
 

 

 

 

ÅRSMELDING 2021 

DNT Ullensaker Turlag 



Årsmelding for Ullensaker Turlag 2021 

 

1. Årsmøtet  
Årsmøtet ble avholdt onsdag 14. april 2021. På grunn av koronapandemi og 
smittesituasjonen ble årsmøtet gjennomført digitalt.  
Det var 18 stemmeberettigede til stede. I tillegg deltok Glenn Menkin fra DNT Oslo og 
Omegn.  

Årsmeldingen gjelder for Ullensaker Turlags (UT) virksomhet for kalenderåret 2021.  

 

2. Valg  
Følgende posisjoner var på valg ved årsmøte i 2021 med forslag fra valgkomitéen v/leder 
Kirsti Jenny Bakke:  

• Leder: Daniel Nordmeland (valgperiode 2 år)  
• Kasserer: Ann-Mari Grøndalen Lund (valgperiode 2 år)  
• Barnas Turlag, leder: Kristoffer Erstad (valgperiode 2 år)  
• Tur- og aktivitetsgruppa, leder: Inge André Selnes (valgperiode 2 år)  

Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt.  

Valgkomité: 
En posisjon var på valg: Deltager: Asbjørn Gundersen (valgperiode 2 år)  

Forslag om gjenvalg ble enstemmig.   

 

3. Styre og styremøter  
Det er avholdt 10 styremøter i perioden mellom årsmøte 2021 og 2022, derav 8 fysiske og 2 
digitalt.  

Styrets sammensetning i 2021:  

• Leder: Daniel Nordmeland  

• Kasserer: Ann-Mari Grøndalen Lund 

• Sekretær og nettansvarlig: Ingeborg Knutsdatter Gresaker 

• Barnas Turlag (BT): Kristoffer Erstad. Therese Lyngra (aktiv i BT) takket ja til å erstatte 
Kristoffer da han flyttet til Ålesund i juli 2021  

• Sti- og merkeansvarlig: Ola Nafstad  

• Tur- og aktivitetsansvarlig: Inge André Selnes 
 
Valgkomité:  

• Kirsti Jenny Bakke 

• Gyri Siljehaug  

• Asbjørn Gundersen  



 

4. DNT Oslo og Omegn - møter og samlinger 
Styret har i 2021 deltatt på flere møter i regi av DNT Oslo og Omegn. Møtene har primært 
blitt gjennomført digitalt, men en etterlengtet fysisk turlagssamling ble arrangert ved Sem i 
Asker i august/ september 2021.  

 

5. Medlemmer  

Medlemsregistrering skjer i regi av DNT Oslo og Omegn. Medlemstallet pr 31.12.21 var 1357.  
Alle som er medlemmer i DNT og som bor i Ullensaker er automatisk medlemmer i 
Ullensaker Turlag (UT). 

 

6. Tur – og aktivitetsgruppa  

Tur- og aktivitetsgruppa i Ullensaker Turlag planla å gjennomføre 22 fellesturer i løpet av 
2021. Siden også 2021 ble et år preget av korona fikk vi kun gjennomført 12 aktiviteter. 

Fra 21. mars til midten av mai måtte de planlagte turene avlyses, men det ble startet opp 
igjen fra slutten av mai og gikk da som planlagt. Turene ble gjennomført i henhold til 
gjeldende smittevernregler. 

Dato Arrangement Antall 
deltakere 

28. – 29. mai Hengekøyetur i flotte omgivelser ved Lysdammen 17 

5. juni Rundtur i Hasleråsen i samarbeid med Eidsvoll Turlag 11 

13. juni Langtur gjennom tre kommuner i samarbeid med 
Gjerdrum Turlag 

29 

8. august Historisk byvandring på Jessheim 48 

15. august Rundtur i søndre del av Romeriksåsen 16 

29. august Historisk tur på Kløfta 23 

7. sept. Lavterskeltur – Sopptur 26 

18. – 19. 
sept 

Overnattingstur Romeriksåsen, Brovoll/Råbjørnhytta 
8 

26. sept. Skreikampen via St. Pauls gruve i samarbeid med Eidsvoll 
Turlag 

26 

17. oktober «To topper i en smekk», Bjørnåsen og Fjellsjøkampen 10 

24. oktober Høsttur til Kopperudtoppen 17 

7. november Historisk tur i Trandumskogen 33 



Antall deltagere på turene varierer en del. Jevnt over har frammøtet vært godt. Totalt deltok 
264 personer på voksenturene i 2021. Dette gir et gjennomsnitt på 22 personer per tur. 

Det har i løpet av 2021 vært avholdt 3 turledermøter – et 
intromøte for nye frivillige i juni, et ordinært turledermøte i juli 
og et møte i november for planlegging av turprogrammet for 
2022. 

Vi har i tur- og aktivitetsgruppa fått 8 nye frivillige i løpet av 
året, hvorav 5 har gjennomført obligatorisk ambassadørkurs og 
nærturlederkurs og er godt i gang som aktive i turlaget. 
Ambassadørkurset er nå digitalt og gjennomføres i appen 
Motimate. Nærturlederkurs ble avholdt i Sandtjernhytta 21. 
august for 8 nye frivillige i Eidsvoll og Ullensaker Turlag. Det er 
14 aktive turledere ved inngangen til 2022, dvs. turledere eller 
medturledere for planlagte aktiviteter/turer i årets turprogram. 

 

7. Barnas Turlag  
Antall aktivitetsledere i Barnas Turlag Ullensaker per 31.12.21 

• Av de som har gjennomført aktivitetslederkurs har 8 personer bidratt aktivt i 2021. 

Det har vært betydelig frafall og det er prekært behov for å få inn flere aktive 

aktivitetsledere. 

 
Arrangement i regi av Barnas Turlag i 2021 

Dato Arrangement Antall 
deltakere 

30. mai Vi besøker lam på beite 40 

6. juni Skattejakt til røverskansen 20 

16. juni Barnas turlag sykler sommeren inn 8 

12. august Kveldsmattur med bærplukking 20 

5. sept Kom deg ut dagen på Sandtjern 120 

16. oktober Lysvandring rundt Nordbytjernet 
(sammen med turlaget, kommunen og andre 
bidragsytere) 

2500 (?) 

30. oktober Spøkelsesvandring rundt Svarttjern 350 

14. 
november 

Reflekstur til Stordammen 
110 

 

• Andre aktiviteter: 
o Turbos aktivitetskonkurranse i løpet av sommerferien 
o Desember 2021 – aktivitetskalender (nye turtips med læring på facebook og 

instagram hver dag) 



 
Møter Barnas Turlag   

• 23.11 – Aktivitetsledermøte hos Therese, 4 deltagere 

• I tillegg kommer styremøter Ullensaker Turlag og møter 

med DNT Oslo og Omegn. Fysiske og digitale. 

 

Andre forhold 

• Barnas Turlag har nå en del utstyr og eiendeler. 

Materiell lagres primært i garasjen hos Ann-Mari og 

Therese 

• Vi sliter med tynn stab og er avhengig av å bedre denne 

betydelig ganske raskt. Håper at det skal bli lettere nå som verden begynner å åpne 

igjen. 

• Vi har etter å ha mottatt midler fra Ullensaker kommune gått til anskaffelse av 2 stk 

dobbel packrafter, men pga avlyste turer har ikke de vært brukt.  

 

   
 
 

8. Aktiv i 100  

Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors samarbeider om Aktiv i 100. Det var tilbud om 
turer i nærmiljøet av 2 – 3 timers varighet. Målgruppen var eldre og andre voksne som var 
hjemme på dagtid og som trenger å komme i aktivitet.  Vi arrangerte også turer til 
steder/områder hvor det var nødvendig med transport. Av smittevernhensyn ble en del turer 
avlyst, men vi klarte å gjennomføre 13 turer i løpet av året. 

Vi hatt turer til blant annet Raknehaugen, Sandstjernhytta, 
Utsikten, Korpeberget, 2 turer til Kopperudtoppen, 
Ekebergparken, Den Wingerske Kongevei til Lauten, Nes 
kirkeruiner, Kulturstien ved Eidsvollsbygningen, Kløfta 
rundt, Tur langs Glomma ved Årnes og Brennitoppen.  
Tiltaket er blitt støttet økonomisk av Helsedirektoratet 
med kr 13 783,-.  

Totalt har det vært 184 deltakere og 146 dugnadstimer i Aktiv i 100 gruppa. 

 
 

9. Sti – og merkegruppa  
Det er nå 120 merkestolper med 117 toppskilt og ca 370 retningsskilt og det er merket og 
ryddet mer enn 135 km med stier. 
 

  I 2021 har vi hatt følgende hovedprosjekter med nymerking av stier: 

• Merking av stier i Hovinfjellet  
Stinettet i Hovinfjellet er utvidet med en sti på østsiden av fjellet fra Langtjernvegen 
til Høydestien. 

• Merking av stier i Vettals- og Holtmarka 



Merkinga i Vettals- og Holtmarka er fullført slik at områdene lengst nord og øst nå 
også er inkludert. Det betyr at det er påkobling til stinettet til Hvam IL både i sør- og 
nordenden av Hvamsetertjernet. 

  
Vedlikehold av stinettet 

• Stiene som er merket må vedlikeholdes. De merkede 
områdene er delt opp i avsnitt, hvor medlemmer jevnlig 
sjekker status og melder inn behov for større innsats. Vi ser 
også at andre rydder og fjerner trefall.  

• Skilt og karttavler har mange års levetid, men det må 
påregnes vedlikehold av skiltene som er av tre etter ca. 5-
10 år. Det er stor vekst i Ullensaker kommune slik at det må 
forventes at stiavsnitt blir berørt av byggearbeider. Her vil 
Turlaget etter beste skjønn tilpasse merkingen. 

 
Antall dugnadstimer i Sti og merkegruppa 2021 – Totalt 337 timer 

• Det er en aktiv dugnadsgruppe, men den har blitt noe 

mindre i 2021 og mye av aktiviteten faller på enkeltpersoner.   

• Større dugnader har stort sett blitt utført på dagtid med 3-4 

timers økter, av disse har det vært 4 i 2021. 

 
Turkart for Ullensaker 
Kartheftet «Turkart for Ullensaker Vandrestier merket av 
Ullensaker Turlag» ble utgitt i revidert utgave i 2021 med opplag på 
2000. Kartene er gratis og har vært tilgjengelige på bibliotekene, 
Frivillighetens Hus og alle Kiwi butikkene i Ullensaker.  

 

16. Dugnadsinnsats  

Ullensaker Turlags aktiviteter er avhengig av frivillig innsats fra medlemmene. I 2021 er det 
registrert totalt 742 dugnadstimer og 1406 personer (inkluderer frivillige og deltagere) på alle 
aktiviteter/ arrangement. Dette er en totalt sett en nedgang som har direkte sammenheng 
med avlyste aktiviteter/ turer grunnet koronasituasjonen, samt at det har vært mindre 
stimerking i 2021 fordi de fleste prosjektene ble ferdigstilt i 2020. 

 

17. Facebook – Hjemmesider 
Facebook er det viktigste mediet for å profilere turlagets arrangement og gi turtips – her når 
vi flest personer. 
Vi har to facebooksider:  

1. Ullensaker Turlag - har pr 31. januar 2022 hele 3 345 følgere. Det er en økning på 358 
i løpet av det siste året.  

2. Barnas Turlag Ullensaker – ble opprettet i 2018, og har pr 31. januar 2022 1416 
følgere. Det er en økning på 319 i løpet av det siste året.  
 

• Hjemmeside - https://ullensaker.dntoslo.no/  
Alle turer og arrangementer legges ut på hjemmesidene og kobles til våre facebook- 
sider. 

https://ullensaker.dntoslo.no/


På hjemmesiden finnes også turkalender, generell informasjon om turlaget og 
kontaktinfo. 

• Turer og arrangementer profileres også i lokale medier. 

 

18. Økonomi  
Ullensaker Turlag sitt regnskap for 2021 viser et underskudd på kr 18 973 med totale 
inntekter på kr 109 503 og totale kostnader på kr 128 556. Underskuddet skyldes at 
Ullensaker Turlag hadde innskudd på bankkonto etter overgangen til nytt aktivitetsbasert 
budsjett som gjør at budsjettet for 2021 ble godkjent tross underskudd.  

 
Offentlige tilskudd utgjør kr 46 783. Av dette utgjør kr 33 000 tilskudd fra Ullensaker 
kommune til aktiviteter for Barnas Turlag. Kr 13 783 gjelder tilskudd til Aktiv i 
100.  Driftstilskudd kr 62 800 er midler som kommer fra medlemskontingent fra medlemmer i 
DNT som har adresse i Ullensaker. Kostnadene referer seg i hovedsak til merking av turstier, 
Aktiv i 100, trykking av turprogram, aktiviteter knyttet til Barnas turlag, Aktiv i 100 og øvrige 
turer i turlaget.  

 
Økonomiavdelingen i DNT Oslo og Omegn bekrefter at regnskapet formelt ikke er endelig 
godkjent av revisor pr. 07.03.2022. 

 
Regnskapsfunksjonen: 

• Ullensaker Turlaget sitt regnskap blir ført sentralt av DNT Oslo og Omegn. De sørger 
for at regnskapet blir revidert av revisor. Ullensaker Turlag sørger for betaling av 
fakturaer og at pliktig dokumentasjon blir oversendt økonomiavdelingen. Turlaget 
følger opp prosjekter vi har fått tilskudd til med rapporteringer.  

• Turlaget utarbeider budsjett basert på planlagte aktiviteter som blir endelig godkjent 
av DNT Oslo og Omegn 

 
  

  

Jessheim, 6. mars 2022 

Styret Ullensaker Turlag 

 

Therese Lyngra (Barnas Turlag)   Ann-Mari Grøndalen Lund (Økonomi) 
  

Ingeborg K. Gresaker (Sekretær)  Inge André Selnes (Tur- og akt. gruppa) 
 

Ola Nafstad (Sti- og merkegruppa)  Daniel Nordmeland (Leder)  
   


