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Myrland Hytteeierforening 
ÅRSMELDING 2019 

  
 
 
Styret i Myrland Hytteeierforening (MHEF) har bestått av:  
 
Leder:  Knut Helland (ikke på valg) 
Styremedlemmer: Monica Fredriksen – kasserer (ikke på valg) 

Runar Eikhaug - sekretær (på valg) 
Rolf Kahrs Hansen (ikke på valg) 

Dugnadsansvar: Reidar Heggland. Reidar møter på de fleste styremøtene 
 
Revisor:   Janicke Knudsen 
  
Det ble avholdt fire styremøter i løpet av 2019. I tillegg kontakt pr e-post og  
telefon 

Dugnad 
Styret har som målsetting å gjennomføre minst to årlige dugnader for 
rydding/vedlikehold av skiløypenettet. I 2019 var det dugnad 5. og 12. oktober. 
 
På dugnaden 5. oktober var det et imponerende oppmøte med 35 ivrige 
«arbeidsmaur». Da fikk vi: 

• Ryddet ny trasé opp til den store parkeringsplassen ved 
Einset/Raggsteindalen 

• Ryddet på begge sider av riksveg 50 for å få bedre sikt 
• Ryddet ny sti ved Garli, hvor det var mye trær som måtte håndteres 

På dugnaden 12. oktober ble følgende utført: 

• Ryddet Rishovdløypa opp til mastene 
• Ryddet fra mastene innover Flyløypa ca 500 meter 
• Ryddet bakken ned mot myrene i «Skileikområdet» 
• Reidar Heggland var også i 2019 ansvarlig for å lede dugnadsarbeidet. I 

tillegg tok han viktige egne initiativ. Han fortjener en stor takk for 
ekstraordinær innsats og god ledelse. Blant annet grøftet og gravde han 
han langs Gamleveien på Minnestølsrunden. 
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Sti- og løypekart i Sudndalen:  
Vår forening har i 2019, som året før, formidlet kart over stiene og skiløypene i 
området. Til grunn for kart, skilt og løypenett ligger et omfattende arbeid utført 
av Torgeir Bjerknes. Stor takk til Torgeir! Rolf Kahrs Hansen har organisert salg 
av kart.  
  
Hjemmeside og Facebook: 
Hjemmesiden er svært godt besøkt. Den er i ferd med å etablere seg som 
«informasjonsorganet» i Sudndalen. Facebook-siden (felles for Hallingskarvet 
Skiparadis og Myrland Hytteeierforening) er nyttig og populær som tidligere. 
Rolf Kahrs Hansen har fungert som nettredaktør  
  
Medlemmer: 
I 2019 hadde vi 85 betalende medlemmer. Gjennom året har det vært jobbet med 
å få fatt i kontaktinfo til flest mulig av hyttene i nedslagsfeltet til foreningen vår. 
Vi sitter nå med kontaktinfo til nærmere 300 hytter. Styret har gjennom 2019 
invitert mange av områdets hytteeiere inn som medlemmer i foreningen. 
Monica Fredriksen har ledet arbeidet. 
 
Logo 
I løpet av 2019 har MHEF fått designet sin egen 
logo:  
  
Fv50 
Som vanlig har styret, med god hjelp fra Tore 
Knudsen, fulgt med på vedlikehold og vinterdrift 
på FV50. Veien over fjellet er blitt betydelig 
opprustet siste år. Først ble det gjort store 
investeringer i Geiteryggs-tunnelen, og i 
vår/sommer ble det lagt nytt asfaltdekke fra Geiteryggtunellen og ned til 
Østerbø. Med tanke på vinterdriften oppfattes veien som god, med 
tilfredsstillende trafikkregularitet. Men trafikktallene er dessverre også i 2019 
svakt nedadgående. Vestlendingene oppfordres på det sterkeste til å bruke FV50 
til og fra hytten! 
 
Hallingskarvet Skiparadis (HSP) 
Hytteeierforeningen samarbeider tett med Hallingskarvet Skiparadis. Det siste 
året har styret i vår forening jobbet aktivt for å få til en økning i frivillig 
løypeavgift. Dette kan en se gjennom skilt som er blitt hengt opp i løypenettet 
og gjennom aktiv promotering på myrland.org. I tillegg sendes det ut jevnlige 
påminnelser på epost til foreningens medlemmer. 
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Fjellservice, ved Martin Grøslandsbråten, er engasjert for å preparere løypene i 
vintersesongen 2019/20. Vi gleder oss over at løypene i vintersesongen har så 
høy kvalitet, og at løypene kjøres opp tidlig på dagen. Informasjon om 
løypekjøringen på Hallingskarvet Skiparadis sin Facebook-side hjemmeside er 
forbilledlig. 
 
Reidar Heggland og Knut Helland er hytte-eiernes representanter i HSP. Også 
Torgeir Bjerknes sitter i styret. Styreleder er Kjetil Larsgard. 
 
Utsatt årsmøte 2020 blir avholdt i høstferien 
Årsmøtet 2020 for MHEF ble på grunn av Covid-19 ikke avholdt i påsken, slik 
tradisjonen er. 
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