
ÅRSMELDING FOR  

EGGEDAL TURLAG 2021 - 2022 

 
 

 

Organisering 

 

Styret:  

 Leder    Geir Lyder Åsland 

 Styremedlem  Jostein Guttormsen 

 Styremedlem  Anders R. Widding   

 Styremedlem  Kristian Medalen  

 Styremedlem  Bjørn Gunnar Ravnås 

 Styremedlem   Nils Aasand 

 

Lokal lag: 

 Eggedal Vestfjell Turlag 

 Leder    Nils Aasand grunneier 

Styremedlem  Jon Bøle, grunneier 

 Styremedlem  Ingvild Låg Paulsrud, grunneier 

 Styremedlem  Roger Holmquist, hytteeier 

 Styremedlem  Bernt Eriksen, næringsliv 

 

 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 

 

 

 

 



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. Eggedalsfjella AS har 4 maskiner fordelt i fjellet med en på Haglebu, en på Markeli, og 2 på 

Tempelseter (stor og liten). Vi har kart som viser hvor det er faste skøytetraseer, og hvor det er 

klassisk. 
 

Årets sesong har bydd på en del utfordringer med tanke på været. Lite nedbør, mildvær og vind er en 

dårlig kombinasjon når en skal kjøres skiløyper. Vi ser nå viktigheten av gode traseer som kan kjøres 
på lite snø. Hele vinteren har egentlig vært preget av lite nedbør, mildvær og vind. Når vi først fikk litt 

nedbør så tok det ikke mange dagene før mildværet kom og tullet det til for oss. 

Vi har kjørt mye snøscooter og slodd i vinter da vi i perioder ikke har hatt nok snø til og kjøre med 

maskin.  
Hovedløypa i fjellet er kun kjørt med scooter et par ganger, ellers har det vært for lite snø til at vi har 

kunnet kjøre den. Det er i hovedsak turstien på Haglebu, Hovdanrunden, Sloko, internt på Markeli, 

rundt Istjern, sykkelstien og løypene på Djupsjøen som er kjørt. Vi har vært et par turer til 
Skallandslia, men pga lite snø i fjellet har det vært utfordrende og komme seg dit. 

 

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, men vi skal bli 

flinkere til å oppdatere status på løypene i dette området.  

 

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. Vi jobber med å se på løsninger for 

snøscooterne som blir brukt ellers i fjellet.   
 

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

steder langs løypene. 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. 
 

Felles møte med Eggedal Turlag og Sigdal kommune for hytteeierne/ velforeninger ble ikke arrangert 

i år da vi pga covid ikke ønsket å arrangere et fysisk møte. Nå som ting begynner å normalisere seg så 
er dette et møte vi håper at vi kan arrangere igjen neste sesong.   

 

Det administrative samt oppdateringer av hjemmeside og Facebook-side er satt bort til Sigdal 
Utvikling AS (tidligere Visit Sigdal AS), dette er et positivt samarbeid for begge parter. For hver 

sesong ønsker styreleder å overlate flere av sine oppgaver, som blir gjort på dugnad, til Sigdal 

Utvikling.  

De siste årene har det vært mindre arbeid med det administrative siden 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. Sesongen 2021/2022 ble facebook oppdatert ca 45 ganger. 

 

På nyåret i 2020 sendte Eggedal Turlag en søknad til Sigdal kommune om støtte til løypekjøring for de 
3 neste sesongene. Summen det ble søkt om var på kr. 1 million. Det er i samsvar med vedtak fra 

årsmøte i 2019. Etter at saken har vært til behandling i Sigdal kommune har vi nå fått beskjed om at 

bidraget blir på kr 650 000,- pr. år og at vi må søke hvert år. 

 
 

Sykkelsti Tempelseter – Bøseter 

 

Sykkelstien er fortsatt ikke ferdigstilt tross avtalen fra 2020.  



 

 
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. 

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

Ang innbetaling fra Tempelseterveien så valgte styret og fjerne innbetalingen fra bomavgiften i 2020 

og heller legge den på faktura fra velforeninger, veien, brøyter eller grunneier. Innbetalingen fra 
Tempelseter har vært dårlig i forhold til antall hytter og ved å gjøre dette så håper vi at vi kan øke 

innbetalingen i dette området.  

 

I 2021 så fikk vi kr 263 308,- i momskompensasjon. 
 

Regnskapet for 2021 viser et resultat på – 455 395,65,-.  

Dette gjelder sykkelstien Tempelseter – Bøseter. Når vi i 2016 fikk tildelt midler til sykkelstien ble 
ikke disse midlene inntektsført, det ble satt på egen konto, med et eget prosjektregnskap. Når det nå i 

2021 ble utbetalt kr 488 334,26, fordelt på grunneierne må dette føres som en utgift, selv om pengene 

har stått på egen konto - øremerket dette formålet hele tiden.  
Driftsresultatet uten denne periodiseringen viser et overskudd pr. 31.12.21 på kr. 32 938,61,-.  

Det ble også kjørt mer løyper sesongen 2020/2021, noe som gjorde at betalingen til Eggedalsfjella AS 

økte med 625 000,- inkl. mva denne sesongen.  

 
Tatt kommentarene ovenfor i betraktning viser regnskapet og budsjettet at det er grunnlag for videre 

drift.  

 
Oppsummering 

Sesongen 2021 - 2022 har vært veldig krevende med lite nedbør, mildvær og vind.  

Behovet for bedre grunnpreparerte løyper øker, og dette er noe det må jobbes med i alle områder. 

Brukerne forventer at vi skal kunne kjøre løyper på lite snø og oftere.  
Selv om sesongen har vært krevende så opplever vi at brukerne har forståelse for de avgjørelser som 

blir tatt og at de stoler på løypekjørernes vurdering av vær/ føret.  

Vi håper at de også støtter oss som tidligere, da vi har løpende utgifter som skal dekkes uavhengig av 
om det er mye eller lite snø. 

 

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».  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
3359 Eggedal. Tlf 32 71 48 08. 

Epost: post@eggedalturlag.no 

www.eggedalturlag.no 

 

Handlingsplan sesongen 2022-2023 

 
1. ADMINISTRASJON 

Fortsette å bruke Sigdal Utvikling AS (tidligere Visit Sigdal) 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 hvert år. 

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. BRAV 

Fortsette å bruke Skisporet.no.  

7. SYKKELSTIER/TURSTIER 

Fortsette med skiltprosjekter i alle områder, sommerstier. Jobbe videre 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. 

12. STI TIL HAGELEBUNATTEN 

I regi av Eggedal Turlag er det satt ned en gruppe som skal jobbe for sherpasti fra 

Haglebu Feriesenter og opp til Snøfonntjenn i første omgang, med forlengelse til 

toppen. 
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Regnskap pr. 31.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

24.05.2022, Eggedal 

 

 

____________________________   __________________________ 

Geir Lyder Åsland     Jostein Guttormsen 

 

 

___________________________   __________________________ 

Anders R. Widding     Bjørn Gunnar Ravnås 

 

 

____________________________   _________________________ 

Kristian Medalen     Nils Aasand 

EGGEDAL TURLAG 

   REGNSKAP OG BUDSJETT
Blå skrift = autooverføring fra andre regnark.

Regnskap pr.31.12.21  Budsjett 2021  Regnskap pr. 31.12.20 

INNTEKTER

Medlemsinnbetaling via giro 175 691,00kr                       50 000,00kr                137 500,00kr                       

Betaling via Norsk Tipping og Grasrotandelen 133 633,00kr                       79 870,15kr                         

VIPPS 111 324,06kr                       50 000,00kr                225 109,38kr                       

Inntekter hytteforeninger,bom, vei osv. 1 883 131,94kr                    1 900 000,00kr           1 711 485,47kr                    

Ytre Nes Løypelag 310 531,00kr                       250 000,00kr              306 631,00kr                       

Sum medlemsinnbetaling 2 614 311,00kr                   2 250 000,00kr           2 460 596,00kr                   

Grunneiere innbet. 83 550,00kr                         120 000,00kr              234 420,00kr                       

Næringsliv innbet. 246 000,00kr                       300 000,00kr              251 500,00kr                       

Tilskudd Sigdal kommune 650 000,00kr                       600 000,00kr              600 000,00kr                       

Kontoregulering Buskerud Næringshage 4 147,50kr                           

Vask av toaletter Madonnastien - fra Sigdal Kommune 10 000,00kr                         

Momskompensasjon, Lotteri og Stiftelsestilsynet 263 308,00kr                       140 000,00kr              210 983,00kr                       

Renter 393,82kr                              

BFK- Midler til stier Madonna og opp til fjellet, begge 

sider av dalen + sentrum 158 841,00kr                       

Fra grunneiere ang sykkelsti Tempelserer - Bøseter 1 692 045,00kr                    1 753 167,00kr                    

Ekstra frivillig løypeavgift i kopp på Jernia 950,00kr                              

5 549 214,00kr                   3 410 000,00kr           5 684 998,32kr                   

KOSTNADER

Innleid løypekjøring Eggedalsfjella AS 3 175 000,00kr                    2 550 000,00kr           2 550 000,00kr                    

Innleid løypekjøring Eggedal Vestfjell 249 625,00kr                       250 000,00kr              249 625,00kr                       

Sum løypekjøring 3 424 625,00kr                   2 800 000,00kr           2 799 625,00kr                   

Administrasjon (inkl porto) 200 000,00kr                       200 000,00kr              201 360,00kr                       

Annonse 5 000,00kr                   

NYG Reklame - reklamebannere, roll up, nettside  kr                        12 452,00 10 000,00kr                13 390,00kr                         

Domeneshop  kr                              840,00 800,00kr                              

Godtgjørelse til styrets leder  kr                        35 000,00 30 000,00kr                50 000,00kr                         

Gebyr nettbank  kr                              900,00 

Møteutgifter 11 018,00kr                         15 000,00kr                3 962,00kr                           

Brøytestikker/ gjerdestolper  kr                                      -   10 000,00kr                1 372,00kr                           

Diverse  kr                          3 599,00 224,00kr                              

Sommervedlikehold 97 733,39kr                         180 000,00kr              169 316,00kr                       

Merking, skilting sommerstier 2 063,00kr                           80 000,00kr                

Merking, skilting sommerstier - sentrum og opp til 

Madonnastien 207 464,85kr                       

Skisporet - brav.no  kr                        36 000,00 40 000,00kr                40 500,00kr                         

Sigdal Kommune 800,00kr                              

Fra grunneiere ang Sykkelsti Tempelseter - Bøseter 1 692 045,00kr                   1 802 985,00kr                    

Utbetalt til grunneiere Sykkelsti Tempelseter - Bøseter 

(egen konto) 488 334,26kr                      

Vask av toaletter Madonnastien 10 000,00kr                         

SUM UTGIFTER 6 004 609,65kr                   3 370 000,00kr           5 301 798,85kr                   

RESULTAT -455 395,65kr                     40 000,00kr                383 199,47kr                      


