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1. HOVEDSTYRET 
 
1.1  Hovedstyrets medlemmer og organisering 
 
Styrets sammensetning: 
Styremedlemmer:   Ragnvald Jevne  leder 
                                            Jan Erik Mæhlum  nestleder 
                    Finn Olsen  økonomi  

Kjersti Moltubakk styremedlem 
Kari Birkeland  styremedlem  
Signe Marit Steine Jevne varamedlem   

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper vært i hovedstyret for 2009: 
Jostein Synstrud     Hyttekomiteen 
Erik Hanssveen      Sti- og løypekomiteen  
Ole Prestrud     Turkomiteen   
Terje Myhre/Inger Elin Nes Hjelle   DNT Fjellsport Lillehammer  
Hedda Solås Taugbøl/Jostein Birkeland  DNT Ung Lillehammer  
Bente Langvik Olsen    Barnas Turlag 
 
Organisering av styret  
LOTs styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar til å 
samordne foreningens mangesidige aktiviteter.  
 
Styremøter 
Det utvidete styret har hatt 6 møter i perioden. En rekke saker er behandlet og mye gjensidig informasjon er 
utvekslet. 
 

1.2 Økonomi 
 
Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for LOT.  
Daglig leder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Finn Olsen har samarbeidet med daglig 
leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.  
 
Regnskap-08/09. Revisjon 
Regnskapet for LOT for 2008 ble framlagt, gjennomgått og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av 
Ernst & Young. Revisjonsrapport foreligger på LOT-kontoret. 
Regnskapet for 2009 vil bli framlagt for årsmøtet 9.3.10 for gjennomgang og godkjenning. 
Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor hvert år.  
 

1.3 Daglig leder 

Stillingen som daglig leder.  
LOT har siden 1999 hatt Anne Brit Lee ansatt som daglig leder i 50 % henholdsvis 65 % stilling.  
Det er et stort behov for denne stillingen. Dette er en viktig ressurs for LOT både i forhold 
til medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, DNT-systemet, kunder og for den interne drift av LOT. 

I 2006 tegnet LOT innskuddspensjon i Storebrand for daglig leder. Dette er en bedriftsbetalt pensjonsordning 
hvor bedriften sparer et avtalt beløp eller en prosentandel til den ansattes lønn. Sparebeløpet settes inn på en 
individuell pensjonskonto i Storebrand.   

Storgata 34 
Våre lokaler betyr mye for LOT. Dette er et samlingssted for vår aktivitet og våre medlemmer. Det er også en 
viss inntekt av vårt butikksalg.  
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1.4 Åpningstider LOT-kontoret  
 
Kontoret har hatt åpent følgende dager: Tirsdag, torsdag og fredag hver uke fra kl. 10.00 – 15.30. Maureen Beth 
har vært sommerhjelp på LOT-kontoret når Anne Brit har hatt ferie. Da har kontoret også hatt åpent lørdager fra 
10.00-14.00. 

 
1.5 LOTs medlemsmasse 
 
Oversikt over medlemsutviklingen i LOT 2002-2009: 
 
Medlemstype Per. 

31.12.09 
Per . 

31.12.
08 

Per. 
31.12.07 

Per.  
31.12.06

Per.  
02.11.05

Per.  
2.11.04 

Per.  
1.10.03 

Per.  
1.10.02 

Per 
1.10. 
01 

Hovedmedl.  1151 1151 1149      1135 1170 1172 1200 1225 1266 

Student/ungdom 
19 – 26 år 

  121 
 

101 97    102   82   63    143    83 86 

Honnørmedl.  214     193      191       189 188 194  193  190 191 
Husstandmedl.  464     446       468       499 482 481  543  528 521 
Barnas Turlag   234     244       250       257 248 204 237   293 264 
Livsvarige    30 32    32    35  33 33   34   34 34 

Skoleungdom 
13 – 18 år 

 154 
 

   153 149     132           

Æresmdl.      2 2     2          2          2         2         2        2        2 
Sum 2368 2320 2338    2351     2340   2263   2352  2355  2364 
 
Det er en total økning i medlemsmassen på 2,1%. Vi har en økning i student/ungdomsmedlemmer 19-26 år, 
honnørmedlemmer og hustandmedlemmer. 
 
1.6 LOTs mål og styrets arbeid 

LOTs overordnete mål 

 
I §1 i LOTs vedtekter heter det:  
                       “Lillehammer og Omland Turistforening (LOT) er en selvstendig   
                        lokalforening tilsluttet Den Norske Turistforening” 
 
LOTs overordnede mål er følgende: 
 
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”. 

 
LOTs delmål 
 
For å nå LOTs overordnete mål er følgende delmål satt: 
 
1. Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett. 
2. Drive turisthytter for å sikre ferdselen i LOT/DNTs sti- og løypenett. 
3. Arrangere turer for medlemmer og ikke-medlemmer. 
4. Legge til rette for friluftsliv for barn, barnefamilier og ungdom. 
5. Arbeide for økt bruk av nærområdene. 
6. Bidra til vern av naturområder. 
7. Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet. 
8. Arrangere informasjonsmøter og kurs. 
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9. Samarbeide med andre lokale foreninger og Den Norske Turistforening      
    (DNT). 
 

 

LOTs  virkeområde 
LOTs virkeområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker kommune.  
 

Styrets arbeid 
• Styret har gjennom 2009 arbeidet med mange små og store saker bl.a. søknader om økonomiske midler 

til barne- og ungdomsarbeid, søknad om midler til turprogram, miljøsaker, foredrag m.m. 
• LOT arrangerte førstehjelpskurs for turledere/tillitsvalgte på Vargstad Videregående skole i 2009.  
 
 

Representasjon 
• Daglig leder har deltatt på ansattseminar på Hurdalsjøen og daglig leder-møte i Oslo. 
• Leder Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger og diverse møter med Østlandsforeningene.  
• På landsmøtet i Bergen deltok Ragnvald Jevne, Kari Birkeland, Anne Brit Lee og Finn Olsen 
 

Uttalelser 
Styret har i 2009 uttalt seg i flere saker: 

• Kommunedelplan for Lillehammer - fysisk aktivitet og naturopplevelse  
• Fri ferdsel for padlere – 
• Uttalelse kommunedelplan Olympiaparken 
• Høringsuttalelse – utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark 
• Uttalelse vedr. søknad om endring av reguleringsbestemmelsene for hytteområde 6 i Fåberg Østfjell. 

Saken dreier seg om snøbrøyting på veger i hytteområder. 
• Høringsuttalelse om Holsfossen kraftverk i Gausdal 
 

Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for LOT. Det blir ivaretatt på ulike måter. Hyppig annonsering av 
Turkomiteens og andre gruppers mange aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomheter. I 
tillegg har alle turer og arrangementer i regi av LOT stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD samt på 
nettstedet GD puls. Internettsidene www.turistforeningen.no/lillehammer oppdateres fortløpende, og er mye 
besøkt. Her finner man også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 
Daglig leder har også stadig kontakt med pressen. Turprogrammet ble i 2009 trykket i 22 000 eksemplarer, og 
delt ut til 19.400 husstander i Lillehammer, Øyer, Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres 
turprogrammet til mange flere. Vi sender ut etter en egen mailingliste, til legekontor, større bedrifter i området 
etc. Ellers har LOT hatt redaksjonell omtale flere ganger i GD om våre turer/aktiviteter og uttalelser. 

LOTs nettsider 
Adressen er: www.turistforeningen.no/lillehammer 
 
E-post 
lillehammer@turistforeningen.no 
 
1.7 Samarbeid med andre 
Styret/komiteene og gruppene har direkte og indirekte hatt samarbeid med en rekke offentlige institusjoner, 
organisasjoner, lag og foreninger, ikke minst i forbindelse med gjennomføring av spesielt Barnas Turlag turer. 
 
Reiselivsnæringen 
Lillehammer Turist AS på Skysstasjonen selger/ låner ut DNT-standard nøkler. 
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Styrets oppsummering   
 
Det er med stor tilfredshet at styret ser tilbake på et godt år med et betydelig omfang aktiviteter for alle 
målgrupper. Samtidig vil vi hevde at foreningen har en bredde i tilbudet som er større enn det er rimelig å vente 
seg fra en forening av vår størrelse. 
 
Nyheter i 2009 var bl.a Turboklubb i Barnas Turlag, friluftsuke på Krokbua i sommerferien og langskitur for 
folk flest fra Øyerfjellet til Sjusjøen/Lillehammer. Der kunne deltakerne gå i eget tempo fra A til B, men hvor vi 
også stilte med servering og lavvo midtvegs.  
 
”Opptur” for 8. klassinger i regionen var en stor suksess med over 400 deltakere, som gikk opp på 
Kløvstadhøgda fra Havik på Brøttum.  Arrangementet ble gjennomført takket være flott dugnadsinnsats og 
bidrag fra lokale busselskaper.  Også i 2009 ble det arrangert base camp for ungdom i alderen 13-16 på 
Sognefjellet, med en betydelig innsats fra foreningens medlemmer, og særlig fra fjellsportgruppa.  
 
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av styremedlemmene har 
deltatt i. Det trykte turprogrammet for 2009 kom i nytt design og format, og ble godt mottatt. Programmet viser 
hele foreningens bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og aktiviteter, og som idébank for 
egne turer.    
 
Styret har uttalt seg i noen utvalgte saker. Se side 5. Vi legger vekt på at vi representerer friluftslivet, og at vår 
forening ikke skal avgi flere uttalelser enn vi kan forsvare lokalt. 
 
Styret har fulgt opp saken fra årsmøtet 2009, der vi vedtok å utrede muligheten for å etablere et 
ubetjent/selvbetjent overnattingssted på strekningen mellom Kittilbu og Liomseter. Spørsmålet fikk et eget punkt 
i høringssaken fra fylkesmannen om utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Vi må nå vente til 
verneforskriftene er vedtatt før vi får gjort mer i saken fra foreningens side. 
 
En viktig begivenhet i 2009 var Barnas Turlags 10-års jubileum, som ble behørig markert. 
Styret ser også med tilfredshet på at fjellsportgruppa nå har konsolidert seg. Det gir seg bl.a utslag i engasjement 
ut over de lokale aktivitetene, med deltakelse nasjonale fora og fokus på viktig kompetanse. 
 
Internt i styret fungerer samarbeidet svært godt. Vi arbeider etter konsensusmodellen, og arbeider oss fram til 
enighet i viktige saker. 
 
Styret vil takke alle frivillige dugnadsfolk, turledere, veiledere, turkoordinatorer og tillitsvalgte, som i 2009 har 
bidratt til å legge til rette for et innholdsrikt friluftsliv for folk flest! 
 

        LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

Hovedstyret 
 

Ragnvald Jevne, styreleder 

 

Jan Erik Mæhlum   Finn Olsen Kjersti Moltubakk  Kari Birkeland  

nestleder    økonomi  styremedlem  styremedlem   

Jostein Synstrud (hyttekomiteen)           Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen) 

Ole Prestrud (turkomiteen)            Terje Myhre (DNT Fjellsport Lillehammer) 

Hedda Solås Taugbøl (DNT Ung Lillehammer)         Bente Langvik Olsen  (Barnas Turlag) 
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2. STI- OG LØYPEKOMITEEN 
 
2.1. Medlemmer, møter og representasjon 
Det har ikke vært utskiftninger siden 2008, slik at komiteen har bestått av Erik Hanssveen (leder), Kjell 
Nordaune (kasserer), Mass Lier, Bjørn Olav Sveinhaug, Olav Tjønntveit og Martin Åsegg.  
 
Komiteen led et stort tap i september, da Reidar Brun døde etter lengre tids sykdom. Gjennom mer enn 40 år 
utførte Brun et stort arbeid med stier, skiløyper og kart. Han fikk gjennomført en rekke store prosjekter, og har i 
det hele lagt grunnen for at SLKs virke i mangt dreier seg om å vedlikeholde og føre videre det han har gjort. 
 
Komiteen har hatt to møter. 28.05 ble det lagt planer for prosjekter og den enkeltes arbeid for sommeren, og 
dette ble oppsummert 25.11.  
 
Leder har representert komiteen på møter i LOTs hovedstyre. Utad har han svart på en rekke skriftlige 
henvendelser og bl.a. hatt møter med Nordseter Utvikling. 
 
2.2. Ettersyn av stinettet 
LOT har ansvar for om lag 340 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2009 gjort en stor jobb med å 
kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre gjengroing.  Men også personer 
utafor komiteen har utført mye arbeid: Kai Mathisen har snekra klopper og kjørt disse ut med egen ATV. 
Arnfinn Pedersen har utbedra Jotunheimstien. 
Torveig Olsen og Helge Tordhol har på andre året rydda og merka i Gropmarka, mens Cathrine Haslev har tatt 
seg av stiene i området Nordseter-Lunkefjell. 
 
2.3. Spesielle prosjekter 
Også i 2009 ble det laget og kjørt ut en rekke klopper, både i marka på Lillehammers østside, på Nordseter og i 
Øyerfjellet. 
Det største enkeltstående prosjektet har ellers vært en utbedring av skuterløypa fra Mesnasaga nedover langs 
Mesnaelva, der vi etter skogfelling har fått planert med gravemaskin noen steder hvor det var vanskelig å ta seg 
fram med skuter.  

 
2.4. Økonomi 
Som vanlig har kartsalget har vært en viktig inntektskilde for komiteen. Mesnaelvløypa kostet oss ca kr. 15.000, 
men ellers har vi stort sett bare hatt en del materialutgifter til klopper og skilt - og transportutgifter i forbindelse 
med stiettersyn. Årsregnskapet er dermed gjort opp med et overskudd på ca kr. 40.000.  Et detaljert regnskap vil 
bli lagt fram på LOTs årsmøte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 
           Sti- og løypekomiteen 

 
Erik Hanssveen (leder)            Kjell Nordaune    Mass Lier   
Bjørn Olav Sveinhaug          Olav Tjønntveit    Martin Åsegg 
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3. HYTTEKOMITEEN 
 
3.1 Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder. 
 
Hyttekomiteen har i 2009 bestått av følgende medlemmer: 
 
Jostein Synstrud/leder Alle hyttene 
Morten Fagerli  Vetåbua 
Knut Thujord  Vetåbua  
Paul Pladsen  Djupslia 
Ole Prestrud  Djupslia  
Ragnar Manengen Lyngbua 
Kjell Solvang  Skjellbreidhytta 
Arve Rønningen  Kittilbua 
 
I tillegg har LOT også Krokbua, som disponeres av Barnas Turlag, og hvor Per Kristiansen har tilsynet. 
 
3.2. Drift av hyttene 
Hyttekomiteens hovedoppgave er å holde hyttene i orden, med renhold, vedlikehold inne og ute, etterfylling av 
proviant på selvbetjeningshyttene, ved, gass og nødvendig forbruksmateriell. Tilsynsmennene har også som 
oppgave å tømme betalingskassene og bringe blanketter/pengekonvolutter til kontoret for videre behandling. 
Leder og tilsynsmenn skal også lede dugnadsarbeider på de respektive hyttene. 
Tilsynsmennene tilstreber å besøke Vetåbua og Djupslia omkring hver 14. dag i sesongen for 
kontroll/etterfylling av proviant og annet nødvendig materiell. De andre hyttene blir besøkt ca en gang månedlig 
i sesongen. 
I 2009 var det innbrudd i Kittilbua og Djupslia, mest sannsynlig i månedsskiftet mai/juni, da ble pengekassene 
fjernet og tømt. Dette medførte et forholdsvis stort tap, spesielt når det gjaldt Djupsli. Disse to hendelsene ble 
mest sannsynlig utført av folk med DNT sin nøkkel, da det ikke var noe tegn til fysiske skader på 
lås/hengsler/vinduer. 
Det ble utført noen dugnader i 2009, i tillegg til ”vårrengjøringa”. Prioriteten på dugnadsinnsatsen var lagt til 
Djupsli, hvor hyttene ble beiset utvendig, og vinduene på hovedhytta ble kittet opp og malt. I tillegg ble det 
montert benk for gassbluss i sikringsbua, satt opp utvendige trapper, montert nye seriekoblede brannvarslere og 
foretatt noe skogrydding rundt hytta. 
På Vetåbua ble gulvet i hovedhytta lakket, og vinduene i sikringsbua malt. 
Kittilbua fikk et strøk beis, og på Skjellbreida ble vinduene malt. 
For 2010 blir hovedinnsatsen lagt til Vetåbua, med utvendig maling/beis, og innvendig behandling av gulv i 
sikringsbua, i tillegg til montering av brannvarslere. 
På Skjellbreida er det planlagt å restaurere verandaen. På alle hyttene kommer også den vanlige vårrengjøringa 
og opprydding etter vintersesongen. 
 
3.3. Besøk på hyttene 
 
Hytte  Okt 07-okt 08           Okt 08-okt 09 
 Overnatting Dagsbesøk Samlet Overnatting Dagsbesøk Samlet 
Djupslia 389 35 424 377 12 389 
Vetåbua 520 51 571 384 35 419 
Lyngbua 98 7 105 100 2 102 
Kittilbua 91 3 94 76 0 76 
Skjellbreida 108 0 108 83 6 89 
Totalt 1206 96 1302 978 55 1075 
 
Besøkstallene er noe redusert fra forrige år.  
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

 
  Hyttekomiteen 

Jostein Synstrud, leder hyttekomiteen 
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4.   TURKOMITEEN 
 
4.1. Turkomiteens medlemmer og organisering 
 
Turkomiteen har i 2009 bestått av 6 medlemmer: 
Ole Prestrud (leder)    Inger Veiteberg 
Anne Siri Rønning Bakkeberg   Martin Koller 
Elisabeth Hasselknippe    Kjell Solvang 
 

Turkomiteen har hatt 4 møter i løpet av 2009 for å planlegge turer/aktiviteter.  

 
4.2 Turkomiteens aktiviteter 2009 
 
Dato:   Tur:               Ant.  Turleder: 
Søndag 22. februar  Skitur i Fåberg Vestfjell     5  Kjell Rindal  
 
Søndag 22. mars  Skitur på Skei     10  Ole Prestrud 
 
Lø 28.-sø 29. mars  Skitur m/overn. Storkvelvbua   12  Kjell Solvang 
 
Søndag 19. april  Langtur Øyerfjellet-Sjusjøen    25  Jan Erik Mæhlum 
 
Fre 24.-sø 26. april  Vårskitur Strynefjellet til Danskehytta    6  Jørn Breili 
 
Fredag 1. mai  Vårskitur Nautgardstind    10  Anne Siri R. Bakkeberg 
 
Søndag 14. juni  Tur til Hoknamarka/Bakseterkjølen     8  Einar Hagen 
 
Søndag 21. juni  Fottur til Spåtind       15  Kari Birkeland 
 
Lø 27.-sø 28. juni  Helgetur til Rondane    12  Martin Koller 
 
Lø 4.-sø 5. juli  Blomstertur langs Gjende   Avlyst  Jostein Synstrud 
  
Lø 1.-man 3. august Fottur Ringebufjellet-Øyerfjellet   12  Morten Fagerli/  

Ragnvald Jevne 
Lø 8.-sø 9. august  Helgetur til Skjellbreida        Avlyst  Kjell Rindal 
 
Søndag 16. august  Fottur til Bånseterkampen og Prestkampen   12    Ole Prestrud 
 
Søndag 30. august  Fottur i Torpa Statsalmenning     13  Kjell Solvang 
        
Søndag 20. september Fottur i Øyungsfjella øst for Åstadalen     6  Henning Jakobsen 
 
Fre 25.-sø 27. september Høsttur i Alvdal Vestfjell      8  Anne Siri R. Bakkeberg 
           
Tirsdagsturer.  Kveldsturer i Lillehammers nærmiljø      512  Inger Veiteberg m/flere 
    
 
Det ble gjennomført 17 kveldstuerer tirsdager i 2009, fra 5. mai til og med 22.september. Turene gikk ikke i 
feriemåneden juli. Totalt var det med ca 512 mennesker på disse turene (inkludert kvelds 
turen med fugleliv og Brøttumsturen som begge var på tirsdager). Primus motor for tirsdagsturene er Inger 
Veiteberg.  
 
Det ble i 2009 arrangert totalt 5 helgeturer med til sammen 50 deltagere (2 helgeturer ble avlyst),  
Det ble gjennomført 9 dagsturer (utenom kveldsturene) med totalt 104 deltagere. Totalt har det deltatt ca 670 på 
turer/aktiviteter i regi av Turkomiteen i 2009. 
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

     Turkomiteen 
Ole Prestrud, leder   Martin Koller  Elisabeth Hasselknippe 
Inger Veiteberg    Kjell Solvang  Anne Siri Rønning Bakkeberg 
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5. DNT UNG LILLEHAMMER 
 
Ungdomsgruppa har i 2009 gjennomført 2 turer.  
 
Den første gikk i Rondane 27.-29. mars, med overnatting på Rondvassbu. 18 stk var med på turen, der 
ungdommene selv stod for regien, uten voksne turledere. Ungdommene kjørte privatbiler til Mysuseter og gikk 
derfra til hytta. Lørdagen var det tur til Veslesmeden, mens man søndag nøyde seg med å gå tilbake til bilene.  
 
17.-19. april var det vårskitur i Romsdal, med Erik Hanssveen som turleder. Fredag kveld kjørte vi i privatbiler 
til Åndalsnes Camping, hvor vi overnatta i hytter. Lørdag var målet Kyrkjetaket i Isforden (1439 moh). Været 
var noe grått, men vi hadde godt utsyn over Romsdalsfjorden fra starten. Mot toppen ble det tjukk tåke, så 
omtrent halvparten snudde. De som gikk helt opp, fikk en flott nedkjøring på 1.000 bratte høydemeter. Søndagen 
opprant med strålende sol da vi la i vei fra Venjedalen mot Blånebba (1320). Men også nå kom tåka, så bare vel 
en tredel av deltakerne gikk helt til topps. 
 
Styret i første halvår bestod av Hedda Solås Taugbøl, Maren Bakke, Mari Røisheim, Mikkel Dagestad, Erlend 
Søderlund og Hanna Selvaag. Senhøstes ble Jostein Birkeland leder, og fikk med seg Vegard Tungevåg, Kasper 
Svendsen og Anna Ringerud. Erik Hanssveen har vært kontaktperson fra hovedstyret, og han har bl.a. hatt 
ansvaret for planlegginga av turene.  
 
 
________________   
 
Base camp for ungdom i alderen 13-16 ble arrangert i sommerferien ved Krossbu på Sognefjellet med Kari 
Haugstulen som primus motor. Hun hadde med seg flere av foreningens medlemmer som hjelpere. 
Medinstruktører ble rekruttert fra vår egen fjellsportgruppe, noe som var et positivt bidrag. 
Det var god deltakelse på base campen. Riktignok var deltakerne fra egen forening i midretall sett i forhold til 
totalen. Men da har vi i Lillehammer og Omland Turistforening bidratt til å gjennomføre en leir med attraktive 
fjellsportaktiviteter for ungdom fra hele landet, og har på den måten gitt et bidrag inn i DNT-familien. 
 
________________   
 
”Opptur” er en nasjonal satsing som innebærer at alle 8.-klassinger i regionen inviteres på tur en vanlig 
formiddag i skoletida. I 2009 ble Oppturen gjennomført med over 400 deltakere fra ungdomsskolene 
Hammartun, Smestad, Åretta, Gausdal, Øyer og Brøttum. Arrangementet var lagt til Brøttum, der elevene gikk 
opp lia fra Havik til Kløvstadhøgda, med innlagte aktiviteter og produksjon av turpizza på store griller. En 
skikkelig dugnadsgjeng sørget for sikker gjennomføring. Prosjektledere var Anne Brit Lee og Ragnvald Jevne. 
Takk til lokale busselskaper bidro med svært rimelig transport! 
 
 
 
 

 

        LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 

     DNT Ung Lillehammer 
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6.     DNT FJELLSPORT LILLEHAMMER 
 
2009 var et år med en rekke turer og flere nye medlemmer 
 
6.1. Generelt 

2009 var LOF sin 19. sesong. Det har vært et bra fjellsportår, med god oppslutning om mange av turene. 5 av 6 
turer på det annonserte programmet ble gjennomført. I tillegg har gruppa hatt noen ”impulsturer”. Det har blitt 
opprettet en egen side på Facebook for Fjellsportgruppa. Denne brukes bl.a. til å legge ut meldinger om turer. 
Dette ser ut til å være et nyttig verktøy som gjør det lettere å finne turfølge og arrangere turer utenom det 
oppsatte programmet. 

LOFFEN kom sent, men godt…. Det ble med én utgivelse i 2009, med Erland Flaten som redaktør. Den kom 
mot slutten av tursesongen og hadde mest fokus på referat fra turene, noe som forhåpentligvis vil inspirere 
medlemmene til å bli med på neste års turer! 

6.2. Styret 

Etter årsmøtet i 2008 har styret bestått av følgende personer: 

Terje Myhre leder, Kjetil Brandsar styremedlem, Erland Flaten styremedlem, Arve Thorsberg styremedlem, 
Inger Elin Nes Hjelle styremedlem 

Styret har gjennomført tre møter. Erland Flaten og Inger Elin Nes Hjelle representerte LOF på årsmøtet i DNT 
fjellsport i Oppdal 12.- 15. mars. 

6.3. Samarbeid 

Tilhørigheten til LOT fungerer godt, og gruppa innkalles til LOTs styremøte og aktiviteter på lik linje med LOTs 
øvrige komitéer. 

6.4. Kurs 

Det har ikke vært avholdt kurs inneværende sesong. To medlemmer har deltatt på DNTs ambassadørkurs og 
grunnleggende turlederkurs på Gjøvik.  

6.5. Medlemmer 

LOF har 76 medlemmer pr. 20.10.2009. 

6.6. Medlemsmøter 

LOF har hatt en klubbkveld der det ble vist bilder fra turer og diskutert hvilke turer man ønsker framover. 15 stk. 
møtte på klubbkvelden. 
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6.7. Turer 2009 

Dato   Tur    Antall delt.    Turkoordinator 

6.- 8. februar  Rondane    16    Arve Thorsberg 

24.- 26. april  Skjåk-fjella    7    Kjetil Brandsar 

8.- 10. mai  Smørstabbtindane   AVLYST pga. vær  Knut Huru 

17.- 19. juli  Spiterstulen    7    Terje Myhre 

6.- 9. aug.  Nigardsbreen    6    Hanne Jarmann Larsen 

21.- 23. aug.  Knutsholstindane   10    Erland Flaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 
 DNT Fjellsport Lillehammer 

       Erland Flaten     



7. BARNAS TURLAG 
 
7.1. Aktivitet 
I løpet av 2009 ble det gjennomført 14 turer, et eksternt arrangement på Skeikampen i regi av BT og 1 klatrekurs 
over 5 lørdager i regi av Tyrili Klatring og BT.  Det ble også arrangert Friluftslivsuke ved Krokbua første uken i 
skoleferien med 16 deltagere. På arrangementet på Skei var det ca 200 deltagere. 4 arrangementer ble avlyst. Det 
er en stor variasjonsbredde i type aktivitet, og likeså antall deltakere. Barnas Turlag har ved utgangen av året 20 
veiledere.  
 
7.2. Møter 
Det er avholdt 2 møter blant veilederne. 
 
7.3. Representasjon 
Ingen dette året. 
 
7.4. Krokbua. 
Hytta ved Kroken er Barnas Turlag sin base. Per Kristiansen har tilsyn.  
Hytta blir mye utleid på vår/sommer/høstparten til bursdagsfeiring, skoleavslutninger og lignende. Ikke så mye 
vinterstid. Totalt har hytta vært utleid i ca 30 døgn med ca 50 overnattende gjester. I tillegg er det mange som 
overnatter i lavvo og telt utenfor, og veldig mange som besøker hytta og området i helger og på 
ettermiddager/kvelder.  
Utleie av kanoer skjer ofte i forbindelse med at folk overnatter eller har andre aktiviteter ved/på hytta.  
Vi har holdt søndagsåpent på Krokbua 4 søndager i januar/februar, med salg av kakao og boller. Her driver vi 
samtidig informasjon om Barnas Turlag. 
 
7.5. Friluftslivsuke ved Krokbua uke 26 
16 barn i alderen 8-13 år, deltok på LOTs første ”Friluftslivsuke” ved Krokbua. Flere ønsket å melde seg på, 
men vi satt et tak på 16 stk. denne første gangen. Aktiviteter barna deltok på var padling, fisking, bading, 
orientering, fugleliv, spikking, etc. Ledere på Friluftslivsuka var Siri Vea, Arild Baskestad og Emil Brotangen. 
Arrangementet var svært vellykket og deltagerne hadde flott vær hele uka.  
 
7.6. Klatring 
I samarbeide med Tyrili Klatring arrangerte Barnas Turlag klatring for barn over 5 lørdager i oktober og 
november 2009. 13 barn deltok her. 
 
7.5. Turer 
Dato Type aktivitet Veileder Antall 
Sø 18.2. Aking/skileik i Ekrombakken – Kom deg 

ut dagen 
Bente Eide og Vivian Andersen 70 

Søn 15.2. Skitur fra Nordseter til Lillehammer Hilde Grøneng og Elisabeth Hasselknippe 10 
Søn 22.3.  Familiedag på Finsveen Bente Langvik Olsen og Bente Eide 40 
Mai. Tiurleik i Gropmarka Geir Johannesen 16 
Søn 24/5 Finn Fram Dagen, Krokbua Torbjørn Monset, Hilde Grøneng, Ane 

Bjørnsgaard og Valborg Madslien 
50 

Søn 14.6. Tur til Øvstdalsfossen Geir Johannesen 40 
Ons 19.8. Blåbærtur på Sauhøgda Merete Welhaven Steen og Ragnhild 

Angard Wefling 
10 

Lø 22.-sø 
23.8. 

Turbohelg på Krokbua m/overn. Bente Langvik Olsen, Torbjørn Monset, 
Hege Marit Lund og Terje Rønningen 

30 

Søn 30.8. Tur til Ormtjernkampen Elisabeth Hasselknippe 20 
Fre 11.-sø 
13/9  

Helgetur til Glitterheim Roar Halvorsen  9 

Søn 6.9. Sykkeltur på Nordseter Vivian Andersen og Mette Nyheim 
Brekken 

Avlyst 

Søn 20/9 Sykkeltur Søre Ål til Mosodden Hanne Mikkelsen og Per Bakken 10 
5 lørd. i Klatring med Tyrili Klatring Torbjørn Monset og instruktører fra Tyrili 13 
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okt/nov 
Okt. Lågåsildfiske på Brøttum Elisabeth Hasselknippe og Hanne 

Mikkelsen 
30 

Lø 10-søn 
11/10 

Pappatur til Skjellbreid-hytta Torbjørn Monset 7 

Ons 21/10 Lommelykttur på Vingnes Bente Hordvik Eide og Anne Flekøy  5 
Lø 31/10 En annerledes Halloween-markering Terje Rønningen og Hege Marit Lund Avlyst 
Lø 29/11 Skøytedag på Røyslitjern Vivian Andersen Avlyst 

Søn 13/12 Lucia på Krokbua Bente Eide og Line Løvmo 25 

 
 
7.6. Turboklubben 
Bente Langvik Olsen er initiativtaker bak Turboklubben som startet i februar 2009. Klubben er for de litt større 
barna som kan/vil dra på aktiviteter uten foreldre. 1 2009 ble det gjennomført 4 samlinger, 3 av dem på Krokbua. 
Fokuset er friluftslivsaktiviteter. 
 
Dato:        Antall:   Aktivitet: 
Fredag 20. februar  30 Skitur til Krokbua. Quiz, lek, boller og kakao. 
Fredag 15. mai  25 Kanoaktiviteter på Krokbua. Wraps på bål. 
Fredag 25. september  25 Klatrekveld på Tyrili 
Fredag 4. desember   6 Julegrøt på Krokbua 
 
7.7. Trilleturer 
Våren 2009 ble det gjennomført 13 trilleturer med ca 180 deltagere, ledet av Linda Nilssen Røisland og Anne 
Cathrine Karlsen Ugland.   
Høsten 2009 ble det avviklet 17 trilleturer med totalt ca 260 deltagere, ledet av Rønnaug Sletten. 
 
Totalt har det deltatt ca 1180 barn og voksne på arrangementer i regi av Barnas Turlag Lillehammer og Omland 
Turistforening 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 

          Barnas Turlag 
            Bente Langvik Olsen 
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