ÅRSBERETNING 2019

Lageråkvisla utbedret både inne og ute i 2019

Årsmøte 10. mars 2020
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Etikkvettreglene ble vedtatt på DNTs landsmøte i Lofoten i 2019.
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Årsmøteinnkallingen er kunngjort på www.hht.no fra starten av januar. Datoen ble varslet i
HHT-nytt i starten av desember 2019. Sakspapirene kunne hentes på papir i butikken fra
tirsdag 3. mars og har ligget på vår nettside fra tirsdag 3. mars. Det vil ikke bli opplesning fra
årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene og åpnet for kommentarer og
spørsmål.

PROGRAM
ÅRSMØTE 10. MARS,
Høgskolen i Innlandet, Hamar
Kl. 18.30
Årsmøte for medlemmer i HHT inkl lansering av turboka
«90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker»
Kaffepause

HHT 90 ÅR
Underholdning av Tor Karseth
Foredrag med historisk tilbakeblikk
av våre æresmedlemmer Tore Nilsen og Hans Ruud
Dette starter ca. kl. 20.00 og er et åpent arrangement
også for de som ikke er medlemmer.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
Årsberetning og regnskap for HHT 2019
Handlingsplan 2020 og budsjett 2020
Innkomne forslag
Valg

Gratisutlodning ved avslutning av møtekvelden.
Møtet avsluttes ca. kl. 21.15
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Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2019
VIRKSOMHETEN 2019
Stor aktivitet på alle områder har preget HHT i 2019. Handlingsplanen som
ble vedtatt på årsmøtet, er for det meste gjennomført; noe er påbegynt og
blir gjort ferdig i 2020. Medlemstallet er på samme nivå som i 2018, litt under
5700. Det ble overflyttet ca. 120 medlemmer med adresse Elverum fra HHT til
DNT Finnskogen i 2019. Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi hatt en fin
vekst, men nå er justeringen gjort. HHT har hatt en vekst på hele 1000
medlemmer fra 2014 til 2019. Barnas Turlag har nå snart 800 medlemmer, og
det har vært stor aktivitet gjennom hele året. Dette er noe av det viktigste
HHT jobber med, det er viktig at barn og ungdom trives ute i naturen!
Naturen skaper ikke tapere, bare god helse og trivsel.
Det største prosjektet i 2019 var å tilrettelegge enda bedre på Lageråkvisla for de unge. Uteområdet
er nå ferdig og brukes av mange, og gapahuken og grillplassen blir brukt mye. Overnattingskoia er
restaurert og er meget bra tilrettelagt for overnatting.
Andre viktige saker fra året som har gått:
o HHT er 90 år i 2020. I den anledning er det laget turbok med 90 turer fra vårt område, den er klar
til årsmøtet den 10. mars. Boka er laget for å gjøre alle turforslag kjent for flest mulig.
o I 2019 ble Ilsengstiene kåret til landets beste turrute. Det er en stor glede å vinne en nasjonal
konkurranse. På landsmøtet i DNT kårer DNT ung den forening som de mener tilrettelegger best
for barn og unge. Prisen heter Forgubbingsbekjempelsesprisen, og den gikk i 2019 til HHT! Det
var skikkelig stas!
o Stiarbeidet er en viktig aktivitet; vi har drøye 700 km som skal vedlikeholdes med merking og
rydding. Vi er heldige som har bra med stifaddere som gjør en fabelaktig jobb, og HHT får ros av
vandrere for stiarbeidet som gjøres.
o Organisering av turer er et viktig arbeid. Som tidligere år blir det gjennomført mange turer, både
i fjellet og i lavlandet, og det er bra at så mange er med som turledere.
o På høstmøtet hadde vi besøk av helseministeren som holdt et flott foredrag om “Naturen som
medisin for god helse!” Mange stilte spørsmål til ministeren, som svarte på en utmerket måte.
Om lag 160 fremmøtte.
o Vedlikeholdsarbeid på hytter er en stor oppgave. Også i 2019 ble det gjort en stor innsats her.
Med 21 hytter er det mye arbeid som må gjøres hver sommer, her kan sommeren føles kort.
o Samarbeid med allmenningene er som vanlig meget bra, vi har årlige møter og avklarer felles
prosjekt. En takk for positiv holdning til vårt arbeid.
o I oktober var HHT vertskap for en ledersamling i DNT nasjonalt med 90 deltakere, landsstyret,
daglig ledere, styreleder fra foreningene og ledergruppa fra DNT sentralt.
HHT er en aktiv og ungdommelig 90-åring. Jeg vil takke for samarbeidet med andre DNT-foreninger,
alle dugnadsfolk, samarbeidsparter, alle som har gitt økonomisk støtte til dette samfunnsgavnlige
arbeidet og ikke minst til våre tre ansatte og særdeles til daglig leder Margrete! Takk også for godt
styrearbeid, hele styret har gjort en god jobb på sine måter.
Kristen Bartnes
Styreleder i HHT
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Nøkkeltall
Antall medlemmer 5.668 (i 2018 hadde vi 5.679).
Barnas Turlag (0-12 år): 757 (i 2018 hadde vi 795)
DNT ung (13-26 år): 750 (i 2018 hadde vi 717)
Æresmedlemmer: 2
Tore Nilsen og Hans Ruud

Årets viktigste aktivitetstall 2019
Hytteovernattinger: 2.970 døgn (2.653 døgn i 2018)
Dugnadsinnsats: 10.614 timer (11.547 timer i 2018)
Turer: 157 (222 i 2018) med 5.974 deltakere (7.323 i 2018)
Kurs: 6 (6 i 2018) med 101 deltakere (59 i 2018)
Medlemsmøter/foredrag: 19 (17 i 2018) med 622 deltakere (691 i 2018)
Sum arrangementer: 182 (245 i 2018) med sum 6.697 deltakere (8.073 i 2018)
Også i år har mange tatt Turposter på Hedmarken: 80 poster (samme antall som i 2018) –
7.851 personer har sendt inn til sammen 129.755 klipp (2018: 7.637 personer – 113.584
klipp). Dette var tredje året vi brukte digital kvittering på turposter i Løten, Stange og
Ringsaker, og DNT-appen SjekkUt fungerte godt, og vi får riktigere tall for totalaktiviteten.

Ansatte
Hamar og Hedemarken Turistforening har en administrasjon med tre personer i fulle, faste
stillinger: Margrete Ruud Skjeseth (daglig leder), Anne Helga Melting (butikk og
turoppfølging) og Knut Einar Nordhagen (aktivitetskonsulent barn og unge). I tillegg er Sigrid
Melbye Sørum lørdagshjelp og sommervikar i butikken. Sigurd Ruud Skjeseth har også vært
sommervikar i butikken. Emma Ryen har vasket ukentlig i skoleåret på Naturens hus, en jobb
Alvi E. Östgård overtok etter sommerferien.

Møter og kurs
Medlemsmøter
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2019:
HHTs årsmøte med foredrag av Dag Terje Klarp Solvang som er ny generalsekretær i DNT og
årsmøter i de tre kretsene Løten, Stange og Ringsaker. Onsdagsgruppa hadde sine faste
sesongavslutninger vår og høst samt vintersesongstart på Vollkoia. Til HHTs høstmøte kom
helseminister Bent Høie og holdt et svært godt foredrag om «Naturen som medisin for god
helse». Turutvalget hadde hyggekveld på Lageråkvisla i oktober og turledersamling i
november. Vi hadde dugnadsfest på Lageråkvisla i september, og Stange krets avholdt egen
dugnadsfest. Fjellsportgruppa hadde et åpent møte, fjellsportkveld, med foredrag av Kjetil
Holen.
Kurs
I 2019 hadde vi følgende kurs: Aktivitetslederkurs for Barnas Turlag. De tre første stegene i
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DNTs turlederutdanning; DNT Ambassadør-kurs
(en kveld med informasjon om HHT, DNT og
allemannsretten), grunnleggende turlederkurs
(to dager) og sommerturlederkurs (to
langhelger). Disse to kursene var åpne for alle
medlemsforeninger i Hedmark og Oppland.
Instruktører på grunnleggende turlederkurs og
sommerturlederkurs var Per Bergsvein Støen
og Jon Simensen fra HHT.
Sommerturlederkurs 2019

Styremøter
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2019. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2019.
DNT-møter og representasjon
HHT var representert med to utsendinger (Aud Norstad og Margrete Ruud Skjeseth) på DNTs
landsmøte i Lofoten i juni. Vi har også deltatt på DNT ledermøter pluss at administrasjonen
har deltatt på ymse DNT-seminarer/møter. Ragnhild Narum fra HHT ble gjenvalgt til
landsstyret i DNT på landsmøtet i Lofoten og er fortsatt nestleder. Det var stor stas at DNT
ung ga «Forgubbingsbekjempelsesprisen» til HHT under landsmøtemiddagen. Vi fikk denne
for all vår tilrettelegging for barn og unge, både i aktiviteter og leirsteder mm Hurra!
Bunadskledde damer tok imot vandrepremien som er et snøbrett med alle vinnernes navn:

HHT har representanter i styrende organer både i Hedmarken Turistløyper, Løtenløyper og
Vollkoia turløyper (tidligere Brumunddal og Omegn Turistløyper). Kristen Bartnes deltar i
nasjonalt utvalg om DNTs møteplasser.HHT følger opp arbeidet med naturvern og deltar
aktivt i FNF (Forum for Natur og friluftsliv) i Hedmark. Vi har tatt initiativ til mer regionalt
samarbeid både innenfor fjellsport og styreleder/daglig leder-nivå. Dette medførte at vi i
januar 2020 etablerte det uformelle samarbeidsorganet DNT forum Innlandet for alle
medlemsforeningene i tidligere Hedmark og Oppland.
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Naturens hus
Huset er svært viktig for organisasjonens utvikling og gjør det veldig enkelt å avholde møter,
kurs og aktiviteter til beste for medlemmer og tillitsvalgte. Naturens hus betyr svært mye for
de ansattes arbeidshverdag og fungerer i godt «samboerskap» med Hamar Naturskole.

Hyttene
Serveringshytte
Lageråkvisla

Stenfjellhytta

Målia

Vertskap og drift
HHT, koordinert av hyttesjefene Kari og Nils-Jørgen Hervig og
administrasjonen v/Anne Helga Melting. Super dugnadsinnsats fra våre
egne medlemmer for å ha åpen denne hytta som har en særlig
tilrettelegging for Barnas Turlag og småbarnsfamilier.
Det er Hamar o-klubb og Hamar skiklubb som står for dugnadsbasert
drift sammen for andre året på rad. Hytta var ikke åpen i høstsesongen
siden klubbene har stort aktivitetsnivå da.
Vang skolekorps v/Pål Diesen har vi fortsatt langsiktig driftsavtale med.
Målia har svært mye besøk, særlig om vinteren.

Overnattingshytte
Lageråkvisla (koia)
Målia selvbetjent

Senger
7
10

Målia Stouslandhytta
Stenfjellhytta (kun servering)
Åkersætra (leirsted og ubetjent)
Skolla (leirsted og ubetjent)
Øyungshytta
Halgutusveen

20
0
53
27
6
6

Sandfløten
Snippkoia
Savalsætra
Svartskogkoia
Tingstadkoia
Fløtdamkoia
Gammelsaga
Finnsbråten
Morskogen vokterbolig

6
5
8
8
7
6
5
7
11

Overnattingskapasitet i sum: 192 senger
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Hyttetilsyn
Ole Anders Tomter
Unni Thoresen, Siv Stenseth og Thor Oppegård
(Målia-teamet)
Som over
Børge Jacobsen
Bente og Svein Ødegaard
Kari Landheim Austlid
Karl Otto Oppegård og Gunn Stenseth
Arvid Hagen ut 2019. Thor Oppegaard overtok
rundt årsskiftet
Tore Swensen
Bente Elin Lilleøkseth
Rolf Kjellmo
Inger Marie Bjørke og Ole Lien
Geir Rønning
Aud Norstad
Ellen Mohaugen
Anette Andersen
Torbjørn Sæther

Overnatting HHTs hytter
Finnsbråten (åpnet 2016)
Fløtdamkoia
Gammelsaga
Godlidalshytta (avviklet 2018)
Halgutusveen
Lageråkvisla
Morskogen vokterbolig (åpnet 2017)
Målia
Sandfløten
Savalsætra
Skolla ubetjent
Skolla utleie/egen bruk
Snippkoia
Stouslandhytta utleie/egen bruk
Svartskogkoia
Tingstadkoia
Øyungshytta (åpnet 2018)
Åkersætra ubetjent
Åkersætra utleie/egen bruk

2019
29
48
33
55
24
100
131
70
185
44
283
32
228
43
66
434
67
1098
2970

2018
18
17
36
22
54
41
108
142
65
32
16
231
10
218
40
44
183
48
1310
2635

2017
24
34
41
112
39
35
70
268
90

2016
6
44
21
60
42
28

2015

158
32

185
83

50
376
31
278
30
36

28
393
30
282
60
26

43
582
25
29
45
47

102
1408
3024

42
1303
2555

127
1447
2892

34
60
106
44
35

Status på hyttene våre:
Serveringshyttene
Målia: Terrasserekkverket på vestsida ble revet før
vintersesongen og er nå erstattet med sittetrinn, som gjør
terrassen lettere å bruke i vintersesongen. Det er stor slitasje på
gulvene i kjøkken og serveringsdel, og avtale om delt løpende
vedlikehold er inngått med Vang skolekorps. Det er etablert en
barnekrok i serveringsstua. Arbeidet med å vurdere alternativ
og mer miljøvennlig strømforsyning fortsetter.
Stenfjellhytta: Generelt vedlikehold i år. Barnekrok etablert.
Taket (taksteinene) vurderes i 2020, da det også er plan om å få reparert noen av
sittestolene i serveringsstua (tilsv. som Lageråkvisla). Vinduene i annekset trenger nå
vedlikehold, det samme gjelder terrassegulvet.
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Lageråkvisla:

FØR OG

ETTER: med besøk av Ridabu skole

Oppgradering av uteområdet og koia som et ledd i hyttas status som Barnas Turlag-hytte ble
årets hovedprosjekt. Inngjerdet leke- og rasteområde med sittebenker, grillplass og
gapahuk. Koia er oppgradert med ny kjøkkenbenk, ny Jøtulovn og nyskurte tak og vegger.
Serveringshytta og doen fikk nye malingsstrøk, og terrassen ble beiset. Varmepumpe og
peisinnsats er montert og varmestyringsanlegg fjernet. Stuevinduene mot sør byttet. Det
trengs grinder for å skjerme området foran inngangen til serveringshytta mot beitedyr, det
blir en oppgave i 2020.
Leirstedene
Skolla: Generelt vedlikehold på hytta. Skigarden mot veien trenger reparasjon i 2020, og da
vil også porten bli forsterket/fornyet. Hakkespetten har gjort skade på hovedhuset, og det
må også sees på.
Åkersætra: her er skigarden rustet opp mot vegen med 130 løpemeter. Mye vedlikehold er
utført på Jakthytta; vindusutskifting og malt oppholdsrom innvendig, med flott hjelp av
firmaet ATEA fra Hamar som ga en arbeidsdag med sine ansatte til HHT. Vi ser på om det er
aktuelt å bygge om kjøkken/lagerrom i
Jakthytta. I Størhuset er det nå stort behov
for å vedlikeholde vinduene.

Begge leirstedene fungerer som ubetjent
DNT-hytte med adgang med DNTnøkkelen; egen hytte med 12 senger på
Åkersætra og et rom i annekset på Skolla,
med 6 senger. Begge har tilsyn av
leirstedenes hyttesjefer.
Ubetjente hytter
Morskogen vokterbolig: Denne hytta ivaretas vedlikeholdsmessig av Eidsvoll kommune, som
også har ansvaret for det skjermede friområdet utenfor den gamle jernbanestasjonen.
Staten er grunneier. Det er fremmet planer om gapahuk og annen opparbeiding på området.
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Åpningstid for HHTs ubetjente kvarter er 15. april-15. oktober, som foreløpig videreføres.
Torbjørn Sæther fra Eidsvoll Turlag er hyttesjef for oss, og hytta er åpen for booking på 4 av
sengeplassene.
Finnsbråten: HHT er nå eneste leietaker i huset, siden leiligheten for Pilegrimsleden er
avsluttet. Vår leilighet er i god stand.
Gammelsaga: Det er ikke gjort arbeid ut over alminnelig vedlikehold. Hytta er i god stand.
Fløtdamkoia:
Ny dør og nye vinduer er satt inn i år av koieeier
Romedal Almenning. Kretsen har hatt male og
veddugnad. Hytta er i god stand og attraktiv. Takk til
tidligere hyttesjef Geir Rønning. Nå er Aud Norstad
godt i gang som ny hyttesjef.
Tingstadkoia: Vinduer er malt, og dette fortsetter i
2020. Koia er med på kretsens dugnadsprogram, og det
har vært en dugnad i 2019.
Svartskogkoia: Brønnen fungerer normalt igjen etter tørkesommeren 2018. Generelt
vedlikehold, god vedforsyning.
Savalsætra: Vedbua er restaurert, og grillplass er etablert. Planer om å sette opp
lekeapparater i 2020 og mer malearbeid. Hytta er raskt blitt populær (186 overnattinger i
2019).
Snippkoia: Generelt vedlikehold i 2019. Det er fortsatt
behov for å fjerne den gamle doen til sommeren.
Hytta ligger litt bortgjemt, særlig vinterstid, men
besøkes ofte av de som går rundturen langs
Rondanestien over Gitvola og tilbake om Synsåsen, i
tillegg til dem som liker en spennende overnatting
blant susende grantrær.

Lageråkvisla (koia): Denne er oppgradert med nytt ildsted og kjøkken i forbindelse med
opparbeidingen av uteområdet. Nærlageret av ved har nå fått egen kasse, og vinduer, dør og
vindskier har fått et strøk med beis. Det gjenstår å se nærmere på tretaket (maling/beis) og
takrennene. Aktuelt i 2020 sammen med gjenstående arbeid på serveringshytta.
Målia, Stouslandhytta: Overnattingstallet ligger på nivå med tidligere år, men det er god
plass til flere så det jobbes mer med ‘salget’. Behov for å bedre inngangspartiet (rampa) på
sørenden.
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Sandfløten:
Hytta er i fin stand og bra besøkt etter
opprustingen. Solcellebelysning er nå på plass.
Den gamle hytteovnen fungerer bra, men er
aktuell å skifte ut om ikke lenge.

Halgutusveen:
Koia har fått «nye omgivelser» på grunn av
omfattende tømmerhogst i området i 2019. Ny
skogsbilveg er bygd og passerer 400 meter øst for
hytta og krysser Rondanestien et par steder. Det
har gitt enklere adkomst og mer lys og luft rundt
hytta. Ved utgangen av året takket vi av
mangeårig hyttesjef Arvid Hagen, som nå
overlater koia til Thor Oppegård. Thor har lagt
fram planer for en bygningsmessig fornyelse og
oppgradering. På tampen av 2019 vedtok styret
en slik opprusting forutsatt kostnadsdekning av byggematerialer fra allmenningen. Dette
har vi fått ja til, og Thor og Bente Furstrand er allerede i gang med arbeidet. Nytt kjøkken, ny
ovn, ny ytterkledning, nye vinduer, solcellebelysning og nytt tak er av de større tingene, så
legg turen om denne hytta til sommeren!
Selvbetjente hytter
Målia selvbetjent hytte: Løpende vedlikehold (av det utmerkede trekløveret som utgjør
hyttetilsynet på hele Målia!). Erfaringene med matlager er bra, men noe går etter hvert ut
på dato. Utvendig er det tid for et dekkstrøk med maling. Hytta er blant de av våre
overnattingshytter som er særlig lett tilgjengelig.
Øyungshytta:
Hytta har hatt et meget bra besøk i 2019, 434 overnattinger.
Utvendig beising er fullført med hjelp fra ansatte i firmaet ATEA, som
for Åkersætra. Uteområdet er også satt i bedre stand.
Vi har kjøpt robåt som hentet i Oslo av Geir Rønning og så ble fraktet
inn på snøføre av RJFO og hyttesjef Karl Otto har bygd en flott
festanordning for den. Lånes ut til de som bruker hytta.
Redningsvester i boden. Mye hjelp ytes fra Ringsaker Jakt- og
fiskeområdes (RJFO) ansatte (bl.a. ved inkl transport). Behov for
vedskjul er notert. Hytta er stengt 1. mai-10. juni årlig, av hensyn til
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villreinens kalvingsperiode. Dette fungerer greit, også for hyttesjefene, som da får en mer
fredelig periode for sommerforberedelser på hytta.
Dugnader på hyttene
Som beskrevet i forrige årsberetning, ønsket styret å legge mer ansvar for hyttedugnader til
de enkelte kretsene. Dette både for å kunne samkjøre stiarbeid og hyttedugnader, bidra
med mer hjelp til hyttesjefene og rekke over mer i løpet av en kort og hektisk sommer.
Dette ser ut til å ha virket bra i kretsene. Det er viktig at dette tilpasses lokalt, bl.a. etter
tilgang på dugnadsinteresserte. Øyungshytta og leirstedene Skolla og Åkersætra ligger i
Ringsaker krets, Snippkoia, Målia, Savalsætra og Svartskogkoia i Løten og Tingstadkoia,
Fløtdamkoia, Gammelsaga og Finnsbråten ligger i Stange. Tilsvarende styres arbeidet med
Lageråkvisla, Stenfjellhytta, Sandfløten og Halgutusveen fra Naturens Hus på Hamar, delvis
også Målia. Morskogen vokterbolig ligger i Eidsvoll kommune, og vi har utmerket tilsyn med
hytta av Torbjørn Sæther fra Eidsvoll Turlag.
Helse, miljø og sikkerhet i HHT
HMS-arbeidet i HHT har pågått over en årrekke. Styrets nedsatte beredskapsutvalg
ferdiggjorde Beredskapsplan for HHT høsten 2018. Denne er en ramme for sikkerhet og
beredskap for foreningens turaktiviteter, hyttedriften, sti- og løypearbeidet og
vannforsyningen på serveringshyttene. Enkeltdokumenter for disse aktivitetene er framstilt
mellom 2013 og 2017. I 2019 ble HHT Kriseark ferdiggjort, felles for alle aktiviteter når det
gjelder tiltak og varsling ved ulykker og uønskede hendelser.
Planen med underdokumenter er hovedsakelig ment for turledere, dugnadsledere,
stifaddere og hyttetilsyn og er tilgjengelig på foreningens hjemmeside.
Overnatting av skoleklasser
Dette året har til sammen 27 skoleklasser overnattet på våre tre utleiehytter: 5 (4 året før)
på Stouslandhytta, 21 (29) på Åkersætra og 1 (2) på Skolla. Både barneskoler,
ungdomsskoler, videregående skoler og høgskoler bruker våre leirsteder. Dette er vi veldig
glade for! Vi deltar i prosjektet DNT skole, og skolehytter er noe av det vi bidrar med. Vi har
også utviklet Farmenkoia som nærmiljøanlegg særlig for Breidablikk skole – og koia blir også
brukt av mange andre i skoletid og fritid.
Drift av Lageråkvisla serveringshytte
HHT driver serveringshytta på Lageråkvisla ved hjelp av dugnadsinnsats fra medlemmer og
andre interesserte. Hytta er tilrettelagt for overnatting slik at dugnadsfolket kan kombinere
dugnad med hyttetur. I vintersesongen holdt vi åpent alle lørdager og søndager mellom
nyttår og påske, hele vinterferieuka, påsken til og med 1. påskedag og romjula fra 2.-6.
juledag. Høstsesongen besto av åtte søndager i tidsrommet 25. august-13. oktober (siste
helg i høstferien). Til sammen ble dette 55 åpningsdager pluss to dager på forespørsel fra
skoler i forbindelse med skidag.
I 2019 ble det lagt ned 1060 dugnadstimer på drifta av Lageråkvisla, inkludert jobben
hyttetilsyn Kari og Nils Jørgen Hervig gjør med innkjøp og frakt av varer, levering av
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vannprøver mm. En stor takk til alle og også til løypekjører Helge Kartomten som bidrar med
frakt av varer inn og søppel ut fra hytta.
Lageråkvisla er en Barnas Turlags-hytte og tilrettelagt vinterstid med skileikanlegg og utlån
av utstyr som akebrett/akematter, truger og miniski. Særlig vinterstid er hytta et populært
turmål både for barnefamilier og andre.

Ilsengstiene vant Norges Beste Turrute i mars

Løypekjører Helge Kartomten i Hedmarken Turistløyper ble
Mesterborger i Hamar og feires på Naturens hus!

Stier og løyper
Et år går fort, her er noen overskrifter for arbeidet med de drøyt 700 km med merkete stier i
HHT. Se årsrapport for hver krets for mer om arbeidet som utføres.
På den nasjonale stikonferansen i Bergen i mars ble Ilsengstiene kåret til «Norges beste
turrute» av Turskiltprosjektet. Ilsengstiene er et svært godt samarbeid mellom Ilseng IL, HHT
og mer enn 20 grunneiere. Det var utrolig moro! Hans Kroglund og Margrete Ruud Skjeseth
var i Bergen og mottok prisen. . I etterkant hadde vi pølsefest i gapahuken på Bjørby og
rikelig med pressedekning inkl stor artikkel i Fjell og Vidde.
Vinteren 2019 var «snill», lite toppbrekk og rolig snøsmelting ga oss ingen store
overraskelser til stivedlikeholdet. Motsatt hadde sommeren gode vekstforhold, visse steder
var det utfordrende å holde gress og bringebærkjerr i sjakk.
Olsrud Arbeid og Aktivitet er leverandør av lemmer, blå fliser og stikker som vi bruker i
stiarbeidet. I 2019 lagde Olsrud Media en film om prosessen med navn «Fra verksted til sti».
Olsrud Media filmet på verkstedet hvor lemmene lages, de filmet på senvinteren da et parti
lemmer ble kjørt ut med scooter på snø og de var med da lemmene skulle plasseres i
terrenget i sommer. Olsrud møtte opp på Lageråkvisla med kamera, lydutstyr og gode
hjelpere. Sjelden har så mye utstyr blitt med oss ut i felt, forflyttet 1,5 km på stien mot
Bårdsætra. Der ventet lemmene som var kjørt ut på snø. Under filming og intervjuer ble
lemmene lagt ut. Vi setter pris på å ha blitt litt kjent med noen av de som jobber på
verkstedet på Olsrud.
HHT arrangerte motorsagførersamling med i alt 14 deltakere en onsdag i mars. Samlingen
hadde fokus på sikkerhet og vedlikehold av motorsag med bl.a. grundig gjennomgang av
verneutstyr. Engasjerte deltakere stilte spørsmål til kursholder Ole Jørgen Sigvartsen og fikk
14

svar. Samlingen ble holdt i hagen på Naturens hus. Hvordan jobbe sikkert med motorsag ble
demonstrert. Samlingen var en del av HHTs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).
Vi har aktivt informert om prosedyren for å sikre at alle som gjør en frivillig innsats for
foreningen når det gjelder hyttedrift og feltarbeid med stier og løyper, gis anledning og får
redskap til å ivareta hensynet til helse-, miljø og sikkerhet på best mulig måte.
Vi vil skape trivsel og trygghet på tur med vedlikehold, merking og rydding. Det lille ekstra er
et sted å sette seg, et sted å plassere matboksen og termosen, og det er plassert ut flere
benker i 2019.
Sti- og løypeutvalget presenterte igjen litt av vårt arbeid på høstmøte den 6/11. Det er en
god sak for oss å gjøre.
Vedlikehold på sti utføres generelt via tilsyn av hver enkelt stifadder, men større arbeid
(planlagt i lokal handlingsplan) utføres på dugnad. Vi tilstreber å kombinere
dugnadsressursene både på stier og hytter. Miljøet og tonen er god, målet er å ha de mest
stemningsfulle dugnadene.
Utvalget har hatt ett møte i 2019.
Sti og løypeutvalget: v/ Bente Langøigjelten (Hamar/Vang), Jan Schrøder (Stange), Helge
Tørud (Ringsaker) og Jan Johnsrud (Løten).
Dette kapittelet er generelt for sti og løype og noen hovedsaker. Se Løten, Ringsaker og
Stange krets egne rapporter lengre bak i årsmeldingen og Hamar/Vang i neste kapittel.
Hamar/Vang
På handlingsplanen stod det en rekke aktiviteter i 2019. Alt er gjort, men kun lemmer på
stien Lageråkvisa- Bårdsætra (rett etter stikryssing Brumundvegen) er gjort som
fellesdugnad. Aktiviteter som bare krever 2-3 personer er gjort i egen organisering. Ellers har
fellesdugnader vært deltakelse på Lageråkvisla og Halgutusveen (vedhogst).
Stien til Bårdsætra går over et bløtt parti øverst rett etter stidele ved
Brumundvegen/Lageråkvisla. 2019 hadde en bløt juni, så da lemmene skulle utplasseres, var
det som å prøve å gå på vannet med surfebrett. Her valgte vi å legge om stien noen meter,
fra den våte renna i myra til bevokst område 2 meter høyere i landskapet. Men det kreves at
lyngen blir tråkket på for å få stien tydelig. Blå fliser er hengt opp. Nå er det fint i øverste del,
men vi fortsetter rundt neste sving i 2020.
Vi kan nevne ny klopp over Hattbekken, ny gjerdeklyver ved Måsætra, rydding i Holtbekken,
rydding av gammelt trefall på flere stier, benk på hogstflata øst for Gåsbu, blå stikker fra
Haugsætra til Kjeltåsen, røde stikker på Rondanestien mellom Brennsæteråsen og
Sandfløten og 40 nye skilt skrudd opp.
Av nytt utstyr sesongen 2019 er det verdt å nevne vadere og aluminiumspettet på bare 2 kg.
Alle stiene er tilsett, og nødvendig vedlikehold er gjort. Nye stifaddere har tatt over
strekningen Bringbu– Åstholmen og Stangevollen–Djuposet. Velkommen på laget!
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Det er avholdt to møter med stifaddere og dugnadsdeltakere. Sesongen ble hyggelig
avsluttet med vel fortjent marsipankake på Naturens hus.Til sammen er det rapporter 480
dugnadstimer.

Informasjon
Administrasjonen bruker tid hver eneste dag på informasjon i mange kanaler: nettsidene
hht.no og ut.no, e-post og nyhetsbrev, Instagram og Facebooksidene: HHT, 4 x Barnas
Turlag, DNT ung, DNT fjellsport Hedemarken, Målia, Lageråkvisla, Stenfjellhytta – i
samarbeid med mange frivillige og samarbeidspartnere. Vi er heldige som har mange gode
fotografer å spille på som bidrar med bilder til alle disse info-kanalene. Bilder er ferskvare og
noe vi trenger mange av!
Vi prøver stadig å få til redaksjonelle innslag i lokale kanaler som Hamar Arbeiderblad og
Hamarradioen og NRK Innlandet. Vi sender hver uke aktivitetsinformasjon til alle
lokalavisene.
Vi ønsker å bidra med mye lokal informasjon om gode turopplevelser i vårt område og
gjennom vinteren har vi jevnlig (ukentlig) nettsaker med særlig fokus på skiløyper, men også
annen nyttig vinterinformasjon. Dette året har mange brukt tid på å skrive og ta bilder til
turboka som skal utgis i mars 2020.
Værstasjon og webkamera ved Stenfjellhytta
Værstasjonen har fungert stabilt i hele 2019, men det har vært noen få kortvarige stans i
dataoverføringen, delvis som følge av at Internettforbindelsen til Bangsberget har vært
nede, og delvis på grunn av problemer på webserveren HHT benytter for å lagre værdata.
Til tross for forsøk på forbedringer er det fortsatt noen problemer med nedbør (særlig snø)
som legger seg på kameraet mot sør-vest.
Værstasjon og webkamera følges opp av Ivar Helleberg.

Turer og aktiviteter
Turutvalget har bestått av Turid Borud, Kjell Vidar Holen, Leif Bjarne Steinbakken, Unni
Thoresen, Renate Løvli og har Anne Helga Melting som sekretær. Utvalget har det overordnede
ansvaret for turprogrammet til HHT. Programmet spenner fra det enkle og nære til det mer
krevende, fra trilleturer i Barnas Turlag til toppturer med fjellsportgruppa. Turprogrammet vises i
aktivitetskalenderen på hht.no.
HHT har totalt arrangert 157 turer/leire med totalt 5974
deltagere i 2019. Det er færre turer og færre deltagere
enn året før. Nedgangen skyldes blant annet at vi har
sluttet med turprogram for kulturkontoret i Hamar for
voksne som sliter psykisk – rett og slett fordi de ansatte
på kulturkontoret var blitt så selvgående på turopplegg
at de fortsatte uten bistand fra oss. Vi har også sluttet
med Friluftsliv for utviklingshemmede pga. svært mye
ressursinnsats for få brukere – og disse har mange andre
tilbud å delta på. Vi endret også det ukentlige opplegget
for DNT ung fra høsten fordi kjernegjengen var blitt liten
og ungdommene selv ønsket å endre opplegget.
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For å kunne tilby et så omfattende turprogram er vi helt avhengige av våre snaut 100 turledere.
Turlederjobben utføres helt og holdent på dugnad, og innsatsen i 2019 tilsvarte 2585 timer. Det er
viktig med god skolering av turledere, og HHT holdt følgende turlederkurs i 2019: DNT Ambassadør
(en kveld med informasjon om HHT, DNT og allemannsretten), grunnleggende turlederkurs (2-dagers
kurs som gir godkjenning for å lede dagsturer i nærmiljøet) og sommerturlederkurs (6-dagers kurs
som gir godkjenning som turleder i høyfjellet).

Barnas Turlag
Barnas Turlag
2019 må sies å ha vært et jubelår for Barnas Turlag med markering av 20-årsjubileum for
Barnas Turlag nasjonalt. I HHT ble dette markert på følgende måte:
Barnas Turlag sin egen hytte, Lageråkvisla, har fått et fantastisk uteområde for
barmarksesongen med gapahuk, bålplass og rastebenker i et inngjerdet område mellom koia
og serveringshytta. Området ble gjort i stand med stor dugnadsinnsats og er allerede tatt
mye i bruk. I tillegg har koia fått en ansiktsløftning og serveringshytta er vedlikeholdt. Dette
har vært mulig ved hjelp av en pengegave og andre tilskudd.
· Vårdag for hele familien i klatreparken på Domkirkeodden. Dette ble en stor suksess. Over
100 deltakere, besøk av Aleksander Gamme og Turbo, sol, sponsa pølser fra Gilde og mange
glade barn. Takk til pølsegrillende dugnadsfolk!

Medlemsmassen har holdt seg ganske stabilt rundt ca. 800 fra 2018 til 2019. Det er til
sammen 43 turledere fordelt på de fire lokallagene. Ledere for lokallagene i år har vært Heidi
Frogner (Ringsaker), Charlotte Wahlquist Christiansen i Hamar (overtok etter Britt Solvår
Morken), Leif Grande (Stange) og i Løten har Brina Verge ledet lokallaget fram til desember.
Etterfølger etter Brina ble valgt på årsmøtet til Løten krets i februar 2020. Vi takker Britt
Solvår og Brina for innsatsen.
I 2019 ble det arrangert ett aktivitetslederkurs, og vi har fått 7 nye turledere på laget.
Velkommen!
Vi takker samtidig alle gode samarbeidspartnere og folk som bidrar på dugnad for at Barnas
Turlag kan ha den store og mangfoldige aktiviteten gjennom hele året! I det følgende
presenteres noen av arrangementene i regi av Barnas Turlag gjennom 2019.
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Familiedager
Kom deg ut-dagen vinter og høst er veletablerte og populære arrangement. Vinterens Kom
deg ut-dag på Lageråkvisla ble en glad dag som samlet ca. 600 med stort og smått. Perfekte
snøforhold, strålende sol og mange glade barn fylte skileikanlegget, løste Turtippoppgaver
på truger, gikk en skitur med selveste Turbo og danset Turbodansen. Noen barn hadde øvd
ekstra på dansen og bidro med å vise publikum denne. Kom deg ut-dagen i september ble,
tradisjonen tro, arrangert på Åkersætra. Frammøtet ble nok litt preget av både dårlig
værmelding og til dels dårlig vær. Om lag 150 deltagere møtte opp på Åkersætra hvor man
fikk oppleve kanopadling, stylter, hest og kjerre, natursti, orientering og barkebåtspikking.
Turbo hilste også på - til stor glede for alle frammøtte. For første gang var det også Kom deg
ut-arrangement på Målia. Her kom det 120 deltagere. Arrangementet ble gjennomført i
nært samarbeid med flere lag og foreninger, og de frammøtte fikk prøve seg på bl.a.
slakkline og stylter, brikkeløype og stabling av vedkubber. Både serveringshytta,
Stouslandhytta og den selvbetjente hytta var åpne.
Nærturer og overnattingsturer
Vi har til sammen ledet 64 turer, inkludert 9 trilleturer gjennom 2019. Store og små i Barnas
Turlag har hatt flotte opplevelser med kveldsturer på hverdager og dagsturer i helgene og
flere overnattingsturer i løpet av året. Hvert år har Barnas Turlag en topptur tilpasset de
eldste medlemmene (8-12år). I år var Turtagrø utgangspunkt for tur til Dyrhaugstiden og
Nordre Skagastølstind – en ambisiøs og vellykket tur med god deltakelse og mye vær! I 2019
har det vært et mål å utvide tilbudet til de eldste medlemmene (8-12 år). Spikkedag med
Hamar husflidslag, stisykling i Frøberget, klatredag på Domkirkeodden og overnattingstur på
Øyungen og orrhaneleik er eksempler på aktiviteter for de eldste medlemmene. Alle disse
turene har hatt stor deltakelse.

Leirene
Friluftsskoler
HHT har arrangert to friluftsskoler i 2019. Friluftsskolen er et tilbud på dagtid mandag–fredag.
HHT arrangerte Friluftsskole både første uka i sommerferien og i høstferieuka.
På sommerens friluftsskole var det følgende aktiviteter: Allemannsretten, kartforståelse,
orientering, mat på bål, ekspedisjon, frilek, tryggi-vann-aktivitet inne i Ankerskogen svømmehall,
leiretablering. Under friluftsskolen i høstferien
var det disse aktivitetene: Allemannsretten,
kartforståelse, orientering, mat på bål,
ekspedisjon, frilek, vedkløyving, bruk av øks, sag
og kniv, viltkunnskap, luftgeværskyting, bær og
sopp, leiretablering og trygg-i-vann-aktivitet inne
i Ankerskogen.
Både på sommeren og høsten hadde vi 4 ledere
og 25 deltagere (fulltegnet).
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Turboleir
Fordi pågangen har vært så stor de siste årene ble det
arrangert to Turboleirer på Åkersætra de to første
ukene i sommerferien. Anita Lundby var hovedleder
for leirene. Ukene var preget av variert vær, bading
1–3 ganger om dagen og mye allsidig friluftsaktivitet!
Det var bli-kjent-leker, kanopadling, orientering,
ridning på ponnier, kanonball i myra inni skogen,
eventyrstien osv. «Åkersætra-talenter» ble arrangert
onsdag kveld. Torsdag var det “Mesternes mester”, og
halvparten av deltagerne sov utendørs under åpen
himmel den siste natta på Åkersætra. Alt i alt ei veldig
innholdsrik og artig uke! En gjeng med deltagere som var flinke til å tilby hjelp i både matlaging,
oppvask, hente ved og sørge for at de andre rundt seg hadde det bra. Dyktige ledere som var
flinke til å ta med seg ungene, aktivisere og inkludere dem, gjorde at uka gikk veldig bra!

DNT ung Hedemarken
DNT ung hadde i 1. halvår 2019 et aktivitetstilbud hver tirsdag kveld fra kl. 18-20. Det er først
og fremst deltagere i aldersgruppa 13-18 år som deltar på dette tilbudet. En av de ivrigste
ungdommene, Jorunn Obytz, deltok på det grunnleggende turlederkurset på Skolla i juni.
I 2. halvår har det vært tirsdagsaktivitet en tirsdag hver måned.
Jorunn Obytz og Johannes Sandberg deltok på DNT ungs landsmøte i Meråker i 2019.
VinterBaseCamp ble arrangert på Åkersætra leirsted 18.-21. februar.
Una Sander var hovedleder for leiren. 8 deltagere fikk prøve seg på bl.a. aktivitet med
søkestenger og skredsøkere, snøhulegraving, skitur, isfiske og allsang rundt bålet under
stjernehimmelen siste kvelden.
SommerBaseCamp ble arrangert med Skolla leirsted som base 12.-16. august 2019.
15 deltagere og Anita Lundby var
hovedleder. Kjempefin gjeng å ha med på
tur! Positive, blide, engasjerte og
lærevillige! Kanopadling, bading og
fisking var populært. Den ene kvelden
hadde leder Sigurd Cottis Hoff laget
oppgaver om klima. Alle ble delt i 3
grupper hvor de skulle demonstrere
reduksjon av klimagassutslipp ved hjelp
av vann og kopper. Et viktig tema som ble
belyst på en meget god og interessant
måte. Engasjere deltakere holdt
diskusjonen og spørsmålene i gang i over
1 time etter den praktiske oppgaven. Etter kurs i pakking av sekk og bekledning på tur ble
det overnatting ved Bunkerudtjernet ei natt, og på kvelden fikk deltagerne bruk for
kompassferdighetene, der de skulle ut på skattejakt ved hjelp av oppgitte grader og antall
skritt. Ei kjempefin uke i Åstdalen!
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Skolemesterskapet i friluftsliv
29.-30. april ble Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler i Hedmark arrangert i
Stange. 6 lag fra ulike videregående skoler i Hedmark deltok, og det ble svært jevnt og
spennende til siste slutt! Her ble de testet i fag, praktiske ferdigheter, strategi og samarbeid i
ett døgn. Temaene deltagerne ble testet i var allemannsretten, skredkunnskap,
leiretablering, matlaging, sporløs ferdsel, orientering, jegerprøvekunnskap, presisjonskasting
med fiskestang, førstehjelp, oppsett av tarp og puslespillet tangram. I år var det området
rundt Temmen som var arena. Sønsterud videregående skole vant til slutt.
OPPTUR
Opptur er en nasjonal turdag for 8.-klassinger, og i
vårt område arrangerte vi tur tre ulike steder for
over 1100 elever og ca. 100 lærere. I Ringsaker var
Helge Tørud arrangementsansvarlig for turen som
gikk i Bangsberget. Her deltok elever fra Nes, Moelv, Brumunddal og Furnes.
Elevene fra Løten, Romedal og Stange gikk fra Løten via Klevfos til Ilseng. Margrete Ruud
Skjeseth var arrangementsansvarlig her. Jønsberg videregående skole hadde aktiviteter på
gravfeltet på By.
På Hamar deltok elever fra Ottestad, Børstad, Ener og Ajer på Opptur med sykkel som
framkomstmiddel. Dagen ble avsluttet på uteområdet til Norsk Jernbanemuseum nede ved
Mjøsa. Knut Einar Nordhagen var arrangementsansvarlig på Hamar.
En stor takk til Onsdagsgruppa, Skogsjentenes klubb og alle andre dugnadsfolk som hjelper
til på denne flotte dagen!

Fjellsportgruppa
Fjellsportgruppa har hatt følgende arrangement: Fjellsportkveld på Naturens hus, skredkurs
på Bessheim fjellstue, skredvettdag på Budor og Uren Luren Himmelturen på Spiterstulen.
Vi deltok på årsmøte i DNT Fjellsport i Tromsø og Fjellsportkonferanse på Voss.
Vi fikk støtte fra Erling Bjørnstads stiftelse på kr 20 900,- som har blitt brukt til innkjøp av
utstyr som er nødvendig for turer og kurs i breterreng: klatretau, snøanker og isskruer.
Fjellsport Innlandet tok skikkelig form i 2019: Leder i Fjellsportgruppa, Renate Løvli, tok
initiativ til et regionalt samarbeid, og det ble avholdt to møter i 2019. Vi får god støtte fra
HHT-administrasjonen. Også DNT Fjellsport nasjonalt legger merke til dette initiativet og
støtter oss der det trengs. Tanken er at medlemsforeningene i Innlandet skal samarbeide om
turer (det er mangel på turledere, spesielt vinter). Vinterturlederkurs i Innlandet ble
arrangert i februar 2020, noe som har resultert i tre nye vinterturledere i HHT - hurra!
I 2019 har det vært flere med i fjellsportgruppa. Vi har fått med tre nye jenter og er nå totalt
ni og har nådd målet om å være mer en gjeng enn et styre. En stor takk til alle i Fjellsport
som bidrar så sterkt!
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Onsdagsgruppa
Mellom nyttår og påske hadde Onsdagsgruppa 15 skiturer (til sammen 559 deltakere) fra
Vollkoia med to alternativer: enten å gå til Blåmyrkoia eller gå i det nedre løypenettet med
pause i Vollkoia. Uansett valg var det pause i oppvarmet hytte med niste, utdeling av bolle,
allsang og opplesning.

Vi hadde 11 fotturer med til sammen 333 deltakere i sommerhalvåret. Nytt av året var at
mange av turene hadde to alternativer etter matpause, en kortere og en lengre variant.
Fjellturen i august hadde base på Spidsbergseter på Venabygdsfjellet, og hver dag kunne de
48 deltakerne velge mellom tre ulike turer.
Sesongavslutning vår og høst samt treffet på Vollkoia før vintersesongstart hadde til
sammen 141 deltakere. På Vollkoia fyrte vi bål og var ute, vi har blitt for mange til å få plass i
koia.
Styret har bestått av leder Laila Mærde Dragerengen, Anna Kozlowska (sommerutvalget),
Nils Jørgen Hervig og Hans Martin Nissen (fjellturutvalget).

Butikk/turinformasjon
HHT-butikken i Hamar sentrum er både butikk og
turinformasjon/kontor og en viktig kanal ut til både medlemmer og
ikke-medlemmer. Vi selger ullundertøy, ytterbekledning, sekker og
diverse turutstyr og har dessuten distriktets beste utvalg i kart.
Videre kan du ordne medlemskap, deponere på DNTs
standardnøkkel, melde deg på turer og få hjelp med turforslag
både lokalt og til fjells. DNT-medlemmer får minst 15 % rabatt på
så godt som alle varer.
Åpningstidene er kl. 10-16 mandag, tirsdag, torsdag og fredag og
kl. 10-15 på lørdager. Onsdager holder vi stengt, men i skolens
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sommerferie er det også åpent på onsdager.
Etter flere år med økning gikk omsetningen noe ned fra kr 835 000 i 2018 til kr 752 000 i
2019; bruttofortjenesten er redusert med 0,9% mens varelageret er uendret. Vi har også fått
føle på de generelle problemene i bransjen, men er veldig fornøyde med at vi har klart å
opprettholde tilnærmet samme bruttofortjeneste.
Butikken har bra beliggenhet ved siden av Gravdahl på Østre Torg, men lokalene er små og
lite hensiktsmessig og vi leter etter et bedre lokale.
HHT er medlem av Hamar Sentrum AS.

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter
Deltakerstatistikk turposter 2019
Innleverte
innlev.
Totalt
kort/app Kort/app i Totalt ant klipp antall klipp Barn/unge Barn/unge
2019
2018
2019
i 2018
innlevert klart kravet

Ant pers
tatt alle
postene

App
brukere
Sjekk UT

Ringsaker

1982

1 950

12 500

14 000

142

122

750

1403

Løten

284

344

1 571

1 796

39

39

83

193

Stange

673

799

6 567

5 279

76

76

170

486

Hamar

4912

4 544

109 117

92 509

419

329

460

Stolpejakt

7 637

129 755

113 584

676

566

1463

sum totalt

Det er 136 barn/unge som har benyttet gavekortet, 121 i Mjøsbadet og 15 i Moelv

Vi har hatt et nytt år med det gode samarbeidet
med kommunene, Sparebank1 Østlandet og
frivilligheten om folkehelsetiltaket «Turposter på
Hedmarken» som får svært mange i vår region
(inkl. tilreisende) i aktivitet i nærmiljøet. I 2019
var deltakerpremien for barn/unge
bassengbesøk i en av de nye svømmehallene i
Ringsaker, Mjøsbadet eller Moelvhallen. Dette
takker vi Ringsaker kommune for. Premien ble
nok ikke like motiverende som dagsbesøk i
Ankerskogen, men ble en god premie etter
prinsippet at «god aktivitet fører til mer god aktivitet». Takk for det gode samarbeidet til alle
som har bidratt!
I tillegg til vårt vanlige turprogram:
I september samarbeidet vi med Røde Kors om en dagstur på Finnskogen (buss fra Hamar).
Vi organiserte ett lag og deltok på «Stafett for livet» på Sveum i juni som støtte til
Kreftforeningen.
Vi tilrettelegger mye for egenorganisert aktivitet gjennom vårt arbeid på nett (ut.no,
nettsiden vår, butikken, kart, nærmiljøstier, turposter, sosiale medier). Dette er aktivitet som
er svært viktig i folkehelsearbeidet – særlig å legge til rette for nærmiljø hverdagsaktivitet!
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Samarbeidsparter og prosjekter
- Vi takker Sparebank1 Østlandet og Norsk Tipping for nok et år med positive
sponsoravtaler.
- Sparebank1 Østlandet bidrar også med 25.000 til Turposter på Hedmarken, fortrinnsvis
til deltakerpremiene men i år gikk det til spleiselaget på trykksakene.
- Norsk Tipping fortsatte med det glade initiativet med påfyll-og muntrasjonspåfyll på
Lavlia for de som går turen fra Sjusjøen til Gåsbu. Vi har også mottatt grasrotgave på
10.000 for vår gode innsats etter at Ilsengstiene vant Norges Beste Turrute. Vi har også
fått 2 forstørrede og innrammede bilder (tatt av Helge Stikbakke) til Øyungshytta. Og
Margrete har deltatt på åpning av Draumbu en liten møteromhytte i lokalene til NT.
- Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område: Pihl AS, Furnes, Vang,
Løiten, Romedal og Stange Almenning. Vi har god og jevn dialog og årlige
samarbeidsmøter med de fleste av disse store utmarkseierne der vi oppdaterer
hverandre og avklarer både fellespunkter og hva vi ellers driver med. Dette er svært
viktig og nyttig.
- Vi hadde et helt annerledes Kom deg ut arrangement i år nemlig en utendørs vielse på
Lyngkampen innlagt i en fellestur fra Prøva. Turleder Leif Bjarne Steinbakken hadde
ideen og vi inviterte interesserte brudepar til å «melde seg på». Ane Fjeldstad og
Christopher Christensen likte ideen og bestemte seg for å gjennomføre bryllupet sitt på
denne helt spesielle måten. De bar med seg bunader og hunden deres bar ringene. Prest
Katrin Wiegmann viet dem, Johannes Høisveen spilte flygelhorn og Vang sangforening
var forsangere. Og været gikk fra kraftig regnvær når bussen skulle dra til sol under
vielsen. Dette ble et helt spesielt minne for oss alle.

- ATEA sitt lokalkontor ga HHT en arbeidsdag til dugnadsarbeid med alle (ca 20) ansatte. Vi
delte gruppen i to og fikk utført svært viktig innendørs maling i Jakthytta, ryddet bort
gammel og monterte ny skigard sammen med oss på Åkersætra + utvendig beising og
jord- og steinarbeid på Øyungshytta. Tusen takk for innsatsen! NRK Hedmark og Oppland
lagde TV-reportasje fra Åkersætra den dagen.
- Dette har vært det første hele året med hyttebooking på de selvbetjente hyttene +
Morskogen vokterbolig. Det har fungert godt. DNT sentralt har lagt ned det
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egenutviklede Hyttis og nå har alle hyttene blitt flyttet over i systemet Visbook fra nyttår
2019/2020.. På slutten av året begynte vi å forberede at alle overnattingshyttene våre
ble lagt inn i appen Hyttebetaling slik at man kan gjøre opp for seg på hytta fra mobilen,
også uten mobildekning.
Organisasjonen øver stadig på nye digitale samarbeidsplattformer innenfor Office365 og
denne høsten har arbeidet med Turboka 90 turer har skjedd i Teams.
Lærerkurs. Knut Einar har holdt lærerkurs med fokus på praktisk læring/fag i
kombinasjon med friluftsliv. 8 lærere. 4 fra Fagerlund barneskole og 4 fra Furnes uskole.Han har også holdt DNT ambassadør for DNT Odal
Kristen og Turid stod på stand på Stortorget Hamar på Frivillighetens dag 31. august og
kretsene er også flinke til å stille opp på lokale arrangement.
Siste helgen i oktober var vi vertskap for ledersamlingen i DNT og tok imot styreledere,
daglige ledere, landsstyret og DNT sentralt. Landsstyret hadde sin styresamling på
Naturens hus fredag. Lørdag inviterte vi alle med på tur på Ilsengstiene. Vi har begynt å
forberede landsmøtet til DNT ung som skal være her på Hamar i april.
Vi har levert høringsuttalelser angående kommuneplanens arealdel i Stange, utbygging
av Klukhagan i Hamar og angående nasjonal ramme for vindkraft.
Vi har hatt godt samarbeid med Hedmark fylkeskommune med økonomisk støtte til vårt
arbeid for barn og unge, OPPTUR (buss og frukt), Skolemesterskapet i friluftsliv for
videregående skoler. Sistnevnte er vi usikre på om vi kommer til å fortsette med.
Vi vurderer å bytte til et regnskapssystem med digitale bilag og ikke papir og permer som
i dag. Dette er forventet å gi bedre flyt og oppfølgingsmulighet av regnskapsinformasjon
både internt i administrasjonen, men også for kretsene og andre utvalg. Aud Norstad og
Margrete R. Skjeseth tar tak i dette på nyåret.
Regnskapet vises i år samlet for alle konti som ligger under vårt organisasjonsnummer.
Både driftsregnskapet og balansen har nå kolonner for de tre kretsene og
Onsdagsgruppa som i dag fører egne regnskap som behandles på deres egne årsmøter
men som også vises her i et totalregnskap. Dette er viktig informasjon for å se helheten
og det er også slik at merverdikompensasjon nå gis samlet pr organisasjonsnummer.
All økonomi angående Turboka 90 turer føres i 2020-regnskapet. Det er mottatt
betydelig støtte fra gode samarbeidspartnere i løpet av høsten til turboka og på nyåret
2020.
Vi jobber langsiktig for å finne en mer bærekraftig energiløsning på Målia.

Økonomi
I 2019 hadde HHT med alle sine aktiviteter en inntekt på kroner 7,047 mill. og en kostnad på
5,201 mill., det gir et overskudd på kr. 1,846 mill. Årsaken til det gode resultatet er
utbetalinger av tilskudd, særlig spillemidler vedrørende bygging av Øyungshytta.
Driftsmessig er det en fin økning på leieinntekter, leirer og fellesturer.
Utgiftene er under god kontroll. HHT har bidratt med over 200.000 kroner til løypekjøring i
2019. Vedlikehold av hytter er på kr 541.682, her er det Lageråkvisla som har vært det store
prosjektet i 2019. Skilting av stier er mye arbeid, men en viktig arbeidsoppgave som har en
kostnad på 183.591 kroner.
Balansen er ved årsskiftet gjort opp med en fri egenkapital på 7,3 mill totalt i foreningen.
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Totalt har HHT mottatt tilskudd for sitt samfunnsgagnlige arbeid på 3,163 mill. kr, derav
nesten 1,5 mill. i spillemidler. En stor takk til alle som gir støtte til dette arbeid, TUSEN TAKK!
Det er meget god styring av økonomien, og det er kapital for fremtidig drift og vedlikehold
av eiendommer.
Styret takker de ansatte for meget god og solid jobb, samt alle som har jobbet dugnad:
TUSEN TAKK!
Hamar den 27. februar 2020
Kristen Bartnes
leder

Bente Langøigjelten
nestleder og sti/løype

Aud Norstad
Stange krets

Helge Stikbakke
Ringsaker krets

Tore Nilsen
hyttekoordinator
Rolf Kjellmo
Løten krets

Turid Borud
turutvalget

Ingeborg Nordlund
Barn og unge
Margrete Ruud Skjeseth
daglig leder
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ÅRSREGNSKAP FOR HELE HHT MED NOTER

HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING
REGNSKAP PR. 31.12.
Ringsaker Stange

NOTE

INNTEKT
Medlemskontingent
Tilskudd HHT
Losji- og leieinntekter
Fellesturer og leire
Salg butikk
Salg Lageråkv/Øyungsh/Målia
Tilskudd og gaver
Renteinntekter
Sum inntekter

2019
2 010 620

4

26

324 100
561 657
751 568
177 264
3 163 755
58 716
7 047 679

2 329 408
419 715
72 884
17 978
37 910
137 197

Onsdags- SUM
gruppa

44 211

UTGIFTER
Administrasjon og PR
Personalkostnader
Drift av kontor
Møteutgifter
Reiseutgifter
Profilering
Kurs og kompetanse, turledelse
Tilskudd til kretsene og gruppene
Andel kontingent inkl frifond
Onsdagsgruppa
Fellesturer
Fjellsportgruppe
Informasjon
HHT-nytt
Internett
Værstasjon Stenfjellet
Nærmiljø friluftsliv
Kartprosjekt
Stier og løyper
Skilting og merking
Tilskudd løypekjøring
Hyttedrift
Vedlikehold og investering
2
Forsikring og annen drift
Butikkdrift - kjøp varer
Lageråkvisla - kjøp varer
Gaver og representasjon
Sum utgifter
Årets resultat

Løten

40 500

56 447

10 000

-

174 444

77
184 521

2 920
47 131

4 255
506
45 261

5 000
1 659
63 106

2 080

2 428
5 455

11 169
4 544

2 010 620
151 158
324 100
736 101
751 568
177 264
3 173 010
63 878
7 387 698

1 712

3 322

2 640

172 803
171 144

40 000

10 530
40 000

258
37 500

541 683
72 414
456 929
83 639
48 388
5 201 423

56 738

61 735

62 771

2 329 408
438 738
95 278
26 211
37 910
137 197
55 658
11 290
151 255
488 289
34 862
59 163
18 903
6 027
95 174
48 500
183 591
288 644
541 683
72 414
456 929
83 639
48 388
175 229 5 557 896

1 846 256

-9 607 -16 474
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9 292 1 829 803

55 658
11 290
317 428
34 862
59 163
18 903
6 027
87 500
48 500

12 946

6 660

5 426
10 315
8 233

HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019
NOTE 1

BANKINNSKUDD
Driftskonto
Sparekonto
Stange
Ringsaker
Løten
Onsdagsgruppa
Reisegarantikonto
Skattetrekk
Til sammen

1 595 393,00
6 456 663,00
83 776,00
411 491,00
193 520,00
50 286,76
54 254,00
70 639,00
8 916 022,76

NOTE 2

HYTTER
HHT eier hyttene:Lageråkvisla, Stenfjellhytta, Målia, Gammelsaga, Åkersætra, Skolla og Øyungen.
Kostpris for Øyungen er kr 1 231 050 som er utgiftsført i sin helhet i 2016.
Alle de øvrige hyttene er fullt avskrevet og fremkommer derfor ikke i balansen.

NOTE 3

EGENKAPITAL
Egenkapital 1.1.
Årets
Egenkapital 31.12.

NOTE 4

OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER
Hedmark Fylkeskommune MD, friluftstiltak (post 74)
Hedmark Fylkeskommune, aktiv.støtte barn og ungdom
Hedmark Fylkeskommune, friluftsmesterskap
Fylkesmann klopper Rondanestien nord
Hedmark Fylkeskommune, OPPTUR
Hamar kommune, driftstilskudd barn og unge
Sparebank1,Løten, Stange, Ringsaker, Hamar kommune - turposter
Stange og Romedal Brannkasse, kartene Stange og Tangen
Sparebank1 Østlandet, sponsormidler
Sparebankstiftelsen Hedmark - tilskudd Lageråkvisla
Stange Almenning - tilskudd nærmiljø og kart
DnT, Ferskingkurs 2018
DnT skredkurs
DnT Frifond
DnT, Kom deg ut
DnT Friluftsskole 2018
DnT Skole 2018
DnT Friluftsskole 2019
DnT Skole 2019
DnT formålsparagraf, fordelt til medlemsforeningene
Norsk Tipping sponsor via DnT
Norsk Tipping, Grasrotandel
Norsk Tipping, gave
Momskompensasjon
Studieforbundet
Gave P. Tronstads båre
Erling Bjørstads stiftelse, gave
Spillemidler Øyungshytta,
Spillemidler klopping og turstier
Spillemidler kart Stange kommune
Stange Idrettslage, støtte gapahuk Farmen
Til sammen

5 536 754,00
1 829 802,87
7 366 556,87

100 000
55 000
44 000
13 519
41 710
54 800
52 500
30 000
55 000
150 000
2 000
20 000
5 094
260 000
18 139
63 000
40 000
66 000
80 000
43 682
100 000
35 282
10 000
182 458
7 200
1 000
20 900
1 494 000
73 000
31 000
14 471
3 163 755

NOTE 5
Ringsaker krets har lånt kr 200 000 til Vollkoia Turløyper. Fordringen er tilbakebtalt i 2019
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HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING
BALANSE PR. 31.12.

2019
HHT

EIENDELER

Ringsaker Stange

Løten

Onsdags- SUM
gruppa

NOTE

OMLØPSMIDLER
Varelager
Diverse fordringer
Bankinnskudd
Kasse

1

SUM EIENDELER

338 868
168 603
8 176 949
13 302

338 868
168 603
8 916 023
13 302

411 491

83 776

193 520

50 287

8 697 722

411 491

83 776

193 520

50 287

9 436 796

6 633 483

408 491

80 776

193 520

50 287

7 366 557

6 633 483

408 491

80 776

193 520

50 287

7 366 557

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Fri egenkapital

3,5

SUM EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD
Leverandører
Skyldig off. avgifter
Skyldig lønn
Forskuddsbetalt kontingent
Annen kortsiktig gjeld

82 517
151 892
196 788
1 379 000
254 042

3 000

3 000

SUM KORTSIKTIG GJELD

2 064 239

3 000

3 000

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 697 722

411 491

83 776
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82 517
151 892
196 788
1 379 000
260 042
193 520

-

2 070 239

50 287

9 436 796

Revisjonsberetning
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2020

RIKT LIV MED ENKLE MIDLER

Fellesturer og arrangement, åpne for alle og godt og variert tilbud. Utvikle tilbudet for barn
og unge. Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet. Fjellsportmiljøet - trenger å bli flere
med. Sikkerhet og kompetanse med særlig satsing på skredkunnskap. Arrangere DNT ung
landsmøte. Utematsatsing: matkurs for turledere og utemat-tilrettelegging Åkersætra.
Bli enda mer synlige i sosiale medier. Tilrettelegge for uorganisert aktivitet for barnefamilier
(type Turboløype flere steder?). Utvide antall hytter med hyttebooking så det blir lett for
barnefamilier å planlegge? Få fram mer info om mange nye sittebenker. DNT ung; regionale
samlinger ønskes, samarbeid i Innlandets egne medlemsforeninger.

Rehabilitere Halgutusveen (i samarbeid med Vang Almenning). Vurdere om taket på
Stenfjellhytta må byttes. Følge opp Åkersæterbrua mht. galvanisering. Vedlikeholde stier
jevnt og kontinuerlig. Gjennomføre alle kretsenes handlingsplaner for vedlikehold av stier og
30

hytter. Klopper/planker, fortsette satsing + merking/tilrettelegging av nærmiljøstier.
Forberede god løsning egne kartdata + god oversikt alle skilt. Nærmiljøkart Tangen (Stange
krets). Forberede nærmiljøkart Brumunddal (Ringsaker krets). Innføre FDV(Forvaltning, Drift
og Vedlikehold)-system for hyttedrift.

Energiløsning serveringshytta Målia, hva er mulig å få til? FNF (Forum for Natur og Friluftsliv)
i ny form i Innlandet. Økt samarbeid med medlemsforeningene i Innlandet via DNT forum
Innlandet. Følge opp offentlige planprosesser og annet som påvirker vår aktivitet.

Butikken: forbedre lokalene både for ansatte og kunder. DNT ung ønsker å få utdannet unge
turledere og satsing på «Miljøvettreglene». Kontinuerlig fokus på god organisering og
formidling av gleden ved å bidra med dugnadsinnsats på alle fronter.

Følge med på/forberede digitalisering av regnskap – med helhetlig blikk og kanskje i en DNTorganisering. Søke tilskudd og følge opp gaver og støtte. Vise helhetlig driftsregnskap for
hele organisasjonen.

Utgi jubileumsbok med 90 turforslag i Hamarregionen. Aktiv oppfølging av nettside, sosiale
og trykte medier, koordinert av administrasjonen. Opprydding og kvalitetssikring av det vi
har liggende på ut.no. Ny hyttebetalingsapp.

DNT hyttebooking nå i VisBook(drift og vurdering av om vi skal legge inn flere hytter).
Regnskap/økonomistyring. Office365 dokumentdeling inkl. bruk av Teams. Ruter i ut.no.
Følge med på utvikling av digital struktur i DNT.

MÅL MEDLEMMER INNEN UTGANGEN AV 2020:
BARNAS TURLAG 850
HHT 6.000
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Budsjett 2020

HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING
BUDSJETT 2020

INNTEKT
Medlemskontingent
Losji- og leieinntekter
Fellesturer og leire
Salg butikk
Salg mat Lageråkv/Øyungsh/Målia
Tilskudd og gaver
Renteinntekter
Sum inntekter

REGNSKAP
2019

2 010 620
324 100
561 657
751 568
177 264
3 163 755
58 716
7 047 679

UTGIFTER
Administrasjon og PR
Personalkostnader
2 329 408
Drift av kontor
419 715
Møteutgifter
72 884
Reiseutgifter
17 978
Profilering
37 910
Kurs og kompetanse, turledelse
137 197
Tilskudd til kretsene og gruppene
Andel kontingent inkl. frifond
55 658
Onsdagsgruppa
11 290
Fellesturer
317 428
Fjellsportgruppe
34 862
Informasjon
HHT-nytt
59 163
Internett
18 903
Værstasjon Stenfjellet
6 027
Nærmiljø friluftsliv
87 500
Kartprosjekt, Stange og Tangen
48 500
Turbok 90 turer
Stier og løyper
Skilting og merking
172 803
Tilskudd løypekjøring
171 144
Hyttedrift
Vedlikehold og investering
541 683
Forsikring og annen drift
72 414
Butikkdrift - kjøp varer
456 929
Lageråkv/Øyungsh/Målia matvarekjøp
83 639
Gaver og representasjon
48 388
Sum utgifter
5 201 423
Årets resultat
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1 846 256

BUDSJETT

2020
2 050 000
350 000
500 000
1 000 000
200 000
1 596 000
50 000
5 746 000

2 350 000
435 000
75 000
30 000
50 000
70 000
60 000
10 000
250 000
25 000
60 000
20 000
20 000
90 000
50 000
410 000
175 000
180 000
1 485 000
75 000
400 000
100 000
45 000
6 465 000
-719 000

TILSKUDD OG GAVER
Innlandet Fylkeskommune/MD, friluftslivstiltak (post 74)
Innlandet fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur
Kommunene, turposter trykksaker

2020
100 000
0
55 000

Delt.premier turposter Ankerskogen fra Sparebanken + kommunene
Innlandet Fylkeskommune,OPPTUR
Innlandet fylkeskommune, skolemesterskap vg skoler
Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebank1 Østlandet
Sponsorer/samarbeidspartnere, Norsk tipping
Søke Sparebankstiftelsen Hedmark, barn og unge, utemat
Hamar kommune,kultur, barn og unge
DnT Frifond
DNT skole
Friluftsskole
Norsk Tipping, Grasrotandel
Momskompensasjon
DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall
Støtte til Turbok 90 turer fra kommuner og støttespillere
Diverse inntekter
Til sammen

35 000
40 000
0
30 000
100 000
50 000
260 000
80 000
66 000
30 000
150 000
150 000
400 000
50 000
1 596 000

HYTTEUTGIFTER 2020
Normalt vedlikehold hytter
Ny energiløsning Målia
Stenfjellhytta, nytt tak?
Utematbygg på Åkersætra
Halgutusveen, HHTs andel
Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm)
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250 000
500 000
100 000
500 000
100 000
35 000
1 485 000

Sak 5 - Innkomne forslag
Ingen saker

Sak 6 – Valgkomiteens innstilling
Funksjon
Leder
(Valg årlig)
Nestleder
(Valg hvert 2. år)
Barn og unge
(Valg hvert 2. år)
Sti-og løypeutvalg
(Valg hvert 2. år)
Turutvalget
(Valg hvert 2. år)
Hytte koordinator
(Valg hvert 2. år)
Vara for barn og unge
(Valg hvert 2. år)
Vara for Sti og Løype
utvalget
(Valg hvert 2. år)
Vara for turutvalget
(Valg hvert 2. år)
Vara for
hyttekoordinator
(Valg hvert 2. år)
Revisor
(Valg årlig)
Valgkomite’
Hver person sitter 3
år, rykker årlig opp.
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Kristen Bartnes
Bente S. Langøigjelten
Ingeborg Nordlund
Bente S. Langøigjelten
Turid Borud
Tore Nilsen
Terje L. Michaelsen
Jan Schrøder

Status
På valg

Valgkomiteens Innstilling
Stiller til gjenvalg

(Ikke på valg
før 2021)
(Ikke på valg
før 2021)
(Ikke på valg
før 2021)
På valg

Stiller til gjenvalg

(Ikke på valg
før 2021)
(Ikke på valg
før 2021)
(Ikke på valg
før 2021)

Leif Bjarne
Steinbakken
Børge Jacobsen

På valg

Bente Vestues

På valg

Siv Stenseth
Simen Tollersrud

1 år igjen
2 år igjen

Gunhild Sem

På valg

Stiller til gjenvalg

(Ikke på valg
før 2021)
Stiller til gjenvalg

Ny

Vedlegg: Kretsenes årsrapporter
Løten krets
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Rolf Kjellmo
Nestleder: Jessica Grønstad
Kasserer: Rolf Wright Hagen
Sekretær: Steinar Østlie
Styremedlem (stiansvarlig): Jan Johnsrud
Styremedlem: Kirsten Nereng Bergseng
Varamedlem: Jan Arild Lerudsmoen og Kirsten Alfei
Andre verv:
Foreningen Løtenløyper Styret, representant: Jan Johnsrud Vararepresentant: Rolf Kjellmo
Barnas Turlag Løten, Leder: Brina Verge Styremedlem: Terje Evensen og Marianne Mittet
Toppturer i Løten: Torgeir Volden
Valgkomité: Kjersti Hoff (leder), Rolv Dillerud, Arne Erik Myhre
Verv i HHT, hovedforeningen:
Styremedlem: Rolf Kjellmo
Medlem av turutvalget: Unni Thoresen
Medlem av sti- og løypeutvalget: Jan Johnsrud
Medlem av Barnas Turlag: Brina Verge
Medlemmer:
Ant. medl.
per 31.12. 19
HHT Løten
HHT totalt

Total
t
397

Famili
emedl
55

Hoved
- medl
158

Student
/
ungdom
21
5668

Honnø
r

Husstan
d

Barn

Skol
e

60

66

29

8

Møter:
• Årsmøtet ble holdt på Tingberg 13.02.2019.
• 7 styremøter i 2019, samt 1 planleggingsmøte for dugnadsarbeid og 1 planleggingsmøte for
Tirsdagstrampen.
• HHT Barnas Turlag Løten har avholdt 2 planleggingsmøter for halvt år, og deltatt i 2 møter med
andre kretser for å informere om tiltakene.
• Diverse styre- og utvalgsmøter i HHT.
• Styremøte og årsmøte i Løtenløyper
Tirsdagstrampen
Tirsdagstrampen har gjennomført 11 turer med til sammen 339 deltakere etter tradisjonelt opplegg.
Turene har vært lokalisert og godt fordelt over hele bygda. Årets siste tur i Østre Skogbygd ble
avsluttet i Solbakken grendehus med sedvanlig marsipankake og trekning av premier blant årets
deltakere. Til og med 2019-sesongen er det gjennomført 357 turer i Tirsdagstrampens regi.
Gjennomsnittlig deltakelse på årets turer har vært 31, mot 23 i fjor. Altså en hyggelig økning.
Generelt om vedlikehold stier og koier.
Det er rapportert inn 195 timer på fellesdugnader i 2019. I tillegg til fellesdugnader er det flere som
tar et tak på egenhånd. Her kan nevnes vedlikeholdsarbeider som bygging av flere mindre bruer,
beising, vedhogst og stivedlikehold. Vi skal heller ikke glemme det administrative arbeidet der flere
nedlegger en stor innsats gjennom hele året.
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I tillegg har vi en stor stab med stifaddere som tar ansvar for sine stier. 29 aktive stifaddere der de
fleste går stien sin flere ganger i sesongen. Vi mangler fortsatt stifaddere i fjellet, Nordbygda,
nærmiljøstiene i sentrum og i Brynsåsen.
Tiltak på fellesdugnader:
• Hentet div. impregnerte materialer (til klopper) på Trehørningen
• Etablert lagerplass på Skøyen gård.
• Kapping og innbæring av ved i Små
• Utbæring av ca. 80 stk. lemmer mellom Budor og Klekkefjellet
• Utbæring av lemmer på Rondanestien ovenfor Marken
Fellesdugnader på Savalsætra:
• Grusing av P-plass
• Etablere uteplass med benker og grillplass
• Vedhogst/lage ved til uteplass
• Restaurering av vedbod, ny kledning og takrenner
• Bygge lagerrom inne i vedbod
• Renovering av utedo
• Maling av vedbod og utedo
• Husvask/vask av div. sengeklær
• Reparere spjeld i peis
Stier
I motsetning til fjorårets utfordringer med svært mye snøbrekk og vindfall, har det vært langt mindre
behov for stivedlikehold i 2019. Vi startet dugnadssesongen på Rondanestien med særlig søkelys på
den omlagte strekningen gjennom anleggsområdet til rv3/25. Da vi ser at det er mange som går
Rondanestien, bruker vi mye tid på å holde den godt vedlike.
Vi har lagt ut 100 stk. 2 meterslemmer i flere bløte områder bl.a. på Klekkefjellet og ved Sagfallvegen. Videre på stien mellom Svaenlia og Bårdsætra, Sæterstien øst for Grefsum og i Skogbygda
nord for Nøkkelbyberget.
Det er komplettert med nye skilt flere steder i fjellet. Skilting bidrar til mer sikker og lettere
fremkommelighet for kjente og ukjente brukere av stinettet.
Også i år sendte vi ut et web-basert rapporteringsskjema til samtlige stifaddere. Tilbakemeldingene
gir oss en god oversikt over timeforbruk og status på skilting, merking og tilstanden på stien.
Stifadderne har som vanlig utført en stor jobb med sine respektive stistrekninger, og de har brukt
ikke mindre enn 308 dugnadstimer på dette arbeidet. Kretsen har 29 stifaddere, men for å dekke opp
alle strekninger er det plass for flere.
Koier
Kretsen disponerer flere koier i allmenningen og har vedlikeholdsansvar for disse. Flere av koiene har
blitt beiset/malt i de senere år og framstår nå i god stand. Årets vedlikehold består derfor stort sett
av rengjøring og arbeid med vedforsyning.
Kretsen har en stabil og god økonomi med et høyt aktivitetsnivå som forutsetter en nøktern drift.
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Stange krets
Styret har bestått av:
Leder
Aud Norstad
HHT-styret, Fysak og bindeledd
Nestleder
Jan Schrøder,
Stier og kart
Kasserer
Brit Karlsen
Sekretær
Trine Lauritzen
Styremedlem Thor Ludvig Løken
1.vara
Kjell Vidar Holen,
Turutvalget i HHT
2.vara
Asbjørn Korsbakken
Valgkomite:
Kari Landheim Austlid – leder, Terje Breirem og Øyvind Hartvedt
Medlemmer:
Familie-/hovedmedlem
479
Barn-/skole- og studentmedlem
147
Honnør- og livsvarig medlem
143
Husstand-/familie husstandsmedlem
403
Sum
1.172
Det er en oppgang på 50 sammenlignet med året før.
Aktiviteter:
Styret:
Det har vært avviklet tre styremøter. Leder har deltatt i HHT sine styremøter og nestleder er Stange
krets sin representant i sti- og løypeutvalget i HHT hvor han også er vara. Vi har en representant i
HHT sitt turutvalg.
Styret nedsatte en kartkomite bestående av vår egen Jan Schrøder og Trine Lauritzen samt Gaute
Nøkleholm fra allmenningen i forbindelse med utgivelse av nærmiljøkartet Stange
Sentrum/Vestbygda. Kartet ble ferdigstilt i 2000 ex. og ble klart for salg i midten av august.
I forbindelse med HHT sin utgivelse i 2020 av turboka «HHT 90 turer» har leder og nestleder deltatt i
det forberedende og pågående arbeidet med tekst og bilder til boka for vår kommune. I tillegg har
nestleder ansvar for kartgrunnlag for alle 90 turene i boka. Den vil komme ut i midten av mars.
Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «10 Steder i Stange» som er et ledd i
Folkehelsearbeidet. Fysakbrosjyren har vesentlig blitt delt ut til skoler, barnehager og turgrupper
samt at den er lagt ut i Stangehallen, butikker, kommune og bibliotek. Opplegget ligger også ute på
HHT sin nettside; hht.no. Siden vi begynte med registrering i appen «DNT Sjekk Ut» har antall
kvitteringer for postbesøk steget betydelig. Aktivitetsmessig var 2019-sesongen tilnærmet lik 2018sesongen med ca. 650 innregistreringer med klippekort og elektronisk. Etter endt sesong arrangerte
vi tradisjonell avslutning i kantina i Stange kommunehus med 60 fremmøtte.
Stiaktivitet:
HHT Stange hadde i 2019 det samme stinettet som i 2018 med 172 km sti. Stinettet ligger i hovedsak
mellom Stange og Tangen og mellom E6 og Mjøsa, men det er også stier i Furuberget sør for Tangen,
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i Bygdeberget i Åsbygda og i begge allmenningene der Rondanestien går fra Lysjøen på grensa til
Eidsvold i sør til Nybuåsen på grensa til Løten i nord. Det ble merket en liten ny sti fra Rotlia til
Sutterhella i forbindelse med at det skulle være Fysakpost der.
HHT Stange samarbeider som før med andre lag på deler av stinettet:
• På ca. 30 km av Rondanestien er det daglige vedlikeholdet overlatt til Romedal Almenning
Turstilag (RAT).
• Ilsengstiene vedlikeholdes i samarbeid med Ilseng IL, og det er Ilseng IL som står for de fleste av
dugnadstimene.
• Stiene i Sørbygda (Romedal) vedlikeholdes i samarbeid med Sørbygda vel.
• På den sørligste delen går Rondanestien i samme trasé som Pilegrimsleden. Vedlikeholdet her
støttes av Pilegrimsenteret i Hamar.
I 2019 var det i alt 30 stifaddere som rapporterte aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs
stinett i Stange. Dette er litt færre enn året før. Etter egne anslag har de brukt rundt 740 timer. Da er
ikke timene til RAT og Ilseng IL regnet med.
Det ble i løpet av våren arrangert åtte «tirsdagsdugnader» på HHT-stiene i Stange. Dugnadene
foregikk i Rotlia (Sutterhella), Botolvsberget (nye skilt), Bygdeberget og på Stasjonsstien i tillegg til at
alle de fire HHT-hyttene i Stange var base for hver sin dugnad (Finnsbråten, Gammelsaga,
Fløtdamkoia og Tingstadkoia). 27 personer var med på minst én av dugnadene, og dette utgjorde
totalt 322 dugnadstimer. Mange av stifadderne er også med som faste dugnadsdeltakere.
Kretsen hadde i 2019 ei egen brugruppe som har spesialisert seg på bruer og klopper. Flere bruer ble
bygd i løpet av sommeren, både på Kolomoen, i Bygdeberget og på Rondanestien. Det ble også
montert et par rastebenker som var prefabrikert av Thor August Oppegård.
Hytter:
Vi har fire hytter i vårt område langs Rondanestien; Tingstadkoia, Fløtdamkoia, Gammelsaga og
Finnsbråten. I tillegg har HHT sammen med Eidsvold Turlag ansvar for drift av Morskogen
Vokterbolig i sommerhalvåret.
Vi har hatt ved- og vaskedugnad på Tingstadkoia, Fløtdamkoia og Finnsbråten. På Gammelsaga har vi
vært på malingsoppdrag. Allmenningen kostet på ny dør og nye vinduer til Fløtdamkoia.
Turer:
I Stange krets har det vært arrangert 6 fellesturer med 159 deltakere, dette er stabil aktivitet
sammenlignet med årene før. I tillegg kommer 6 arrangement i Barnas Turlag sin regi med 170
deltagere som er en nedgang fra tidligere år.
Økonomi:
Stange krets har fortsatt en bra egenkapital som er tilstrekkelig til vår driftsform. Den gir oss
muligheter til å være bidragsyter til gode aktiviteter i vårt område. Året 2019 har et underskudd på
kr 16.474. Egenkapitalen er på kr 80.776. Det er delt ut kr 40.000 til 8 forskjellige skigrupper i
tilskudd til løypekjøring.
Regnskapet for kretsen føres i henhold til felles retningslinjer fra HHT og revideres som en del av
regnskapet for HHT.
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Ringsaker krets
Styret har bestått av
Leder

Helge Stikbakke

Nestleder

Anne Frogner Mausethagen

Kasserer

Harald Solberg

Sekretær

Erik Haugen

Styremedlem Turutvalget

Leif Bjarne Steinbakken

Styremedlem Sti- og løypeutvalget

Helge Tørud

Styremedlem Barnas Turlag

Heidi Frogner

Varamann

Einar Haakon Røhr

Varamann

Inge Sætha

Valgkomite: Ola Johan Basmo (leder), Trine Standal Modell, May Kristin Pedersen Tangen
Vara: Kjell Hauge
Medlemmer
Etter flere år med jevn vekst i medlemstallet, fikk vi en liten nedgang på 32 personer, eller ca. 2
prosent, i 2019.

År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antall medlemmer

1232

1285

1381

1494

1573

1541

+53

+96

+113

+79

-32

Endring fra året før

Aktiviteter
Styret
Det er holdt 3 styremøter i året i tillegg til kretsårsmøte. Styremedlemmene har deltatt til
gjennomføring av aktiviteter. Leder deltar som styremedlem i HHTs styre. Nestleder er
kontaktperson for 10-topper-samarbeidet. Styremedlemmene for Barnas Turlag, Turutvalget og Stiog løypeutvalget deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i sine utvalg. Leder har
representert HHT i styret for Vollkoia Turløyper.
Barnas Turlag
Tolv aktiviteter er gjennomført i løpet av året. Ytterligere tre arrangementer var planlagt, men to ble
avlyst på grunn av manglende deltakelse og en på grunn av at turleder måtte melde forfall. Det gode
samarbeidet med Nes og Helgøya Bygdekvinnelag har fortsatt. Arrangementene har variert fra
måneskinnstur/hodelykttur, eventyrtur, aketur, andeløp, fakkeltur m.m.
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Turer og aktiviteter for voksne
Turledere i Ringsaker har hatt ansvar for åtte turer/arrangement i HHTs turkalender. Årets mest
spesielle begivenhet var tur til Lyngkampen med innlagt bryllup. Helgøya rundt, sykkeltur/
Skibladnertur, tur til Bjørgeberget med innvandrere på introduksjonsprogram er noen eksempler.
Sti og løype
Vi har fått lagt noen klopper på de våteste partiene på Rondanestien i Hemmeldalen naturreservat
etter lang saksbehandlingstid hos vernemyndighetene. Videre er det foretatt noe utlegging av
lemmer på By-i-millom-stien og i Bjørgeberget. Det er lagt lemmer i stien fra Vollkoia til
Tørbustilfallene mellom Bjørsetra og Høyenshall. Opptur-arrangementet gikk til Bangsberget på
nymerket sti i år. Ringsaker krets har mange flinke stifaddere som passer godt på stiene år etter år.
«Finn fram-dagen»
Også i år organiserte HHT v/Aud Jovall «Finn fram-dagen» på Vollkoia. Furnes Almenning,
Brumunddal Hagelag, Ringsaker Orienteringslag, Ringsaker Jakt og Fiskeområde/Hedemarken
Fluefiskeforening og Brumunddal Speidergruppe bidro til dagen. I år var datoen 23. juni.
Det er svært mange arrangementer på denne tida, derfor vurderes det om dagen bør flyttes.
10 topper i Ringsaker
10 topper i Ringsaker hadde 10-årsjubileum i 2019. HHT Ringsaker gjennomfører 10 topper i
samarbeid med Ringsaker kommune og Ringsaker o-lag. Årets turer gikk til Bangsberget nord,
Amlisberget, Finsandvika, Bjørgeberget, Herstadtjernet, Høsbjørmarka, Biskopåsen, Haukåsen, Kotua
og Snørvillen. Totalt antall innleverte kort med alle poster er 1982 (papir og app). Det er stor og
økende interesse for å delta i 10 topper.
Andre aktiviteter
Ringsaker har to leirsteder (Åkersætra og Skolla) og ei ny sjølbetjeningshytte (Øyungshytta). Disse
anleggene krever en del arbeid gjennom året med vedlikehold, vask, ved, snømåking m.m. Ringsaker
krets arbeider derfor for å danne en dugnadsgjeng som kan hjelpe hyttesjefene med dette arbeidet.
En liten dugnadsgjeng er allerede etablert, men det er behov for å rekruttere flere.
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Referat HHTs årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Høgskolen, Hamar onsdag 6. mars 2019 med 53 personer til stede.
1. Kristen Bartnes ønsket velkommen
2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes
Valg av sekretær: Anne Helga Melting
Valg av to til å underskrive protokollen: Sidsel Gotaas og Steinar Østlie
3. Årsberetningen som var delt ut til alle, ble kommentert av Margrete Ruud Skjeseth og
Kristen Bartnes med vekt på bl.a. god medlemsvekst (4,6 % økning), aktiviteter, tidenes beste
dugnadsinnsats og åpning av to nye hytter: Øyungen selvbetjent og Savalsætra ubetjent hytte.
Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Regnskapet viste et underskudd på 1,3 mill.,
en halv million mindre enn budsjettert. Både årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt.
4. Handlingsplan og budsjett for 2019 ble gjennomgått av Kristen Bartnes og Margrete Ruud
Skjeseth.
Kjernevirksomheten i handlingsplanen er som før aktiviteter, hytter og ruter og
naturforvaltning, miljø og kulturarv. Det planlegges økt tilrettelegging på Lageråkvisla, og vi
begynner arbeidet med å få til mer miljøvennlig energi på Målia. Vi starter også arbeidet med
en turbok for vårt område med utgivelse i 2020 (HHTs 90-årsjubileum). Handlingsplanen ble
enstemmig vedtatt.
Budsjett for 2019 ble lagt fram av Kristen Bartnes og enstemmig vedtatt.
5. Innkomne saker:
Ingen innkomne saker.
6. Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Øyvind Hartvedt:
Funksjon
Status
Valgkomiteens innstilling
Leder
Kristen Bartnes På valg
Gjenvalg (1 år)
Nestleder

På valg

Gjenvalg (2 år)

På valg

Gjenvalg (2 år)

På valg

Gjenvalg (2 år)

Turutvalget

Bente S.
Langøigjelten
Ingeborg
Nordlund
Bente S.
Langøigjelten
Turid Borud

Hyttekoordinator

Tore Nilsen

På valg

Gjenvalg (2 år)

Vara for barn og unge

Terje Lundby
Michaelsen
Jan Schrøder

På valg

Gjenvalg (2 år)

På valg

Gjenvalg (2 år)

Leif Bjarne
Steinbakken

Ikke på valg

Barn og unge
Sti- og løypeutvalget

Vara for sti- og
løypeutvalget
Vara for turutvalget
41

Ikke på valg

Vara for hyttekoordinator

Børge Jacobsen

På valg

Gjenvalg (2 år)

Revisor

Bente Vestues

På valg

Gjenvalg (1 år)

Valgkomité

Øyvind Hartvedt

Går ut

Simen Tollersrud (3 år, ny)

Hilde M. Skar

1 år igjen

Siv Stenseth

2 år igjen

Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon.
Etter at den formelle delen av årsmøtet var over var det pause med kaffe og kaker før DNTs
nye generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang holdt et meget engasjerende og inspirerende
foredrag: «DNT – veien mot 2023».
Avtroppende leder i valgkomiteen ble takket og overrakt gave. Årsmøtet ble avsluttet med
trekning av gratislotteri med fem gevinster gitt av Norsk Tipping.
Referent: Anne Helga Melting

Sidsel Gotaas
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Steinar Østlie

VEDTEKTER

VEDTEKTER
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT
(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)
Sist revidert/endret 07. mars 2018
1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på
Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen:
• bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder
• drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder
• opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og samarbeide med andre om skiløyper
• gi ut sti-/løypekart
• arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer
• drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon
• utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler, bedrifter
og lokalmiljøet for øvrig
• skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre organisasjoner
• og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål
2.
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
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Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 8 medlemmer:
Leder og 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år av gangen,
de øvrige velges for 2 år.
Lederne av de tre kretsene som velges av kretsenes egne årsmøter.
Det velges personlige varamedlemmer for de årsmøtevalgte styremedlemmene.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styrets oppgaver:
ivareta HHTs formål på alle områder
se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler
sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt ivareta
personalansvaret
sørge for at HHT har en sunn og god økonomi
organisere og velge nødvendige utvalg, slik som turutvalg, sti/løypeutvalg, barn og
unge, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide retningslinjer for utvalgene
avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg

•

velge delegater til landsmøtet i DNT

4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 5 uker i forveien. Fristen for å
fremme forslag til årsmøtet er 4 uker før årsmøtet. Fristen for frasigelse av verv er 4 uker før
årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent.
5.
•
•
•
•

•
•

Årsmøtet har som oppgave:
behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett
fastsette årskontingent for ordinære medlemmer hvis disse skal avvike fra DNTs
standardsatser.
behandle innkomne forslag fra medlemmer
velge styret som består av:
a. styreleder
b. leder i turutvalget
c. leder for barn og unge
d. leder i sti- og løypeutvalget
e. leder av hyttedrift
f. nestleder, som velges blant styrets medlemmer
g. 4 personlige varamedlemmer
velge revisor
velge valgkomité

6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år,
følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er automatisk
valgkomiteens leder.
7. Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer
8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 5 % av medlemmene forlanger det.
Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte.
9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres
sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter fram.
10. Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg
særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen.
11. Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram.
Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir
foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening.
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