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Det er avholdt et styremøte i perioden. I tillegg regelmessig kontakt pr e-post og 

telefon. 

 

Styret har bestått av: 

Leder    Torgeir Bjerknes   (ikke valg) 

Styremedlemmer  Inger Kilen – kasserer   (på valg) 

    Hans Bøthun   (på valg)  

   Runar Eikhaug - sekretær  (på valg) 

 

Revisor   Janicke Knudsen   (på valg)   

 

Styret har hatt hovedfokus på følgende områder: 

 

Skiløyper 

Styret har som målsetting å gjennomføre minst to årlige dugnader mtp. 

rydding/vedlikehold av skiløypenettet. 
 

Reidar Heggland har også i 2017 vært ansvarlig for å lede dugnadsarbeidet.  

Hovedfokus i 2017 ble rettet mot Helårsløypen, -  fra Skibyen til Myrland, Einset 

og Minnestølen. Det ble arrangert 4 dugnader; 

19. august ( 17 pers): Skibyen – Skarabakken, 26. august: (10 pers): Skarabakken-

Myrland, 30. september ( 5 pers): Einset – Minnestølen, 7. oktober (31 pers – 5 på 

skibro og 26 i skiløyper): Rundløypa, Rishovdløypa og ved Utsikten.  

Vår forening har i dugnadsarbeidet søkt samarbeid med andre hytteforeninger i 

Sudndalen. Rekordoppmøtet 7/10 var særs gledelig og det bemerkes  at 7 av de 26 

som deltok på skiløypedugnaden var fra hyttevellet i Sudndalslia. 

Takk til alle som har deltatt på dugnadene! 

 

 

Skibro på Einset. 

Sammen med Hallingskarvet Skiparadis (HSP) har vår forening rehabilitert den 

gamle broen sør for Einset. Nytt bjelkelag og nytt dekke er lagt slik at broen nå 

tåler begge løypemaskinene. Skiløypen fra Myrland er lagt om og gå nå over broen 



og fortsetter på vestsiden av Vesleåni mot parkingplassen på Einset.  

 

Skibro nedfor Fossejuvet. 

I samarbeid med HSP ble det i løpet av sommer og høsten bygget en 22m lang bro 

over Storeåni  neden Fossejuvet  – Sudndalen langsre bro! Arbeidet avsluttet 21/10 

i det første snøfallet kom til Sudndalen. Det vises til rapporter på vår hjemmeside 

der dugnadarbeiderne er takket for stor arbeidsinnsats! 

 

Styret takker spesielt  “dugnadssjef” Reidar Heggland for ekstraordinær innsats! 

 

 

FV50 

Som vanlig har styret fulgt med på vedlikehold og vinterdrift på FV50.  

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)  er nyttig og  populær som tidligere. 
 

 

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). 

 

Det er ila sommeren 2017 arrangert et flere dugnader. Vi har samarbeidet med 

Turgruppen i Hol IL,  velforeningen i Sudndalslia og Einsetlien Hyttevel.  

Prosjektet ble avsluttet oktober 2017.  Over 7 mil med stier er ryddet, merket og 

vardet.  70 stolper, 245 skilt og 4 infotavler er satt  opp. 20 kartoppslag i stikryss 

ble det ikke tid til å sette opp, men kommer opp i 2018. Likeså vil turbeskrivelsene 

på ut.no bli fullført 2018. Totalt ble prosjektet ”Stier i Sudndalen” tildelt kr 

315000,- i prosjektmidler. 



 

Hallingskarvet Skiparadis ( Sudndalen sti- og løypelag). 

 

MHEF har i alle år samarbeidet tett med HSP. De siste års bygging av skibroer er et 

resultat av et tett og godt samarbeid.  

HSP har ila 2017 brukt ca. 100000kr (maskinentreprenør) på planering og 

drenering av skiløypa mellom Gardli og Gamleveien nord for Einset. Det ble også 

lagt ned flere store rør  ( side ved side) der skiløypen krysser Vesleåni nord for 

veien til Kaslegrasmyre.  

 

De ulike løypenemndene i kommunen har fra 2017 også fått ansvar for 

sommerløypene, - stier og evt. sykkelløyper.  

Hol kommune avsatte i 2017  5 mill kr til et Sti- og løypefond der de ulike sti- og 

løypelagene i kommunen kan søke om prosjektmidler.  

 

Torgeir Bjerknes ble høsten 2017 innvalgt som styremedlem ( hytteeiernes 

representant)  i HSP. 


