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ÅRSBERETNING 2015 

 
År tre med rehabilitering av tre hytter på Målia – nå er vi ferdige og dette er fra stua i 

Stouslandhytta (den opprinnelige serveringshytta) som nå er klar for gruppeutleie.  
 

Årsmøte 09. mars 2016  
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Årsmøteinnkallingen er kunngjort på www.hht.no fra 25. januar. Datoen ble varslet i HHT-
nytt i starten av desember 2015. Sakspapirene kunne hentes på papir i butikken fra onsdag 
2. mars og har ligget på vår nettside fra samme dag. Det vil ikke bli opplesning fra 
årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene og åpnet for kommentarer og 
spørsmål. 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTET 09. MARS, 
 Ajer ungdomsskole 

 

Kl. 18.30 
Årsmøte for medlemmer i HHT 
Kaffepause med marsipankake 

 

Ca kl 20.00 Foredrag av  
Randi Langøigjelten,  

Fylkessjef kultur, bibliotek og kompetanse :  
«Nært og ofte»  

- om friluftslivssatsingen i Hedmark fylkeskommune 
(foredraget er åpent for alle) 

 

 
 
 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen 
3. Årsberetning og regnskap for HHT (hovedforeningen) 2015 
4. Handlingsplan 2016-2018 og budsjett 2016 
5. Innkomne forslag 
6. Valg – innstillingen fra valgkomiteen blir lagt fram i møtet 

 
 

Gratisutlodning med gaver fra Norsk Tipping ved avslutning av møtekvelden.  
Møtet avsluttes ca. kl. 21.00 
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 Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2015  
 

VIRKSOMHETEN 2015 
Det har vært et hektisk år med mye aktiviteter på alle områder, gledelig med stor økning i 
medlemstallet, nesten 5.000 medlemmer (4.915), størst økning har det vært blant de yngste. 
Målet om 5.000 medlemmer innen 2016 er innen rekkevidde! 
Antall medlemmer er et speilbilde på tilrettelegging av aktiviteter og gjennomføring av 
planer. Planer som ble vedtatt på årsmøtet er gjennomført eller i igangsatt. 
 
I HHT er dugnadsarbeid drivkrafta for aktiviteter, i 2015 ble det utført over 11.000 
dugnadstimer, imponerende og aldri vært i nærheten av dette nivå! Takk til alle som har 
deltatt! Størst økning har det vært på hytteaktiviteter. Arbeidet som er utført på Målia står 
det respekt av! Når prosjekt Målia nå er ferdig, har vi en flott serveringshytte, en selvbetjent 
hytte og Stouslandhytte som er ferdig restaurert og klar for bruk. Her er det tilrettelagt for 
de på helgetur, vandrere som ønsker overnatting og de som ønsker et møte eller bare være 
der en natt sammen med månen!! Totalt har vi investert ca. 2,5 mill. kroner og det er 
nedlagt ca. 3.000 dugnadstimer. Gledelig er det også med fin vekst i antall overnattinger, 
nesten 15%, totalt 2.882 overnattinger på våre hytter i 2015. Hyttesjefer gjør en flott jobb 
med å ha det i orden, så det er trivelig for de som kommer og bruker hyttene. 
Friluftslivets år i 2015, har gitt mange aktiviteter gjennom året, spesielt Barnas Turlag har 
hatt mye aktiviteter i 2015. Hans Ruud har vært ambassadør for Friluftslivets år, reist rundt 
og holdt foredrag om friluftsliv, veldig bra! 
 
Interessen for friluftsliv har vært økende over hele landet, stor aktivitet over alt, merker at 
folk ønsker mer og mer friluftsliv, noe som setter organisasjonen på prøve, men det er 
inspirerende at interessen er økende. 
HHT har satt seg nye mål som skal løses og løfte organisasjon inn i framtiden og bli enda 
bedre for folket i samfunnet, vårt samfunnsansvar er å legge til rette slik at enda flere 
oppsøker naturen og trives der! 
Takker alle, medlemmer, dugnadsfolk, ansatte og samarbeidspartnere for et meget bra år! 
Takk for jobben som er gjort! 
 
Kristen Bartnes 
Styreleder i HHT 
 

Nøkkeltall  
Antall medlemmer    4.915  
(fjorårets tall i parentes) 

Hoved Ungdom 
(19-26) 

Honnør Livs-
varig 

Barn 
(0-12) 

Skole-
ungdom 
(13-18) 

Hus-
stand 

 
 

2015 

 
 

2014 Diff % 

2.243 
(2.191) 

137  
(121) 

679  
(645) 

  66 
(66) 

566 
(497) 

247 
(256) 

977 
(938) 

4.915 4.714 201 4,3 % 

 
DNT total økte med 4,8 % og samlet har vi nå 270.250 medlemmer 
Vi gjør oppmerksom på at det er barne- og ungdomsmedlemmer i kategorien livsvarig og det 
er mange ungdom (19-26 år) i kategorien husstand. Det riktige antall medlemmer fordelt på 
alder blir kommentert under Barn og unge her i årsrapporten. 
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Æresmedlemmer: 3 
Even Høgholen, Tore Nilsen og Hans Ruud 
 

Årets viktigste aktivitetstall 
 

Hytteovernattinger: 2.882 netter (2.517 i 2014) 

Dugnadsinnsats: 11.016  timer (10.134. timer i 2014) 

 
Aktivitetstall:  

Turer: 194 (207 i 2014 uten DNT Elverum) med 7.268 deltakere (7.031 i 2014)  

Kurs: 10 (13 i 2014) med 160 deltakere (184 i 2014) 

Medlemsmøter/foredrag: 14 (15 i 2014) med 441 deltakere (482 i 2014) 

Sum arrangementer: 218 (235 i 2014) med sum 7.869 deltakere(7.094 i 2014 uten DNT 

Elverum) 
  
I tillegg har mange tatt Turposter: 

80 poster – 2.328 personer har sendt inn til sammen 36.091 klipp. Dessuten vet vi at 

mange har tatt turposter uten å sende inn kortene sine! 

 
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). Halvor Johansen 
Mære har vært sommervikar i butikken og Hanne Nordsveen Jansen vasker ukentlig i 
Naturens hus. 
 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2015:  
HHTs årsmøte med foredrag av ordfører i Løten Bente Elin Lilleøkseth («Hverdagsaktivitet i 
Friluftslivets år»), årsmøter i de tre kretsene Løten, Stange og Ringsaker, Onsdagsgruppa: 
Sosial samling vår og høst, HHTs høstmøte med foredrag av  turbokforfatter Elisabeth Lau-
Henriksen. Høstmøtet var i  samarbeid med Løten folkebibliotek. 
 
Kurs 
I 2015 hadde vi følgende kurs: Skismurning for turgåere (som en del av samarbeidsavtalen 
med Sport 1) og kajakkurs for ungdom på Mjøsa. Det ble holdt to turlederkurs som var åpent 
for alle medlemsforeninger i Hedmark og Oppland: Ett grunnleggende turlederkurs på Skolla 
med 24 deltagere. Kursholdere var Jon-Hroar Nordstrøm, Jon Simensen og Knut Einar 
Nordhagen. Sommerturlederkurset ble arrangert over to helger i henholdsvis Alvdal Vestfjell 
og Jotunheimen og hadde 11 deltagere. Kursholdere på dette kurset var Jon Simensen og 
Per Bergsvein Støen. I tillegg ble det holdt ett DNT Ambassadør-kurs på Naturens hus og ett 
DNT Ambassadør-kurs for studentene på friluftsliv årsstudium, Høgskolen i Hedmark, Knut 
Einar har også holdt Barnas Turlag aktivitetslederkurs i hagen på Naturens hus. 
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Det ble satt opp et regionalt grunnleggende turlederkurs kun for ungdom i regi av HHT, etter 
ønske fra den regionale gruppa for DNT ung region øst, men når alt kom til alt måtte kurset 
avlyses pga for få påmeldte deltagere. 

Styremøter  
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2015. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og 
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2015. 
 
DNT-møter og representasjon 
HHT var representert med fire utsendinger (Kristen Bartnes, Turid Borud, Anne Helga 
Melting og Margrete Ruud Skjeseth) på DNTs landsmøte i Harstad i juni. I tillegg var DNTs 
Friluftslivets år ambassadør Hans Ruud med kone Inger Johanne invtert av DNT. Vi har også 
deltatt på daglig ledermøter, styreledermøte, Østlandsmøte + at administrasjonen har 
deltatt på ymse DNT-seminarer/møter.  
Følgende representerte HHT i representantskapet i Hedmarken Turistløyper ut 2015: Liv 
Feiring (representerte oss i styret), Pål Diesen, Tore Nilsen, Margrete Ruud Skjeseth (leder av 
representantskapet). Hedmarken Turistløyper har kjøpt inn ny løypemaskin før 
vintersesongen 15/16. Det er valgt nye representanter for løypeselskapet for perioden 16-
20. Kretsene har representanter inn i styrene i Løtenløyper og Brumunddal og Omegn 
Turistløyper. 
 
Kristen Bartnes er medlem i DNTs valgkomite. 
HHT følger opp arbeidet med naturvern særlig gjennom aktiv deltakelse i FNF (Forum for 
Natur og friluftsliv) i Hedmark der Margrete er leder av AU. Margrete sitter også i 
styringsgruppa for «Innlandsprosjektet» for turskilting i Hedmark og Oppland.  

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 Vertskap 

Lageråkvisla HHT, koordinert av hyttesjef Nils-Jørgen Hervig og 
administrasjonen v/Anne Helga Melting. Super 
dugnadsinnsats fra medlemmer i foreningen 

Stenfjellhytta Vertskap ekteparet Erik Plesner og Olga Petrunko 
har høyt utviklingsfokus på serveringshytta og får 
mye besøk. De holder mye åpent og har en 
imponerende meny. 

Målia Vang skolekorps v/Jens Erik Dobloug har vi fortsatt 
langsiktig driftsavtale med. De er svært godt fornøyd 
med den rehabiliterte serveringshytta med 
ytterligere utbedringer i 2015 og at området nå er 
mye bedre tilrettelagt for sommeraktivitet.  
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Overnattingshyttas navn Antall 
senger 

Antall overn. 
(fjorårets 
tall) 

Hyttetilsyn 

Lageråkvisla  7 35  (44) Nils-Jørgen Hervig 

Målia u/selvbetjent   10 185  (92) Unni Thoresen og Thor Oppegård 

Målia Stouslandhytta 20 29 Unni Thoresen og Thor Oppegård 

Stenfjellhytta 0 (kun 
servering) 

 Børge Jacobsen 

Åkersætra (leirsted og 
ubetjent) 

53 1447 + 127  
(1271 + 50) 

Ole Johan Vangen og Hans Ruud 

Skolla (leirsted og ubetjent) 27 572 + 43  
(618 + 10) 

Ole Johan Vangen og Hans Ruud 

Godlidalshytta 5 106  (80) Christian Nordlien     

Halgutusveen 6 44  (41) Arvid Hagen  

Sandfløten 6 83   (90) Anne Ringnes 

Snippkoia 5 25   (36) Steinar Østlie 

Svartskogkoia 8 45  (69) Inger Marie Bjørke 

Tingstadkoia 6 47  (35) Geir Rønning 

Fløtdamkoia 6 34  (27) Geir Rønning 

Gammelsaga 5 60  (54) Kirsten Rommen 

 

Overnattingskapasitet i sum: 164 (144 i 2014) senger ved utgangen av året  

Sum antall overnattinger 2.882 (var 2.517 i 2014). Det er svært hyggelig at det er økt bruk 

av våre overnattingshytter som vi har hatt mye fokus på å utbedre de siste årene.  
 

Utført drift og vedlikehold på hyttene 
Sikkerhet og beredskap 
Som nevnt i fjorårets årsberetning pålegger lovverket oss å utarbeide beredskapsplan for 
hyttedriften, i tråd med den plan vi allerede (2013) har laget for turvirksomheten (samme 
lovgrunnlag). Styret behandlet et foreløpig planutkast i desember 2015 der hyttedrift og 
stiarbeid er satt i fokus. Våre rutiner og retningslinjer skal nå gjennomgås og oppdateres, og 
styret skal rullere beredskapsplanen årlig. De viktigste stikkord innen hyttedriften er: 
matvaresikkerhet, sikre vannkilder, brannvern, miljø-/forurensning og risikovurdering når 
det gjelder ulykker og uønskede hendelser. 
Brannvern: det er i 2015 inngått leveringsavtale med firma innen brannvern.  Nye 
pulverapparater, branntepper og slukkespray er i nødvendig utstrekning levert hyttene, og 
gamle apparater er tatt inn for service, eventuelt kondemnering. 
Sikring av brønner: etter pålegg av Matvaretilsynet er det satt opp gjerder rundt brønnene 
på serveringshyttene + at brønnpunktene er låst. Rutinene for å ta vannprøver er 
innskjerpet. 
 
Nye hyttepermer 
I løpet av 1. halvår ble samtlige info.permer på overnattingshyttene langs Rondanestien 
fornyet. Innholdet er oppdatert og tilføyd litt lokal historie om koiene og lokalområdet 
generelt (skogsdrift, turmuligheter, allmenningenes historie og drift). Også naturvern er 
vektlagt, spesielt behovet for hensyn til villreinen og informasjon om verneområder og 
villreinområdet oppover mot Rondane.   
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Serveringshyttene 
Lageråkvisla: Vanlig vedlikeholdsarbeid. 
 
Stenfjellhytta:  Vannet i brønnen inneholder for mye jern. Jernholdig slam har tettet vannrør 
og ble spylt på høsten i tillegg til at ny pumpe ble montert og den gamle renset. Vi må se på 
mulige justeringer av brønnen til sommeren. Under elektrisitetstilsyn i august ble påpekt 
punkter for utbedring, dette er i hovedsak utført, med unntak av utskifting av kabel til 
radiohytta, som må tas til sommeren. 
 
Målia: Den viktigste opprustingen av serveringshytta skjedde i 2013 og 2014, men vi må ikke 
glemme innsatsen i 2015 heller. Årets store nyhet er oppsettingen av 250 m skigard rundt 
alle tre bygningene, utført takket være meget god hjelp fra Løiten Almenning ved Terje 
Nilssen og Gunnar Tømmerholen, og tre karer fra Skogkarenes klubb. Og ikke å forglemme 
mange dugnadsvillige fra foreningens egne rekker med Pål Jørgensen i spissen sammen med 
Tore Nilsen. På serveringshytta er det gjort noen avsluttende arbeider i forbindelse med 
ombyggingen: det er  montert ny parafintank til oppvarming, dieselpumpe til aggregatet og 
flere lyspunkter. Aggregatrommet har fått nye plater på innvendig vegg for å unngå at varm 
luft går i taket og påvirker snøsmelting f eks over verandaen. Vi har også montert inn ei vifte 
som trekker varm luft fra aggregatrommet ned til kjelleren i håp om at kjelleren blir tørr. 
Kjøkkengolvet har fått tre lakkstrøk samtidig med Stouslandhytta, og utedoen har fått 
montert vindvifte over tak, til forhåpentlig hyggeligere besøksmiljø. 
 
Største jobben i 2015 var imidlertid opprustingen av Stouslandhytta. Våren startet med et 
infomøte om aktivitet for Målia 2015. Etter hvert som snøen forsvant, tiltok 
dugnadsinnsatsen. Vi startet med å rive ytterveggene på den eldste delen av hytta. Her 
avdekket vi gamle stokker, de fleste tørre og fine og noen klar for utskifting. 
Inne var det gjort klart for oppbygging etter stor ryddeinnsats året før. Her skulle alle 
overflater males, pusses, lakkes og nytt gulv legges. 2 vinduer på nye plasser monteres, ny 
åpning til gangen og veggpanel på plass. I tillegg kom all innredning, noen plassbygde senger 
og sofaer, noe nymonterte møbler og ikke minst nytt kjøkken.  
 
Snekker Vegard Løken med mannskap satte i gang med å bygge opp igjen ytterveggene. En 
stor jobb som inkluderte oppjekking av tømmerkassa, skifte noen stokker og montering av 
nye vinduer. Jobben ble som vanlig større enn først antatt! En viktig oppgave for å bevare 
hytta, var å grave vekk jord og stein fra husveggen. Heldigvis kom en maskin oss til 
unnsetning!  Alt avfall ble fraktet for resirkulering på Heggvin. I rivearbeidet var Lars Lien 
med sin iver, kunnskap og verktøy til stor hjelp. 
 
Annekset har fått sin andre ansiktsløftning. Snekker Svein Adolfsens karer og vår særlig ivrige 
dugnadsmann (og hyttesjef) Thor Oppegård har utført et stort rivearbeid og bygd opp igjen: 
ny inngang og trapp, nytt tak, nytt kjøkken og skap til mat. Nå framstår hytta som ny 
utvendig og innvendig også med en del maling utført av den andre hyttesjefen Unni 
Thoresen, den er klar som selvbetjent hytte. Navnet «annekset» går dermed over i historien! 
Nå heter det Målia selvbetjente hytte. 
 
Både Stouslandhytta og den selvbetjente hytta har fått hvert sitt solcelleanlegg. En mer 
brannsikker belysning på mørke kvelder. Her må Einar Skurdal nevnes som en nevenyttig og 
arbeidsom dugnadskar. Helt utrolige 250 meter med kabel er montert bare i Stouslandhytta! 
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Årets dugnadsfest ble holdt på Målia 18. september, med – som vanlig - sjefen sjøl, han 
Kristen, som grillmester. Det ble en meget verdig åpning av nyrestaurerte Stouslandhytta, og 
gode medhjelpere i prosessen ble påskjønnet. Thor Oppegård, Unni Thoresen, Pål Jørgensen 
og Tore Nilsen fikk gode ord for særlig innsats i året. 
 
Nevnes må også en vellykket tilstelning for ansatte i Løiten Almenning i august, med bestyrer 
Arne Erik Myhre i spissen, som takk for svært godt samarbeid og bistand under 
restaureringsarbeidene på Målia. Som grunneier er selvsagt allmenningen av største 
viktighet for oss, og dette forholdet har bare styrket seg i 2015. 
 
Leirstedene 
Åkersætra 
- Solcelleanlegget sviktet plutselig, så batteriet ble tatt med til Byggmakker på Olrud for 
lading. I tillegg måtte regulatoren byttes ut. Nå kan ikke strømmen slås av, så det er ekstra 
viktig at enhver husker å slå av lysbryterne 
- Forut for ”Kom deg ut dagen” ble Amfi-skråningen rensket for gamle planker som var 
benyttet som sitteplasser tidligere. Nye benker i dypimpregnerte materialer ble bygget – 18 
benker til sammen med plass for 5-6 på hver 
- I oktober ble alle sengene i de fire tømmerhyttene sjekket – manglende bunnbord i alle 
overkøyene ble fornyet, og alt ble skrudd fast. 
 
Skolla 
- 5 stk av kanoene ble flyttet til Åkersætratjernet på forsommeren, og ble senere vedtatt å 
bli liggende der gjennom vinteren under pressenningdekke. De er låst med kjetting og 
hengelås og brukes av leietakerne på Åkersætra 
- På høsten ble det gjennomført byggmesterbefaring for å registrere de forskjellige 
utbedringer/ombygginger som må gjøres sommeren 2016. Det gjelder bl a å bytte alle 
vinduer i hovedhytta, nye takrenner i hovedhytta og ny wc-bygning + en del maling. 
 
Ubetjente hytter med spesiell oppfølging 
Målia selvbetjente hytte er nevnt. Årets hyttesjefsmøte, vanligvis i november, ble utsatt til 
over jul og lagt opp med et endret opplegg kombinert med fremvisning av Målias nyanlegg, 
Stouslandhytta og selvbetjeningshytta. Der ble luftet tanken om flere selvbetjeningshytter 
(dvs. tilbud om mat), f.eks. én henholdsvis i nord og i sør langs Rondanestien. Men først er vi 
nysgjerrige på erfaringer med Målia. Dette har startet bra senhøstes 2015. 
Hyttesjefsmøtet sa seg også enig i å se på mulighetene for installasjon av flere 
solstrømanlegg. Dette kan gå ut over kosen for enkelte, men betyr vesentlig bedre sikkerhet 
og lys enn stearin. 
 
Koia som har stått lenge på ønskelista for bygningsmessig utbedring er Sandfløten. Vi venter 
på siste avklaringer med Vang almenning om dette. 
 
Gammelsaga har fått montert brannmurplate (kalsiumsilikat) bak ovnen; aktuelt å vurdere 
på flere hytter. 
 
Tingstadkoia er ytterligere oppgradert med hundebur, diverse inventar og påbegynt 
opprusting av stallen (maling er ferdig). Nye skilter på stien og mot brønn kommer i 2016. 
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Godlidalshytta hadde innbrudd i mai og mye rot og hærverk. Det var observasjoner av 
tyvene som var der minst en overnatting men det lyktes oss ikke å finne ut hvem det var. Vi 
kommuniserte med grunneier og politiet. Mye inventar og utstyr ble ødelagt og måtte 
erstattes og hyttesjefen fikk en utrivelig dugnads-sjau med å rydde og vaske, særlig 
pulverapparatet som var tømt utover på doen var trøblete. 
Hytta ble sjekket for mulig forekomst av veggdyr i juli, etter rapportert mistanke fra gjester. 
Pelias AS sto for oppgaven, og på turen ble også Halgutusveen og Sandfløten undersøkt. 
Ingen forekomster ble oppdaget. Insektet er de senere år observert på flere 
turistforeningshytter i Sør-Norge og krever total destruksjon hvis det forekommer. Antas 
medbrakt fra utlandet i soveposer o.l. Pelias AS har kommet med forslag om visse rutiner for 
rengjøring og vedlikehold som skal hindre forekomst.  
 
Ved Svartskogkoia er det utført nødvendig vedlikehold. Det er skiftet ovnsrør og 
brannmurplater. Bak ovnene og på takåser er det foretatt skraping av gammel maling og 
påføring av ny. Den ene bunnsvillen på skålen er skiftet. Både stallen og skålen er jekket opp 
og rettet opp. Østveggen og deler av vestveggen på skålen har fått ny panel. Begge uthusene 
har fått nye, egenproduserte takrenner. Montering av nye vindskier og toppbord, samt 
beising gjenstår og utføres til sommeren. Løiten Almenning har bidratt med kr 13 364 til 
dekning av materialer. 
 
Ved Snippkoia er både koia og uthuset beiset. Et nytt strøk påføres til sommeren. Fra juni 
2015 ble koia låst med DNT-lås, og fikk dermed status som ubetjent overnattingshytte, i 
likhet med Svartskog. Mye uregistrert besøk, til dels dårlig renhold av de besøkende og tidvis 
stort vedforbruk nødvendiggjorde låsing 
 
Halgutusveen har fått nye stoler, og alle vinduer er kittet og malt. Det er behov for å jekke 
opp stallen til sommeren da den etter hvert har sunket noe. Ei større gran er felt og venter 
nå på å bidra med god varme i koias fine koieovn. 
 

Drift av Lageråkvisla serveringshytte 

HHT har også i 2015 drevet serveringshytta på Lageråkvisla ved hjelp av dugnad fra egne 
medlemmer. Vi holdt åpent alle lørdager og søndager mellom nyttår og påske, hele 
vinterferieuka og hele påsken og et par dager på forespørsel fra skole og idrettslag. 
Høstsesongen strakte seg over åtte søndager fra 23. aug. til og med 11. okt. Til sammen ble 
dette 49 åpnings¬dager. Ny vintersesong skulle ha startet i romjula, men vi valgte å holde 
stengt pga. mangel på snø. Vi har etter hvert fått en liten kjerne faste dugnadsarbeidere, 
men i høst kom det også flere nye til, noe som var svært kjærkomment. I 2015 ble det lagt 
ned 740 dugnadstimer på serveringsjobben på Lageråkvisla. I tillegg har både hyttetilsyn Nils 
Jørgen Hervig og løypekjører Helge Kartomten bidratt mye med frakt av varer. 

Lageråkvisla er en Barnas Turlags-hytte, spesielt tilrettelagt med aktiviteter for barn, og 
hytta er et populært turmål både for barnefamilier og andre. 
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Hytter og stier 

       
Aktivt dugnadsår på Målia for Thor Oppegård, Unni Thoresen, Tore Nilsen og Pål Jørgensen med flere  

     
Staur lagd på dugnad    og masse innvendig maling 

      
Farmenkoia åpnet (foto Hans Kroglund)  Godt felleskap ga sykkelsti og tidligløype fra Vollkoia 

      
Fornøyd styre og administrasjon etter et flott år! 
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Stier og løyper 

Jan Rosseland var leder for sti- og løypeutvalget fra mars 2013. Han døde brått i brann i 
slutten av november og er savnet i HHT. Han gjorde en flott innsats med koordinering av 
stiarbeidet og hadde hovedansvaret for revideringen av kartet Hedmarksvidda. 

Vararepresentant Jan Schrøder overtok vervet de siste månedene. Han har også 
representert Stange krets i utvalget. De øvrige medlemmene har vært Ola Johan Basmo for 
Ringsaker krets og Jan Johnsrud for Løten krets. Olav Martinsen var til stede på utvalgets 
siste møte som representant for Hamar. Utvalget har hatt to møter i løpet av året. 

Den store saken i 2015 var utgivelsen av de to turkartene som dekker det meste av HHTs 
distrikt. Kartene er i målestokk 1:50.000 og er utgitt av Nordeca i den nasjonale 
turkartserien. Det betyr at kartene er tilgjengelige over hele landet. De to kartene er: 

• Hedmarksvidda, oppdatering av det gamle turkartet, men med utvidelse av området 
slik at Birkebeinerløypa og mer av Åstdalen og hytteområdene nord for Sjusjøen er med. 
Kartet dekker de fleste turområdene i Ringsaker, Hamar og Løten. 

• Stange, nytt kart som dekker hele Stange kommune samt Mosjømarka i Løten. 

For begge kartene gjelder det at det er lagt ned et stort dugnadsarbeid i GPS-sporing og 
korrekturlesing. Både skiløyper, stier, sykkeltraseer, hytter og turmål er med på kartet. 
Kartbasen danner grunnlaget for videre utbedring av turstinettet i våre kommuner. 
Kartdataene er også levert til Statens kartverk og Open Street Map, og kan gjenfinnes på 
digitale kart på Internett. 

Utvalget arrangerte ett stiryddingskurs i 2015. Det ble holdt i Ringsaker i samarbeid med 
Moelvmarkas venner. Kurset samlet 14 deltakere. Torbjørn Sira var kursleder. Kurset holdes 
årlig og er ideelt for nye stifaddere. 

Det største avsluttede stiprosjektet i 2015 var åpningen av nærmiljøturene ved Ådalsbruk i 
Løten. Ordføreren åpnet stiene i juni, og mange husstander i kommunen fikk utdelt en 
kartbrosjyre som dekker alle nærmiljøturområdene. 

HHT har nå omtrent nærmere 70 mil med merkede stier. Rydding, merking og skilting krever 
en stor dugnadsinnsats, og rundt 80 stifaddere gjør en kjempeinnsats for å holde stiene 
vedlike. Det blir også hvert år utført en rekke fellesdugnader med utlegging av klopper, 
brubygging og større opprydningsjobber. Blåmerker, klopper og stikker produseres hos 
Hamar Arbeid & Aktivitet på Olsrud, et arbeidsfellesskap for voksne med ulike behov for 
tilrettelegging. 

Det omfattende dugnadsarbeidet med merking og rydding av stier og løyper er kommentert 
i årsrapportene for hver enkelt krets (se lenger bak i dokumentet). For Hamar og Vang, som 
ikke har kretsstyre, rapporteres at alle stier er gjennomgått og oppdatert. Det er avholdt to 
dugnader med utlegging av klopper. Brua i Lavådalen, som ble tatt av snøen i 2014, er nå 
bygd opp igjen på samme sted som den forrige. 

 

Informasjon 

Informasjonsutvalget har bestått av Nils-Jørgen Hervig (redaktør for HHT-nytt), Ivar 

Helleberg (webredaktør) og Siv Stenseth (leder). Christer Gundersen deltok også på 

begynnelsen av året, men sluttet grunnet ny jobb. Utvalget hadde fem møter i 2015. 
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Informasjonsutvalget har i tillegg til løpende oppgaver jobbet med nye nettsider, der vi har 

vurdert ny struktur og bygget opp nye sider sammen med administrasjonen. Nettsidene ble 

lansert i mai. 

 

Vi jobber kontinuerlig med å styrke innholdet i HHT-nytt. I 2015 gjennomførte vi i den 

sammenheng en spørreundersøkelse blant medlemmer (sendt på e-post). Den hadde god 

svarprosent og vi fikk svært positive tilbakemeldinger på bladet, både når det gjelder innhold 

og profil. Vi vil derfor ikke gjennomføre noen endringer i stoff eller oppsett. HHT-nytt kom ut 

med to nummer i 2015. Nr. 1 inneholdt turprogrammet for høsthalvåret 2015. Nr. 2 

inneholdt turprogrammet for tiden fra nyttår frem til skolestart i august 2016. I tillegg 

inneholdt begge numrene informasjon fra foreningen og kretsene samt en aktivitetsoversikt. 

Vi får god hjelp av IdéTrykk til å få frem gode trykksaker. HHT-nytt trykkes i 4.200 

eksemplarer. I 2015 synliggjorde vi blant annet det fantastiske dugnadsarbeidet som gjøres i 

foreningen. 

 

Også i 2015 inviterte vi til en fotokonkurranse der det kom inn en rekke gode motiver. De 

beste bildene ble premiert, og bildene er publisert i ulike kanaler. Bildene som sendes inn er 

generelt sett svært nyttige, blant annet for bruk i HHT-nytt, på hht.no og i andre 

publikasjoner.  

 

Administrasjonen fortsetter sine aktiviteter i sosiale medier. Dette er gode 

formidlingskanaler om alt fra løyper, servering, åpningstider og aktiviteter i vårt nedslagsfelt. 

Kanalene gir gratis markedsføring og engasjerer mange. Det er fortsatt viktig å ha 

oppmerksomhet på å øke trafikken i disse kanalene. HHTs side på Facebook når raskt de 

mange brukerne og har nå mer enn 3.000 følgere. Det er sendt ut 3 nyhetsbrev i løpet av 

dette året. Det er i all hovedsak administrasjonen som benytter og administrerer disse 

informasjonskanalene. DNTs system for utsending av nyhetsbrev ble nedlagt ved utløpet av 

2015 og HHT må selv finne et nytt system i 2016. 

Videre har informasjonsutvalget jobbet litt med fotoarkiv, både eldre bilder og nye foto, bl.a. 

er noen eldre bilder skannet og lagt inn i det nye felles fotoarkivet for DNT (Fotoweb). Siden 

det inntil videre mangler kobling til nettsidene er dette foreløpig tatt i bruk i liten grad i HHT. 

 

Nettsiden hht.no er et daglig verktøy for HHTs ansatte i informasjonsarbeidet og inneholder 

nyheter og annen viktig informasjon om HHT og HHTs arbeid. I april-mai ble det lagt ned en 

større jobb for å legge om nettsidene til et nytt system som DNT sentralt har utviklet. Et 

viktig formål med dette systemet er at visning av nettsidene skal tilpasse seg brukerens 

utstyr og derfor fungere godt på alle plattformer (PC, nettbrett og mobiltelefon). 

Omleggingen skjedde i samarbeid mellom administrasjonen og informasjonsutvalget.  

 

UT.no er kanalen for formidling av informasjon om hytter, stier og turforslag. UT.no 

inneholder nå om lag 180 gode turforslag for vårt område (noenlunde jevnt fordelt på de fire 

kommunene). 
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HHTs ansatte sørger for de fleste oppdateringene og ny informasjon på hht.no. Antall 

registrerte besøk på hht.no i 2015 var på 329 634, omtrent likt med 2014 da tilsvarende tall 

var 322 731. Antall registrerte sidevisninger var 699 076 mot 735 674 i 2014, dvs. en svak 

nedgang. (Kilde: Google Analytics). 

Hovedmengden av trafikken kommer fra Norge. Det utgjør 95,4 prosent av alle besøk, så er 

det stor spredning på resten av verden (ingen andre land står for mer enn 1 prosent, som en 

kuriositet er iflg. Google 142 land registrert på besøksstatistikken). Besøkstallene varierer 

som tidligere mye gjennom året på grunn av at informasjon fra værstasjonen har størst 

interesse i skisesongen.  

 

Værstasjonen på Stenfjellet 

Etter gjenoppbygging i 2014 har værstasjon og webkamera hatt en relativt stabil drift 

gjennom hele 2015, det har vært behov for enkelte driftsbesøk og litt vedlikehold som kunne 

utføres hjemmefra. 

 

Turer og aktiviteter 
Turutvalget har bestått av Turid Borud (leder), Torunn Holt Jensen, Anne Ringnes, Nina Sollie 
(fjellsportgruppa), Sissel Hoel (Stange krets), May Kristin Pedersen Tangen (Ringsaker krets), 
Ole Iver Morthov (Løten krets) og Anne Helga Melting (administrasjonen/sekretær). 
 
Friluftslivets år 2015 hadde som mål å inspirere hele befolkningen til å oppsøke gledene og 
helseeffekten av å drive aktivt friluftsliv. Friluftslivets år 2015 hadde særlig oppmerksomhet 
på mulighetene som ligger i å bruke nærmiljøet og naturen der vi bor til aktiviteter, øke 
bevisstheten om friluftslivets gleder og nå fram til nye grupper som i liten grad er aktive.  
 
HHT la derfor opp til et turprogram for 2015 med et svært bredt tilbud av turer: fra 
trilleturer for voksne med barn i vogn, turer og leire for barn og ungdom, voksenturer på alle 
nivåer fra rolig nærmiljø til fjellsport og Onsdagsgruppa med tilbud til pensjonister og andre 
som har anledning til å være med på dagtid. Målet er å ha et turtilbud som dekker hele 
spennet fra enkle nærmiljøturer til krevende turer i høgfjellet.  
  
HHT har til sammen avholdt 194 turer/leire med totalt 7268 deltagere. Det er noen færre 
turer enn året før, men allikevel med over 200 flere deltagere. 
 
For å kunne tilby våre medlemmer et bredt tilbud av turer og opplevelser, er vi avhengig av 
gode turledere. HHT har ca. 50 turledere som bidrar med ideer til et allsidig turprogram 
gjennom hele året. Turlederjobben utføres helt og holdent som dugnad. HHT arrangerte i 
2015 både grunnleggende turlederkurs og sommerturlederkurs i samarbeid med andre DNT-
foreninger i Hedmark og Oppland. De nye turlederne er nå godt i gang med egne turer og 
har i samarbeid med andre turledere vært med å lage planer, slik at vi også i 2016 kan tilby 
et allsidig turprogram.  
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Barnas Turlag på Kyrkja (foto Christer Gundersen)    Frukt på Opptur 
 

 
Sommerturlederkurs (foto T Haugen) 

     
Urbane turposter, DNT ung (foto Knut E Nordhagen) Den Levende skogen, Kom deg ut dagen, Åkersætra 

   
Onsdagsgruppa over brua (foto Sidsel Gotaas)  Ragnhild Hørsand og Margrete R Skjeseth (foto Hans Kroglund) 
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Barnas Turlag 

HHT Barnas Turlag har i 2015 bestått av Hilde Skar (leder barn og unge), Jo Reistad 
(Ringsaker), Leif Grande (Stange), Unni Thoresen (Løten) og Simen Tollersrud (Hamar). I 
tillegg har Barnas Turlag en svært viktig ressurs i administrasjonen i aktivitetskonsulent for 
barn og unge Knut Einar Nordhagen. 
Barnas Turlag har hatt en positiv utvikling over mange år nå, og etter at den magiske 500-
medlemmersgrensen ble brutt i 2014 kom det et skikkelig medlemsjafs i 2015 og det er 
særdeles moro å rapportere om hele 572 Barnas Turlag-medlemmer! Det som er moro å se, 
er at «våre» medlemmer fortsetter inn i DNT ung og bidrar til gode medlemstall der. Vi 
klarer også å fylle på med nye, små medlemmer. 
 

2010  2011  2012  2013 2014 2015 
Ant. medlemmer i BT    432  474  492  492 504 572 
Ant. deltakere på BT-turer    873  1504  1016  1021 1168 1227 (her 
er ikke trilleturene tatt med) 
Ant. deltagere på familiearrangement  2140  1970  1575  2085 1980 1920 
 
Halvårskalendere med turene våre sendes ut til alle medlemmer i tillegg til at vi deler ut i 
barnehager og skoler. Dette sammen med annonsering av turene i lokalavisene gjør at det 
hele tiden dukker opp nye familier som vil være med oss på tur. Vi ser også at ”jungel-
telegrafen” har god effekt der nye deltagere tar med seg sine venner som forteller til sine 
venner. Deltagerne på Barnas Turlag sine turer spenner fra turvante familier til familier som 
ikke har erfaring i å dra på tur i naturen. Aktivitetene trekker til seg folk i alle aldre – fra 0 til 
langt over 80. 
Barnas Turlag har også tatt i bruk Facebook som kanal for å fortelle om turene og 
arrangementene våre. Vi har egne FB-sider for BT Stange, BT Hamar, BT Løten og BT 
Ringsaker. Her legger vi ut meldinger om kommende arrangementer og viser bilder fra turer 
som har vært. Vi tror det er stort potensiale for flere medlemmer og deltagere på 
arrangementene, hvis vi klarer å vise fram tilbudet på en god måte. 
 
Barnas Turlag har arrangert 14 flere turer i år enn i fjor, 49 turer i 2015 (Kom deg ut-dagene 
er ikke med her, da de ikke er med i deltagerantallet for BT) mot 35 turer i 2014. Mye av 
grunnen til at vi kan gjennomføre så mange arrangementer, er at vi har fått på plass flere 
ivrige og ressurssterke turledere. Dette har hevet kvaliteten og variasjonen i turprogrammet 
vårt. Samtidig er det hele tiden nødvendig å finne nye ressurspersoner. 
 
I år som i fjor har vi satset på mange turer i nærområdet der folk bor, og disse er veldig 
populære. Både lommelyktturer, buldring på Kolomoen og tur ved lekeanlegget på Klevfos 
samlet svært mange deltagere, og i starten av desember var ca 60 små og store med og 
hilste på dyrene på Jønsberg. Slike turer er kjernen av hva Barnas Turlag skal tilby. 
 
Overnattingsturene våre til høyfjellet for familier slår også godt an. I år har vi hatt tur både 
til Galdhøpiggen og til Kyrkja (2032 moh) med rafting i Sjoa dagen etterpå, og vi har fått 
veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Slike turer gir barna noe mer å strekke seg 
etter, og det er en herlig følelse å ta de siste stegene opp på sin første høyfjellstopp. 
 
Rekruttering av nye ressurspersoner har blitt gjort både på våre egne arrangement i BT, på 
Kom deg ut-dagen og gjennom vennenettverk. Det har spesielt vært en økning av turledere i 
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Ringsaker dette året. De vi nå har knyttet til oss er motiverte og inspirerte turfolk som vil 
være med å skape enda større mangfold i Barnas Turlags aktiviteter. 
 
Lageråkvisla som Barnas Turlag-hytte får stadig flere besøkende når serveringshytta er åpen, 
og dette er god markedsføring av Barnas Turlag og HHT. Hytta ligger akkurat passe langt fra 
bilvei for de med kortest bein, og det er stor aktivitet i lekekroken og akebakken lørdager og 
søndager i vintersesongen. Nils Jørgen Hervig som hyttesjef gjør en imponerende jobb for å 
sørge for varer til kaféen og en trivelig hytte for små og store!  
I 2015 har det blitt arrangert 6 trilleturer i Hamar og 15 trilleturer Brumunddal i perioden 
januar-mai. 
 
Familiedager 
Kom deg ut-dagen på vinteren samlet også i 2015 mye folk. Lageråkvisla og Knuken hadde 
begge arrangement denne dagen. Det kom omlag 400 til Lageråkvisla og 220 til Knuken, og vi 
takker for all hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade HHT'ere på dugnad! Åkersætra var 
arena for Kom deg ut-dagen på Hedmarken i september 2015. Om lag 400 deltagere møtte 
opp og fikk oppleve alt fra barkebåtregatta, turer med hest og vogn, orientering, 
kanopadling, natursti og nytt i år var at vi hadde en musikkteater-forestilling av «Den 
levende skogen» (jubileumsutgaven med flere generasjoner skuespillere/sangere) av Tor 
Karseth. For tredje gang var det et Kom deg ut-arrangement i Kvennstugua i Vallset i 
september. Her kom det 250 deltagere – veldig gledelig! Finn Fram-dagen ble arrangert både 
i Løten, Ringsaker og Hamar. Også dette var godt besøkte arrangementer, og det er en fin 
arena for Barnas Turlag til å rekruttere nye turdeltagere! I både Løten og på Vollkoia kom det 
200 deltagere, mens det for første gang ble arrangert to Finn Fram-dager i Hamar kommune. 
Det kom henholdsvis 150 deltagere i Ankerskogen og 100 deltagere ved Flekkenga 
barnehage på Ingeberg.  
 
Leirer 
VinterBaseCamp 
VinterBaseCamp ble arrangert på Åkersætra i 2015, og det ble en særdeles positiv vekst i 
antall deltagere fra tidligere år. 22 deltagere lagde liv og moro rundt Åkersætra, samt at 
økter med skredsøking og isfiske (med kjentmann fra Pihl AS) gjorde sitt til at deltagerne fikk 
oppleve vinterfriluftslivet i Åstdalen på en variert og trygg måte. Torkel Torve var hovedleder 
på leiren og hadde med seg fem praksisstudenter fra friluftsliv årsstudium på Høgskolen i 
Hedmark. 
 
Turboleir 
40 deltagere var samlet på Åkersætra i månedskiftet juni/juli 2015. Hedda Bulie Haanæs var 
hovedleder for Turboleiren, og hadde også med seg tre andre voksne ledere og fire 
ungdomsledere. Aktiviteter som kanopadling, natursti, fisking, bading, «Mesternes Mester» 
og mye mer gjorde sitt til at uka ble minneverdig for både ledere og deltagere!  
 
Ny leir Åkersætra 
Grunneier Pihl tok initiativ til en ny leir på Åkersætra sommeren 2015. Dette ble et svært 
positivt samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune (kultur + barnevern), grunneier og 
Ringsaker jakt- og fiskeområde og oss. Dette ble en femdagers leir for barn som ellers ikke 
drar mye på ferie, rekruttert gjennom barnevernskontoret i Ringsaker kommune. Tre voksne 
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ledere. Mange gode aktiviteter og de 11 barna hadde svært gode dager. Leiren vil bli gjentatt 
sommeren 2016. Den blir ikke informert om i eksterne kanaler.  
 
SommerBaseCamp 
Leiren ble dessverre avlyst i 2015 pga for få påmeldte. Som en kuriositet kan det nevnes at 
leiren er fulltegnet for 2016. 
 
NewtonCamp 
I høstferien ble NewtonCamp arrangert på Skolla. 13 deltagere fikk lære om geologi, fysiske 
eksperimenter, bygge katapult, lage demning i tillegg til de tradisjonelle leiraktivitetene som 
Energikamp, kveldssamlinger i lavvoen og matlaging på bål mm. Denne leiren er et 
samarbeid mellom HHT og Tekna avd. Hedmark og Oppland. Halvor Johansen Mære var 
hovedleder fra HHT og hadde med seg to ledere med realfagkompetanse som ble ansatt av 
Tekna. 
 

DNT ung Hedemarken 

DNT ung Hedemarken hadde 490 medlemmer i 2015, en økning fra 471 medlemmer i 2014. 
Ungdomsmedlemmene har ingen egen gruppe med eget styre i organisasjonen. Store deler 
av planleggingsarbeidet ble gjennomført av aktivitetskonsulent Knut Einar Nordhagen. Knut 
Einar var hovedansvarlig for Skolemesterskapet i friluftsliv og Opptur i tillegg til at DNT ung 
Hedemarken bl.a. arrangerte isklatring på Biri, hundekjørings¬dag på Gåsbu og kajakk-kurs 
på Tjuvholmen.  
Den ukentlige aktiviteten hver uke med base på Naturens hus ble videreført i 2015. Hver 
torsdag (fra september 2015 flyttet til tirsdager) kl. 18.00-20.00 samles ungdommer til 
aktivitet. Knut Einar Nordhagen og Marte Berntsen (fra Frisklivsentralen i Hamar) leder 
aktivitetene. Målet med opplegget var å få en fast kjerne som møtes ofte til DNT ung-
aktivitet, og dette må sies å være oppnådd. Eksempler på aktiviteter som denne gruppa har 
gjort er «Urbane turposter», kart og kompass, GPS, reflekstur, lage bål, mat på bål, men har 
også hatt inspirasjonskveld med turforedrag av Stian Oppegaard osv. Sommeravslutningen i 
2015 ble lagt til Helgøya klatrepark. Noen av ungdommene i denne kjernen har deltatt på 
regional DNT ung-samling.  
 
Skolemesterskapet i friluftsliv 
Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler ble arrangert for sjette gang, som en 
etterfølger av 61°nord som ble arrangert i 2009. Fem lag fikk brynt seg på diverse oppgaver i 
området mellom Stange og Tangen. Jønsberg videregående skole stakk av med seieren i 
2015! Dette arrangementet er et samarbeid mellom HHT og og Hedmark fylkeskommune, 
med andre bidragsytere i tillegg (blant annet praksisstudentene våre fra Høgskolen i 
Hedmark). Samarbeidet fortsetter i 2016. 
 
OPPTUR 
OPPTUR ble arrangert med samme modell som foregående år, med mer fokus på nærmiljø 
friluftsliv og med mindre busstransport. Derfor ble det arrangert tre parallelle OPPTUR-
arrangementer i 2015. 
OPPTUR samlet 1100 deltagere, fordelt på de tre turene Løten-Ilseng, Lille Hamar-runden på 
sykkel og Sisseltoppen i Moelv. Margrete Ruud Skjeseth, Knut Einar Nordhagen og Ola Johan 
Basmo var arrangementsansvarlige på hvert sitt sted. Onsdagsgruppa og Skogsjentenes 
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klubb var med som avgjørende medhjelpere underveis. På Hamar deltok lærerstudenter fra 
Høgskolen i Hedmark med diverse aktiviteter i målområdet, mens elever fra Jønsberg vgs 
hadde aktiviteter langs løypa mellom Løten og Ilseng. Vi fortsetter OPPTUR etter samme 
modell i 2016. 

Fjellsportgruppa 
Fjellsportgruppa satser aktivt på kompetanse og skal være en ressurs på dette feltet også for 
øvrige deler av HHT. Medlemmer av gruppa har bidratt aktivt i forhold til kursvirksomhet for 
HHT, og som turledere også på HHTs øvrige turer. 
 
Fjellsportgruppa er et underutvalg av HHT, og har ikke egen medlemsmasse. Styret har fokus 
på å utvikle et større fjellsportmiljø, blant annet gjennom samarbeid med øvrige 
fjellsportgrupper i Mjøsregionen, arrangere sosiale og faglige møter/arrangementer og ved å 
tilby et variert turprogram med ulik vanskelighetsgrad. Dette er et arbeid som krever 
målrettet satsing over flere år.  
 
Det er avholdt 2 styremøter i 2015. Nina Sollie overtok som styreleder etter Per Bergsvein 
Støen fra april 2015. Torunn Holt Jensen og Jon-Hroar Nordstrøm gikk på samme tid ut av 
styret. Styret har, i tillegg til leder etter dette bestått av Per Bergsvein Støen, Jon Simensen, 
Hans Christian Johnson, Anders Flatla og Ove Antvord Haugereid. Leder møter i Turutvalget 
og har i tillegg deltatt i et utvidet styremøte.  
 
Fjellsportgruppa har i 2015 hatt et variert turprogram, men med varierende deltakelse.  
Vinterturen til Bessheim i februar hadde stor deltakelse, på samme måte som Uren Luren 
Himmelturen, som er fast post på programmet. Topptur til Torfinnstindane i Jotunheimen 
ble avlyst på grunn av sykdom hos turleder, og novemberturen til Rondane ble avlyst på 
grunn av dårlig vær og få påmeldte. I tillegg var 2 deltakere med på Topptursamling i 
Leirdalen i august, en tur som er et samarbeid med fjellsportgruppa i Lillehammer.  
 

Onsdagsgruppa 

Skiføret kom om ettermiddagen tirsdag 6. januar, og dagen etter hadde vi første 
onsdagsskitur. På alle 12 turene mellom nyttår og påske hadde vi flotte forhold; nok snø og 
passe kaldt. Vertsoppgavene i koiene, samt bollebakingen, ble delt på flere. Det fungerte 
godt. Harald M. Normann og Dag E. Hovde var fyrbøtere, med noe assistanse. På begge koier 
fikk alle en bolle hver, og på Blåmyrkoia ble det lest en historie og sunget en sang. De fleste 
sangene var skrevet av vår husdikter, Hans P. Narbuvoll. En onsdag var det 50 personer i 
Blåmyrkoia, uten at det foregikk noe spesielt. Til sammen var det  522 deltagere på 13 turer, 
derav 422 på Blåmyrkoia og 100 på Vollkoia. Det er følgelig viktig å opprettholde et tilbud på 
begge koier. Skisesongen ble som vanlig avsluttet på Buttekvern. Turid Langmoen fortalte 
om Buttekvern, der hennes besteforeldre bodde, og Sidsel Gotaas viste bilder fra skiturene. 
 
6. mai var vi mannskap på OPPTUR for 8. klasse flere steder i distriktet. Utover sommeren og 
høsten hadde vi en rekke flotte turer til fots. Best besøkt var Ilsengstiene, der 45 personer 
hørte på en entusiastisk Trond Vidar Vedum i gråvær opg litt duskregn. Turen lengst unna 
gikk til Natrudstilen, der alle ble invitert inn i hytta til Ove, en av deltagerne. Årets nærtur ble 
i Furuberget, der rastet vi i gapahukene. Totalt var det 418 deltagere på 13 turer. 
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Også i 2015 gikk fjellturen til Beitostølen, 17.– 20. august. Vi var 42 personer, som bodde på 
Radisson Blu, med meget hyggelig betjening og fantastisk mat. Hver dag kunne vi velge 
mellom tre turer; kort, middels og lang. Været var fantastisk, de tøffeste fikk til og med 
badet i små fjellvann. Stemningen var upåklagelig, både på tur og innendørs. Samlet 
turdeltagelse for hele året var 982 deltagere, ny rekord. 
 
Høstavslutningen på Buttekvern var 11. november. Stein Sørum og Sidsel Gotaas viste bilder 
fra alle sommerens og høstens turer. Til slutt hadde vi førjulssamling på Vollkoia 16. 
desember. I 2015 hadde vi totalt 1099 deltagere på 29 arrangementer, OPPTUR og andre 
dugnader er ikke medregnet. Vi har også vasket rundt på begge koiene. 
 
Sissel Ravnsborg er leder og sekretær. Vinterutvalget består av Dag E. Hovde, Harald M. 
Normann og Sissel Ravnsborg, sommerutvalget av Laila Mærde, Frøydis Tuven og Stein 
Sørum, og fjellturutvalget av Erik Mathiesen, Stein Sørum, Frøydis Tuven og Liv Wikstrøm. 
Harald M. Normann og Laila Mærde har vært hjemmesideansvarlige, og Sidsel Gotaas har 
levert tekst og mange av bildene. Også Eva Jønsrud og Oddmund Lunna har tatt flotte bilder. 
 

Butikk/turinformasjon 
HHT-butikken i Hamar sentrum er både butikk og turinformasjon/kontor og en viktig kanal 
mot både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi selger ullundertøy, ytterbekledning, sekker og 
diverse turutstyr og har dessuten byens 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 fast 15 % rabatt på alle varer.  
2015 ble et godt år for butikken, mye takket være nytt opplag av boka «Hedmarksvidda – 
Norges snilleste fjell» samt nytt revidert kart over Hedmarksvidda og helt nytt turkart som 
dekker Stange kommune. Salgsinntekter i butikken (uten salg av medlemskap, og eksl mva) 
var på kr 877.000,- kr (økning på kr 240.000,- ) 
Butikken har bra beliggenhet ved Østre Torg, men er svært liten, og vi føler sterkt behov for 
nye og større lokaler. HHT er medlem av Hamar Sentrum AS (ny sentrumsforening fra 2014). 
 

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 

For fjerde år på rad har vi koordinert «Turposter på Hedmarken» etter samme mal i fire 
kommuner. Dette er folkehelsesamarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og 
frivilligheten hvor vi alle bidrar i et praktisk og enkelt opplegg, så de som bor i og besøker vår 
region får gode turopplevelser i nærmiljøet. Som en ekstra satsing i Friluftslivets år ble det 
utvidet til 10 poster både i Stange og Løten. Årets deltakerpremie for barn/unge var dagskort 
i Ankerskogen svømmehall og dette ble veldig godt mottatt.  
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Av andre folkehelse-opplegg kan vi nevne at en fast turleder fra oss har jevnlige turer for 
psykisk syke voksne organisert gjennom Kulturkontoret i Hamar kommune. 
 
Vi jobber også jevnt og trutt med å legge ut lokale turforslag på ut.no med tekst, kart og 
bilder for å få fram alle de gode mulighetene for turer i vårt område – og nå har vi lagt ut 
179 turforslag! 
 

Friluftslivets år 2015 

Vi i Turistforeningen har jo egentlig Friluftslivets år hvert eneste år – men i 2015 har vi hatt 
disse spesielle satsingene som i hovedsak er omtalt andre steder i årsrapporten men som vi 
gir oversikt over her: 

 Stange Rundt – fem dagers fellestur i pinsen rundt hele kommunen med forskjellige 
kjentmenn/turledere og kulturprogram hver kveld. 

 Hedmarksvidda-boka ble første gang utgitt for 10 år siden (forrige gang det var 
Friluftslivets år) og ble oppdatert på faktaendringer og utgitt på nytt i 1.000 ex i 2015. 
Ble svært godt mottatt og om lag halve opplaget er allerede solgt. Hans Ruud var 
initiativtaker og koordinator i år som for 10 år siden. 

 To nye turkart utgitt, Stange(nytt) og Hedmarksvidda(revidert) ble utgitt og vi 
forpliktet oss til å kjøpe 1.500 ex av hvert kart. Alle våre dugnadsfolk/tillitsvalgte og 
mange andre involverte samarbeidspartnere fikk begge kartene i gave. Vi har solgt 
svært mange av kartene, særlig Stange som var veldig etterlengtet. Vi har nå et lager 
på under 1.000 kart av de opprinnelig 3.000 kartene.  

 Hedmark fylkeskommune arrangerte fire regionale arrangement i forbindelse med 
Friluftslivets år. Vi koordinerte arrangementet på Atlungstad 2. pinsedag og hadde 
svært godt program og gode aktører/samarbeidspartnere. Det ble en flott dag med 
om lag 500 personer tilstede og hvor vi kunne ta imot «målgangen» av Stange Rundt.  

 Onsdagsgruppa har gitt ut en flott bok med egne sangtekster av Hans P. Narbuvold 
og flotte bilder. 

 Vårt æresmedlem Hans Ruud ble utpekt som en av fem «ambassadør for Friluftslivets 
år» i DNT og han har holdt foredrag, appeller, intervjuer, møter og deltatt på 
arrangement (til sammen 31 anledninger). 
 

  

Deltakerstatistikk turposter 2015

 Innleverte 

kort 

 innleverte 

kort i 2014 

 Totalt ant 

klipp 

 Totalt 

antall klipp 

i 2014 

Barn/unge 

innlevert

Barn/unge 

klart kravet

Ant pers 

tatt alle 

postene

årets ant 

poster 

(2014 i 

parentes)

Ringsaker 1 197            (1070) 10 155          (8 685) 323 305 741 10 (10)

Løten 234               (145) 2 032            (787) 131 127 134 10 (6)

Stange 331               (171) 2 638            (1 080) 125 124 203 10 (7)

Hamar 566               (444) 21 266          (11 830) 235 213 242 50 (45)

sum totalt 2 328            (1.830) 36 091          22 382         769
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Friluftslivets år 2015     

 

                       
«Stange rundt» på beina i fem dager 

 

 

         
Jan Rosseland og Jan Schrøder og de nye kartene! Nyutgivelse av Hedmarksvidda-boka 

 

 

               
«Ambassadør-treff»; Abid Raja, Nils Øverås og Hans Ruud   #nattinaturen 
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Samarbeidsparter og utviklingsprosjekter 

 Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område; Pihl AS, Furnes, Vang, 
Løiten, Romedal og Stange allmenninger. 

 Høgskolen i Hedmark, friluftslivslinjen på Elverum, deltok med hele klassen for å lage 
skileikanlegg på Lageråkvisla til Kom deg ut-dagen. Vi har også hatt 5 studenter i praksis 
som i tillegg har hatt ansvar for opplegg til VinterBaseCamp og skolemesterskapet. Vi er 
også godt fornøyd med samarbeidet med lærerstudentene med fordypning i kroppsøving 
om planlegging/innspill for turopplegg og at de var med og arrangerte OPPTUR i 2015.  

 Tekna i Hedmark/Oppland har også i år vært med som medarrangører av NewtonCamp 
på Skolla. En super leir med kobling realfag og friluftsliv. 

 Vi har koordinert et flott samarbeidsprosjekt med tilrettelegging av en sykkelsti og 
tidligløype fra Vollkoia og østover til veien sørover fra Tørbustilen. Den er 2,5 km lang og 
lager en god kobling mellom Furnes og Vang. Samarbeidspartnere er Furnes og Vang 
almenninger, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylkeskommune, 
Gjensidigestiftelsen, Brumunddal sykleklubb og HHT.  

 Sparebanken Hedmark har vi fast sponsoravtale (kr 30.000) med, og de gir oss også årlig 
gave gjennom gaveutdelingen (kr 50.000). De har også de tre siste årene bidratt med 
flotte deltakerpremier til barn/unge som tar minst 1/3 av postene i Turposter på 
Hedmarken. I tillegg har vi mottatt en glad gave på kr 200.000,- til Stouslandhytta på 
Målia. Tusen takk! 

 Norsk Tipping har i mange år vært en solid sponsor, og de siste årene har vår avtale blitt 
innlemmet i DNTs turpartneravtale. Det betyr at vi har møter sammen med DNT sentralt. 
Lokalt har vi også et godt samarbeidsarrangement i Høsttur i tippestiene i Furuberget i 
oktober.  

 Knud A. Rasmussens legat har støttet oss med store beløp (etter søknad fra oss) ved flere 
anledninger og i år har vi mottatt kr 100.000,- til vårt arbeid med merking, skilting og 
klopping av stier i hele vårt område. 

Økonomi 

Etter 2 år med regnskapsmessig underskudd, fikk vi i 2015 et overskudd som forventet.  
Overskuddet ble som håpet, men noe større, litt over en mill. (1 020 989) 
Årsaken til dette overskuddet er blant annet økt salg i butikk, flere medlemmer, 
overnattinger på hytter og tilskudd/tippemidler og lavere utgifter enn forventet. 
HHT har de siste årene hatt stor aktivitet på vedlikehold og nyanlegg der kostnadene er 
betalt over drift og tippemidler kommer i ettertid. 
Organisasjon har god økonomisk kontroll og er rustet for å løse nødvendige oppgaver for 
framtida. Egenkapitalen har økt fra 4,2 mill. til 5,3 mill. i året 2015. 
 

Styret takker alle som har gitt HHT bidrag til drift, utvikling og aktiviteter i 
2015!  Takk for et godt turår 2015 og god tur i 2016! 

 
Hamar, 9. mars 2016 
 
Kristen Bartnes          Siv Stenseth             Tore Nilsen              Turid Borud         Hilde Skar 
 
Line Lundstein           Steinar Østlie           Aud Norstad            Jan Schrøder 
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ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER  
 

 

REGNSKAP PR. 31.12.
NOTE REGNSKAP REGNSKAP

INNTEKT 2015 2014

Medlemskontingent 1 655 187    1 506 117   

Losji- og leieinntekter 248 994       189 477      

Fellesturer og leire 350 190       291 285      

Salg butikk 876 875       637 191      

Salg Hedmarksviddabok og nye kart

Salg Lageråkvisla 138 992       138 366      

Off. og private tilskudd inkl.barne-og ungdoms

aktiv., samarbeidsavt. og reklameinnt. 4 2 437 617    2 305 723   

Renteinntekter 86 379         130 393      

Sum inntekter 5 794 235    5 198 552   

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 1 819 949    1 861 436   

  Drift av kontor 370 267       306 838      

  Møteutgifter 65 651         56 006        

  Reiseutgifter 46 690         46 457        

  Profilering 43 734         71 905        

  Folkehelseprosjekter 59 375         80 299        

  Kurs og kompetanse, turledelse 92 545         34 734        

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 105 665       117 684      

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000        

  Barne- og ungdomsaktiviteter -               -              

  Fellesturer 206 550       227 898      

  Fjellsportgruppe -               6 706          

Informasjon

  HHT-nytt 97 098         96 403        

  Internett 20 088         15 308        

 Opptrykk Hedmarksviddabok

  Værstasjon Stenfjellet -19 654        22 551        

Stier og løyper

  Skilting og merking 240 777       266 229      

  Tilskudd løypekjøring 152 223       174 186      

Hyttedrift

  Vedlikehold 816 149       1 769 620   

  Forsikring og annen drift 83 110         70 338        

Butikkdrift - kjøp varer 448 089       334 554      

Lageråkvisla - kjøp varer 68 617         68 250        

Gaver og representasjon 46 321         25 122        

Sum utgifter 4 773 245    5 662 524   

Årets resultat 1 020 990    -463 971     
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BALANSE PR. 31.12. 2015 2014

EIENDELER NOTE

OMLØPSMIDLER

Varelager 426 546       278 971         

Diverse fordringer 95 000         290 254         

Bankinnskudd 1 6 299 719    5 435 410      

Kasse 6 984           19 450           

SUM EIENDELER 6 828 249 6 024 084

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Fri egenkapital 3,5 5 281 221 4 260 231

SUM EGENKAPITAL 5 281 221 4 260 231

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 127 559 22 354

Skyldig off. avgifter 151 637 88 045

Skyldig lønn 168 495 167 164

Forskuddsbetalt kontingent 1 048 000 1 014 000

Annen kortsiktig gjeld 51 336 472 290

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 547 027 1 763 853

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 828 249 6 024 084
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HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015

NOTE 1 BANKINNSKUDD

Visakort konto 7 180,09            

Til gode Visa 1 716,00            

Driftskonto 441 750,96

Sparekonto 5 737 648,62

Reisegarantikonto 52 781,00

Skattetrekk 58 642,00

Til sammen 6 299 718,67

NOTE 2 HYTTER

HHT eier hyttene:Lageråkvisla, Stenfjellhytta, Målia, Gammelsaga, Åkersætra og Skolla.

Alle hyttene er fullt avskrevet og fremkommer derfor ikke i balansen.

NOTE 3 EGENKAPITAL

Egenkapital 1.1. 4 724 202,64     

Årets overskudd 1 020 990,07     

Egenkapital 31.12. 5 745 192,71  

NOTE 4 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Hedmark Fylkeskommune, friluftslivets år 20 000               

Hedmark Fylkeskkommune, friluftsliv 100 000             

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 110 000             

Hedmark Fylkeskommune, skolemesterskap 36 500               

Hedmark fylkeskommune, turposter + rest Ilsengstiene 59 500               

Hedmark Fylkeskommune ,OPPTUR 33 846               

Hamar kommune,kultur, barn og unge, psykisk helse, DNT ung 57 900               

Hamar kommune, spillemidler, anleggstilskudd Stenfjellhytta 228 000             

Hamar kommune, spillemidler kommunal støtte 200 000             

Stange kommune, støtte til Hedm.vidda 5 000                 

Knut A. Rasmussens legat, gave til vårt arbeid med stier og klopper 100 000             

NOF-tilskudd - urbane turposter 7 333                 

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000               

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 50 000               

Sparebanken Hedmark, gave Mållia 200 000             

DnT, kom deg ut 38 000               

DnT Frifond 314 300             

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 205 968             

Norsk Tipping sponsor via DnT 80 000               

DnT skole - DN 95 000               

Thonstiftelsen madrasser til Målia 18 375               

Kulturdep. - spillemidler Stouslandhytta 234 000             

Norsk Tipping, Grasrotandel 16 965               

Momskompensasjon 196 930             

Til sammen 2 437 617        

NOTE 5 SPILLEMIDLER TIL GODE FO RVENTET

SPILLEMIDLER UTBETALT

Målia, rehabilitering av serveringshytte 410 000              2016

Åkersætrabrua 615 000              2018

1 025 000           
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2016–2018  
(basert på strukturen fra DNTs gjeldende veivalgsdokument) 
 
Målområde 1: Medlemmer og potensielle medlemmer 
Rekruttering/verving  

 Mer aktiv på medlemsverving på store arrangementer og egne hytter. 

 Finne mer ut av hva som er grunnen til at folk melder seg inn.  

 Flere Barnas Turlag-grupper/ressurspersoner som bidrar i lokale nærmiljøer 

 Direktekontakt med målgrupper som fjellsport, DNT ung m flere 

 «Dette er HHT»-brosjyren distribueres til turledere, som kan videreføres til deltagerne. 
Medlemfordeler: 

 Synliggjøre medlemsfordeler tydeligere 

 Serveringshyttene er viktige møtepunkt og har et stort potensiale for å møte potensielle 
medlemmer, tydeligere informasjon om hvordan bli medlem! 

 Differensiere pris for medlem / ikke-medlem i aktivitet 

 Butikken: viktig medlemsservice. Det er nødvendig å finne bedre lokaler for butikken 
eventuelt hele administrasjonen samlet i sentrum. 

 
Målområde 2: Tilbud 
Stier og hytter 

 Videreutvikle infrastruktur koier og stier så folk kan gå ut på tur på egenhånd, nær der de bor 
og oppholder seg. Videreutvikle Farmenkoia som nærmiljøanlegg. 

 God drift på våre serveringshytter 

 Revidere hytte- og ruteplanen. Momenter: Kompetanseutvikling, vedlikeholde og gjøre 
koiene innbydende, booking, åpne koier/nødbuer, selvbetjente hytter. Sette opp 5 års 
langtids vedlikeholdsplan (rullerende) for hyttene våre. 

 Merke nye stier og innarbeide ny nasjonal mal for gradering på skilt og kart. Ferdigstille By-i-
millom & Bjørgeberget.+ Hamarstiene/Furuberget. 

 Jevnt fokus på økt bruk av våre tilrettelegginger for friluftsliv. Koordinere Turposter på 
Hedmarken og videreutvikle med digitale løsninger (i samarbeid med DNT) 

 Hytterehabilitering: 2016: Skolla leirsted, Sandfløten. Utbedre brønnen på Stenfjellhytta.  

 I 2018 er DNT 150 år. Vi i HHT ønsker å gjennomgå og ruste opp Rondanestien og eventuelt 
utbedre både stien og overnattingshyttene. Vurdere ny selvbetjent hytte i nord og se på 
forbedret overnatting sør for Gammelsaga (i samarbeid med Eidsvoll). 

 Se helhetlig på tilrettelegging for sykkel og «grønn struktur» i vårt område, i samarbeid med 
Syklistenes landsforening lokalavdeling. Overta Espa banevokterbolig sammen med 
Fortidsminneforeningen? 

Fellesturer og arrangement 

 Forbedre tilbudet og øke antall deltakere på fellesturer – ikke flere turer.  

 Folkehelsefokus på integrering, også med turgåere med funksjonshemninger. Finne gode 
former for integrering på våre arenaer. 

 Videreutvikle tilbud for gruppa 60+ 

 Variere tilbudet med «klassikertilbud» på flere nivåer og sesong – både lavterskel og i 
høyfjellet 

 Ta vare på de turlederne/ressurspersonene vi har, og jevnt fokus på å rekruttere inn nye, f 
eks fadderordning for nye turledere, systematisere oppfølgingen. 
 

Målområde 3: Naturforvaltning 

 Delta i lokale høringer og forvaltning i verneområder + utbygginger av 
boligområder/veier/jernbane  

 Følge opp DNT arbeidet naturvern 
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 Ta vare på koier og bidra til skogsdrift-historikk(lokalhistorie). 

 Lære barn i å bli glad i å ta vare på naturen, lære det enkle friluftsliv, sporløs ferdsel 

 Naturforvaltning integrert i turlederansvaret 

 Utvikle stitilbud knyttet til offentlig kommunikasjon, eks stasjonsstien 

 Viltforvaltning (villrein). Informasjon på hyttene. 

 Videreutvikle FNF (i ny organisering) og oppfølging av aktuelle temaer som vindmøller, 
motorferdsel i utmark 

 Tydeligere miljøvurdering av vår aktivitet 
 
Målområde 4: Organisasjon 

 Evaluere og videreutvikle organisasjonen. 

 Oppmuntre flere til å delta på turlederutdanning, integrere flere i HHT/ DNT-systemet 
gjennom dette. 

 Rekruttere nye og yngre dugnadsfolk, ta godt vare på dugnadsånden. Etablere en 
dugnadsgruppe for hyttedrift-prosjekter? 

 Kvalitet hyttedrift/HMS og sikkerhet turer/aktiviteter basert på sikkerhetsutvalgets mal. 

 Videreutvikle samarbeidet med andre foreningene i DNT med særlig vekt på Hedmark og 
Oppland 

 Mandat for alle grupper/utvalg. Finne god løsning for kjernegruppen i DNT ung. 

 Kurs. Opplæring i friluftsliv / naturgrunnlaget 

 Utvikling av turlederkompetanse i HHT gjennom kursing, deltagelse på turer, samlinger og 
løpende oppfølging av kurs-deltakere. Dette gjelder alle nivåer. Spesifikt for fjellsport blir det 
særlig viktig å utvikle og sikre kompetansen innenfor skred, bre, klatring, instruktørutdanning 
for turledelse, faglige møtepunkter, seminarer, forum osv. og organisasjonsoppfølging.  

 Godt samarbeid med grunneiere (partnerskap) og bedrifter 
 
Målområde 5: Kommunikasjon 

 Ha gode bindeledd til medlemmene, og mellom medlemmene og andre. Knytte flest mulig, 
medlemmer og interesserte, opp mot kommunikasjonen på de digitale mediene.  

 Mål å få til aktiv bruk av sosiale medier både for å rekruttere medlemmer og markedsføre 
foreningen. Øke bruken av video. 

 Lage mer systematisk oppfølging av de lokale turene og tips til hva man kan gjøre (og hvem 
som har ansvaret) 

 Barnas Turlag-kalendere fortsetter 

 DNT ung: Egen Facebook-side for DNT Ung Hedemarken.  

 En god og korrekt turbeskrivelse på nett er avgjørende. Skrive en turrapport i etterkant av 
turen, se på struktur kommunikasjon på dette. 

 Finne ny form nyhetsbrev og god bruk av denne formen for informasjon 

 2016; digital utvikling: bildearkiv og dokumentdeling/arkiv for administrasjon og tillitsvalgte. 
Legge til rette for betaling uten kontanter på Lageråkvisla (mCASH og forhåpentligvis også 
betaling med kort) 
 
 
 

MÅL: Passere 600 medlemmer i Barnas Turlag og 
 i hele HHT: 5.000 medlemmer innen utgangen av 2016. 
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 Budsjett 2016 

 
  

BUDSJETT 2016
REGNSKAP BUDSJETT

INNTEKT 2015 2016

Medlemskontingent 1 655 187    1 700 000   

Losji- og leieinntekter 248 994       250 000      

Fellesturer og leire 350 190       300 000      

Salg butikk 876 875       650 000      

Salg Lageråkvisla 138 992       150 000      

Off. og private tilskudd, sponsorer og gaver

 2 437 617    1 825 000   

Renteinntekter 86 379         80 000        

Sum inntekter 5 794 235    4 955 000   

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 1 819 949    1 997 000   

  Drift av kontor 370 267       387 000      

  Møteutgifter 65 651         75 000        

  Reiseutgifter 46 690         50 000        

  Profilering 43 734         60 000        

  Folkehelseprosjekter 59 375         130 000      

  Kurs og kompetanse, turledelse 92 545         50 000        

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 105 665       120 000      

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000        

  Barne- og ungdomsaktiviteter -               -              

  Fellesturer 206 550       210 000      

  Fjellsportgruppe -               10 000        

Informasjon

  HHT-nytt 97 098         100 000      

  Internett 20 088         20 000        

Opptrykk Hedmarksvidda boka -              

  Værstasjon Stenfjellet -19 654        20 000        

Stier og løyper

  Skilting og merking, og kart 240 777       200 000      

  Tilskudd løypekjøring 152 223       160 000      

Hyttedrift

  Vedlikehold 816 149       500 000      

  Forsikring og annen drift 83 110         90 000        

Butikkdrift - kjøp varer 448 089       400 000      

Lageråkvisla - kjøp varer 68 617         70 000        

Gaver og representasjon 46 321         25 000        

Sum utgifter 4 773 245    4 684 000   

Årets resultat 1 020 990    271 000      
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OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Hedmark Fylkeskommune/MD, friluftslivstiltak (post 74) 100 000       

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 100 000       

Hedmark FK + kommunene, turposter 60 000         

Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR 30 000         

Hedmark fylkeskommune, skolemesterskap vg skoler 35 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping 80 000         

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 50 000         

Hamar kommune,kultur, barn og unge 35 000         

DnT Frifond 310 000       

DNT skole 90 000         

Kom deg ut vinter 20 000         

Kom deg ut sommer 20 000         

Norsk Tipping, Grasrotandel 15 000         

Momskompensasjon 170 000       

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 120 000       

Spillemidler serveringshytta Målia 410 000       

Turskiltstøtte By-i-millom+Bjørgeberget og Hamar 100 000       

Diverse inntekter 50 000         

Til sammen 1 825 000    

Hytteutgifter 2016

  

Normalt vedlikehold 90 000         

Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm) 25 000         

Skolla leirsted 300 000       

Sandfløten, bidrag fra HHT i tillegg til dugnad? 35 000         

Vann utbedring brønn Stenfjellhytta 50 000         

500 000       
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Sak 5 - Innkomne forslag 
 

 

Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap 

Løten krets 
 

Styret har i perioden bestått av: 

 Leder: Steinar Østlie 

 Nestleder: Ole Iver Morthov 

 Kasserer: Rolf Wright Hagen 

 Sekretær:    Nina Smestad 

 Styremedlem (stiansvarlig): Jan Johnsrud 

 Styremedlem: Kirsten Nereng Bergseng 

 Varamedlem: Arne Rom 

 Varamedlem: Jan Arild Lerudsmoen 

 

 Barnas Turlag Løten, 

  Leder:  Unni Thoresen 

  Styremedlem: Terje Evensen 

  Styremedlem: Ola Johan Rogstad 

  + 4 skolerepresentanter valgt av FAU 

 Toppturer i Løten:  Morten Berntsen   

 Valgkomité: Synnøve Fjærgård (leder), Håkon Kildahl, Amund Sigstad  

 

Medlemmer    

Ant. medl. 

per 31.12.   

 

Totalt 

Hoved- 

medlem  

Student/ 

ungdom 

 

Honnør 

 

Husstand 

 

Barn 

 

Livsvarig 

Skole-

ungdom 

2015 331 159 14 43 70 28 1 16 

2014 293 149   9 38 57 23 1 16 

 

Det har vært avholdt tilsammen 22 turer i kretsens regi, fordelt slik: 

 Barnas Turlag: 10 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 39 (inkl. Finn Fram-dagen) 

 Tirsdagstrampen: 12 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 24 

 Fellesturer:   5 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 13 

 

Stier   
Stinettets totale lengde er nå 253,3 km. Stifaddere mangler på enkelte strekninger. Områdevis oversikt 

over tilstand og tiltak: 

Fjellet (98,8 km): Ordinært vedlikehold er utført. Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet.  

Mosjømarka (74,7 km):  Ordinært vedlikehold. Nye stistrekninger er merket og skiltet (beskrevet i 

årsberetning 2014). Alle øvrige stier er tilfredsstillende merket og skiltet. 

Nordbygda (32,2 km):  Ordinært vedlikehold. Alle stier er tilfredsstillende skiltet,  merking må 

gjennomgås i skiløypetraséen nord for Lier. Behov for gjennomgang på Taigaen turområde. 

Løtenrunden (26,9 km): Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet. Enkelte grasbevokste 

strekninger er gjennomgått med grastrimmer.  

Ådalsbruk (20,7 km): Stinettet ble ferdigstilt sommeren 2015. 33 A3-karttavler er montert, samt A2-

tavle ved Klevfos. Alle stiene er ryddet, merket og skiltet.  

Nærmere 250 prefabrikkerte klopper er utplassert, hovedsakelig i fjellet.  

Skiltplan  for stinettet vedlikeholdes og oppdateres årlig. GPS-sporing for digitalisering av stinettet er 

fullført. 
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Nærmiljøturer 
Tilretteleggingen av nærmiljøturer ved tettbebyggelsene rundt barneskolene og ved Løten sentrum  

er en oppfølging av DNTs mål om alle skal ha et turtilbud innen 500 meter fra der de bor. Med 

stinettet rundt Ådalsbruk er kretsens mål om tilrettelegging av nærmiljøturer foreløpig oppfylt. 

Nærmiljøturene ved Ådalsbruk ble åpnet av ordfører Bente Elin Lilleøkseth i forbindelse med fellestur 

fra Løten stasjon til Ilseng stasjon 7. juni 2015.  

I tilknytning til nærmiljøturprosjektet ble det utarbeidet en kartbrosjyre som dekker alle miljøtur-

områdene. Kartbrosjyra ble produsert i 6000 eksemplarer, hvorav drøyt 2400 er fordelt ved dugnad til 

husstander nær stinettene, mens 2150 er utlagt ved forretninger, kontorer/resepsjoner og turiststeder. 

 

Hytter, koier og andre husvær   
(Tekst om ubetjente hytter er flyttet inn i hovedrapporten under hytter) 

Ordinært renhold og vedlikehold, samt hogst og evt. utkjøring av ved utføres årlig ved Målia, 

Snippkoia  og flere koier i Mosjømarka – Svartskog, Småsætra, Hølmyrkoia, Mosjøkoia og 

Sletthellkoia. Veddugnad utføres ved behov i Kjølstadkoia, Nerli, Ingeborgkoia og gapahukene. 

 

Barnas Turlag Løten  
Etter årsmøtet i fjor hadde styret i Barnas Turlag Løten et strategimøte for å finne veien videre. 

Konklusjonen ble å satse på de yngste (under 8-10 år) og få til turer for denne målgruppa. Det skulle 

også reklameres bedre for turene, bl.a. med direkte kontakt med skoler og barnehager. Facebooksiden 

”Barnas Turlag Løten” brukes mer bevisst til å få fram turene, den har stor rekkevidde med et par 

hundre faste følgere. Dessuten har BTL fått fast spalte i Løtenavisa! Deltakelsen på turene har som en 

følge av dette økt betydelig. 

 

Skolekonkurransen har gått sin gang som tidligere år, med 10 poster i anledning friluftslivets år. 

Deltakelsen har økt noe sammenlignet med 2014. Økningen var spesielt stor ved Østvang, hvor 

deltakelsen ble nær doblet. Jønsrud tok første napp i nyoppsatt vandrepokal.  Beste klassetrinn ved 

hver skole vant et opplegg med overnatting på Naturskolens nye leirsted ved Nybusjøen. 

 

Det er deltatt ved flere arrangement utenom turprogrammet. Laget deltok på standen til kommunen 

under Pultost- og akevittdagene, sov ute med ordføreren ved Mosjøbergkoia  og var med og arrangerte 

ordførerens tur til Hermanskjæret dagen etterpå. Det ble også deltatt under åpningen av naturstien i 

Mattisrud i mai og informerte om Barnas Turlag og HHT. Det ble gjennomført fellestur til 

Doksrudkoia i samarbeid med Brenneriroa og Omegn Vel. På julemessa på Budor i desember ble det 

deltatt med informasjon, bål og aktiviteter for ungene.  

 

Topposter    
For sekstende gang ble det arrangert «Topposter i Løten». Et tilsvarende opplegg arrangeres også i 

Stange og Ringsaker. I anledning Friluftslivets år 2015 ble antall poster økt til 10. Postene hang på 

følgende steder: Gjetholen, Nordhue-runden (Øisætra, Nordhue, Størigarden, Øisætra), Savalsætra, 

Trostholshagan (mellom Bergum og Klevfos), Hermanskjæret i Mosjømarka, Nybusåsen, gapahuken 

ved Furasaga, rundtur i Brenneriroa, gapahuken i Tangneshagan, Industristien og rundtur i Brynsåsen 

ved Ådalsbruk. De fire ekstra postene ble plassert i nærområdet til barneskolene. Det har vært en 

markert økning i antall innleverte kort. I 2015 ble det innlevert 234 deltakerkort (145 i 2014).  

 

Tirsdagstrampen  
Tirsdagstrampen har gjennomført 12 turer etter tradisjonelt opplegg. Turene har vært lokalisert og 

godt fordelt over hele bygda.  Tirsdagstrampens 25. års jubileum ble markert med jubileumstur til 

Veensætra, der det ble servert spekemat for 34 deltakere. Turen ble ledet av Sverre Engen, som har 

vært med som turleder og initiativtaker nesten hele perioden. Årets siste tur fra Målia ble avsluttet i 

det tidligere annekset, som nå kalles selvbetjeningshytta, med sedvanlig marsipankake og trekning av 

premier blant årets deltakere. Gjennomsnittlig deltakelse på årets turer har vært 24, mot 32 i 2014. Mer 

ustabilt sommervær kan forklare noe av nedgangen. 

  

Utsiktstårn på Gjetholen 

I høst har kretsen i samarbeid med Løiten Almenning oppført et nytt utsiktstårn  på Gjetholen (852 
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moh), den høgeste toppen i Løten og på søndre Hedmarksvidda. Arbeidet sluttføres i løpet av vinteren. 

Tårnet får varmebu på bakkeplan og et utsiktsnivå som gir et flott rundskue i alle retninger. 

Løtenløyper vurderer å kjøre et skispor til toppen.  

 

Informasjonstiltak  

Løtenavisa brukes regelmessig til omtale av turer og arrangementer, spesielt av Barnas Turlag og 

Tirsdagstrampen.  Kretsen har informert om sin virksomhet og sine tilbud gjennom medlemsbladet til 

Løtenfjellet Hytteeierforening. 

 

Dugnad  
Dugnadstid anslås å utgjøre ca 2000 timer i 2015, inkludert administrasjon og møteaktivitet. I tillegg 

til lokalt arbeid i Løten krets utføres det dugnadsarbeid for HHT hovedforeningen (komitearbeid, 

styremøter, turledelse).  Det er avholdt samling/hyggekveld i Skjold for tillitsvalgte og 

dugnadsdeltakere, og hyggekveld i Skytterhuset for deltakere på Toppturer i Løten (i samarbeid med 

Løten O-lag).  

 

Økonomi    
Regnskapet viser et overskudd for året på kr 44 361. Egenkapital per 31.12.2015 er kr 188 754.  

Overskuddet må sees i sammenheng med et underskudd på kr 18 160 i 2014. En betydelig del av 

utgiftene ved etablering av nærmiljøstiene rundt Ådalsbruk påløp i 2014, mens utbetaling av tilskudd 

fra Turskiltprosjektet (Gjensidige-stiftelsen og Hedmark fylkeskommune) og spillemidler er 

inntektsført i 2015.  

Kretsen har mottatt kr 5629 i momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, basert på samlet 

søknad fra DNT. Refundert kontingentandel fra HHT utgjør kr 8275 (kr 25 per medlem). 

Øvrige tilskudd og bidrag: 

 Utstillingsplassen Eiendom AS har gitt tilskudd på kr 5 000.  

 Andel tilskudd Finn fram-dagen (Norges Orienteringsforbund): kr 500. 

 

Diverse    

 Jan Johnsrud har ledet kretsens arbeidsgruppe for revidering av turkart Hedmarksvidda, som 

ble utgitt i april 2015. Gruppa har også arbeidet med det nye turkartet for Stange, som kom 

samtidig, og som dekker de sørlige delene av Mosjømarka og Ådalsbruk. 

 Det er avgitt uttalelse til revidering av kommuneplanens arealdel. 

 Det er avgitt uttalelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for Brynåsen øst massetak. 

Planområdet berørte vårt nye stinett i Brynsåsen. Planen ble stanset av Stange kommune.  
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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           Ragnhild Hørsand  Økonomi og grunneierkontakt 

Sekretær         Trine Lauritzsen  Sekretær  

Styremedlem   Thor Ludvig Løken           

1.vara   Kari Landheim Austlid 

2.vara   Terje Breirem 

Valgkomite: 

Kirsten Rommen, Bjørg Akre og Gunvor L. Maagaard 

Medlemmer:                      

Hoved Ungdom 
19-26 

Honnør Livsvarig Barn Skoleungdom 
13-18 

Husstand Totalt 

430 24 117 8 136 39 181 935 
Det er en oppgang på 31 stk sammenlignet med året før. 

 

Aktiviteter: 

Styret: 

Det har vært avviklet tre styremøter.  Leder har deltatt i HHT sine styremøter og nestleder er med i sti- 

og løypeutvalget i HHT. 

Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «10 Steder i Stange» som er et ledd i 

Folkehelsearbeidet.  Fysakbrosjyren har blitt delt ut i store deler av kommunen samt at opplegget også 

ligger på HHT sin webside.  Oppslutningen til dette tiltaket har utviklet seg veldig bra de siste par år – 

antall innleverte klippekort har økt fra 170 stk til 302 stk. Den etterfølgende avslutning i kantina i 

Stange kommunehus fikk rekordframmøte med ca 70 stk frammøtte. I forbindelse med Friluftlivets år 

ble det i pinsehelga arrangert «Stange Rundt» som pågikk over fem dager med Pilegrimsleden, Espa 

Turstilag, Romedal Almenning Turstilag (RAT), Vallset Kulturstier og Ilsengstiene som 

samarbeidsaktører for avvikling av turopplegg underveis.  Fra en sped deltakelse til å begynne med, 

tok det seg godt opp på helgedagene, og endte med ca 30-40 stk ved ankomst til utgangspunktet 

Atlungstad brenneri 2. dag pinse.  Fra vårt ståsted ble arrangementet vellykket med god omtale i både 

presse og blant deltakerne.  Hans Kroglund fra Ilsengstiene var ivrig med filmkamera noe som 

resulterte i en filmsnutt fra disse «Stange rundt»-dagene!   

På høsten ble det arrangert ”Kom deg ut dag” i Kvennstugua sammen med Barnas turlag, OL 

Vallset/Stange og Speidergruppa i Vallset med ca 250 deltagere. 

Vi deltok i arrangementet «Opptur» for 8. klassinger gjennom Ilsengstiene. 

Styret sender informasjon og reportasjer til Stangeavisa og da særlig i sommerhalvåret. 
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Stiaktivitet:  

I 2015 var det i alt 32 stifaddere i aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs stinett i Stange. I 

tillegg ble det i løpet av våren arrangert sju «tirsdagsdugnader» på stiene med skilting, rydding og 

merking. 20 medlemmer var med på en eller flere av dugnadene, som utgjorde litt over 200 timer.  

Stinettet er utvidet med stien fra Åsen rundt Bygdeberget i Åsbygda. HHT rydder og merker nå 122 

km sti i Stange. 

Etter anslag fra stifadderne er det i tillegg til dugnadene brukt rundt 400 timer fordelt på rundt 130 

økter på stiarbeidet. Romedal Almenning Turstilag (RAT) har ansvaret for den delen av Rondanestien 

som går gjennom Romedal almenning (31 km). Denne dugnadsinnsatsen er ikke regnet med i 

timetallet over. Ilsengstiene vedlikeholdes i samarbeid mellom HHT og Ilseng IL, og her er det brukt 

rundt 300 dugnadstimer på klipping, vedlikehold, bevertiltak, kjøring av beitepusser og forarbeid på 

ny sti (Skøyenrunden). Ilseng IL står for de fleste av disse timene. 

Nytt turkart: 

HHT har nå GPS-spor som dekker samtlige merkede turstier i kommunen. Dataene ble brukt til å utgi 

første utgave av Turkart for Stange i målestokk 1:50000. Kartet, som er utgitt av Nordeca, kom i april. 

Det selges på kommunens servicekontor og i HHTs butikk i Hamar. Alle som hadde verv eller var 

stifaddere og dugnadsfolk i 2015, fikk ett eks. av kartet. 

Hytter:   

De senere år har det vært lagt ned betydelig dugnad ved hyttene, slik at vi i år hadde noe mindre å 

gjøre.  Men allikevel har vi vært på Tingstadkoia og malt ferdig uthuset samt ordnet med tilkjøring av 

ved. 

Turer: 

Styret har gjennom sommeren skrevet «Månedens turforslag» som har kommet på trykk i Stangeavisa. 

De beskrevne turforslagene er som oftest til årets Fysakposter. 

I Stange krets har det totalt vært arrangert 7 turer med 88 deltakere pluss ca 250 stk på Ilsengstiene 3. 

mai og til sammen ca 130 stk fordelt på fem dager på Stange Rundt i pinsen. Farmenkoia på Ilseng ble 

gjenåpnet i november etter brannen i 2014 med ca 100 deltakere.  I tillegg kommer 9 arrangement i 

Barnas Turlags regi med 144 deltagere, ca 220 stk på «Kom deg ut»-dagen vinter og ca 250 på 

høstarrangementet. 

Økonomi: 

Økonomien i Stange krets er fortsatt god og gir muligheter for ulike prosjekter og aktiviteter.  Året 

2015 har et underskudd på kr 27.271.   Egenkapitalen er på kr 159.455.  Det er fordelt 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. 

Stange, 31.01.2016 

Aud Norstad                   Jan Schrøder                      Ragnhild Hørsand 

Trine Lauritsen    Thor Ludvig Løken 
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Ringsaker krets 
Medlemmer 

Ved utgangen av 2015 var det 1285 registrerte medlemmer i Ringsaker krets av HHT.  

I forhold til 2014 var det en økning på 53 medlemmer. 

Styret 

Styret har i 2015 hatt denne sammensetningen: 

Leder Line Gertrud Lundstein 

Nestleder  Trine Standal Modell 

Kasserer Anne Marie Hagene 

Sekretær Erik Haugen 

Styremedlem Turutvalget May Kristin Pedersen Tangen 

Styremedlem Sti- og løypeutvalget og 

representant «Ti Topper» 

Ola Johan Basmo 

Styremedlem Barnas Turlag Jo Reistad 

Varamann Anne Bergljot Falck – Ytter 

Varamann Ingun Johanne Friis 

Andre verv 
Det er for 2015 ivaretatt følgende verv og oppgaver: 

Revisor Bente M. Vestues (engasjert av HHT) 

Valgkomite Arnfinn Nordhagen, Olav Østby-Deglum og 

Alf Johnny Bekkum 

HHT- styremøter Line Gertrud Lundstein 

Turutvalget HHT May Kristin Pedersen Tangen 

Sti- og løypeutvalget HHT Ola Johan Basmo 

Barnas Turlag Jo Reistad og Heidi Frogner 

Brumunddal og omegn turistløyper AL Ola Røe 

Ettersyn og vedlikehold av hytter og stinett  

Majorstua mangler 

Rondanestien: Bjønnåsen - Djupendal Jan Alver 

        ”              Djupendal - Øyungsjøen Mai og Tore Olsen 

        ”              Øyungsjøen - Godlidalshytta Erik Ulven  

        ”              Godlidalshytta - Nyskolla Geir Storbråten 

Nysætra nordøstover mot Rondanestien Thor Herman Bøhle 

Blåstiene: Vollkoia-Blåmyrkoia-Haugsetra-

Tørbustilen-Høyenhall-Vollkoia 

Tor Danielsen 

Birkebeinerstien: Bjønnåsberget-Ljøsheim Inger Slåttsveen / Tove Norstad 

Slaattsveen-Høsbjør mangler 

Høsbjøråsen : Stier / løyper mangler 

Møter 

Det er i løpet av 2015 avhold 5 styremøter i tillegg til årsmøte. I tillegg har varamedlemmene 

vært innkalt til styremøtene. Helge Tørud deltok på styremøtet i forbindelse med «Finn fram-

dagen». 

Barnas Turlag 

I år har det vært en betydelig økning i aktiviteter fra Barnas Turlag Ringsaker i forhold til 

tidligere år. Vi har i alt hatt 16 turer på turprogrammet for 2015, 8 I turer i vårhalvåret og 8 i 

høsthalvåret, dette er mer enn dobbelt så mange som vi hadde i 2014. Vi har alt fra enkle 

nærmiljøturer til mer krevende fjellturer. I tillegg har det vært gjennomført 15 trilleturer i 

Ringsaker i 2015. Deltagelsen på våre turer varierer fortsatt mye, men i snitt har det vært en 
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betydelig økning siste år.  Vi har også fått rekruttert flere nye turledere og er nå i alt 7 

personer som bidrar med turer og aktiviteter i Barnas Turlag Ringsaker. 

I tillegg til turene på turprogrammet, har Barnas Turlag også bidratt på flere arrangementer. 

Dette har blant annet vært Finn-fram-dagen på Vollkoia, Kom-deg-ut dagen på Åkersetra og 

Barnas julemarked på torget i Brumunddal. 

Turer og aktiviteter 

Oppslutningen om turene og aktivitetene har vært god i 2015. Flere medlemmer har deltatt i 

prosjektet «Walk the Talk» med Voksenpedagogisk senter i Brumunddal, annenhver torsdag. 

Ola Johan Basmo har sammen med medlemmer av onsdagsgruppa, bistått HHT med 

avviklingen av opptur til Sidseltoppen i Moelv for 8.–klasser i Ringsaker i mai 2015. 

 «Finn-fram-dagen» på Vollkoia 

Finn fram-dagen på Vollkoia ble en flott opplevelse, med ca 250 besøkende. Helge Tørud 

koordinerte de ulike aktørene som bidro. Dette var grunneier, Furnes almenning, som bidro 

med for åpen bom, samlingsplass med bål og kaffekoking. Brumunddal speidergruppe hadde 

padling på vannet. Furua 4H lagde pinnebrød på bål. Ringsaker Orienteringsklubb hadde O-

løype. Hedemarken fluefiskerforening hadde tilbud om opplæring og trening i kasting med 

fluestang. Trine Gotaas stilte med bakst i bakerovn. Røde kors Brumunddal var til stede med 

diverse redningsutstyr. Barnas Turlag hadde balansering på slakkline, natursti og spikking av 

barkebåter. HHT, Ringsaker krets var med på å organisering av dagen og delte ut frukt.  

10 topper i Ringsaker 

Prosjektet startet i 2011, og er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune (v/idrett, 

friluftsliv og folkehelse), Ringsaker O- klubb og HHT, Ringsaker krets.   

Deltagelsen er god, og for sesongen 2015 ble det levert inn 1200 turkort. Om lag 700 personer 

har vært på alle toppene, og 300 barn og unge fikk dagskort på Ankerskogen, fordi de hadde 

tatt mer enn 6 topper.  

Prosjektet er et gratis og populært lavterskeltilbud, som får mange gode tilbakemeldinger, og 

videreføres. Primus motor for 10 topper er Erik Ilseng som samarbeider tett med 

Kulturkontoret i Ringsaker ved Wenche Enge, Thore Hermansson og Ola Johan Basmo. 

Sti og løyper 

Kartet Hedmarksvidda ble revidert våren 2015, og det har medført at alle eksisterende 

blåmerkede stier har blitt gått og merket med GPS. Det har vært flere møter med Furnes 

Almenning og ett møte med Veldre Almenning for å sjekke at koier, stier- og bommer er 

korrekt avmerket. Klopping og rydding fra Vollkoia og til og over Blåmyra ble fullført våren 

2015. Nybygda idrettslag og Furnes Skiløperforening var initiativtakere med god støtte av 

Furnes Almenning. To representanter fra HHT Ringsaker krets, deltok på deler av arbeidet. 

HHT Ringsaker har fått tildelt penger gjennom Gjensidigestiftelsen for å merke stier i 

Bjørgeberget og stien By-i-millom. Det er samlet inn grunneiertillatelser fra ca. 25 grunneiere 

på disse strekningene. Grunneierne er utrolig positive og samarbeidsvillige.  

Stien By-i-millom, på drøye 20 km fra Moelv stasjon til Brumunddal stasjon er blåmerket. 

HHT Ringsakers ansvarsområde er fra Brumunddal til Veslelia. Det er antydet at Moelv 

friidrett vil arrangere et terrengløp (halvmaraton) i denne traséen i 2016.  

Det har blitt blåmerket 4 rundturer i Bjørgeberget med utgangspunkt i Brumunddal sentrum, 

Sveum idrettspark, Hempa skole, Fagerlund skole/Tømmerli og fra Bjørge.  

Alle disse stiene i tillegg til stiene i Høsbjørmarka, vil bli skiltet våren 2016.  

Majorstua. 

Det har ikke lykkes styret å finne en ny person som vil ta på seg jobben å være ansvarlig for 

Majorstua og koordinere kaffeservering og åpen koie, regelmessig. Det er mange turgåere i 

området, og Majorstua har vært betjent og åpen noen søndager i 2015, blant annet i 

forbindelse med aktivitetsdag med Barnas Turlag i august, og en fellestur i oktober. 
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Ringsaker krets disponerer Majorstua, under forutsetning av at det er vakt fra foreningen 

tilstede. Nøkkelen til koia har ligget lett tilgjengelig, slik at andre har brukt koia, men nå 

oppbevares nøkkelen i låst kodeboks, slik at det er begrenset tilgang på denne, til de som har 

behov for den. 

Det er ønskelig å finne ny person som ønsker å ha ansvar for hytta og koordinering av åpen 

koia med varm ovn og med eller uten kaffeservering. 

Barnas julemarked på torget i Brumunddal 

Vi bidro på Julemarked for barn, på torget i Brumunddal 5.desember. Dagen var initiert av 

Ringsaker kommune, og vi bidro med en stand der barn kunne prøve seg på å hogge ved og 

sage stokker. Vi var 3-4 personer som hjalp barna med å sage og hogge, og det var et 

populært tilbud med stor aktivitet på standen vår, (se bilde på forsida). Vi hadde egen torgbod 

hvor vi også delte ut informasjonsmateriell. Vi syns det var en fin måte å profilere foreningen 

vår på, og til tross for sag og øks, ble ingen skadet! 

Andre aktiviteter 

Helge Tørud og Ola Johan Basmo i HHT Ringsaker har laftet ei tømmerhytte som er satt opp 

ved Rønningen i Næroset. Moelvmarkas venner ved Kjell Sandbekk, har vært initiativtaker og 

ansvarlig for prosjektet. 

Ringsaker krets har i år også bidratt på «Midt i Matfatet», «Natt i naturen» i forbindelse med 

Friluftslivets år og vært representert på DNTs turkonferanse i Oslo. 

Dugnadsarbeid. 

I år «annonserte» vi etter dugnadshjelp i HHT-nytt, noe som ga noen flere navn på 

dugnadslistene våre. Vi har nå en dugnadsgruppe på 13 medlemmer. Er det flere som vil 

bidra, så ta kontakt! 

Som det fremgår av Årsmelding, har det i 2015 blitt utført et stort antall dugnadstimer av 

medlemmene i HHT, Ringsaker krets. Uten de som stiller opp på dugnad, hadde det ikke vært 

mulig. En stor takk til dere alle! 

Økonomi. 

Økonomien i HHT Ringsaker krets er god. 

 

Takk 
Styret retter en stor takk til alle samarbeidspartnere, tillitsvalgte og alle andre frivillige 

dugnadsarbeidere i kretsen, for engasjement og positiv og solid innsats gjennom året 2015. 

 

 

Brumunddal, 10. februar 2016 

 

Line G. Lundstein       Trine Standal Modell       Anne Marie Hagene            Erik Haugen    

               

        Jo Reistad              Ola Johan Basmo               May Kristin Pedersen Tangen 
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 Referat HHTs årsmøte  
Årsmøtet ble avholdt på Ajer ungdomsskole, Hamar onsdag 11. mars 2015 med 57 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: Marit Gillund og Bjørn Tørud  

3. Årsberetningen som var delt ut til alle, ble kommentert av Margrete Ruud Skjeseth og 

Kristen Bartnes med vekt på bl.a. god medlemsvekst, aktiviteter, dugnadsarbeid og 

hyttedriften. Den nye hengebrua ved Åkersætra og rehabiliteringen av Målia ble spesielt 

omtalt. 

Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Revisor Bente Vestues kommenterte 

revisjonsberetningen. Både årsberetning og regnskap ble vedtatt enstemmig. 

4. Veivalg 2015–16 ble gjennomgått av Kristen Bartnes. 

Følgende punkter ble trukket fram: Turkartene Stange og Hedmarksvidda klare i april 2015, 

Målia ferdig rehabilitert i 2015, Skolla rehabiliteres i 2016, ny nettside og e-postsystem mm 

våren 2015, Hedmarksvidda-boka utgis på nytt april 2015. Mål for perioden er å passere 5000 

medlemmer. 

Veivalgsdokumentet ble vedtatt. 

Budsjett for 2015 ble lagt fram og vedtatt enstemmig.  

5. Innkomne forslag: 

Styret la fram forslag om endringer i vedtektene. Forslaget er gjengitt i saksdokumentene til 

møtet, men det ble på møtet foreslått endring i formuleringen to steder: 

punkt 3. Styrets oppgaver: … Barnas Turlag og DNT Ung - endres til barn og unge 

punkt 5. velge styret som består av: Leder i Barnas Turlag og DNT Ung - endres til leder for 

barn og unge 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med endringene nevnt over. 

 

6. Valg 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Erik Ilseng: 

 

Funksjon 

  

Status 

 

Valgkomiteens forslag 

Leder Kristen Bartnes På valg Kristen Bartnes (for 1 år) 

Nestleder Siv Stenseth På valg Siv Stenseth (for 1 år) 

Barn og unge mangler  Hilde Skar (for 2 år) 

Sti- og løypeutvalget Jan Rosseland På valg Jan Rosseland (for 2 år) 

Turutvalget Turid Borud Ikke på valg  

Hyttekoordinator Tore Nilsen  Ikke på valg  

Vara for turutvalget Torunn Holt 

Jensen 

Ikke på valg  

Vara for Barnas 

turlag 

mangler  Simen Tollersrud (for 2 

år) 

Vara for sti- og 

løypeutvalget 

Jan Schrøder På valg Jan Schrøder (for 2 år) 
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Vara for 

informasjonsutvalge

t 

Ivar Helleberg Ikke på valg  

Vara for 

hyttekoordinator 

Børge Jacobsen Ikke på valg  

Revisor Bente M 

Vestues 

På valg Bente M. Vestues (for 1 

år) 

Valgkomiteen Erik Ilseng Går ut etter 3 år Per Bergsvein Støen  

(for 3 år) 

 Erna Dybvig 1 år igjen  

 Olav Østby 

Deglum 

2 år igjen  

 

Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med kaffe og marsipankake 

med motiv av den nye hengebrua ved Åkersætra. Deretter holdt Bente Elin Lilleøkseth, 

ordfører i Løten kommune, foredrag om «Hverdagsaktivitet i Friluftslivets år».  

Leder og Stange krets Aud Norstad presenterte så et spenstig turopplegg i pinsen nemlig en 5-

dagers tur rundt hele kommunen, «Stange rundt». 

Avtroppende leder i valgkomiteen og foredragsholder ble takket og overrakt en gave. 

Årsmøtet ble avsluttet med trekning av gratislotteri med gevinster gitt av Norsk Tipping. 

 

 

 

Referent: Anne Helga Melting 

 

 

 

 

Marit Gillund      Bjørn Tørud 
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 VEDTEKTER  

 
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT  

(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)  

Sist revidert/endret 11. mars 2015 
 
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 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. Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 9 medlemmer: 

 Leder og 5 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. 

 
3. 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, 

informasjonsutvalg, 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 3 uker i forveien.  Fristen for å 
fremme forslag til årsmøtet er 2 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: 
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 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 i informasjonsutvalget 
f. leder av hyttedrift 
g. nestleder, som velges blant styrets medlemmer 
h. 5 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 20 medlemmer 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. 
 

 


