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EGGEDAL TURLAG 2018-2019 

 
 

 

Organisering 

 

Styret:  

 Leder    Geir Lyder Åsland 

 Styremedlem  Jostein Guttormsen 

 Styremedlem  Anders R. Widding   

 Styremedlem  Kristian Medalen  

 Styremedlem  Bjørn Gunnar Ravnås 

 Styremedlem   Gunbjørn Aasand 

 Kommunens rep. Skogbrukssjefen 

 

Lokal lag: 

 Eggedal Vestfjell Turlag 

 Leder    Gunbjørn Aasand. grunneier 

 Styremedlem  Nils Aasand, grunneier 

Styremedlem  Jon Bøle, grunneier 

 Styremedlem  Vemund Frøvold, grunneier 

  

 

 Haglebu og omegn 

 Leder   Kristian Medalen, grunneier 

 Styremedlem  Knut Aabø, grunneier 

 Styremedlem  Morten Olsen, næringsliv 

 Styremedlem  Lise S. Nybo, hytteeier 

 Styremedlem   Helge Thorsby, hytteeier 

 Styremedlem   Nils Arne Fagerli, hytteeier 

 Styremedlem   Lars Håkon Nerum, grunneier 

Varamedlem   Heidi Eilertsen Løvstad, hytteeier 

 

 

 Tempelseter og omegn 

 Leder   Bjørn Gunnar Ravnås, grunneier 

 Styremedlem  Torstein Skalland, grunneier 

 Styremedlem  Gunbjørn Vidvei, grunneier 

 Styremedlem   Pål Kristiansen, hytteeier 

 Styremedlem  Bent Wang Haflan, hytteeier 

 Styremedlem  Arne Kvalheim, hytteeier 

 

 Djupsjøen og omegn   

 Leder   Anders R. Widding, grunneier 

 Styremedlem  Åse Lene Eckhoff, grunneier 

 Styremedlem  Anders F. Strand, grunneier 

 Styremedlem   Bjørn Unhjem, hytteeier 

 Styremedlem   Frode Haugen, næringsliv 

 Styremedlem   Arve Gudal, hytteeier 



 

Hovedstyret har hatt 3 møter, samt masse telefon- og mailkontakt. 

 

 

Arbeidsoppgaver 

 

Alle maskinkjørte løyper på østsida av fjellet ble satt bort til Eggedalsfjella AS fra sesongen 

2012-2013, som har 4 maskiner fordelt i fjellet med en på Haglebu, en på Markeli, og 2 på 

Tempelseter. Vi har kart som viser hvor det er faste skøytetraseer, og hvor det er klassisk. 

 

Det har vært en varierende vinter med tidvis mye mildvær og vind. Dette har resultert i at det i 

perioder har vært krevende og kjøre løyper. Etter en vinter som denne så ser vi virkelig 

viktigheten av godt underlag i traseene, her er det mye å hente. Den første vinterferieuken var 

preget av mildvær og vi hadde dessverre ikke mye skiføre og skilte med, men det tok seg opp 

i uke 8 da kuldegradene på natta kom tilbake. I ukene etter og frem mot påske var det snø, 

kuldegrader og supert skiføre. Til tross for sein påske så hadde vi trikkeskinner over hele 

fjellet, og med strålende sol og blide skiløpere ble dette en fantastisk påske. Det ble ikke kjørt 

løyper etter at påsken var over.  

 

Løypene på Vestsida blir kjørt med snøscooter og noe med tråkkemaskin. Vi får ikke så 

mange tilbakemeldinger fra dette området, men de vi får er for det aller meste positive. 

 

Alle maskinene har også denne sesongen hatt GPS´er så vi får oppdateringer på skisporet.no 

når løypene blir kjørt. Dette er en tjeneste som blir flittig brukt av brukerne. Snøscootere og 

tråkkemaskin som bli brukt på Eggedal Vestfjell har også denne tjenesten  

 

Til vinterferien ble det som vanlig satt ut bålpanner og putekasser med ved og 

opptenningsutstyr flere steder langs løypene. De sto ute til over påske, og dette har vi også 

mottatt mange godord for. Dette er et lite og relativt enkelt og billig tiltak som gir mye tilbake 

både i form av kos og hygge for brukerne og goodwill til turlaget. 

 

Eggedal Turlag har i år som i fjor hatt et møte sammen med Sigdal kommune hvor alle 

hytteeierne ble innbudt. Dette var et veldig bra møte hvor informasjon ble utvekslet begge 

veier. Eggedal Turlag får alltid masse lovord og god støtte på disse møtene. 

 

Denne sesongen, som de siste, ble alt det administrative samt oppdateringer av hjemmeside 

og Facebook-side satt bort til Sigdal og Eggedal Turistservice AS, dette har vært et positivt 

samarbeid for begge parter. For hver sesong ønsker styreleder å overlate flere av sine 

oppgaver, som blir gjort på dugnad, til SET. 

De siste årene har det vært mindre arbeid med det administrative sien mye av innbetalingene 

har kommet i store bolker fra lag, veier osv.. 

Vi legger ut oppdateringer på Facebook og hjemmesiden så ofte som mulig for å informere 

hvordan det ser ut og blir kjørt mot helgen.  

 

Sommergruppa har lagt ned enormt arbeid i planlegging og søknad om midler til skilting og 

merking av sommerstier. Alle stiene som det er søkt om i denne omgang er nå merket og vil 

være ferdig i løpet av sommeren 2019. 

 

Vi har også fått tildelt midler til og skilte gamle stier fra Eggedal Sentrum og opp mot fjellet 

på begge sider av dalen, samt til merking i Eggedal Sentrum. Dette er det en egen gruppe som 

jobber med og de er godt i gang med merkingen.  

 



Stien til Madonnastatuen skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2019.  

Det ble 01.06.18 montert en personteller i begynnelsen av stien og frem til snøen kom så ble 

det registrert at 25 000 personer hadde gått stien. Stien ble våren 2018 kåret til «Norges 

fineste turrute», en kåring som ble utført av Gjensidige Stiftelsen.  

22.juni 2019 er det 10 års jubileum av Madonnastatuen og åpning av stien og gapahuken. 

Mer informasjon finnes på vår nettside.  

 

Lederne i lokallagene har jobbet med å få en oversikt over utbedringer som bør/må gjøres i 

løpet av sommeren for å tilrettelegge traseene bedre for løypemaskinene. 

 

Økonomi 

 

Også i år har fokuset vært på å jobbe for å få inn penger til Turlaget via fellesinnbetalinger på 

bom, vei, brøyting osv. Vi tar inn penger via bomavgifter, brøyteavgifter og campingavgifter. 

Dette har blitt gjort med stort hell. I tillegg kan man laste ned en giro på hjemmesiden. Vi har 

opprettet muligheten til å støtte oss via VIPPS, noe som gav umiddelbare resultater. Vi har 

kuttet ut muligheten til å betale via Medlemsløsningen på nett og innbetaling via SMS. 

Grunneierne bidrar økonomisk til turlaget, men gjør også mange tiltak på dugnad.  

 

Fra 2018-2020 har vi fått bevilget kr 600 000,- fra Sigdal Kommune. Dette er en økning fra kr 

350 000,- som vi har fått tidligere år.  

 

I 2018 så fikk vi kr 132 810,- i momskompensasjon. 

 

 

Oppsummering 

Sesongen 2018-2019 har vært noe varierende med noen utfordrende perioder. Det har i 

hovedsak dreid seg om en periode etter nytt år og rundt vinterferien som var krevende da vi 

hadde mildvær hele døgnet. Det tæra på snøen og underlaget, men i denne perioden fikk vi 

igjen for den gode jobben som ble gjort tidlig på sesongen med tråkking av såle. Med en god 

såle og litt mer snø så hadde vi perfekte skiløyper ut påska. Tusen takk til alle våre flinke 

løypekjørere! Rutinene blir naturlig nok bedre for hvert år som går og all jobb som lagt ned i 

fjor, i tillegg til det som har blitt tilført i år, vil gjøre neste sesong enda mer «lettkjørt».  

Regnskap og budsjett viser også at det er grunnlag for videre drift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3359 Eggedal. Tlf 32 71 48 08. 

Epost: post@eggedalturlag.no 

www.eggedalturlag.no 

 

Handlingsplan sesongen 2019-2020 

 
1. ADMINISTRASJON 

Fortsette å bruke SET til adminstrasjonsarbeidet og oppdateringer/utvikling av 

hjemmeside og Facebook. 

2. SKILT OG KART 

Fortsette skiltprosjektet mht. sommerstier. Også jobbe for å få opp flere infoskilt om 

løypene og hvordan dagsturister kan betale inn, spesielt på grensen mellom 

Krødsherad og Sigdal, ved Flatvollen og ved siden av kartet på Ski Haglebu. 

3. UTBEDRINGER OG VEDLIKEHOLD AV TRASEER 

Lage oversikter basert på vinterens erfaringer og merknader. Denne jobben forventes 

det at de lokale utvalgene utfører ifølge vedtektene, samt at de lager budsjett for sitt 

område og dugnader for å gjennomføre jobben som trengs å gjøres før neste sesong. 

Hvert område står for utbedringer i sitt område. 

4. SØKE OM MIDLER 

Søke om momskompensasjon i år også. 

5. NÆRINGSLIV 

Følge opp det gode arbeidet som er påbegynt mht. at næringslivet får noe tilbake når 

de støtter Eggedal Turlag (logoer på bannere, hjemmesiden, skilt i fjellet osv.) 

6. JACILLA 

Fortsette å bruke Skisporet.no.  

Fronte hovedsponsorene på skisporet.no. 

7. SYKKELSTIER/TURSTIER 

Steinsetting av Madonnastien ferdigstilles sommeren 2019. Fortsette skiltprosjektet i 

av sommerstier i alle områder. Jobbe med sykkelsti fra Tempelseter-Bøseter. Andre 

tiltak på sommerstier – klopper, bruer, skilt, markarbeid osv. 

8. HYTTEFORENINGER/LAG 

Få lokallagene og grunneiere til å følge opp styrene i hver forening/lag. De skal også 

markedsføre Eggedal Turlag, ordne med innbetalinger fra foreningen, bidra i form av 

dugnader osv. 

9. GRUNNEIERE 

Jobbe for at flest mulig grunneiere legger løypeavgiften på samme giro som f.eks. 

bom, brøyting el.l., samt at alle grunneiere krever inn samme beløp. 

10. CAMPINGPLASSENE 

Fortsette samarbeid med campingplassene som ble inngått i september 2014. 
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Blå skrift = autooverføring fra andre regnark.

Regnskap pr. 31.12.18  Budsjett 2020 

INNTEKTER

Medlemsinnbetaling via giro 47 000,00kr                      50 000,00kr                       

Betaling via Norsk Tipping og Grasrotandelen 10 151,50kr                      

VIPPS 67 554,67kr                      50 000,00kr                       

Inntekter hytteforeninger,bom, vei osv. 1 820 197,00kr                1 900 000,00kr                 

Ytre Nes Løypelag 257 030,00kr                    250 000,00kr                    

Sum medlemsinnbetaling 2 201 933,17kr                2 250 000,00kr                 

Grunneiere innbet. 111 950,00kr                    120 000,00kr                    

Næringsliv innbet. 322 820,00kr                    300 000,00kr                    

Tilskudd Sigdal kommune 600 000,00kr                    600 000,00kr                    

Momskompensasjon 132 810,00kr                    140 000,00kr                    

Renter 741,06kr                          

Skiltprosjekt

Buskerud Fylkeskommune - merking av stier 

Eggedal Vestfjell 132 311,00kr                    

SUM INNTEKTER 3 502 565,23kr                3 410 000,00kr                 

KOSTNADER

Innleid løypekjøring Eggedalsfjella AS 2 210 000,00kr                2 550 000,00kr                 

Innleid løypekjøring Eggedal Vestfjell 256 856,25kr                    250 000,00kr                    

Eggedalsfjella AS (utestående for løypekjøring, 

tidligere år) 469 250,00kr                    

Sum løypekjøring 2 936 106,25kr                2 800 000,00kr                 

Administrasjon (inkl porto) 199 920,00kr                    200 000,00kr                    

Annonse Haglebuposten  kr                       5 500,00 5 000,00kr                         

Reklamebannere, roll up, NYG Reklame, inaur  kr                     28 010,00 10 000,00kr                       

Domeneshop  kr                       1 134,00 

Godtgjørelse til styrets leder  kr                     15 000,00 30 000,00kr                       

Møteutgifter 12 070,00kr                      15 000,00kr                       

Brøytestikker  kr                     21 250,00 10 000,00kr                       

Deltakelse hyttemessa, stand og brosjyre  kr                           300,00 

Sommervedlikehold 76 376,99kr                      180 000,00kr                    

Merking, skilting sommerstier 9 450,00kr                        80 000,00kr                       

Merking, skiltin sommerstier - Eggedal Vestfjell 69 131,00kr                      

Skisporet.no 37 600,00kr                      40 000,00kr                       

Sigdal Kommune  kr                           800,00 

SUM UTGIFTER 3 412 648,24kr                3 370 000,00kr                 

RESULTAT 89 916,99kr                      40 000,00kr                       

EGGEDAL TURLAG 


