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1. HOVEDSTYRET
Hovedstyrets medlemmer og organisering

Styrets sammensetning:
Styremedlemmer:

Ragnvald Jevne
Ragnhild Angard Wefling
Torbjørn Monset
Erland Flaten
Kari Birkeland
Iben Kardel

leder
nestleder
økonomi
styremedlem
styremedlem
varamedlem

I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2013:
Jostein Synstrud
Erik Hanssveen
Ole Prestrud
Kjetil Brandsar/Mildri Urke Andreassen
Ingvill Helset

Hyttekomiteen
Sti- og løypekomiteen
Turkomiteen
DNT fjellsport Lillehammer
Barnas Turlag

Organisering av styret
DNT Lillehammers styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar
til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter.

Styremøter
Det utvidete styret har hatt 6 møter i 2013. Vi er et arbeidende styre, og alle styremedlemmene har oppgaver som
utføres i tillegg til styremøtene.

Organisering av økonomiarbeidet
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for DNT Lillehammer.
Daglig leder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Torbjørn Monset har samarbeidet med
daglig leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.

Regnskap-revisjon
Regnskapet for LOT for 2012 ble framlagt, gjennomgått og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av
Ernst & Young. Regnskapet for 2013 vil bli framlagt for årsmøtet 05.03.14 for gjennomgang og godkjenning.

Daglig leder
Birgit Sildnes ble ansatt som daglig leder i 50 % stilling fra medio august 2012, og har hatt 2013 som sitt første
hele arbeidsår. Hun har fortsatt arbeidet med vesentlige arbeidsområder, f.eks arbeidet med barn og unge,
nettbasert informasjon på foreningens hjemmeside og på facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. Daglig
leder har en fleksibel arbeidsform. Styret vil framheve at daglig leder gjør en betydelig innsats på bred front,
samtidig som hun har et ekstra fokus på tilbud til barn og unge.

Samarbeid med Visit Lillehammer (Lillehammer Turist)
DNT Lillehammer har avtale med Visit Lillehammer om at Turistkontoret på Skysstasjonen representerer DNT
Lillehammer. DNTs online elektroniske medlemssystem Focus benyttes av de ansatte på Turistkontoret, og de
er samtidig foreningens førstelinjetjeneste over for publikum.
Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i nærområdet samt tilbudene i
Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har ansvar for. I tillegg selger vi kart, DNTkalendre og lakenposer via skysstasjonen.

Lokaler
DNT Lillehammer har i 2013 fortsatt leid lokaler på skysstasjonen der vi har i nært samarbeid med
Turistkontoret. Lokalene leies av ROM Eiendom.

Åpningstider
DNT Lillehammer
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Turistkontoret på Skysstasjonen har åpent seks dager i uka. Minimums åpningstid er mandag – fredag kl 08-16
samt lørdag 10-14. I høysesongen om sommeren utvides åpningstidene ytterligere, inkludert søndag.

Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2002-2013:
Medlemstype

Per.

Per.

Per.

Per.

Per .

31.12.
2013

31.12.
2012

31.12.
2011

31.12.
2010

31.12.
2009

Hovedmedl.
Student/
ungdom
19 – 26 år

1 145

1161

1145

1159

1151

134

118

117

121

Honnørmedl.
Husstands
medl.

273

247

232

509

493

Barnas
Turlag

245

Livsvarige
Skoleungdom
13 – 18 år
Sum

Per.
31.12.
2008

Per.

Per.

Per.

Per.

Per.

Per.

31.12.
2007

02.11.
2006

02.11.
2005

01.10.
2004

01.10.
2003

31.10.
2002

1149

1135

1170

1172

1200

1225

121

1151
101

97

102

82

63

143

83

222

214

193

191

189

188

194

193

190

481

485

464

446

468

499

482

481

543

528

244

268

264

234

244

250

257

248

204

237

293

27

26

27

28

30

32

32

35

33

33

34

34

146

158

135

141

154

153

149

132

2 479

2447

2405

2420

2368

2320

2338

2351

2340

2263

2352

2355

Medlemsveksten er på 1,3 % sammenliknet med 2012. Når vi ser bakenfor tallene, registrerer vi at stabiliteten i
medlemsmassen ikke er så stor som ønskelig. Mer enn 300 personer fornyet ikke medlemskapet i 2013, og vi
måtte derfor rekruttere et tilsvarende antall før vi kan se en vekst i medlemstallet.

Nytt navn
Årsmøtet 5. mars 2013 vedtok å skifte navn fra «Lillehammer og Omland Turistforening» til
«DNT Lillehammer».
Høstmøte
DNT Lillehammer gjennomførte et godt besøkt høstmøte i november 2013, der Den Norske Turistforenings nye
generalsekretær, Nils Øverås, gjestet oss.

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

(Vedtektene § 1)
DNT Lillehammers virkeområde
DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker
kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I Gausdal kommune er området
fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo og Omegn.

Representasjon




Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger, landsstyremøter og møter med Østlandsforeningene.
På landsmøtet i Tromsø deltok Kari Birkeland, Ragnhild Angard Wefling, Ingvill Helset, Birgit Sildnes, Ole
Prestrud og Ragnvald Jevne.
Birgit Sildnes har deltatt på seminarer om og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt. Hun har dessuten
samarbeidet med Hamar og Hedmarken Turistforening på flere områder.

Uttalelser
DNT Lillehammer har avgitt høringsuttalelse om reguleringsplan for Lillehammer Sæter II og III (på Nordseter).

Informasjon
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på ulike måter.
Annonsering av våre tallrike og varierte aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomhet. I
tillegg har alle turer og arrangementer i regi av DNT Lillehammer stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD
samt på nettstedet GD puls. Internettsidene www.dntlillehammer.no oppdateres fortløpende, og er mye besøkt.
Her finner man også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc.
Turprogrammet ble i 2013 trykket i 4000 eksemplarer, og delt ut til alle medlemmer i Lillehammer, Øyer,
Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres turprogrammet til mange flere. Vi sender ut etter en
egen liste, til forretninger, større bedrifter i området etc. Ellers har det vært reportasjer og omtale flere ganger i
GD og Byavisa om våre turer/aktiviteter.
Foreningen har dessuten brukt Facebook i 2013, både for hovedforeningen og flere grupper. Fjellsportgruppa har
hatt Facebook-side lenge. Trilleturene har dessuten en egen FB-side. Barnas Turlag har benyttet Facebook
regelmessig i 2013.

DNT Lillehammers internett-sider

Adressen er: www.dntlillehammer.no (www.turistforeningen.no/lillehammer er faset ut)
E-post: lillehammer@turistforeningen.no

Styrets oppsummering
Styret ser tilbake på et godt år, som viser at DNT Lillehammer er en aktivitetstilrettelegger som har betydning
for alle målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har gjort det mulig
å opprettholde en svært variert meny av turtilbud og aktiviteter. Styret er opptatt av at vi lokalt følger opp
vedtatte strategier fra DNT sentralt.
Nytt av året var jentetur over Romsdalseggen; et konsept som var vellykket og skal gjentas. Blant aktiviteter for
ungdom var kitekurs et nytt tilbud. Fjellsportgruppa arrangerte sykkel-camp for første gang. Arrangementet «7fjellstur» ble gjennomført for andre gang med utgangspunkt på Pellestova. Erfaringene med arrangementet er
gode, og styret mener vi har et betydelig potensiale i å videreutvikle 7-fjellsturen.
Samarbeidet med Nansenskolen og Nansen Fredssenter om Nansen Cross Country fortsatte i 2013.
Turpostkasser på Nevelfjell, Balbergkampen og Lunkefjell er populære turmål. Mange skriver seg inn i bøkene.
Vi har ikke plassert ut flere turpostkasser i 2013.

DNT Lillehammer

Årsmelding 2013

5

”OPPTUR” for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca 400 deltakere, som gikk opp på Balbergkampen
og en runde på mindre kjente stier i området. Konseptet var det samme som tre foregående år, og ble
gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere, med aktiviteter på sletta i den gamle
hoppbakken. Nytt var samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt om aktiviteter under vegs.
Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for femte gang.
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av styremedlemmene har
deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2013 kom i samme design og format som vi har
hatt i flere år. Programmet viser hele foreningens bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og
aktiviteter, og som idébank for egne turer.
Styrets medlemmer har utarbeidet en rekke turbeskrivelser og tegnet tilhørende ruter på kart/lagt inn gps-spor
som grunnlag for turforslag som publiseres på www.ut.no.
Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er påkrevet. Styret vil
dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som en ressurs for hele foreningen.
Barnas Turlag Gausdal gjennomførte en rekke turer i vårhalvåret 2013. Beklageligvis har vi ikke greid å
opprettholde kontinuiteten i høsthalvåret. Styret retter en stor takk til Øydis og Torill Uthberg for betydelig
innsats gjennom flere år.
Internt i styret fungerer samarbeidet svært godt. Vi arbeider etter konsensusmodellen, og arbeider oss fram til
enighet. Styret har høsten 2013 arbeidet med en handlingsplan for 2014, som skal bidra til å prioritere oppgaver
og fordele ansvar for gjennomføring.
Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2013!

DNT Lillehammer, hovedstyret
Ragnvald Jevne, styreleder
Ragnhild Angard Wefling
nestleder

Torbjørn Monset
økonomi

Erland Flaten
styremedlem

Kari Birkeland
styremedlem

Jostein Synstrud (hyttekomiteen)

Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen)

Ole Prestrud (turkomiteen)

Mildri Urke Andreassen (DNT fjellsport Lillehammer)

Ingvill Helset (Barnas Turlag)

DNT Lillehammer
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ÅRSMELDING 2013 FJELLSPORTGRUPPA – DNT fjellsport Lillehammer
Vi i styret er godt fornøyd med nok et år med bra aktivitet i gruppa. Sykkelsamling på Skeikampen var en ny
aktivitet på turprogrammet i år, noe som ble en knallsuksess og blir satt opp på turprogrammet for 2014.
Vi har hatt bare 2 styremøter, men vi kommuniserer godt på mail, sms og facebook
Dette året (15 april) hadde vi et samhandlingsmøte med fjellsport gruppene på Hamar og Gjøvik, der målet med
møtet var å etablere kontakt, bli kjent samt drøfte muligheter for samarbeid om turer og utdanning. Vi ble enige
om å samarbeide om fellesturer og tar sikte på å få hverandres turer i de respektives turprogram fra og med 2014.
Angående etableringen av Lillehammer turist i 2012 så oppfatter vi i styret etter et års drift dette som positivt.
Fjellsportgruppa har nå utstyret nede på skysstasjonen og kan leies der. Det er fortsatt utfordringer i forhold til at
utstyr kommer på avveie og ikke blir levert.
Turer
25.-27. januar fullmånetur til Rondane
8.-10. februar skitur i Gausdal Vestfjell
22.-24. mars ski og topptur i Tafjordfjella
26.-28. april Leirungsdalen
9.-12. mai vårskitopptur i Stryn
16.-20. mai topptur i Sunnmørsalpane
21.-23. juni Alvdal Vestfjell avlyst
28.-30. juni Svartdalspiggene avlyst
3.-9. juli Padle og topptur på Helgelandskysten
26.-28. juli Topptur på Dovrefjell
16.-18. august Topptursamling i Visdalen
9.-11. august Sykkelsamling på Skeikampen
4.-6. oktober Topptur i Romsdalen avlyst
Kurs
Kjell Lundemo har deltatt på skred workshop i Romsdalen.
Andre aktiviteter
Ukentlig katretrening
Øving med skredsøker
Styret i 2013
Kjetil Brandsar, leder
Hallgeir Engen, matrialforvalter
Erland Flaten
Kjell Lundemo, sekretær
Siv Vassdal, turansvarlig
Magnus Esberg, vara

DNT Lillehammer

Mildri Urke Andreassen ble ny leder fra høsten 2013.
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Turkomiteen 2013 i DNT Lillehammer
Turgruppa har bestått av:
Ole Prestrud, Leder
Anne Siri Rønning Bakkeberg
Martin Koller
Petra Eichler
Kjell Solvang
Elisabeth Hasselknippe
Inger Veiteberg
Oversikt over gjennomførte helgeturer, dagsturer og kveldsturer i 2013.
Helgeturene startet opp i januar:
Søndag 13. januar:
Skøytedag på Mjøsisen. ( avlyst)
Lørdag 16. februar:
Nansen Cross Country på Nordseter. 130 deltagere
Søndag 17. februar:
Skitur på Vingromsåsen. 4 deltagere.
Søndag 24. februar:
Skitur på Neversjøen, Follebu. 10 deltagere
Søndag 3. mars:
Skramstadsetra til Sjusjøen/ Lillehammer. 75 deltagere
Søndag 7. april:
Steinsetra til Sjusjøen. 65 deltagere
Onsdag 1. mai:
Skitur på Rasletind ( avlyst)
Lørdag 8. juni:
Sykkeltur Nes/ Helgøya. 5 deltagere
Søndag 16. juni:
Ringebufjellet. 12 deltagere.
Lørdag 22. juni:
Jostigen i Jotunheimen. 15 deltagere
Fredag til søndag 28.-30. juni:
Kanotur på Randsfjorden. 18 deltagere
Søndag 30. juni:
Værskei i Gausdal vestfjell. 8 deltagere
Søndag 7. juli:
Espedalen. 20 deltagere
Søndag 4. august:
Skjellbreihytta i Fåberg Vestfjell. 8 deltagere
Søndag 11. august:
Nordbygda i Vingrom. 6 deltagere
Søndag 18. august:
Rundtur fra Vesleseter om Kyrakampen ( avlyst)
Søndag 25. august:
Bånseterkampen, Fåvang. 11 deltagere
Søndag 1. sept:
Kom deg ut dagen. ca. 500 deltagere
Fredag til søndag 06./08. september:
Tafjordfjella. 7 deltagere
Fredag til søndag 13./15. september:
Romsdalseggen. 15 deltagere (jentetur)
Lørdag 21. september:
7-fjellsturen. 91 deltagere
Søndag 29. september:
Ringsakerfjellet: 8 deltagere
Søndag 17. november:
Fullmånetur i Gropmarka. 4 deltagere
Det var satt opp 23 helgeturer og 3 ble avlyst. Tilsammen 1007 personer deltok på de ulike turene.

Formiddagsturer 2013
Formiddagsturene med koordinator Anne Siri Rønning Bakkeberg startet opp mandag 4. mars.
Turene har startet ved Håkons Hall kl. 11.00.
Turene har variert med nytt sted hver gang, Gropmarka, Vingrom, Biri, Mesnasaga, Kanthaugen,
Balbergkampen m. fl. Oppslutningen har vært bra og variert fra 10 - 20 personer på hver tur uansett vær.
Ialt har det vært gjennomført 23 turer med tilsammen 336 deltagere.

Kveldsturer 2013
Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene.
Antall deltakere i parentes
Tirsdag 7. mai:
Tirsdag 14. mai:
Tirsdag 21. mai:
Tirsdag 28. mai:
Tirsdag 4. juni:
DNT Lillehammer

Fåberg rundt (41)
Tirsdags-tur på Ring (37)
Fuglelivet langs Fåberg kultursti (26)
Rundtur under Skjønsbergaksla i Øyer (42)
Kveldstur over Balbergkampen (21)
Årsmelding 2013
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Tirsdag 11. juni:
Tirsdag 18. juni:
Tirsdag 25. juni:
Tirsdag 2. juli:
Tirsdag 6. august:
Tirsdag 13. august:
Tirsdag 20. august:
Tirsdag 27. august:
Tirsdag 3. september:
Tirsdag 10. september:
Tirsdag 17. september:
Tirsdag 24. september:

Kveldstur Brøttum - fellestur med Brøttum IL (44)
Kveldstur over Slåsæterfjell og Nevelfjell (34)
Rundtur i Rødumsbygda ved Svingvold i Gausdal (40)
Tur på Sjusjøfjellet (22)
Tur til Kråkhugukampen i Torpa (3)
Kveldstur til Krokbua (22)
Kveldstur på Biri (22)
Tur til Lishøgda i Østre Gausdal (18)
Tur til Landskampen i Rudsbygd (40)
Kveldstur Mesnaelva/Kanten kro (11)
Kveldstur i baklia i Rudsbygd (14)
Rundtur fra Rømåssetra på Sjusjøen (40)

Sum 477 deltakere på kveldturene.

Til sammen har ca1800 personer vært med på dagsturer, helgeturer og kveldsturer.

Kveld under Skjønnsbergaksla.

DNT Lillehammer
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Sti- og løypekomiteen i DNT Lillehammer
ÅRSMELDING FOR 2013
Medlemmer
Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav Sveinhaug,
Olav Tjønntveit og Martin Åsegg.
Komiteen har hatt to møter: 14.05 ble det lagt planer for prosjekter og den enkeltes arbeid for sommeren, og
dette ble oppsummert 27.11.

Ettersyn av stinettet
Sti- og løypekomiteen i DNT Lillehammer har ansvar for om lag 350 km merka stier, og SLKs medlemmer har
også i 2013 gjort en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å
hindre gjengroing. Men også personer utafor komiteen har utført mye arbeid; vi vil særlig få takke Jørn Breili,
Dagfinn Fjellengen, John Kopperud, Mass Lier, Kai Mathisen, Kolbjørn Nordnes, Jan Nyengen, Torveig Olsen,
Arnfinn Pedersen, Kjell Rindal, Bjørg Ø. Simonsen og Helge Tordhol.

Spesielle prosjekter
Revisjon og nye opplag av papirkart, både sommer- og vinterutgavene, for området LillehammerSjujsøen-Nordseter- Hafjell.
Sammen med Brøttum IL og Søre Ål IL produsert en kraftig forbedret utgave av kart for området, både
i papirutgave og som plater for oppslag.
Fullført staurmerking av skiløypa mellom Vetåbua og Jammerdalsbu.

Økonomi
Årets revisjon av DNTs eget kart har vært gjennomført uten nevneverdige annonseinntekter, og representerer en
stor utgiftspost. Men kartsalget har vært meget godt, og en avtale med Sjusjøen og omegn skiforening om
kartproduksjon har innbrakt et stort engangsbeløp. Årsregnskapet er dermed gjort opp med et overskudd. Et
detaljert regnskap vil bli lagt fram på DNT Lillehammers årsmøte.

DNT Lillehammer
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Barnas Turlag i DNT Lillehammer, Årsmelding for 2013
Aktivitet
LILLEHAMMER
Skøytedag
Skitur i upreppa spor
KDU-dagen februar
Fastelavenskaffe på Krokbua
Skileik, og pulktur
Lavvocamp
Opplevelsesdag på Tyrili
Klatredag i trærne
Aktivitetslederkurs
Aktivitetsdag og dugnad på Krokbua
Kanotur på Randsfjorden
SFO-uke

Antall deltakere

Sykkeltur Hafjell-Lillehammer
Hytte til hytte-tur
KDU-dagen september
Turbotur til Krokbua
Bæremeistur oppover langs Mesna
Topptur til Prestkjærringa
Bæremeistur til Balbergkampen
Fjelltur til Liomseter
Klatrekurs for de store
Klatredag for de minste
Juleavslutning

23
12
500
51
12
28
8
8
8
15
34

GAUSDAL
Klatredag på Tyrili
Hundekjøring
Skileik
Skitur på Værskei
Vårtur med Turbo
Topptur til Hærfjellet
Jettegrytetur
Aktivitetsdag på Nysætra
Høsttur
Natursti i mørket

20
40
7
avlyst
10
10
30
17
avlyst

Avlyst pga dårlig is
3
250
62
25
39
20
100
8
30
25
18

Barnas Turlag (BT) har grupper både i Lillehammer og i Gausdal. Det omfatter dessuten et stabilt trilleturmiljø.
Ingvill Helset, Kjetil Viken, Trygve Hirsch og Sigrid Skjølås har sittet som styremedlemmer i Barnas Turlag
siden mars 2012. Høsten 2013 trakk Kjetil Viken og Trygve Hirsch seg som styremedlemmer. Øydis og Torill
Uthberg har hatt ansvaret for alle turer i Gausdal, men mot slutten av året opplyste de at Barnas Turlag Gausdal
tar en pause i 2014. Per Håkon Kristiansen har ansvaret for tilsynet av Barnas Turlags hytte Krokbua.
Birgit Sildnes (daglig leder i DNT Lillehammer) har vært til stor hjelp for gruppa. Hun har skapt publisitet rundt
aktivitetene våre bl.a. gjennom GD og Facebook, og vært veileder/turleder ved flere anledninger.
BT på Facebook
Både BT Lillehammer og BT Gausdal har egne facebook-grupper hvor informasjon og bilder om og fra turene
blir lagt ut. Vi har hhv 211 og 126 medlemmer på disse sidene. Trillegruppa har også egen facebook-gruppe med
207 medlemmer. Det har vært en god og jevn økning av medlemmer.
Aktiviteter
Aktivitetene beregnet på barn og barnefamilier har vært svært variert. «Kom-deg-ut-dagen» 3. februar, ble
arrangert i Kleivbakken med svært godt oppmøte. 17. februar hadde vi kafèdag på Krokbua med salg av kaffe,
kakao og boller. Det var et populært tiltak som vi vil fortsette med framover. Det ble arrangert aktivitetsdag på
Nordseter med skiinstruktører, og lavvoleir ved Pellestova med Turboreven. Treklatredagen i
Hundremeterskogen var enormt populær med rundt 100 deltakere. Som vanlig hadde vi dugnad på Krokbua i
juni med tilbud om kanopadling, og i august sykkeltur fra Hafjell til Lillehammer gjennom Gropmarka. «Komdeg-ut-dagen» i september på Nordseter i samarbeid med Fåberg fjellstyre og Lillehammer speidergruppe m.fl.,
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var et strålende arrangement med utrolig mange deltakere! Utover høsten har vi hatt bæremeisturer, aktivitetsdag
på Krokbua og tur til Liomseter. Klatreaktivitetene som ble gjennomført i samarbeid med Tyrili Klatring på
våren og i november er i ferd med å befestes som en tradisjon. Ellers har Barnas Turlag arrangert andre
bæremeisturer, bla opp langs Mesnaelva og vi har hatt turbotur til Krokbua. Én skitur er blitt avlyst som følge av
få fremmøtte, ellers er aktivitetene gjennomført som planlagt. Aktivitetsåret med Barnas Turlag ble avsluttet med
bålkos i Hundremeterskogen.
I Gausdal er aktivitetsmenyen supplert med blant annet aktivitetsdag ved Nysetra, Kom-deg-ut dag ved
jettegrytene i Espedalen, hundekjøring og topptur til Hærfjellet.
Trilleturer har vært gjennomført regelmessig hver tirsdag (unntatt midt på sommeren). En egen trilleturbrosjyre
som beskrev turene i 2013, ble lagt ut på facebook og andre strategiske steder. Trilleturene er et godt tilbud til
unge foreldre som er hjemme med barn, og som ønsker å trille og trimme sammen i sosialt fellesskap. Et
kjennetegn ved trilleturene er at de har ulike utgangspunkt, og at de følgelig byr på stor variasjon i type turmål
og terreng.
Vi har også gjennomført friluftslivsuke på Krokbua i skolens sommerferie.
Konseptet går ut på at ungene leveres om morgenen og hentes igjen av foreldrene om ettermiddagen. Natursti,
turer til fots og med kano, spikking, orientering, førstehjelp og matlaging på bål sto på programmet.
Utfordringer framover
Medlemstallet i Barnas Turlag er på vei oppover igjen etter iherdig innsats. Det vil alltid være en utfordring å ha
aktiviteter som fanger barnas og ikke minst foreldrenes, interesse. Derfor er det viktig at vi har aktiviteter som
fanger bredt, fra nærturer til toppturer, skileik og inneklatring.

Ingvill Helset, Lillehammer
Sigrid Skjølås, Lillehammer
Øydis Uthberg, Gausdal
Torill Uthberg, Gausdal
Per Håkon Kristiansen, Lillehammer (Krokbua)

Klatring i 100-meterskogen.
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HYTTEKOMITEEN i DNT Lillehammer – ÅRSRAPPORT 2013
Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder:
Hyttekomiteen har i 2013 bestått av følgende medlemmer:
Jostein Synstrud (leder)
Morten Fagerli
Rolf Bråstad
Paul Pladsen
Ole Prestrud
Ragnar Manengen
Steinar Fossum
Kjell Solvang
Arild Aamodt
Tormod Prestrud
Kjersti Moltubakk
Bjørn Hofstad

Alle hyttene
Vetåbua
----”---Djupsli
---”--Lyngbua
----»---Skjellbreidhytta
--------»-------Kittilbua
-----»---------»-----

I tillegg eier DNT Lillehammer også Krokbua ved Mesnaelva, som disponeres av Barnas Turlag, og som har
egne tilsynsmenn, Per H Kristiansen og Egil Moen.
Generelt om drift av hyttene:
Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynsmenn) er å holde hyttene i orden, med rydding og
renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass og nødvendig
forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater.
Tilsynsmennene forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider.
Større vedlikeholdsarbeider søkes utført på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av respektive tilsynsmenn..
Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalingskassene på de respektive hytter, og å bringe
blanketter/pengekonvolutter til DNT Lillehammer, evt hyttekomiteens leder, for videre behandling.
Tilsynsmennene tilstreber å besøke Vetåbua og Djupsli, som er våre mest besøkte hytter, ca hver 14. dag i
høysesongen. Før øvrig prøver en å få til månedlige besøk på alle hyttene. I vintersesongen kan det gå lengre
mellom besøkene, spesielt på de hyttene som er minst brukt.
Dugnader/tiltak i 2013:
Alle hytter:
Vårrengjøring ble gjennomført på alle hyttene, foruten normalt tilsyn, etterfylling av proviant, ved, gass og annet
forbruksmateriell. Det er utført blikkenslagerarbeid på Vetåbua (ny pipehatt). Ved Djupslia er det felt en del trær
for å få mer lys og luft rundt hytta, samtidig som dette gir et bidrag til en viss mengde kortreist ved.
Spesielle forhold:
Hyttekomiteens leder har hatt mye arbeid med planlegging og søknadsskriving om milder til ny hytte ved
Bødalsnysetra i Gausdal Vestfjell. Befaring av tomt ble foretatt sommeren 2013 sammen med representanter for
berørte etater. Anbud på bygging av hytte er innhentet. Søknad om støtte fra «spillemidler til anlegg i fjellet» er
sendt, og tilsvarende søknad er sendt Olav Thons DNT-stiftelse.
Besøk på hyttene:
Hytte
Djupslia

Overnatting

Dagsbesøk

Sum

405

10

415

Vetåbua

424

17

441

Lyngbua

100

0

100

78

1

79

74

0

74

1081

28

1109

Skjellbreidhytta
Kittilbua
Totalt
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________________________
DNT Ung Lillehammer
Vintersesongen 2013 ble innledet med kitekurs i februar med 12 deltakere. I februar dro 15 ungdommer på
helgetur til Rondvassbu med innlagt topptur til Veslesmeden.
Opplevelseshelg i Leirdalen i september hadde 15 deltakere, som overnattet på Leirvassbu, og gjennomførte
både topp- og bretur. DNT Lillehammer dekket utgifter til transport med minibuss til og fra samt …….
Styret i DNT ung Lillehammer ble reatablert høsten 2013, og består av Selma Selbæk, Solveig Lande, Eline Eide
Bye, Martine Ingebrigtsen Myhre og Helle Seiertun Bjerke.
MER TEKST FØLGER …………………………………
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