
 

 

 

Årsmelding 2020 

 

Styrets sammensetning i 2020 

Monica Moer (leder) 

Karianne Fagerheim (kasserer) 

Kjersti Fløtten (styremedlem) 

Einar Korvald (styremedlem) 

Evelina Hoppa (styremedlem) 

 

Styremøter 

Det er avholdt to styremøter i løpet av siste år;  

- 2. juni 

- 16. september 

I tillegg har styret diskutert saker ad hoc på sin lukkede Facebook gruppe og per epost og 

telefon. 

Optimalt skulle det vært avholdt flere fysiske styremøter, men her har koronasituasjonen 

hindret oss. Samtidig har aktiviteten i perioder også vært lavere enn normalt pga. 

pandemien og smittevernstiltak. 

 

Organisering av arbeidet 

Turlaget har organisert de ulike aktivitetene vi holder på med i ulike grupper. Barnas Turlag 

ledes av Kjersti Fløtten og de har egne møter hvor alle turlederne samles for å planlegge 

turprogram og de enkelte turene.  

Stimerkingsprosjektet som turlaget fikk tildelt midler til i 2017 har det siste året blitt ledet og 

utført av Einar Korvald.  



Turer for voksne organiseres av Einar Korvald, Evelina Hoppa og Monica H. Moer. Denne 

gruppa ble etablert rett etter årsmøtet i 2019. Høsten 2020 ble denne gruppa utvidet med 

ytterligere 4 nye turledere.  

 

Medlemmer 

Medlemsregistreringen skjer via DNT Oslo & Omegns medlemsregister og per 31.12.20 har 

Gjerdrum Turlag følgende medlemssammensetning: 

Medlemskategori Menn Kvinner Totalt 

Familie 
hovedmedlem 

24 15 39 

Hovedmedlem 56 81 137 

Ungdom 3 8 11 

Honnør 27 14 41 

Lisvarig 4 0 4 

Barn 13 9 22 

Skole 3 4 7 

Husstand 16 30 46 

Familiehusstand 62 62 124 

Sum 208 223 431 

 

Totalt 431 medlemmer. Medlemsantallet ligger på samme nivå som fjoråret.  

 

Barnas Turlag  

Som mye annet ble tur-året 2020 for Barnas Turlag ganske annerledes enn det vi hadde sett 

for oss da vi la planer for året.  

Da vi ikke har kunnet arrangere alle turene vi hadde planlagt har Barnas Turlag i stedet lagt 

ut forslag om aktiviteter man kan gjøre selv:  

• Den fine nye tur appen 

• Turbos turbingo 

• Arrangement som har latt seg gjennomføre for aktører som LANDART, Jeger og fisk 

og Historielaget 

• Om bruk av skøyteisen til Veståsen 

Lavvoen til Barnas Turlag har blitt satt opp igjen i lillerunden i Lysløypa gjennom dugnad fra 

våre turledere. Den har igjen blitt et turmål som er godt brukt både av barnehagene i 

området og av skoleklasser fra Veståsen. 



Den 18. oktober hadde vi dugnad for BT og Turlaget for å starte montering av de ulike 

elementene til hinderløypa vi har fått midler til å sette opp. Vi jobber videre i 2021 med å 

realisere dette prosjektet.  

Det har vært 8 turledere som i utgangspunktet skulle være aktive dette året. Vi har fortsatt 

ved årsslutt som i fjor behov for rekruttering av nye turledere da flere av våre turledere gir 

seg.  

  

Turer  Deltakere 

KDU-dagen, 

Spikertjern, 

2.februar 

Ca. 50 

Vinterovernatting i 

telt, 1.mars 

Avlyst 

Middagstur 

Breimåsan– lek, bål 

og frisk luft, 7. mai 

Avlyst 

Søndagstur til 

Busterudvangen,     

7. juni 

Avlyst 

Blåbærtur 

Ringdalsveien,       

26. august 

Avlyst 

KDU-dagen 

1.september 

Jubileumsmarsj for GIL sammen med turlaget.  

Halloweentur 

Spikertjern, 

24.oktober 

Avlyst 

Reflekstur med 

kveldsmat 

Breimåsan, 12. 

november 

Avlyst 

 Førjulstur, 

Hundremeterskogen

, 6. desember 

Tur ble avlyst,  det ble hengt opp en jule quiz i en liten løype fra P-plassen 

på Lysdammen og fram til Barnas Turlag sin lavvo i lillerunden av lysløypa. 

 

 

 



Turer for voksne  

I løpet av høsten 2020 ble vi til sammen 7 aktive turledere i gruppen som organiser turer for 

voksne. Denne gruppa startet opp for første gang våren 2019 og gjennomførte 6 turer i løpet 

av sitt første leveår. 

 

Det har vært flere gode tilbakemeldinger på at vi har kommet i gang med turer for voksne, så 

vi håper derfor at tilbudet blir stadig mer kjent slik at flere finner veien innom oss.  

 

Dessverre har annerledesåret 2020 påvirket oss i turlaget også. Pandemien satte en stopper 

for organiserte turer vårparten 2020, men da oppmuntret vi folk til å gå turer på egenhånd 

og vi la ut flere nye turtips via ut.no. Dette fikk vi mange gode tilbakemeldinger på og det var 

mange som oppdaget nye og spennende turmål rett utenfor døra si våren i fjor. 

 

- Turer 2020 

Dato Tur Antall deltakere 

16. jan Rondanestien foredrag på 
Gjerdrum kulturhus 

30 

28. jan 
Tirsdagstur i nærmiljøet – 
lavterskeltur 5 

02. feb KDU – broddetur i Romeriksåsen 10 

08. mars Skitur utenfor oppkjørte løyper Avlyst pga. været 

10. mai Vårtur i ravinene – 
samarbeidstur med Ullensaker 
Turlag 

Avlyst pga. korona 

12. mai Tirsdagstur i nærmiljøet – 
lavterskeltur 

8 

14. mai Kurs i kart & kompass med 
Gjerdrum o-lag 

18 

04. jun Yogatur til Busterudvangen 20 (og mange på venteliste) 

14. jun Langtur om Ryggevannene og 
Rundtjern med Ullensaker Turlag 

50 

19. jun Helgetur langs Rondanestien Avlyst pga. korona 

25. aug Tirsdagstur i nærmiljøet – 
lavterskeltur 

10 

27. aug Kurs i kart & kompass med 
Gjerdrum o-lag 

8 

09. sept KDU – jubileumsmarsj for GIL 20 

10. okt Topptur med kunst og kultur – 
tur til Prekestolen i samarbeid 
med LandArt og Gjerdrum 
kommune 

5 

06. nov Ambassadørkurs – ble 
gjennomført digitalt 

Ingen oversikt over antallet som deltok 



10. nov Tirsdagstur i nærmiljøet – 
lavterskeltur 

Ingen påmeldte pga. dårlig vær 

02. des Strikketur til Spikertjern – 
omgjort til Hodelykttur til 
Busterudvangen 

9 – omgjort av smittevernshensyn 

 

 

Kurs og kompetanseutvikling 

1 av våre turledere gjennomførte grunnleggende turlederkurs høsten 2020. I samarbeid med 

Nannestad turlag og Ullensaker turlag hadde vi satt opp et felles grunnleggende turlederkurs 

i november 2020, men dette måtte avlyses av smittevernshensyn. Det oppsatte 

ambassadørkurset ble gjennomført digitalt. Her deltok også andre deltakere, ikke bare våre 

turledere. 

I tillegg arrangerer vi i samarbeid med Gjerdrum o-lag et kart og kompasskurs hver vår. Dette 

er en mulighet for egne turledere samt andre turdeltakere til å friske opp kart og kompass 

kunnskapene.  

 

Stiprosjektet 

Stiprosjektet har vært et samarbeid mellom Gjerdrum kommune og Turlaget. Det har blitt 

merket, skiltet og ryddet stier fra sentrum/boligområder og ut i eksisterende blåmerkede 

stier. Til sammen har det blitt nærmere 2 mil med blåmerkede stier. Vi hadde en ramme på 

kroner 112.500,- til prosjektet, midler innvilget fra Akershus fylkeskommune til friluftstiltak. 

Siste frist for å få ferdigstilt prosjektet var 30. nov. 2020. 

 Det har blitt satt opp 4 karttavler, 52 skilt og 24 retningspiler. Alle skilt og skiltsteder har 

blitt lagt inn i DNT sin skiltdatabase. Turlaget har ansvaret for framtidig vedlikehold og 

eventuelle oppgraderinger. 

Etter raset i Gjerdrum 30. Desember 2020 har en liten del av en av turløypene som går ut fra 

Ask sentrum, via Nystulia og over golfbanen blitt sperret av som følge av det pågående 

sikringsarbeidet.  Vi vil det nærmeste året se på hvordan denne delen av turstien evt. kan 

legges midlertidig om.  

 

Tilskuddsordninger & andre planlagte prosjekter 

I tillegg til stimerkingsprosjektet har vi jobbet med å sikre fremdrift i et par andre prosjekter 

som turlaget har fått tildelt midler til tidligere år.  

I 2017 fikk turlaget tildelt kr. 70.000,- fra Akershus Fylkeskommune til friluftsaktiviteter og 

dette har vært øremerket en hinderløype. Elementer til hinderløype er mottatt og satt delvis 

sammen, prosjektmidlene er sluttrapportert og planen er å sette opp denne på dugnad til 



våren/sommeren. Barnas Turlag er i dialog med bl.a. Statskog og Fjellstyret om oppsett av 

hinderløypa. 

Barnas Turlag inngikk høsten 2019 en leieavtale med Gjerdrum almenning om leie av 

Breimåsanhytta rett ovenfor Merketremyra i Almenninga. Leieavtalen er for 1 år av gangen 

og avtalt leie er kr. 5.000,- per år. Pga. koronasituasjonen har vi ikke fått brukt hytta som 

planlagt, men vi har hatt et par styremøter og turledermøter der oppe i løpet av året.   

Lavvoen som stod oppført i lillerunden i lysløypa er restaurert og satt opp igjen. Denne 

brukes hyppig av flere, også barnehagene i området.  

Vi har igjennom året vært i tett dialog med Gjerdrum Jeger & Fisk om oppsett av gapahuk på 

Henivangen. Prosjektforslaget nådde ikke frem i styret i Fjellstyret så Gjerdrum JFF har nå 

sendt saken over til Statskog med støtte fra oss.  

 

Samarbeid med andre 

Vi har fortsatt et veldig godt samarbeid med turlagene i både Nannestad og Ullensaker. Det 

gir oss muligheten til å tilby turer litt på tvers av kommunene og vi kan samarbeide om kurs 

og større arrangementer.  

Vi samarbeider også godt med andre lokale aktører om turer i vårt nærmiljø her i Gjerdrum, 

blant annet Gjerdrum Historielag og Gjerdrum o-lag. For andre prosjekter som hinderløype, 

gapahuker m.m. er vi i tett dialog med både Gjerdrum Jeger & Fisk og Gjerdrum IL. 

I tillegg må det nevnes at vi i forbindelse med hendelsen i Gjerdrum 30. desember 2020 også 

har mottatt god støtte og oppfølging fra DNT Oslo & Omegn. De har bistått med 

informasjonsarbeid, praktiske oppgaver og støtte i forbindelse med arrangement for de 

evakuerte bosatt på Olavsgaard hotell i starten av januar.  

 

Markedsføring/Informasjonsarbeid 

Gjerdrum turlag sin hjemmeside og Facebook side er våre primære informasjonskanaler.  

I tillegg trykker vi opp turprogrammet for hvert år og distribuerer dette rundt på strategiske 

steder i bygda for å markedsføre turene våre.  

Vi passer også på å markedsføre turene våre i forkant på Facebook gruppa 

‘Gjerdrumsportalen’ og ‘Det skjer i Gjerdrum’.  

 

Økonomi 

Regnskapet blir ført sentralt av DNT Oslo og Omegn som også sørger for at regnskapet blir 

revidert av revisor. Gjerdrum Turlag sørger for betaling av fakturaer og følger opp prosjekter 

vi har fått tilskudd til herunder rapporteringer. 



Revidert regnskap for 2020 vil publiseres som et eget vedlegg i god tid før årsmøtet.  

 

Gjerdrum 11. mars 2021 

 

Kjersti Fløtten                                Karianne Fagerheim 

 

 

Evelina Hoppa                   Einar Korvald                Monica H. Moer 


