulike brukere besøker siden opptil 10000 ggr/mnd.
Facebook-siden (felles for Hallingskarvet Skiparadis og Myrland
Hytteeierforening) har ila 3 år fått hele 957 følgere! ( pr. 200317)

Nasjonalt Turskiltprosjekt – ”Stier i Sudndalen”
Styret i vår forening har besluttet høsten 2015 å ta ansvar for gjennomføring av
prosjektet i Sudndalen.
”Turskiltprosjektet – Det skal merkes i hele landet” er et nasjonalt skilt- og
merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og kommunene i
fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til
stier og turruter. Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for
prosjektet ( egne kriterier og egen manual) samt Merkehåndboka (DNT).
Prosjektet er ila 2013 -2015 gjennomført øvrige deler av Hol kommune som
samarbeidprosjekt mellom ulike sti- og løypelag og hytteeierforeninger.
Vi har fått tilsagn om ca. kr. 300.000,- i prosjektmidler og iht retningslinjene er
prosjektperioden 2 år
Det er ila sommeren 2016 arrangert et flere dugnader. Vi har samarbeidet med
Turgruppen i Hol IL, velforeningen i Sudndalslia, ”Sudndalens venner” og
Einsetlien Hyttevel. Til 2017 gjenstår  det fortsatt en del rydding av stiene på
vestsiden av dalføret samt en del varding og mye rød-merking. I tillegg skal alle
skilt og info-tavler settes opp. Prosjektet er planlagt avsluttet ultimo oktober 2017.


