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Året 2020 
Året 2020 ble et år utenom det normale. Det begynte så bra, men i mars måned så slo 
viruset covid-19/corona til med en global pandemi. Dette har påvirket all aktivitet i HHT 
Løten på flere forskjellige måter gjennom hele året. Det meste av våre aktiviteter ble innstilt, 
og våre ubetjente hytter Svartskogkoia, Savalsætra, Målia og Snippkoia ble fysisk stengt i 
over 3 måneder.  Tirsdagstrampen og andre turer i vårperioden måtte avlyses, og aktiviteter 
i Barnas Turlag ble også sterkt redusert. Dette ble gjort etter råd og pålegg fra nasjonale 
myndigheter og DNT/HHT med begrunnelse i å begrense smitten av viruset. I midten av juni 
ble restriksjonene gjort noe lettere, og vi kunne igjen åpne de ubetjente hyttene. Det nye var 
at nå måtte man bestille overnatting på forhånd og dagsbesøk ble ikke tillatt. Årets 
opptelling av besøkende på våre ubetjente hytter viser en betydelig nedgang i antall 
overnattinger sammenlignet med 2019. Det positive i år i denne situasjonen må være at det 
har vært utrolig stor trafikk av barn og voksne ute i skog og mark i hele sommer og høst. 
 
Til tross for coronatilstander så har «Dugnadsgjengen» gjort en formidabel innsats også i 
2020. Det har vært høyt søkelys på å følge reglene for smittevern med håndvask og god 
avstand, og planlagte aktiviteter/dugnadsarbeid har blitt utført etter oppsatt handlingsplan 
for 2020. Fortsatt er det flest «gamlinger» som stiller opp på dugnadskveldene, og det er 
derfor gledelig å se at vi i år har fått med oss flere nye aktive medlemmer som vil gjøre en 
dugnadsinnsats for HHT Løten. De som har ansvaret for de ubetjente hyttene i Løten, har 
også i 2020 gjort en god jobb. Takk til dem og takk til alle dere som gjør et meningsfylt og 
viktig arbeid for foreningen. 
 
Tirsdagstrampen og andre planlagte turer måtte avlyses i vårperioden, men ble gjennomført 
etter planen etter juli måned. Turene som ble avlyst i vårperioden vil bli tatt med i 
programmet for 2021. Takk til turledere og alle dere turgåere som stiller trofast opp på disse 
turene. 
 
Barnas Turlag (BT) har også i år arrangert aktiviteter til tross for mange restriksjoner. Det 
jobbes med å få til ei permanent «Turboløype» fra flyplassen til Hølmyrkoia, og Løiten 
Almenning har gitt tillatelse til dette. Også BT har behov for flere medspillere så her er det 
bare å stille opp. Takk til de av dere som har vært aktive i BT i 2020. 
 
I 2020 gikk to av våre mest markante medlemmer gjennom en lang tidsperiode bort. 
Gunnar Kjelsrud og Steinar Østli har satt varige fotavtrykk etter seg i skogen og fjellet i Løten, 
og de vil for alltid bli husket som ambassadører for HHT Løten krets.  Det arbeidet som de 
utførte vil gi alle kommende brukere av naturen i Løten gode opplevelser og billig 
«folkehelse». 
I forbindelse med Steinar Østli’s begravelse ble det, etter Steinar’s eget ønske, gitt et 
innsamlet pengebeløp på ca kr 21.000, - til HHT Løten. Disse pengene vil bli benyttet til 
fremtidige tiltak «i Steinar’s ånd». 
 
Vil også rette en takk til alle dere som har hatt verv i styret for HHT Løten i 2020. 
 
Med vennlig hilsen 
Rolf Kjellmo 
Leder 
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Styret og verv 2020 

Leder Rolf Kjellmo 

Nestleder Jan Arild Lerudsmoen 

Sekretær Steinar Østlie  

(Emilie Westli Andersen) 

Kasserer Kirsten Alfei 

Styremedlem/stiansvarlig Jan Johnsrud 

Styremedlem Kirsten Nereng Bergseng 

Varamedlem Bente Elin Lilleøkseth 

Varamedlem Unni Thoresen 

    

Andre verv   

Barnas Turlag Løten   

Leder Stig Handegård 

Styremedlem Line Christine Bretun 

    

Turposter i Løten Emilie Westli Andersen 

    

Foreningen Løtenløyper   

Styret/representantskapet Jan Johnsrud 

Representantskapet Rolf Kjellmo 

    

Verv i HHT   

Styret Rolf Kjellmo 

Turutvalget Unni Thoresen 

Sti og løypeutvalget Jan Johnsrud 

Barnas Turlag Stig Handegård 

    

Valgkomite   

Leder Rolv Dillerud 

  Arne Erik Myhre 

  Berit Svevad 
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Antall medlemmer i HHT Løten krets pr. 31.12.2020:           Totalt 389 

 
Møter: 
-  9 styremøter 
-  1 planleggingsmøte dugnader 
-  1 planleggingsmøte Tirsdagstrampen og Turposter 
-  Møte med Løiten Almenning 
-  Møte med Løten kommune 
-  Møter i Løtenløyper 
-  Div. møter i styre og utvalg HHT Hamar 
 

 
 

Dugnad 

2020 har vært preget av stor dugnadsinnsats med rydding, forbedring og fornyelse av 
klopping langs mange av stiene kretsen har ansvar for. Det er 10-12 personer som gjennom 
sommerhalvåret deltar aktivt i våre fellesdugnader. Gjerne 5-6, men helt oppe i 10, møter 
opp på mandager som er fast dugnadsdag. Det er registrert 343 timer på felles 
mandagsdugnader i 2020.  
 
I tillegg til fellesdugnader er det flere som i omfattende grad tar et tak på egenhånd. Her kan 
nevnes vedlikeholdsarbeider som klopping, bygging av bruer, beising, vedhogst og 
stivedlikehold. Antatt over 250 timer på individuelle dugnader. 
Vi skal heller ikke glemme det administrative arbeidet der flere nedlegger en stor innsats 
gjennom hele året. Antatt mer enn 450 timer samlet inkludert møtevirksomhet. 
I tillegg har vi en stor stab med stifaddere som tar ansvar for sine stier. Det er rekruttert 4 
nye stifaddere i 2020, noe som gir oss 31 aktive stifaddere, der de fleste gjennomgår stien 
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sin flere ganger i sesongen. Det er fortsatt behov for ytterligere stifaddere i kretsens 
område. 
Stifadderne rapportere inn sin aktivitet på slutten av året og samlet innsats i 2020 er 328 
timer! 

Dugnadsoversikt 2020 
 

 

Fellesdugnader mandager 343 timer 

Individuelle dugnadstimer 250 timer 

Administrative dugnadstimer 452 timer 

Stifaddere 328 timer 

Turposter 41 timer 

Sum dugnadstimer 2020 1414 timer 

 

 
 

Vedlikehold stier 

Det bløte terrenget i Løten, særlig i Løtenfjellet, skaper utfordringer for vedlikeholdet av 

stiene. Det er i de senere årene utlagt over 1.000 meter med prefabrikkerte lemmer for å 

lette fremkommeligheten over bløte partier. Ikke overraskende synker lemmene mer og mer 

ned i myra og det er allerede etter et par år nødvendig å heve dem. Dette er et forsømt 

arbeid som vi nå har tatt tak i. 

Senhøsten 2019 fikk HHT tilgang til et stort parti med impregnerte materialer som Moelven 

industrier ikke kunne benytte i sin produksjon.  

Kretsen har benyttet seg godt av tilbudet og har hentet over 3.000 løpemeter plank av ulike 

dimensjoner. Vi har i 2020 brukt ca 600 meter, og har ca 2.500 meter liggende på vårt lager 

på Skøyen. 
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I byggeperioden for den nye riksvegen gjennom Løten er det funnet midlertidige traseer for 

Rondanestien, og vi har lagt om traseen både i 2019 og 2020.Veibyggerne har lagt til rette 

slik at den opprinnelige traseen kan passere under bru sammen med Terningåa. Kretsen har 

imidlertid bestemt å legge ned deler av stien der den passerer Rørosbanen på ureglementert 

vis samt går i det veldig bløte terrenget på østsiden av Sjølisjøen. Vi legger i stedet opp til å 

merke ny rute fra Vensætra, via Smalmyrkoia til Torvmyrbrakka. Videre over den nye 

viltbrua, vestover langs Chausséen og inn i terrenget, fram til Skafottet på Taigaen og videre 

inn på den opprinnelige traseen opp til Savalsætra. Omleggingen krever en del nymerking og 

omskilting. 

Kretsen ble etter søknad tildelt kr 10.000, - fra Statskog til innkjøp av 4 rastebenker. Benkene 

blir kjørt ut i terrenget i løpet av vinteren. 

Fellesdugnader -hovedaktiviteter 

Rydde med motorsag stien mot Midtlienkoia 

Reparere fjøstaket på Vensætra 

Legge ut klopper på Rondanestien sydover mot Romedal grense 

Etablere bru over grøft på Taigaen 

Komplettere klopper på Taigaen 

Rydde småbjørk Taigaen 

Rydde/vedlikehold langs deler av Industristien ved Klevfos 

Rydde den gamle toglinja mellom Bruket og Klevfos 

Male uthus og hytte på Savalsætra 

Bære ut og legge lemmer i bløte partier på Karikrokstien 

Vedlikehold Rondanestien 

Renhold Savalsætra 

Stivedlikehold Øysætra – Veslagårdsholtet 

Bære ut lemmer til klopping stien Svaenlia - Bårdsætra 

Sette opp flere nye skilt på Savalsætra og Taigaen 

Ny bru over Nordholsbekken ved Furasaga 

Vedlikehold klopping Rondanestien fra skitrekket og nordover  

Spore og måle avstander for vurdering av ny trase for 
Rondanestien. 
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Vedlikehold koier 
Kretsen disponerer flere koier i allmenningen som vi har vedlikeholdstilyn for.  Det er kun 

overnattingskoiene som Svartskogkoia, Savalsætra, Målia og Snippkoia som har fast tilsyn. 

De øvrige befares mer tilfeldig og så langt som vi har sett, framstår de i rimelig bra stand.  

Årets vedlikehold for de fleste består derfor stort sett av rengjøring og arbeid med 

vedforsyning. Unntaket er hytta på Savalætra som er malt, og Snippkoia der hyttetilsynet ba 

om assistanse til å rive den gamle doen og utbedring av flere mindre bygningsmessige 

mangler.  

 



 

 

Si
d

e7
 

Tirsdagstrampen  
Pga Corona pandemien kom Tirsdagstrampen sent i gang og ble derfor noe redusert. Det ble 

gjennomført 7 av 11 turer med til sammen 165 deltakere etter tradisjonelt opplegg. Turene 

har vært lokalisert og godt fordelt over hele bygda.  Årets siste tur på Slettmoen ble avsluttet 

utenfor Doksrudkoia uten sedvanlig marsipankake, men med trekning av premier blant årets 

deltakere. Til og med 2020 sesongen er det gjennomført 363 turer i Tirsdagstrampens regi. 

Gjennomsnittlig deltakelse på årets gjennomførte turer har vært 24, mot 31 i fjor. Altså en 

betydelig nedgang. 

Dato Turbeskrivelse Tirsdagstrampen Turleder Deltakere 

5/5/20 Fra åsted til rettersted, tur på Taigaen i Svartbekkens 

fotspor. 

Jan Johnsrud Avlyst 

12/5/20 Kulturhistorisk tur om Torvstrøfabrikken, Damstua 

og Dammen i Vestre Skogbygd. 

Rolf Kjellmo Avlyst 

19/5/20 Rundttur om Høgsvoldkoia og Gaukerud Arve Smestad Avlyst 

26/5/20 Tur om Sauberget og Aksvelkoia Ivar 

Stensåsen 

Avlyst 

2/6/20 Rundtur fra Stålsætra i Mosjømarka Sverre Engen Avlyst 

9/6/20 Tur i Brynsåsen hvor historien er mangfoldig. Rolf W Hagen 30 

16/6/20  Savalsæterrunden om Storholtet, Øisæterstien til 

Fjellbekkvadet 

Jan Johnsrud 13 

30/6/20  Rundtur i idylliske Mosjømarka Sverre Engen 21 

11/8/20 Rundtur om Nordby, Revhibakka, på sti forbi 

Elvarheim til Ålsætra og tilbake til Mattisrud 

Ole Iver 

Morthov 

19 

18/8/20 Tur rundt om på Størigarden Håkon Kildahl 18 

25/8/20 Rundtur ved Ullermyra, de siste rester av den 

fordums Ullersjøen? 

Ørjan 

Bekkevold 

44 

1/9/20 Rundtur på Slettmoen om bygdeborgen og 

avslutning i Doksrudkoia. 

Asle 

Finnesand 

20 
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Turposter i Løten 
Emilie W Andersen ble kastet inn som turpostansvarlig midt på vinteren da Torgeir Volden 

døde høsten 2019. Hun måtte dermed ta turer hun kunne planlegge ut fra tidligere erfaring 

og ved oppmåling i kartet.  

Turpostsesongen var fra 1.mai til 15.oktober. Turpostbrosjyrer ble delt ut på alle 

barneskolene og lagt ut på følgende steder: Tingberg, Løten Nærstasjon, Joker Brenneriroa, 

Europris, Løten Manufaktur, Family Sports Club og Løten folkebibliotek. I samarbeid med de 

andre kommunene var det oppslag i HA 28.april. I Løtenavisa ble det tipset om turpostene i 

juni-utgaven. Nytt av året var at Løten kommune hadde fått laget fine parkeringsskilt, samt 

piler som ble skrudd opp ved parkering og stikryss på turene. Dette skulle være med å senke 

terskelen for at folk skulle komme seg ut på tur. Den tradisjonelle sesongavslutningen i 

samarbeid med Løten O-lag måtte avlyses på grunn av koronapandemien, men 10 gavekort i 

HHT-butikken ble trukket, og vinnerne kunne hente disse på Tingberg.  

Man kunne notere koder på de tradisjonelle turpostbrosjyrene eller digitalt i DNT SjekkUT-

appen. Ved opptelling etter sesongslutt var det 120 stk. som leverte papirkort, og 239 deltok 

i DNT SjekkUt-appen, totalt 359 deltakere, sammenliknet med 284 i 2019. 89 personer 

hadde tatt alle postene. På grunn av at all data i SjekkUT-appen ble borte i juni så kan det 

være flere som egentlig har vært på alle postene. Det var 975 klipp på papir og 944 i appen. 

Det var 102 barn og unge under 16 år som deltok og fikk deltakerpremie med gratis inngang i 
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Ankerskogen svømmehall. Til sammenlikning var det 39 barn og unge som deltok i 2019. 

Tilbakemeldingene sier at folk har fått oppleve steder de ikke har vært før.  

Turposter på programmet i 2020: 

1. Klekkefjellet fra øst 

2. Ljørkoia ved Yksensjøen 

3. Kjølstadkoia 

4. I Munchs fotspor (om Englaug og Klevfossporet) 

5. Rundtur om Vellumstad og Gjetholmsjøen 

6. Baståskoia 

7. Fiskekoia ved Velt-Rokosjøen 

8. Totbergsætra 

9. Småsætra og  

10. Kjøttkjeller’n  

 

Informasjonstiltak  
HHT Løten krets har egen Facebook-side. Denne har nå mer enn 900 følgere. Her legger vi ut 

bilder fra dugnader, turer i skogen og på høsten begynte vi å presentere medlemmer i HHT 

Løten krets, og litt informasjon om deres turliv og tips fra Løten-naturen. Barnas Turlag 

Løten har felles Facebook-side med de andre Barnas Turlag i HHT. Barnas Turlag har også en 

fast informasjonsspalte i mittLØTEN-avisa. Tirsdagstrampen og andre fellesturer blir også 

satt inn på HA-tavla.  

 

Aktiviteter og turer 
Deltager til turutvalget fra Løten krets har i år vært Unni Thoresen. Møter har vært avholdt 

via teams og et møte på Naturens hus. 
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Fokus i turutvalget er å samordne både lokale og fellesturer i HHT. Dette er på mange måter 

lokallaget sin mulighet til å påvirke hvor lengre fellesturer går, hvordan de gjennomføres og 

hvilken målgruppe de treffer. I Løten krets har vi gjennom mange år god tradisjon for bruk av 

våre områder gjennom Tirsdagstrampen og Barnas Turlag spesielt. 

I styret har vi snakket om at vi ønsker at flere lengre fellesturer legges til vårt område. Med 

etablering av hytta på Savalsætra fikk vi en gyllen mulighet til nettopp dette.  

Fellesturer og bruk av lokalt område er et ledd i det å nå nye målgrupper og øke 

medlemstallet lokalt. Derfor ble det i 2020 også satt opp noen turer som gikk innom 

Savalsætra. Covid 19 stoppet ikke våre turer da det ble åpnet igjen rett før de skulle 

gjennomføres. På turen fra Myklegaard til Savalsætra 14/6 ble 12 stk med. Det var lagt opp 

til at deltagere ble kjørt ned igjen fra Savalsætra til Myklegard med bil. Fotturen Budor-

Savalsætra-Budor ble også satt opp igjen denne høsten etter at værgudene ikke var med oss 

i fjor. Den 5/9 ankom 12 deltagere Savalsætra i strålende sol til bål og en lengre rast før de 

tok beina fatt til Budor igjen. Vi hadde også satt opp en sopptur den 30/8, men her var det 

ikke viruset som stoppet oss, men mangelen på sopp. Så vi får prøve igjen i 2021. 

Turutvalget vil gjerne ha flere turledere lokalt, her er dere medlemmer spesielt ønsket. Vi 

trenger erfarne turgåere med lokal kunnskap og genuin interesse for å dele naturen med 

andre. Du foreslår selv turer du ønsker å lede, på tidspunkter som passer deg. Så ser vi 

hvordan det passer inn i årets program. Det er to turledere på hver tur så du er ikke alene 

om ansvaret. Du får også mulighet til å lære mer om turledelse å bli med på kurs. Vi fikk 

noen nye lokale turledere i løpet av 2020 og det setter vi pris på. 

 

 

Barnas Turlag 
 
2020 ble et annerledes år, med corona og mange restriksjoner. Det var planlagt mange turer 
som dessverre har blitt avlyst, men vi har også klart å gjennomføre noen av de planlagte 
turene. Stig tok over som leder av barnas turlag i februar etter Brina, rett før Norge stengte 
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ned pga corona. Vi fikk gjennomført 2 turer tidlig på året, skitur til Hølmyrskoia og 
måneskinnstur til Klekkefjellet. I mai gjennomførte vi en buldretur til Evensteinen.  
Lørdag 8. august hadde vi stand i Løten sentrum i forbindelse med Folkehelsedagen. Det var 
generelt lavt oppmøte, og lite barn i sentrum denne dagen.  
I oktober arrangerte vi en mat-tur til Mosjøkoia, men dessverre var det ingen som møtte. 
Det er vanskelig å planlegge og gjennomføre aktiviteter dette annerledesåret.  
 
I stedet for «Kom deg ut dagen» i september ble det laget en konkurranse for barn via 
KulTur-appen. Her var det over 30 barn fra Løten, Ringsaker, Stange og Hamar som deltok. 
Det ble trukket ut premier til 8 heldige barn. 
 
Vi deltok en kveld på Idrettskolen. Her hadde vi en lommelyktstur fra Furasaga til 
gapahuken. Deltagelsen her var forholdvis stor og vi delte inn i 3 puljer, slik av vi overholdt 
nasjonale retningslinjer i henhold til corona.  
 
Vi planlegger etablering av en fast turboløype fra Flystripa til Hølmyrskoia med 5 
sommeraktiviteter og 5 vinteraktiviteter for barn.  
 
Vi har en stabil turledergruppe med 7-8 aktive turledere.  Det ble avholdt 2 
planleggingsmøter, ett møte på Skype og ett møte avholdt på Savalsetra 
 
Liste over planlagte turer 2020: 

Dato Turbeskrivelse Deltakere 

05.01.2020 Skitur Hølmyrkoia 15 

08.02.2020 Måneskinnstur Klekkfjellet 65 

15.03.2020 Pilketur Rokosjøen Avlyst 

10.05.2020 Buldretur til Evensteinen 7 

21.05.2020 Finn Fram dagen Avlyst 

06.09.2020 Kom deg ut dag Målia Avlyst 

19.09.2020 Gjetholen  Avlyst 

03.10.2020 Familiedag på Budor  Avlyst 

25.10.2020 Mattur til Mosjøkoia  0 

15.11.2020 Lommelyktstur Furasaga-gapahuken  Avlyst 

18.11.2020 
Lommelyktstur Furasaga-gapahuken 
(idrettsskolen) Gjennomført 

 

Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kroner 10 505,53. Det er en egenkapital på kr 204 026,31,- 

som tilsvarer bankinnskudd.   

Kretsen har mottatt kroner 10 000,- som kontingentandel fra HHT. HHT har også overført kr 

40.000, - til kretsen som årlig bidrag til Foreningen Løtenløyper. I frifondmidler har vi mottatt 

kroner 7 500,- som generelle midler. Vi fikk ingen frifondmidler til barn og unge da vi ikke 

hadde utgifter der. Løten kommune har bidratt med 5 000 kroner som tilskudd til aktiviteter. 

Vi har mottatt kroner 10 000 fra Statskog, som er brukt til å kjøpe 4 rastebord. 
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Kretsen har også mottatt et ekstraordinært tilskudd i form av en minnegave på kr 21.500, - i 

samband med Steinar Østlies bisettelse. Pengene er øremerket for tiltak i Steinars ånd, og 

kretsen arbeider for å oppføre en laftet gapahuk langs Rondanestien over Savalsæterhøgda.   

Kostnadsmessig har vi overskredet budsjettet for 2020.  Dette skyldes flere forhold. Kjøp av 

stige til bruk ved dugnad, transport av materialer som vi for øvrig fikk gratis, kjøp av 

materialer til ny bru ovenfor Furasaga, blomster, ekstrakostnader pga korona, som kjøp av 

håndsprit osv. 

Kretsen har en stabil og god økonomi med et høyt aktivitetsnivå som forutsetter en nøktern 

drift. Det vises ellers til regnskapet. 



 

 

Si
d

e1
3

 

 



 

 

Si
d

e1
4

 

 



 

 

Si
d

e1
5

 

 



 

 

Si
d

e1
6

 
  



 

 

Si
d

e1
7

 

Handlingsplan 2021 
 

Koier og hytter 

• Savalsætra. Istandsetting brønn 

• Vedforsyning, ordinært renhold og vedlikehold 

• Vurdere etablering av overnattingskvarter langs Rondanestien mellom Tingstadkoia og 

Svartskog. 

Stier 

• Rondanestien – fortsette vedlikehold og fornyelse av klopping nord for Svaen og syd for 

Budor samt syd for Savalsætra. 

• Rondanestien – merke og skilte ny rute mellom Vensætra og Skafottet. 

• Vedlikeholde eksisterende stier, skilte og merke mellom Jønsrud skole og Furasaga samt 

mellom Furasaga og Karterud 

• Følge opp med nødvendig bistand som kommer frem i stifadderundersøkelsen 2020. 

• Vedlikehold og fornyelse klopping lang flere stistrekninger, særlig i fjellet. 

o Svaenlia – Bårdsætra 

o Svaenlia nord – Bjørkvolla 

o Taigaen 

o Gjetholen sæter – Snippkoia 

o Ingeborgvolla – Hemberget 

•  

Turer/arrangementer 

• 10 Turposter 

• Tirsdagstrampen 

• Fellesturer i Løten 

• GPS kurs 

Barnas Turlag 

• Etablere en fast Turboløype mellom Flyplassen og Hølmyrkoia 

• Arrangere aktiviteter innenfor det mulighetsrommet som smittevernbegrensningene til 

enhver tid gir. 

• Profilere Barnas Turlag i Løten 

Spesielle tiltak 

• Etablere Turboløype fra Flyplassen til Hølmyrkoia 

• Plassere ut rastebord på Steinars plass langs Rondanestien over Savalsæterhøgda, en på 

Velt Svaen og to steder som foreløpig ikke er avklart. 

• Starte arbeidet med Turopplevelser 2 ifb med kretsens 75 årsjubileum i 2022. 

• Oppgradering av informasjon på www.ut.no – innspill/bistand 

• Jevnlige innlegg på kretsens Facebookside. 
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• Delta med stand på Pultost og akevittdagene/Bondens Marked på Budor  

• Hyggekveld med utdeling av premier for toppturer (samarbeid med Løten O-lag) 

• Hyggekveld for dugnadsdeltakere. 


