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1. HOVEDSTYRET

1.1  Hovedstyrets medlemmer og organisering

Styrets sammensetning:
Ragnvald Jevne   leder
Jan Erik Mæhlum  nestleder
Finn Olsen  økonomi 
Kjersti Moltubakk styremedlem
Kari Birkeland  styremedlem 
Signe Marit Steine Jevne varamedlem  

I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper vært i 
hovedstyret for 2008:
Jostein Synstrud  Hyttekomiteen
Erik Hanssveen  Sti- og løypekomiteen 
Anne Siri Rønning BakkebergTurkomiteen  
Terje Myhre  Fjellsportgruppa (LOF) 
Hedda Solås Taugbøl Ungdomsgruppa 
Elisabeth Hasselknippe  Barnas Turlag

Organisering av styret 
LOTs styre består fast av det valgte styret og komite-/grup-
pelederne. Dette fungerer godt og bidrar til å samordne forenin-
gens mangesidige aktiviteter. 

Styremøter
Det utvidete styret har hatt 8 møter i perioden. En rekke saker 
er behandlet og mye gjensidig 
informasjon er utvekslet.

1.2 Økonomi

Organisering av økonomiarbeidet
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for LOT. 
Daglig leder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regn-
skapsbyrået. Finn Olsen har samarbeidet med daglig leder, 
styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap 
gjennom året. 

Regnskap-07. Revisjon
Regnskapet for LOT for 2007 ble framlagt, gjennomgått 
og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av Ernst & 
Young. Revisjonsrapport foreligger på LOT-kontoret.
Regnskapet for 2008 vil bli framlagt for årsmøtet 5.3.09 for 
gjennomgang og godkjenning.
Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor hvert år. 
Vi viser til talloppstillingen i årsregnskapet. 

1.3 Daglig leder
LOT har siden 1999 hatt Anne Brit Lee Thorsrud ansatt som 
daglig leder i 50 % henholdsvis 65 % stilling. 
Det er et stort behov for denne stillingen. Dette er en viktig res-
surs for LOT både i forhold
til medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, DNT-systemet, 
kunder og for den interne drift av LOT.
I 2006 tegnet LOT innskuddspensjon i Storebrand for daglig 
leder. Dette er en bedriftsbetalt pensjonsordning hvor bedriften 
sparer et avtalt beløp eller en prosentandel til den ansattes 
lønn. Sparebeløpet settes inn på en individuell pensjonskonto i 
Storebrand.  

Storgata 34
Våre lokaler betyr mye for LOT. Dette er et samlingssted for 
vår aktivitet og våre medlemmer. Det er også en viss omsetning 
i ”butikken.” 

1.4 Åpningstider LOT-kontoret 
Kontoret har hatt åpent følgende dager: Tirsdag, torsdag og 
fredag hver uke fra kl. 10.00 – 15.00. Maureen Beth har vært 
sommerhjelp på LOT-kontoret når Anne Brit har hatt ferie. Da 
har kontoret også hatt åpent lørdager fra 10.00-14.00.
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Medlemstype Per 
31.12.08

Per.
31.12.07

Per 
31.12..06

Per 
02.11.05

Per
02.11.04

Per
01.10.03

Per
01.10.02

Per 
01.10.01

Hovedmedl. 1151 1149     1135 1170 1172 1200 1225 1266
Student/ungdom
19 – 26 år 101 97    102   82   63    143    83 86
Honnørmedl. 193      191       189 188 194  193  190 191
Husstandmedl. 446       468       499 482 481  543  528 521
Barnas Turlag 244       250       257 248 204 237   293 264
Livsvarige 32    32    35  33 33   34   34 34
Skoleungdom
13 – 18 år 153 149    132     
Æresmdl. 2     2          2          2         2         2        2        2
Sum 2320 2338    2351     2340   2263   2352  2355  2364

1.5 LOTs medlemsmasse

Oversikt over medlemsutviklingen i LOT 2001-08:

Det blir solgt mange medlemskap på LOT-kontoret, og styret 
håper at vi med fortsatt betjent kontor og utadrettet virksomhet 
vil øke den totale medlemsmassen framover. I 2008 vil LOT bli 
knyttet direkte opp mot medlemssystemet i Oslo via internett. 
På denne måten får vi registrert nye medlemmer og eventuelle 
endringer på medlemmer med en gang.
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Fra ungdomsgruppas base camp i Leirdalen



1.6 LOTs mål og styrets arbeid

I §1 i LOTs vedtekter heter det:  “Lillehammer og Omland 
Turistforening (LOT) er en selvstendig  lokalforening tilsluttet 
Den Norske Turistforening.”

LOTs overordnede mål er følgende:
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og 
sikkert  friluftsliv.”

LOTs delmål
For å nå LOTs overordnete mål er følgende delmål satt:

1. Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett.
2. Drive turisthytter for å sikre ferdselen i LOT/DNTs sti- 
og løypenett.
3. Arrangere turer for medlemmer og 
ikke-medlemmer.
4. Legge til rette for friluftsliv for barn, 
barnefamilier og ungdom.
5. Arbeide for økt bruk av nærområdene.
6. Bidra til vern av naturområder.
7. Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet.
8. Arrangere informasjonsmøter og kurs.
9. Samarbeide med andre lokale foreninger og 
Den Norske Turistforening (DNT).

LOTs  virkeområde
LOTs medlemsområde er Lillehammer, Gausdal og Øyer samt 
den nordre delen av Ringsaker kommune. 
Arbeidsområdet er identisk med medlemsområdet med et par 
unntak.  LOT har ansvar for stimerking fram til Friisvegen i 
Ringebu kommune. I Gausdal Vestfjell har LOT ansvar for 
stimerking fram til Liomseter (mens DNT Oslo og Omegn har 
ansvaret derfra og nordover).

Styrets arbeid
Styret har gjennom 2008 arbeidet med mange små og store •	
saker bl.a. søknader om økonomiske midler til barne- og 
ungdomsarbeid, søknad om midler til turprogram, miljø-
saker, foredrag m.m.
LOT v/styret hadde informasjonsstand i gågata 6/9.08. •	
Hensikten var å informere om LOT og verve medlemmer. 
Det	ble	solgt	flere	medlemskap	på	standen.	Flere	turist-
foreninger hadde stand samme dag på sine steder.
LOT arrangerte møte for tillitsvalgte på Vargstad             •	
videregående skole januar 2009. Fokus på møtet var 
turlederinnstruks. 
Høstmøte på Vargstad videregående skole ble holdt torsdag •	
27. november. Thor Flogenfeldt jr fra HIL kåserte om 
utvikling av bærekraftig næringsutvikling i norske fjell-
bygder. Deretter var det foreningsinformasjon og gjennom-
gang av utvalgte aktiviteter for 2009.

 
Representasjon

Daglig leder har deltatt på daglig leder-møte i Oslo.•	
Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger og •	
diverse møter med Østlandsforeningene. 

Ragnvald Jevne har holdt innlegg på Lillehammer       •	
kommunestyres seminar om Olympiaparken.
Kari Haugstulen og Ragnvald Jevne deltok på DNTs 140-•	
års markering i Oslo.
Erik Hanssveen har deltatt i plan- og utviklingsarbeid på •	
flere	fronter	for	eksempel	på	Nordseter,	og	han	har	også	
deltatt	i	flere	møter	med	Lillehammer	kommune.
På landsmøtet i Drammen deltok Ragnvald Jevne, Jan Erik •	
Mæhlum, Kari Birkeland og Kjersti Moltubakk.
Barnas Turlag v/Bente Monset har deltatt på •	

       aktivitetslederkurs på Preikestolhytta.
Leder av hyttekomiteen, Jostein Synstrud har deltatt på •	
hytteseminar på Preikestolhytta. 

Uttalelser
Styret	har	i	2008	uttalt	seg	i	flere	saker:

Kommunedelplan for Lillehammer - fysisk aktivitet og •	
naturopplevelse 
Reguleringsplaner på Nordseter ved Sjusjøen.•	
Uttalelse om igangsetting av planarbeid for ønsket ut-•	
viklingsretning i Olympiaparken.
Høring til strategi- og strukturutvalgets innstillinger i      •	
forkant av landsmøtet i Den Norske Turistforening.

Informasjon
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for LOT. Det blir 
ivaretatt på ulike måter. Hyppig annonsering av Turkomiteens 
og andre gruppers mange aktiviteter forteller allmennheten mye 
om foreningens virksomheter. I tillegg har alle turer og arrange-
menter i regi av LOT stått oppført under ”Det skjer”-spalten i 
GD samt på nettstedet GD puls. Internettsidene 
www.turistforeningen.no/lillehammer oppdateres 
fortløpende,	og	er	mye	besøkt.	Her	finner	man	også	
turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc.
Kari	Birkeland	har	lagt	inn	de	fleste	aktivitetene	på	internett
fra høsten 08. 
Daglig leder har også stadig kontakt med pressen. 
Turprogrammet ble i 2008 trykket i 20 000 eksemplarer, og 
delt ut til 19.400 husstander i Lillehammer, Øyer, Gausdal og 
nordre deler av Ringsaker. 
I	tillegg	distribueres	turprogrammet	til	mange	flere.	Vi	sender	
ut etter en egen mailingliste, til legekontor, større bedrifter i 
området	etc.	Ellers	har	LOT	hatt	omtale	flere	ganger	i	GD	og	
Byavisa om våre turer og aktiviteter.

LOTs internett-sider:

Adressen er: www.turistforeningen.no/lillehammer

E-post:  lillehammer@turistforeningen.no
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1.7 Samarbeid med andre
Styret/komiteene og gruppene har direkte og indirekte hatt 
samarbeid med en rekke offentlige institusjoner, organisasjoner, 
lag og foreninger, ikke minst i forbindelse med gjennomføring 
av spesielt Barnas Turlag turer.

Reiselivsnæringen
Lillehammer Turist AS på Skysstasjonen selger/ låner ut DNT-
standard nøkler.

faktum at mange medlemmer ikke etterspør lokale tilbud, men 
legger mer vekt på det totale DNT-tilbudet, noe som selvføl-
gelig er helt greit. Vi drar stor nytte av nærheten til Rondane, 
Jotunheimen osv med et meget attraktivt nettverk med DNT-
hytter og stier. På den annen side er det også mange medlem-
mer som setter pris på den innsatsen LOT gjør, selv om de ikke 
benytter seg av de lokale tilbudene. Vi er dessuten sikre på at 
tilretteleggingen vi utfører, også ved rydding og merking av 
stinettet,	fører	til	at	flere	folk	kommer	seg	ut	på	tur.

Medlemsutviklingen i LOT står på stedet hvil, og det kan vi 
ikke si oss fornøyd med, selv om vi antakelig fortsatt har en 
relativt høy andel av befolkningen registrert som medlemmer. 

Det mest vesentlige nye tiltaket i 2008 var at LOT arrangerte 
en fem dagers ”base camp” ved Krossbu på Sognefjellet for 
ungdom i alderen 13 – 16 år. Leirleder var Kari Haugstulen. 
Innkjøp av utstyr ble gjort mulig gjennom tildeling av ”årets 
gave” fra Sparebankstiftelsen.

Sommeren 2008 ble kanonaustet ved Kroken fullført ved hjelp 
av elever og lærere fra Vargstad videregående skole samt 
foreningens egne dugnadsfolk.

Styret retter en takk til alle som har gjort en frivillig innsats 
i 2008 som turledere, veiledere, koordinatorer og dugnads-
arbeidere. Innsatsen blir satt stor pris på - både i og utenfor 
organisasjonen!

Styrets oppsummering
Styret ser tilbake på et godt arbeidsår.  Vi begynte året med å 
samle tillitsvalgte, turledere og veiledere på tvers av komiteene 
til et seminar der turlederinstruks var tema. Dette er et ledd i 
Den Norske Turistforenings satsing på sikkerhet. 

En del av styrets arbeid er å holde kontakten med DNT-
familien. I februar var LOT vertskap for et regionalt møte med 
de øvrige turistforeninger og turlag på Østlandet, der vi bl.a 
drøftet DNTs veivalgdokument og DNTs stukturutvalgs første 
innstilling. Disse sakene ble også behandlet på DNTs lands-
møte.
LOT	lanserte	flere	kurstilbud	i	programmet	i	2008.	GPS-kurset	
ble vellykket, mens de øvrige tilbudene ikke traff på samme 
måte. Turlederkurs ble lyst ut sammen med Gjøvik og Toten 
Turlag, men kom ikke i gang.

Styret mener det er viktig å tilby organiserte aktiviteter, og vi er 
stolt av omfang og bredde i turprogrammet. Samtidig er det et 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Hovedstyret

Ragnvald Jevne         Jan Erik Mæhlum             Finn Olsen           Kjersti Moltubakk          Kari Birkeland 
styreleder         nestleder      økonomi  styremedlem  styremedlem
  
Jostein Synstrud (hyttekomiteen)             
Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen)
Anne Siri Rønning Bakkeberg (turkomiteen)           
Terje Myhre (LOF)
Hedda Solås Taugbøl (ungdomsgruppa)           
Elisabeth Hasselknippe (Barnas Turlag)

LOT-kontoret i Storgata
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2. STI- OG LØYPEKOMITEEN
2.1. Medlemmer, møter og representasjon
Det har ikke vært utskiftninger siden 2007, slik at komiteen har 
bestått av Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), 
Reidar Brun (medlem), Mass Lier (medlem), 
Bjørn Olav Sveinhaug (medlem), Olav Tjønntveit (medlem) 
og Martin Åsegg (medlem).

Reidar Brun meddelte dessverre før jul at han av helsemessige 
årsaker må trekke seg fra videre arbeid – etter mer enn 40 års 
sammenhengende virke i Sti- og løypekomiteen.

Komiteen har hatt to møter. 13.05 ble det lagt planer for 
prosjekter og den enkeltes arbeid for sommeren, og dette ble 
oppsummert  25.11. Etter det siste møtet hadde vi tradisjonen 
tro en middag med inviterte dugnadsarbeidere. 

Leder har representert komiteen på møter i LOTs hovedstyre. 
Utad har han bl.a. hatt møter med Fåberg Fjellstyre og Nordse-
ter Utvikling.

2.2. Ettersyn av stinettet
LOT har ansvar for om lag 340 km merka stier, og SLKs med-
lemmer har også i 2008 gjort en stor jobb med å kontrollere og 
utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre 
gjengroing. Stier vi ikke rakk i år, har førsteprioritet i 2009. 

2.3. Spesielle prosjekter
1 Årets store prosjekt har vært utgivelse av nytt skiløy-
pekart, både i papirutgave for salg og som platekart for oppslag 
ute i terrenget.. Flere av komitemedlemmene har sine ansvars-
områder for distribusjon av papirkartet, til reiselivsbedrifter og 
andre salgssteder. De nye platekartene ble satt opp i løpet av 
sommeren.
2 Bygging av bru over Hitbekken i Øyerfjellet.
3 Utlegging av klopper i Rondanestien ved Nyskolla, i 
Jotunheimstien i Gausdal Vestfjell og ved Aktivitetssentret på 
Nordseter.

LILLEHAMMER OG OMLAND 
TURISTFORENING, Sti- og løypekomiteen

Erik Hanssveen     Reidar Brun          
Kjell Nordaune     Martin Åsegg    
Olav Tjønntveit          Bjørn Olav Sveinhaug
Mass Lier 

3. HYTTEKOMITEEN
3.1 Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder.
Hyttekomiteen har i 2008 bestått av følgende medlemmer:
Jostein Synstrud/leder  Alle hyttene
Morten Fagerli   Vetåbua
Knut Thujord   Vetåbua 
Paul Pladsen   Djupslia
Øystein Tofte   Djupslia 
Ragnar Manengen  Lyngbua
Kjell Solvang   Skjellbreidhytta
Arve Rønningen   Kittilbua

I tillegg har LOT også Krokbua, som disponeres av Barnas 
Turlag, og hvor Per Kristiansen har tilsynet.

Drift av hyttene
Hyttekomiteens hovedoppgave er å holde hyttene i orden, med 
renhold, vedlikehold inne og ute, etterfylling av proviant på 
selvbetjeningshyttene, ved, gass og nødvendig forbruksmateri-
ell. Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalings-
kassene og bringe blanketter/pengekonvolutter til kontoret for 
videre behandling.
Leder og tilsynsmenn skal også lede dugnadsarbeider på de 
respektive hyttene.
Tilsynsmennene tilstreber å besøke Vetåbua og Djupslia 
omkring hver 14. dag i sesongen for kontroll/etterfylling av 
proviant og annet nødvendig materiell. De andre hyttene blir 
besøkt ca en gang månedlig i sesongen.
I 2008 ble det ikke registrert noen innbrudd i våre hytter.
Det ble utført noen mindre dugnader i 2008, bl a oppkitting av 
vinduer på Skjellbreidshytta og utvendig beising 2. strøk på 
Sikringsbua på Djupslia. Her er også anlegg for solcellestrøm 
under montering. På Lyngbua ble arbeidene i forbindelse med 
bytte av vinduer fullført. 
Det er planlagt med tidfestede dugnader på hyttene i 2009, 
disse står oppført i turprogrammet. Det blir prioritet til Djups-
lia.

LILLEHAMMER OG OMLAND 
TURISTFORENING,  Hyttekomiteen

Øystein Tofte   Kjell Solvang  
Paul Pladsen   Ragnar Manengen 
Morten Fagerli   Knut Thujord  
Arve Rønningen   Jostein Synstrud, leder

Overnatting Dagsbesøk Samlet Overnatting Dagsbesøk Samlet
Djupslia 401 38 439 389 35 424
Vetåbua 580 44 624 520 51 571
Lyngbua 88 9 97 236 7 243
Kittilbua 60 2 62 91 3 94
Skjellbreida 92 9 101 108 0 108
Totalt 1221 102 1323 1206 96 1302

Besøk på hyttene
Hytte  Okt 06-okt 07                Okt 07-okt 08
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4.   TURKOMITEEN
4.1. Turkomiteens medlemmer og organisering
Turkomiteen har i 2008 bestått av 6 medlemmer:
Anne Siri Rønning Bakkeberg (leder)
Kjell Rindal
Martin Koller   Inger Veiteberg
Kjell Solvang   Ole Prestrud

4.2 Turkomiteens aktiviteter 2008

Dato:    Tur:    Ant. Turleder:
Søndag 24. februar Skitur i Øyerfjellet  7 Kjell Solvang 
Lørd 12. – søn 13. april Helgetur til Vetåbua   10 Ole Prestrud
Lørdag 26. april  Vårskitur til Kvitingskjølene  11 Jørn Breili
Fredag 16. – lø 17. mai Vårskitur til Fanaråken   16 Anne Siri Rønning Bakkeberg
Tirsdag 20. mai  Kveldstur med fugleliv,    25 Jon Opheim
Tirsdag 27. mai  Brøttumstur   135 Siv Sønsteby/Jan Erik Mæhlum
Lørdag 7. juni  Tromsbua over Eldåhøgda     6 Kari Birkeland
Fre	13.	–	lø	15	juni	 Kanotur	på	Fjorda	 	 Avlyst	 Øyvind	Nyfløt
Søndag 22. juni  Fottur til Kriksfjell, Reinsfjell    8 Kjell Rindal
Lørdag 5.-søn 6. juli Helgetur til Sikkilsdalen  13 Martin Koller
Søndag 10. august Fottur til Trona   Avlyst Kai Mathisen   
Søndag 17. august Fottur til Heidalsmuen   23 Kjell Rindal
Søndag 31. august Fottur i Øyerfjellet - Lyngkampen 13 Kjell Solvang
Søndag 7. september Tur til Kvitfjell   13 Ole Prestrud
Fredag 19.-søn 21. sept. Alvdal Vestfjell og Sølnkletten Avlyst Anne Siri Rønning Bakkeber   
Tirsdagsturer.   Kveldsturer     480 Inger Veiteberg 

  
Det ble gjennomført 18 kveldstuerer tirsdager i 2008, fra 6. mai 
til og med 30.september. Turene gikk ikke i feriemåneden juli. 
Totalt var det med ca 480 mennesker på disse turene (inkludert 
kveldturen med fugleliv og Brøttumsturen som begge var på 
tirsdager). Primus motor for tirsdagsturene er Inger Veiteberg.  
Det ble i 2008 arrangert totalt 3 helgeturer med til sammen 26 
deltagere (2 helgeturer og en dagstur ble avlyst), 8  dagsturer 
med totalt 81 deltagere. Totalt har det deltatt ca 590 på turer/
aktiviteter i regi av Turkomiteen i 2008.

LILLEHAMMER OG OMLAND 
TURISTFORENING, Turkomiteen

Anne-Siri Rønning Bakkeberg
Martin Koller  Kjell Rindal
Inger Veiteberg  Kjell Solvang  
Ole Prestrud

Turkomiteen har hatt 5 møter i løpet av 2008 for å planlegge 
turer/aktiviteter. 
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5. UNGDOMSGRUPPA  LOT-U

2008 må sies å ha vært et vellykka år for ungdomsgruppa 
(16+). Vi har hatt et livskraftig styre, og har gjennomført to 
store turer med mange deltakere, i all hovedsak fra Lilleham-
mer videregående skole.

Den planlagte vinterturen til Rondane måtte dessverre 
avlyses, fordi sjølbetjeningshytta ved Rondvassbu brant ned. 
Også vårens store begivenhet - topptur på Vestlandet - ble i 
utgangspunktet avlyst (av LOTs voksne turleder) pga dårlig 
værvarsel. Men ungdommene ville på tur, så hele styret dro - i 
spissen for en gjeng på tjue. Basen var Strynsvatnet Camping, 
hvor vi hadde gode minner fra en tidligere tur. Lørdag gikk vi 
på Skålatårnet (1848 moh), etter hvert i tåke og lett regn - og 
med et sugende føre som ikke ga den store farten i utforkjø-
ringene. Men turen ble gjennomført - og alle var godt fornøyd. 

Søndag	ble	det	bare	fine	været,	og	da	gikk	vi	opp	på	en	topp	
ved Strynefjellsvegen på hjemturen.

Første helg i september arrangerte vi den årlige mini-base-
campen, igjen med teltovernatting i Leirdalen, og med tretti 
deltakere.	For	første	gang	hadde	vi	finvær	hele	helga,	og	det	ble	
gjennomført	flotte	turer.	Lørdag	gikk	to	taulag	opp	Bjørnebreen	
til Storebjørn (2222 moh), med bl.a. tidligere LOT-ung-leder 
Elisabeth Aunan som fører. En annen gjeng tinderangla over 
toppene Geita og Kniven (øst for Saksa), med innlagt klatring 
og	rappellering.	Og	ei	tredje	gruppe	gikk	en	runde	over	flere	av	
Tverrbotntindane. Søndag kløv de sprekeste opp på Stetinden 
nordfra, andre gikk på Kyrkja, mens en del var på Søre Tverr-
botntind. 

Styret i første halvår bestod av Siri Vea (leder), Hedda Solås 
Taugbøl, Maren Bakke, Mikkel Dagestad og Erlend Søderlund. 
Siri Vea gikk så ut av videregående - og ut av styret - og Hedda 
tok over som leder. På årsmøtet i juni ble Mari Røysheim valgt 
inn som nytt medlem, og seinhøstes ble styret supplert med 
Hanna M. Selvaag. Erik Hanssveen har vært kontaktperson fra 
hovedstyret, og han har bl.a. hatt ansvaret for planlegginga av 
turene. 
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6.     FJELLSPORTGRUPPA - LOF

6.1. Styret 
Frem til LOFs årsmøte 07.11.08 har styret bestått av følgende 6 
personer:
Terje Myhre  leder
Kjetil Brandsar  styremedlem
Roger Thorstad  redaktør
Knut Huru  styremedlem
Therese Visted  styremedlem

Styret har gjennomført 3 ordinære styremøter siden årsmøtet i 
2007.

6.2. Generelt
2008 var LOF sin 18 sesong. Vi kan se tilbake på en vel gjen-
nomført sesong. Turprogrammet hadde få, men varierte turer. 
Det ble gjennomført 5 av 6 turer med stor variasjon på deltagel-
sen for hver enkelt tur.
LOFs aktiviteter kunngjøres via LOFFEN, som distribueres til 
LOTs registrerte medlemmer. I tillegg kunngjøres turene også i 
LOTs felles program. Noen av turene har vært annonsert i GD 
og	hatt	oppslag	på	LOT-kontoret.	Programmet	er	også	å	finne	
på hjemmesidene til LOF: www.dnt-fjellsport.no/lillehammer/.
Kunngjøringen på internett har særlig i år ført til turdeltagelse 

fra	andre	geografiske	områder	enn	de	vi	ellers	henvender	oss	
i. Det blir en utfordring for oss å få disse deltagerne registrert 
som medlemmer, og dermed inn som en stabil tilvekst til den 
aktive delen av medlemsmassen. 

LOFFEN har i år hatt 2 utgivelser. Roger Thorstad og Knut 
Huru har sørget for det. Internettsidene våre inngår i DNTs mal. 
Våre interesser her, har i hovedsak blitt ivaretatt av LOTs leder 
Ragnvald Jevne.

6.3. Samarbeid
Tilhørigheten til LOT fungerer godt og gruppa innkalles til 
LOTs styremøter og aktiviteter på lik linje med
LOTs øvrige komiteer.

6.4. Kurs
Det har ikke vært avholdt kurs i inneværende sesong.

6.5. Investeringer/materiell
Vårt store Helsport fjelltelt som ble stjålet fra LOT kontoret, er 
nå erstattet med et nytt av samme type.

6.6. Medlemmer
I skrivende stund teller LOF 69 medlemmer.

6.7. Medlemsmøter
Ingen ordinære medlemsmøter.

7. BARNAS TURLAG

7.1. Aktivitet
I løpet av 2008 er det avholdt 19 turer, og 1 klatrekurs i regi 
av Tyrili Klatring.  2 arrangementer er avlyst grunnet vær/snø-
forhold. Stor variasjonsbredde i type aktivitet, og likeså antall 
deltakere. Turlaget har ved utgangen av året 16 veiledere. 

7.2. Møter
Det er avholdt 2 møter blant veilederne.

7.3. Representasjon
En veileder har deltatt på Buldrecamp på Prekestolhytta.

7.4. Krokbua.
Hytta ved Kroken er Barnas Turlag sin base. Per Kristiansen 
har tilsyn. Hytta blir mye utleid om sommeren til bursdags-
feiring, skoleavslutninger og lignende, ikke så mye vinters-
tid. Totalt har hytta vært utleid  i ca 40 døgn med til sammen 
90 overnattende gjester. I tillegg er det mye dagsbesøk. Ut-
leie av kanoer skjer ofte i forbindelse med at folk overnatter 
eller har andre aktiviteter ved/på hytta. Vi regner med at vi 
har leid ut kanoene i alle fall 20-30 ganger i løpet av 2008.
Vi har holdt søndagsåpent på Krokbua 4 søndager i januar/
februar, med salg av kakao og boller. Her driver vi samtidig 
informasjon om Barnas Turlag.
I sommer ble det satt opp kanohus og påbegynt brygge. 
Planen om å skifte vinduer i kjøkkenet ble utsatt til 2009.

6.8. Turer 2008

Tidsrom  Turmål    Ant. delt.  Koordinator
09.-11.03 Vinterskitur til Vetåbua (alt.tur)  3   Terje Myhre
11.-13.04 Vårskitur Skjåkfjella   Avlyst (vær)  Kjetil Brandsar
02.-04.05 Vårskitur Smørstabbtindan  13   Knut Huru
31.07-03.08 Topptur til St. Knutholstind  Avlyst   Terje Myhre
04.-06.08 Alt. tur til Hinnotefj./Søre Heillstugut 2 (privat)  Terje Myhre
05.-08.08 Blåistur til Nigardsbreen   7    Hanne J. Larsen
29.-31.08 Topptur til Glitterheimområdet  5   Terje Myhre

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING, Fjellsportgruppa
      Terje Myhre
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7.5. Turer Barnas turlag

Dato Type aktivitet Veileder Antall
Lør 26.1. Ake/lavvo-tur ved 

Pinikken
Per Tore Granli 30

Søn 10.2. Ski/aking i Natrudstilen Per Kristiansen, Bente Monset 16
Ons 20.2. Måneskinnstur på ski Gunhild Ekre Sørheim, Vivian 

Andersen
15

Søn 24.2. KOM DEG UT-DAGEN
Aking/skileik i Ekrombakken Ragnhild	Angard	Wefling,	

Kjetil Viken, Tone Flønes
150

Søn 9.3. Familiedag på Finsven Per Kristiansen, Vivian Ander-
sen, Bente Monset

20

Søn 16.3. Pilking på Mesnasaga Per Kristiansen, Fiskeklubben 26
Lør 10-11-mai Tiurleik i Gropmarka Geir Johannesen avlyst
Søn 25.5. FINN FRAM-DAGEN

Med kart og kompass til Krok-
bua

Kari Haugstulen,Lhmr 
Orrienteringsklubb

20

Lør 31.5. Prøve kajakk? Per Tore Granli 35
Søn 1.6. Tur til Balbergkampen Ragnhild	Angard	Wefling,	

Hege Marit Lund
17

Søn 15.6. Tur til Øvstdalsfossen Geir Johannesen 13
Ons 20.8. Blbærtur til Sauehøgda Ragnhild	Angard	Wefling,	

Merete Welhaven Steen
16

Lør 23.-24.8 Overnattingstur på 
Krokbua

Torbjørn Monset, Hege Marit 
Lund

16

søn 31.8 Skkeltur Søre Ål- 
Mosodden

Vivian Andersen 0

Søn.7.9. KOM DEG UT- DAGEN Elisabeth Hasselknippe avlyst
Søn.14.9. Kyrakampen/Knutshola , Skei Berit H. Linberg, Elisabeth 

Hasselknippe
17

Lør 27.9.-28.9. Overnatting Skjellbreia Torbjørn Monset 6
Fre 24.10 Spøkelsestur i 

Ringsvegutua
Gunhild Ekre Sørheim 21

Søn 3.11. Skogstur i Gropmarka Hilde Rindal, Bjørn Hofmann 11
Søn 7.12. Skogstur ved 

Røyslitjern
Toril Bergan, Elisabeth 
Hasselknippe

 3

Lør 13.12. Lucia på Krokbua Elisabeth Hasselknippe, 
Bente Eide

13

Trilleturer
Våren 08 ble det avviklet 10 trilleturer med totalt 
75 deltagere, ledet av Ingunn Skjellbreidalen og 
Rønnaug Sletten. 
Høsten 08 ble det avviklet 7 trilleturer med totalt ca 90 
deltagere, ledet av Linda Nilssen Røisland 
og Kjersti Daviknes. 
Pr des. 08 er det 244 medlemmer i BT.

For Barnas Turlag; Elisabeth Hasselknippe
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