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DNT Lillehammers overordnede mål er følgende: 

 

“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”. 

(Vedtektene § 1) 

 

DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av 

Ringsaker kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I 

Gausdal kommune er området fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo 

og Omegn. 
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HOVEDSTYRET 
 

Styrets sammensetning 

 
Tom Harald Hansen       leder/økonomi 

Elise Solberg Løvlund                nestleder 

Ragnvald Jevne       styremedlem 

Signemette Granheim Larsen     styremedlem  

Jøran Lund Prestrud       styremedlem  

Dag Vagnby        varamedlem 

 

I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret: 

Per Harald Jørgensen  Hyttekomiteen 

Erik Hanssveen  Sti- og løypekomiteen  

Elisabeth Hasselknippe Turkomiteen   

Peder Løvik   DNT Fjellsport  

Ingvill Helset   Barnas Turlag 

Eira Rogne/Lasse Mikalsen   DNT ung 

 

Denne organiseringen bidrar til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter, og 

samarbeidet i det utvidete styret fungerer svært godt.  

 

Styremøter 

Det utvidete styret har hatt 8 møter i 2018.Vi er et arbeidende styre, og alle styremedlemmene 

har oppgaver som utføres i tillegg til styremøtene. 

Organisering av økonomiarbeidet 

Regnskapsbyrået Azets Insight AS fører regnskapet for DNT Lillehammer.  

Styreleder har foretatt utbetalinger, posteringer og oppfølging av regnskapsbyrået.  

 

Regnskap-revisjon 

Regnskapet er revidert av Ernst & Young.  Regnskapet for 2018 vil bli framlagt for årsmøtet 

06.03.18 for gjennomgang og godkjenning. 

 

Daglig leder 

Erland Flaten har hatt 60% stilling som daglig leder i 2018. 

 

Daglig leder har arbeidet på bred front, men særlig med tilbud for barn og unge, nettbasert 

informasjon på foreningens hjemmeside og på Facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. 

Daglig leder har en fleksibel arbeidsform.  

 

Åpen turinformasjon hos Vandreskoen 

DNT Lillehammer har avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen Vandreskoen i 

Lillehammer sentrum. De ansatte på Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste 

overfor publikum. DNTs online elektroniske medlemssystem Focus benyttes til salg av 

medlemskap hos Vandreskoen, slik at medlemskort utstedes på stedet. 

Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i nærområdet 

samt tilbudene i Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har ansvar 

for. I tillegg selger vi kart, DNT-kalendre, luer og lakenposer hos Vandreskoen.  
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Lokaler 

DNT Lillehammer har i 2018 benyttet Vandreskoens lokaler og eget lagerlokale i 

Mesnasenteret. Daglig leder disponerer fra høsten 2018 eget kontor på Fabrikken, som også 

kan benyttes til møter for komiteene etc. 

 

Åpningstider  

Vandreskoen har åpent seks dager i uka: mandag – fredag kl. 10-18, lørdag 10-16.  

Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2012-2018    

Medlemstype 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

Familie, 

hovedmedlem 
192 154 102         

Hovedmedlem 1 153 1 192 1 190 1 241 1 191 1 145 1 161 

Student/ungdom       

19-26 år 
122 135 157 151 112 134 118 

Honnørmedlem 396 373 361 333 301 273 247 

Livsvarig 23 23 25 22 24 27 26 

Barnas Turlag 168 183 194 279 286 245 244 

Skoleungdom             

13-18 år 
82 94 102 146 169 146 158 

Husstandsmedlem 502 499 501 553 539 509 493 

Familie, 

husstandsmedlem 
607 492 337         

Sum 3 245 3 145 2 969 2 725 2 622 2 479 2 447 

Medlemsendr i % 3,2 % 5,9 % 9,0 % 3,9 % 5,8 % 1,3 % 1,7 % 

 

Strukturen på oppsplittingen av medlemsmassen er endret i 2018 i og med innføring av 

familiemedlemskap 
 

Medlemmer fordelt på våre primærkommuner 

Kommune 31.12.18 31.12.17 31.12.16 
Endring i 

% 

Lillehammer 2 393 2 340 2 231 2,4 % 

Øyer 269 247 215 10,2 % 

Gausdal 299 277 266 8,3 % 

Ringsaker 177 175 171 1,2 % 

Øvrige 107 106 86 1,2 % 
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Høstmøte 

DNT Lillehammer gjennomførte 21. november 2018, der Torkel Haugen og Inger Elin Nes 

Hjelle gjestet oss med foredrag om «Fra hjem til hjem over fjellene». Møtet ble holdt på 

Fabrikken , og det var rundt  60 fremmøtte. 

 

Representasjon 

 Tom Harald Hansen har deltatt på styreledersamlinger, og har sammen med Ragnvald 
Jevne deltatt på møter med Hedmark/Oppland-foreningene 

 På landsmøtet i Oslo deltok Birgit Sildnes, Erland Flaten, Tom Harald Hansen og 

Ragnvald Jevne. 

 Erland Flaten har deltatt på seminarer og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt.   
 

Høringer og uttalelser 

DNT Lillehammer har i løpet av årsrapportperioden gitt uttalelser om følgende saker: 

 Båndtvang for hund i Gausdal 

 Reguleringsendring for Kroksjølia ved Sjusjøen - hyttebygging 

 Verdisetting av friluftsområder i Øyer 

 

Informasjon 

Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på 

ulike måter.  

 Annonsering i Byavisa av våre tallrike og varierte aktiviteter forteller allmennheten mye 
om foreningens virksomhet. I tillegg har de fleste turer og arrangement i regi av DNT 

Lillehammer stått oppført i "Det skjer” -spalten i GD samt på nettstedet GD-PULS.  

 Det har i tillegg vært reportasjer og omtale flere ganger i GD og Byavisa om våre turer og 
aktiviteter. 

 Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende, og er mye besøkt. Her finner man 

også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 

 Foreningen har dessuten brukt Facebook i 2018, både hovedforeningen og flere grupper 
(Fjellsportgruppa, Trilleturene, Barnas Turlag og DNT ung). 

 Turprogrammet ble i 2018 trykt i 4000 eksemplarer, og delt ut til alle medlemmer i 
Lillehammer, Øyer, Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres 

turprogrammet til forretninger, større bedrifter i området osv.  

 

DNT Lillehammers internett-sider 

Hjemmeside: lillehammer.dnt.no 
E-post: lillehammer@dnt.no 

 

Styrets oppsummering 

Styret ser tilbake på et godt år, som viser at DNT Lillehammer følger opp vedtatte strategier 

fra DNT sentralt, og at foreningen er en aktivitetstilrettelegger med betydning for alle 

målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har 

gjort det mulig å opprettholde en svært variert meny av turtilbud og aktiviteter.  

 

Turbokprosjektet 

Inspirert av ekteparet Reidun og Bjørn Winquist, som i 2001 ga ut forrige turbok, ble en ny 

turbok for vårt nærområde lansert i mai 2018. Dette ble i hovedsak DNT Lillehammers bidrag 

til 150 års jubileumsfeiringen i 2018. Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten en 

http://www.dntlillehammer.no/
http://www.dntlillehammer.no/
mailto:lillehammer@dnt.no
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entusiastisk redaksjonskomite, som med stor iver og pågangsmot skred til verket, og en dyktig 

redaktør som holdt i trådene hele vegen. Boken ble en salgssuksess, og det må trykket et nytt 

opplag i 2019. En stor takk til alle bidragsytere, hva enten det gjelder beskrivelser, kart, bilder 

og design, en takk også til våre støttespillere. 

 

 

Andre momenter styret vil framheve 

DNT Lillehammer etablerte i 2016 i samarbeid med Frivillighetssentralen i Gausdal en 

gågruppe for seniorer i tilknytning til prosjektet «Aktiv i 100». Dette ble videreført i 2018, og 

er et svært populært tiltak med økende antall deltakere. Formiddagsturene i Lillehammer er 

også blitt en del av dette prosjektet. Gågrupper for seniorer er også etablert i Øyer, og dette 

bør videreutvikles i 2019. Barnas Turlag er nå vel etablert i Gausdal, og er under utvikling i 

Øyer i samarbeid med bl a Øyer kommune. 

 

DNT Lillehammer har i løpet av år bl a deltatt eller vært medarrangør på følgende 

arrangementer: 

- Vi på 75 konferansen etter invitasjon fra Lillehammer kommune 

- Langsua (Ormtjernskampen) nasjonalpark 50 år 

- «Den unge Thor Heyerdal i Øyerfjellet» i samarbeide med Øyer Historielag 

- Markering av eldredag 2018 i Gausdal 

- Åpent møte om «fjellgrenser»  

- Historien om DNT Lillehammer etter invitasjon fra Fåberg og Lillehammer historielag 

 

Turpostkasser på Nevelfjellet, Balbergkampen og Lunkefjellet er populære turmål. Mange 

skriver seg inn i bøkene. Samarbeidet med Bedriftsidrettskretsen om «Ti på topp» fortsatte i 

2018. Til sammen 10 turpostkasser har vært utplassert på ulike steder i Lillehammer med 

20 000 besøkende. Noen av kassene er tilgjengelig for rullestolbrukere. Begrepet «TOPP» må 

derfor ikke oppfattes som fjelltopp, men som et attraktivt turmål.DNTs app «Sjekk-Ut», med 

elektroniske turmål, har også blitt fulgt opp av vår forening. 

 

Opptur for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca.350 deltakere, som gikk opp på 

Balbergkampen via en etablert runde. Konseptet var det samme som de åtte foregående år, og 

ble gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere. På sletta ved 

bommen var det diverse aktiviteter, som klatretårn fra Tyrili, bueskyting og volleyball. 

 

Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen, ble gjennomført for tiende 

gang, denne gangen med to arrangementer på en uke hver. Til tross for stor anleggsaktivitet 

rundt Krokbua, ble arrangementet avviklet på en smidig måte i samarbeide med utbygger. 

 

Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av 

styremedlemmene har deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2018 

kom i samme design og format som vi har hatt i flere år. Programmet viser hele foreningens 

bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og aktiviteter, og som idébank for 

egne turer. Gjennomføring av «Ambassadørkurs» bidrar også til å spre kunnskap om DNT. 

 

Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er 

påkrevd. Styret vil dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som 

en ressurs for hele foreningen. Styret ser med tilfredshet på at flere av våre medlemmer deltar 

på turlederkurs. 
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Når det gjelder hyttene våre, har vi ikke foretatt en systematisk risikovurdering av alle forhold 

i 2018. Men vi vil framheve at det viktigste brannforebyggende tiltaket er solenergi (eller 

nettstrøm), som betyr mindre bruk av bart lys. Medregnet to sikringsbuer disponerer DNT 

Lillehammer 9 bygninger som brukes til overnatting. 6 av disse har belysning basert på 

solenergi, Kittilbua har nettstrøm. 

 

Samarbeidet med GD har fortsatt i 2018 om felles arrangement. Det første var mellom 

Værskei og Skjellbreidhytta med rundt 60 deltakere, og det andre var 7-fjellsturen. På større 

arrangement benytter vi oss av prosjektledere. Tom Harald Hansen var prosjektleder for 7-

fjellsturen, og Erland Flaten var prosjektleder for Opptur i 2018.  

 

DNT Lillehammer deltar også i en arbeidsgruppe vedrørende etablering av «fjellgrenser» på 

tvers av kommunegrenser i Øyer, Lillehammer og Ringsaker. 

 

Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2018.  

 

DNT Lillehammer, hovedstyret 

 

 

Tom Harald Hansen   Elise Solberg Løvlund Ragnvald Jevne       

Leder/Økonomi   Nestleder   Styremedlem 

 

 

Signemette Granheim Larsen  Jøran Lund Prestrud  Dag Vagnby  

Styremedlem    Styremedlem   Varamedlem 
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ÅRSMELDING 2018 FJELLSPORTGRUPPA, DNT 

LILLEHAMMER 
Vi i styret er godt fornøyd med nok et år med god aktivitet i gruppa.  

Gruppa har 696 medlemmer, en økning på 69 medlemmer siden 2017. 

 

STYREAKTIVITET:   
Fem styremøter har blitt avholdt i 2018, i tillegg har det vært masse kommunikasjon mellom 

styremedlemmene og leder på mail, telefon, SMS og styrets Facebook-side. 

 

Facebook-siden til DNT Fjellsport har fungert brukbart og blir brukt som 

kommunikasjonskanal til medlemmene. Der skal det komme en liten turrapport etter alle turer 

arrangert i FSG sin regi. Det ser ut til å ha blitt gjort i all hovedsak. I tillegg skal det følge en 

turrapport etter alle turene som legges på hjemmesiden vår. Der har vi ikke 100% score og 

vært litt tungt å følge opp. Men dette er viktig med tanke på at dette er hovedkanalen til DNT 

og muligheten for «andre» å få innblikk i vår aktivitet. 

 

DNT Lillehammer har hatt mange styremøter også i 2018. Leder i Fjellsportgruppa har deltatt 

på alle møter unntatt to. Erlend Øien Sørnes møtte i stedet ved ett av disse to.  

 

Leder var også til stede DNT Fjellsport sitt Årsmøte i Lofoten 5.-8. april 2018. Et veldig 

inspirerende møte med mange fjellsportinteresserte. 
 

DNT Fjellsportgruppa søkte Erling Bjørstads Stiftelse om midler til oppgradering av 

utstyrsbanken vår i 2018. 

 Vi søkte om kr. 35000,- i 2017 og fikk tildelt kr. 17500,- for bruk i 2018. 

Disse pengene ble brukt til innkjøp av to telt, to rando-tau, ett robust klatretau, en GRIGRI og 

en slynge. Utstyret er kjøpt inn hos Intersport Lillehammer som gav gode rabatter slik at vi 

fikk mye godt utstyr for disse pengene. 

I år har vi på nytt søkt om midler, vi søkte om 19000,- og fikk innvilget 10000,-. Disse 

pengene skal gå til nybegynnerkurs, ev. kursing av allerede etablerte turfolk som igjen kan 

gjøre nybegynnerkurs/rekruttering.   
 

Det har ikke vært noe kursaktivitet i regi av FSG 2018. 

 
 

Intersport Lillehammer: Fjellsportgruppa har siden høsten 2016 hatt et utvidet samarbeid 

med Intersport, der medlemmer får spesielt gode rabatter på blant annet soveposer, toppturski 

og fjellsko. I tillegg beholder vi DNT-rabatten, med 15% på alle produkter. Intersport har 

også arrangert egne kundekvelder og informasjonskvelder for medlemmene av 

Fjellsportgruppa, med ytterlige rabatter på utvalgte produkter.  

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSAKTIVITET:   

Vi hadde 15 turer i 2018, hvorav to turer ble kansellert på grunn av dårlig vær, for liten 

påmelding og skredfare. Noen andre ble lagt om noe pga. vær og føreforhold. Et par turer ble 

også arrangert sammen med andre turlag. 



 

 

 

9 

 

Den store tur-begivenheten 2018 var Jubileumsturen til Leirvassbu 1.maihelgen. 25 deltagere 

og fulltegnet. En meget vellykket helg hvor FSG spanderte 3-rettes på egne medlemmer. 

 

Flere av turene vi arrangerer har hatt mange deltagere fra andre turlag. Styret ser det som 

hyggelig at andre er interesserte i våre aktiviteter, men ser det som bekymringsfullt at flere av 

turene har kun deltagere fra andre turlag. Dette gjelder spesielt barmarks-turene. Styret har 

diskutert en ev. påmeldingsavgift for andre medlemmer. Dette er også tatt opp med DNT-

Lillehammer og vi oppfordres til å prøve dette som en forsøksordning.    

 

FSG arrangerte turlederkveld 17. september med bra oppmøte. Arrangementet var et 

samarbeidsprosjekt med resten av DNT-Lillehammer. Et arrangement som gruppene roterer 

på å arrangere. 

 

Det har vært etterspurt om FSG kan være med å støtte opp om DNT-Ung og ev. stille med 

noen som kan bidra som faddere/støttepersoner. Dette har vi ikke klart å komme i mål med, 

men fortsatt aktuelt. Styret ser på DNT-ung som et naturlig sted å rekruttere medlemmer og 

fremtidige turledere fra. 

 

Vi har også bidratt med utstyr og råd til Barnas Turlag sine aktiviteter. Noen medlemmer har 

også bidratt som tur- og aktivitetsledere der.  

 

Det ble også forsøkt dratt i gang et par aktiviteter på FB, men usikker om dette resulterte i tur. 

Vi ønsker større engasjement og initiativ på FB-siden mer enn velkommen  

 

 

 

Styret 2018: 

 

Peder Løvik, Leder 

Ragnhild Moen Holø, sekretær 

Ingvild Rennan Morken, programansvarlig 

Marthe Jordhøy, programansvarlig 

Erlend Øien Sørnes, webansvarlig og turrapporter 

Silje Frøysland, programansvarlig 

Terje Andrè Wad-Gylterud, ansvarlig for risikoskjema 
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Turkomiteen. Årsrapport 2018. 
 

Turkomiteen har bestått av: 

Elisabeth Hasselknippe 

Lars Urlien 

Aina Brusveen 

Gro Håkenstad 

Jens Tore Nielsen 

Inger Veiteberg (ansvar kveldsturer) 

 

Møter. 

Det er avholdt 7 komitemøter, 4 av dem for planlegging og evaluering av turprogram. 

  

 

Dags/helgeturer  

Det er gjennomført 13 av 17 planlagte dagsturer og 6 helgeturer, med til sammen 367 

deltakere.  

På 7-fjellsturen deltok 100 personer.   I år er kun 4 turer er avlyst pga få påmeldte i 

kombinasjon med dårlig vær, eller sykdom hos turleder. 

 

Formiddagsturer /Aktiv i 100 

Formiddagsturene går på mandags formiddag fra april til juni og september til november. 

Lillehammer: Anne Siri Rønning Bakkeberg har koordinert turene i Lillehammer. 

Det er gjennomført 18 turer med til sammen 265 deltagere.  

Gausdal: Jøran Lund Prestrud har koordinert turene i Gausdal. 17 turer er gjennomført, med 

til sammen 377 deltakere.  

Øyer: Elise Solberg Løvlund har vært kontaktperson i Øyer. Fordi de planlagte turene 

kolliderte med turer i LHL-regi, har det ikke vært aktivitet i 2018. I 2019 er det byttet dag for 

turen, og aktiviteten gjenopptas. 

 

Kveldsturer  

Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdagskvelder i 

sommerhalvåret.  

I alt har det vært gjennomført 17 turer med til sammen 484 deltagere.  

 

 

Samarbeid med GD. 

Vi har også i år hatt et samarbeid med GD om ”Ut på tur”-turer, hvor GD står for annonsering 

og ”gavedryss” og vi for turledelse. Turene gikk som fjellmarsj fra Værskei til 

Skjellbreidhytta i juni, og   7-fjellstur i Øyerfjellet i september.  

 

 

Turlederutdannelse. 

14 deltakere har deltatt på ambassadørkurs.  

11 deltakere har deltatt på nærturlederkurs.  
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ÅRSMELDING  FOR  2018 – Sti- og løypekomiteen 
 
Medlemmer 

Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav 

Sveinhaug,  

Olav Tjønntveit, Johnny Vinju og Martin Åsegg.  

 

Komiteen har hatt to møter: 23. mai ble det lagt planer for den enkeltes arbeid for sommeren, 

og dette ble oppsummert 28. november.  

 

 

Aktiviteter 

DNT Lillehammer har ansvar for om lag 400 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 

2018 gjort en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst 

rydde for å hindre gjengroing.  

 

SLK har også i år produsert og lagt ut mange klopper: Nord for Goppollen på Rondanestien 

(500 m), ved Vedemslia (350 m) og ved Nordseter (100 m), samt på kortere strekninger andre 

steder.  

 

Av andre større arbeider nevner vi: 

- Opparbeiding av en stirunde over høgdene vest for Hunderfossen, kalt Panoramastien 

– inklusive skilting, merking og oppsetting av platekart. 

- Etablering av stiforbindelse fra Hornsjøen via Hynna til Øyungshytta, i samarbeid med 

Hamar og Hedmarken turistforening.  

- Utbedring av stien inn til Krokbua. 

- Gjenoppbygging av bru over Kruggerudbekken, på sykkeltraseen mellom 

Hundersetervegen og Balbergskaret.  

- Rydding og skilting av ny skiløypetrase mellom Lunkefjellet og Nordseter, i 

samarbeid med Lillehammerfjellet løypeselskap.  

- Utbedring av Birkebeinerløypa nedenfor Inngjerdingsmyra  

- Revisjon og nye opplag av skiløypekart. 

 

Også personer utenfor komiteen har utført mye arbeid. Vi takker følgende for selvstendig 

innsats eller deltakelse på dugnader: Arnfinn Anfinnsen, Jørn Breili, Sigmund Brøste, Ivar 

Engeland, Svein Fyksen, Finn Haraldstad, Ivar Hjelmseth, Ragnvald Jevne, Per Harald 

Jørgensen, Inge Bugge Knudsen, Ole Jørgen Lind, 

JJan Nyengen, Bjørg Ø. Simonsen, Dag Sulheim, Semming Teigen, Lars Urlien og Tor 

Håkon Viken. 

 

 

Økonomi 

De mange prosjektene har ført til store utgifter, særlig til klopping og skilting. Når så 

kartsalget har vært noe mindre enn de foregående årene, er regnskapet gjort opp med et 

underskudd på omkring kr. 125.00.  Et detaljert regnskap vil bli lagt fram på foreningens 

årsmøte. 
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Barnas Turlag Lillehammer, Øyer og Gausdal 
 

DNT Lillehammer har en aktiv gruppe i 

Øyer, Lillehammer og Gausdal. 

Aktiviteten omfatter dessuten et stabilt 

trilleturmiljø. Nina Bransar, Liv Lundstein 

og Ingvill Helset har i 2018 holdt i tøylene 

i Barnas Turlag på Lillehammer. I Øyer 

har Elise Løvlund vært koordinator og i 

Gausdal er det Liv Fyksen og Edel Klaape-

Aasdal som er i styret. Ingvill har ledet 

gruppen siden årsmøtet. Trilleturene har 

blitt koordinert av daglig leder i DNT 

Lillehammer. 

 
 

 

Barnas Turlag har en egen hytte, Krokbua, like i nærheten av byen. Sigrid Skjølås har hatt 

ansvaret for tilsynet av hytta. Hvert år legges arrangement hit for å gjøre området og hytta 

kjent for familiene i Lillehammer. Djupslia er en annen av DNT Lillehammer sine hytter som 

er tilrettelagt for barnefamilier.  

 

Barnas turlag på facebook 

BT Lillehammer og BT Gausdal har egen facebook-side hvor informasjon og bilder om og fra 

turene blir lagt ut. Trillegruppa har også egen facebook-gruppe. I slutten av 2018 ble det 

etablert en fb-side for bt i Øyer også.  

 

Aktiviteter 

Aktivitetene beregnet på barn og barnefamilier har vært svært variert. Vi har i 2018 i større 

grad enn tidligere søkt samarbeid med andre organisasjoner i tillegg til samabeid i egen 

organisasjon.  

 

Turåret begynte med skøytedag i 

Vingnesvika i 2018 som i 2017. I år hadde 

DNT 150-årsjubileum og dette ble markert 

på Kom Deg Ut-dagen. Vi hadde svært 

godt oppmøte på denne dagen med god 

mediedekning med bla innslag på 

dagsrevyen. Barnas Turlag har ansvar for 

gjennomføring av de nasjonale «Kom-deg-

ut-dagene» hvor en er på vinteren og en på 

høsten. Kom-deg-ut-dagen i september ved 

Nevelvatn, i samarbeid med Fåberg 

Østsides Utmarkslag, Fåberg fjellstyre og 

Lillehammer speidergruppe, var også et 

strålende arrangement med mange 

deltakere!  
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Noen av de andre aktivitetene fra 2018 er isfiske, hundekjøring og skitur til Hærfjellet på 

vinteren. Andre vinteraktiviteter var aktivitetsdag på Rundhaugen og måneskinnstur. 

Overnatting i svevetelt er et svært populært arrangement som også i år ble avholdt ved 

Abbortjern. Vi gjennomførte 4 klatredager på Tyrili Klatring; en helg på våren og en helg i 

november i tillegg til uteklatring u mai. Vi har vært en tur til Helvete og på gått kulturstien 

ved Kittilbu.  

 

Barnas Turlag Øyer, Gausdal og Lillehammer arrangerte i 2018 30 store og små arrangement. 

Vi hadde noen få avlysninger pga dårlig vær (Terrengsykkeltur og overnattingstur til 

vestfjellhytta.) 

 

Nytt av året er at vi har prøvd oss med arrangement av en litt tøffere tur for de største ungene. 

I 2018 gikk denne turen til Jotunheimen og Krossbu. Vi gikk over bre til toppen Kalven som 

ligger i hjertet av Jotunheimen.  

 

   
 

Trilleturer har vært gjennomført 

regelmessig hver onsdag/ torsdag (unntatt 

midt på sommeren). Trilleturene er et godt 

tilbud til unge foreldre som er hjemme med 

barn, og som ønsker å trille og trimme 

sammen i sosialt fellesskap. Et kjennetegn 

ved trilleturene er at de har ulike 

utgangspunkt, og at de følgelig byr på stor 

variasjon i type turmål og terreng.  
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Friluftsskole 

Vi har også gjennomført DNT skolefri i to uker på Krokbua i skolens sommerferie.  

Konseptet går ut på at ungene leveres om morgenen og hentes igjen av foreldrene om 

ettermiddagen. Natursti, turer til fots og med kano, spikking, orientering, førstehjelp og 

matlaging på bål sto på programmet.  

 

Kano 

Vi har 6 kanoer i naustet ved Krokbua. Disse er populære for medlemmer og andre som kan 

leie kano for en dag, og padle på strekningen Kanalen, Krokflø, Bottilflø og Tuveitflø. 

 

Førstehjelpskurs  
Ble arrangert for turlederne på SFO-uka tidlig på sommeren, like før friluftsskolen.  
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DNT LILLEHAMMER - HYTTEKOMITEEN   

ÅRSRAPPORT 2018 

 
Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder: 

 

Hyttekomiteen har i 2018 bestått av følgende medlemmer: 

 

Per H. Jørgensen (leder)  Alle hyttene 

Torbjørn Monset   Vetåbua 

Bodil Ulimoen    ----«---- 

Brit Svoen    ----«---- 

Åge Solheim    ----«---- 

Jørn Breili    Djupsli 

Tom Harald Hansen   ----«---- 

Henning Jakobsen   ----«---- 

Ragnar Manengen   Lyngbua 

Steinar Fossum    ----»---- 

Arild Aamodt    Skjellbreidhytta 

Aina Irene Lien    ---------«-------- 

Hallgeir Haugen   Kittilbua 

Oddbjørn Rundsveen   ------«---- 

Inge Bugge Knudsen   Vestfjellhytta 

Ragnvald Jevne    -------»------- 

Ivar Engeland    -------«------- 

Edel Klaape-Aasdal   -------«------- 

Sigrid Skjølås    Krokbua 

Emil Skjølås    -----«---- 

 

Krokbua, som primært er hytta til Barnas Turlag ligger organisatorisk under Hyttekomiteen 

når det gjelder det bygningsmessige, mens disponeringa blir uendret. 

 

GENERELT OM DRIFT AV HYTTENE: 

 

Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynsmenn) er å holde hyttene i orden, med 

rydding og renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass 

og nødvendig forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater. 

Tilsynsmennene forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider.  

Større vedlikeholdsarbeider søkes utført på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av 

respektive tilsynsmenn. 

Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalingskassene på de respektive hytter, og 

å bringe betalingsblanketter til Vandreskoen, evt til Leder Hyttekomiteen for videre 

behandling. 

Det tilstrebes å få til minimum månedlige besøk på alle hyttene for å sjekke status, og hente 

betalingsblanketter. I vintersesongen kan det gå lengre mellom besøkene, spesielt på de 

hyttene som er minst brukt. 

 

Det er nå innført booking av sengeplass på Skjellbreidshytta og Vestfjellhytta – og det kan se 

ut som om dette har hatt en positiv effekt på besøket på disse hyttene. 



 

 

 

 

 

 

16 

DNT Lillehammer fakturerer nå selv sine gjester via Azets’s regnskapssystem, noe som har 

ført til en betydelig besparelse for foreningen.  

 

Utførte dugnader/tiltak i 2018: 

 

Vetåbua: 

Rengjøring og rydding, etterforsyning av proviant, rydding av skog, kapping, kløyving, 

stabling av ved samt rydding av kvist: 300 dugnadstimer. 

 

Djupslia: 

Etterrakst etter renoveringa; Ny dør i skålen, stort sett utvendige arbeider med tynning av 

skog ned mot vatnet med påfølgende vedarbeid. 

Dugnadsinnsats: 175 timer. 

 

Lyngbua: 

Vanlig tilsyn, 20 dugnadstimer. 

 

Skjellbreida: 

Ordinært tilsyn.  Hytta var endepunkt for fellestur fra Værskei med litt ekstra arbeid i den 

forbindelse.  Booking innført på 1 rom. 

50 dugnadstimer. 

 

Kittilbua: 

Ikke utført spesielle tiltak utover rengjøring, mottak av ved og ordinært tilsyn. Noe rydding av 

kratt rundt hytta.  I skrivende stund foreligger takst og tilbud om kjøp fra Statskog sin side.  

DNT Lillehammer er i forhandlinger med Statskog om dette. 

 

Vestfjellhytta: 

Kompletterende arbeider innvendig og utvendig i / på hytta.  

Utedass kommet på plass på hytta, brønn boret og leverer.  Vannet er rent og fint, men formelt 

ikke godkjent av Gausdal kommune.  Ny vannprøve vil bli tatt.  Booking innført på 1 rom. 

   

Krokbua: 
Vanlig tilsyn / rengjøring.  Nytt «kjøkken» montert, nye senger satt inn.  Betydelig 

skogrydding - med produksjon av ved til følge – foretatt.  Montering av solcellepanel 

igangsatt, (ikke ferdigstilt).  

 

Samlet dugnadsinnsats: 

Som foranstående oversikt viser har tilsynsmenn og andre hatt til sammen ca 1200 

dugnadstimer på hyttene.  

 

PLANER FOR 2019 

 

Alle hyttene: 

Rengjøring, skifting av sengetøy og generelt ettersyn, sjekk/utskifting av røykvarslere og 

brannslukkingsapparater. Gå gjennom, og systematisere «oppslagsjungelen» i hyttene.  

Ta i bruk sjekkliste for utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene. 
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Vetåbua: 

Omfattende renovering av begge hyttene, samt ombygging av nordre skåle, under planlegging 

v/Torbjørn & Co.  Arbeidsplan vil foreligge før sommeren.  Stor dugnadsinnsats er påkrevet. 

Innføring av booking på 1 rom ? 

 

Djupslia:  

Diverse kompletterende arbeider; fortsatt skogrydding mot vatnet. Innføring av booking ? 

 

Lyngbua: 

Arbeide med planer og søknad om ny hytte. 

 

Skjellbreida: 

Jobbe videre med evt kjøp. 

 

Kittilbua: 

Jobbe videre med evt kjøp, og dersom det går i orden; planlegge evt sikringsbu med mer. 

 

Vestfjellhytta: 

Ny vannprøve, kompleterende arbeider med utedoen og sikringsbua. 

 

Krokbua: 

Fullføre arbeidet med solcelleanlegget samt utvide skålen (?). 

 

 

Besøk på hyttene i 2018: 

 

  Des 17 - des 18     Des 16- des 17 

Hytte Overnattin

g 

Dagsbesø

k 

Sum Overnatting Dagsbesø

k 

Sum 

Djupsli 595 17 612 481 19 500 

Vetåbua 614 10 624 594 36 630 

Lyngbua 86 0 86 55 0 55 

Skjellbreida 127 10 137 98 10 108 

Kittilbua 70 4 74 76 4 80 

Vestfjell 253 13 266 171 19 190 

Krokbua 120 350 470 159 350 509 

Totalt 1 865 404 2 269 1634 438 2 072 

       

  

Lillehammer, 29.01.2019 

 

Per H. Jørgensen/Leder Hyttekomiteen 
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Årsmelding 2018 for DNT ung  
 

DNT ung Lillehammer planlagte 11 turer, gjennomførte 7, avlyste 5, og en gjennomførte en 

alternativ tur.  

Gjennomførte turer 
Hundekjøring Astridbekken 

Hundekjøring i Astridbekken hadde 24 påmeldte (maksimalt), med en del fra 

Ingeniørhøgskolen på Jørstadmoen, noe fra høgskolen og noen flere unge. Turen ga mulighet 

for både sosialisering ved bålet og Hundekjøring. Suksessen med denne aktiviteten tror vi 

kommer fra at det er en unik opplevelse som man ikke kan oppleve hvor som helst.  

Isklatring i Mesnaelva 
Isklatringen hadde 12 påmeldte (maksimalt) med noen som jobbet i Lillehammer og noen fra 

Ingeniørhøgskolen. Samarbeidet med instruktøren (Sigbjørn Kvannli kunne ikke, men John 

Wilhelm Johnsen tok jobben) fungerte godt, og vi tok med utstyr fra lageret. Vi tror turen 

fungerte godt på samme grunnlag som hundekjøringen.  

Surfetur til Stadt  
Surfeturen hadde 10 påmeldte (maksimalt) der alle deltakerne kom fra Lillehammer (med en 

turleder/ turkoordinator). Det ble kjørt to leiebiler fra Hertz til Stadt med reise på fredag og 

søndag. Surfeturen ga muligheten til å oppleve en litt annen natur enn klassisk skog og ga 

dermed deltakerne et bredere syn på naturen og de mulighetene den gir. Vi surfet lørdag og 

søndag og gikk tur i området lørdag.  

Kajakkurs  
Kajakkurset hadde 9 påmeldte (av 10), der en ble syk og ikke kunne møte opp. Instruktøren 
var Jan Flor som holdt et godt kurs der alle de 9 fikk grunnkurs hav. DNT ung fikk nedsatt 

pris noe vi tror bidro til at så mange meldte seg på.  

7 fjellstur  
7 fjellsturen hadde 12 påmeldte hvorav 3 av dem kom hele veien fra Oslo for å bli med. DNT 

ung hev seg på 7 fjellsturen til DNT Lillehammer og gjorde at planlegging var enkel å 

gjennomføre. Konseptet gikk ut på å samle ungdom som gikk turen alene og dermed skape et 

samhold mellom dem – en møteplass. Det tror vi at vi fikk til. Til tross for dårlig vær møtte 

det mange opp, og været førte til at gruppen måtte splittes. Turleder gikk med de som tok den 

lengste ruten for å sikre seg at de kom frem helskinnet. Dette var en god vurdering da en av 

deltakerne hadde problemer med et kne. Tempoet ble sakket ned, og deltakeren kom seg i mål 

fornøyd.  

Storhøliseter 
Dette var en alternativ tur som ble planlagt dagen før grunnet uvær i området til den originale 

turen Romsdalseggen. Det var 6 stykker som fortsatt ble med. Vi kjørte 2 Hertz leiebiler og 

opplevde en fantastisk høstnatur på Storhøliseter. Lørdagen ble brukt til å gå til å besøke 

veslevatnet, der søndagen ble brukt til å bestige Storhøpiggen. På turen hjem besøkte gikk vi 
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en tur ved Espedalen fjellhotell. Til tross for at turen ble planlagt dagen før var alle svært 

fornøyde med turen!  

Grønn fredag  
Grønn fredag ble arrangert på Vandreskoen og ble med det Grønne temaet til Mesnasenteret. 

Til tross for at tilgjengeligheten var enkelt (i byen) var det færre som møtte opp i år enn 

tidligere. En hypotese er at det er vanskeligere å komme seg til byen med utstyr enn om man 

hadde brukt bil (noe som er litt ironisk siden Grønn fredag fremmer miljøet). Medieomtale 

om saken ble gitt ut i GD som en del av konseptet til Mesnasenteret og via både facebook og 

instagram.  

 

Avlyste turer 
Snøhuletur  

2 påmeldte. Vi tror at terskelen for å overnatte i snøhule var altfor høy og at medieomtalen av 

denne turen var for svak til å skaffe nok påmeldte.  

Kitekurs på Kroksjøen 

3 påmeldte. Usikkert hvorfor det var så få som meldte seg på.  

Friluftsliv for nybegynnere  

0 påmeldte. Medie og rekrutering foregikk bare på sosiale medier og det er derfor vanskelig å 

treffe de som ikke har vært på tur tidligere eller folk med innvandrerbakgrunn. Samtidig var 

kurset lagt opp til at det skulle være overnatting noe som kunne skape større terskel for å bli 

med. Anbefaler å ha det over 3 dager neste gang. Arrangementet ble flyttet til oktober.  

Romsdalseggen  

8 påmeldte, men på grunn av dårlig vær ble den alternative turen “Storhøliseter” arrangert.  

Friluftsliv for nybegynnere  

0 påmeldte. Samme som for første forsøk.  

Skitur til Skeikampen for ungdom med HINN 

0 påmeldte via DNT, 2 via facebooksiden. Turen var stort sett avhengig av samarbeid med 

HINN (Høgskolen i Innlandet) for å få tak i deltakere. Fordi HINN hadde eksamensperiode i 

desember var det vanskelig å få tak i deltakere.  

 

Styrearbeid  
Fra og med sommeren 2018 tok Lasse Mikalsen over som styreleder og ett nytt styremedlem 

(Preben Gjertsen) tok ansvaret for medie og rekruttering. Fordi turlederansvaret har ligget hos 

styret tidligere og to turledere ikke er nok til å gjennomføre alle turene til DNT ung har det i 

perioden fra September til Desember blitt utviklet et nettverk av turledere som kan gjøre 

denne jobben. I Desember var vi 6 turledere. På grunn av det lave antallet styremedlemmer 

har det ikke vært kontinuerlige styremøter, men kommunikasjon over Facebook.  
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Første toppen fra 7-fjellsturen. Merk håret som flyr (vind) og det gode humøret (tomlene). 

 
Fra Storhøliseter ved Storhøpiggen.  

 


