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ÅRSMØTE 
28. MAI 2020 KL. 18:30 
DIGITALT VIDEOMØTE VIA MICROSOFT TEAMS 
 
1. Konstituering 
2. Valg av møteleder og sekretær 
3. Valg av personer til å undertegne protokoll 
4. Styrets årsberetning 
5. Turkomiteens årsberetning 
6. IT og Markedsføring sin årsberetning 
7. Himingsjå hyttestyre sin årsberetning 
8. Løypekomiteens årsberetning 
9. DNT ung voksen sin årsberetning 
10. Rusleturkomiteen årsberetning 
11. Barnas Turlag Notoddens årsberetning 
12. Barnas Turlag Hjartdals årsberetning 
13. DNT integrerer sin årsberetning 
14. Innsendte saker 
15. Økonomikomiteens årsberetning 
16. Regnskap 
17. Budsjett 
18. Valg 
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STYRETS ÅRSMELDING 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Styret siste år har bestått av følgende personer:  
 
Leder: Silje Brokke     
Sekretær: Nina Sleperud   
Kasserer: Torstein Nordli    
Styremedlemmer:  
Kari Larsen 
Thor Olav Sørensen 
Varamedlemmer: 
Mari Beitnes 
Roger Heimdal 
Øvrige styremedlemmer: 
Trine Beate Evensen (Turkomiteen) 
Marit Syftestad (Økonomikomiteen) 
Roar Kråkenes (Løypekomiteen) 
Roger Heimdal (Barnas Turlag Notodden) 
Helene Gundersen (Hyttestyret Himingsjå)  
Karianne Haugan Skårdal (Barnas Turlag Hjartdal) 
Sahra Hagi (DNT integrerer) 
 
Styret har i inneværende årsmøteperiode holdt 14 styremøter.  
 
Det er behandlet 214 større og mindre saker, i tillegg til en rekke eventuelt-punkter, i 2019 
- 2020. 
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Aktivitet i 2019: 

 

 
 
Fakkelturen 
Styret stod som arrangør av den årlige fakkelturen 23. januar. Oppmøte var på ca. 230 
deltakere. Det ble servert pølser, brød/lomper og saft. Det var grilling på bål, og Turbo var til 
stede. Åste Hunnes Sem var booket inn og sang noen sanger for oss, noe som nok var 
medvirkende årsak til godt oppmøte – vesentlig bedre enn fjoråret, tross avgjørelsen om å 
ikke bruke fyrverkeri i år heller. 
  
Landsmøte 
Siste året var Notodden Turlag representert med åtte representanter på Landsmøtet i 
Svolvær 6. – 9. juni. Delegater var Silje Brokke og Mari Beitnes. Observatører var Thor Olav 
Sørensen, Roger Heimdal, Nina Sleperud, Fred Ronny Johannessen, Kristine Dalevoll og 
Andreas Siljeholt Høidal. 
 
Høstmøtet 
Ca. 70 fremmøtte kom for å høre foredraget «Til verdens tak» av Tone Gravir og Leif Harald 
Bergseth. Møtet ble holdt i auditoriet på Notodden Videregående Skole. Det ble også delt ut 
Kjentmannsmerker for sesongen 2018/2019. 
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Sykkelposter 2019  
Notodden Turlag videreførte prosjektet “Sykkelposter” for 12. året på rad i regi av Notodden 
Turlag i 2019. Trenden er at de mest sentrale postene (nært sentrum og i Heddal) er mest 
besøkt, og det var som tidligere år flest voksne deltakere. 
550 registrerte seg på de 10 sykkelpostene, omtrent likt som i 2018.  
Første premie var to overnattinger for en familie på Himingsjå turisthytte.  
Andre premie var en overnatting for en familie på Himingsjå turisthytte.  
Ti gavekort a kr 500 på Sport1 fordelt likt mellom barn og voksne.  
Sykkelkomiteen bestod i 2019 av Sigrun Lie, Roar Kråkenes og Kari Kittilsen Larsen.  

 
OPPTUR 
Notodden Turlag arrangerte også i 2019 OPPTUR for Notodden og Hjartdals elever i 
åttende skoleår, den 6. juni. Arrangementet gikk til Fjellstulfjell for elever fra 
ungdomsskolene i Heddal og på Notodden. Elevene fra Gransherad og Hjartdal tok turen til 
Skogsfjell. Alle elevene fikk drikkekopp av metall. I alt deltok ca 160 elever. Tilbakemeldinger 
fra arrangementet er positive, tross noe dårlig vær. Det ble ingen alternativ tur i år, pga få 
deltakere. 
Ottar Kaasa var ansvarlig for turen til Skogsfjell, og Roar Kråkenes, Irene Bergskås, Rønnaug 
Hafskolt, Laila Søreide, Anne Grete Martinsen, Finn Smestad og Arne Bakka var turledere til 
Fjellstulfjell. 
 
KulTur 
KulTur er et tilbud til alle kommunens 4.klassinger. Tilbudet var nytt i 2018 og ble lansert 
som et ledd i 150-års markeringen av DNT stiftelsesår i 1868. Det er en skogstur med et 
kulturelt innslag. KulTur ble ikke arrangert i 2019 som planlagt i forrige årsberetning, men 
vi håper å ta opp igjen dette arrangementet i 2020 eller 2021. 
 
Hjartdal 
Notodden Turlag har Hjartdal kommune som ansvarsområde. Vi har egen Løypekomite i 
Sauland. Barnas Turlag Hjartdal har god aktivitet. Notodden Turlag skulle fortsatt gjerne hatt 
flere kontaktpersoner i kommunen. 
 
Til Topps 
Til Topps er nå avsluttet som prosjekt fra DNT Sentralt, og ble ikke arrangert i 2019. 
 
DNT Integrerer 
Hver torsdag kl. 17.00 arrangeres det turer for kvinner med minoritetsbakgrunn. Dette er 
både kortere og mer utfordrende turer i nærområdet. Turlaget har kjøpt inn jakker og 
hodelykter til utlån for deltakerne. Sahra Hagi er leder for gruppa, og med seg har hun Randi 
Goberg, Astrid Antoniussen, Anne Grete Martinsen, Berit Bolkesjø, Nurnafisah Khalidi og 
Ingvill Anita Portås som turledere. Gruppa fungerer som en fin arena for minoritetskvinner 
for å bli kjent med norsk natur og kultur, og som noe sosialt og hyggelig. Deltakelsen varierer 
vanligvis mellom 3-10 personer. 
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Kjentmannsmerket  
Arne Bakka og Olav Stene var ansvarlige for kjentmannsmerket 2018/2019. I tillegg har 
mange hjulpet til både praktisk og teoretisk. 
Utdelingen av årets kjentmannsmerke ble utført på Høstmøtet. Totalt ble 166 stk. merker 
utdelt. 
Arbeidet med kjentmannsheftet 2020/2021 er avsluttet, og heftet er klart til lansering. 
Olav Stene og Arne Bakka utgjør den faste gruppa.  
 
Samarbeid med avdeling for hjemmeboende demente menn 
Notodden Turlag har de senere årene hatt avtale med Notodden Kommune om organiserte 
turer med mennesker tilknyttet Haugmotun. Fra Notodden Turlag går Finn Smedstad, 
Unnur Søreide og Rønnaug Hafskolt sammen med 2 ledere fra Haugmotun Sykeheim.  

Det er lagt opp til 1 tur i måneden og disse går første tirsdag i måneden. Dette har fungert 
meget bra med fornøyde deltagere. Iht. avtale er vi kun 2 fra turlaget hver gang. Dette for at 
deltagerne ikke skal ha så mange å forholde seg til. Det er maks 7 deltagere i tillegg til 
turlederne. Turene har variert fra tur til gapahuk i Lisleherad, til besøk på Dårstul, Hjuksebø 
og andre nærturer. 

SjekkUT 
SjekkUT fungerer som en digital registrering av reisemål eller til steder som lokale DNT-
foreninger legger ut som digitale mål. Registreringen foregår ved hjelp av smarttelefon. De 
som registrerer seg, kan i tillegg til navn legge ut bilder. Da med en DNT-signatur i 
underkant. 
Notodden Turlag har i 2019 lagt ut Kjentmannsmerket, sykkelposter og Turboturer. 19 
turkassemål er nå lagt ut på SjekkUT. Det ble gjort 4545 innsjekkinger totalt i 2019. 
 
Partnerskap Notodden kommune og Notodden Turlag 
Vi inngikk partnerskapsavtale med Notodden kommune i februar 2017. Avtalen innebærer 
en anerkjennelse for det arbeidet vi gjør og gir oss en inntekt på 120 000 kr fordelt over tre 
år fordelt fra 2017 til og med 2020. Vi forplikter oss til å videreføre aktivitet som fremmer 
folkehelse. 
 
Telen 
Turlaget blir markedsført i lokalavisa Telen. Vi er synlige på redaksjonell plass og i stoff 
Turlaget selv leverer avisa. For vårt bidrag til avisa får Notodden Turlag en reduksjon av 
annonseutgiftene med 50 %. Vi har hatt flere artikler i Telen i 2019, men ser at vi har hatt 
sterkt redusert antall artikler med referater fra utførte turer. Sosiale medier har tatt mer over 
her. Vi ser om dette kan økes noe i 2020.  
Telen er fortsatt en viktig samarbeidspartner. 
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Turkasser 
Vi har utplassert nye turkasser på Svartufs, Håbergutsikten/Hustveitåsen og 
Damtjønnkrysset i 2019. 
23476 turkassebesøk fra 1/1 til 30/9 i året som gikk. Dette er en meget god økning fra året 
før. Årsaken til at vi registrerer besøkende 30 september har sin årsak i at det kan være 
vanskelig å komme seg til turkassene på slutten av året. 
Følgende kasser står nå ute (med tall for besøkende i 2019 og ansvarspersoner): 

 
 
Markedsføring 
Markedsføring og synliggjøring av Notodden Turlag/DNT er en viktig oppgave. Vi er godt 
synlig i bybildet gjennom to lyskasser festet på taket og veggen på Tursenteret. Tursenteret, 
som fra 2020 ble døpt om til Tursenteret, vil oppgraderes framover med en enda mer synlig 
DNT-fasade. Vi har Rollups stående permanent på USN og på Servicetorget. I 2019 ble det 
kjøpt inn profileringstøy til styremedlemmer i alle grupper, og det ble brukt en del midler på 
giveaways til barn og unge med DNT-logo. Notodden Turlag er også representert på alle 
torgdager, med stort telt, Rollups og andre visuelle effekter. På sosiale medier er det gjort 
mer arbeid enn noen gang, og vi opplever gode tilbakemeldinger og resultater av dette. 
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Hjemmesider/Facebook/Instagram 
Hjemmesidene framstår som bra og oppdateres jevnlig. Turer legges ut med nok 
informasjon og elektronisk påmelding hvor det kreves. 
Facebook-sidene til Notodden Turlag har følgende antall følgere i skrivende stund: 
Notodden Turlag (hovedside): 1789 
Barnas Turlag Notodden: 895  
Barnas Turlag Hjartdal: 355 
DNT integrerer Notodden: 97 
DNT ung Voksen Notodden: 402 
Facebook-gruppen UT24 har 2063 medlemmer, og 3907 følger oss på Instagram. 
 
Tursenteret 
Tursenteret er åpent for publikum torsdager i tidsrommet 16.00 - 18.00. Vi har i 
inneværende årsmøteperiode dekket bemanningen alle torsdager bortsett fra høytider og 
ferier. Husleia i Heddalsveien 34 er 2 500 pr mnd. Tursenteret er et nødvendig senter og 
møtested for laget. Tursenteret brukes også som lager for Notodden Turlag. 
 
Rallarkraft 
Notodden Turlag har en avtale med Notodden Energi hvor vi har forpliktet oss til å jobbe for 
nye kunder til Rallarkraft. Gjenytelsen til Notodden Turlag er 200 kroner pr år pr kunde. 45 
Rallarkunder er knyttet til Notodden Turlag. Dette gir en inntekt på 9 000 kr. pr. år. Avtalen 
er videreført for 2020. 
 
Grasrotandelen 
Vi har ca. 80 Grasrotgivere. Dette ga oss en inntekt på ca. 34.500 kroner i 2019. 
 
Medlemmer: 
Notodden Turlag hadde, pr 1. november 2019, 895 registrerte medlemmer i kommunene 
Hjartdal og Notodden. Dette er en liten nedgang på 1,2% fra samme dato i 2018 (906). 
For 2019 innrapporterte Notodden Turlag til sammen 9 735 dugnadstimer til Den Norske 
Turistforening. 
 
 
 
Notodden 15.05.2020 
 
Silje Brokke 
Styreleder 
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ÅRSBERETNING 
TURKOMITEEN 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Turkomiteen har i perioden mars 2019 til mars 2020 bestått av: Trine Beate Evensen, Dine 
Lia, Odd Rune Haugerud Underberg og Ragnar Løkka. Vi har gjennomført 8 møter.  
 
Det var satt opp 31 turer for 2019, der 3 turer ble avlyst. I løpet av året har vi hatt ca. 400 
deltagere. Tallet er ikke eksakt da kravet om rapportering av turene ikke har blitt fulgt 
tilstrekkelig dette året. De mest populære turene var Bolkesjø-Tinnoset og Dalarna i Sveige, 
samt turene med historielaget. 
 
Turkomiteen har hatt sine møter i våre lokaler i Heddalsvegen. Turkomiteen har utarbeidet 
nytt turprogram med turer for 2020, hvor verdiene og ambisjonene om å nå en bred 
gruppe med voksne mennesker har ligget. Stor takk til styremedlem Thor Olav Sørensen som 
har bistått med utarbeidelse av Turprogrammet for 2020. 
 
Vi takker alle våre turledere for god innsats i 2019!  
 
Notodden 04. mars 2019  
 
Trine Beate Evensen, Leder Turkomiteen. 
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ÅRSBERETNING  
IT OG MARKEDSFØRING 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020  
 
IT og Markedsføring er en gruppe som blir bare viktigere og viktigere. Det er helt avgjørende 
å være synlig i media, og kampen om folks oppmerksomhet er hardere enn noen gang.  
 
Vi har jobbet svært hardt med å heve kvalitetsnivået på markedsføringen vår, og det har 
fungert, selv om det ikke alltid er like populært internt at ting gjøres annerledes enn før. 
Fornying og forbedring er en nødvendighet, og IT og Markedsføring opplever at styret tar 
dette på alvor og gir oss det vi ber om for å få dette til. Kvalitetsnivået på markedsføringen til 
Notodden Turlag ligger nå stort sett på et nivå langt over hva selv mange bedrifter med faste 
ansatte klarer å levere. Dette er vi svært stolte av.  
 
Kanalene vi markedsfører oss i er Sherpa (nettsiden vår, UT.no og SjekkUT), Facebook, 
Instagram og Telen.  
 
Nettsiden vår er hovedbasen vår, her ligger absolutt all informasjon om alt vi gjør. Her finner 
du informasjon om alle turtilbudene og turgruppene våre, DNT-hytta vår Himingsjå, siste 
nyheter, turreportasjer og alle våre kommende turer, kurs, arrangementer og andre 
aktiviteter. Du finner info om Tursenteret, medlemskap, frivillighet og alt du trenger å vite om 
Notodden Turlag. Her ligger også oversikt over alle de administrative gruppene og 
kontaktinformasjon for alle frivillige med faste verv. All form for påmelding går også via 
nettsiden vår. Vi har vært flinkere til 
 
UT.no er Norges største friluftslivportal og her ligger alle våre turforslag og «steder». 
«Steder» er nytt fra høsten 2019 når UT.no kom i ny drakt, og dette er stort sett turpostene 
som brukes i SjekkUT – disse er nå synlige på UT.no. Det er blitt gjort et godt grunnarbeid 
over mange år, men her har vi en ryddejobb å gjøre med mye gammelt, mange dårlige 
bilder og mye utdatert og feil info, i tillegg til at vi må få etablert en egen arbeidsgruppe som 
har som eneste oppgave å tracke og publisere nye turer på UT.no. 
 
SjekkUT er en av våre viktigste verktøy for å få folk ut på tur. Dette er noe folk syns er enkelt og 
gøy å bruke, og vi ser bruken øke drastisk hver eneste sommersesong. Videre utover i 2020 
antar vi at bruken vil eksplodere dersom samfunnet fortsetter å være helt eller delvis 
nedstengt. Vi har i det siste jobbet med å polere innholdet vårt på SjekkUT og vi opplever at vi 
er på et mye høyere nivå enn de fleste andre DNT-foreninger. Videre fremover er planen å få 
enda mer innhold på SjekkUT, men vi gjør det heller sakte og får høykvalitets innhold, enn å 
gjøre det kjapt og med et lavere kvalitetsnivå.  
 
Facebook er viktig å ha en tilstedeværelse på, men det er i all hovedsak to årsaker til at vi 
bruker mye tid og ressurser på Facebook. Det ene er oppdagelse - folk finner oss, og finner 
informasjon om hvem vi er og hva vi gjør og det er enkelt og kjapt å ta kontakt med oss. Den 
aller viktigste med Facebook er derimot arrangement-biten. Alle våre turer, kurs og 
arrangementer publiseres og spres som ild i tørt gress på Facebook. Vi har her også 
muligheten til å betale for at våre arrangementer og innlegges promoteres til spesifikke 
målgrupper og med krysspublisering til Instagram. Vi har stort sett brukt 400,- per dagstur 
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og 800,- per overnattingstur eller større arrangement på reklame på Facebook og 
Instagram. 
 
Instagram er kanskje den viktigste av alle sosiale plattformer for oss per i dag. Dette fordi 
Instagram er på god vei til å bli verdens største sosiale nettverk. Det vi driver med i DNT er 
(blant mange ting) veldig visuelt, og Instagram handler om nettopp det – bilder og visuelle 
ting. Vi har brukt enormt med tid på markedsføring på Instagram, og vi mener det er verdt 
det. Vi har i tillegg et svært høyt kvalitetsnivå på vår markedsføring på Instagram (med 
krysspublisering til Facebook) - dette er vi veldig stolte av.  
 
Telen er fremdeles veldig viktig, og vi prøver å være flinke til å benytte Telen til flere ting. Vi 
sender inn turreportasjer, dog aller mest fra DNT ung voksen, da andre turledere ikke har 
vært like flinke til å sende oss turrapporter etter fullført tur. Dette er noe vi jobber med å 
forbedre. Vi sender de forhåndsannonse før hver tur. 
 
Vi syns ikke selv vi har vært flinke nok til å markedsføre DNT-medlemskap og Himingsjå, så 
disse to feltene ønsker vi å ha større fokus på fremover. 
 
På IT-siden har vi jobbet mye med å gjøre mange analoge, lite fleksible prosesser om til 
digitale, enkle og fleksible løsninger. Alt fra hvordan vi planlegger og innhenter opplysninger 
om kommende aktiviteter til hvordan man lager og innleverer rapport etter fullført aktivitet.  
 
Vi jobber mye med nettsidene våre for å forbedre hvor lett det er å finne informasjon, og 
særlig alt rundt frivillighet – det skal være lett å finne informasjon om frivillighet, og det skal 
være lett å bli og være frivillig. 
 
Vi har benyttet frivillig.no i mye større grad enn tidligere, og har fått svært god respons på de 
fleste av annonsene vi har lagt ut. 
 
IT og Markedsføring hadde i 2019 hele 1446 dugnadstimer. Dette tilsvarer en 
dugnadsverdi på mer enn 420.000, - basert på SSBs statistikk for gjennomsnittlig timelønn i 
2019. 
 
Thor Olav Sørensen 
Leder IT og Markedsføring 
20.05.20 
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ÅRSBERETNING 
HIMINGSJÅ HYTTESTYRE 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Hyttestyret har bestått av følgende personer: 
 
Leder: Helene Gundersen 
Referent: Helene Gundersen 
Økonomiansvarlig: Marit Syftestad 
Booking-ansvarlige: Thor Olav Sørensen og Helene 
Gundersen 
Styremedlemmer: May Steen, Mari Beitnes, Kari 
Larsen, Per Langedok og Øystein Småkasin  
 
Hyttestyret har hatt 6 møter i 2019 og hittil i 2020 har det blitt avholdt 4 møter. Det har til 
sammen blitt brukt 159 timer til møter og kontorarbeid (telefonsamtaler, innhenting av info, 
bestillinger, mail o.l.) for året 2019.  
 
Det har blitt sendt ut 2 dugnadsinvitasjoner til NT-medlemmer på SMS eller lagt ut på 
Himingsjå-/BT-/NTs Facebook-sider. I tillegg har personer fra hyttestyret vært på dugnad 
flere ganger utover dette. 
 
Hyttestyret og 9 faste dugnadsarbeidere har hatt 
tilsyn på Himingsjå. Hytta har tilsyn annen hver 
uke/ noen ganger hver uke. De som har tilsyn, 
følger en sjekkliste ved tilsyn. 
 
Til sammen har det vært 11 ulike 
dugnadsarbeidere som har utført praktiske 
oppgaver på hytta, som til sammen utgjør 514 
timer med praktisk dugnadsarbeid i 2019. 
 
Mars 2019 ble alle som har tilsyn invitert på 
middag, god drikke og overnatting på Himingsjå, sammen med hyttestyret. De som deltok 
diskuterte hva som fungerer på tilsyn, og kom med tips til forbedringer. Øystein Småkasin, 
Kari Kittilsen, May Steen, Jorunn Simones, Steinar Tveiten, Kristin Sandven og Helene 
Gundersen deltok på dette. Det ble også utført dugnad der det ble fraktet inn gass, 
materialer og diverse forbruksvarer til hytta (såpe, doruller, stearinlys o.l.). 
 
Dugnad i april deltok Mari Beitnes, Gunvor Bergskås, Britt Jorunn Hoppestokk og Helene 
Gundersen. Da ble det skiftet sengetøy på alle senger på rommene, vasket vinduer og 
ryddet. May Steen og Ottar Kaasa skiftet sengetøy på hemsen et par uker senere.  
 
Dugnad i september deltok May Steen, Gjertrud Schia Løe, Steinar Tveitan og Helene 
Gundersen. De sorterte materialer under hytta, kuttet opp småplank, gravde aske/grutgrop 
og det ble ryddet på lagerrommet. 
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Ottar Kaasa var med på branntilsyn i september. Tilsynsrapporten viste til noen avvik. Det 
manglet synlige rutiner på hytta for sjekk av gass, brannslokkingsapparat og røykvarslere, 
samt mangler trinn på tak til pipa. Vi har nå på plass liste for signering av kontroll på 
brannslokkingsapparat, gasslange og bytte batterier røykvarslere. Dette tar hyttestyret seg 
av. Til sommeren skal vi få på plass trinn på taket. 
 
I hytteprotokollen er det registrert 664 overnattinger i 2019, 
det er 189 færre overnattinger sammenliknet med 2018.Det 
var 13 betalende dagsbesøk i 2019. Mars måned hadde flest 
overnattinger (169) og desember færrest (3).  
 
Hyttestyret har et medlem i Himingen hyttevel, Mari Beitnes. 
May Steen og Mari Beitnes deltok på årsmøtet til Himingen 
hyttevel, som ble avholdt 07.09.19. 
 
Det digitale bookingsystemet HYTTIS fungerte bra i 2019, for 
private som ville forhåndsbestille plass på Himingsjå. 
Bookingsystemet medførte i starten mye arbeid for booking-
ansvarlige og økonomiansvarlig. En svakhet ved systemet var at 
økonomiansvarlig fikk mye jobb med å sende faktura til skoleklasser og andre grupper, samt 
sende regning til DNT Sentralt hver måned. DNT bestemte på landsmøtet 2019 at dette 
systemet skulle byttes ut til Visbook. Visbook er det systemet som Notodden Turlag snart er 
en del av. Dette har også medført mye arbeid for booking-ansvarlige. Opplæring av systemet 
og mange e-poster/ telefoner å svare på, for folk har ikke fått booket digitalt nå i 2020. 
Systemet har vært manuelt bookingsystem ved å kontakte booking-ansvarlige.  
 
Det ble gjennomført en dugnad 1. februar 2020: Helene Gundersen, Arnfinn Gundersen 
og deler av en skoleklasse med foresatte hjalp til med å kjøre opp, lempe på og av 
gassdunker, bensin, forbruksvarer og utstyr til vaffelsalg på/av 
scooter. Samt rydde på plass varene i hytta/uteboden.  
 
Hyttestyret har bestemt å ha vaffelsalg på Himingsjå hver 
søndag i februar og mars 2020. Det har meldt seg mange 
frivillige som ønsker å være vaffelvakt, slik at alle vaffelvaktene 
har blitt fylt opp med 2-4 personer. Første søndagen i februar 
var det strålende solskinnsvær, 70 stykker tok turen innom for å 
kjøpe seg vaffel eller noe varmt å drikke. Det har blitt 
gjennomført to søndager til med vaffelsalg. Vaffelvakt 9., 22. 
og 23. februar ble avlyst på grunn av mye nedbør og sterk vind. 
Vaffelvakt 1. mars ble avlyst på grunn av mye snø og glatt vei, 
slik at vaffelvakt skled i grøfta to ganger.  
 
Hyttestyret har også bestemt at de som har faste verv i Notodden Turlag kan overnatte gratis 
på Himingsjå når de ønsker. Dette gjelder også de faste som har tilsyn på Himingsjå.  
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Planer for 2020:  
 
Fortsette med tilsyn annenhver uke, og hver uke i noen 
perioder. Vedlikehold ved behov.  
 
Vi vil prioritere arbeidet med å få vannpumpe utenfor 
hytta, sette opp et vedlager og markedsføre Himingsjå. 
Vi har som mål å få minst 1000 overnattinger i 2020. 
 
Invitere tilsynsarbeiderne til hyggelig overnattingstur på 
Himingsjå, med utveksling av erfaringer ift. tilsyn. 
 
Lage årshjul; som skal inneholde faste dugnader, oppgaver som må gjøres. 
 
Sette inn en vedovn i den andre gangen. 
 
Få opp infotavle med vinter- og sommerløyper ved 
parkeringen på Myregvarv, og få opp flere skilt som viser vei til 
Himingsjå.  
 
Notodden 4. mars 2020,  
Helene Gundersen, Leder Himingsjå Hyttestyre 
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ÅRSBERETNING 
LØYPEKOMITEEN 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Medlemmer av løypekomiteen i 2019 har vært Torgeir Angard, John Erik Johansson, Stine 
Larsen, Joachim Dubrefjord og Roar Kråkenes, med sistnevnte som leder. 
 
Løypegjengen har i tillegg bestått av Lars Frers, Karl Hagen, Arne R. Hansen, Magne Hegna, 
Ottar Kaasa, Christian Mauno, Torstein Nordli, Arve Paulsen, Arnulf Rulnes, Kjell Rørvik og i 
Hjartdal Ole Eivind Næssen og Ove Bakka. 
Tore Solberg har rydda mange nedfalte trær med motorsag i flere av løypene våre. Ektefeller 
og andre har også deltatt på dugnader. 
 
Som tidligere år, ble løypegjengen sammenkalt til et fellesmøte der de ble tildelt ansvar for 
tilsyn og rydding av de enkelte områder eller stier/løyper. Tanken er at enklere tilsyn og 
rydding kan gjøres av enkeltmedlemmer eller små team, mens det må innkalles til dugnader 
med flere folk ved større arbeider. Underveis har flere interesserte meldt seg til løypearbeid 
– her kan nevnes Terje Arnesen, Øyvind Gulliksen, Svein Bakkalia i Sauland og Joachim 
Dubrefjord.  
 
Siden 2018 har vi prioritert løypene på Lifjell med et par møter internt og et møte sammen 
med DNT Telemark og Bø Turlag i Bø. Materialer er lagt ut og det ble gjennomført en 
dugnad hvor det ble kloppet nedenfor Gamle Folkestadhytta: Flere materialer ligger ute i 
terrenget, og skal bli til klopper til sommeren.  
Ei ny løype bratt ned fra Himingen og vestover og deretter sørover ned mot Svartetjønn, som 
treffer den nye løypa til Slettefjell ble gått opp i juni 2019 og lagt inn på det nye kartet over 
Lifjell. Den hører til Pråmtjønnprosjektet, som fikk et tilskudd på kr. 95 000 av 
Kulturdepartementet i Januar 2020. 
 
Vi har starta opp en stor jobb med rydding av alle løyper og registrering og fornyelse av skilt 
og stolper. Her er det Tor og Ola som har hånd om bestilling av skilt og oversikt over 
stolpenummer og tilhørende skilt i alle våre løyper. Dette er også digitalisert og 
systematisert for at det skal være greit å overta for andre når fornyelsen av alle løyper med 
tilhørende skilt og stolper er ferdig. 
 
Noe dugnad er utført også på og ved Himingsjå.  
 
En ny løype med medfølgende stolper og skilt er fullført mellom Eikeskar og Lauvåsknølen. 
Grunneiertillatelser ble ordnet høsten 2018, og stolper og skilt er på plass. I området 
Eikeskar-Lauvås er flere personer involvert med hver sitt ansvarsområde. 
 
Nye løyper er etablert i Hjuksebøområdet, blant annet til Svartufs med Torgeir Angard og 
Trond Kaasa som ansvarlige. 
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Alle dugnader av alle dugnadsarbeidere er innrapportert til leder av løypekomiteen. 
Vi skal fortsette å arbeide med løypenettet på Lifjell i 2020 da mye av løypetraseene ikke har 
vært tilstrekkelig vedlikeholdt og trenger opprusting. I tillegg må vi fullføre løypene 
tilhørende «Pråmtjønnprosjektet» med ei kort løype mellom Himingsjå og Gavlesjåstulen. 
Den nye løypa fra  Gavlesjåstulen og nordover til den nye stien fra Himingsjå til Slettefjell og 
derfra nordover og nordøstover til vestsiden av Himingen må få stolper og skilt..  
 

- Brua ovenfor Aslakstul er sjekka av Torgeir og Tore, og vaiere er forsterket høsten 
2018. Vi må ta en beslutning om hva vi gjør videre med denne brua, da den nok ikke 
tilfredsstiller dagens krav til standard. 

 
Tor Ingebretsen og Ola Mohn er snart ferdig med sin unike skiltplan som skal dekke alle 
områder der Notodden Turlag har løyper. Flere områder er ferdig, og de andre områdene 
skal ferdigstilles i 2020. De har også fått i oppdrag å bestille inn nye skilt fra Grep Grenland 
som skal erstatte de gamle – dette er et omfattende arbeid. 
Løypekomiteen utførte 897 dugnadstimer i 2019 – da er de mange dugnadstimene til Tor 
og Ola i skiltplankomiteen tatt med.  
 
Notodden 18. mai 2020 
Roar Kråkenes 
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ÅRSBERETNING  
DNT UNG VOKSEN NOTODDEN  
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020  
 
Mot slutten av 2019 avgjorde styregruppa i DNT ung å døpe om gruppa til DNT ung 
voksen, og samtidig endre målgruppen til 18-40 år. Bakgrunnen for denne endringen er en 
stadig større frustrasjon i gruppa over DNT Sentralt sin manglende evne til å utforme en 
fornuftig, nasjonal aldersgruppering av DNTs tilbud. DNT ung voksen Notodden har 
foreslått at Notodden Turlag kan sende inn dette som en sak til DNTs landsmøte i 2021.  
 
Vi har fått to nye personer inn i styregruppa vår, og vi er nå totalt 6 personer som utgjør DNT 
ung voksen Notodden. Den yngste er 29 år og den eldste er 38 år.  
 
Vi har i denne årsmøteperioden brukt betydelig mer tid og ressurser på markedsføring enn 
tidligere, og vi er trygge på at det er verdt det. Det er krevende, og det tar lang tid å bygge 
opp et navn og et nettverk. Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra turene våre og vi 
ser at deltakere som kommer på en tur kommer tilbake på neste tur - de ønsker ikke å gå 
glipp av noe, så her gjør vi helt klart noe riktig.  
 
Vi gjennomførte av 8 av 10 planlagte turer, hvorav 1 var en dagstur og 9 var 
overnattingsturer. Vi gjennomførte også et kajakkurs. Fokuset vårt har hele tiden vært 
primært på lavterskel, lokal natur og det sosiale. Dette er noe vi vil fortsette med, men vi 
opplever at det også er ønske om spenstigere turer, så dette er noe vi vil bruke mer tid på.  
 
Vi ønsker også å fortsette å kjøpe inn mer grunnleggende turutstyr som våre turledere kan 
benytte på turer. Turledere skal ikke være nødt til å selv måtte kjøpe inn all slags type turutstyr 
for å kunne lede ulike type turer på vegne av DNT – det mener vi er DNT sin oppgave.  
 
DNT ung voksen Notodden hadde i 2019 hele 1120 dugnadstimer. For å sette det i 
perspektiv så har det en verdisetting på ca. 326.000, - basert på SSBs statistikk for 
gjennomsnittlig timelønn i 2019. 
 
Thor Olav Sørensen 
Leder DNT ung voksen Notodden 
20.05.20 
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ÅRSBERETNING 
RUSLETUREN 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Rusleturen er et samarbeidsprosjekt mellom Notodden Frivilligsentral, Skoland og 
Notodden Turlag, med sistnevnte som ansvarlig for å gjennomføre arrangementene. 
Vi har i 2019 bestått av Berit Bolkesjø, Finn Smedstad, Arne Dahl, Unnur Søreide, Rønnaug 
Hafskolt, Inger Saga Tveitan og Arne Bakka fra Notodden Turlag. Bjørg Johansen og 
Marianne Kuhn fra Frivilligsentralen og Svein-Helge Næset fra Skoland Aktivitetshus. 
Rusleturen har i 2019 hatt 31 turer. 493 personer har vært deltagere på disse turene. Dette 
gir et gjennomsnitt på 16 deltagere pr tur, hvilke er en liten nedgang fra året før. Da var vi 
551. 
Turene foregår hver mandag kl.12.00 med oppmøte på Skoland. Vi kjører i privatbiler til O-
lagshytta. Noen møter også der. 
Herfra går vi rundt Tinnemyra, hvor vi selvsagt også tar oss tid til å raste underveis. Sosialt 
samvær er viktig på disse turene og vi hygger oss med niste, termos og trivelig prat. 
For å få litt variasjon har vi hatt en utflukt til Lifjellstua samt noen besøk til Dårstul. 
 
Det annonseres alltid i Telen nå vi starter opp og hvis det er avvik fra de vanlige turene. 
Vi søker midler via Aktiv i 100 i DNT som har midler fra Helsedirektoratet. 
I søknaden beskriver vi prosjektet, sender statusrapport og sluttrapport. For 2019 fikk vi kr 
17100,-. 
Vi har vinterpause pga. glatte stier/veier. Hvert år starter vi opp første mandag etter påske og 
holder det gående hver mandag til månedskiftet november/desember hvor vi gjerne 
sesongavslutning. 
I år var denne på Tinnegrend Grendehus. 
Vi er alltid minst 2 turledere med på alle turene. 
 
Notodden 11.2-20 
Arne Bakka 
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ÅRSBERETNING 
BARNAS TURLAG NOTODDEN 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Styret siste år har bestått av følgende personer: 
Leder: Roger Heimdal 
Styremedlemmer: 
Anne-Marthe Vogsted Stensvold, Sahra Hagi, Gjøril Brekke, Stine Larsen, Ida Linås, 
Gertie Risvaag Aanjesen og Anne Kjersti Haave Kaste. 
 
Styret har i inneværende årsmøteperiode holdt 3 styremøter. Endringer i styret underveis i 
året og utfordringer med å få inn tilstrekkelig med nye ressurser i styret førte til mindre 
aktivitet. 
 
Turprogram 2019 
Vårt turprogram for 2019 besto av 13 turer/aktiviteter, hvorav 5 ikke ble gjennomført. 
De gjennomførte turene var: 
 
Februar Kom Deg Ut dagen – Akedag i Høgås     
   Arrangement på Telemarksgalleriet ifm. Jubileumsutstillingen 
April  Vårtur til Nordre Tinnes Gård 
Mai  17. mai-toget 
September Kom Deg Ut – Dårstul med overnatting. Soppsanking og fisking. 
Desember Førjulstur til Tinnemyra og eventyrstund i O-lagshytta 
  Tur i mørket til Beverhytta 
 
I tillegg arrangerte vi aktivitetsdag med frivilligsentralen i Skolandsparken, og var på stand 
ved ulike anledninger i lokalmiljøet. Vi fortsetter samarbeidet med Frivilligsentralen også i 
2020 med aktivitetsdag og familiedag. Barnas Turlag og Turbo var også representert i 
borgertoget på 17. mai. 
Turboturer ble også lagt ut i 2019. Det var 38 barn som sendte inn registreringsskjema, og 
som til sammen gikk 329 Turboturer. En nedgang fra 2018, noe som skyldes lite 
markedsføring og sein utlegging av koder. 
I mai gjentok vi arrangementet TurboTråkk i samarbeid med DNT Telemark og elver ved 
Notodden Vidergående skole. Dette var en stor suksess, med 240 barnehagebarn og 70 
ansatte som var samlet på Tinnemyra. 
 
Turprogram 2020 
Vi har planlagt 8 turer/aktiviteter for 2020. Vi har valgt å legge lista litt lavere og heller 
forsøke å få gjennomført alle turene. Strategien var at vi kunne supplere med flere turer om vi 
så at vi fikk mulighet til det. 
Januar  Premieutdeling for Turboturer 2019 
Februar  Kom Deg Ut dagen – Natursti og grilling på Industripromenaden 
April   Kjentmannsmerketur til Svartufs – utsatt grunnet corvid-19 
Mai   Vårtur til Håberg Gård – avlyst grunnet corvid-19 
23. august Vikingsdag på Guvihaug 
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4-5. sept. Kom deg ut dagen – Natt i naturen ved Himingsjå 
November  Mørketur med hodelykt 
Desember Førjulstur 
 
Etter restriksjonene kom ifm. corvid-19, ble kjentmannsmerketuren blitt utsatt og vårturen 
avlyst. Turbotråkk 2020 er også avlyst, men vi planlegger gjennomføring i 2021.  
 
Turboturer 2020. Etter corvid-19 fikk vi plassert ut 13 Turbokoder. Det ser ut til at tilbudet 
er populært med 754 påmeldte deltakere og 2490 innsjekkinger via SjekkUT fra 1. mars til 
20. mai. Utfordringen nå er å få omsatt disse deltakerne til medlemmer i Barnas Turlag. Om 
vi lykkes med dette kan det bety mye for medlemsutvikling for Notodden Turlag. 
 
Vi viderefører/gjenopptar samarbeidet med andre lag og foreninger. 
 
Nettsider og Facebook 
Barnas Turlag Notodden legger ut turene på vår Facebook-side vi prøver også å supplere 
med tekst på Notodden Turlag sine nettsider. 895 følger får Facebook-side og vi anser 
Facebook som vår viktigste markedsføringskanal. 
 
 
 
Roger Heimdal 
Barnas Turlag Notodden 
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ÅRSBERETNING 
BARNAS TURLAG HJARTDAL 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Styresammensetning:  
Karianne Skårdal(Sauland), Kristin Kjøle(Hjartdal), Inger Aslaug Bondal(Tuddal), David 
Mundal(Sauland), Viktoija Jucinskè (Sauland) Olaug Åbø (Hjartdal) og Jorunn Kaasa 
(Sauland) 
 
Oppsummering av turer 2019: 

Dato Tur Deltakere 
 
Lørdag 2. februar 
 

 
Skøytecafe - Sauland 
Kom deg ut dagen  

 
Ca 60 stk. 

 
Lørdag 9mars-  
søndag 10a. mars 
 

 
Himingsjå – hyttetur m/overnattting 

 
18 stk. 

 
Søndag 28. april 
 

Huletur til Himing – denne turen ble 
gjort endre til en tur til 
Skrubbedalsnatten, pga. fortsatt mye 
snø i Myrgvarv/Himing området. 

 
13 stk. 

 
Søndag 2. juni 
 

 
Topptur til Njuke 

 
9 stk. 
 

 
Søndag 11. august 

 
Kanotur på Heddevatn - Bondal 

 
Avlyst pga. svært mye regn 
– og flomvarsel. 

Lørdag 31. August SAULAND BYGDEDAG Natursti og Marsmallows 
Mange innom standen, og 
mange som gikk natursti. 

 
Søndag 1. 
September 
 

 
Topptur til Ishovden, Hjartdal  
Kom deg ut dagen 
 

 
8 stk. 

Søndag 22. 
September 
 

Høsttur med hest, Hjartdal Avlyst, pga. Kristin flytta 
og vanskelig å få avtalt 
ordentlig med andre folk 
med hest. 
 

 
Søndag 27. 
Oktober 
 

 
Reflekstur - Sauland 
 

 
42 stk. 
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Oppsummering av turer for 2019 
Det var satt opp 7 turer 2019, 5 av turene ble gjennomført. I tillegg hadde vi 2 
arrangement/markeringer, en skøytedag og en bygdedag. Vi har planlagt som i fjor planlagt 
ca. 2 turer i hver bygd løpet av året (Hjartdal/Sauland/Tuddal). I tillegg til disse turene 
kommer arrangement i samarbeid med BT Notodden, lokale lag/foreninger og markeringer 
lokalt.  
 
5 turer med turbo: BT Hjartdal hadde i løpet av 2019 ute 15 kodeskilt/turer, fordelt utover 
alle tre bygdene i Hjartdal Kommune: Sauland, Hjartdal og Tuddal. Vi er usikre på hvor mye 
postene er besøkt, men vi vet at i Sauland har postene hatt en positiv påvirkning hos lokale 
turgåere. 
 
Planlegging av turer for 2020 
Vi har satt opp 6 turer i kalenderen for 2020, samt to dager der vi er til stede og markerer 
oss.  
 
Turprogram 2020 
 

Når: Hvor: Turleder: 
Lørdag 1. februar Skøytekafe - Sauland 

Kom deg ut dagen 
Karianne og Jorunn 

Lørdag 14- søndag 15. 
Mars 

Himingsjå – hyttetur m/ 
overnatting 

David, Vikorija og 
Karianne 

Søndag 10. mai Troll-kveld i Tuddal, v/Kov-
vatn 

David og Viktoija 

Lørdag 13. juni  
Søndag 14. juni 

Skogsfjell/Svartufs – 
Sauland 
Villblomstens dag 

 
David og Karianne  

September BYGDEDAG i SAULAND Alle  
Søndag 23. august Kanotur på Heddevatn - 

Bondal 
Karianne og Inger Aslaug? 

Søndag 20. september Huletur til Himing David og Viktoija 
Søndag 25. oktober Reflekstur Karianne og Viktorija 

 
Styremøter: 
Vi har avholdt 5 styremøter/møter. 2 på våre, og 3 på høsten. Vi har brukt en del tid på 
planlegging, og hvordan vi kan få med oss flere på tur. Vi kommuniserer også mye via 
Messenger og noe e-post.  
 
Vi ser at turer/arrangement som Refleksturen og Skøytekafèen er noe som trekker folket 
hvert år, mens det på de andre turene er svært varierende.  
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Markedsføring: 
Facebook: Barnas Turlag Hjartdal er på Facebook der vi har over 350 følgere. Vi anser 
Facebook som vår viktigste markedsføringskanal. Vi benytter oss også av «Bygdebladet» i 
Hjartdal kommune der lokale lag og aktører kan komme med innspill og markedsføre sine 
aktiviteter. Dette bladet blir sendt ut til alle husstander i Hjartdal kommune.  
Telen: Vi har ikke prioritert å sette inn annonser i Telen da vi synes dette er kostbart og vi har 
vært usikre på effekten. Vi har som i 2018, heller ikke i 2019 ikke vært så gode på å 
«markedsføre» oss i Telen med stoff som vi selv leverer avisa. 
Her har vi forbedringspotensiale for 2020.  
 
Styret 2019:  
Styret ble i 2018 utvidet med 2 personer, og i løpet av 2019 har 3 stykker sluttet. 1 pga. 
flytting, og 2 pga. jobb og personlige årsaker. Vi ønsker fortsatt å kunne ha representanter 
fra de tre bygdene representert i styre, emn opplever det som utfordrende å rekruttere nye 
styremedlemmer. Dette er noe vi arbeider for å få til. 
 

 
Navn 

 
E-post 

 
Tlf.nr. 

 
Karianne Haugan 
Skårdal 

 
Karianne_haugan@hotmail.com 

 
957 90 597 

 
Jorunn Kaasa 

 
jorkaas@online.no 

 
915 81 103    

 
David Mundal 

 
davmundal@gmail.com 

 
412 29 294    

 
Viktorija Jucinske 

 
vjucinske@gmail.com 

 
486 68 538   

 
Inger Aslaug Bondal 

 
bonlaug@hotmail.com 

 
977 99 371 (Slutta) 

 
Kristin Kjøle 

 
Kristin_kjole@hotmail.com 

 
930 42 636  (Slutta) 

 
Olaug Åbø Jakobsen 

 
Olaug.abo.jakobsen@gmail.com 

 
906 67 794   (Slutta) 

 
Vedlegg: bilder fra turer 2019 
 
Sauland 25. november 2019 
 
Karianne H Skårdal - Barnas Turlag Hjartdal 
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ÅRSBERETNING 
ØKONOMIKOMITEEN 
ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2020 
 
Økonomikomiteen i 2019 har bestått av Marit Syftestad, Torstein Nordli, Trond Aasland og 
Bjørn Myhre som revisor.  Ottar Kaasa har bistått økonomikomiteen ved søknad til 
Sparebankstiftelsen DNB. 
 
Vi leier fortsatt regnskapsfører, Uglem Regnskap og Rådgiving.  Dette fungerer bra. Da er 
det slik at vi betaler fakturaene, konterer bilagene og sender dem til regnskapsfører. 
Regnskapet 2019 er nå hos revisor. 
  
Vår oppgave er i første rekke å bistå med å søke om midler slik at vi kan gjennomføre 
planlagte prosjekter og aktiviteter i turlaget, og å rapportere regnskap til der vi har fått 
midler.  
 
I løpet av året har vi søkt om midler fra: 
 

- Telemark Fylkeskommune til TurboTråkk, OPPTUR 8. klasse, KulTur, (OPPTUR 4. 
klasse) og TurboTurer.  Vi fikk innvilget totalt kr 31 000,-.  Regnskap er rapportert. 

- DNT om midler til vår lokale Rusletur, som nå heter Aktiv i 100 og fått kr 23 000,- til 
denne aktiviteten. Regnskap er rapportert. 

- Frifond om midler til aktiviteter for barn og unge. Der fikk vi kr 52 500. Regnskapet 
for Frifond 2019 er rapportert. 

- Sparebankstiftelsen DNB om kr 130 000,- til vannboring på Himingsjå, og i høst 
kom den gledelige meldingen om at søknaden var innvilget. Beløpet utbetales i mai. 

- Notodden Kommune om midler og har fått innvilget kr 20 000,-i kulturmidler til 
DNT integrerer, og Kr 14 000,- til drift. 

- HjartdalBanken om støtte til aktiviteter i Barnas Turlag, og fått innvilget kr 5 000 i 
gavemidler. 

- Vi hadde møte med Idea og fikk kr 10 000,- til drift av turlaget. 
 
Partnerskapsavtalen med Notodden kommune på kr 40 000,- og sponsoravtalen med 
Notodden Energi på kr 30 000,- er fulgt opp.  Sponsoravtalen med HjartdalBanken ble ikke 
videreført i 2019. 
 
Vi har bistått Sykkelpostkomiteen og Turkomiteen med salg av annonser til finansiering av 
brosjyre og hefte, samt sendt fakturaer for disse annonsebidragene. 
 
Sammen med Roar Kråkenes i Løypekomiteen rapporterte vi til Kulturdepartementet for 
tilskuddet som var innvilget til løyper og stier på Lifjell, knyttet til Pråmtjønn.  Det førte til at kr 
95 000,- ble utbetalt i januar 2020. 
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Vi følger også opp innbetalingene for overnatting på Himingsjå som skjer via Vipps og giro, 
samt fakturerer DNT for det som kommer direkte inn på Hyttebookingen (HYTTIS) hver 
måned. I 2020 blir HYTTIS erstattet med nytt bookingsystem som heter Visbook, og 
fakturering til DNT blir borte. 
 
Vi kunne rapportere 224 dugnadstimer i 2019. 
 
Notodden 12. mars 2020 
Marit Syftestad 
Leder Økonomikomiteen 
 



RESULTAT 2019
Notodden Turlag 31.12.2019

Matrix Økonomisystem Side 1

Res-2018 Bud-2019 Res-2019

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
  3010 Salg materiell pliktig 6.000,00- 4.182,00-
  3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgi 8.820,00-
  3030 Overnatting , mva 140.000,00 105.535,47-
  3110 Småsalg kontor, uten mva 4.788,21- 5.504,33-
  3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 1.500,00- 0,00
  3130 Dagsbesøk 104.932,36- 3.000,00 100,00-
  3205 Annonsebidrag 48.550,00- 67.000,00 52.580,00-
  3220 Turer - Notodden Turlag (innt. 250.710,00- 0,00
  3221 Turer - Barnas Turlag Notodden 625,00- 0,00
  3301 Egenandeler 95.903,25- 400.000,00 366.523,40-
  3400 Telemark fylkeskommune - tilsk 40.000,00- 52.000,00 31.000,00-
  3401 Notodden kommune - tilskudd/st 80.000,00- 20.000,00 34.000,00-
  3420 Tilskudd fra andre 15.000,00- 90.000,00 15.000,00-
  3421 Notodden Energi - tilskudd/stø 30.000,00- 30.000,00 30.000,00-
  3422 HjartdalsBanken - tilskudd/stø 20.000,00- 0,00
  3423 Aktiv i 100 17.500,00- 17.000,00 23.000,00-
  3425 Partnerskap Notodden Kommune 40.000,00- 40.000,00 40.000,00-
  3441 Tillskudd Stier -og løyper 150.000,00 0,00
  3445 DNT Frifond 82.500,00- 90.000,00 52.500,00-
  3446 DNT Formålskapital 11.000,00- 12.000,00 6.636,00-
  3447 DNT Annen støtte 25.000,00- 25.000,00 6.000,00-
  3520 DNT Momskompensasjon 41.876,00- 30.000,00 70.832,00-
  3920 DNT Medlemskontingent 171.000,00- 175.000,00 284.087,00-
  3921 DNT Kontingentavregning 47.236,00- 50.000,00 0,00
  3970 Norsk Tipping - Grasrotandel 15.143,17- 15.000,00 34.496,11-
  3971 Notodden Energi Kraft AS (Gras 9.000,00- 8.000,00 9.100,00-
  3999 Diverse inntekter 51.535,50- 9.000,00 1.960,00-
  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 1.203.799,49- 1.417.000,00 1.181.856,31-

VAREKOSTNAD
  4200 Innkjøp av varer 15.061,00
  SUM VAREKOSTNAD 15.061,00

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
  6000 Avskriving på bygninger og ann 14.213,00 14.000,00 14.213,00
  6100 Transport 25.770,00 65.000,00 21.581,00
  6110 VEd og gass 15.950,00 25.000,00 0,00
  6300 Husleie 32.500,00 33.000,00 30.000,00
  6340 Lys/varme 15.894,00 15.000,00 15.586,00
  6350 Kontorkostnader 7.889,51 4.000,00 6.585,60
  6500 Reparasjoner, vedlikehold 6.267,13 28.000,00 1.166,21
  6540 Himingsjå Inventar/utstyr 77.256,84 20.000,00 23.696,29
  6705 Regnskapshonorar 12.650,00 15.000,00 9.000,00
  6710 Data/internett/lisenser 9.207,51 10.000,00 7.885,48
  6800 Kontorrekvisita 1.461,00 4.000,00 6.820,00
  6815 Annonser 56.486,05 76.000,00 52.493,84
  6820 Trykksaker 83.201,63 59.000,00 55.500,00
  6860 Møter, kurs, arrangementer o.l 104.024,42 90.500,00 187.409,28
  6861 Møtekostnader/servering/mat 17.877,16 47.000,00 25.253,26
  6880 Gaver/premier 61.586,10 106.500,00 83.202,75
  6900 Telefon 2.441,00 3.000,00 2.914,00
  7040 Forsikring 12.366,00 14.000,00 6.365,00
  7140  Reisegodtgjørelser - ikke opp 486,50 9.858,60
  7390 Himinsjå Andre utgifter 54,40



RESULTAT 2019
Notodden Turlag 31.12.2019

Matrix Økonomisystem Side 2

Res-2018 Bud-2019 Res-2019

  7500 Himingsjå Forsikring 6.330,00
  7780 Turer - Notodden Turlag (utgif 346.351,00 350.000,00 347.267,00
  7783 Turer DNT ung 21.598,23 25.000,00 49.002,11
  7790 DNT gaver 24.201,00 40.000,00 15.273,00
  7791 Profileringsmatriell 49.615,43 170.000,00 75.973,50
  7792 Diverrse Turlagsutstyr 23.318,10 55.000,00 24.422,18
  7795 Løypekostnader 70.760,10 140.000,00 137.864,92
  7799 Diverse kostnader 12.975,66 26.500,00 11.398,64
  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 1.106.347,37 1.435.500,00 1.227.116,06

  SUM KOSTNADER 1.106.347,37 1.435.500,00 1.242.177,06

FINANSIELLE POSTER
  8040 Renteinntekt 1.144,79- 1.941,06-
  8140 Rentekostnader 22.126,27 0,00
  8170 Andre finanskostnader og gebyr 1.370,25 3.000,00 1.929,69
  SUM FINANSIELLE POSTER 22.351,73 3.000,00 11,37-

RESULTAT (Underskudd) 75.100,39- 2.855.500,00 60.309,38



BALANSE 2019
Notodden Turlag 31.12.2019

Matrix Økonomisystem Side 1

2018 2019

EIENDELER
1100 Hytteprosjekt/Gavlesjåhytta 121.999,00 107.786,00
1570 Andre kortsiktige fordringer 40.000,00 0,00
1900 Kasse Notodden Turlag 1.869,00 1.103,00
1920 Hjartdal SB 2699 44 13545 37.650,56 204.370,08
1921 DNB Sparekonto 2646.09.91829 0,00
1925 DNB konto 5082 05 82338 2.828,73 2.338,56
1926 HjartdalBanken Sparekonto 26994413537 480.101,45 302.178,83
1927 HjartdalBanken Hytte 26994413529 978,84 2.842,38
SUM EIENDELER 685.427,58 620.618,85

EGENKAPITAL OG GJELD
2000 Egenkapital 681.027,58- 681.027,58-
2400 Leverandørgjeld 4.400,00- 4.400,00-
2700 Utgående mva 2.982,30-
2710 Inngående mva 5.737,22-
2740 Oppgjørskonto mva 13.220,00
Ikke disponert resultat for 2019 60.308,25
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 685.427,58- 620.618,85-



Note 1   Årsresultat 

Regnskapet for 2019 er gjort opp med et underskudd på kr 60 309,38. 

Dette skyldes at tilskudd fra Kulturdepartementet til finansiering av løyper på Lifjell på kr 
95 000,- var forventet inn på konto i 2019. Dette kom ikke før i januar 2020, og er dermed 
regnskapsført da. 



Notodden Turlag
Note 2 Driftsmidler - Eiendom Himingsjå Turisthytte

Hytte
Kostpris 4 100 007,00
Nedskrevet med gaver/tilskudd 3 963 795,00
Netto anskaffelseskost 136 212,00
Akkumulerte  avskrivninger 28 426,00 14213 fra 2018 og 14000 fra 201914213 fra 2019
Bokført verdi 31.12.2019 107 786,00

Årets avskrivninger 14 213,00
Avskrivningssats 0,10

Forsikringsverdi (Fullverdi) Eika Forsikring- Fullverdi 4 519 067,00

Himingsjå:        inntekter 2019 111 635,47
Himingsjå:         kostnader 2019 78 461,04

Netto driftsresultat 31 421,96
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REVISJONSRAPPORT REGNSKAP NOTODDEN TURLAG  
REGNSKAPSÅR 2019 
 
 
Regnskapet for 2019 til Notodden Turlag er revidert. 
 
Det er foretatt kontroll av bankkonti, samt stikkprøvekontroll av bilag.  Revisor har ikke tatt 
stilling til hvilke internkonti som er benyttet, idet dette er notert ved attestasjon fra 
regnskapsansvarlig. 
 
Bankkonti stemmer - man bes imidlertid merke seg at driftsåret har et underskudd.  Dette 
har ifølge regnskapsansvarlig en forklaring som det vil bli redegjort om. 
Det vil også, ifølge opplysninger, bli redegjort for regnskapsmessig verdisetting av hytte. 
 
KONKUSJON: 
Regnskapet for 2019 til Notodden Turlag anbefales godkjent av årsmøtet. 
 
Notodden, 15.03.2020 
 
Bjørn Myhre 
(revisor) 
 



BUDSJETT 2020
Notodden Turlag 10.05.2020

Matrix Økonomisystem Side 1

Res-2019 Bud-2020

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
   3010 Salg materiell pliktig 4.182,00- 15.000,00-
   3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 8.820,00- 62.000,00-
   3030 Overnatting , mva 105.535,47- 130.000,00-
   3110 Småsalg kontor, uten mva 5.504,33-
   3130 Dagsbesøk 100,00- 3.000,00-
   3205 Annonsebidrag 52.580,00-
   3301 Egenandeler 366.523,40- 403.200,00-
   3400 Telemark fylkeskommune - tilskudd/støtte 31.000,00- 30.000,00-
   3401 Notodden kommune - tilskudd/støtte 34.000,00- 40.000,00-
   3420 Tilskudd fra andre 15.000,00- 140.000,00-
   3421 Notodden Energi - tilskudd/støtte 30.000,00- 30.000,00-
   3423 Aktiv i 100 23.000,00- 15.000,00-
   3425 Partnerskap Notodden Kommune 40.000,00- 40.000,00-
   3441 Tillskudd Stier -og løyper 135.000,00-
   3442 Himingsjå - Andre inntekter Vaffelsalg 2.000,00-
   3445 DNT Frifond 52.500,00- 50.000,00-
   3446 DNT Formålskapital 6.636,00- 8.000,00-
   3447 DNT Annen støtte 6.000,00- 6.000,00-
   3520 DNT Momskompensasjon 70.832,00- 50.000,00-
   3920 DNT Medlemskontingent 284.087,00- 275.000,00-
   3970 Norsk Tipping - Grasrotandel 34.496,11- 35.000,00-
   3971 Notodden Energi Kraft AS (Grasrotandel Ral 9.100,00- 8.000,00-
   3999 Diverse inntekter 1.960,00- 3.000,00-
   SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 1.181.856,31- 1.480.200,00-

VAREKOSTNAD
   4200 Innkjøp av varer 15.061,00 10.000,00
   SUM VAREKOSTNAD 15.061,00 10.000,00

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
   6000 Avskriving på bygninger og annen fast eien 14.213,00 14.250,00
   6100 Transport 21.581,00 61.580,00
   6110 VEd, gass  og diesel 15.000,00
   6300 Husleie 30.000,00 30.000,00
   6340 Lys/varme 15.586,00 15.000,00
   6350 Kontorkostnader 6.585,60 8.000,00
   6500 Reparasjoner, vedlikehold 1.166,21 18.000,00
   6510 Vannboring 100.000,00
   6540 Himingsjå Inventar/utstyr 23.696,29 10.000,00
   6600 Himingsjå Reparasjon og vedlikehold bygnin ger 15.000,00
   6705 Regnskapshonorar 9.000,00 17.000,00
   6710 Data/internett/lisenser/tlf 7.885,48 13.000,00
   6800 Kontorrekvisita 6.820,00 10.000,00
   6815 Annonser /Markedsføring 52.493,84 82.000,00
   6820 Trykksaker 55.500,00 70.000,00
   6840 Landsmøte. 45.000,00
   6860 Møter, kurs, arrangementer o.l. 187.409,28 103.000,00
   6861 Møtekostnader/servering/mat 25.253,26 32.200,00
   6880 Gaver/premier 83.202,75 55.000,00
   6900 Telefon 2.914,00
   7040 Forsikring 6.365,00 16.500,00
   7140  Reisegodtgjørelser - ikke oppg.pl. 9.858,60 25.800,00
   7390 Himinsjå vaffel 54,40
   7500 Himingsjå Forsikring 6.330,00



BUDSJETT 2020
Notodden Turlag 10.05.2020

Matrix Økonomisystem Side 2

Res-2019 Bud-2020

   7780 Turer - Notodden Turlag (utgifter) 347.267,00 305.000,00
   7783 Turer DNT ung Voksen 49.002,11 96.000,00
   7790 DNT gaver 15.273,00 34.000,00
   7791 Profileringsmatriell 75.973,50 47.000,00
   7792 Diverrse Turlagsutstyr 24.422,18 32.000,00
   7795 Løypekostnader 137.864,92 160.000,00
   7799 Diverse kostnader 11.398,64 19.000,00
   SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 1.227.116,06 1.449.330,00

KOSTNADER 1.242.177,06 1.459.330,00

FINANSIELLE POSTER
   8040 Renteinntekt 1.941,06-
   8160 Valutatap 2.000,00
   8170 Andre finanskostnader og gebyr 1.929,69 8.000,00
   SUM FINANSIELLE POSTER 11,37- 10.000,00

RESULTAT (Overskudd) 60.309,38 10.870,00-
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