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Sted: Teams Online 

Tid: Torsdag 28.mai kl. 19. 

 

 

Saksliste:  

1. Leder ønsker velkommen 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av sekretær 

5. Valg av 2 til å underskrive protokollen 

6. Årsberetning fra styret 

7. Årsberetning fra Barnas Turlag 

8. Årsberetning fra Stigruppa 

9. Årsberetning fra Ung Odal 

10. Årsberetning fra Stiggarti 

11. Årsberetning fra Hyttekomiteen 

12. Årsberetning fra Kjentmannsmerket 

13. Regnskap 2019 

14. Budsjett 2020 

15. Kontingent for 2020 

16. Vedtektsendring 

17. Valg 

 

 

DNT Odal  

V/Hjalmar Nergaard 

Leder av styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING FRA STYRET 



  

 
 

   
 

 

Styret 

 

Styret har bestått av: 

Hjalmar Nergaard (leder) 

Anne Lyngstad (leder Barnas Turlag / Nestleder i styret)  

Kari Brattlie (kasserer) 

Bjørn Erik Sandnes (Info)  

Margareth Ramstad (sekretær) 

Unni Høiberg (Stigruppa) 

Sondre Skjerven (leder UNG) 

Heidi Andreassen (Tur og Kurs komiteen) 

Bjørn Erik Sandnes (styremedlem) 

Knut Lysell (hyttekomite) 

 

Sonja Bjørkund (varamedlem) 

Ole Kristian Steinbekken (varamedlem) 

 

Ledere av undergrupper har hatt møterett i styremøter: 

Kari-Anne Tangen (KMM) 

Liv Torild Nymoen (Aktiv i 100)  

Jan Trygve Akre (Stiggarti) fra juli 

 

Styret har i 2019 hatt 8 ordinære styremøter 

Styret er et arbeidende styre som har arrangert turer og arrangementer. 

 

 

 

 

 



  

 
 

   
 

I juni døde Øivind Strand – dette er et stort tap for DNT Odal. Øivind var sentral i oppstarten av DNT Odal og i 

prosessen rundt å bli selvstendig medlemsforening. Han hadde et stort hjerte for barn og ungdom. Mange 

ungdommer har fått flotte naturopplevelser fordi at Øivind og Kari-Anne har vært ledere. Hans engasjement for 

naturen har vært viktig og hans minne skal leve lenge. 

Ved bisettelsen ønsket familien gave til DNT Odal fremfor blomster, tilsammen 50.400,- DNT Odal skal finne en 

måte å benytte disse pengene på en måte som ivaretar -Øivinds verdier. 

I forbindelse med minnesamværet på Hansmyra re-merket vi Sætervegen fra Bjerten 

 

På den positive siden har 2019 vært et fint år for DNT Odal 

 

Vi åpnet kano/kajakk-naustet i Mo. Vi tror dette blir et flott tilskudd til vårt tilbud. Brukte kajakker ble kjøpt inn 

etter at vi vant 20.000 fra Norsk-Tipping under Landsmøtet i Svolvær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En spesiell takk til Margareth og Heidi for stødig gjennomføring av prosjektet. 

 

Aktiv i 100 – Ukentlige turer for de som har tid til å gå på tur på dagtid. 

Allerede fra første tur har dette vært en ubetinget suksess. 25-40 personer møter opp uke etter uke og får flotte 

naturopplevelser. En stor takk til Liv som har vært primusmotor og hennes gjeng. 

 

Sti-arbeidet har kommet på track       vi har i 2019 endelig fått satt opp en velfungerende gruppe med stiarbeid 

som hovedgeskjeft.  

 

2019 er første fulle året hvor organiseringen av styret har virket. Modellen har medført større engasjement og 

gitt fremgang på alle områdene. 



  

 
 

   
 

 

Informasjon 

Våre informasjonskanaler:  

Turprogram, Odalsportalen, Glåmdalen, SMS-tjenesten, Facebook. 

 

 

Antall likes per 10.3: 

DNTOdal 1257 

Stiggarti 1135 

Kjentmannsmerket 1034 

DNT Ung Odal 228 

Barnas Turlag 197 

Aktivitet og hytter 

Vi har hatt over 400 deltagere på våre arrangementer. I tillegg kommer alle deltagere på Kjentmannsmerket, ca 

400 og deltagere fra Stolpejakten, ca 1000.  

 

Vi har hatt om lag 90 overnattingsdøgn og 80 dagsbesøk ganske jevnt fordelt på de tre hyttene våre, Karterud, 

Bergersetra og Bjørketangen. 

 

Dugnad 

Det er fortsatt vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange dugnadstimer som er lagt ned i løpet av året på grunn av 

manglende system for rapportering. Utfordringen til nytt styre er å forbedre dette. Forslagsvis at hver 

gruppeleder fører regnskap. Beregninger antyder ca 1 362 dugnadstimer. 

 

Medlemmer 

Medlemstall 2019: 503, mot 539 i 2018. 
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Representasjon på landsmøter 

Vi var representert med tre personer på landsmøtet i Lofoten  Hjalmar, Kari-Anne og Heidi.  

Saker:  

• Vindkraft 

• Fremtidige organisering av landsmøte/møteplasser for DNT 

Hvert landsmøte så stiller sponsor Norsk Tipping opp med en konkurranse hvor vi i år stakk av med hovedpremien 

20.000 – fordi vi hadde ideen om å kjøpe brukte kajakker til vårt kajakknaust.  

  

Båthus 
Vi har fått tillatelse av Nord-Odal kommune til å sette opp båthuset på kommunens eiendom og det ble gitt 
byggetillatelse til å sette det opp. 
 
Båthuset ble prosjektert av Per Olav Sjøen. Grunnarbeider utført av Per Åsmund Knutsen og mur/tømring utført 
av Finn Runni & sønn. 
Beising, opplegg for lagring og innkjøp av kajakker er utført av DNT Odal Vi hadde to kajakker fra før og så er det i 
tillegg innkjøpt 2 enkle - og 1 dobbel kajakk - totalt 5 kajakker. 
 
Utleie av kajakker blir kun til medlemmer av DNT, kontaktperson: Heidi.  
Priser i kr.: 100,- /dgn,  250,-/helg og 500,-/uke.  
Det er dobbel pris for den doble kajakken. 
 
Båthuset er låst med kodelås, koden på låsen må endres jevnlig. (Sondre eller Heidi) Tilgang til båthus: Send sms 
til 1963 med kodeord lås. Du får en sms med kode. 
Penger vipses, se vår hjemmeside. 
 
DNT Odal har 4 stk. redningsvester. Skolen har kjøpt egne vester til alle sine kanoer. 
 
Det ble arrangert åpning av kajakkhuset 11.09.19 hvor Johnny Hundersagen ble invitert for å demonstrere kajakk 
rulle. Det var servering av kaffe, brus og kake. 
 Værgudene var ikke med på vår side denne dagen, det var dårlig oppmøte og ble derfor ikke demonstrert noen 
kajakk rulle. Det blir arrangert  to kajakk kurs vår/sommer 20. 
 
Per Åsmund Knutsen som hadde grunnarbeider for båthuset har tilbudt oss 2 jordlass for planering rundt 
båthuset, noe som skal følges opp i våren 20. 
 
Midler vi har fått  til båthus: 
Gjensidige Nord-Odal har tildelt 10.000,- Vi har fått kr. 30 000,- fra Odals Sparebank ved å vise betalte kostnader 
båthus. 
Lions har tildelt oss kr. 10.000,- 
 
 

 



  

 
 

   
 

 

Økonomi 

DNT Odal har en god økonomi. Vi har i 2019 tatt et stort løft med å bygge kajakknaust og det medførte bruk av 

oppsparte midler. 

En svak nedgang i antall medlemmer , medfører noe redusert inntekter. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

   
 

ÅRSBERETNING FRA BARNAS TURLAG 

Barnas turlag 2019 har bestått av leder pluss tre turledere.  

Vi har valgt å holde kun 2 møter i året da det har vist seg vanskelig å samle alle til møte. Derfor har vår viktigste 

arena basert seg på kommunikasjon via ledergruppen vår på facebook.  

På møtet i høst evaluerte vi årets turer og utarbeidet neste års turprogram. På møtet i vår la vi inn årets turer i 

Sherpa og fordelte turlederrollen på de ulike arrangementene ut fra hva man ønsket seg. 

Vi har hatt 10 arrangementer i 2019: 

Arrangement Ant. deltagere 

KDU-dagen Bukkeneset 10 

Kveldsmattur Damlitjernet 0 

Orrleik 0 

Kveldsmattur Oppstad 2 

Gjenåpning Eventyrstien 3 

Overnattingshelg Bergsjøen 17 

KDU-dagen Karterud 11 

Kveldsmattur 
Indianerplassen 

0 

Inneklatring 10 

Nisselistetur 25 

Totalt 78 

  
 
Vi er enig om å halvere antallet i 2020 på grunn av lite oppmøte og legge inn mer ressurser på de 
aktuelle turene i forhold til:  

• markedsføring (tidligere ute med arrangementer)  

• henge opp flere steder (eks. SFO) 

• flere turledere (minimum 2) pr arrangement til å fordele arbeidsoppgaver 
 
 
I tillegg til det planlagte turprogrammet har vi gjennomført/deltatt på: 

• Liv og Røre i Austvatn 10. august.  

• Grønn fredag 29. november på Prestberget i samarbeid med DNT-Ung og Nord-Odal Idrettslag. 

• Mo sentrumsforening sitt julearrangement 15. desember   
 
  



  

 
 

   
 

ÅRSBERETNING FRA STIGRUPPA 

 

Ei egen stigruppe vart oppretta på årsmøtet 12. mars 2019, og Unni Høiberg blei valgt til leder. Valgte 

gruppemedlemmer er Cecilie Brandbo, Barrie Dale, Trine Milli og Eva Thesen. Vi har supplert gruppa med Ole 

Osvald Moss. Da er vi to fra Sør-Odal og fire fra Nord-Odal.  

Vi hadde det første gruppemøtet 22.08.19 og har hatt møter 17.10.19, 28.11.19 og 11.02.20, og neste møte blir 

21.04.20. Da alle var heilt nye i DNT-sammenheng, har vi brukt tid på å skaffe oss kunnskap om DNTs stiarbeid, få 

oversikt over stiene våre og samarbeidspartnere samt lage en ny DNT-sti. Nå er Ole Moss og Trine Milli i ferd med 

å undersøke tilstanden til to stier hver i henholdsvis Sør- og Nord-Odal, så vi kan prioritere videre arbeid. (Se 

skjemaet under.)  

Hedmark fylkeskommune innkalte til Nettverkssamling for Friluftsliv i Kongsvingerregionen på Skaslien 

Gjestegård, Kirkenær, 23.09.20, der Unni Høiberg møtte fra oss. Dette var svært nyttig med informative foredrag 

fra ulike friluftlivsaktøer, og flere kontakter blei knytta.   

21.09.20 hadde vi dugnad i Steinsberget med god deltakelse fra foreldre og barn fra Sentralskolen til rydding av 

stien opp til det gamle KMM-merket og nylaging av sti ned att for å få en runde. Klosser vart også hengt opp før 

sosialt samvær med biteti. Denne stien er nyttig for skolen, og det vil gi barn og unge gode naturopplevelser. 

Nærhet til sentrum med skilting fra kjærlighetsstien gjør at den også er gunstig i et folkehelseperspektiv.  

Stigruppa har deretter satt opp skiltpåler, og vi har inne bestilling på ti skilt hos Hamar Media. Den vil bli satt i 

kraft til våren, så vi får med flere skilt i ordren. Det gjelder tre fire skilt i Svartberget samt supplering av skilt til 

skolevegen. Den vil nå framover bli rydda av Geir Evensens stigruppe i Bruvoll Vel som også har tatt på seg å være 

stifaddere for skolevegen. I regi av stifadder Gunn Tangen Utheim vil til våren stien fra Vik til Evensløkka bli 

oppgradert og supplert med skilt. Til høsten blir det ny skiltbestilling på noen av de DNT-stiene vi nå driver og går 

opp att for å sjekke hvilken stand de er i.  

  



  

 
 

   
 

Stioversikt og status mai 2020 
SØR-ODAL 8 DNT-stier, samarbeid med andre om noen av dem 

Sti  Faddere og status 

DNT i samarbeid med Sør-Odal 
slekts-og 
historielag 
Tronbølsæterstien til Nysætra 
(13 km) 

Ingen faddere ennå. 
Ferdig ryddet og merket i 2013. Noen nye skilt satt 
opp i 2018. Hist.laget har ansvar for innholdet på 
infotavler. DNT tar alle kostnader. 
En del strekk preget av gjengroing og stygge 
hogstfelt viser nylig befaring og rapport fra Ole 
Moss. Opprustning forutsetter medvirkning fra 
grunneiere og befolkning på Tronbøl. Avtalt møte 
med sentral grunneier 19. mai. 

DNT Odalstunet - Igletjennet - 
Nordsetberget 

Knut Lysell 
2018 nye skilt bestilt. Oppsetting fullført mai 2020. 

DNT Eventyrstien Sjøgli - 
Bergersætra  

Ragnhild Langbakk 
2018 satt ned påler. Skilt og nye eventyrplakater er 
satt opp 2019. 

DNT Fagerlistien, Sander (7 
km)  

Ole Osvald Moss Steinerud-Engebråten 
Ole Kristian Steinbekken Fagerlien-Steinerud 
Merka 2010. Vår 2020 ferdig med nyrydding og 
ekstra klosser. Lagt en alternativ sløyfe om Nesteby. 
Hele strekket blir skiltet i mai. Oppslag på infotavler 
må oppgraderes. 

DNT Øktner - Mangsethøgda 
m/ gapahuk  

Sonja Bjørklund 
Marit Bjørnson Barkbu 
Mye brukt og i god stand. 

DNT Nestreia 1 ½ km mot Børli  
Knut Lysell 
Oppgradert 2019 og i god stand. 
Årlig tur til «Junikveld i Oppistun Børli» 

Sander og Galterud utmarkslag 
og DNT 
Kjærkevegen Sander - Finnholt 

Freddy Moss Sander - Grønlien 
Håkon Røer Grønlien - Finnholt 
Den er i gode hender. 
Våren 2020 har Ole Moss bistått Sander IL med 
vedlikeholdsmerking i samme område. 

DNT Dragonveien fra Odals 
Værk til 
Slåstadbråten (18 km, hvorav 4 
på vei) 

Ole Osvald Moss: Odals Værk – Slåstad 
Ole Kristian Steinbekken: Slåstad – Ilebråten 
Oddvar Steinhaugen: Ilebråten - Slåstadbråten 
Opprinnelig etablert av Sør-Odal slekts- og 
historielag. Odal turlag tok over ansvaret 2011, men 
etter 2014 svakt vedlikehold på noen strekk. I mars- april ble strekket 
Odals Værk-Slåstad nyryddet av 
Ole E. Gjerstadberget og Ole Moss. Vil foreta mindre 
omlegging ved Nesteby. Ole K. Steinbekken og Ole 
Moss m.fl. vil nyrydde og legge om et strekk 
nordover fra Våltorp i mai-juni. Det trengs supplerende merking og 
skilting. Noen infotavler og 
oppslag må skiftes ut.  

 



  

 
 

   
 

DNT og Sør-Odal slekts- og 
historielag m fl 
Husmannsrunden, 
kultursti ved Odals Værk 6 km 

Bjørn Ivar Olsberg 
Kjell Terje Hagen 
Oppretta i 2012 i samarbeid mellom DNT, 
Historielaget og Odals Værk. Ole Moss og Bjørn Ivar 
Olsberg tar befaring i mai 2020. Dette som grunnlag 
for en ny plan som kan legges fram for Odals Værk. 
Hist.laget har infotavler. DNT kan ev bestille skilt. 
Ønsker å starte oppgradering i 2020. 

NORD-ODAL 13 DNT-stier hvorav 1 på vent og 3 utgår pga vindindustri 

Sti  Faddere og status 

DNT Svartberget m/ gapahuk 
fra Sand, runde om toppen 

Arne Olaf Sween og Kae 
Mye brukt og i god stand. Remerka august 2016.* 
Tatt vindfall og vedlikehold. Supplert med skilt mai 
2020: Tullerudsteinen og 2 til Brurhellene. 

DNT Orrkjølen 
fra Skyrudsaga 

Hans Øyvind Knapper 
Mye brukt og i god stand. Remerka august 2016.* 
2017 nye infotavler Orrkjølen og Svartberget. 
(*Samarbeidsprosjekt m/ destinasjon Sør-Hedmark.) 

DNT Vikgapahuken - 
Evensløkka  

Gunn Tangen Utheim 
Vedlikehold vår 2020. Supplert med skilt mai 2020. 
Utenfor vindindustriområdet. 

(DNT Sæterrunden 
Sandsætra - Viksætra – 
Ekornholsætra) 

UTGÅR pga vindindustri. 
2012 var høgde ved Sandsætra KMM. 

DNT Skolevegen 
Sør-Otten om Nord-Otten til 
Trautskogen 

Geir Evensen 
Kari Strand 
Rydda, supplert med klosser mai 2020. Snart skiltes 
med DNT-skilt som vi betaler. 

DNT Steinsberget 2,2 km 
fra Sand og runde neda toppen 
og runde Vikgapahuk 

Eva Thesen 
Ny sti rydda og merka høst 2019. Registrert januar 
2020. Skiltes mai 2020. 

DNT Flyktningeruta  På vent. Lite brukt. Rydda og merka 2018. 

(DNT Sætervegen Løset-
Sundsætra)  

UTGÅR pga vindindustri. 
2019 Sundsætra - Hansmyra rydda. 
Trine Milli og Eva Thesen befaring vår 2020. 

 

(DNT Sundsætra – Haugom)  
UTGÅR delvis pga vindindustri. 
Rv 181 - Haugom var KMM 2014. 
Trine Milli foretatt befaring vår 2020. 

DNT Bjertenstien DNT 
181 – Haugom – Bjerten 

Trine Milli 
Ryddes, klosses og skiltes sommer 2020. 
Utenfor vindindusrtiområdet. 

DNT Gamlevegen Mapei - Fjell  
Øivind Albrethsen 
Rydda av A i 100 vår 2020. Klossa i stideler mai 2020. 

DNT Prestberget – Gartjennet 
– Bobenken 
– Kloppmyra/ Gamlevegen 9 
km 

Liv Torild Nymoen 
Thor Skogbakken 
Anne-Lis Berge 
Vår 2020 rydda, klossa og trasé Gartjennet 
Bobenken er ny. Skilt bestilles snart. 



  

 
 

   
 

DNT Vallsetvegen/ Hesbråten 
– 
Svartbergsti ved Brurhella 

Unni Høiberg 
Sverre Haugård 
Rydda, to klopper, klossa og skilta vår 2020. 

DNT Krattebølsdalen – 
Holtetsti mot 
Lønnsåsen 

UH og SH 
Rydda, tatt vindfall, og supplert med klosser og skilt 
vår 2020. 

DNT Snuplass Falldalen – 
Knappåsen – 
Gamlevegen 3,5 km 

UH og SH 
Nyanlagt sti fra Falldalen, vedlikehold fra 
Gamlevegen. Klossa og skilta vår 2020. 

DNT Krattebølsdalen – 
Vesletjennet – 
Svartbergsti ova Brurhella 1 
km 

UH og SH 
Nyanlagt sti, klossa og skilta mai 2020. 

DNT Sætervegen Gamlevegen 
v/ Dammen 
– velteplass ova Sætermyra 1,5 
km. 

UH og SH 
Klossa i stideler, nyanlagt rundt Sætermyra og skilta i 
hver ende. Grunneier ønsker ikke merka sti videre til 
Gartjennet. 

Bruvoll Vel 
(DNT) Malmvegen Lisætra - 
Brøstadgruva i 
Eidsvoll 

Rydda 2007-09. Den skulle merkes mai 2010. Fått 
tilsagn til dette fra Delphin desember 2009. 
Periodevis vanskelig å finne så lenge etterpå. 
Geir Evensens stigruppe har tatt over stien. 

Noen av opplysningene i tabellen over, er henta fra tidligere årsmeldinger. 
For at stiene skal bli brukt og dermed lette jobben til stifadderne, vil vi samarbeide tett med 
KMM og Aktiv i 100. De vil legge noen turer hvert år på DNT-stiene 
Noen av opplysningene i tabellen over, er henta fra tidligere årsmeldinger. 
For at stiene skal bli brukt og dermed lette jobben til stifadderne, vil vi samarbeide tett med 
KMM og Aktiv i 100. De vil legge noen turer hvert år på DNT-stiene  

Merknad til Malmvegen: 

 

På tampen av skrivinga av årsmeldinga kom Geir Evensen i Bruvoll Vel med opplysninger om at stigruppa hans så 
smått har begynt på det de kaller Lisæterstien til Brøstadgruva, så da var antakelsen vår feil. Dette sammenfaller 
med Malmvegen gjenfunnet i DNT-papirer fra desember 2009 der DNT sender Nord-Odal kommune som forvalter 
SMIL-midler, regning på utgifter til opparbeidelse av «Malmvegen (fra Lisætra til Brøstadgruva)». Vi i stigruppa 
må derfor i aprilmøtet ta en ny vurdering på grunnlag av opplysningene nettopp funnet ved «graving» bakover i 
tid. Noen av opplysningene i tabellen over, er også henta fra tidligere årsmeldinger. 

 

For at stiene skal bli brukt og dermed lette jobben til stifadderne, vil vi samarbeide tett med KMM og Aktiv i 100. 
De vil legge noen turer hvert år på DNT-stiene.  

 

Øyvind Steinbekken, ansatt i Stiprosjektet Hedmark, har registrert de av stiene våre som ikke er under sjekking og 
har sendt det inn til kartverket. Det kan ta noe tid før de blir registrert på norgeskart.no, men de er å finne på 
ut.no.  

 

Når det gjelder stifaddere, er vi godt i gang med å skaffe det til alle stiene slik oversikten over viser. Det er veldig 

mye godvilje når vi spør, så det har så langt vært en god oppgave. Ellers har vi fått tjue navn på ei dugnadsliste, så 



  

 
 

   
 

det er utmerket da vi og fadderne ofte trenger bare tre fire personer i slengen. I tillegg har vi utarbeida ei liste på 

kontaktpersoner/ samarbeidspartnere som teller over tretti navn, og denne vil bli supplert stadig. Odal 

Friluftsråd (OFR) der Knut Lysell sitter for DNT, avholder 09.03.20 et møte med alle lag, vel og foreninger om 

samarbeid, og hvordan de kan bidra i arbeidet med å fremme friluftslivet, og Unni Høiberg møter fra stigruppa og 

vil også orientere om DNTs stiarbeid.  

 

Vi er i innledende fase om samarbeid med Nordre Odalen kulturminnelag og Sør-Odal Slekts- og historielag om 

infotavler og sistnevnte også om stier. Ny vekst og Kompetanse, avd Odal, vil produsere tavler og plakater. De har 

også høsten 2019 malt og montert ståltråd på 595 klosser for oss, og de er nå i gang med en stor, nyproduksjon 

av klosser.  

 

Ad stivern vil Ole Moss og Unni Høiberg sammen med Morten Aas fra FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) ha 

møte med skogbrukssjefene i de to kommunene våre i mars/ april om kommunenes ansvar nedfelt i skogloven. 

Etterpå vil vi kontakte Glommen og Mjøsen skogeierforening som den største. Vi to fra stigruppa vil ha ansvar for 

å følge opp hver vår kommune og skogeiere framover.         

  



  

 
 

   
 

ÅRSBERETNING FRA UNG ODAL 

 

Aktivitet ble planlagt, men ingen interesse, så ingen aktivitet ble gjennomført. 

 

UNG – er nå nede i en bølgedal, så nytt styre må ha som prioritet å vekke interesse og finne noen som kan være 

pådrivere til ny drift!  



  

 
 

   
 

ÅRSBERETNING FRA STIGGARTI 

  

Stiggarti har i 2019 bestått av   

Hjalmar Nergaard og Øivind Strand frem til sommeren 

Fra sommeren Jan-Tryge Akre, Sondre Skjerven, Hjalmar Nergaard 

  

I løpet av 2019 er det gjennomført 13 arrangementer, noen var satt inn i kalenderen, men de fleste kom til 

underveis via online bookingen som fungerer fint. Til sammen var det 270 store og små klatrere.  

Det vært gjennomført tilsyn fra Statens Jernbanetilsyn. Det ble gitt pålegg om utbedring av 

- Beredskapsplan 

- Førstehjelpskurs 

- Førstehjelpsutstyr 

- Arboristvurdering 

- Plan for periodisk kontroll 

Avvikene blir lukket før sesongstart 2020 

 

Det ble etter Øivinds bortgang søkt om midler for å bytte en ny Rød-løype på østsida – «Øivinds Stigaarti-løype». 
Prosjektet var estimert til 370.000. Dessverre nådde vi ikke frem hos Gjensidigestiftelsen. Det jobbes videre med 
alternativ finansiering for å se på mulighet for å realisere prosjektet. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

   
 

 

ÅRSBERETNING FRA HYTTEKOMITEEN 

KARTERUD 

34 overnattingsdøgn. De fleste overnattinger er av personer utenfor bygda.  

 

Flere grupper har benyttet Karterud. Røyskatten 4-H, Speider’n, Barnas Turlag, barnehager, Solbakken 

folkehøyskole, Skogheksa med følge og Sør-Odal ungdomskole har alle vært innom. 

 

I 2019 har vært flere befaringer Karterud med ulike personer. Det har vært møter med kommunen angående 

pumping av vann ut av kjeller og opprusting av vei inn til karterud. Tilbud er innhentet fra Eidsiva med tanke på å 

føre strøm inn til K.     

 

Erling Spigseth og representanter fra kommunen har vært med og befart veien. 

 

Kommunen er kontaktet for overtagelse av brygge på SIAP. Sonja har hatt dialog med Småbåthavner angående 

frakt og montering av brygge. 

Erlend Nordsetmoen har vært med til Karterud og har fått i oppdrag å utrede et budsjett på ting som må gjøres.   

Dugnader 

Det har vært 2 offisielle dugnader på Karterud i 2019. En vårdugnad og en høstdugnad. Foruten vask av husene er 

takene på småhyttene renset for mose. 

 

Rester av kvist fra tidligere opprydding er samlet til en ny haug. Det er mye mus i området. Tror det er ganske tett 

nå. Musefeller og gift er satt ut. 

 

BERGERSÆTRA 

Det er protokollført 61 overnattinger på Bergersætra i 2019. Så mange overnattingsdøgn er ikke rapportert noe 

tidligere år!    

Dugnader 

På Bergersætra har det vært 2 offisielle dugnader i 2019. På vårdugnaden ble det vasket innvendig og gjort klart 

for sommersesongen. Røykvarslere og brannslokningsapparater ble sjekket.  Kun representanter fra 

hyttekomiteen møtte til dugnad både på vår og høstdugnaden. 

  

BJØRKETANGEN 

Det er protokollført 18 overnattingsdøgn på Bjørketangen.  

 

Den nye vedboden som er oppført er blitt beiset. Kari-Anne og Lene har rodd ut ved. Sigurd var med å sett ut 

krakk og benker som vi fikk av Bruvoll fengsel.  

 

 



  

 
 

   
 

ÅRSBERETNING FRA KJENTMANNSMERKET 

Kjentmannsmerket er ei undergruppe under DNT Odal. Turtilbudet er et samarbeidsprosjekt med Odal 
Sparebank. Banken støtter prosjektet med å dekke halvparten av premiekostnadene. Kjentmannsmerket 
startet opp i 2008 som et turprosjekt for å få innbyggerne i Odalen til å bruke friluftskartet som banken 
hadde fått laget til sitt jubileum. 

I 2019 har kjentmannsgruppa bestått av: Kari-Anne Tangen (leder), Knut Lysell, Sigurd Solvang, Heidi 

Andreassen, Turid Vibe, Liv T. Nymoen, Randi Gaustad, Jon Iver Gaustad, Sonja Bjørklund, Ole Kristian 

Steinbekken. Det ble avholdt premieutdeling på Milepelen våren 2019. Også denne gangen manglet det 
noen premier og folk var flinke til å ta med til hverandre. Dette resulterte i at ikke alle fikk med premien 
sin hjem, men måtte hente i banken noen uker seinere da Gunvor Skog var ferdig med alle. Heretter 
skal vi ikke avholde premieutdeling før alle premiene er ferdige. 
Vi har hatt tre møter, deriblant en sosial sammenkomst hos Heidi Andreassen hvor hun laget pizza til 
alle. Vi la turplaner og koste oss. Vi snakkes en del på telefonen og løser ting som oppstår på den 
måten. Medlemmene i gruppa går mye i skogen og ser etter nye stedet, gamle kasser blir hentet inn og 
nye hengt ut. Oppheng av kasser er klarert med grunneier. Alle i gruppa har hatt ansvaret for en eller to 
poster. De har sendt forslag på turbeskrivelse og lest av koordinatene til posten. Heftet er sydd sammen 
etter en mal vi har laget oss. Odal Kompetansesenter trykker opp heftene. De trykker også klippekort og 
diplomer. 

Klippekortene for 2019 er sortert og telt opp. (Ca. 350 stk. har klart det i 2019. Det kommer noen kort 
dumpende etter fristen). Premiebestilling er sendt til Gunvor Skog. Premieutdelingen blir utpå våren 
2020 da alle premiene er klare. Det er så mange deltakere at vi må ha storsalen på Milepelen. Den er 
ikke mye ledig på kvelder, så vi må tilpasse oss ledig tidspunkt.  

På premieutdelingene de siste årene, har vi hatt et samarbeid med Odal orienteringslag. Der trekker vi 
et fint tresnitt av Ivar Nordhagen blant de som har tatt alle O-postene og besøkt alle kjentmannsstedene. 
Denne personen blir årets «Stifinner». Vi teller opp hvem som er med på begge deler, og trekker blant 
disse. 

I 2019 hentet vi inn postene ca. 20. september pga. tidlig start på elgjakta. Samme tid er satt for 2020 for 
ikke å komme i konflikt med jakta. 

Utvikling av antall deltakere på Kjentmannsmerket: 
Deltagerutvikling: 

2008 12 

2009 34 

2010 50 

2011 134 

2012 195 

2013 236 

2014 370 

2015 378 

2016 430 

2017 480 

2018 400 

2019 350 

Postene for 2020 er satt ut, og salget startet 2.januar.  



  

 
 

   
 

REGNSKAP 2019 

 

Se eget dokument  



  

 
 

   
 

BUDSJETT 2020 

DRIFTSINNTEKTER:    
3100 Deltakeravg. 15 000   

3101 Stiggarti 15 000   

3103 Hytteutleie 10 000   

3104 Kjentmannsmerke 90 000   

3110 Salgsvarer (klær, kart) 0   

3400 Andre off. tilskudd 0   

3401 Tilskudd DNT 30 000   

3402 Sponsorinntekter 25 000   

3901 Medlemskontingent DNT 150 000   

3920 Medlemskontingenter 15 000   

  350 000  
DRIFTSKOSTNADER:    

4000 Utgifter til arrangementer   10 000 

4001 Driftsutgifter Stiggarti   50 000 

4004 Utgifter til Kjentmannsmerket   45 000 

5990 Annen personalkostnad   0 

6300 Husleie lager   15 000 

6301 Leie av hytter   12 000 

6510 Utstyr til hytter   30 000 

6520 Gapahuker og bygninger vi eier   20 000 

6521 Stier/prosjekter   40 000 

6545 Datautstyr   0 

6550 Driftsmaterialer   5 000 

6560 Rekvisita   7 000 

6580 Idrettsutstyr   0 

6600 Rep og vedlikehold bygninger   10 000 

6810 Datakostnad (regnskap)   3 000 

6820 Trykksaker   5 000 

6860 Møter, kurs, oppdatering   27 000 

6910 Datakommunikasjon     

7100 Bilgodtgjørelse   8 000 

7140 Reisekostnader   10 000 

7162 Bevertning   10 000 

7320 Annonsering   3 000 

7330 SMS-varsling   25 000 

7420 Gaver, andre     

7430 Gaver, styret   3 000 

7500 Forsikring/årsavgifter   15 000 

7830 Konstanterte tap på fordringer   0 

   353 000 

    
FINANSIELLE 
POSTER    

8040 Renteinntekter 3 000  

    

 TOTALE INNTEKTER/KOSTN. 353 000 353 000 

    

 RESULTAT 0  



  

 
 

   
 

 

MEDLEMSKONTIGENT 

DNT Odal har tidligere fulgt DNT veiledende satser for medlemskontingent.  

 

Forslag: 

Årsmøtet beslutter å vedta DNTs veiledende satser for medlemskontingent for 2020. 

 

DNT Odal ønsker å gjøre utvidelsen av styret permanent og ta  inn Stiggarti og Aktiv i 100 som selvstendige 

komiteer. For at dette skal være mulig trengs det en endring i vedtektenes §5 

 

Ny tekst lyder 

§ 5 Årsmøtets oppgaver  

Årsmøtet har som oppgave:  
• fastsette medlemskontingenten – benytt DNTs kontingenter som veiledende  
• behandle årsberetning, regnskap og budsjett som styret legger fram  
• behandle forslag fra medlemmer mottatt av styret (jfr. Pkt 4)  
• velge leder, kasserer, sekretær   
• Velge leder av Sti-, tur/kurs-, og hyttekomite+ to medlemmer hver komite  
• Velge leder av barnas turlag + to medlemmer  
• Velge leder ungdomsgruppa + to medlemmer  
• Velge leder for Aktiv i 100 + to medlemmer  
• Velge leder for Stiggarti + to medlemmer  
• Styrets nestleder utpekes blant undergruppenes representant  
• Velge revisor  
• Velge leder av valgkomiteen + to medlemmer  

I tilfelle stemmelikhet avgjør lederens stemme utfall.  
 

 

Forslag: 

Årsmøtet vedtar styrets forslag til endring i vedtektene 

 

 

 

 

  



  

 
 

   
 

VALG 

 

Valgkomiteen presenterer sitt forslag 


