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Til alle medlemmer i Hemsedal Skiforening, 

 
        16. november 2013

   
1 ÅRS JUBILEUM 
Hemsedal Skiforening er litt over ett år gammel – mye har skjedd siden 17. september 

2012. Vi er nå over 650 medlemmer, hvorav ca 20 % er fastboende. Målet er å passere 
1000 medlemmer i løpet av denne sesongen – kjenner du noen som burde bli medlem? 
 
Kr 100.000.- ble overført til Hemsedal Utmarkservice som utviklings- og driftsstøtte første 
sesongen. Målet for inneværende sesong er kr 250.000.-. Er du en potensiell sponsor, eller 

kjenner du en? 
 

DET ER NÅ TID FOR Å BETALE MEDLEMSKONTINGENT 2013 – 2014 

Vi har nå startet på en ny sesong - den går fra 1. september 2013 til 31. august 2014. Du 

vil i neste uke (47) motta en epost med lenke til innlogging og betaling.  

 

Merk! Fra og med denne sesongen har vi ikke lenger gruppen "Husstandsmedlem". 

Tidligere husstandsmedlemmer er nå knyttet sammen med familiens hovedmedlem, og 
begge er nå registrert sammen som "Familiemedlemskap". 
     
Medlemskap og kontingent for sesongen 2013-2014: 
 Familiemedlemskap - 2 eller flere personer som tilhører samme husstand kr 440.- 
 Enkeltmedlem - ordinært kr 300.- 
 Enkeltmedlem - senior - over 67 år kr 170.- 
 Enkeltmedlem - junior - under 26 år kr 150.- 

 
Har du spørsmål til betaling av medlemskontingent, kontakt: Elisabeth Hanche-Olsen på 

epost: ehaolsen@online.no eller tlf: 908 53 655 
 

NÅ BLIR DET 5 RASTEPLASSER  

 

 
 
Rasteplassene er et fint turmål for barnefamilier og et tilbud til alle som vil ta seg en liten 
pause på skituren. Hver rasteplass vil ha 2 store bord, bålpanne, ved og en spade. Husk å 
ta med fyrstikker og kanskje litt opptenningsflis/brikker selv. Ved hver rasteplass er det en 
liten skibakke hvor det er fint å bygge hopp, bølger, orgeltramp o.l. 
 
 

 

 

mailto:ehaolsen@online.no


 

www.hemsedalskiforening.no    2 

 

Her finner du rasteplassene: 
 Gravset - ca 3,5 km fra Gravset skistadion på langs 8km løypen  
 Grøndalen v/Fagerset – ca 2 km fra Solheisen 
 Lio/Knuteløypa (?) – nøyaktig plassering er ikke valgt ennå – har du et forslag? 
 Helsingvatn rundt løypen nedenfor Løkenstølene – ca 5,5 km fra p-plass ved 

Hestanåne og ca 2,5 km forbi Ulsåkstølen 
 Storevatn rundt løypen v/løypekryss Storemyr X Lausjø – ca 5,5 km fra p-plassen 

ved Hestanåne og ca 2 km fra Blomeslettene 
 

God rast! 

 

LANGRENNSBUSSEN GÅR I ÅR OGSÅ  

    

Langrennsbussen er et tilbud til deg som ønsker å kunne gå en skitur fra A til Å, uten å 

måtte gå samme veien tilbake, eller organisere kjøring/henting av bil etterpå.  

Langrennsbussen vil gå fra plassen utenfor Turistkontoret kl. 10:00. Planen er å sette opp 

buss i forbindelsen med juleferien, vinterferien og påskeferien, samt på lørdager fra og 

med uke 9. Turene vil bli annonsert på hjemmesiden til Hemsedal Skiforening, på 

www.hemsedal.com og på vår FaceBook-side. Online påmelding og kjøp av bussbillett på: 

www.hemsedalskiforening.no 

 

Noen av turalternativene vil være: 
 Start Bjøberg – via Tuv (ca 25 km) – Holdebakken til mål Trøim (ca 30 km) følger 

preparert løype 
 Start Lykkja – via Trefta – Gravset – Ulsåk – mål Trøim (ca 23,5 km) – følger 

preparert løype  
 Start Trefta – mål Harahorn (ca. 30 km) – høyfjellsløype - mulig scooterspor – buss 

fra Trøim til Trefta - henter på Harahorn for retur til Trøim 
 

Vi vil fortløpende vurdere andre turalternativ, og tar gjerne imot forslag. Skriv til 
post@hemsedalskiforening.no 

Vær og føre vil selvsagt avgjøre valget. God tur! 

BARNAS HOLMENKOLLDAG I HEMSEDAL 13. APRIL 2014 (Palmesøndag) 

 

Vi har et nært samarbeid med Skiforeningen i Oslo og 

omegn, og for andre gang i historien vil Barnas 

Holmenkolldag bli arrangert i Hemsedal på Gravset skiarena.  

Hemsedal Skiforening og Hemsedal Idrettslag står som 

arrangør. Sammen vil vi skape en «Kollenstemning» hvor 

maskotene vil være til stede og alle vil få fine premier (flott 

barnesekk med overraskelser). Mer info om arrangementet 

vil komme på hjemmesiden og FB-siden vår. 

Til arrangementet trenger vi en del frivillige 

funksjonærer. Har du lyst til å bidra, send en epost til 

post@hemsedalskiforening.no  
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INGRIDLØYPEN ER GJENÅPNET SOM UTMARKSLØYPE 

 

Nå kan du glede deg til en flott tur på Gravsetåsen med fantastisk utsikt over hele 

Hemsedal. På toppen er det postkasse med gjestebok! 

Utmarksløype vil si at traseen er merket, men vil ikke bli preparert regelmessig. Når vær, 

føre og ressurser tillater det vil Hemsedal Utmarkservice kjøre opp løypen med scooter.  

Ingridløypa starter fra Gravset - ta av til venstre i første løypekrysset etter ca 200m på 
vei mot Helsinglia - løypen går derfra opp på Gravsetåsen (1064) - forbi Ullsåknuten 
(1055) - vider til Olatjerne og Lintjern - derfra følger den traseen langs Helsingvatn og 
tilbake til Gravset. 
 

4,9 MILLIONER TIL GRAVSET – VARMESTUE I 2014 

Den 12. november 2013 kan vi lese i Hallingdølen at Gravset er den store vinneren 

kommende år. 
 
Kommunestyret har nå ferdigbehandlet Kommuneplanen for anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet for de fire neste årene. 
 
Øverst på listen står snøkanonanlegget på Gravset som alt er i drift, men som står i kø for 

spillemiddel-finansiering. 
Det neste på listen er kultursal i sentrum og en varmestue på Gravset. 
Nummer fire på listen er svømmehall. 
 
For Gravset er ønsket for 2014 er å kunne betale ut 1,4 millioner til snøkanonene som alt 
er etablert, samt 250.000 til en utvidelse til 3 km-løypa. Dessuten 1 million til varmestue. 
2 millioner skal hentes av private midler og dugnadsarbeid. Til sammen blir dette 4,9 

millioner i løpet av året.  
 
I tillegg kommer en halv million i såkalte nærmiljøanlegg for å få på plass lysløype og 
skileikområde. 
 
Rulleski – på lenger sikt - asfaltert rulleskiløype er også med, riktig nok på listen over 
uprioriterte anlegg for perioden 2013–2025. 
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SKØYTELØYPE OG KLASSIK LØYPE FRA HOLDEBAKKEN (LODGEN) TIL 

TUV 
 

 

 

Skogsmaskinen holder i disse dager på med rydding og bredding av langrennsløypen fra 
Holdebakken til Tuv. Her vil det bli plass til både skøyting og dobbeltspor for klassisk 
denne sesongen. 
 

NYTT SKILEIKOMRÅDE PÅ GRAVSET 

 
På «VM-haugen» er det nå opparbeidet et flott skileikområde med lys og flere traseer hvor 
små og store kan ha det gøy på ski. Her er det mulighet for både hopp, «utfor» og 
bølgeterreng. 

 

    

 

TORSDAGSMELDINGEN HJELPER DEG Å PLANLEGGE TUREN 
 

   

 
Hver torsdag kl 16:00 vil du kunne lese om hvilke løyper som vil bli preparert til helgen, og 
ca når. Det er Hemsedal Utmarkservice som bestemmer prioriteringen ut fra vær og 
førforhold. 
 

Hemsedal Skiforening ønsker alle en riktig fin skisesong med mange fine 

turopplevelser! 
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www.hemsedal.com 

 

PS! Sett av tid til Årsmøte mandag 30. 
desember 2013 kl 17:00 på Kommunehuset. 
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