Stavadalen Hyttevel
Styrets årsberetning for perioden 1. mars 2013 til 30.
september 2014
Styrets sammensetning
Styret har siden årsmøtet 28. mars 2013 bestått av:
Anders Aagenæs, styreleder
Vidar Skoglund, styremedlem – løypeansvarlig
Irene Kristiansen, styremedlem – dugnad og løyper
Øyvind Refsahl , kasserer
Om regnskapsperioden og rapporteringen
På årsmøtet den 28. mars 2013 ble det besluttet å prøve en avvikende regnskapsperiode, dvs. fra 1.
oktober til 30. september hvert år. Vi er således midt inne i en slik periode nå (1. oktober 2013 –
30. september 2014, her kalt «Regnskapsperioden»). Rappporteringen i denne årsberetning
gjelder for Regnskapsperioden, dvs. fra 1. mars 2013 til 30. september 2013.
Årsberetningen som nå avlegges vil, for å dekke aktiviteten frem til i dag, også ta for seg status i
inneværende periode, som går fra 1. oktober 2013 frem til 30. september 2014.
Aktivitetsområde og medlemmer
Styret har i Regnskapsperioden og hittil i sesongen 2013-2014 konsentrert sin virksomhet om
løypearbeid, skilting, kommunikasjon med medlemmer og enkelte sosiale aktiviteter. En
grunnleggende og viktig aktivitet er å holde oversikt over alle medlemmer, med mailadresser og
telefonnummer. Uten en slik oversikt har velet ikke mulighet til å drive rettferdig innkreving av
kontingenten.
Hyttevelet har fått flere medlemmer, særlig ved utbygging av hyttene nederst i bakken. Vi ønsker
alle nye hjertelig velkommen.
Styremøter og øvrige møter
Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden hvorav ett av disse var et felles styremøte med
Liaåsen Hyttevel. I tillegg til dette har det vært en del møter med grunneier, løypekjørere, flere
møter med Liaåsen Hyttevel samt presentasjon til Årsmøtet til Liaåsen Grunneierlag.
Økonomi
På årsmøtet i fjor ble det vedtatt å endre regnskapsåret til 1. oktober-30. september. Dette for å
sikre at inntekter og kostnader til en sesong kommer i samme regnskapsår siden det aller meste av
kostnadene er knyttet til løypekjøringen. Dermed blir det et kort regnskapsår som skal godkjennes
på årsmøtet denne gang, fra 1. mars-30. september 2013.
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Inntektene for Regnskapsperioden (1. mars – 30. september 2013) har vært totalt ca. kr. 19.000.
Dette dreier seg hovedsakelig om for sent innbetalte kontingenter for forrige regnskapsperiode
(2012-2013). Utgiftene for Regnskapsperioden er på ca. kr 45.000, og et underskudd i perioden på
kr. 26.000. Resultatet er ikke representativt for aktiviteten i en hel sesong, da inntektene kun er
etterslep på tidligere ubetalte kontingenter, mens utgiftene dekker storpartene av kostnadene for
vintersesongen 2012-2013. Dette vises også ved at velets konto ved avslutning av
Regnskapsperioden var på ca. kr. 68.000.

Status for perioden 2013-2014 viser at det er innbetalt kontingent fra nesten alle medlemmene.
Pr. i dag er det i overkant av 10 ubetalte kontingenter, men noen av disse er lovet innbetalt. Styret
purrer de som ikke betaler. Det kom inn ca 2.140 i ekstra inntekter etter utsendelse av giro fra
Valdres Destinasjon. 2 grupper betaler ikke kontingent, og det er ubygde tomter og grunneier
(Vidar Stavedal).
Budsjettet
Budsjett for inneværende periode (2013-2014) ble vedtatt på årsmøtet i 2013, med kr. 71.000 i
brutto inntekt og ca. 62.000 i brutto kostnader, og et resultat på kr. 9.000. Styrets prognose er at
kostnadssiden i år ikke overstiges, da snøforholdene har gjort at det er noe mindre løypekjøring på
grunn av dårlig vær i lange perioder etter jul.
Aktivitetsnivået bestemmes av inntektene og snøforholdene. Med 3 ulike løypekjørere, og med
forutsetning om samme snømengde og sesong som i år, bør kostnadene kunne ligge på omtrent
samme nivå som inntektene gjennom et helt regnskapsår. Styret vil på årsmøtet vise hvordan
kostnadene fordeles.
Kommunikasjon med medlemmer og andre
Facebook: Aktiviteten på Facebook-gruppen vår, ”Stavadalen Hyttevel”, fortsetter å øke kraftig og
har nå passert 300 medlemmer. Denne gruppen er gratis, interaktiv og brukerstyrt, noe som er
svært positivt. Og det er tilsynelatende et positivt tiltak for å bedre kommunikasjonen internt.
Ulempen er at det fortsatt er noen som ikke er på Facebook, slik at ikke alle medlemmer nås denne
veien. Det er også viktig å være klar over at Facebook-gruppen også inkluderer flere medlemmer
som ikke er medlem i hyttevelet vårt. Men vår vurdering så langt er at dette likevel er positivt siden
det setter vårt hyttevel mer i sentrum. Og morsomt at flere av medlemmene nå har lagt ut
morsomme og flotte filmsnutter av ulike aktiviteter i området.
Hjemmesiden til hyttevelet: Hjemmesiden til hyttevelet kan nå nås via en lenke fra hjemmesiden
til Stavadalen Skisenter: (www.Stavadalen.no). Hjemmesiden er nok ikke så mye brukt, men den er
nyttig til å legge ut formell informasjon, og bør brukes så mye som mulig til å legge dokumentasjon
på. Styret ønsker tilbakemeldinger på bruken av hjemmesiden.
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E-post: Brukes fortsatt til innkallinger, men er noe tungvint da mail-adresser stadig skifter, samtidig
som medlemsregisteret er vanskelig å holde ajour. Vi setter stor pris på om dere kan gi beskjed hvis
dere endrer mailadressene.
Løypekjøring
Er det ikke utfordringer pga for lite snø, så er det utfordringer pga for mye snø… Denne sesongen
har det vært store problemer pga ekstreme mengder med lett puddersnø som har vært vanskelig å
komprimere. I tillegg har det fortsatt å snø jevnt og trutt med få oppholdsperioder, og det har vært
mye dårlig sikt som har gjort det vanskelig å kjøre løypene. På toppen av dette har mange trær blitt
brutt ned av is og snø, og disse har lagt seg inn i løypetraseène og vanskeliggjort løypekjøringen.
Vi er ikke fornøyd med dagens løsning der løypekjøringen deles på 3 parter; Brødrene
Hermundsplass, Vidar Stavedal og Fjellstølen Løypeservice. Koordineringen er vanskelig,
informasjon og kommunikasjon mangelfull, og utstyret fungerer ikke optimalt. Scooterne lager for
dårlig såle og klarer ikke å komprimere snøen godt nok, mens Vidar Stavedal ikke har sporsetter slik
at vi får satt spor på de flotte, brede traseène som nå kjøres på Makalaus.
Ginzugroomeren, som Liaåsen investerte i (og som vi har betalt noe av), er nå forkastet siden
løypekjørerne nekter å bruke den mer. Dermed har de gått tilbake til kjøring med enkel sporsetter.
Styret har jobbet mye med å få på plass en bedre løsning, og har som nevnt hatt flere møter og
mye kontakt med Liaåsen for å få på plass et samarbeid i et felles løypelag. Vi har også opprettet
kontakt med Bagn IL for å sikre lokal støtte i arbeidet. Vi kommer til å stifte ”Makalaus Løypelag”
for å samle ressursene her, og har allerede mottatt støtte på kr. 300.000 fra Sparebankstiftelsen
DnB til kjøp av løypemaskin. Vi har ikke besluttet hvilken maskin vi skal gå for, og er fortsatt i
diskusjoner rundt valg av driftsform. Dette vil vi redegjøre nærmere for på årsmøtet.
Det er planlagt en befaring i hele løypenettet lørdag den 5. april for å vurdere bredde på traseèr og
hva som er mulig å få til. En av utfordringene er hvordan vi skal unngå å kjøre løyper over vannene.
Dugnader og sosiale aktiviteter
Høsten 2013 ble det gjennomført dugnad over 2 helger (28/9 og 5/10) med svært godt oppmøte. Vi
vil berømme alle flinke hyttefolk som har deltatt med stor iver og entusiasme i dette arbeidet. Den
første helgen ble benyttet til å utvide traseen gjennom skogen fra Stormyra og til Postkasse-krysset
slik at den er bred nok til at tråkkemaskinen til Vidar Stavedal kan komme gjennom. Dette arbeidet
ble utført av 8-10 personer med 3-4 motorsager på ca 4 timer.
Den andre helgen ble det fokusert på det området som ligger lengst unna veiforbindelse, nemlig fra
Postkasse-krysset og ned til Jartrudtjern. Det ble en drøy marsj inn med motorsager, skilt, og annet
utstyr, men en fantastisk innsats ble gjennomført av et 30-talls engasjerte hytteeiere som i vel 4
timer jobbet så svetten rant. Traseen ble fantastisk bra, og vi har i vinter kunnet glede oss over en
helt annen standard på løypa ned til Jartrudtjern etter at Vidar Stavedal nå kan kjøre den store
maskinen helt ned til myra.
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Planen er nå i første omgang å bredde traseen ned til Ormekula slik at den store maskinen kommer
ned dit, og kanskje kan vi fullføre 10 km runden via Ormekula, Myrkjegonga og Jartrudtjern i høst.
Rakfisk-arrangementet begynner å bli en tradisjon og også i år var det felles buss-transport frem og
tilbake til Fagernes. Vi har ellers gjennomført ”Makalaus Open” to ganger, det første i påsken 2013
og det andre i vinterferien i 2014 (for å unngå snømangel i bakken pga sen påske). Makalaus Open
er en konkurransepreget men uformell alpin-konkurranse i den store bakken med start og mål ved
heisen og en morsom, profesjonelt stukket løype med skikkelige porter. Det konkurreres i 4 klasser
(Herrer, Damer, Gutt og Jente) og ca 50 personer har deltatt begge årene. Arrangementet avsluttes
med AfterSki i Makalausbua og premieutdeling.
Det ble også gjennomført et flott barneskirenn i barnebakken påskeaften etter et par år med
opphold i denne aktiviteten, og det planlegges nytt barneskirenn denne påskeaften. Flott med
hytteeiere som tar initiativ og bidrar til sosiale aktiviteter for oss alle sammen. For tredje år på rad
ble det også gjennomført en svært uformell men morsom ake-konkurranse nederst i Utsiktsveien
på Nyttårsaften. Film av denne aktiviteten finnes under ”Filer” på facebook-siden vår.
Når sesongen er over får vi gjøre en ny evaluering på hvilke aktiviteter vi skal legge inn som faste
punkter i den sosiale kalenderen til vellet. Her må man finne en balansegang slik at det blir en
passende mengde. Uansett er det behov for flere ressurspersoner som kan være villige til å bidra
for å skape samhold og aktivitet i området vårt. Spesielt ønsker vi oss en ”talefør” rennansvarlig
som kan ta oppgaven med ”speaker”-tjenesten.
Skilt
Skiltene som ble levert i samarbeid med Valdres Destinasjon, kom opp i løpet av sommeren og
høsten. Det står nå skilt på myra midt i hyttefeltet, ved pumpehuset, i løypekrysset ovenfor
flystøtta, ved toppen av skiheisen og i postkasse-krysset der man kjører ned til Jartrudtjern. Det
skal i tillegg komme opp karttavle med løypekart øverst ved skiheisen samt ved postkasse-krysset.
Vi har fått et nytt skilt som skal stå i barnebakken og peke mot Søndre Fjellstølen, og så trenger vi i
alle fall et skilt som peker nedover mot Jartrudtjern. Spørsmålet er hva dette skal peke til, hva skal
stå på det? Innspill mottas med takk.
Med dette avsluttes årsberetningen for perioden 01.03.2013 – 30.09.2013.
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