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MEDLEMSUNDERSØKELSE 

Til årsmøte 2019, Gravset 30.12 2019. 



MEDLEMSUNDERSØKELSE
Gjennomført via Survey Monkey
Fra 24/11 – 29/12 2019
213 svar













Har du forslag eller kommentarer til spørsmål nr. 3-5 over 
om skiløypene, når det gjelder preparering, tilgjengelighet, 
løypenett eller annet?

115 kommentarer. 
Svært mange er fornøyd.



Har du forslag eller kommentarer til spørsmål nr. 3-5 over om skiløypene, når 
det gjelder preparering, tilgjengelighet, løypenett eller annet?

Noen innspill: 
• Flere skøyteløyper
• Flere høyfjellsløyper
• Hyppigere preparering

• Løypa Heggeruste (20km) til Hjartingstølen burde prepareres hele året. Dette er jo en del av 
Gravsetrennet. 

• Skulle ønske dere kjørte spor på Kjølen-Hunsem fra jul. Opplever også at de preparerer 
løypene for sent på dagen. 

• Ønsker hyppigere preparering fra Huso til løypenettet ved Gravset. Viktig for Hemsedals 
største hyttefelt GolfAlpin

• Egne løyper for fotgjengere 
• Hovedløypa rundt Storevatn i Nørelien må forbedres. Den er alt for bratt på toppen. 











Har du forslag eller kommentarer til spørsmål nr. 7-10 
over om TILBUDENE FRA HEMSEDAL SKIFORENING?

86 kommentarer



Har du forslag eller kommentarer til spørsmål nr. 7-10 over om TILBUDENE FRA 
HEMSEDAL SKIFORENING?

Noen innspill: 
• Skibuss bør gå fra Eikredammen, Golf Alpin
• Skibussen kan ha flere avganger. 
• Om mulig bør skibussen starte på Vavatn før den henter folk på Lykkja, så vi kan gå tilbake til Vavatn
• Langrennsbuss t/r Trøim - Gravset
• Det kunne ha gått skibuss fra Hemsedal Sentrum til Gravset T/R, i samsvar med Skistar. Så blir det ikke så mye 

biler på Gravset i f. eks. julen og påsken

• Kan bli synligere i sosiale medier 
• Enda mer info på FB 

• Spa fram utstyret på rasteplassen når det har kommet snø. Et bord eller vedkassa kan være borte halve 
vinteren. 

• Bedre merking av retning og avstand til nærmeste bålplass/rasteplass 
• Ingen rasteplasser på strekninga Tuv - Bjøberg - Feten.







Har du forslag eller kommentarer til spørsmål 12 over, om hva Hemsedal Skiforening 
skal fokusere mere på? (69 svar)

Noen innspill: 

• God ide å bidra til videreutvikling av sti/veinett for sykkel - gjerne med familieprofil 
• Legge til rette for stisykling på deler av løypenettet om sommeren 
• Utbedring av sykkel løyper f. eks mellom Hemsedal og Gol, Blomeslettane - Golsfjellet fjellstue. 
• Sykkelrute fra Blomeslettane over til Nøreli MÅ det gjøres noe med om den skal kunne stå merket sykkelsti. 

Bør vurdere bedre tilrettelegging av skiløyper enkelte steder for å sikre bedre tidlig preparering.
• Sykkelkart og samarbeide med Hemsedal Utmarkslag og tilrettelegging for sykling. 

• Jeg tenker at mer fokus på randonne vil være ett pluss. Det sies at det er mange fine frikjøringssteder i 
Hemsedal, men at de må merkes og tilgjengeliggjøres på en bedre måte.

• Savner kart over randonne turer i området 
• Mer fokus på Rando



Har du forslag eller kommentarer til spørsmål 12 over, om hva Hemsedal Skiforening 
skal fokusere mere på? (69 svar)

Noen innspill: 

• Dalløypen fra Moen Camping til Tuv/Grøndalen/Lio må rustes opp da det er her turistene kommer til å 
frekventere. Fint om Skiforeningen kan tenke seg en form for kampanje inn mot dette store segmentet.

• Løypene Tuv - Lio - Bjøberg - Bulidalen - Tuv bør prepareres så fort det lar seg gjøre. TAKK! 

• Vinter topp 10 merker med fokus på aldersgruppen 10-15 år slik at toppene er overkommelige. Samarbeide 
med sykkelprosjektet i Hallingdal både sti og tursykling Skileik er veldig gøy og å få til noe på Gravset, tommel 
opp 

• Skibuss sentrum-Gravset

• Jeg nevnte medlemsfordeler. Tenker at HS bør støtte lokale butikker. 



Oppsummering - foreløpige funn: 

• Medlemmene er i hovedsak veldig fornøyd/fornøyd. 

• Medlemmer ønsker i tillegg til gode skispor; flere skøyte og høyfjellsløyper og hyppigere 
preparering. 

• Noe løypeutbedring enkelte steder

• Flere avganger og destinasjoner med skibuss

• Mer/bedre info på FB

• Tilsyn og merking til rasteplasser

• Ønsket prioriterte aktiviteter: Medlemmene ønsker at HSF og skal ha fokus på tursykling, 
tett fulgt av konkrete prosjekter med HUS, så randonne og kurs/foredrag. 



Vi ønsker alle en fortsatt fin skisesong!


