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ÅRSBERETNING 2014 

 
Ny bru over Åsta ved Åkersætra: Åkersætrabrua! 41 meter spenn og masse betong i bakken. 

Nå blir det mulig å benytte seg av terrenget øst for Åsta!  
Åpnet søndag 7. september 2014.  

 

Årsmøte 11. mars 2015  
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Årsmøteinnkallingen er kunngjort i Hamar Arbeiderblad tirsdag 17.02, og i tillegg på 
www.hht.no fra 13. februar. Datoen ble varslet i HHT-nytt i starten av desember 2014. 
Sakspapirene kunne hentes på papir i butikken fra onsdag 4. mars og har ligget på vår 
nettside fra samme dag. Det vil ikke bli opplesning fra årsrapporten i møtet, kun informert 
om de viktigste punktene og åpnet for kommentarer og spørsmål. 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTET 11. MARS, 
 Ajer ungdomsskole 

 

Kl. 18.30 
Årsmøte 

Kaffeservering 
 

Foredrag av  
Bente Elin Lilleøkseth:  

«Hverdagsaktivitet i Friluftslivets år» 
 
 

 
 
 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protollen 
3. Årsberetning og regnskap for HHT (hovedforeningen) 2014 
4. Veivalg 2015-2016 og budsjett 2015 
5. Innkomne forslag 
6. Valg – innstillingen fra valgkomiteen blir lagt fram i møtet 

 
 

Gratisutlodning med gaver fra Norsk Tipping ved avslutning av møtekvelden.  
Møtet avsluttes ca. kl. 21.00 
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 Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2014  
 

VIRKSOMHETEN 2014 
Året 2014 går inn i historien som et av de beste årene for HHT, med stor økning i 
medlemstallet og stor oppslutning på alle aktiviteter. Medlemstallet nådde nesten 4.750, og 
vi er på full fart mot 5.000 medlemmer som er målet i 2016. Barnas Turlag nådde målet om å 
passere 500 medlemmer. 
Dugnadsarbeidet er på ca. samme nivå som tidligere, på hele 10 700 timer, meget 
imponerende. Det gjør at hytter blir holdt vedlike, stier blir merket og ryddet, turer blir 
tilrettelagt for alle grupper og store prosjekter blir gjennomført. 
Av store prosjekt som må nevnes, er tilblivelse av Ilsengstiene; ny sti gjennom et flott 
terreng, ca. 2 mil lang. Dette har vært mulig å få til med stor innsats fra lokalsamfunnet. Flott 
åpning av stien med ca. 400 turdeltakere til stede. 
Videre utvikling av Målia har også krevd mye dugnad. Målia er et 3-årig prosjekt og skal stå 
ferdig i 2015. I 2014 har den gamle hytta (Stouslandhytta) og annekset blitt restaurert, ikke 
helt ferdig, men det siste blir tatt i 2015. 
Det største prosjektet i 2014 var bygging av hengebru over Åsta ved Åkersætra. Brua er hele 
41 meter lang og 5 meter høy, og et meget krevende og solid arbeid har gjort hengebrua til 
et flott landemerke. Kostnaden ble hele 1,5 million kroner. Dette hadde ikke vært mulig for 
HHT å realisere alene, men med blant annet svært god støtte fra Phil AS og Sparebanken 
Hedmark fikk vi realisert prosjektet. Åsta kan være en utfordring for turfolk å komme over, 
nå er det løst. 
Vi i HHT vil gratulere vår daglige leder Margrete med en hederlig tredjeplass i kåringen om 
Friluftslivets ildsjelpris i 2014. 
Etter et aktiv år i 2014 går vi rett inn i Friluftslivets år 2015 der aktiviteten skal bli enda 
større. Målet er å få enda flere ut i naturen og å trives der ved å fiske, ligge ute, plukke bær, 
gå på tur både sommer og vinter, ja bruke naturen på mange måter. 
Vil takke alle, medlemmer, dugnadsfolk, ansatte og samarbeidspartnere for et meget bra år. 
Takk for jobben som er gjort! 
 
Kristen Bartnes 
Styreleder i HHT 
 

Nøkkeltall  
Antall medlemmer    4.714 

 
Forening Hoved Ungdom 

(19-26) 
Honnør Livs-

varig 
Barn 

(0-12) 
Skole-

ungdom 
(13-18) 

Hus-
stand 

 
 

2014 

 
 

2013 Diff % 

HHT 2 191 121 645   66 497 256 938 4 714 4 580 134 2,9 % 

DNT total økte med 2,7% og samlet har vi nå 257.750 medlemmer 
Vi gjør oppmerksom på at det er barne- og ungdomsmedlemmer i kategorien livsvarig og det 
er mange ungdom (19-26 år) i kategorien husstand. Det riktige antall medlemmer fordelt på 
alder blir kommentert under Barn og unge her i årsrapporten. 
 
Æresmedlemmer: 3 
Even Høgholen, Tore Nilsen og Hans Ruud  
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Årets viktigste aktivitetstall 
 

Hytteovernattinger: 2.517 netter (2.850 i 2013) 

Dugnadsinnsats: 10.744 timer (10.077 timer i 2013) 

 
Aktivitetstall:  

Turer: 229 (201 i 2013) med 7.789 deltakere (7.204 i 2013) (Tallene inkl. 22 turer og 758 

deltakere i DNT Elverum *) 

Kurs: 13 (16 i 2013) med 184 deltakere (226 i 2013) 

Medlemsmøter/foredrag: 15 (12 i 2013) med 482 deltakere (422 i 2013) 

Sum arrangementer: 257 (229 i 2013) med sum 8.455 deltakere (7.852 i 2013) 

  
I tillegg har mange tatt Turposter: 

78 poster – 2.056 personer har sendt inn til sammen 25.869 klipp. Dette er tall for både 

skipostene på vinteren og alle fire kommuners turpostopplegg i sommerhalvåret. Dessuten 
vet vi at mange har tatt turposter uten å sende inn kortene sine! 
 
*Turer med deltakere inkluderer også halvparten av DNT Elverums turer og deltakere (den 
andre halvparten rapporteres gjennom Finnskogen Turistforening).  

 
Ansatte  
Hamar og Hedemarken Turistforening har en administrasjon med tre personer: Margrete 
Ruud Skjeseth i 100 % stilling som daglig leder, Anne Helga Melting i 100 % stilling med 
butikk og turoppfølging og Knut Einar Nordhagen i 100 % stilling som aktivitetskonsulent 
barn og unge. Halvor Johansen Mære har vært sommervikar i butikken og Karen Ruud Berg 
vasker ukentlig i Naturens hus. 
 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2014:  
HHTs årsmøte med foredrag av Nils Øverås (DNTs nye generalsekretær), årsmøter i de tre 
kretsene Løten, Stange og Ringsaker og i DNT Elverum, Onsdagsgruppa: Sosial samling vår og 
høst, HHTs høstmøte med foredrag av Christin Oldebråten og Bjørn Tjomsland, regionmøte 
for alle medlemsforeninger i Hedmark og Oppland. 
 
Kurs 
I 2014 hadde vi følgende kurs: Skismurning for turgåere, skiteknikk og kajakk-kurs for 
ungdom på Mjøsa. I tillegg ble det holdt ett DNT Ambassadør-kurs på Naturens hus og ett 
DNT Ambassadør-kurs for studentene på friluftsliv årsstudium, Høgskolen i Hedmark, samt 
ett Grunnleggende turlederkurs på Åkersætra. Knut Einar har også holdt Barnas Turlag 
aktivitetslederkurs. 

Styremøter  
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2014. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og 
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2014. 
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DNT-møter og representasjon 
HHT var representert med tre utsendinger (Siv Stenseth, Guri Ullteit-Moe og Margrete Ruud 
Skjeseth) på DNTs landsmøte i Loen i juni. Vi har også deltatt på daglig ledermøter, 
styreledermøte, Østlandsmøte + at administrasjonen har deltatt på ymse DNT-
seminarer/møter.  
Følgende representerer HHT i representantskapet i Hedmarken Turistløyper: Liv Feiring 
(representerer oss i styret), Pål Diesen, Tore Nilsen, Margrete Ruud Skjeseth (leder av 
representantskapet). Hedmarken Turistløyper forbereder innkjøp av ny løypemaskin, men 
mangler noe økonomiske midler. Vintersesongen 14/15 ble det derfor endringer i 
kjøreplanen slik at skispor i Hamar kjøres av Hamar skiklubb med skuter eid av Hedmarken 
Turistløyper. Da ble det nødvendig med innkjøp av en ny skuter til varekjøring på 
Hedmarksvidda. Vi i HHT bidro med kr 25.000 til dette.  
Kretsene har representanter inn i styrene i Løtenløyper og Brumunddal og Omegn 
Turistløyper. 
Kristen Bartnes er medlem i DNTs valgkomite. 
HHT følger opp arbeidet med naturvern særlig gjennom aktiv deltakelse i FNF (Forum for 
Natur og friluftsliv) i Hedmark der Margrete er leder av AU. Margrete sitter også i 
styringsgruppa for «Innlandsprosjektet» for turskilting i Hedmark og Oppland.  
Vi har de fire siste årene hatt felles lokallag (krets) i Elverum sammen med Finnskogen 
Turistforening. Mot slutten av 2014 ble vi to medlemsforeningene enige om at lokallaget bør 
tilhøre bare en forening og at dette naturlig er Finnskogen. Vi ønsker DNT Elverum lykke til 
videre med tilrettelegging for friluftsliv i Elverum. 
 

Naturens hus 

Huset er svært viktig for organisasjonens utvikling og gjør det veldig enkelt å avholde møter, 
kurs og aktiviteter til beste for medlemmer og tillitsvalgte. Naturens hus betyr svært mye for 
de ansattes arbeidshverdag og fungerer i godt «samboerskap» med Hamar Naturskole.  

Hyttene   

Serveringshytte Vertskap 

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

Stenfjellhytta Vårt nye vertskap ekteparet Erik Plesner og Olga 
Petrunko har hatt høyt utviklingsfokus på 
serveringshytta og får mer og mer besøk. De holder 
mye åpent og har en imponerende meny. 

Målia Vang skolekorps v/Jens Erik Dobloug har vi fortsatt 
langsiktig driftsavtale med. De er svært godt fornøyd 
med den rehabiliterte serveringshytta.  
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Overnattingshyttas navn Antall 
senger 

Antall overn. 
(fjorårets 
tall) 

Hyttetilsyn 

Lageråkvisla  7 44  (34) Nils-Jørgen Hervig 

Målia  10 92  (63) Unni Thoresen og Thor Oppegård 

Stenfjellhytta 0 (kun 
servering) 

 Børge Jacobsen 

Åkersætra 53 1321  (1560) Inger Johanne og Hans Ruud 

Skolla 27 628   (847) Inger Johanne og Hans Ruud 

Godlidalshytta 5 80  (110) Christian Nordlien     

Halgutusvea 6 41   (47) Anne Mette Nordbak, Arvid 
Hagen fra november 

Sandfløten 6 90   (56) Anne Ringnes 

Snippkoia 5 36   (15) Steinar Østlie 

Svartskogkoia 8 69  (54) Inger Marie Bjørke 

Tingstadkoia 6 35  (21) Harald Jahnsen, Geir Rønning fra 
sommeren 

Fløtdamkoia 6 27  (23) Geir Rønning 

Gammelsaga 5 54  (30) Kirsten Rommen 

 
Overnattingskapasitet i sum: 144 senger ved utgangen av året  
Sum antall overnattinger 2.517 (var 2.860 i 2013). Reduksjonen på hytter er på 343 døgn 
hvorav reduksjonen på leirstedene utgjør det meste. Dette har vært første hele året med 
effekt av ubemannet drift på Åkersætra. Vi er godt fornøyd med utleievirksomheten av både 
Åkersætra og Skolla. Vi hadde i 2014 et hytteklippekort for både barn og voksne som nok 
påvirket at hyttene våre har blitt mer besøkt også på dagstur.  
 

Utført drift og vedlikehold på hyttene 
Serveringshyttene 
Lageråkvisla: Både på koia og på serveringshytta er det kun gjort det mest nødvendige 
vedlikeholdsarbeidet i 2014. 
 
Stenfjellhytta: Det er skiftet noen bord på verandaen og satt opp en støttevegg i kjeller pga. 

sviktende bjelkelag mellom kjeller og 1. etg. Det er montert avløp fra vaskemaskin i kjeller, og 

håndvask på kjøkken er reparert pga. vannlekkasje. 

HC-platting foran utedoene er demontert og kan ev. benyttes til sommeren da de i vinterhalvåret 

medfører ansamling av snø foran dørene slik at de ikke fungerer. Utvendig overvannskum for 

gråvann fra hytta er renset pga. oppsamling av mye fett-stoffer. 

Ellers ble det foretatt en reparasjon/utskifting av motor på varmeveksleren på vestsiden da den 

kollapset i fjor pga. av for mye snø/is rundt motoren. Det var det Stange Energi som ordnet. 

 
Målia: Flott åpningsarrangement 12. januar 2014 for å markere ombygging og oppgradering 
av serveringshytta (se årsberetningen for 2013). I året har det vært jobbet videre med 
fullføring av diverse tilleggsoppgaver: 

- service og kontroll av utendørs gasstank i hht. DSBs krav 
- utvendig maling og beising av hytta og doen 
- lagt sklisikkert belegg foran disk 
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- befaring med allmenningen for å gå opp tomtegrensene og mulighetene for gjerding 

med skigard. 

Mange positive tilbakemeldinger på ombyggingen på Målia. Ikke minst er Vang skolekorps 

godt fornøyd og synes driften er lettere. 

I det vi nå jobber på serveringshytta, annekset og Stouslandhytta nærmest parallelt, vil en 
del oppgaver berøre alle tre bygningene, bl.a. gjerdingen, som forsøkes utført forsommeren 
2015, videre en del planering med maskinkraft ned mot Stouslandhytta. Av ting vi ikke er 
helt ferdig med, er reparasjon evt. utskifting av parafinovnen i serveringshytta, som nå ikke 
brenner optimalt. Overskudd av varme fra generatorrommet ønsker vi også å kanalisere til 
kjeller for å tørke opp unødig høy fuktighet. 
 

Stouslandhytta: Det er lagt nytt tak og nytt undertak med isolasjon, skiftet alle vinduer på 

vestsiden, reparert pipa til peisestua, fjernet den gamle peisen og utført diverse 

utbedringsarbeider i tak og vegger. Ny inngangsdør fra vest er montert. Ny peisovn i 

peisestua er montert, den gamle utgangsdøra mot innsida er byttet ut med fluktvindu. 

Gammelt kjøkken- og salonginventar er fjernet og en del nytt kjøkkenutstyr (hvitevarer) er 

anskaffet. Men før videre arbeider i vestfløyen må fundamentet sjekkes og heves, da muren 

under bygningen er i ferd med å sige ut. Dette tas fatt på tidlig til sommeren. Soverommene 

er malt og nytt gulv er lagt, peisestue og kjøkken står for tur i 2015. Ytterligere skal 7 vinduer 

byttes/settes inn til sommeren og panel byttes ut på vestveggen. 

I år er det registrert nærmere 750 dugnadstimer på opprustingen av Målia! 

 

Leirstedene 

Åkersætra: Dette har vært det første hele året da skoleklasser og andre grupper har leid 
Åkersætra uten tilstedeværelse av ansvarlig tilrettelegger. ”Oppskriften” på å velge blant det 
forskjellige aktivtetsutstyret i Størhuset synes å ha fungert godt. Og mangler eller 
kommentarer er greit formidlet til HHT eller til leirsjefen. Solcelleanlegget fungerte også helt 
fint frem til november – at batteriet da ble flatt er foreløpig ikke helt ”oppklart”. På nyåret 
(2015) ble batteriet tatt ned for lading, og lyset er på plass igjen. At TO hytter m/standardlås 
ble redusert til EN synes å ha fungert greit – og at dette er tilstrekkelig. Men den ene 
ubetjente (hytte 3) har vært mye i bruk dette året. Generelt for Åkersætra har det skjedd at 
etter at snøen la seg har bestillingene/besøkene vært flere enn tidligere. Tilførselen av tørr 
og god bjørkeved fra Jørn Olestad har fungert meget godt. 
Den store investeringen dette året for Åkersætra-driften er realiseringen av den 41 meter 
lange hengebrua over Åsta. Brua har åpnet for ulike aktiviteter på østsida av elva - som ble 
omgående tatt i bruk under den offisielle åpningen på Kom deg ut-dagen 7. september. 
 
Skolla: På Skolla har det ikke skjedd spesielle investeringer eller vedlikehold i 2014. Men 
behovet for generell opprusting er så absolutt tilstede. Det er særlig TO grupperinger som 
også dette året har nyttet Skolla i lengre perioder – Veslelien og hundekjørerne. Veldig ulike 
brukere, men begge verdsetter tydeligvis dette leirstedet ekstra mye.  Også Skolla er nå 
tilgjengelig for vanlige skoleklasser.  Tilførselen av tørr og god bjørkeved fra Jørn Olestad har 
fungert meget godt. 
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Ubetjente hytter med spesiell oppfølging: 
Målia: I sommersesongen 2014 er det blitt utført nødvendig vedlikehold og opprusting av 
bygningsstrukturen på annekset. Det viste seg ved nærmere inspeksjon at vann i lengre tid 
har trengt inn under vinduene og panelet på sørveggen. Dette har medført store råteskader 
på trekonstruksjoner under vinduene og på ytterkledning. Bakveggen har ikke samme 
værtrykk, så her var bare ytterkledning råteskadd. 
Etter avkledning og bortkjøring av trevirke og isolasjonsflis har råteskadd trevirke blitt byttet 

ut og erstattet av ny, trykkimpregnert plank. Veggene er bygd opp og forsterket før 10 cm 

Glava og vindsperre er montert. Metallist for å hindre mus er satt opp sammen med ny 

tømmermannskledning. Bordkledning var grunnet og rødmalt fra fabrikken. Utpå høsten ble 

også vinduer, foringer og nye lister montert. 

 

Videre utfordringer i 2015: Dessverre har gulvet inne fått skader av vannet, og både under 

kjøkkenvinduet og under feiepipa er gulvet noe oppråtnet. Under gulvet er det stubbloft, en 

enkel isolasjonsmetode der flis ble/er brukt. Dessverre har denne flisa sunket sammen og gir 

nå dårlig varmeeffekt. I tillegg har noe av innfestinga av stubben (plankene) falt ned og tatt 

med seg flisa. Dette vil nok bare øke i omfang. Så har vi inngangspartiet. Her har tidens tann 

tært på ytterkledningen. Trappa er spinkel og enkel. Til sommeren er det ønske om nytt 

inngangsparti med ny vegg med god isolasjon og ny dør med overbygg. Når disse mer 

grunnleggende ting er på plass, vil vi innrede for selvbetjent hytte-status, dvs. proviantlager. 

 

Tingstadkoia: Det er montert ny pipehatt, koia er beiset, nye vinduer og ytterdør er på plass.  

Musegift er også montert. Hundebur settes i det lille rommet ved gangen. 2 stk. nye 

propandunker. Stallen ble påbegynt beiset, ferdigstilles sommeren 2015.  

 

Fløtdamkoia: ny pipehatt montert. Beiset koia og hogget ved og ryddet mot elva.  

 

Snippkoia: Det er gjennomført sårt tiltrengt vedlikehold ved Snippkoia. Koia er jekket opp slik 
at det er mer luftig under golvet. Ny ytterkledning er slått på nord- og vestveggen. Disse er 
også påført ett strøk oljebeis. Det er dessuten montert takrenner, mens drensgrøfter rundt 
koia er oppfrisket. Montering av to lufteventiler gjenstår. Materialene ble innkjørt med 
snøskuter på vinterføre. Ved Snippkoia har det igjen vært brent uforholdsmessig mye ved i 
løpet av høsten av uregistrerte besøkende. En gassdunk ble på nytt stjålet. Konklusjonen må 
bli at det ikke er forsvarlig å la koia stå ulåst, dersom den skal framstå i akseptabel stand for 
besøkende. Dette er meddelt Løten Almenning i møte, og det ble konkludert med at koia 
låses fra 01.06.2015. Til gjengjeld vil Løten krets tilby seg å delta med dugnadsarbeid ved 
oppføring av rastebu/utsiktstårn på Gjetholen. 
 

Beredskapsplan for hytter og ruter 

Lovverket pålegger oss som tilbyder av innkvartering, servering m.v. til publikum på spesielt 
serveringshyttene, å utarbeide en beredskapsplan for hyttedriften i forhold til matsikkerhet, 
brannvern, HMS-hensyn og annet. Styret har vedtatt å iverksette planlegging i samsvar med 
DNTs retningslinjer og tar sikte på endelig behandling i løpet av 2015. 
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Drift av Lageråkvisla serveringshytte 

HHT har også i 2014 drevet serveringshytta på Lageråkvisla ved hjelp av dugnad. Fra nyttår til 
påske var hytta oppe alle lørdager og søndager samt hele vinterferieuka og hele påsken. 
Høstsesongen strakte seg over åtte søndager fra 24. aug. til og med 12. okt. Ny vintersesong 
startet så opp igjen med å holde åpent fra 2. til og med 6. juledag. Til sammen ble dette 56 
åpningsdager. Vi har etter hvert fått en kjerne faste dugnadsarbeidere, men er avhengige av 
at det også kommer nye til. I 2014 ble det lagt ned 850 dugnadstimer med serveringsjobben 
på Lageråkvisla. I tillegg har både hyttetilsyn Nils Jørgen Hervig og løypekjører Helge 
Kartomten bidratt mye med frakt av varer. Lageråkvisla er en Barnas Turlag-hytte, spesielt 
tilrettelagt med aktiviteter for barn, og hytta er et populært turmål både for barnefamilier 
og andre. 

Stier og løyper 

Jan Rosseland har vært leder for Sti- og løypeutvalget i 2014, representant for Stange krets 
har vært Jan Schrøder, for Løten krets Jan Johnsrud og Ringsaker krets Ola Johan Basmo. 

Merkehåndboka som Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og 
Innovasjon Norge står bak, ble utgitt i begynnelsen av året. Den skal være et felles 
oppslagsverk for alle som tilrettelegger for miljøvennlig ferdsel, og har som mål å balansere 
ønsket om lokale tilpasninger og målet om gjenkjennelighet på tvers av geografi og 
aktiviteter.  

Stier skal merkes etter 4 vanskelighetsgrader; grønn, blå, rød og svart, hvor grønn tilsier en 
sti med enkel vanskelighetsgrad og svart er beregnet på eksperter. Et enhetlig system i hele 
landet som omfatter alle brukergrupper skal bidra til å senke terskelen for friluftsliv. Satsing 
på nærmiljøstier skal være i fokus. Dette gir oss nye utfordringer i planleggingen ved å få på 
plass nødvendige godkjennelser hos grunneierne og kommuner, samt inngå samarbeid med 
andre lag og foreninger og avklare konflikter knyttet til verneområder og kulturlandskap. 

HHT hadde med tre deltakere på 5 timers ”Skilt- og merkekurs” som ble arrangert av 
turskiltprosjektet i Elverum på vårparten. I tillegg deltok Kjell Sandbekk fra Moelvmarkas 
Venner, som vi har et nært samarbeid med ved T-merking av stier i Moelvmarka.  Det er et 
krav for å få tilsagn ”Nasjonalt turskiltprosjekt” fra Gjensidigestiftelsen og Hedmark 
fylkeskommune at vi har prosjektansvarlige som har gjennomført dette kurset. 

Det største enkeltstående stiprosjektet som ble ferdigstilt og åpnet i 2014, er Ilsengstiene 
der vi samarbeidet med Ilseng IL og 22 grunneiere om mer enn 20 km merkede stier i skog, 
kulturlandskap og beiter, over og langs fire elver. Dette ble åpnet i starten av mai og har hatt 
stort fokus både før og etter åpningen. Vi jobber nå med bynære stier til Brumunddal (inkl. 
By-i-millom mellom Brumunddal og Moelv) og rundt Hamar. 
 
Nye stier blir åpnet ved stor dugnadsinnsats både i planleggings- og gjennomføringsfasen, 
men minst like viktig er det arbeidet HHTs totalt 75 stifaddere utfører med merking og 
rydding av vårt eksisterende stinett. Hver stifadder har ansvaret for sin stistrekning, som til 
sammen skal dekke alle våre merkede stier. Videre blir det hvert år utført en rekke 
fellesdugnader med utlegging av klopper, brobygging og tyngre oppryddingsjobber. Det 
arrangeres hvert år stiryddingskurs for medlemmer som ønsker å bli med i stigjengen.    

Kartarbeid har vært tidkrevende og gitt oss mange utfordringer i 2014. I slutten av januar 
hadde vi det første møtet med Nordeca og ble enige om en plan og tidsfrister slik at nytt 



 

11 

 

Stangekart og et ajourført Hedmarksviddakart (siste utgivelse i 2006) skal være klare den 15. 
april 2015. Første utkast ble levert til Nordeca den 1. november 2014, og nå gjenstår to 
runder med korrektur. 

Hver krets har kommentert dugnadsarbeidet i sin årsrapport (se lenger bak i dokumentet). 
For Hamar og Vang, som ikke har eget kretsstyre, rapporteres følgende: 

Alle stier er gjennomgått, og nødvendig rydding er foretatt. Omfattende toppbrekk sist 
vinter gjorde årets arbeid mer omfattende enn normalt. Den flotte Lavåbrua, bygget i 1995, 
måtte også gi tapt for snømassene. I august ble den demontert på dugnad og lagt ut som 
klopper på strekningen nedenfor Sandfløten. I den forbindelse ble alternativ trase til 
Rondanestien undersøkt nærmere, men vi har kommet til den konklusjonen at ny bru vil bli 
bygd til våren. Det er gjennomført dugnader med å legge ut nye klopper på strekningene 
Haugsætra til Kjeltåsen, Brumund til Målia, Stenfjellhytta til Appelsinhaugen og Stenfjellhytta 
til Lageråkvisla. 

Hengebru Åkersætra 

På østsida av elva Åsta ved Åkersætra ligger Åkersætratjernet – en naturperle i seg selv. På 
dette tjernet er det tillatt å nytte kanoer, og det er et populært fiskevann. Terrenget for 
øvrig byr dessuten på nye og annerledes muligheter for friluftslivsaktiviteter. Ønsket om bru 
over Åsta var tilstede allerede ved etableringen av Åkersætra i 2002. Styret for HHT vedtok i 
april 2013 å starte planlegging for eventuelt å bygge hengebru over Åsta. I løpet av mai og 
juni ble mye avklart vedr. de mange dokumenter som skulle fylles ut og godkjenninger som 
skulle innhentes. Ultimo juli ble dispensasjon fra byggeforbudet gitt og samtidig tillatelse til å 
fremme konkret plan for hvordan anlegget skulle realiseres. Fra Hordaland Mekaniske 
Verksted på Voss mottok HHT tilbud på hengebru i stål – og èn uke senere sendte HHT sin 
bestilling. Men høsten ble en periode med mye kommunikasjon og lite som hendte. Da 
vinteren meldte sin ankomst i Åstdalen, ble realisering av prosjektet utsatt til forsommeren 
2014. 
 
Grunneier Pihl AS startet graving av hull for fundamentering på begge sider av elva 16. juni 
2014.  Entreprenør MultiBygg AS fra Brumunddal begynte omgående bygging av forskaling 
og fortsatte uten problemer i de TRE ukene frem til fellesferien startet 11. juli. Da var 3,7 
tonn armeringsjern på plass, og til sammen 200 tonn betong levert. I slutten av juli ankom 
selve brua – master, vaiere, kabler og koblinger. Få dager senere var de 27 trelemmene som 
skulle bli gangbanen i brua på plass. Disse var snekret hos Hamar Arbeid og Aktivitet på 
Ridabu. 
 
Tirsdag 5. og onsdag 6. august ble hengebrua montert – alt arbeidet var faktisk unnagjort på 
TO dager ved hjelp av spesialistene Arvid Kampesveen og hans kollega. Så søndag 7. 
september, Kom deg ut-dagen, kunne Åkersætra hengebru offisielt åpnes. Brua er på 41 
meter, og den har kostet 1.5 mill. kroner. Finansieringen har vært mulig ved tilskudd fra 
Sparebanken Hedmark på kr 300.000 og fra Pihl AS på kr 200.000 - pluss tippemidler. 
 
Hans Ruud 
prosjektleder 
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Informasjon 
Informasjonsutvalget har bestått av Nils-Jørgen Hervig (redaktør for HHT-nytt), Wenche 
Helseth, Ivar Helleberg (webredaktør) og Siv Stenseth (leder). Wenche Helseth gikk ut fra 
annet halvår. Fra 2015 inngår også Christer Gundersen.  
Utvalget hadde fire møter i 2014. Informasjonsutvalget har i tillegg til løpende oppgaver i 
løpet av 2014 skannet gamle årbøker, den eldste fra 1932-33, og andre gamle dokumenter 
samt noen gamle lysbilder. Årbøkene og gamle HHT-nytt er gjort tilgjengelig på internett, 
hht.no. I 2015 planlegger informasjonsutvalget å jobbe videre med fotoarkiv, både eldre 
bilder og nye foto. 
 
Vi jobber kontinuerlig med å styrke innholdet i HHT-nytt, deriblant gjennom intervju med 
sentrale profiler som speiler friluftsliv og aktiviteter i HHTs turområder. Ambisjonen 
framover er å synliggjøre det fantastiske dugnadsarbeidet som gjøres i foreningen og å 
markere Friluftslivets år. Turprogrammet er sentralt innhold i bladet. HHT-nytt kom ut med 
to nummer i 2014. Nr. 1 inneholdt turprogrammet for høsthalvåret 2014. Nr. 2 inneholdt 
turprogrammet for tiden fra nyttår frem til skolestart i august 2015. I tillegg inneholdt begge 
numrene informasjon fra foreningen og kretsene samt en aktivitetsoversikt. Vi får god hjelp 
av IdéTrykk til å få frem gode trykksaker. HHT-nytt trykkes i 4.200 eksemplarer. 
 
Også i 2014 inviterte vi til en fotokonkurranse der det kom inn en rekke gode motiver. De 
beste bildene ble premiert, og bildene er publisert i ulike kanaler. Bildene som sendes inn er 
generelt sett svært nyttige, blant annet for bruk i HHT-nytt, på hht.no og i andre 
publikasjoner.  
 
Administrasjonen har i økende grad tatt i bruk sosiale medier som formidlingskanal, og dette 
synliggjør både naturen i foreningens nedslagsfelt og de aktivitetene som HHT tilrettelegger 
for på Hedmarken. Dette er kanaler som gir gratis markedsføring og som engasjerer mange. 
Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på å øke trafikken i disse kanalene. HHTs side på 
Facebook når raskt de mange brukerne og har nå mer enn 2000 følgere. 
Det er sendt ut 6 nyhetsbrev i løpet av dette året. Det er i all hovedsak administrasjonen 
som benytter og administrerer disse informasjonskanalene. 

Nettsidene 
Nettsiden hht.no er et daglig verktøy for HHTs ansatte i informasjonsarbeidet og inneholder 
nyheter og annen viktig informasjon om HHT og HHTs arbeid. UT.no er kanalen for 
formidling av informasjon om hytter, stier og turforslag. UT.no inneholder nå om lag 150 
gode turforslag for vårt område (noenlunde jevnt fordelt på de fire kommunene). 
HHTs ansatte sørger for de fleste oppdateringene og ny informasjon på hht.no. Antall 
registrerte besøk på hht.no i 2014 var på 322 731, omtrent likt med 2013 da tilsvarende tall 
var 321 440. Antall registrerte sidevisninger var 735 674 mot 729 946 i 2013. (Kilde: Google 
Analytics). 
Selv om trafikken fra Norge utgjør 94,5 prosent av alle besøk, så er det stor spredning på 
resten av verden (ingen andre land står for mer enn 1 prosent; USA og Sverige har 0,99 og 
0,98 prosent av trafikken, det vil si vel 3000 hver). 



 

13 

 

 

Besøkstallene varierer mye gjennom året på grunn av at informasjon fra værstasjonen har 
størst interesse i skisesongen. Besøkstallene er også sommerstid høyere enn 
sammenlignbare turistforeninger. I skisesongen, januar-mars og desember, var det cirka 
1750 besøk per dag (maks. 3680), mens det sommerstid, juni-august var cirka 480 per dag. 
Til sammenligning for øvrig hadde DNT Oslo 391 000 besøk i 2013, Bergen Turlag 340 000, TT 
152 000 og Stavanger 239 000, Haugesund 47 000 og Lillehammer 19 500. 

Værstasjonen på Stenfjellet 
Etter relativt stabil drift første del av året ble stasjonen på nytt rammet av tordenvær 15. 
juli. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at nesten alt utstyr var ødelagt, sannsynligvis 
av lynnedslag i flaggstanga. Styret besluttet i august å gjenoppbygge stasjonen. Nytt utstyr 
ble anskaffet og stasjonen satt i drift 1. desember 
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Turer og aktiviteter 

Turutvalget har bestått av Turid Borud (leder), Torunn Holt Jensen (fjellsportgruppa), Anne 
Ringnes, Sissel Hoel (Stange krets), Erik Ulven (Ringsaker krets), Ole Iver Morthov (Løten 
krets) og Anne Helga Melting (administrasjonen/sekretær). 
 
HHT hadde også i 2014 et svært bredt tilbud av turer: fra trilleturer for voksne med barn i 
vogn, turer og leire for barn og ungdom, voksenturer på alle nivåer fra rolig nærmiljø til 
fjellsport og Onsdagsgruppa med tilbud til pensjonister og andre som har anledning til å 
være med på dagtid. Målet er å ha et turtilbud som dekker hele spennet fra enkle 
nærmiljøturer til krevende turer i høgfjellet. Vi hadde også en utenlandstur til Mallorca i 
samarbeid med Explore Travel. 
 
HHT har til sammen avholdt 207 turer/leire med totalt 7.031 deltagere, en liten økning fra 
året før.  
 
For å kunne tilby våre medlemmer et bredt tilbud av turer og opplevelser, er vi avhengig av 
gode turledere. HHT har ca. 50 turledere som bidrar med ideer til et allsidig turprogram 
gjennom hele året. Turlederjobben utføres helt og holdent som dugnad. 
 
Naturlos er et samarbeid mellom HHT, Hedmark fylkeskommune og Hamar, Elverum, Stange 
og Ringsaker kommune om dagsturer i nærområdet med en guide/kjentmann. Opplegget er 
en kombinasjon av tur og kultur. Det ble avholdt til sammen 56 turer med 3.420 deltagere i 
løpet av sommerhalvåret 2014. På slutten av året ble det bestemt å avslutte Naturlos-
samarbeidet. 
 

Barnas Turlag 

HHT Barnas Turlag har i 2014 bestått av Jo Reistad (Ringsaker), Leif Grande (Stange), Unni 
Thoresen (Løten) og Kjell Berget (Hamar). I tillegg har Barnas Turlag en svært viktig ressurs i 
administrasjonen i aktivitetskonsulent for barn og unge Knut Einar Nordhagen. 
Barnas Turlag har hatt en positiv utvikling over mange år nå, og endelig ble den magiske 500-
medlemmersgrensen brutt! Det som er moro å se, er at «våre» medlemmer fortsetter inn i 
DNT Ung og bidrar til gode medlemstall der. Vi klarer også å fylle på med nye, små 
medlemmer. 
 

2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 
Ant. medlemmer i BT   329  381  432  474  492  492 504 
Ant. deltakere på BT-turer  396  852  873  1504  1016  1021 1168 
Familiearrangement   510     1450  2140  1970  1575  2085 1980 
 
Halvårskalendere med turene våre sendes ut til alle medlemmer i tillegg til at vi deler ut i 
barnehager og skoler. Dette sammen med annonsering av turene i lokalavisene gjør at det 
hele tiden dukker opp nye familier som vil være med oss på tur. Vi ser også at ”jungel-
telegrafen” har god effekt der nye deltagere tar med seg sine venner som forteller til sine 
venner. Deltagerne på Barnas Turlag sine turer spenner fra turvante familier til familier som 
ikke har erfaring i å dra på tur i naturen. Aktivitetene trekker til seg folk i alle aldere – fra 0 til 
langt over 80. 



 

15 

 

Barnas Turlag har også tatt i bruk Facebook som kanal for å fortelle om turene og 
arrangementene våre. Vi har egne FB-sider for BT Stange, BT Hamar, BT Løten og BT 
Ringsaker. Her legger vi ut meldinger om kommende arrangementer og viser bilder fra turer 
som har vært. Vi tror det er stort potensiale for flere medlemmer og deltagere på 
arrangementene, hvis vi klarer å vise fram tilbudet på en god måte. 
 
Barnas Turlag har arrangert noe færre turer i år enn i fjor, 35 turer i 2014 mot 46 turer i 
2013. Man har vært litt mer kritisk til hvilke type turer man setter opp på programmet, og vi 
ser det er en økning i antall deltagere på turene (se tabell over). Mye av grunnen til at vi kan 
gjennomføre så mange arrangementer, er at vi har fått på plass flere ivrige og ressurssterke 
turledere. Dette har hevet kvaliteten og variasjonen i turprogrammet vårt. Samtidig er det 
hele tiden nødvendig å finne nye ressurspersoner. 
 
I år som i fjor har vi satset på mange turer i nærområdet der folk bor, og disse er veldig 
populære. Både lommelykttur i Klukhagan, spor og sportegn i Furuberget og tur ved 
lekeanlegget på Klevfos samlet svært mange deltagere. I juni var 39 deltagere med på 
familieaktivitetsdøgn ved Bergsjøen i Stange allmenning, og i starten av desember var over 
50 små og store med og hilste på dyrene på Jønsberg. Slike turer er kjernen av hva Barnas 
Turlag skal tilby. 
 
Overnattingsturene våre til høyfjellet for familier slår også an. I år har vi hatt tur til 
Glittertind, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Slike turer gir barna 
noe mer å strekke seg etter, og det er en herlig følelse å ta de siste stegene opp på sin første 
høyfjellstopp. 
 
Rekruttering av nye ressurspersoner har blitt gjort både på våre egne arrangement i BT, på 
Kom deg ut-dagen og gjennom vennenettverk. De vi nå har knyttet til oss er motiverte og 
inspirerte turfolk som vil være med å skape enda større mangfold i Barnas Turlags 
aktiviteter. Det ble arrangert et aktivitetslederkurs på Naturens hus i oktober 2014, hvor det 
deltok ressurspersoner fra Elverum, Ringsaker, Stange og Hamar. 
 
Lageråkvisla som Barnas Turlag-hytte får stadig flere besøkende når serveringshytta er åpen, 
og dette er god markedsføring av Barnas Turlag og HHT. Hytta ligger akkurat passe langt fra 
bilvei for de med kortest bein, og det er stor aktivitet i lekekroken og akebakken lørdager og 
søndager i vintersesongen. Nils Jørgen Hervig som hyttesjef gjør en imponerende jobb for å 
sørge for varer til kaféen og en trivelig hytte for små og store!  
I 2014 har det blitt arrangert 34 trilleturer med Naturens hus som oppmøtested. Nytt i 2014 
var at man fra oktober hadde tilbud om å delta på trilleturer også i Brumunddal, og 
oppmøtet har vært bra på de 8 turene som ble arrangert ut året. 
 
Familiedager 
Kom deg ut-dagen på vinteren samlet også i 2014 mye folk, tross mildvær og tåke. 
Lageråkvisla og Knuken hadde begge arrangement denne dagen. Det kom omlag 500 til 
Lageråkvisla og 130 til Knuken, og vi takker for all hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade 
HHT'ere på dugnad! Åkersætra var arena for Kom deg ut-dagen på Hedmarken i september 
2014. Om lag 500 deltagere møtte opp og fikk oppleve alt fra barkebåtregatta, turer med 
hest og vogn, orientering, kanopadling og nærkontakt med små og store husdyr. I tillegg ble 
den offisielle åpningen av Åkersætrabrua foretatt denne dagen. For andre året på rad var 
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det et Kom deg ut-arrangement i Kvennstugua i Vallset i september. Her kom det 200 
deltagere – veldig gledelig! Finn Fram-dagen ble arrangert både i Løten, Ringsaker og Hamar. 
Også dette var godt besøkte arrangementer, og det er en fin arena for Barnas Turlag til å 
rekruttere nye turdeltagere! I Løten kom det 100, mens det kom 200 deltagere på Hamar og 
300 deltagere på Vollkoia. 
 

Leirer 
VinterBaseCamp 
VinterBaseCamp ble arrangert på Åkersætra for første gang i 2014, og det ble en positiv 
vekst i antall deltagere fra tidligere år. 11 deltagere lagde liv og moro rundt Åkersætra, samt 
at økter med skredsøking (fra Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps) og isfiske (med 
kjentmann fra Pihl AS) gjorde sitt til at deltagerne fikk oppleve vinterfriluftslivet i Åstdalen på 
en variert og trygg måte. Knut Einar Nordhagen (hovedleder) og Halvor Johansen Mære var 
ledere for HHT, i tillegg til fem praksisstudenter fra friluftsliv årsstudium på Høgskolen i 
Hedmark. 
 
Turboleir 
40 deltagere var samlet på Åkersætra i månedskiftet juni/juli 2014. Knut Einar Nordhagen 
var hovedleder for Turboleiren, og hadde også med seg tre andre voksne ledere og fire 
ungdomsledere. Aktiviteter som kanopadling, fisking, bading, kanonball, «Mesternes 
Mester» og mye mer gjorde sitt til at uka ble minneverdig for både ledere og deltagere! Den 
siste natta var det mange som overnattet utendørs ved Åsta.  
 
SommerBaseCamp 
Torkel Torve var hovedleder for SommerBaseCamp på Skolla sommeren 2014. Leiren samlet 
11 deltagere. Halvor Johansen Mære og Hedda Bulie Haanæs var også ledere på denne 
leiren. Aktiviteter som stod på programmet var bygging av nødflåte, kanoekspedisjon i Åsta, 
utendørs overnatting ved Maartmannstjern, matlaging på bål, fisketur og mye mer! 
 
NewtonCamp 
I høstferien ble NewtonCamp arrangert på Skolla. 17 deltagere fikk lære om skogen, GPS og 
geocaching, energikamp i tillegg til de tradisjonelle leiraktivitetene som Skolla-OL, 
spøkelseshistorier ved bålet og matlaging på bål mm. Denne leiren er et samarbeid mellom 
HHT og Tekna avd. Hedmark og Oppland. Maren Voldsdal Skirbekk (hovedleder), Bjørnar 
Fjeldberg og Halvor Johansen Mære var ledere fra HHT. 
 

DNT Ung Hedemarken 

DNT Ung Hedemarken har 471 medlemmer, men har ingen egen gruppe med eget styre i 
organisasjonen. Store deler av planleggingsarbeidet ble gjennomført av aktivitetskonsulent 
Knut Einar Nordhagen. Knut Einar var hovedansvarlig for Skolemesterskapet i friluftsliv og 
Opptur i tillegg til at DNT Ung Hedemarken bl.a. arrangerte isklatring på Biri, hundekjørings-
dag på Gåsbu og kajakk-kurs på Tjuvholmen.  
Nytt i 2014 var en fast aktivitet hver uke med base på Naturens hus fra september til 
desember. Hver torsdag kl. 18.00-20.00 samles ungdommer til aktivitet. Knut Einar 
Nordhagen leder aktivitetene. Målet med opplegget er å få en fast kjerne som møtes ofte til 
DNT Ung-aktivitet. Eksempler på aktiviteter som denne gruppa har gjort er «Urbane 
turposter», kart og kompass, GPS, reflekstur, lage bål, mat på bål osv. Dette blir videreført i 
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2015, og det er pr. i dag en fast kjerne på 7-8 ungdommer som møtes ukentlig til DNT Ung-
tur. 
 

Skolemesterskapet i friluftsliv 
Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler ble arrangert for femte gang, som en 
etterfølger av 61’nord som ble arrangert i 2009. 8 lag fikk brynt seg på diverse oppgaver i 
området mellom Elverum og Løten. Team Elg fra Jønsberg stakk av med seieren i 2014! 
Dette arrangementet er et samarbeid mellom HHT, NJFF Hedmark og Hedmark 
fylkeskommune. Samarbeidet fortsetter i 2015. 
 
OPPTUR 
OPPTUR ble arrangert med samme modell som foregående år, med mer fokus på nærmiljø 
friluftsliv og med mindre busstransport. Derfor ble det arrangert tre parallelle OPPTUR-
arrangementer i 2014. 
OPPTUR samlet 1100 deltagere, fordelt på de tre turene Romedal-Klevfos, Lille Hamar-
runden på sykkel og Lundehøgda i Moelv. Aud Norstad, Knut Einar Nordhagen og Ola Johan 
Basmo var arrangementsansvarlige på hvert sitt sted. Onsdagsgruppa og Skogsjentenes 
klubb var med som avgjørende medhjelpere underveis. På Hamar deltok lærerstudenter fra 
Høgskolen i Hedmark med diverse aktiviteter i målområdet, mens elever fra Jønsberg vgs 
hadde aktiviteter i målområdet på Klevfos. Vi fortsetter OPPTUR etter samme modell i 2015. 

Fjellsportgruppa 
Fjellsportgruppa har i 2014 hatt et positivt turår med varierte turer og bra deltagelse. 
Gruppa er i utvikling og medlemmer fra gruppa bidrar i tillegg til innsats i forbindelse med 
fjellsportaktiviteter, også med turledelse på HHTs øvrige turer og kursaktiviteter.  
Styreaktivitet: 
Per Bergsvein Støen har vært gruppas leder i 2014. Styret er funksjonsdelt etter 
ansvarsområder: 
Torunn Holt Jensen har vært gruppas kontakt opp mot turutvalget. Jon Simensen er 
sekretær. Hans Christian Johnsen og Anders Flatla har hatt ansvar for utstyr. Denise Olimb er 
ansvarlig for FB-sidene samt hyggekveld. Videre er Sofie Johansson, Arnt Antvord og Jon- 
Hroar Nordstrøm i styret. Det er gjennomført tre styremøter i løpet av 2014. Leder har i 
tillegg deltatt i et utvidet styremøte samt i utvalg for vurdering av framtidig organisering av 
styret i HHT.   
 
Hovedfokuset på styremøtene har vært turplanlegging og organisering av disse samt at 
gruppa har fulgt opp kontakt med DNT Gjøvik og Omegn og DNT Lillehammers fjellsportmiljø 
fra 2013. Samarbeidet ble fulgt opp med møte i forbindelse med Bessheimturen i februar 
2014.  Målet ble samordning av 2–3 turer hvor vi har felles arena. Det ble februarturen til 
Bessheim, Josten på langs/tvers og toppsamling i Leirdalen.  Dette oppleves av alle som 
svært positivt og som starten på noe mer. Det vil imidlertid kreve initiativ og oppfølging. 
Aktiviteter: I år har det vært greit å skaffe turledere til turene våre. En tur ble avlyst pga. lav 
deltagelse. Følgende turer har vært arrangert: Februartur til Bessheim, Uren Luren 
Himmelturen, Josten på langs, Tinderangling i Rondane (avlyst), Toppsamling i Leirdalen, Tur 
til Torfinnstindane i Jotunheimen, Novembertur til Rondane. Videre har vi hatt et kurs i 
havpadling kajakk - våtkort. 
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Onsdagsgruppa 

Vi startet skiturene 8. januar med så harde løyper at noen gikk til fots til Blåmyrkoia.  Siste 
onsdag før påske ble turen avlyst pga. mildvær og regn. Ellers var det gode føreforhold, men 
mye tåke og lite sol. Kate Fredheim (91 år) var vertinne på Vollkoia, og Astri og Leif Johansen 
var vertskap på Blåmyrkoia. Harald M. Normann og Dag E. Hovde var fyrbøtere. På begge 
koier fikk alle en bolle hver, og på Blåmyrkoia ble det lest en historie og sunget en sang. De 
fleste sangene var skrevet av vår husdikter, Hans P. Narbuvoll. I februar feiret vi Ellen 
Vingerhagens 100-årsdag. Hun hadde ønsket seg en tur til Blåmyrkoia og ble kjørt opp med 
løypemaskinen. DNTs generalsekretær Nils Øverås deltok også på skituren denne onsdagen. 
Begivenheten ble dekket av lokalaviser og landsdekkende TV. Ellens oppskrift på et langt liv 
var ”drikk tran og gå på ski”. Deltagerantallet på vinterturene varierte fra 24 til 54, totalt var 
det 476 deltagere på 13 turer, derav 394 på Blåmyrkoia og 82 på Vollkoia. Skisesongen ble 
som vanlig avsluttet på Buttekvern, der Astri og Leif ble takket av. 
 
I mai var vi mannskap på OPPTUR for 8. klasse flere steder i distriktet. Det var en kald 
opplevelse for alle, med regn og sludd hele dagen. Utover sommeren og høsten hadde vi en 
rekke flotte turer til fots. Turene gikk i hele distriktet, fra Gjetholmsjøen i sør til Sjusjøen i 
nord. Deltagerantallet varierte fra 17 til 42, noe avhengig av været. Totalt var det 339 
deltagere på 13 turer. 
 
Fjellturen gikk til Beitostølen 18.– 21. august. Vi var 48 personer som bodde på Radisson Blu, 
med meget hyggelig betjening og fantastisk mat. Hver dag kunne vi velge mellom tre turer; 
kort, middels og lang. Første dag hadde vi en del regn, men de to neste dagene hadde vi 
oppholdsvær og fantastisk utsikt. Stemningen var upåklagelig, både på tur og innendørs. 
Samlet turdeltagelse for hele året var 863 deltagere. 
 
Høstavslutningen på Buttekvern var 12. november. Da viste Stein Sørum og Sidsel Gotaas 
bilder fra alle sommerens og høstens turer. Til slutt hadde vi førjulssamling på Vollkoia 17. 
desember. I 2014 hadde vi totalt 977 deltagere på 30 arrangementer, OPPTUR ikke 
medregnet. Vi har også vasket rundt på begge koiene. 
 
Sissel Ravnsborg er ny leder og sekretær etter Astri T. Johansen. Vinterutvalget har som 
tidligere bestått av Astri T. og Leif Johansen, Dag E. Hovde, og Harald M. Normann, 
sommerutvalget av Frøydis Tuven og Stein Sørum og fjellturutvalget av Erik Mathiesen, Stein 
Sørum, Frøydis Tuven og Liv Wikstrøm. Harald M. Normann har vært hjemmesideansvarlig, 
og Sidsel Gotaas har levert tekst og mange av bildene. 

Butikk/turinformasjon 
HHT-butikken ved Østre Torg i Hamar sentrum er både butikk og turinformasjon/kontor og 
en viktig kanal mot både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi selger ullundertøy, 
ytterbekledning, sekker og diverse turutstyr og har byens beste utvalg i kart. Dessuten kan 
du ordne medlemskap, deponere på DNTs standardnøkkel, melde deg på turer og få hjelp 
med turforslag både lokalt og til fjells. DNT-medlemmer får fast 15 % rabatt på alle varer.  
Etter flere år med nedgang steg omsetningen igjen i 2014. Alle DNT-butikkene hadde felles 
handledag for medlemmer i november med litt ekstra lokketilbud. Dette var vellykket og 
kommer til å bli gjentatt i 2015. 
HHT er medlem av Hamar Sentrum (ny sentrumsforening fra 2014). 
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Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 

Året 2014 var det tredje året vi koordinerte «Turposter på Hedmarken» etter samme mal i 
fire kommuner i tillegg til at vi også lagde «10 skiposter på Hedmarken». Dette er folkehelse-
samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og frivilligheten hvor vi alle bidrar i et 
praktisk og enkelt opplegg, så de som bor i og besøker vår region får gode turopplevelser i 
nærmiljøet. I 2014 var vi særlig godt fornøyd med nyvinningen «Urbane turposter» i Hamar. 
Poster på bykartet over Hamar, Ridabu og Hjellum ble årets «snakkis» og var et nytt 
samarbeid med Hamar o-klubb og Vang o-lag. Dette videreutvikles i 2015. Etter to år med 
vinterposter slutter vi med det pga. altfor få deltagere. 
 
Vi har også i 2014 hatt gode samarbeidsprosjekter om turvenner/turledelse med 
Voksenopplæringen i Ringsaker og Kvalifiseringssenteret i Stange (sluttet med jevnlig 
aktivitet fra skoleåret 2014/15).  
 
En fast turleder fra oss har månedlige turer for psykisk syke voksne organisert gjennom 
Kulturkontoret i Hamar kommune. 
 
Vi jobber også jevnt og trutt med å legge ut lokale turforslag på ut.no med tekst, kart og 
bilder for å få fram alle de gode mulighetene for turer i vårt område – og nå har vi lagt ut 
149 turforslag! 
 

Samarbeidsparter og utviklingsprosjekter 
 Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område; Pihl AS, Furnes, Vang, 

Løiten, Romedal og Stange allmenninger. 
 Høgskolen i Hedmark, friluftslivslinjen på Elverum, deltok med hele klassen for å lage 

skileikanlegg på Lageråkvisla til Kom deg ut-dagen. Vi har også hatt 5 studenter i praksis 
som i tillegg har hatt ansvar for opplegg til VinterBaseCamp og skolemesterskapet. Vi er 
også godt fornøyd med samarbeidet med lærerstudentene med fordypning i kroppsøving 
om planlegging/innspill for turopplegg og at de var med og arrangerte OPPTUR i 2014.  

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

 Prosjekt «Hedmarksvidda på tvers på sykkel» med Furnes, Vang og Løiten allmenninger 
og med prosjektstøtte av kommunene og fylkeskommunen har konkludert om den 
aktuelle traseen mellom Furnes og Vang. Prosjektet har fått kr 400.00 i støtte fra 
Gjensidigestiftelsen. Sykkelstien har vært omdiskutert, og vi tar signalene med oss videre 
og nedskalerer prosjektet slik at vi har trukket søknaden om spillemidler og klarer oss 
med midlene fra Gjensidigestiftelsen. Dette betyr økt bruk av stedegen masse og enklere 
måter for tilrettelegging. Prosjektet har nå alle godkjenninger, og vi regner med 
prosjektstart så fort det lar seg gjøre våren/forsommeren 2015. 

 Sparebanken Hedmark har vi fast sponsoravtale (kr 30.000) med, og de gir oss også årlig 
gave gjennom gaveutdelingen (kr 50.000). De har også de tre siste årene bidratt med 
flotte deltakerpremier til barn/unge som tar minst 1/3 av postene i Turposter på 
Hedmarken.  

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

Årets økonomiske resultat ble et underskudd på 463 971 kroner, mot et budsjett som hadde 
en underdekning på 835 000 kroner. Aktivitetene er gjennomført i henhold til planer 
fremlagt på årsmøtet 2014.  
Økning i medlemstall og en liten økning i butikkdrift har holdt inntekten på nivå med året 
2013. Kostnaden er ca. 1 Mill lavere en budsjett, men 400 000 høyere en 2013. 
 
Likviditeten i HHT er god. Egenkapitalen er på 4,2 Mill mot 4,7 Mill ved årsoppgjøret i 2013.I 
note 5 og 6 er det en oversikt over midler bevilget ikke mottatt, på ca. 2 mill. 
 
Takk til alle som har gitt HHT bidrag til drift og aktiviteter i 2014! 
 

Takk for et godt turår i 2014 og god tur i Friluftslivets år 2015! 
 
Hamar, 11. mars 2015 
 
 
Kristen Bartnes      Siv Stenseth              Jan Rosseland       Tore Nilsen        Turid Borud  
 
 
Line Lundstein                Steinar Østlie                    Aud Norstad 
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 BILDER FRA ÅRET 2014: 
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ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER  

HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING
REGNSKAP PR. 31.12.

NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

INNTEKT 2014 2014 2013

Medlemskontingent 1 506 117    1 450 000   1 462 387    

Losji- og leieinntekter 189 477       150 000      161 009       

Fellesturer og leire 291 285       350 000      373 480       

Salg butikk 637 191       670 000      613 299       

Salg Lageråkvisla 138 366       165 000      158 356       

Off. og private tilskudd inkl.barne-og ungdoms

aktiv., samarbeidsavt. og reklameinnt. 4 2 305 723    2 870 000   2 316 528    

Renteinntekter 130 393       140 000      146 957       

Sum inntekter 5 198 552    5 795 000   5 232 016    

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 1 861 436    1 895 000   1 728 466    

  Drift av kontor 306 838       430 000      341 317       

  Møteutgifter 56 006         75 000        76 403         

  Reiseutgifter 46 457         65 000        74 493         

  Profilering 71 905         60 000        103 373       

  Folkehelseprosjekter 80 299         135 000      112 519       

  Kurs og kompetanse, turledelse 34 734         50 000        38 472         

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 117 684       150 000      129 438       

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000        10 000         

  Barne- og ungdomsaktiviteter -              25 000        4 817           

  Fellesturer 227 898       225 000      213 666       

  Fjellsportgruppe 6 706           10 000        -              

Informasjon

  HHT-nytt 96 403         100 000      97 641         

  Internett 15 308         15 000        15 887         

  Værstasjon Stenfjellet 22 551         20 000        14 087         

Stier og løyper

  Skilting og merking 266 229       350 000      173 292       

  Tilskudd løypekjøring 174 186       150 000      149 018       

Hyttedrift

  Vedlikehold 1 769 620    2 225 000   1 375 142    

  Forsikring og annen drift 70 338         80 000        79 299         

Butikkdrift - kjøp varer 334 554       450 000      413 636       

Lageråkvisla - kjøp varer 68 250         70 000        58 963         

Gaver og representasjon 25 122         40 000        30 460         

Sum utgifter 5 662 524    6 630 000   5 240 389    

Årets resultat -463 971      -835 000     -8 373          
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BALANSE PR. 31.12. 2014 2013

EIENDELER NOTE

OMLØPSMIDLER

Varelager 278 971       267 964         

Diverse fordringer 290 254       215 413         

Bankinnskudd 1 5 435 410    5 449 100      

Kasse 19 450         23 579           

SUM EIENDELER 6 024 084 5 956 056

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Fri egenkapital 3,6 4 260 231 4 724 204

SUM EGENKAPITAL 4 260 231 4 732 577

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 22 354 85 404

Skyldig off. avgifter 88 045 117 096

Skyldig lønn 167 164 156 658

Forskuddsbetalt kontingent 1 014 000 836 000

Annen kortsiktig gjeld 5 472 290 36 695

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 763 853 1 231 853

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 024 084 5 956 056
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014

NOTE 1 BANKINNSKUDD

Visakort konto 1 863,00            

Til gode Visa 2 795,00            

Driftskonto 269 673,38

Sparekonto 5 052 797,62

Reisegarantikonto 52 233,00

Skattetrekk 56 047,50

Til sammen 5 435 409,50

NOTE 2 HYTTER

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

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

NOTE 3 EGENKAPITAL

Egenkapital 1.1. 4 724 202,64     

Årets underskudd -463 971,32       

Egenkapital 31.12. 4 260 231,32  

NOTE 4 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Hedmark Fylkeskommune, friluftslivstiltak 100 000             

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 73 750               

Hedmark Fylkeskommune, skolemesterskap 30 000               

Hedmark fylkeskommune, turposter sommer og vinter, folkehelsetiltak 75 000               

Naturlos kommunene og fylkeskommunen 71 275               

Hedmark Fylkeskommune ,OPPTUR og folkehelse 69 100               

Hamar kommune,kultur, barn og unge 33 535               

Hamar kommune, turposter 4 000                 

Ringsaker kommune, bynære stier 10 000               

Stange kommune, støtte til Turkart Stange og Hedm.vidda 50 000               

Stange og Romedal Brannkasse, støtte til Turkart Stange og Hedm.vidda 30 000               

Løten kommune, støtte til Turkart Stange og Hedm.vidda 10 000               

Knut A. Rasmussens legat, støtte til Turkart Stange og Hedm.vidda 150 000             

Sparebanken Hedmark, støtte til hengebrua Åkersætra 300 000             

Pihl AS, støtte til hengebrua Åkersætra 200 000             

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000               

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 50 000               

Hedmark Fylkeskommune,   ,Turskiltstøtte Ilsengstiene 86 500               

DnT, kom deg ut 66 287               

DnT Frifond 293 461             

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 113 815             

Norsk Tipping sponsor via DnT 80 000               

DnT skole - DN 110 000             

DnT barnas turlag fase 2 40 000               

Friluftslivets ildsjel, 3.plass 20 000               

Tekna - Newton camp 18 000               

Norsk Tipping, Grasrotandel 16 665               

Momskompensasjon 174 335             

Til sammen 2 305 723        

NOTE 5 ANNEN KORTS.GJELD

Beløpet inneholder et beløp fra gjensidigestifltelsen på kr 400 000 til opparbeidelse av sykkelsti 

på traseen vollkoia -Høyenhall. Utgiftene påløper først i 2015.

NOTE 6 SPILLEMIDLER TIL GODE KO MMUNALE FO RVENTET

SPILLEMIDLER TILSKUDD UTBETALT

Målia, rehabilitering av serveringshytte 410 000              -                        2016

Steinfjellhytta, rehabilitering av dagsturhytte 200 000              228 000                2015

Åkersætrabrua 732 000              2018

Mållia/Stouslandhytta og aneks 234 000              2015

1 576 000           228 000                
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 VEIVALG HHT 2015–2016  
Målområde 1: Medlemmer og potensielle medlemmer 
Rekruttering/verving  

 Mer aktiv på medlemsverving på store arrangementer og egne hytter 

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

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

 Direktekontakt med målgrupper som fjellsport, DNT ung med flere 

 «Dette er HHT»-brosjyren distribueres til turledere som kan dele ut til deltagerne 
Medlemfordeler: 

 Synliggjøre medlemsfordeler tydeligere 

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

 Differensiere pris for medlem/ikke-medlem i aktivitet 

 Butikken: viktig medlemsservice 
 
Målområde 2: Tilbud 
Stier og hytter 

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

 God drift på våre serveringshytter 

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

 Merke nye stier og innarbeide ny nasjonal mal for gradering på skilt og kart. Digitalisering av 
stinettet er godt i gang, ferdigstilt i 2014 

 Turkart Stange (nytt) og Hedmarksvidda (revideres) klare våren 2015 

 Jevnt fokus på økt bruk av våre tilrettelegginger for friluftsliv. 2015: Friluftslivets år 

 Hytterehabilitering: 
2013-15: Målia: Serveringshytta, Stouslandhytta + selvbetjening på annekset og uteområdet 
2016: Skolla leirsted 

Fellesturer og arrangement 

 Forbedre tilbudet og øke antall deltakere på fellesturer – ikke flere turer. Folkehelsefokus på 
integrering, også med turgåere med funksjonshemninger 

 Videreutvikle tilbud for gruppa 60+ 

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

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

Målområde 3: Naturforvaltning 

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

 Følge opp DNT-arbeidet innenfor naturvern 

 Ta vare på koier og bidra til skogsdrift-historikk (lokalhistorie) 

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

 Naturforvaltning integrert i turlederansvaret 

 Utvikle stitilbud knyttet til offentlig kommunikasjon, f.eks. stasjonsstien 

 Viltforvaltning (villrein). Informasjon på hyttene 

 Videreutvikle FNF og oppfølging av aktuelle temaer som vindmøller, motorferdsel i utmark 

 Tydeligere miljøvurdering av vår aktivitet 
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Målområde 4: Organisasjon 

 Evaluere og videreutvikle organisasjonen 

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

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

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

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

 Mandat for alle grupper/utvalg 

 Kurs. Opplæring i friluftsliv/naturgrunnlaget 

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

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

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

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

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

 Barnas Turlag-kalendere fortsetter 

 DNT Ung: Egen Facebook-side for DNT Ung Hedemarken  

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

 Etablere historisk arkiv 

 2015: etablere nye nettsider, bildearkiv og epostsystem og dokumentdeling (Office 365) 
innenfor DNTs nye maler 

 2015: Utgi Hedmarksvidda-boka i nytt opplag 
 
 
 

MÅL: Passere 600 medlemmer i Barnas Turlag og 
5000 medlemmer i hele HHT innen 2016 
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DRIFTSOPPGAVER: 
 
I organisasjonen: 
 
1. Styret: Økonomioppfølging. Strategi og styring av administrasjonen og tillitsvalgte 
2. Kretsene: Ringsaker, Løten, Stange. Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 
3. Turutvalget: Turprogram, planlegging og gjennomføring + rapportering 
4. Sti- og løypeutvalget: Holde hele vårt stinett merket og skiltet. Følge opp eventuelle 

kartprosjekter 
5. Barnas Turlag og DNT Ung: Tilrettelegge gode aktiviteter for barn og unge opp til og med 26 år i 

en god organisering 
6. Fjellsport: Planlegge og gjennomføre fjellsportturer for alle som er interessert 
7. Informasjonsutvalget. Utgi HHT-nytt to ganger i året og ellers sørge for god informasjon 
8. Onsdagsgruppa: Vinterturer, sommerturer og andre egeninitierte aktiviteter 
9. Hyttetilsyn: Følge opp alle våre leirsteder, serveringshytter og ubetjente overnattingshytter 

 

I administrasjonen: 
 
1. Støtte og følge opp medlemmer og vår organisasjon av frivillige og legge godt til rette! 
2. Drive god tur- og friluftslivsinformasjon og turutstyrsbutikk + god nettside og på sosiale medier 
3. Følge opp leirsteder og hytter og selv initiere og gjennomføre aktiviteter for barn og unge på 

leirer og helgearrangementer (BT-hytte, OPPTUR, BaseCamper, Turboleir med mer), hele tiden 
med et utviklingsperspektiv 

4. Arrangere kurs:  
a. DNT-ambassadør (flere kurs, også tilrettelegge for grupper) 
b. Grunnleggende turlederkurs (1)  
c. Sommerturlederkurs (hvert annet år) 
d. Andre kurs for medlemmer 

5. Samarbeidspartnere: følge opp eksisterende og initiere nye når det er aktuelt 
6. Bidra til å sikre natur- og kulturgrunnlaget for friluftsliv i vårt område 
7. Vedlikehold av hytter 
8. Daglig oppfølging for å bevare en sunn økonomi i foreningen + god personaloppfølging 
9. God utvikling av Naturens hus som organisasjonens knutepunkt og aktivitetssentrum + for 

allmennhetens bruk for friluftslivets beste 
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 Budsjett 2015 

BUDSJETT 2015
NOTE REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

INNTEKT 2014 2014 2015

Medlemskontingent 1 506 117    1 450 000   1 500 000   

Losji- og leieinntekter 189 477       150 000      200 000      

Fellesturer og leire 291 285       350 000      300 000      

Salg butikk 637 191       670 000      650 000      

Salg Hedmarksviddabok og nye kart 100 000      

Salg Lageråkvisla 138 366       165 000      150 000      

Off. og private tilskudd, sponsorer og gaver4 2 305 724    2 870 000   2 731 000   

Bruk av egenkapital (underskudd)  835 000      

Renteinntekter 130 393       140 000      130 000      

Sum inntekter 5 198 553    6 630 000   5 761 000   

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 1 861 436    1 895 000   1 911 000   

  Drift av kontor 306 838       430 000      430 000      

  Møteutgifter 56 006         75 000        75 000        

  Reiseutgifter 46 457         65 000        65 000        

  Profilering 71 905         60 000        60 000        

  Folkehelseprosjekter 80 299         135 000      130 000      

  Kurs og kompetanse, turledelse 34 734         50 000        100 000      

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 117 684       150 000      150 000      

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000        10 000        

  Barne- og ungdomsaktiviteter -              25 000        -             

  Fellesturer 227 898       225 000      250 000      

  Fjellsportgruppe 6 706           10 000        10 000        

Informasjon

  HHT-nytt 96 403         100 000      100 000      

  Internett 15 308         15 000        15 000        

Opptrykk Hedmarksvidda boka 160 000      

  Værstasjon Stenfjellet 22 551         20 000        20 000        

Stier og løyper

  Skilting og merking, og kart 266 229       350 000      350 000      

  Tilskudd løypekjøring 174 186       150 000      150 000      

Hyttedrift

  Vedlikehold 1 769 620    2 225 000   1 175 000   

  Forsikring og annen drift 70 338         80 000        90 000        

Butikkdrift - kjøp varer 334 554       450 000      400 000      

Lageråkvisla - kjøp varer 68 250         70 000        70 000        

Gaver og representasjon 25 122         40 000        40 000        

Sum utgifter 5 662 524    6 630 000   5 761 000   

Årets resultat -463 971      -              -              
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OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Hedmark Fylkeskommune, friluftslivstiltak (post 74) 80 000         

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 75 000         

Hedmark fylkeskommune, turmålsopplegg 4 kom., folkehelsetiltak 50 000         

Naturlos kommunene og fylkeskommunen -               avsluttet

Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR og folkehelse 40 000         

Hedmark fylkeskommune, skolemesterskap vg skoler 35 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping 80 000         

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 50 000         

Hamar kommune,kultur, barn og unge 33 000         

DnT Frifond 300 000       

DNT skole 100 000       

Kom deg ut vinter 25 000         

Kom deg ut sommer 20 000         

Norsk Tipping, Grasrotandel 15 000         

Momskompensasjon 170 000       

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 120 000       

Rehabilitering Målia Stouslandhytta 500 000       

spillemidler 

DNT + gave?

spillemidler og kommunal støtte Stenfjellhytta 428 000        

Gave Gjensidigestiftelsen sykkelsti 400 000       kom i 2014

Turskiltstøtte Ilsengstiene + Brumunddal 100 000       

Støtte til utgivelse av Hedmarksvidda boka 30 000         

Diverse inntekter 50 000         

Til sammen 2 731 000    

Hytteutgifter 2015

  

Normalt vedlikehold 50 000         

Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm) 25 000         

Målia Stousland og annekset + skigard 700 000       

Sykkelsti Vollkoia-Høyenhall 400 000       

Varmeløsning serveringshytta, finne ny løsning -               senere

1 175 000    
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Sak 5 - Innkomne forslag 
Forslag til vedtektsendringer pr 19.02.15 

VEDTEKTER for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT (stiftet 10.03.1930 og tilsluttet 

Den Norske Turistforening) Sist revidert/endret 7. mars 2012 

 

1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på 

Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen: 

 bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

 drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

 opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og skiløyper 

 gi ut sti-/løypekart 

 arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer 

 drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon 

 utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler, bedrifter 

og lokalmiljøet for øvrig 

 skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre organisasjoner 

 og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål 

 

2. Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 9 medlemmer: 

 Leder og 5 styremedlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år av gangen, 

de øvrige velges for 2 år. 

 Lederne av de tre kretsene som velges av kretsenes egne årsmøter.  

 Det velges personlige varamedlemmer for de årsmøtevalgte styremedlemmene. 

 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. 

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

3. Styrets oppgaver: 

 ivareta HHTs formål på alle områder 

 se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler 

 sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt ivareta 

personalansvaret 

 sørge for at HHT har en sunn og god økonomi 

 organisere og velge nødvendige utvalg, slik som turutvalg, sti/løypeutvalg, 

informasjonsutvalg, Barnas Turlag og DNT ung, ansvarshavende for hyttene, samt 

utarbeide retningslinjer for utvalgene 

 avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg 

 velge delegater til landsmøtet i DNT 

 

4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 3 uker i forveien.  Fristen for å 

fremme forslag til årsmøtet er 2 uker før årsmøtet. Fristen for frasigelse av verv er 4 uker før 

årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent. 
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5. Årsmøtet har som oppgave: 

 behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett 

 fastsette årskontingent for ordinære medlemmer hvis disse skal avvike fra DNTs 

standardsatser. 

 behandle innkomne forslag fra medlemmer 

 velge styret som består av:  

a. styreleder 

b. leder i turutvalget 

c. leder i Barnas Turlag og DNT ung 

d. leder i sti- og løypeutvalget 

e. leder i informasjonsutvalget 

f. leder av hyttedrift 

g. nestleder, som velges blant styrets medlemmer 

h. 5 personlige varamedlemmer 

 velge revisor 

 velge valgkomité 

 

6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år, 

følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er automatisk 

valgkomiteens leder. 

 

7. Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer 

 

8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 medlemmer forlanger det. 

Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte. 

 

9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres 

sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter fram. 

 

10. Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg 

særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen. 

 

11. Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram. 

Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir 

foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening. 
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Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap 

 Løten krets 
Styret har i perioden bestått av 

 Leder: Steinar Østlie 

 Nestleder (1.1-19.11): Arnold Fuglebrenden 

 Kasserer: Rolf Wright Hagen 

 Sekretær:    Nina Smestad 

 Styremedlem:   Ole Iver Morthov 

 Styremedlem (stiansvarlig): Jan Johnsrud 

 Varamedlem/styremedlem fra 19.11: Kirsten Nereng Bergseng 

 Varamedlem: Are Sletten 

 

 Barnas Turlag Løten, 

  Leder:  Unni Thoresen 

  Styremedlem: Terje Evensen 

  Styremedlem: Ole Johan Rogstad 

  + 4 skolerepresentanter valgt av FAU 

 Toppturer i Løten:  Morten Berntsen   

 Valgkomité: Erland Lilleøkseth (leder), Synnøve Fjærgård, Håkon Kildahl  

   

Medlemmer    

Ant. medl. 

per 31.12.   
 

Totalt 

Hoved- 

medlem  

Student/ 

ungdom 

 

Honnør 

 

Husstand 

 

Barn 

 

Livsvarig 

Skole-

ungdom 

2014 293 149   9 38 57 23 1 16 

2013 278 139 15 40 51 19 1 19 

 

 Turer og andre tilbud  

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

 Barnas Turlag:   6 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 40 (inkl. Finn Fram-dagen) 

 Tirsdagstrampen: 11 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 32 

 Fellesturer:   5 turer, gjennomsnittlig deltakelse:   9 

 

Stier 

 Stinettets totale lengde er nå 253,3 km. Områdevis oversikt over tilstand og tiltak: 

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

skiltet.   

 Nye prefabrikkerte klopper er utplassert på 3 strekninger.  

 12 A3-karttavler er utplassert ved strategiske stikryss og startpunkt ved veg. 

Mosjømarka (74,7 km): Ordinært vedlikehold. Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet.  

 Klopper er utlagt langs Rondanestien ved Skytefeltvegen. 

 3 nye stier er sporet og inngår i lengdeoversikten, men foreløpig ikke merket. 

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

gjennomgås i skiløypetraséen nord for Lier. 

 2 nye traséer merket og skiltet. 

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

 Enkelte grasbevokste strekninger er gjennomgått to ganger med grastrimmer. 

Ådalsbruk (20,7 km): Alle stiene er ryddet, merket og skiltet. Montering av 33 karttavler 

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

stinettet er fullført. 

 

Nærmiljøturer      

Tilretteleggingen av nærmiljøturer ved tettbebyggelsene rundt barneskolene og ved Løten 

sentrum er en oppfølging av DNTs mål om at alle skal ha et turtilbud innen 500 meter fra der 

de bor. Rundt Ådalsbruk er det ryddet, merket og skiltet omfattende stinett i Englaugshagan 

og Finstadhagan mot Bergumfeltet, i Brynsåsen og gjennom Byhagan mot Hørsand. Stiene 

mot Bergum er knyttet sammen med Løtenrunden/Rustadrunden og vil utgjøre nærmiljøturer 

også for Bergumområdet og til dels også for Løten sentrum. Stiene i Brynsåsen følger blant 

annet Industristien ved Klevfos, Kristian Lien-stien og den gamle lysløypetraséen. Stien mot 

Hørsand passerer de nye infotavlene om jernalderfeltet ved By og er knyttet til Ilsengstiene 

ved Hørsand bru.  

Det er søkt Gjensidigestiftelsen/Hedmark fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging. Det 

er gitt tilsagn om utbetaling av kr 65 000. Videre er det søkt spillemidler (kr 54 000) og 

tilskudd fra Løten kommune (kr 10 000) for utarbeidelse av kartbrosjyre i A2-format som 

dekker alle nærmiljøturene, inkludert stiene som inngår i Løtenrunden (6000 eksemplarer). 

 

Hytter, koier og andre husvær      

Det er gjennomført sårt tiltrengt vedlikehold ved Snippkoia. Koia er jekket opp slik at det er 

mer luftig under golvet. Ny ytterkledning er slått på nord- og vestveggen. Disse er også påført 

ett strøk oljebeis. Det er dessuten montert takrenner, mens drensgrøfter rundt koia er 

oppfrisket. Materialene ble kjørt inn med snøskuter på vinterføre.  

Ved gapahuken ved Jøstjernet (Sverres fiskeplass) er det oppført utedo. Doen ble overtatt pent 

brukt av allmenninga og ble båret inn tilnærmet hel. 

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

behov ved Målia, Snippkoia, Kjølstadkoia og flere koier i Mosjømarka: Svartskog, Småsætra, 

Hølmyrkoia, Mosjøkoia og Sletthellkoia.  

 

Barnas Turlag Løten   

Det er arrangert 6 Barnas Turlag-turer i Løten, herav en i samarbeid med Løiten jeger- og 

fiskerforening, Løten O-lag og Løten Speidergruppe – Finn fram-dagen med 100 deltakere. I 

tillegg kommer noen ordinære turer som passer for familier. Turene har svært varierende 

deltakelse.  Det er arrangert en aktivitetskveld for Idrettsskolen i Løten – Tarzantur i 

Brynsåsen med diverse friluftsaktiviteter for 4.-5. klasse i april.  

Deltakelsen ved skolekonkurransen”Toppturer i Løten” har nedgang sammenlignet med 2013 

ved samtlige skoler. 28 % av samtlige elever har deltatt, mot 38,7 % i 2013. Jønsrud ble beste 

skole med 42,9 av 100 oppnåelige poeng og tok oppsatt vandrepokal til odel og eie.  

 

Topposter   

«6 topposter i Løten» ble arrangert for 15. gang. Postene dette året var i all hovedsak plassert 

på kjente steder for de som har deltatt på topposter tidligere år, med klassikere som Synsåsen 

(midtre topp), Ljørkoia ved Yksnsjøen, Gråberget, Gapahuken ved Storholtet og Jøstjennet. 

Det ble innlevert i alt 145 deltakerkort, som året før. Tradisjonen tro ble sesongen avsluttet 

med hyggekveld i oktober på Skytterhuset. I tillegg til vanlig premietrekking, var det utdeling 

av plaketter for lang og tro deltakelse. Det ble i år delt ut fem stk. femårs-plaketter og tre stk. 

tiårs-plaketter. Det kulturelle innslaget var det elever fra Kulturskolen som bidro med. 

Tirsdagstrampen  

Tirsdagstrampen har gjennomført 11 turer etter tradisjonelt opplegg. Turene har vært 

lokalisert og godt fordelt over hele bygda, med mange interessante og nye turer.  Årets siste 
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tur fra Budor ble avsluttet i lavvoen med sedvanlig marsipankake og trekning av premier blant 

årets deltakere.  

 

Informasjonstiltak  

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

Løtenfjellet Hytteeierforening. Det er også bidratt med en artikkel om 25 år med 

Tirsdagstrampen i Løten historielags årbok, Lautin. 

  

Dugnad    

Dugnadstid anslås å utgjøre ca. 2000 timer i 2014, inkludert administrasjon og møteaktivitet. 

Det mest omfattende feltarbeidet utføres i forbindelse med rydding, merking og skilting av 

stier og drift, vedlikehold og oppussing av hytter/koier, samt ved planlegging, tilrettelegging 

og gjennomføring av turer og ulike arrangement.  Det er avholdt samling/hyggekveld i Skjold 

for tillitsvalgte og dugnadsdeltakere og hyggekveld i Skytterhuset for deltakere på Toppturer i 

Løten (i samarbeid med Løten o-lag).  

 

Økonomi    

Regnskapet viser et underskudd for året på kr 18 160. Egenkapital per 31.12.2014 er kr 144 

393. En vesentlig årsak til underskuddet er utlegg til etablering av nærmiljøturene ved 

Ådalsbruket. Utgifter i 2014 utgjør kr 47 564. Det er gitt tilsagn om tilskudd på kr 65 000 fra 

Gjensidige-stiftelsen/Hedmark fylkeskommune, men dette utbetales tidligst i 2015. Det er 

inntektsført et tilskudd på kr 10 000 til kartbrosjyre for «Nærmiljøturer i Løten», kr 5000 ble 

utbetalt i 2014. Brosjyra blir produsert i 2015, og utgiftene påløper først da. Kretsen har 

mottatt kr 4818 i momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, basert på samlet søknad 

fra DNT. 

Øvrige tilskudd og bidrag: 

 Utstillingsplassen Eiendom AS har gitt tilskudd på kr 5 000.  

 Mjøsconsult AS har gitt tilskudd på kr 1 000. 

 BUK har bevilget kr 2 000 til Barnas Turlag for innkjøp av tau. 

 Frie Frifondmidler utgjør kr 5 000.  

 Refundert kontingentandel fra HHT utgjør kr 7 325 (kr 25 per medlem). 

 Andel tilskudd Finn fram-dagen (Norges Orienteringsforbund): kr 1 000. 

 

Diverse    

 Jan Johnsrud har ledet kretsens arbeidsgruppe for revidering av turkart 

Hedmarksvidda, som utkommer i april 2015. Gruppa har også arbeidet med det nye 

turkartet for Stange, som utkommer samtidig, og som dekker de sørlige delene av 

Mosjømarka og Ådalsbruk. 

 Geologisk temaplakat i A2-format som beskriver opprinnelsen og mytene knyttet til 

konglomeratene Torshovgråen og Veslegråen er montert langs Brennsæterstien på 

vestsida av Gjetholsberget.  Plakaten er innholdsmessig produsert av Ole Nashoug. 

 Kretsen har bidratt til at Almenninga har opparbeidet en parkeringsplass langs 

Gjetholsvegen ved Livasætra. Denne kan benyttes for turer til den gamle ljørkoia på 

Ingeborgvolla. 

 Kretsen har gjennomført kurs i rydding og merking av stier på Kolomoen i Stange for 

andre stifaddere i HHT. 

 Det er avgitt uttalelse til regulerings- og driftsplan for utvidelse av Narsætra 

masseuttak. 
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Stange krets 
Styret har bestått av: 

Leder               Aud Norstad   HHT-styret, bindeledd 

Nestleder         Jan Schrøder   Stier og kart 

Kasserer          Ragnhild Hørsand  Økonomi og grunneierkontakt 

Sekretær         Gunvor L. Maagaard  Sekretær og FYSAK 

Styremedlem  Thor Ludvig Løken  Styremedlem          

1.vara   Sissel Øvergaard 

2.vara   Terje Breirem 

Valgkomite: 

Franz Blehr, Kirsten Rommen og Bjørg Akre 

Medlemmer:                      

Hoved Ungdom 
19-26 

Honnør Livsvarig Barn Skoleungdom 
13-18 

Husstand Totalt 

414 23 117 8 111 52 179 904 
Det er en oppgang på 46 stk. sammenlignet med året før. 

Aktiviteter: 

Styret: 

Det har vært avviklet fire styremøter.  Leder har deltatt i HHT sine styremøter, og nestleder er med i 

sti- og løypeutvalget i HHT. 

Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «7 Steder i Stange» som er et ledd i 

folkehelsearbeidet.  Fysakbrosjyren har blitt delt ut i store deler av kommunen.  Vi håpet på en større 

tilslutning til turpostene, og det fikk vi da det ble levert inn for 170 deltakere, noe som er en økning på 

40 fra tidligere år.  Kommunen og vi arrangerte for tredje år på rad Fysakavslutning i Bankkjelleren 

med vel 30 frammøtte. 

Det nye kartet med turstier, skiløyper etc. for Stange kommune er i rute og vil komme ut som planlagt 

våren 2015. 

Det ble arrangert Kom deg ut-dag i Kvennstugua sammen med Barnas Turlag, OL Vallset/Stange og 

Speidergruppa i Vallset med ca. 250 deltagere. 

  

«Opptur»-arrangementet fra Romedal til Klevfoss for 8.-klassinger ble avviklet som et samarbeid 

mellom HHT og kretsen. 

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

Stiaktivitet: 

I 2014 var det i alt 26 stifaddere i aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs stinett. I tillegg ble 

det i løpet av våren arrangert sju «tirsdagsdugnader» på stiene med nyrydding og merking. 21 

medlemmer var med på en eller flere av dugnadene, som utgjorde omtrent 200 timer. Stinettet er 

utvidet med følgende stier: 
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         Fra Oustadkoia til Kjørkjestigen, sammenbinding med Vallset kulturstier 

         Fra Lindstadsveen over Jernsætervangen til Stensrud stasjon 

         Fra fylkesveg 222 til Ekeberg og ned til møte med Pilegrimsleden ved Måsåbekken 

         Flere stier mellom Tangen og Veslekoia og ned til Saxerud ved Dammen 

HHT merker nå 122 km sti i Stange. 

De siste merkede stiene i kommunen ble sporet med GPS i løpet av sommeren. HHT sitter nå med 

GPS-spor som dekker samtlige merkede turstier i kommunen. Dataene er sendt til Kartverket og 

Nordeca, som skal produsere det nye turkartet over Stange. 

Etter anslag fra stifadderne er det i tillegg til dugnadene brukt rundt 700 timer fordelt på rundt 180 

økter på dette sti- og sporingsarbeidet. Romedal Almenning Turstilag (RAT) har ansvaret for den 

delen av Rondanestien som går gjennom Romedal allmenning, denne innsatsen er ikke regnet med i 

timetallet over. Ilsengstiene vedlikeholdes i samarbeid mellom HHT og Ilseng IL, og dugnadstimer fra 

Ilseng IL er ikke tatt med i timetallene. 

Hytter:   

Tre hyttedugnader er gjennomført med en innsats på omtrent 100 timer.  Fløtdamkoia har fått et sårt 

tiltrengt malingsstrøk, likeså Tingstadkoia.  Ved Fløtdammen har det også blitt nytt bord med 

sittebenker for utebruk pluss ny pipehatt på hytta.  I Tingstadkoia har allmenningen restaurert 

betydelig ved å sette inn nye vinduer, dør og pipehatt samt innfesting av røkrør i pipa. 

Turer: 

Styret har skrevet fire artikler med «Månedens turforslag» som har kommet på trykk i Stangeavisa. De 

beskrevne turforslagene gikk til Ilsengstiene, Skjellberget, Ørddersten og Grasberget. 

I Stange krets har det totalt vært arrangert 6 turer med 156 deltakere pluss ca. 400 ved åpning av 

Ilsengstiene.  I tillegg kommer 11 arrangement i Barnas Turlag sin regi med 258 deltagere pluss ca. 

130 på Kom deg ut-dagen vinter og ca. 250 på høstarrangementet. 

Økonomi: 

Økonomien i Stange krets er god og gir muligheter for ulike prosjekter og aktiviteter.  Året 2014 har et 

overskudd på kr 17.192. Egenkapitalen er på kr 186.726.  Det er fordelt ut kr 23.000 til 8 forskjellige 

skigrupper i tilskudd til løypekjøring. 

Regnskapet for kretsen føres i henhold til felles retningslinjer fra HHT og revideres som en del av 

regnskapet for HHT. 

Stange, 31.01.2015 

Aud Norstad                   Jan Schrøder                      Ragnhild Hørsand 

Gunvor L. Maagaard                       Thor Ludvig Løken 
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Ringsaker krets 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2014 var det 1232 registrerte medlemmer i Ringsaker krets av HHT.  

I forhold til 2013 var det en økning på 5 medlemmer. 

 

Styret. 
Styret har i 2014 hatt denne sammensetningen: 

Leder Line Gertrud Lundstein 

Nestleder og representant «Ti Topper» Kine Reiersen 

Kasserer Anne Marie Hagene 

Sekretær Tor Danielsen 

Styremedlem Turutvalget Erik Ulven 

Styremedlem Sti- og løypeutvalget Ola Johan Basmo 

Styremedlem Barnas Turlag Jo Reistad 

Varamann May Kristin Pedersen Tangen 

Varamann Anne Bergljot Falck – Ytter 

 

Andre verv 
Det er for 2014 ivaretatt følgende verv og oppgaver: 

Revisor Bente M. Vestues (engasjert av HHT) 

Valgkomite Espen Tåsåsen, Arnfinn Nordhagen og Olav 

Østby-Deglum 

HHT- styremøter Line Gertrud Lundstein 

Turutvalget HHT Erik Ulven 

Sti- og løypeutvalget HHT Ola Johan Basmo 

Barnas Turlag Jo Reistad og Heidi Frogner 

Brumunddal og omegn turistløyper AL Ola Røe 

Ettersyn og vedlikehold av hytter og stinett  

Godlidalshytta Christian Nordlien 

Rondanestien: Bjønnåsen - Djupendal Jan Alver 

        ”              Djupendal - Øyungsjøen mangler 

        ”              Øyungsjøen - Godlidalshytta Erik Ulven  

        ”              Godlidalshytta - Nyskolla (Geir Storbråten fra 2015) 

Blåstiene: Vollkoia-Blåmyrkoia-Haugsetra-

Tørbustilen-Høyenhall-Vollkoia 

Tor Danielsen 

Birkebeinerstien: Bjønnåsberget-Ljøsheim Inger Slåttsveen / Tove Norstad 

Slaattsveen-Høsbjør Olav Paul Brandser 

Høsbjøråsen: Stier/løyper mangler 

 

Møter 
Det er i løpet av 2014 avhold 5 styremøter, årsmøte og ekstraordinært årsmøte. 

Representantene i Barnas Turlag og Sti- og løypeutvalget er innkalt til styremøtene i tillegg til 

varamennene. Helge Tørud deltok på styremøtet i forbindelse med «Finn fram-dagen». 

 

Barnas Turlag 
I år har Barnas Turlag hatt 3 turer i vårhalvåret, 3 turer i høsthalvåret og 2 trilleturer. Det har 

vært varierende, men til dels god deltagelse. Barnas Turlag deltok også på ”Kom deg ut”- 

dagen på Åkersætra. Barnas Turlag er et godt tilbud til barn og unge, og vi trenger hjelp av 

flere voksne. 
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Turer og aktiviteter 
Oppslutningen om turene og aktivitetene har vært god i 2014. Harald Haugen og Ola Johan 

Basmo har deltatt i prosjektet «Walk the Talk» med Voksenpedagogisk senter i Brumunddal. 

Annenhver torsdag har de gått på tur i nærområdet med innvandrere på norskopplæring. 

Poenget er å snakke norsk om utvalgte tema fra skolen og dessuten lære om norsk kultur. 

Skigåing er også tema, og Furnes Almenning lar oss bruke Vollkoia som varmestue. 

Ola Johan Basmo har sammen med medlemmer av Onsdagsgruppa bistått HHT med 

avviklingen av Opptur til Lundehøgda for 8.-klasser i Ringsaker i mai 2014. 

 

Aktivitetsdag på Vollkoia 
Finn fram-dagen på Vollkoia ble en flott opplevelse, med ca. 300 besøkende. Helge Tørud 

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

med åpen bom, samlingsplass med bål og kaffekoking. Ringsaker Orienteringsklubb hadde O-

løype, «Bli i Nybygda» hadde aktiviteter for barn og servering, og Hedemarken 

fluefiskerforening hadde tilbud om opplæring og trening i kast med fluestang. Sørli 

aktivitetsgård hadde ridning for barn på ponnier. Trine Gotaas stilte med bakst i bakerovn. 

Røde kors Brumunddal var til stede med diverse redningsutstyr. Barnas Turlag hadde natursti 

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

Tidligere år har det også vært padling på vannet. Det skulle det også vært i 2014, men 

dessverre ble dette ikke noe av, men det er på plass igjen til sommeren. 

Vi takker alle aktørene som stilte opp og bidro til at dagen ble så vellykket. 

 

10 topper i Ringsaker. 

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

friluftsliv og folkehelse), Ringsaker O- klubb og HHT Ringsaker krets og er gratis for 

deltagerne. Deltagelsen er god, og for sesongen 2014 ble det levert inn 1070 turkort. 298 barn 

og unge har fått premie for å ha tatt mer enn tre topper. Prosjektet er et positivt 

lavterskeltilbud som får mange gode tilbakemeldinger, og videreføres. 

 

Sti og løyper 
Fra og med 2014 har Sti- og løypeansvarlig i HHT Ringsaker vært medlem av lokalstyret. Det 

er gunstig at de som er nærmest aktivitetene, også kan rapportere til og diskutere med styret. 

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

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

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

avmerket korrekt. 

I tillegg er det gjort et stort arbeid med rydding av skitrasé mellom Blåmyra og Tørbustilen og 

deretter klopping over Blåmyra våren 2014. Nybygda idrettslag og Furnes Skiløperforening 

var initiativtakere med god støtte av Furnes Almenning. To representanter for HHT Ringsaker 

deltok på deler av arbeidet. 

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

Det er bevilget penger til skilting av denne stien, og det vil bli utført våren 2015. HHT 

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

friidrettslag vil arrangere et terrengløp i denne traséen i 2015. I tillegg er seterveiene fra 

Jemtland/Ånnerud og fra Fuglseng/Fusje blåmerket og GPS-gått til stimøtet ved Lindberg. 

Sammen med Ringsaker kommune er det også tatt initiativ til merking og skilting av stier i 

Bjørgeberget. Det er blåmerket 4 rundturer med utgangspunkt i Brumunddal sentrum, Sveum 

idrettspark, Hempa skole, Fagerlund skole/Tømmerli og Bjørge. Så snart det er innhentet 

tillatelser fra alle grunneierne i Bjørgeberget, vil skilter bli bestilt og satt opp våren 2015. 
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To av medlemmene i HHT Ringsaker har vært med på lafting av to tømmerhytter som er satt 

opp på Ellevsæterhøgda (Dambua) og ved Rønningen i Næroset. Moelvmarkas venner ved 

Kjell Sandbekk har vært initiativtaker og ansvarlig for prosjektene. 

 

Majorstua 

Det har vært dugnader i Høsbjøråsen med rydding av stier etter at mange trær veltet og knakk 

under snø og vind vinteren 2014. Det er mange turgåere i området, Majorstua har vært betjent 

og åpen noen søndager i 2014, men ikke så ofte som ønsket. 

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

for Majorstua og koordinere kaffeservering og åpen koie regelmessig. 

 

Torgdag i Brumunddal 
Vi bidro på Torgdag i Brumunddal 4.oktober. Dagen hadde tema jakt, fiske, ferie og fritid og 

var initiert av Hamarregionen reiseliv. Vi hadde egen torgbod hvor vi delte ut informasjons-

materiell og hadde en tippekonkurranse om Turistforeningen, med tre uttrekkspremier og 

havregrøt som deltakerpremie. «Tur-tippen» gjorde at folk stoppet ved standen vår, og den ble 

gjennomført av omlag 60 personer. Ikke dårlig på en regnfull dag i starten av høstferien. Vi ga 

tilbakemelding om at dette var et flott tiltak og en fin måte å profilere foreningen på. Våren er 

et bedre tidspunkt for en slik aktivitet, for da er folk klare for å komme seg ut på tur i skog og 

mark, og vi har et nytt turprogram med mange aktiviteter og turer.  

 

Dugnadsarbeid 
Som det fremgår av årsmeldingen har det også i 2014 blitt utført et stort antall dugnadstimer 

av medlemmene i HHT Ringsaker. Uten dere som stiller opp på dugnad hadde det ikke vært 

mulig. En stor takk til dere alle! 

Vi trenger også flere som kan stille opp på dugnad; alt fra kaffeverter på Majorstua til å merke 

og rydde stier. Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde fra til styret om hva de ønsker å 

bidra med for HHT Ringsaker krets! 

 

Økonomi. 
Økonomien i HHT Ringsaker krets er god. 

 

Takk 
Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte og alle andre frivillige ”dugnadsarbeidere” i 

kretsen, for engasjement og positiv og solid innsats gjennom året 2014. 

Vi vil også rette en takk til Furnes Almenning for all hjelp og støtte, og for at dere gir tilgang 

til det flotte turområdet med utgangspunkt i Vollkoia. 

 

Brumunddal, 10. februar 2015 

 

Line G. Lundstein   Kine Reiersen        Anne Marie Hagene     Tor Danielsen    Jo Reistad               

Ola Johan Basmo               Erik Ulven 
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DNT Elverum 
Styret 

Verv Navn Tlf. Mailadresse 

Leder 

Styremedlem (-sept. 

14)  

Guri Ulltveit-Moe 

Jan Gustav Halvorsen 

41433640 

41468904 

guri.ulltveit.moe@gmail.com 

jag-halv@online.no 

Fungerende 

styremedlem f.o.m 

sept. 14) 

Knut Egil Bekkevold 95175196 knut.bekkevold@hihm.no 

Økonomiansvarlig Birgitte Skeie 47407806 bittausa@hotmail.com 

Leder Barnas Turlag Magnhild Medgard 977 30 561 mmedgard@hotmail.com 

Sekretær Berit Holø 47620403 be-holo@hotmail.com 

    

Varamedlem Frank Helge Johansen 91318284 frajo@hedmark.org 

Varamedlem Torunn Setnes 97732948 t.setnes@online.no 

 

Dette har vært DNT Elverum sitt fjerde år siden vi ble stiftet 6. april 2011. I 2014 har vi så 

vidt en liten økning av medlemmer i DNT Elverum fra 749 til 754. Det er vi fornøyd med da 

vi hadde en stor økning i 2013. Trilleturene til Barnas Turlag har hatt en formidabel økning 

og det samme har Turgruppa for de voksne så det er artig at målene vi hadde i fjor har gitt 

resultater.  Barnas Turlag har hatt samme antall turer som i 2013, noe vi er fornøyd med. 

Turgruppa har også hatt samme antall turer med over fire ganger så mange deltagere 

sammenlignet med året før. Vi har også i 2014 fått i stand en avtale med Elverum kommune 

angående lagerplass og har nå utstyret vårt plassert på Gnisten og kanoene på Spangen huset. 

Vi er meget fornøyd med denne avtalen. Det er meget dyktige og engasjerte ressurspersoner 

som har gjort det mulig med denne store aktiviteten, så takk til alle som bidrar i DNT 

Elverum. Vi vil også takke HHT og Finnskogen for alle bidrag de har kommet med.  

 

Medlemmer: 754 stk. 

Deltakere på DNT Elverum sine arrangementer: 1515 stk. 

Barnas Turlag: 1 møte og mye mail-korrespondanse 

Styret: 6 møter 

Totalt antall dugnadstimer: 875,5 timer 

Deltagelse i Ti på topp, Markeringen av Friluftlivets år (samarbeid med Elverum Kommune) 

 

Markedsføring 
 Oppslag hver måned i kulturkalenderen 

 Flere oppslag i lokalavisene 

 Utdeling av turprogram på diverse arrangement 

 Program tilgjengelig hos Sport 1 i Elverum og andre sentrale steder i Elverum 

 

Informasjon 
Vi har annonsert turer og informasjon til våre medlemmer via Finnskogvandrer’n og HHT-

nytt, vår hjemmeside på internett, facebook og lokalavisene. Takker Østlendingen og Lokal – 

avisen SørØsterdal for flotte oppslag fra våre arrangementer og mulighetene de har gitt oss 

med forhåndsomtale av våre arrangementer.  

Internett  Hjemmeside www.dntelverum.no oppdateres jevnlig med hvilke turer som er 

planlagt og rapport fra turene med bilder. 

Facebook  

Barnas Turlag DNT Elverum har egen Facebook-side med 573 personer som ”liker” 

mailto:bittausa@hotmail.com
mailto:be-holo@hotmail.com
mailto:frajo@hedmark.org
mailto:t.setnes@online.no
http://www.dntelverum.no/
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siden. Turgruppa har også egen facebook-side med 158 personer som ”liker” siden. På begge 

sidene legges det ut informasjon om arrangementer/turer og det sendes ut invitasjon i forkant 

av arrangementene til alle som liker siden. Tekst og bilder fra arrangementer legges også ut 

her i etterkant, hvilket er meget populært. 

 

Turer og aktiviteter 
Gruppe Antall turer Antall deltagere 

Barnas Turlag 2014 37 1264 

Turgruppa 9 251 

Sum 46 1515 

 

Barnas Turlag 

Barnas Turlag har økt deltakerantallet på turene sine med over 400 deltakere, på like mange 

turer. Det er vi svært fornøyd med! Vi har det samme turopplegget hver måned. I høst gikk vi 

fra å ha en trilletur i måneden til å ha to turer. Turene ble kjempepopulære og etterspørselen 

stor. Antall personer i ressursgruppa er nå ni, med en økning på to personer fra 2013, men vi 

ønsker oss og trenger enda flere til å bidra i gruppen.  

Barnas Turlag har i dag trilleturer tirsdager i partallsuker. Vi fikk ny trilleturleder i høst, som 

holder på frem til påske. Det vært opptil 23 deltakere med barnevogn på turene våre i høst, 

dvs. 46 deltakere inkludert de små. Kveldsmatturene og søndagsturene har i år hatt både nye 

og gamle turmål/tema, så som isfiske, overnattingstur med kano på Kynna, fugletittetur i regi 

av Trond Berg, fottur til Gjefsåsen og refleksløype i Stavåsen. Vi ønsker å vise nye sider av 

Elverum ved å flytte våre turmål med jevne mellomrom, som vi igjen mener kan stimulere til 

enda mer friluftsliv i nærmiljøet.  

I tillegg til turene våre har vi arrangert flere kanokurs i 2013. Vi gjennomførte Kom deg ut-

dag både i februar og september. Begge arrangementer var for andre gang. 

Vinterarrangementet har vi et flott samarbeid med Elverum Turforening om, hvor de kjører 

opp skileikanlegg og holder servering i hytta på Rogstadbakkvollen. Det kom til sammen ca. 

100 personer på arrangementet. Ingvild Hagen var ansvarlig for dagen og gjennomførte et 

flott arrangementet med hjelp av de andre ressurspersonene i BT. Vi har også fått til et 

samarbeid med årsstudium friluftsliv ved Høgskolen i Hedmark, som stiller med studenter til 

hjelp for å bygge skileikanlegg og få flyt i aktivitetene under selve arrangementet. I høst 

arrangerte vi Kom deg ut-dag på Sagtjernet, hvor studentene også bidrog. Det er til stor hjelp. 

På arrangementet i høst kom det ca. 200 personer. Barnas Turlag vil med dette takke alle som 

har bidratt og deltatt på turene i 2014, og vi gleder oss til mange morsomme og spennende 

turer i 2015. 

Turgruppa  

Turgruppa vår som arrangerer turer for voksne, hadde 9 turer i 2014 og hele 251 deltagere. 

Turene gikk til blant annet Flotsberget, Skaftet, Raskifte (Elverums høyeste punkt), 

Haksakallen, Svenkerudvollen, Øksna Falls og Vindheia. I turgruppa er det per dags dato ti 

turledere som i skrivende stund planlegger et flott turprogram for 2015. Topptur fra Nordhue 

på ski er en av flere spennende turer i 2015.  

 

Økonomi 
Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr -2193. Forklaringen på det er at pengene for 

medlemskontigenten i 2014 fra Finnskogen på 9425 kr kom i januar, den summen ble derfor 

ikke med på regnskapet for 2014. Hadde den summen blitt med, ville vi hatt et overskudd på 

7232 kr.    
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Referat HHTs årsmøte  
Årsmøtet ble avholdt på Ajer ungdomsskole, Hamar onsdag 12. mars 2014 med 71 personer til stede. 

1. Kristen Bartnes ønsket velkommen. 

2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes 

     Valg av sekretær: Anne Helga Melting 

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

Bartnes med vekt på bl.a. medlemstall, aktiviteter, dugnadsarbeid og hyttene våre.  

Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Revisor Bente Vestues kommenterte 

revisjonsberetningen. Både årsberetning og regnskap ble vedtatt enstemmig. 

4. Veivalg 2014–16 ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Følgende fem punkter er med:  

1) Medlemmer, 2) tilbud, 3) naturforvaltning, 4) organisasjon og 5) kommunikasjon.  

Veivalgsdokumentet ble vedtatt. 

Budsjett for 2014 ble lagt fram og vedtatt enstemmig.  

5. Innkomne forslag: 

Torstein Hervland hadde levert inn forslag til vedtak ang. den planlagte sykkelstien mellom Vollkoia – 

Høyenhall i Furnes: 

Hervland la fram og begrunnet sitt forslag til vedtak: «Planene for etablering av tverrforbindelser med 

sykkelveger på tvers av Hedmarksvidda inklusive Vollkoia-Høyenhall utsettes til de totale 

konsekvensene for aktiviteter i området som helhet er utredet.» 

Ragnhild Narum la på vegne av HHTs styre fram deres syn og forslag til vedtak: «Årsmøtet ber styret 

om å jobbe videre sammen med Furnes og Vang allmenninger om å realisere sykkelsti på traséen 

Vollkoia-Høyenhall for å tilrettelegge for tursykling og tidligløype på ski. Vi har ingen andre konkrete 

planer for sykkeltilrettelegging på Hedmarksvidda.» 

Det ble debatt med mange innlegg for begge syn. Skriftlig avstemning ga 31 stemmer for Hervlands 

forslag og 35 for styrets. 2 blanke stemmer. 

6. Valg 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Gunnar Brox Haugen: 

 

Funksjon 

  

Status 

 

Valgkomiteens forslag 

Leder Kristen Bartnes Stiller til gjenvalg Kristen Bartnes (for 1 år) 

Nestleder 

 

Ragnhild Narum 

(sitter for Barnas 

Turlag) 

Tar ikke gjenvalg Siv Stenseth (for 1 år som 

nestleder)og leder for info-

utvalget (2 år) 

Barnas Turlag   Foreligger ikke noe forslag 

Sti- og løypeutvalget Jan Rosseland Ikke på valg  
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Turutvalget Turid Borud På valg Turid Borud (for 2 år) 

Hyttekoordinator Tore Nilsen  På valg Tore Nilsen (for 3 år) 

Vara for turutvalget Torunn Holt 

Jensen 

På valg Torunn Holt Jensen (for 2 år) 

Vara for Barnas turlag Kjetil Kjærnes Tar ikke gjenvalg Foreligger ikke noe forslag 

Vara for sti- og 

løypeutvalget 

Jan Schrøder Ikke på valg  

Vara for 

informasjonsutvalget 

Ivar Helleberg På valg Ivar Helleberg (for 2 år) 

Vara for 

hyttekoordinator 

Børge Jacobsen På valg Børge Jacobsen (for 3 år) 

Revisor Bente M Vestues På valg Bente M. Vestues (for 1 år) 

Valgkomiteen Gunnar Brox 

Haugen 

Går ut etter 3 år Olav Østby Deglum (for 3 år) 

 Erna Dybvig 2 år igjen  

 Erik Ilseng 1 år igjen  

 

Valgkomiteen har ikke funnet leder for Barnas Turlag eller dens vara til styret og årsmøtet delegerer 

til styret å jobbe videre med det. For å få en bedre fordeling med antall styremedlemmer på valg 

samme år foreslås hyttekoordinator valgt for 3 år denne gangen. Innstillingen ble vedtatt ved 

akklamasjon. 

Avtroppende styremedlemmer Ragnhild Narum og Olav Østby-Deglum ble takket av og overrakt 

gaver.  

 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med kaffe og kaker. Deretter holdt 

DNTs nye generalsekretær, Nils Øveraas, et billedforedrag med tittel: ”Veien hit”. 

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

 

Referent: Anne Helga Melting 
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VEDTEKTER 

 
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT  

(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening) 

Sist revidert/endret 7. mars 2012 
1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på 

Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen: 

 bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

 drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

 opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og skiløyper 

 gi ut sti-/løypekart 

 arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer 

 drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon 

 utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler, 
bedrifter og lokalmiljøet for øvrig 

 skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre 
organisasjoner 

 og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål 
 

2. Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 9 medlemmer: 

 6 årsmøtevalgte  og  1 fra hver av kretsene som velges av disse. Leder velges for 
1 år av gangen, de øvrige velges for 2 år.  

 Funksjonstiden for styremedlemmer inkludert leder begrenses til 6 år 
sammenhengende i samme verv. Årsmøtet kan fravike dette, og valgkomiteen 
kan foreslå gjenvalg selv om funksjonstiden går ut over 6 år. En slik innstilling 
skal begrunnes særskilt. 

 Det velges 5 personlige varamedlemmer, med samme funksjonstid som 
styremedlemmene.  

 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. 
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 

3. Styrets oppgaver: 

 ivareta HHTs formål på alle områder 

 se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler 

 sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt 
ivareta personalansvaret 

 sørge for at HHT har en sunn og god økonomi 

 organisere og velge nødvendige utvalg, slike som turutvalg, sti-/løypeutvalg, 
informasjonsutvalg, Barnas Turlag, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide 
retningslinjer for utvalgene 

 velge delegater til landsmøtet i DNT 
 

4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 3 uker i forveien i  
lokalavisene og på www.hht.no  .  Samtidig kunngjøres fristen for frasigelse av verv og for 

http://www.hht.no/
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å fremme forslag til årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har 
betalt kontingent. 
 

5. Årsmøtet har som oppgave: 

 behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett 

 fastsette årskontingent for ordinære medlemmer  

 behandle forslag fra medlemmer mottatt av styret senest 2 uker forut for 
årsmøtet 

 velge styret som består av:  
a.  styreleder, 
b. leder i turutvalget,  
c. leder i Barnas Turlag,  
d. leder i sti- og løypeutvalget   
e. leder i informasjonsutvalget 
f. leder av hyttedrift 
g. nestleder, som velges blant styrets medlemmer 
h. 5 personlige varamedlemmer 

 velge revisor 

 velge valgkomité 
 

6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år, 
følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er 
automatisk valgkomiteens leder. 
 

7. DNT ung Hedemarken, Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer.  
 

8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 medlemmer forlanger det. 
Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte. 

 
9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres 

sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter 
fram. 

 
10.  Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg 

særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen. 
 

11.  Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram. 
Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir 
foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening. 

 


