
 
 

ØYUNGEN VEL    Side 1  

 

 

Årsrapport for 2013-2014 

 
 

 
 
A. Styret har siste året vært: 

Leder Arnfinn Nes 

Nestleder: Ola Bratberg 

Sekretær: Morten Steinhauer  

Kasserer: Finn Engesland 

Styremedlemmer: Henning Amdahl 

Tor Rindal Jakobsen 

 

Valgkomite:  Geirmund Østvold 

Vegard Strøm 

 

Revisor:   Otto Lauritzen 
 

     Vara:    Steinar Engebretsen  

 
 

B. Styrearbeid 

I tillegg til kontakt og samarbeid via telefon og e-post, har styret hatt fire møter i 

meldingsåret. Arbeidsoppgavene blant styremedlemmene har i stor grad vært som 

tidligere, og arbeidsplanen som ble vedtatt på forrige årsmøte er gjennomført.  

Ola Bratberg har vært vår representant i styret for Åstdalen Turløyper. 

 

C. Innbetaling av løype- og medlemsavgift 

Det har i noen år vært noe synkende oppslutning om Øyungen Vel og Åstdalen 

Turløyper, men siste året har mange betalt både medlemskap og avgift for 

skiløypene. Det er hyggelig og positivt.  

Øyungen Vel betaler løypeavgift for alle hyttene til Åstdalen turløyper, så når 

noen som bruker løypene ikke betaler, er det andre som dekker kostnadene for 

deres bruk av skiløypene. Vi har fra i år bare registrert de som har betalt 

medlemskap som medlemmer. Da er det fint å se at oppslutningen om Øyungen 

Vel har blitt større enn tidligere.  
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1. Viktigste oppgavene: 

Spørreundersøkelse om ønsker for vinterbrøytet vei i hyttefeltet. 

Den ble gjennomført med svarfrist 31. januar, og det ble sendt ut en påminning 

til de som ikke hadde svart. Av 143 hytte- og setereiere var det 35 som ikke 

svarte. 32 ønsket vinterbrøyting og 76 ønsket ikke. 

Merking og vedlikehold av skiløypene. 

Åstdalen Turløyper står som kjent for all løypekjøring, mens velforeningene 

utfører nødvendig merking og rydding av traseene i sine områder. Sist vinter 

var det så mye snø at stolpene delvis forsvant så løypekjørerne fikk problemer 

med å følge løypene. Det ble derfor kjøpt inn en del nye stolper som ble kjørt 

ut for å bedre merkingen. Ved snøfall har som tidligere hovedløypene mellom 

Bjønnåsen og Gammelskolla hatt første prioritet slik at hyttefolket i hele 

området skal ha mest mulig glede av gode løyper. Informasjon om skiløypene 

har vert tilgjengelig på www.skisporet.no  

Vi har etter søknad fått tillatelse av Pihl AS å utbedre «steinbrua» ved Liervaet 

for at løypemaskina lettere kan få passere Åa. 

 

 

2. Kart over skiløypene. 

Karta over skiløypene for hele området ble sendt ut til ut til alle vellets 

medlemmer tidlig på nyåret. 

 

3. Parkering og vannforsyning. 

Styret har ved brev til Pihl AS påpekt at plassen for vinterparkering fremdeles 

er for liten og at vi ønsker sterkt at den utvides. Pihl AS har svart at de i år vil 

utvide og utbedre suplassen/parkeringsplassen øvert i hyttefeltet, men har også 

planer for den øvre vinterparkeringa. Styret har påpekt at nedre del av 

hyttefeltet ikke har fått forbedret vannforsyningen, og Pihl AS har svart at de 

har lagt det inn i sine planer og budsjetter for neste år.  

 

4. Dugnad 

Første lørdag i september er fast dugnadsdag i Øyungen Vel. Sist høst møtte 

det også nokså få, men de gjorde stor innsats og noe arbeid ble utført. Prioritert 

oppgave var å forbedre kloppene over de våte områdene på stien mot 

Svartkampen. Det er i vinter kjøpt inn og kjørt ut materiell for videre arbeid 

med dette. Styret vil takke de som møtte for fin innsats, og ønsker flere 

velkommen til årets dugnad som blir lørdag 6. september.  

 

5. Samarbeidet med Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps 

Vi er glade for at Hjelpekorpsets er tilstede på Kvarstadsætra og yter ypperlig 

service med vare- og persontransport. Den servicen gjør også hyttene mer 

tilgjengelige for alle. Vi gir Hjelpekorset honnør for at de alltid er velvillige, 

blide og hyggelige og lager det ekstra trivelig å komme på hytta. Mer om 

arbeidet deres finnes på:  http://www.brumunddalrkh.no  

 

http://www.skisporet.no/
http://www.brumunddalrkh.no/
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6. Påskeskirennet 

Påskeskirennet ble også i år gjennomført på tradisjonelt vis med – og med god 

deltagelse. I alt 59 deltakere gjennomførte og fikk sine utmerkelser. Mange 

takk til de som hjalp til med gjennomføringen av rennet og ikke minst de som 

bidro med mange, fine gavepremier. 

 

7. Nye vedtekter 

Årsmøtet i fjor vedtok nye vedtekter som ble sendt som informasjon til alle 

hytte- og setereiere. Der ble det også orientert om at det heretter bare er 

medlemmer av Øyungen Vel som får del i vellets service og tjenester.  

 

8. Nettsted for Øyungen Vel 

Øyungen Vel har egen nettside www.oyungen.no. Den har blitt forbedret siste 

året. Her kan man finne informasjon, bilder og nyttige linker.  Er det noe du 

savner på nettsidene eller om du har stoff og bilder som er av interesse for 

medlemmene, kan dette sendes til Tor Rindal Jakobsen (torsin@hotmail.com) 

som vil oppdatere sidene. 

 

9. E-post adresser. 

Bruk av elektronisk post gjør kontakten mellom medlemmene både enklere og 

billigere. Vi oppfordrer derfor fortsatt hytte- og setereiere som enda ikke har 

oppgitt sine e-postadresser å gjøre det. Hvis noen er i tvil om deres adresser er 

registrert, ber vi om at de sender dem snarest. Det er utfordrende å holde slike 

adresselister oppdatert, så husk også å melde adresseendring!  

 

10. Nummerering av hyttene. 

Styret har i det siste anbefalt alle å nummerere hyttene slik at det er lett å finne 

fram for Hjelpekorpset eller for utrykningskjøretøy i tilfelle nødsituasjoner. Nå 

har kommunen satt i gang et arbeid mot å utvikle «gateadresser» også i 

hytteområdene. Styret har så langt bidratt med å opplyse om navnene på veiene 

i området.  

 

E. Økonomi. 

Økonomien er under god kontroll, men med sviktende innbetalinger av 

medlemskap og løypeavgifter kan dette endre seg raskt. Øyungen Vel søkte 

Ringsaker kommune om økonomisk støtte og fikk kr 25 000 for vårt arbeid i 

2013. Vi viser ellers til regnskapet som fremlegges. 

 

http://www.oyungen.no/
mailto:torsin@hotmail.com

