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Medlemsbrev nr. 1/2013     
14. februar 2013 

 

VI ER PÅ NETT    

Fredag 15. februar lanseres Hemsedal Skiforening sin nye hjemmeside 

www.hemsedalskiforening.no 

Her vi du bl.a. finne en Turplanlegger med løypekart, løypebeskrivelse, oppkjørte løyper, 

smøretips og mye mer. Det er også fra denne siden du administrerer ditt medlemskap. 

 

BETALING AV MEDLEMSKONTINGENT  

Du vil nå motta en egen epost med ditt brukernavn og passord. Logg deg på via  

www.hemsedalskiforening.no  - du vil da få opp en melding som sier at du ikke har betalt 

medlemskontingenten - klikk OK og følg betalingsinstruksen. 

 

Merk! Funksjonaliteten er fremdeles under utvikling, men innmelding og betaling virker. 

Fremgangsmåten for f.eks. å legge til ytterligere familiemedlem eller et husstandsmedlem 

er litt omstendelig – blir enklere etter hvert. Se «Brukerveiledning» under 

«Medlemsmeny» på hjemmesiden. 

 

NYHET - RASTEPLASSER I GRØNDALEN OG PÅ GRAVSET   

Vi har etablert to nye rasteplasser i løypenettet, en i Grøndalen og en på Gravset.  

Rasteplassene blir utstyrt med sittebenker, bord, en bålpanne, ved og en snøspade. 

Fyrstikker og opptenningsbrikker e.l. må dere ta med selv. 

 

Ved rasteplassene vil det være et preparert område for skileik – perfekt for barnefamilier 

(og andre). 

 

Rasteplassen på Gravset finner du i umiddelbar nærhet til løypa ved krysset der 3 km. 

løypa tar av fra 5/ 8 km løypa. 

Rasteplassen i Grøndalen ligger langsmed Grøndalsløypa mellom Fagersetvannet og 

Golfbanen. Du finner rasteplassen omlag 2 km syd for Solheisen, der hvor Grøndalsløypa 

svinger mellom en løe og et gammelt fjøs. 200 m nord for fjøset ligger rasteplassen.   

 

På rasteplassene vil det også være en post som inngår i «Kjentmannsmerket» - se eget 

avsnitt. 

 

Som ellers hvor skiløpere raster i naturen tar vi med oss hjem det vi tok med til 

rasteplassen.   

 

God rast! 

KOMMER – KJENTMANNSMERKE    

De fleste benytter naturlig nok skiløypene i sitt nærområde. Som kjent har Hemsedal et 

fantastisk løypenett med 210 km preparerte løyper.  

http://www.hemsedalskiforening.no/
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Nå har du muligheten til å bli bedre kjent og oppleve perlene også andre steder i bygda. 

Kjentmannsmerket består av 8 poster som ligger i tilknytning til løypenettet i hele 

Hemsedal. På hver post er det en o-tang som du kan klippe med i Kjentmannskortet. 

Kjentmannskortet får du på Turistkontoret. Når du har vært på alle postene kan du gå på 

Turistkontoret og få et diplom og en Hemsedal-pin. 

 

For mer informasjon om postene og løypene som tar deg dit – se 

www.hemsedalskiforening.no 

 

Merk! Vi informerer på hjemmesiden vår og på FaceBook siden vår når postene er satt ut 

og Kjentmannskort kan hentes, så følg med! 

 

KOMMER – LANGRENNSBUSSEN    

Langrennsbussen vil være et tilbud til deg som ønsker å kunne gå f.eks. en skitur fra A til 

Å, uten å måtte gå samme veien tilbake, eller organisere kjøring til start/mål og henting 

av bil etterpå.  

 

For noen turer er planen å sette opp en «bussrute» hvor deltakerne kan gå på langs veien 

og bli kjørt til start. Bussen møter en ved mål og kjører samme rute tilbake. 

For andre turer vil det bli gitt et oppmøtested hvor bussen kjører alle deltakerne til start. 

Derfra går skituren tilbake til oppmøtestedet. 

 

Det finnes mange løypealternativ – vær og føre vil selvsagt avgjøre valget. 
Her er noen turmulihetene: 
 

 Trefta – Harahorn eller Harahorn - Trefta (ca. 30 km) – mulig scooterspor  
 Bjøberg – Lio (ca 15,8 km) – Tuv (ca 25 km) – følger preparert løype 
 Lykkja - Trefta – Gravset – Ulsåk - Trøim (ca 23,5 km) – følger preparert løype 

Turene vil bli annonsert på www.hemsedalskiforening.no og på FaceBook. Online 
påmelding og betaling av bussbillett på hjemmesiden. 

Vi håper å kunne invitere til første tur i løpet av vinterferien (uke 8) – følg med! 
 

Husk å planlegge turen din godt, les fjellvettreglene, følg med på værvarselet og pakk 
sekken riktig – mat, drikke og ekstra tøy hører alltid med! 

God tur! 

REKRUTTERING AV NYE MEDLEMMER   

Vi er nå ca 400 medlemmer (inklusive familiemedlemmer), men vi må rekruttere enda 

flere skal vi få tyngde og økonomi til å være med å gjøre en forskjell.   

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra med et par timers innsats på våre 

vervingsplasser i vinterferien og de kommende helgene. Vi planlegger å være til stede på 

Gravset, ved Solheisen og på p-plassen på toppen av Holdeskaret. På hvert sted vil det 

være en postkasse med materiell (flyere) og et banner som viser at vi er der. 

 

http://www.hemsedalskiforening.no/
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Send en epost til post@hemsedalskiforening.no og fortell hvilken plass du/dere ønsker å 

stå på og når. Evt spørmål kan rettes til Hege Austheim Jacobsen på tlf 410 27 772. 

 

 

BARNAS HOLMENKOLLDAG I HEMSEDAL 24. MARS 2013 (Palmesøndag) 

 

 

 

Vi har et nært samarbeid med Skiforeningen i Oslo og omegn, og for første gang i historien 

vil Barnas Holmenkolldag bli arrangert i Hemsedal på Gravset skiarena.  

Hemsedal Skiforening og Hemsedal Idrettslag vil stå som arrangør. Sammen vil vi skape 

en «Kollenstemning» hvor maskotene vil være til stede og alle vil få fine premier 

(barnesekk med overraskelser oppi).  

 

For informasjon om løypene se: 

http://www.skiforeningen.no/arrangement_kurs/barnas_holmenkolldag/midtelementer/loe

yper 

For mer info om arrangementet se: 

http://www.skiforeningen.no/arrangement_kurs/barnas_holmenkolldag/midtelementer/lok

ale_barnas_holmenkolldag/hemsedal 

 

Til arrangementet trenger vi en del frivillige funksjonærer. Har du lyst til å bidra, 

send en epost til post@hemsedalskiforening.no  

 

 

 

Vi ønsker alle medlemmer en riktig fin vinterferie!             

 

Skihilsen, 

Hemsedal Skiforening 

         

 

Påmelding 
www.hemsedalskiforening.no  
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