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Årsmøteinnkallingen er kunngjort i Hamar Arbeiderblad tirsdag 12.02, i Ringsaker Blad 
12.02., i Hamar Dagblad 14.02. og Østlendingen 12.02. I tillegg på www.hht.no fra 6. februar. 
Datoen ble varslet i HHT-nytt i starten av desember 2012. Sakspapirene kunne hentes på 
papir i butikken fra onsdag 27. februar 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/debatt. 
 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTET 6. MARS, 
 Ajer ungdomsskole 

 

Kl. 18.30 
Årsmøte 

Kaffeservering 
 

Foredrag: «Den Norske Turistforeningen  
– veien videre»  

Berit Kjøll, ny styreleder i DNT 
 
 

 
 
 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder og sekretær 
3. Årsberetning og regnskap for HHT (hovedforeningen) 2012 
4. Veivalg 2013-2016 og budsjett 2013 
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 2012  
 

VIRKSOMHETEN 2012 
Styret i HHT avgir med glede rapport og regnskap for året 2012. Vår forening utfører utrolig 
mye i løpet av ett år, for å legge til rette for det enkle friluftsliv på Hedmarken! 
 
Vi er stolte over at vi i år har hatt 200 organiserte aktiviteter (turer, møter og kurs), og at 
dugnadsinnsatsen nå telles til over 10.000 timer. Mye dugnadsinnsats legges ned i hytter og 
stier – og veldig hyggelig er det å se at antall hytteovernattinger øker og at turer/turposter 
øker bruken av mange av våre stier.  
 
Dette året har vi økt listen av antall folkehelseprosjekter, noe vi gjerne vil gjøre mer av, i 
samarbeid med aktuelle partnere. Vi erfarer med disse prosjektene og alle våre kurs og store 
arrangement at vi driver skolering/opplæring i friluftsliv i praksis. Dette er en svært viktig 
rolle som vi er beredt til å videreutvikle. 
 
2012 er det første året vi selv har stått for vertskapet på Lageråkvisla med uvurderlig hjelp av 
våre medlemmer. Dette er en glad dugnad og vi ønsker å fortsette med dette i egen regi.  
Stenfjellhytta er nå ferdig rehabilitert og planer og finansieringssøknader om Målia er sendt 
av gårde.  
 
Vi er også stolte av at vi øker mer i medlemmer enn gjennomsnittet i DNT – og ennå har vi 
plass til flere medlemmer… Vi har jobbet mye med DNT veivalgsdokument og føler oss nå 
godt rigget for fremtiden. 
 
Styret i HHT takker alle: medlemmer, dugnadsfolk, administrasjon og positive 
samarbeidspartnere for et godt år! 
 
Kristen Bartnes 
Styreleder i HHT 
 
 

Nøkkeltall  
Antall medlemmer    4 479 
 
Forening Hoved Ungdom 

(19-26) 
Honnør Livs-

varig 
Barn 

(0-12) 
Skole-

ungdom 
(13-18) 

Hus-
stand 

 
 

2012 

 
 

2011 Diff % 

HHT 2 135 128 564 69 473 259 851 4 479 4 389 90 2,1 % 

 
Vi øker mest på medlemskategoriene Skoleungdom(+ 26 medlemmer) og Husstand  
(+33 medlemmer) 
 
Æresmedlemmer: 3 
Even Høgholen, Tore Nilsen og Hans Ruud 
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Årets viktigste aktivitetstall 
 

Hytteovernattinger: 2.626 netter (2.148 i 2011) 

Dugnadsinnsats: 10 274 timer (8.230 timer i 2011, svært stor økning!) 

 
Aktivitetstall:  

Turer: 168 (158 i 2011) med 6.362 deltakere (6.744 i 2011) 

Kurs: 18 (18 i 2011) med 215 deltakere (229 i 2011) 

Medlemsmøter/foredrag: 14 (14 i 2011) med 717 deltakere (457 i 2011) 

Sum arrangementer: 200 (190 i 2011) med sum 7.287 deltakere (7.430 i 2011) 

  
I tillegg har mange tatt Turposter (i alle fire kommunene): 
33 poster - 1215 personer har sendt inn til sammen 9947 klipp. Dessuten vet vi at mange har 
tatt turposter uten å sende inn kortene sine! 
 
Aktivitetstallene for DNT Elverum vises i deres årsrapport bak i dette dokumentet. 

 
Ansatte  
Hamar og Hedemarken Turistforening har hatt en administrasjon med tre personer dette 
året: Margrete Ruud Skjeseth i 100 % stilling som daglig leder, Anne Helga Melting i 80 % 
(100 % fra 01.08) stilling som butikk/informasjonsmedarbeider og Knut Einar Nordhagen i 
100 % stilling som aktivitetskonsulent barn og unge.  
 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2012:  
HHTs årsmøte, årsmøter i de tre kretsene Løten, Stange og Ringsaker, medlemsmøte DNTs 
veivalg, Onsdagsgruppa:  Sosial samling vår og høst, HHTs høstmøte, to turledersamlinger. 
 
Foredrag: Cecilie Skog, Nepal m/Marit Larsen, bokkveld med Aleksander Gamme, Nepal 
m/Dag Riise. 
 
Kurs 
Naturens hus er en fin arena for kursvirksomhet i HHT. Enkelte av kursene ble holdt i 
Ankerskogen hvor det er skiløyper på vinteren og fint orienteringsterreng på våren. 
 
I 2012 hadde vi følgende kurs: Skismøring for turgåere, førstehjelp for Barnas Turlag, 
skiteknikkurs for ungdom, førstehjelp for turledere, skiteknikkurs, GPS nybegynnere, GPS 
viderekommende, turorientering, skiskole Barnas Turlag (3 kvelder, samarbeid med Hamar 
skiklubb), kajakkurs mai og juni, grunnleggende turlederkurs, 3 DNT Ambassadør-kurs og 
aktivitetslederkurs for ressurspersoner i Barnas Turlag. 
 
Styremøter  
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2012. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og 
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2012. 
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DNT-møter og representasjon 
HHT var representert med 4 utsendinger på DNTs landsmøte i Skien 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 (er 
også styreleder), Pål Disen, Tore Nilsen, Margrete Ruud Skjeseth (ble valgt til leder av 
representantskapet).  
Kretsene har representanter inn i styrene i Løtenløyper og Brumunddal og Omegn 
Turistløyper. 
Kristen Bartnes er vara i DNTs valgkomite. 
Per Myrvang representerer HHT i årets årbokkomite i DNT («De nære perler»). 

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. Vi har svært gode opplegg og utviklingsmuligheter for nærmiljø 
lavterskel friluftsliv i og fra Naturens hus. 
 

Hyttene   

Serveringshytte Vertskap 

Lageråkvisla HHT, koordinert fra administrasjonen og ellers 
dugnadsinnsats fra medlemmer i foreningen 

Stenfjellhytta Torunn og Hans Aamodt. Torunn døde i oktober, og 
Hans har nå driften med hjelp av nærmeste familie 

Målia Vang skolekorps v/Thomas Amundsen  

 

Overnattingshyttas navn Antall 
senger 

Antall 
overnattinger 

Hyttetilsyn 

Lageråkvisla  7 30 (+ 10) Nils-Jørgen Hervig 

Målia  9 83 (+ 24) Unni Thoresen og Christer 
Gundersen 

Stenfjellhytta 0 (kun 
servering) 

 Børge Jacobsen 

Åkersætra 53 1522 (+ 275) Inger Johanne og Hans Ruud 

Skolla 27 600 (+ 39) Inger Johanne og Hans Ruud 

Godlidalshytta 5 73 (+21) Hans Haakensveen og Eva 
Jønsrud     

Halgutusvea 6 58 (+30) Anne Mette Nordbak 

Sandfløten 6 69 (+ 5) Anne Ringnes 

Snippkoia 5 30 (+ 9) Steinar Østlie 

Svartskogkoia 8 52 (+ 28) Inger Marie Bjørke 

Tingstadkoia 6 26 (+ 9) Reidar Engen til 01.11,  
ny: Harald Jahnsen 

Malungstugua til 01.11 stengt 44 (+ 12) Øivind Engen  

Fløtdamkoia fra 01.11 (NY) 6  Geir Rønning 

Gammelsaga 5 39 (+ 16) Kirsten Rommen 
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Overnattingskapasitet i sum: 143 senger ved utgangen av året  
Sum antall overnattinger 2.626 (var 2.148 i 2011) 
 
Det er svært gledelig å se at våre ubetjente hytter blir stadig med attraktive for turgåere! 
 
Utført drift og vedlikehold på hyttene 
Serveringshyttene: 
Målia: problem med fukt i kjelleren ble avhjulpet med to uker med avfukter, sjauedugnad 
for å få ut alt løst trevirke fra kjelleren, støvsuge med HEPA-filter og vaske med klor. Dette 
skjedde i august, og kjelleren forble heldigvis tørr fram til vinteren. Nå planlegges drenering 
av vann og rehabilitering. 
 
Lageråkvisla: Dette har vært det første året vi selv har stått for driften av serveringshytta, og 
det betyr at hyttesjef Nils Jørgen Hervig har mye mer jevnlig oppfølging med både 
serveringshytta og koia. Vi har utstyrt serveringshytta med mer driftsutstyr også mht 
overnatting for våre dugnadshjelpere. Vi har fått tilbud på bytting av flere vinduer i 
serveringshytta, men snekkeren rakk ikke å utføre dette, så vi får satse på sommeren 2013. 
Tre ungdomsskoleelever i praksisuke utførte vaske/ved-dugnad på Lageråkvisla i mai. 
 
Stenfjellhytta: Rehabiliteringen er nå i helt siste fase, og i 2012 har ny utedo blitt bygd 
nesten helt ferdig (før snøen kom), og ellers er gammel brønn og oljetank fjernet. Ny rask 
oppvaskmaskin innkjøpt. Flotte bilder på veggene. 
Dessuten har vi hatt en veldig omfattende oppretting av overspenningsvern pga. gjen-
tagende lynnedslag i webkamera og værstasjon (se mer under info-utvalget). 
 
Leirstedene 
Åkersætra (10 års jubileum i år): alle 4 hytter beiset, seterhusene malt to strøk, bålplassen 
fornyet inkl. drenering og grus, fronten på Jakthytta fornyet (veranda fjernet, nytt forlenget 
gulv), ymse rydding og vasking. Det var mye driftsoppfølging de to sommermånedene 
Åkersætra var åpen og bemannet. Arrangement 7. juli markerte første åpningsdag. 
Skolla: 20 nye taburetter innkjøpt og oljet, ellers kun normal oppfølging. 
 
Ubetjente hytter med spesiell oppfølging: 
Tingstadkoia: Gamle senger og madrasser fjernet. 3 nye dobbeltsenger bygd og montert av 
Kjetil Nordal (Wilson trevare). Nye madrasser og sengetøy. Husvask. Innkjøpt en del nytt 
kjøkken- og annet utstyr inkl. bilder og lysestaker mm. Alle ulltepper renset. Innarbeidet 
samarbeid med Åsbygda IL ved løypekjører for hjelp til å kjøre ved inn til hytta, skilte fra 
skiløypa og turforslag på ut.no. Mange sekker ved kjørt inn ved juletider. Noe vedvirke hugd 
og satt til tørk. Eget hunderom. DNT standardlås flyttet fra innvendig gangdør til ytterdør 
etter avtale med Romedal Almenning. 
 
Halgutusveen: Gamle senger fjernet. 2 køyesenger med til sammen 6 sengeplasser bygd og 
delvis montert ferdig av Kjetil Nordal. Nye madrasser og sengetøy. En del nytt kjøkken- og 
annet utstyr og bilder innkjøpt. Fortsatt behov for utbedringer i denne hytta. 
 
Fløtdamkoia: Erstatningshytte etter at Romedal Almenning turstilag sa opp avtalen angående 
bruk av Malungstugua. Vi får låne Fløtdamkoia vederlagsfritt av Romedal Almenning i 10 år i 
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første omgang. Koia ligger langs Rondanestien (3 km nordøstover fra Malungen) og har fått 3 
dobbeltsenger bygd og montert av Kjetil Nordal. Nye madrasser fra Olav Thon madrassfond. 
Mye nytt utstyr for å gjøre koia hyggelig samt nytt til senger og kjøkken. Hunderom. Koia har 
spennende historie i tilknytning til fløting, og det hører både stall og vedskjul til. Veldig god 
stemning ved elv/dam. Anbefales! 

Drift av Lageråkvisla serveringshytte 

Etter at Vang Musikforening sa opp leieavtalen i 2011 har HHT selv drevet Lageråkvisla ved 
hjelp av dugnadsarbeid.  I 2012 holdt vi åpent 50 dager, og 96 vakter/dugnadsarbeidere 
stilte opp for å holde hytta åpen gjennom vinter- og høstsesongen. Til sammen 760 
dugnadstimer ble lagt ned i serveringsjobben. I tillegg kommer den tiden administrasjonen 
bruker. Det har stort sett gått greit å skaffe frivillige til serveringen. Vi har hatt god nytte av 
løypekjører Helge Kartomten til å frakte varer. 
 
Økonomi: Det har ikke vært noe mål å generere noe stort overskudd av driften. Derimot 
ønsker vi å ha en barnevennlig prisprofil. Inntektene var ca. kr. 131 000 og innkjøps-
kostnadene var på ca. 67 000. De 64 000 i positivt bidrag dekker alle andre driftsutgifter og 
gir et hyggelig overskudd. 
 

Stier og løyper 

Frode Frøysaa var valgt som leder for Sti- og løypeutvalget for 2012, men måtte tidlig trekke 
seg fra vervet av personlige årsaker. Utvalget har derfor vært ledet av Jan Schrøder 
mesteparten av året. Han har også representert Stange krets. De øvrige medlemmene har 
vært Ola Johan Basmo for Ringsaker krets og Rolf W. Hagen for Løten krets. Olav Martinsen 
og Tore Pentzen har sittet i utvalget for stifadderne fra Hamar og Vang, der det ikke er noen 
egen krets. 

Sti- og løypeutvalget har hatt to møter i løpet av året. Den store saken har vært sommerens 
GPS-sporing av stier. Sporingen har vært gjort på dugnad og ved hjelp av GPS-utstyr lånt fra 
Hamar Naturskole. Nesten alle merkede stier er sporet i Løten og Hamar. Sporene fra disse 
kommunene er oversendt til Statens kartverk og er også lagt inn på kartene i Open Street 
Map på Internett. I Stange er en stor andel av stiene sporet, og arbeidet vil bli ferdig i 2013. I 
Ringsaker skal sporingsarbeidet komme i gang i løpet av 2013. 

Utvalget har også diskutert ny nasjonal skiltstandard med gradering av alle turer etter 
vanskelighet, både ski-, sykkel- og fotturer. HHT skal ta i bruk den nye standarden på alle nye 
skilt fra og med 2013. 

Det er avholdt ett stiryddingskurs i løpet av året med Olav Martinsen som instruktør. Han 
har også på vegne av alle kretsene samordnet innkjøp av blåmerker, lemmer og 
merkestikker som produseres på Olsrud. 

Det omfattende dugnadsarbeidet med merking og rydding av stier og løyper er kommentert 
under årsrapportene for hver enkelt krets (se lenger bak i dokumentet). For Hamar og Vang, 
som ikke har kretsstyre, rapporteres følgende: 

Alle stier er gjennomgått og oppdatert, men noen må nok ryddes litt bedre neste sommer. 
Det er lagd ny bru over bekk ved Sandfløten og lemmer er lagt ut i området ved Brumund. 
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Det viser seg at kartene på oppslagstavlene går i oppløsning ved regnvær, da det lett 
kommer fuktighet mellom pleksiglasset og tavla. Nye kart skal trykkes på aluminiumsplater i 
2013. 

Det skjer ofte at stiene blir ødelagt i forbindelse med hogst. Stifadderne ønsker derfor bedre 
kommunikasjon mellom hogstfirma og HHT om hvor og når det skal hogges, slik at det kan 
påvises hvor stiene går før hogst. Det har også vært en del hærverk i Furuberget sommeren 
2012. Stimerkene ble revet ned, og det ble en del ekstra arbeid å få merkene opp igjen.  

Informasjon 

Informasjonsutvalget har bestått av Siv Stenseth (leder), Nils-Jørgen Hervig, Hanne Sine 
Andresen, Wenche Helseth og Ivar Helleberg som også er webredaktør. Utvalget hadde i 
2012 åtte møter.  
 
Sentralt for arbeidet i 2012 har vært planer og tanker rundt ønsket om å få et godt 
arkivsystem for bilder, årbøker og annet historisk materiell for HHT. En rekke alternativer har 
vært diskutert. Målet er å komme i gang med deler av dette arbeidet og knytte til seg 
ressurspersoner som kan jobbe videre med dette i 2013. 
 
Vi har også jobbet med ideutvikling av innholdet i HHT-nytt, deriblant intervju med sentrale 
profiler og finne interessant stoff som kan fylle ut turprogram og formidle historier fra eget 
turområde.  
 

HHT-nytt kom ut med to nummer på henholdsvis 36 og 38 sider. Nr. 1 inneholdt 
turprogrammet for høsthalvåret.  Nr. 2 inneholdt turprogrammet for tiden fra nyttår frem til 
skolestart i august. 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 opp i 4.200 eksemplarer. 
 
Høsten 2012 inviterte vi til en fotokonkurranse der det kom inn en rekke gode motiver. 
Vinnerne fikk bildene sine trykket i HHT-nytt og gjengitt på foreningens websider. 
 
Utvalget har også jobbet med utvelgelsen av bilder til utsmykningen av Stenfjellhytta. 
 
Foreningen ved administrasjonen er godt i gang med nye medier som nyhetsbrev og 
Facebook. Det er sendt ut fem nyhetsbrev i løpet av dette året. Det er i hovedsak 
administrasjonen som benytter og administrerer disse informasjonskanalene. 
 
Vi har også gitt flere innspill i forbindelse med Veivalg. Dette er forslag som har til hensikt å 
synliggjøre foreningens tilbud og som også kan bidra til rekruttering av nye medlemmer. 
 
Internett 
Nettsiden hht.no er et daglig verktøy for HHTs ansatte i informasjonsarbeidet og inneholder 
viktig informasjon om HHT og HHTs arbeid. I tillegg er HHTs side på Facebook og DNTs 
storsatsing UT.no viktige supplementer. UT.no har overtatt mye av rollen hht.no har hatt 
som informasjonskanal for hytter, stier og turforslag og inneholder nå mer enn 80 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. 
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Antall registrerte besøk på hht.no i 2012 var 329 725 mot 278 124 i 2011. Antall registrerte 
sidevisninger var 810 384 mot 731 738 i 2011.  (Kilde: Google Analytics). 
Dette er en bra økning på hhv. 18,55 % (besøk) og 10,75 % (sidevisninger) i forhold til 2011. 
Antall sider per besøk er redusert med 6,6 %. En slik reduksjon er som forventet som følge av 
at UT.no overtar viktige deler av informasjonen.  
 
Besøkstallene varierer mye gjennom året, trolig på grunn av at værstasjonen er et 
trekkplaster. Den har størst interesse i skisesongen, selv om besøkstallene også sommerstid 
er 3-4 ganger høyere enn sammenlignbare turistforeninger. Til sammenligning for øvrig 
hadde DNT Oslo 327 409 besøk i 2012, TT 109 793 og Stavanger 193 377. Følgende figur 
viser bl.a. fordeling av besøk gjennom året: 

 
 
Værstasjonen på Stenfjellet  
Værstasjonen ble igjen utsatt for overspenninger (trolig tordenvær) i juli 2012, og kamera 
samt signalkabel til kamera ble ødelagt. Kameraet ble reparert av produsenten. Torstein 
Hervland, som er ekspert på overspenningsproblematikk i elektriske anlegg, har vurdert 
anlegget og foreslått tiltak for å motvirke at stasjonen skal bli skadet av nye overspenninger. 
Reparasjoner og tiltak ble utført av Elisenberg El-installasjon i september. Selv om kameraet 
var ute av drift fra 11.7. til 21.9., var værstasjonen for øvrig i drift og publiserte værdata. 
 

Turer og aktiviteter 

Turutvalget har bestått av Turid Borud (leder), Torunn Holt Jensen, Anne Ringnes, Sissel Hoel 
(Stange krets), Erik Ulven (Ringsaker krets), Ole Iver Morthov (Løten krets) og Anne Helga 
Melting (administrasjonen/sekretær). 
 
For å kunne tilby våre medlemmer et bredt tilbud av turer og opplevelser, er vi avhengig av 
gode turledere. HHT har drøyt 50 turledere som bidrar med ideer til et allsidig turprogram 
gjennom hele året. Vi arrangerte våren 2012 en samling på Naturens hus for turlederne. Asle 
Berteig delte villig sine erfaringer som turleder med oss, og vi fikk en god diskusjon og 
erfaringsutveksling. Vi hadde også en samling på Skolla for turledere som arrangerer turer 
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som går over flere dager. Disse møtene er viktige forum for kompetanseheving, samarbeid 
og ide- og erfaringsutveksling mellom turlederne. 
 
Turutvalget hadde også i 2012 et svært bredt tilbud av turer til mange grupper, fra trilleturer 
for dem 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. Vi ønsker å ha et turtilbud både i nærområdet for å 
inspirere til daglig fysisk aktivitet og turer til områder som kan gi utfordringer og innehar ulik 
vanskelighetsgrad. 
 
HHTs utenlandstur 2012 gikk til Nepal. Den varte i 15 dager og ga et vidt spekter av kultur i 
tillegg til opplevelsen med vandring i Annapurna og topptur til 3 200 moh. Turen ble raskt 
fulltegnet med 23 deltakere, noe som bekrefter at interessen for slike opplevelsesrike turer 
er stor blant våre medlemmer. 
  
Skituren på 54 km fra Sjusjøen til Gåsbu ble arrangert for 18. gang og hadde i år 
rekorddeltakelse på 442 deltakere. 
 
DNT har de senere årene økt oppmerksomheten mot nærmiljøturer. Nærmiljøet vårt er en 
viktig arena for fysisk aktivitet for ulike grupper og lokale aktiviteter. Vi har fulgt opp med en 
nyvinning: Torsdagsturen – aktiv tur på beina i Furuberget hver torsdag kveld med fast 
møtested, tidspunkt og turleder, ingen påmelding. Dette startet opp i oktober og fortsetter i 
2013. Turer som går jevnlig hver uke er det spennende å være i gang med. 
 
Til sammen har vi avholdt 168 turer/leire med totalt 6362 deltakere.  
 
Naturlos er et samarbeid mellom HHT, Hedmark fylkeskommune og Hamar, Løten, Elverum, 
Stange og Ringsaker kommune om koordinering av turer fra 21 ulike lag og foreninger om 
dagsturer i nærområdet. Det ble avholdt til sammen 57 turer med 2 488 deltakere. 
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Barnas Turlag 

HHT Barnas Turlag har i 2012 bestått av Gudmund Græsby (Ringsaker), Leif Grande (Stange), 
Unni Thoresen (Løten), Kjetil Kjærnes (Hamar) og Ragnhild Narum (leder). 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 den fortsatte i 2012 selv om 
det var en nedgang i antall deltakere på turene og familiearrangementene. Medlemstallet 
har økt fra 474 til 482, og i 2013 håper vi å bryte 500-grensen!  
 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Ant. medlemmer i BT 329 381 432 474 482 
Ant. deltakere på BT-turer 396 852 873 1504 1016 
Familie-arrangement 510 1450 2140 1970 1575 
 
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 ”jungeltele-
grafen” har god effekt der nye deltakere tar med seg sine venner som forteller til sine 
venner. Deltakerne 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.  
 
Barnas Turlag har arrangert omtrent like mange turer i år som i fjor, 38 turer i 2012 mot 42 
turer i 2011. 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.  
 

I år som i fjor har vi satset på mange nærturer ute i kretsene. Vi ønsker å få folk ut på tur der 
de bor. Vi ser også at litt mer utfordrende overnattingsturer for familier er populære. I år var 
det blant annet telttur til Rondvassbu (Veslesmeden) med innlagt rafting i Ottaelva. Denne 
turen ble tidlig fulltegnet, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Den var 
også et viktig tilbud til de litt eldre medlemmene våre – vi ser at det er en utfordring å lage 
«tøffe nok» turer til 10-12-åringer. Populær var også BaseCamp for far og barn i Rondane. 
Teltturer i fjellet ser ut til å fenge medlemmene våre! Turer til fjells er spennende, men det 
som trekker flest deltakere er enkle turer i «nærskogen». Lommelyktturer der vi finner fram 
i skogen etter reflekser og buldretur der vi klatrer på store steiner er arrangementer som 
barna aldri går lei av.  
 
Barnas Turlag fase 2 
Prosjektet ”Barnas Turlag fase 2” er initiert av DNT og går ut på å få på plass flere lokale 
Barnas Turlag. Behovet for et lokalt tilbud med lokal tilhørighet er stort. Tanken er at flere 
Barnas Turlag gir flere aktive barn. 
 
HHT gikk inn i prosjektet våren 2010. Som tidligere år har 2012 blitt brukt til å få med flere 
voksne til å lage aktiviteter, og her har vi lykkes godt. Vi har mange turledere som lager 
spennende arrangementer i Stange sør. Her har god markedsføring og turinformasjon i 
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barnehage og skole gjort tilbudet bedre kjent i området rundt Tangen, noe som har gitt bra 
deltakelse på turene. Hele 74 små og store deltok på lommelykttur til Gjellberget (Tangen) i 
november! Også i andre deler av Stange øker vi aktiviteten, blant annet med kveldsmatturer 
i Ottestad. Vi håper også å få til et liknende tilbud i Vallset i 2013. 
 
Ringsaker fikk flere nye turledere i 2011, og de har hatt både overnattingsturer og dagsturer 
i 2012! Det er også gledelig og inspirerende å se hvordan Barnas Turlag i DNT Elverum har 
vokst og utviklet seg.  
 
Knut Einar Nordhagen som startet opp 1. august 2010 er som tidligere nevnt en viktig 
ressursperson og prosjektleder for Barnas Turlag fase 2, støttet av Margrete og Ragnhild.  
 
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.  
 

Som i 2010 og 2011 ble det arrangert aktivitetslederkurs på Naturen Hus med 7 deltakere. 
Knut Einar var kursansvarlig. Kurset ga påfyll og inspirasjon for alle, både erfarne og nye 
aktivitetsledere.  
 

Leirer 
VinterBaseCamp 
På VinterBaseCamp på Skolla fikk 8 deltakere erfaringer og opplevelser i vinterfjellet, og alle 
deltakerne overnattet ei natt i snøhule i nærheten av Godlidalshytta. I tillegg fikk deltakerne 
prøve seg på isfiske på Mortmannstjern sammen med en kjentmann fra Pihl AS. Fire 
studenter fra Høgskolen i Hedmark, Elverum var med som ledere i tillegg til Knut Einar 
Nordhagen og Torgeir Mikkelsen. Knut Einar hadde ansvaret for veiledning og oppfølging av 
studentene som hadde praksisplass hos HHT. 
 
Turboleir 
39 deltakere var samlet på Åkersætra den siste uka i juni 2012. Fire voksenledere og fire 
ungdomsledere. Maren Voldsdal Skirbekk var hovedleder for Turboleiren. Aktiviteter som 
kanopadling, fisking, bading, kanonball, «Mesternes Mester» og «Norske Talenter» og mye 
mer gjorde sitt til at uka ble minneverdig for både ledere og deltakere! 
 
SommerBaseCamp 
Torgeir Mikkelsen var hovedleder for SommerBaseCamp på Skolla sommeren 2012. Leiren 
samlet 16 deltakere. Trygve Austeng og Halvor Johansen Mære var også ledere på denne 
leiren. Aktiviteter som stod på programmet var bygging av flåte på elva Åsta, stisykling, 
matlaging på bål og i kokegrop, mestringskurs i naturen, bygging av gapahuk, fiskekon-
kurranse og bruskasseklatring. Takk til Pihl for god tilrettelegging for garnfiske. 
 
NewtonCamp 
I høstferien ble NewtonCamp arrangert på Skolla. 14 deltakere fikk lage varmluftsballonger, 
være med på insektssafari og energikamp i tillegg til de tradisjonelle leiraktivitetene som 
Skolla-OL, spøkelseshistorier ved bålet og matlaging på bål m.m. Denne leiren er et 
samarbeid mellom HHT og Tekna avd. Hedmark og Oppland. Tekna skaffet tre dyktige 
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lærerstudenter med kompetanse innen naturfag. I tillegg var Torkel Torve og Knut Einar 
Nordhagen ledere fra HHT. 
 

 DNT ung Hedemarken 

DNT ung Hedemarken har 453 medlemmer, men har ingen egen gruppe i organisasjonen. 
Store deler av planleggingsarbeidet ble gjennomført av Knut Einar Nordhagen. Knut Einar var 
hovedansvarlig for VinterBaseCamp, Skolemesterskapet i friluftsliv og Opptur. 
 
DNT Ung Hedemarken arrangerte i 2012 skiteknikkurs i Ankerskogen, isklatring på Biri, 
hundekjøringsdag på Gåsbu, kajakk-kurs på Tjuvholmen, studenttur på Hedmarksvidda og 
kakaotur ved Mjøsa. 5 ulike turledere ledet disse turene, og deltakerantallet varierte stort på 
de ulike turene. 
 
Skolemesterskapet i friluftsliv 
Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler ble arrangert for tredje gang, som en 
etterfølger av 61’nord som ble arrangert i 2009. 36 deltakere fikk brynt seg på diverse 
oppgaver i området mellom Stange og Tangen stasjon. Jønsberg stakk av med seieren i 2012! 
Dette arrangementet er et samarbeid mellom HHT, NJFF Hedmark og Hedmark Fylkes-
kommune. Samarbeidet fortsetter i 2013. I tillegg bidrar våre praksisstudenter fra HiHM med 
planlegging og gjennomføring av arrangementet.  
 
Konkurranseaspektet i friluftsliv 
Som en følge av Skolemesterskapet dukket det opp et ønske om å tilby noe lignende til 
ungdom som enten er yngre eller eldre. Hamar Skiklubb arrangerte i august SkiIdol for 10–
16-åringer og HHT ble invitert til å avholde en lagkonkurranse med fokus på friluftsliv, 
samarbeid og lagbygging. Her fikk HHT testet ut en del momenter rundt konkurranse i 
friluftsliv. Dette fikk vi meget positive tilbakemeldinger på, og planleggingen av et større 
arrangement som kalles HHT Challenge startet. Dessverre fikk vi ikke med tilstrekkelig med 
deltakere til arrangementet i 2012, men i 2013 arrangerer vi heldagsaktiviteten HHT 
Challenge for første gang. Dette blir åpent for både ungdom og voksne fra 13 år og oppover! 
 
OPPTUR 
OPPTUR ble arrangert med en ny modell, med mer fokus på nærmiljø friluftsliv og mindre på 
busstransport. Derfor ble det arrangert tre parallelle OPPTUR-arrangementer i 2012. 
 
OPPTUR samlet 1145 deltakere, fordelt på de tre turene Romedal-Klevfos, Ottestadstien og 
Bjørgeberget. Aud Norstad, Christer Gundersen og Ola Johan Basmo var arrangements-
ansvarlige på hvert sitt sted. Onsdagsgruppa var med som avgjørende medhjelpere 
underveis. Vi fortsetter å utvikle OPPTUR etter samme nærmiljøprofil i 2013. 
 
Studenter 
Knut Einar fortsatte jobben med å få til ei studentgruppe i Hamar-regionen. En stand på 
Høgskolen i Hedmark, Hamar i august viste at mange studenter er interesserte i en egen 
studentgruppe.  Erfaringen viser at dette derimot er en urolig aldersgruppe med lite 
stabilitet, og slik det ser ut nå vil en egenorgansiert studentgruppe ikke være realistisk enda. 
Derimot legges det opp til mange aktiviteter og turer som er tilpasset studentene i vårt 
område. 



 

15 

 

 
Arbeidet med studentene fortsetter i 2013, og målet er å få på plass en studentkjerne i løpet 
av kommende år. Et samarbeid med studentgruppen på Elverum er i gang, og to ildsjeler 
med tilhold på Elverum er med og planlegger turer med utgangspunkt Elverum. De ivrigste 
studentene har i tillegg startet på DNTs turlederutdanning, og det betyr at studentturene blir 
ledet av studenter. I 2013 er de fleste av DNT Ung Hedemarken-turene ledet av studenter! 
 
Familiedager 
Kom deg ut-dagen samlet også i 2012 mye folk. En streng kuldeperiode i januar/februar 
gjorde sitt til at det ble noe færre deltakere på vinterdagen. Lageråkvisla og Knuken hadde 
begge arrangement denne dagen. Det kom omlag 250 til Lageråkvisla og 150 til Knuken, og vi 
takker for alle hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade HHT'ere på dugnad! 
 
Åkersætra var arena for Kom deg ut-dagen på Hedmarken i september 2012. 400 deltakere 
møtte opp og fikk oppleve alt fra barkebåtregatta, rideturer, orientering, kanopadling og 
nærkontakt med små og store husdyr.  
 
HHT hadde et tilsvarende familiearrangement ”Sommeråpning i fjellet” 7. juli, men da hadde 
ikke friluftsfolket værgudene på sin side. 100 møtte opp den dagen. Dette markerte starten 
på at Åkersætra skulle være åpen og bemannet hver dag fram til 5. august. 
 
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 
turdeltakere! I Løten ble det ny deltakerrekord med hele 200, mens det kom 250 deltakere 
både på Hamar og Vollkoia. 

 Fjellsportgruppa 

Fjellsportgruppa har i 2012 hatt et positivt turår med varierte turer og god deltakelse. 
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 2012. Styret er funksjonsdelt etter 
ansvarsområder. Torunn Holt Jensen har vært gruppas kontakt opp mot turutvalget.  
Jon Simensen deltok på DNT Fjellsports årsmøte på Haukeliseter. Dette er en arena hvor det 
er viktig at gruppa er representert. Det er gjennomført 4 styremøter i løpet av 2012. 
Hovedfokuset på styremøtene har vært turplanlegging og organisering av disse.  Gruppa har 
en utfordring i å skaffe nok turledere til turene. Det viser at det er behov for flere med 
utdanning innen sommer- og vinterturledelse samt bre og noe sikring og som føler seg 
trygge nok til å lede fjellsportturer. 
Vi ser et behov for å samarbeide med fjellsportgruppene rundt Mjøsa om turer og deltakere. 
Det er et arbeid vi vil starte opp i 2013 i samarbeid med HHT-styret. 
Det har vært avholdt et møte med leder i turutvalget og administrasjonen hvor fokus har 
vært turdeltakelse, påmeldingsfrister og turlederutdanning.      
 
Turer: 
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Fjellsportgruppa har et variert program som fordeler seg over hele året.  I 2012 ble det 
arrangert 5 fellesturer, og deltakelsen har vært økende og er god. Deltakerne har bosted fra 
hele Østlandet.  Det viser at vi har bredt nedslagsfelt og deltakere som bruker nettet flittig. 

Onsdagsgruppa 

Styret i Onsdagsgruppa har bestått av Liv Wikstrøm, Stein Sørum, Astri T. og Leif Johansen. Vi 
kom tidlig i gang med skiturer etter nyttår 2012 på rikelig med snø, fine løyper og rimelig 
temperatur. Selv når kuldegradene ble flere, møtte mange skiløpere opp. Vi hadde nye 
fyrbøtere på Blåmyrkoia, Dag Erik Hovde og Harald Normann. De satte sin ære i å få det 
varmt og trivelig for oss. I mars ble været ustabilt med vind og snøslaps, og siste onsdag før 
påske var det vår, med åpne bekker klukkende over grastuene langs skiløypa. 
For første gang ble OPPTUR for 8. klassinger her i distriktet arrangert på samme dag som 
ellers i landet. Tidligere år har det vært arrangert i Vangsåsen en måned seinere. Nå ble det 
delt opp i 3 regioner under HHT s ledelse og vi stilte med 20 hjelpere. 
 
Sommeren var kald og rå, men alle programfestede turer ble avviklet med bra deltakelse. På 
de siste høstturene var det så rått og kaldt at vi måtte ty innomhus med nistepakka. Størst 
deltakelse var det på turen til den nye Blåmyrkoia. Den er blitt stor og fin, og vi er spente på 
om den blir like «sjelfull» som den gamle var. 
 
Onsdagsgruppa har vært engasjert i bygging og innredning av Blåmyrkoia. Vi er notert for 89 
dugnadstimer. I tillegg kommer innkjøp av benkeputer og kaffeservering på den offisielle 
åpningsdagen søndag 23. september. 
 
Fjellturen gikk også i år til Øygardseter på Høvringen. Med tre valgfrie turer hver dag og ei 
«lunsjgruppe» fikk alle passe stor utfordring. Vi lærte at alt vær er turvær, regnbygene kom 
sjelden over oss, men gikk rundt oss på alle kanter.  
Sosiale samlinger på vår og høst var like populære som tidligere. Førjulstreffet på Vollkoia 
12. desember avsluttet året for oss med trekkspill og sang, men lite snø for skigåing. 
Samlet deltakelse for hele året var svært likt året før. 
 

Butikken 

Butikken vår på Østre Torg i Hamar er en viktig kanal for turinformasjon og medlemskontakt, 
i tillegg til å selge turutstyr (særlig til medlemmer). Omsetningen i butikken har gått noe ned 
i 2012. Vi har lite plass for lager som er en grei korrigering for ikke å sitte med for stor 
beholdning, så økonomien i butikken er sunn.  
 

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 

Årets største folkehelseprosjekt er «Turposter på Hedmarken» – både sommer og vinter! Vi 
har i år koordinert turposter i alle fire kommunene: «10 topper i Ringsaker», «10 sykkelturer 
i Hamar og omegn», «6 topposter i Løten», «7 steder i Stange». Store opplag med karthefter 
med turbeskrivelser og klippekort, alt deles ut gratis. Dette fungerte veldig godt og i 
samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, Sparebanken Hedmark og oss i HHT. 
 
Vi er i gang med to svært spennende samarbeidsprosjekter med voksenopplæring for 
innvandrere: i Ringsaker («Walk the talk») og i Stange (Turvenner på torsdager). Begge 
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prosjektene kombinerer uformell integrering og prat på norsk med turer i nærmiljøet. Alle 
turer starter på skolen (voksenopplæring/kvalifiseringssenteret), og turvenner stiller opp når 
det passer dem.   
 
Vi har to turledere som har eget turprogram med månedlige turer for innvandrere og andre i 
samarbeid med Hedmark Røde Kors. 
 
En turleder har månedlig tur i samarbeid med Kulturkontoret i Hamar kommune for en 
gruppe voksne med psykiske lidelser. 
 
«Naturens hus»-prosjekt sammen med Hamar Naturskole inneholder mange av disse 
nærmiljøprosjektene for lavterskel friluftsliv. Vi kommer til å jobbe ennå mer med bruk av 
nære aktivitetsoaser. 
 

Samarbeidsparter og utviklingsprosjekter 

 Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område – Pihl as, Furnes, 
Vang, Løiten, Romedal og Stange Almenninger.  

 Sommeren 2012 holdt vi Åkersætra åpen og bemannet fra 7. juli og til 5. august i 
samarbeid med Hamar Naturskole og Pihl as. Vi hadde tre personer ansatt, en på 
jobb i hverdagene og to i helgene. Enkel servering og ellers tur- og aktivitets-
informasjon. Dette prosjektet ble evaluert og avsluttet ved juletider. 

 Høgskolen i Hedmark, friluftslivslinjen, deltok med hele klassen for å lage 
skileikanlegg på Lageråkvisla, halve klassen lørdag og søndag. Kom deg ut-dagen på  
Lageråkvisla, 4 studenter i praksis (se DNT ung). 

 Flott samarbeid med Tekna om Newton camp i høstferien – de finner 
realfagstudentene, og vi står for friluftslivaktiviteter. Til sammen blir dette en super 
leir med kobling realfag og friluftsliv! 

 Vi har godt samarbeid med kommunene i vårt område og Hedmark fylkeskommune. 
Folkehelseprosjekter som turposter og Naturlos løses litt forskjellig fra kommune til 
kommune, men med vår administrative koordinering og medlemmers dugnads-
innsats blir dette brede og gode opplegg åpent for alle som vil. 

 Godt samarbeid med Norsk Tipping – praktisk om familieturen «Høsttur i 
tippestiene» i oktober og ellers med positiv sponsoravtale (del av DNTs 
turpartneravtale). 

- Vi vil også spesielt takke Sparebanken Hedmark og Hamar kommune for støtte/gave 
til rehabiliteringen av Stenfjellhytta! De bidro med hver sin tredjedel i tillegg til 
spillemidlene som vi ikke har mottatt ennå (men som er godkjent). Vi er svært glade 
for denne støtten! 

- Sparebanken Hedmark har også bidratt med deltakerpremier til barn/unge som har 
tatt om lag halvparten av turpostene i en kommune. Det var svært gledelig å se at om 
lag 1/3 av de som sendte inn deltakerkortene sine var mellom 0 og 16 år. Vi har også 
en sponsoravtale og mottar gave etter overskuddsdelingen med Sparebanken 
Hedmark. 

- Vi vil også benytte anledningen til å framheve Hamar kommunes svært gode 
tilrettelegging for skiløyper gjennom Hedmarken Turistløyper. I vårt daglige virke 
betyr samarbeidet med løypekjører Helge Kartomten svært mye for alle tre hyttene, i 
tillegg til de gode løypene han lager! 
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Økonomi 

Årets regnskap viser et overskudd på kr 530.137 kr.  
Budsjettet var forsiktig på inntekter og forventet bruk av egenkapitalen. Men søknader og 
rapporter har blitt sendt og gaver/støtte er mottatt. Tusen takk til alle som har støttet oss i 
året som har gått! I tillegg har medlemsøkningen og dens sammensetning også økt 
medlemsinntekten betydelig.  
Driften er nøktern og effektiv. Våre tre ansatte er nå alle i fulle, faste stillinger og dette gjør 
arbeidshverdagen forutsigbar og trygg både for dem og for HHT.  
 
Overskuddene de siste årene gjør at vi har en god egenkapital som gjør at vi har en god 
trygghet for framtiden – og at vi kan gå på store prosjekter uten å måtte ta opp lån i 
perioden vi venter på spillemidler for eksempel. Det er med dette i bakhodet vi nå kan starte 
opp den store rehabiliteringen på Målia. 
 

Styret sier med dette: Takk for et godt turår i 2012 – og God tur inn i 2013! 

 
 
 
 
Hamar, 6. mars 2013 
 
 
Kristen Bartnes      Ragnhild Narum         Jan Schrøder       Tore Nilsen        Turid Borud  
 
 
Siv Stenseth           Olav Østby-Deglum                Steinar Østlie                    Aud Norstad 
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BILDER FRA ÅRET 2012 

FOLKEHELSEPROSJEKTER 

    
«Walk the talk» i Ringsaker (foto: Eva Remøe)  Turvenner i Stange 

                  
OPPTUR i Kristian Liens fotspor (foto: Inger M Bjørke))          Turposter i alle 4 kommunene 

 

HYTTEDRIFT 

                             
Dugnad på Lageråkvisla    Planlegge vår første selvbetjente hytte:  

(foto: Erik Syversen)    Stousland-hytta (Målia) 

      
Fløtdamkoia ble klar til 01.11 Tingstadkoia-sjauing   Stenfjellhytta rehabilitert 

         (foto:Ivar Helleberg) 
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FELLESTURER 

Nepal i November (foto: Marit Larsen) 
 

      
Torsdagsturen  Skolemesterskap   Kajakk-kurs for DNT ung 
 

     
Trilleturer  Med fjellsport til toppen(foto: Jon Simensen) 
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Turbo på TV!       Newton Camp på Skolla (Foto: Knut Einar Nordhagen) 

 

         
Onsdagsgruppa til nye Blåmyrkoia  Moro på Turboleir (foto: Ida Engeland) 

 

STIER OG DUGNADSARBEID 

        
Jan fester skilt                         Romedal almennings turstilag bro     Kristian Lien stien 

(disse tre bildene er tatt på tur av Jan Schrøders kamera) 

INFORMASJON: 

              @   

Facebook og verving  Turplanleggingsinfo på ut.no  Nyhetsbrev pr epost 

 
Ps – det er Margrete Ruud Skjeseth som har tatt bildene hvis det ikke står fotograf 
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ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER  

REGNSKAP PR. 31.12.
NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

INNTEKT 2012 2012 2011

Medlemskontingent 1 380 496    1 290 000   1 286 421    

Losji- og leieinntekter 124 363       130 000      132 543       

Fellesturer og leire 296 863       250 000      438 366       

Salg butikk 729 016       835 000      786 951       

Salg Lageråkvisla 131 463       

Off. og private tilskudd inkl.barne-og ungdoms

aktiv., samarbeidsavt. og reklameinnt. 4 1 763 278    1 276 000   1 560 537    

Renteinntekter 144 517       120 000      119 713       

Sum inntekter 4 569 996    3 901 000   4 334 557    

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Lønnskostnader 1 590 716    1 550 250   1 396 322    

  Drift av kontor 328 554       400 200      309 172       

  Møteutgifter 49 723         65 000        39 298         

  Reiseutgifter 44 657         50 000        42 317         

  Profilering 113 907       110 000      83 908         

  Folkehelseprosjekter 131 376       165 000      27 959         

  Kurs og kompetanse, turledelse 41 265         40 000        30 478         

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 124 450       150 000      139 775       

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000        10 000         

  Barne- og ungdomsaktiviteter 5 22 650         25 000        9 565           

  Fellesturer 237 403       200 000      383 360       

  Fjellsportgruppe 13 373         10 000        10 094         

Informasjon

  HHT-nytt 98 588         100 000      84 882         

  Internett 14 233         15 000        9 025           

  Værstasjon Stenfjellet -33 897       20 000        40 790         

Stier og løyper

  Skilting og merking 81 221         100 000      87 295         

  Tilskudd løypekjøring 138 982       140 000      138 836       

Hyttedrift

  Vedlikehold 406 669       500 000      242 942       

  Forsikring og annen drift 71 991         70 000        63 977         

Butikkdrift - kjøp varer 468 975       510 000      497 047       

Lageråkvisla - kjøp varer 66 830         

Gaver og representasjon 18 193         30 000        23 661         

Sum utgifter 4 039 859    4 260 450   3 680 728    

Årets overskudd  530 137       -359 450     653 828        
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BALANSE PR. 31.12. 2012 2011

EIENDELER NOTE

OMLØPSMIDLER

Varelager 267 939       350 641         

Diverse fordringer 363 155       48 634           

Bankinnskudd 1 5 388 394    5 051 814      

Kasse 7 295           9 095             

SUM EIENDELER 6 026 783 5 460 184

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Fri egenkapital 3 4 732 577 4 202 440

SUM EGENKAPITAL 4 732 577 4 202 440

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 63 912 103 634

Skyldig off. avgifter 107 950 93 169

Skyldig lønn 137 517 118 710

Forskuddsbetalt kontingent 910 000 790 000

Annen kortsiktig gjeld 74 827 152 232

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 294 206 1 257 745

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 026 783 5 460 184
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTE 1 BANKINNSKUDD

Saldoen består av følgende konti

Visakonto 2921,17

Driftskonto 300 874,49

Sparekonto 4 820 223,73

Reisegarantikonto 210 801,00

Skattetrekk 53 574,00

Til sammen 5 388 394,39

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. 4 202 440,00     

Årets overskudd 530 137,46        

Egenkapital 31.12. 4 732 577,46  

NOTE 4 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Helsefir/DNHedmark fylkeskom., prosjekt Naturens Hus 100 000             

Hedmark Fylkeskommune, friluftslivstiltak (post 74) 86 000               

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 47 500               

Hedmark fylkeskommune, turmålsopplegg 4 kom., folkehelsetiltak 57 000               

Naturlos kommunene og fylkeskommunen 73 000               

Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR, buss og frukt 72 400               

Hedmark fylkeskommune, turmålsopplegg koordinering 25 000               

Hamar kommune, vinterposter 7 000                 

IMDI, turvenner i Stange 25 000               

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000               

Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping 80 000               

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 50 000               

Hamar kommune,kultur, barn og unge 29 440               

DnT Frifond 395 351             

Skolemidler DnT 2012 60 000               

Skolemidler DnT 2011 55 000               

Barnas Turlag fase 2, 2011 90 000               

Barnas Turlag fase 2, 2012 80 000               

Kom deg ut vinter 43 000               

Kom deg ut sommer 15 000               

Norsk Tipping, Grasrotandel 16 392               

Momskompensasjon 119 617             

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 78 278               

Erling Bjørnstads stiftelse - fjellsport 8 500                 

Knud A. Rassmusens legat 100 000             

Olav Thon - madrassfond 14 800               

Divers inntekter 5 000                 

Til sammen 1 763 278        
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 VEIVALG HHT 2013–2016  
 

DNT visjon: Naturopplevelser for livet 
 
Målområde 1: Medlemmer og potensielle medlemmer 
Rekruttering/verving  

 Mer aktiv på medlemsverving på store arrangementer 

 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 videreføres til deltagerne 
 
Medlemfordeler: 

 Synliggjøre medlemsfordeler tydeligere 

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

 Differensiere pris for medlem/ikke-medlem i aktivitet 

 Butikken: viktig medlemsservice 
 
MÅL: Passere 500 medlemmer i Barnas Turlag i 2013,  
i hele HHT: 5000 medlemmer innen 2016 

 
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 på nærmiljøhytter?, ny utvikling og drift av Åkersætra 

 Merke nye stier og innarbeide ny nasjonal mal for gradering på skilt og kart. Digitalisering av 
stinettet er godt i gang, ferdigstille i 2013 

 Hytterehabilitering: 
2013: Serveringshytta på Målia 
2014: Stouslandhytta (selvbetjent) på Målia 
Videre: Åkersætra 

 
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 jevnt fokus på å rekruttere inn nye,  
f. eks. fadderordning for nye turledere, systematisere oppfølgingen 
 

Målområde 3: Naturforvaltning 

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

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

 Videreutvikle FNF 

 Vurdere miljøsertifisering av hele driften? 
 
Målområde 4: Organisasjon 

 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 

 Dugnadsarbeid/gruppe hyttedrift 

 Samarbeid med andre foreninger: Tur- og aktivitetssamarbeid rundt Mjøsa f.eks. Fjellsport 
Mjøsa? 

 Utveksle lokalkunnskap med andre medlemsforeninger for å bli kjent i andre områder 
(vennskapslokallag?) 

 Mandat for alle grupper/utvalg 

 Kurs. Opplæring i friluftsliv/naturgrunnlaget 

 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  

 Stadig utfordring å utnytte nye kanaler best mulig; Facebook-sider og grupper, e-post-lister, 
nyhetsbrev m.m.  

 HHT-Nytt: velge mellom digitalt og papirformat? 

 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? Kutte ut DNT ung-kalender, bedre 
digitalt. Utnytte markeringen av 25 årsjubileet i 2013 

 Bedre struktur på det helhetlige turprogrammet (f.eks. skille ut BT?) 

 En god og korrekt turbeskrivelse på nett er avgjørende. Skrive en turrapport i etterkant av 
turen? 

 Kommunisere GPS-sporene i ut.no/turforslag mm. Lage maler for skilt/infotavler for HHT, 
QR-koder osv. Andre språk (jfr. Innlandsprosjektet)? Også info om reservater/verneområde 
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DRIFTSOPPGAVER: 
 
I organisasjonen: 
 
1. Styret: Økonomioppfølging. Strategi og styring av administrasjonen og tillitsvalgte 
2. Kretsene: Ringsaker, Løten, Stange, DNT Elverum. 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: Tilrettelegge gode aktiviteter for barn opp til 13 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 (annenhvert 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 

 



 

29 

 

Budsjett 2013 
REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

INNTEKT 2012 2012 2013

Medlemskontingent 1 380 496      1 290 000      1 400 000   

Losji- og leieinntekter 124 363         130 000         110 000      

Fellesturer og leire 296 863         250 000         300 000      

Salg varer 729 016         835 000         735 000      

Salg Lageråkvisla 131 463         150 000      

Off. og private tilskudd, sponsorer og gaver 1 763 278      1 276 000      1 800 000   

Bruk av egenkapital 359 450         865 000      

Renteinntekter 144 517         120 000         120 000      

Sum inntekter 4 569 996      4 260 450      5 480 000   

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Lønnskostnader 1 590 716      1 550 250      1 700 000   

  Drift av kontor 328 554         400 200         420 000

  Møteutgifter 49 723           65 000           65 000        

  Reiseutgifter 44 657           50 000           50 000        

  Profilering 113 907         110 000         140 000      

  Folkehelseprosjekter 131 376         165 000         150 000      

  Kurs og kompetanse, turledelse 41 265           40 000           80 000        

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 124 450         150 000         150 000      

  Onsdagsgruppa 10 000           10 000           10 000        

  Barne- og ungdomsaktiviteter 22 650           25 000           25 000        

  Fellesturer 237 403         200 000         250 000      

  Fjellsportgruppe 13 373           10 000           10 000        

Informasjon

  HHT-nytt 98 588           100 000         100 000      

  Internett 14 233           15 000           15 000        

  Værstasjon Stenfjellet -33 897          20 000           20 000        

Stier og løyper

  Skilting og merking 81 221           100 000         100 000      

  Tilskudd løypekjøring 138 982         140 000         140 000      

Hyttedrift

  Vedlikehold 406 669         500 000         1 375 000   

  Forsikring og annen drift 71 991           70 000           70 000        

Butikkdrift - kjøp varer 468 975         510 000         500 000      

Lageråkvisla - kjøp av varer 66 830           80 000        

Gaver og representasjon 18 193           30 000           30 000        

Sum utgifter 4 039 859      4 260 450      5 480 000   

Årets overskudd  530 137         -                 -              
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OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Helsefir/DNHedmark fylkeskom., prosjekt Naturens Hus 100 000           

Hedmark Fylkeskommune, friluftslivstiltak (post 74) 70 000             

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 45 000             

Hedmark fylkeskommune, turmålsopplegg 4 kom., folkehelsetiltak 57 000             

Naturlos kommunene og fylkeskommunen 73 000             

Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR, buss og frukt 72 400             

IMDI, turvenner i Stange 25 000             

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000             

Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping 80 000             

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 50 000             

Hamar kommune,kultur, barn og unge 29 000             

DnT Frifond 318 000           

Skolemidler DnT 2013 55 000             

Barnas Turlag fase 2, 2013 40 000             

Kom deg ut vinter 40 000             

Kom deg ut sommer 15 000             

Norsk Tipping, Grasrotandel 20 000             

Momskompensasjon 110 000           

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 65 000             

Rehabilitering Målia 500 000           

Diverse inntekter 5 600               

Til sammen 1 800 000        

Hytteutgifter 2013

Siste rest Stenfjellhytta 100 000           

Normalt vedlikehold 250 000           

Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm) 25 000             

Rehabilitering Målia år 1 1 000 000        

1 375 000         
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Sak 5 - Innkomne forslag 
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Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap 

 Løten krets 

Styret har i perioden bestått av 
 Leder:   Steinar Østlie 
 Nestleder:  Arnold Fuglebrenden 
 Kasserer:  Lorentz Nyland 
 Sekretær:     Nina Smestad 
 Styremedlem:   Ole Iver Morthov 
 Styremedlem (stiansvarlig): Rolf Wright Hagen 
 Varamedlemmer: Mona Hesselberg 
    Are Sletten 
Andre verv/representasjon: 
 Barnas Turlag Løten, eget styre   
 Foreningen Løtenløyper, styret og representantskapet 
 HHTs styre og utvalg 
   
Medlemmer (2011-tall i parentes):     
280 registrerte medlemmer (pr. 31.12.2011). Det er en økning med 5 (2 %) fra 2011.  
Medlemmene fordeler seg slik: Hovedmedlemmer 143 (139), Student/ungdom 10 (8), 
Honnør 37 (39), Husstand 49 (48), Barn 22 (21), Livsvarig 2 (2), Skoleungdom 17 (18).  
 
Turer og andre tilbud  
Det er avholdt 22 turer med til sammen 698 deltakere. På 7 Barnas Turlag-turer og 
arrangement var det 345 deltakere, 11 turer med Tirsdagstrampen hadde 285 deltakere, 
mens 4 ordinær fellesturer hadde 68 deltakere. 
 
Stier  
Stinettets totale lengde er nå 218 km. Områdevis oversikt over tilstand og tiltak: 
Fjellet (95,0 km): Ordinært vedlikehold er utført. Alle stier er tilfredsstillende merket og 
skiltet.   

 Nye prefabrikkerte klopper er utplassert vest for Øisætra (mot Savalsæterkjølen, 
Rondanestien ved Storholtet og Rondanestien ved Flintholen (NØ for Målia). 

 Bru over Øksna øst for Størigarden  er flomskadet (ikke utbedret). 

 Ny natur- og kultursti er etablert rundt Korpreiret (6 km). 
Mosjømarka (64,8 km): Ordinært vedlikehold. Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet.  

 Nye klopper er lagt ut bl.a. langs Korildstadstien. 
Nordbygda (31,3 km): Ordinært vedlikehold. Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet.  

 Supplerende skilting er utført i Jønsrud turområde. 
 Sti fra Mostufeltet til Østerhagen, og nordover fra gapahuk ved Jønsrud, er lagt ned. 

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

 Enkelte grasbevokste strekninger er gjennomgått to ganger med grastrimmer (langs 
Vingerjessa, ved Nørseng og ved Heimdal øst for Bergum).  

 
Skiltplan for stinettet vedlikeholdes og oppdateres årlig. I løpet av sommeren er følgende 
stistrekninger gjennomgått særskilt og ryddet, merket og rustet opp: 



 

33 

 

 Nordby – Åset ved Engemoen  

 Savalsætra – Fjellbekkvadet 

 Umerket sti Grefsum syd og sørover til Mosjøbergstien (furuforyngelse).   
Det er foretatt GPS-sporing av samtlige stier (noen strekninger gjenstår) for digitalisering av 
stinettet, slik at stikart kan bli gjort gjeldende på bl.a. ut.no, der all turinformasjon etter 
hvert skal ligge. Registreringene har til dels blitt mer unøyaktig enn ønskelig og krever en del 
etterarbeid. 
 
Korpreiret natur- og kultursti      
Åpningen av stien ble enkelt markert i forbindelse med Tirsdagstrampen 28. august. 
Korperud er utgangspunkt for turen. Stien utgjør en rundtur på ca. 6 km rundt hele 
Korpreiret og inngår i HHTs ordinære stinett. Turen er tilrettelagt med 4 store 
informasjonstavler med tema geologi, biologi/skogsdrift og generell informasjon om ruta, i 
tillegg til en mindre tavle om flyttblokker. Enkelte spesielle utsiktspunkter er også merket.  
Tiltaket hadde en budsjettramme på kr 99 000, hvorav dugnad utgjorde kr 32 000 (160 
timer). Det ble søkt om kr 40 000 i tilskudd av spillemidler, samt materialer for en 
verdiramme på kr 15 000 fra Løiten Almenning.  
 
Hytter, koier og andre husvær      
Kretsen har bidratt med betydelig dugnadsinnsats ved restaurering av høiløa på Veensætra. 
Denne er tatt ned for utskifting av dårlige stokker og satt opp igjen. Legging av tak samt øvrig 
gjenstående arbeid sluttføres i 2013. Det er ikke utført særskilt vedlikehold eller andre større 
tiltak ved noen av koiene. Hølmyrkoia har ved 2 anledninger blitt utsatt for omfattende 
hærverk og tilgrising. 
Ordinært renhold og vedlikehold, samt hogst eller tilkjøring av ved utføres årlig ved Målia, 
Snippkoia og flere koier i Mosjømarka: Svartskog, Småsætra, Hølmyrkoia, Mosjøkoia og 
Sletthellkoia. Kjølstadkoia har fått tilkjørt noen vedsekker med pulk. 
 
Barnas Turlag Løten   
Barnas Turlag Løten har gjennomført sitt første år med eget valgt styre. Styret har bestått av 
Unni Thoresen (leder), Terje Evensen og Ole Johan Rogstad, i tillegg til den tidligere 
arbeidsgruppas skolerepresentanter. Disse har bestått av Asle Finnesand (Lund), Unni 
Thoresen (Ådalsbruk) og Ingunn Bøklep Stensåsen (Østvang). Jønsrud har ikke vært 
representert i 2012.  
Det er arrangert to aktivitetskvelder for Idrettsskolen i Løten – diverse friluftsaktiviteter for  
4.-5. klasse i april og lommelykttur for 2.-3. klasse i november. Deltakelsen på disse 
aktivitetene har vist avtakende tendens, spesielt gjelder det lommelyktturen. 
Deltakelsen ved skolekonkurransen ”Toppturer i Løten” har en liten nedgang sammenlignet 
med 2011. 36,3 % av samtlige elever har deltatt, mot 38,0 % i 2011. Jønsrud ble beste skole 
med 51,6 av 100 oppnåelige poeng.  
 
Trimkasser 
I 2011 ble det utplassert 10 permanente trimkasser med innlagt bok, der friluftsfolk og 
turgåere kan registrere seg og delta i trekning om gavekort til HHT-butikken. I 2012 ble det 
trukket gavekort på kr 300 blant de som hadde registrert seg i trimkassene Synsåsen, 
Savalsæterhøgda, Dyristua, Vingerjessa og Nybuåsen. Det blir trukket vinner fra hver kasse 
annet hvert år.  
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Toppturer     
"6 topposter i Løten" ble i 2012 arrangert for 13. gang. Topper/høyder/steder var 
Ingeborgkoia, stidele Ulvhaugene, Synsåsen (midtre topp), Svartbråtaberget, 
Finstadgardshøgda og Ihrstadkoia i Brynsåsen.  
Tilslutningen til det nye fellesopplegget for kommunene i Hamar-regionen, ”Turposter på 
Hedmarken 2012”, har medført en dobling av deltakelsen for toppturene i Løten. Det ble 
innlevert 141 kontrollkort (71 i 2011) fordelt på 47 barn/unge og 94 voksne over 16 år (22 og 
49 i 2011). Aldersspredningen på årets deltakere var fra 2 til 86 år. Antallet som hadde 
besøkt alle 6 postene, var 31 barn/unge og 87 voksne.  
Det er innført en premie for 10-års deltakelse (krav om å ha vært på alle 6 poster hvert år), 
en tretallerken med inskripsjon. Sesongen ble avsluttet med en hyggekveld i Skytterhuset.   
 
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 
tur fra Mosjøbergkoia ble avsluttet med sedvanlig marsipankake og trekning av premier 
blant årets deltakere. Gjennomsnittlig deltakelse på årets 11 turer har vært 26, mot 23 i 
2011 og 31 i 2010.  
 
Dugnad    
Det nedlegges hvert år en betydelig dugnadsinnsats. Dugnadstid anslås å utgjøre ca. 1500 
timer i 2012, inkludert administrasjon og møteaktivitet. I tillegg til lokalt arbeid i Løten krets 
utføres det dugnadsarbeid for HHT (komitearbeid, styremøter, turledelse). 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 overskudd for året på kr 12 614. Egenkapital pr 31.12.2012 er  
kr 133 261, fordelt på kr 82 257 på sparekonto, kr 9 139 på driftskonto, kr 55 i 
kassebeholdning, kr 1810 momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet, basert på 
samlet søknad fra DNT, samt kr 40 000 tilsagn spillemidler Løten kommune/Hedmark 
fylkeskommune (ikke utbetalt). 
 
Sparebanken Hedmark har gitt tilskudd på kr 10 000 til skolekonkurransen. Øremerkede 
Frifondmidler er opprettholdt på kr 13 000. Tilskudd fra Løten kommune er også holdt på 
samme nivå som før, kr 5 000. Utgifter til transport og opphold på Åkersætra (Hamar 
naturskole) har vært noe høyere enn forventet, slik at tilskuddene så vidt balanserer 
utgiftene, inkludert en faktura på kr 1 636 fra Hedmark fylkeskommune for kopiering i 2011.  
Forskuttert faktura på kr 4 281 for produksjon av kart- og info-tavler i Mosjømarka i 2011, er 
refundert fra HHT i 2012.  
For øvrig er det mottatt tilskudd fra Utstillingsplassen Eiendom AS og Mjøsconsult AS.  
 
Diverse    
Det er avgitt uttalelse til reguleringsplan for Narsætra massetak, Svartbråtåberget. 
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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  Kirsten Rommen  Hyttesjef Gammelsaga, kontakt Espa turstilag 
1.vara   Sissel Øvergaard 
2.vara   Bjørg Akre 
Valgkomite: 
Dorthe Melby, Marit Fredriksen Jordet og Franz Blehr 
Medlemmer:                      

Hoved Student Honnør Livsvarig Barn Skole Husstand Totalt 

395 33 105 6 86 54 156 835 

Det er en oppgang på 42 stk sammenlignet med året før. 
 
Aktiviteter: 
Styret: 
Det har vært avviklet fem styremøter.  Leder har deltatt i HHT sine styremøter og nestleder 
er med i Sti- og løypeutvalget i HHT. 
Kretsen samarbeider med Stange om Fysakopplegget «7 steder i Stange» som er et ledd i 
Folkehelsearbeidet. 
Videre har vi sammen med Barnas Turlag representert på vårdag i Stange hvor vi distribuerte 
brosjyremateriell og spesielt «7 steder i Stange». 
«Opptur»-arrangement fra Romedal til Klevfoss for 8. klassinger var et samarbeid med HHT 
og kretsen vedrørende avviklingen. 
Kretsen og HHT sentralt har bidratt i opprettelsen av turvenner i Kvalifiseringssenteret sin 
norskopplæring for innvandrere. 
Styret sender informasjon og reportasjer til Stangeavisa hvor vi mange ganger får inn stoff 
om vår virksomhet. 
 
Stiaktivitet: 
24 stifaddere har vært i aktivitet med nyrydding og vedlikehold på HHTs stinett i 2012. De 
fleste merkede stier i kommunen har nå blitt sporet med GPS. Etter stifaddernes egne anslag 
er det brukt rundt 800 timer fordelt på 270 økter på dette sti- og sporingsarbeidet. Romedal 
Almenning Turstilag har ryddet den delen av Rondanestien som går gjennom Romedal 
almenning, denne innsatsen er ikke medregnet i timetallet over. 
Det er i tillegg avholdt to dugnader på stinettet i 2012: 

 Rydding og skilting av Kristian Lien-stien i Brynsåsen, 15 deltakere, 45 timer 

 Reparasjon av bru ved Våletjern, 6 deltakere, 25 timer 
Dugnadssesongen ble avsluttet med et rakfisklag på Temmen der en god del av stifadderne 
og de tillitsvalgte møtte opp. 
 
Hytter:   
Vi har tre hytter innenfor vårt område; Gammelsaga, Malungstugua og Tingstadkoia.  Den 
01.11.12 ble Malungstugua erstattet med Fløtdamkoia som overnattingshytte langs 
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Rondanestien.  Dette medførte en del dugnadsarbeid ved etableringen.  Vi har fått nye 
hytteverter både ved Tingstadkoia og Fløtdamkoia. 
 
Turer: 
Vi har deltatt i møter med Stange kommune sin representant for FYSAK-tilbudet i 
kommunen. Vår oppgave i Fysak-arbeidet har vært å peke ut sju turmål, tilrettelegging av 
informasjon til brosjyre samt henge ut postene. 
Styret har skrevet sju artikler med ”Månedens turforslag” som har kommet på trykk i 
Stangeavisa. To av turforslagene var skiturer til Knuken og Årkjølen. De øvrige forslagene var 
sommerturer på merkede stier rundt om i Stange. 
I Stange krets har det totalt vært arrangert 7 turer med 217 deltakere.  I tillegg kommer 7 
arrangement i Barnas Turlag sin regi med 178 deltagere pluss ca. 150 på Kom deg ut-dagen i 
februar. 
 
Økonomi: 
Økonomien i Stange krets er god og gir muligheter for ulike prosjekter og aktiviteter.  Året 
2012 har et underskudd på kr 3 461,58.  Egenkapitalen er på kr 151 892,73.  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, 31.01.2013 
 
 
 
Aud Norstad                   Jan Schrøder                      Ragnhild Hørsand 
 
Gunvor L. Maagaard                Kirsten Rommen 



 

38 

 

 
 



 

39 

 

Ringsaker krets 

Årsmøte. 
Årsmøtet i HHT Ringsaker Krets ble holdt på Buttekvern 15. februar 2012. Det møtte 29 
medlemmer. Innkalling, årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt. Magne Landgraff 
hadde frasagt seg gjenvalg som kasserer og ble erstattet av Anne Marie Hagene. Line 
Lundstein hadde frasagt seg gjenvalg, og Olav Østby-Deglum ble valgt til ny leder. Espen 
Tåsåsen ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen.  
 
Medlemmer. 
Ved utgangen av 2012 var det 1 168 registrerte medlemmer i Ringsaker Krets av HHT.   
I forhold til 2011 var det en tilgang på 11 medlemmer.   
Styre. 
Styret i 2012 har hatt slik sammensetning: 
 

 Leder Olav Østby-deglum          

 Nestleder Solvår Jensen 

 Sekretær Tor Danielsen 

 Kasserer Anne Marie Hagene 

 Styremedlem Erik Ulven 

 
 
Møter. 
Styremøter 
Det er i løpet av 2012 avholdt 4 styremøter. På ett av møtene var tidligere formann/leder i 
Ringsaker krets, Erik Ilseng, invitert for å orientere om ”10 topper” og ”Finn fram-dagen” på 
Vollkoia. Vi har også hatt besøk av de ansvarlige for hytter og stier i kretsen. De orienterte 
om sine ansvarsområder. Videre har vi hatt besøk av Ola Johan Basmo som orienterte om 
stien ”By-i-millom”. Stien er planlagt åpnet 9. juni 2013. 
En av kretsens representant i Barnas Turlag har vært invitert, men ikke møtt.  
 
Hytter. 
Godlidalshytta.  
Golidalshytta er i god stand takket være Eva Jønsrud og Hans Haakensveen. Hytta har 
overnattingsplass for 6 personer. Brukerne har vært/er flinke til å rydde og vaske etter seg. 
På grunn av ”10 topper” har hytta vært mye i bruk i 2012. Flott!                               
 
Majorstua. 
Også 2012 har vært et godt år for Majorstua. Mange har funnet veien dit i løpet av året, og 
særlig er det gledelig at mange barnefamilier kommer. På sikt kan det gi mange nye, aktive 
medlemmer i HHT. Torstein Hervland er veldig fornøyd med ”frammøte”. Han har en liten 
”stab” av medhjelpere. Det gjør at driften av Majorstua ikke blir noen stor belastning for 
noen få, men Hervland ønsker seg gjerne flere ”verter”. Det har også vært god oppslutning 
om dugnadene der oppe.  
Parkering på Høsbjørs parkeringsplass er nok ikke veldig populært, men enn så lenge har det 
gått. Vanskelig å finne noe godt alternativ. Det blir tråkket skiløyper om vinteren og noen 
bruker disse, men det er nok særlig i ”barmark-sesongen” de fleste besøkende kommer. 
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Vi takker ”Primus Motor” Torstein Hervland for initiativet han tok og jobben han gjør for at 
folk skal oppdage Høsbjørmarka og Majorstua på nytt. Takk også til de mange medhjelperne 
han har fått.  
 
Turer og aktiviteter. 
Oppslutningen om turene og aktivitetene i 2012 har vært god. Samlet oversikt over turer, 
aktiviteter og deltagelse framgår av årsrapporten for HHT. For Ringsaker krets sin del nevnes 
Finn fram-dagen på Vollkoia og 10 topper i Ringsaker. 
 
Barnas Turlag. 
Det ble i fjor, på årsmøtet, valgt tre ansvarlige for Barnas Turlag. De har arrangert tre turer i 
Ringsaker; blåbærtur i august (15 deltakere), til topps med Barnas Turlag til Høsbjørkampen 
(12 deltakere) og Overnattingstur på Skolla med hundekjørerne (18 deltakere). Ringsaker 
ønsker å utvide aktivitetene for Barnas Turlag framover. 
 
Aktivitetsdag på Vollkoia 19. juni.  
Ringsaker krets var også i år sentrale i gjennomføringen av en aktivitetsdag for barn og 
ungdom i området ved Vollkoia. Arrangementet ble gjennomført sammen med Furnes 
Almenning, Ringsaker O-klubb, Brumunddal Røde Kors, Ringsaker kommune (v/idrett, 
friluftsliv og folkehelse) og Hedemarken Fluefiskeforening. Motto for dagen er ”Folkehelse”. 
Alle arrangørene hadde egne områder med tilrettelagte aktiviteter med deltakelse for alle 
som ønsket det. Det ble også delt ut frukt. Det ble en fin dag og et vellykket arrangement 
med 250 deltakere, der alle så ut til å trives og kose seg. Dagen ble fyldig dekket i 
lokalpressen.  
Vi får mange ”godord” for opplegget, så dette vil vi fortsette med. Vi vil jobbe for å få med 
flere lag/foreninger slik at vi får en større variasjon og bredde i aktivitetene. 
 
10 topper i Ringsaker 
Prosjektet startet i 2011. 10 topper i Ringsaker er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker 
kommune (v/idrett, friluftsliv og folkehelse), Ringsaker O-klubb og HHT Ringsaker krets. 10 
topper (turmål) ble plukket ut, og det ble satt ut poster som stod ute gjennom hele 
sesongen, på hvert av turmålene. Turbrosjyre med kartskisse for hver enkelt post, enkel 
beskrivelse og klippekort for registrering av besøk ble utarbeidet, og 10.000 brosjyrer ble 
utdelt. Tiltaket ble veldig godt mottatt og fikk stor oppmerksomhet i pressen. Til sammen ble 
det levert inn 765 turkort, og av disse hadde 432 gått på alle de 10 toppene. 
Med tanke på den gode tilbakemeldingen, gikk man ut med et tilsvarende tilbud i 2012, med 
nye mål og nye kart, og responsen kom. Antall innleverte kort var 950 – 200 flere enn i 2011! 
635 hadde registrert alle ”toppene” – også det 200 flere enn i 2011. Og hyggelig er det at 
230 barn/unge under 16 år har vært med på 5 eller flere topper/turmål!! Vi takker alle som 
har vært med på å få dette til. Her har man virkelig lykkes med et godt ”trimtilbud” til store 
og små. 
  
Dugnadsarbeid. 
Det er også i år nedlagt et stort antall dugnadstimer av medlemmene i HHT`s krets i 
Ringsaker. I tillegg til stier, gapahuker og koier må vi nevne jobben løypeselskapet gjør, og 
ikke minst vil den nye Blåmyrkoia være et viktig og synlig bevis på dugnadsånden i HHT 
avdeling Ringsaker.  
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Vi vil spesielt takk Ola Røe som er ”vår mann” i løypeselskapet, han har også vært sentral i 
oppsettinga av den nye Blåmyrkoia. 
Takk også til Furnes Almenning for all hjelp og støtte og for at dere gir oss tilgang til dette 
flotte naturområdet fra Vollkoia og ”innover”. 
 
Økonomi. 
Økonomien i Ringsaker krets er god.  
 
Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte og alle andre frivillige dugnadsarbeidere i 
kretsen, for engasjement og positiv og solid innsats gjennom året 2012. 
 
 
 

Brumunddal, 17. januar 2013 
 

 
 

Olav Østby-Deglum      Solvår Jensen      Tor Danielsen Anne Marie Hagene Erik Ulven 

Leder                      Nestleder  Sekretær  Kasserer  Styremedlem 
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DNT Elverum 

Bakgrunn 
I Elverum er medlemmene delt mellom Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) og 
Finnskogen Turistforening (Finnskogen) avhengig av hvilket postnummer de har (grovt sett 
er de med adresse på vestsida av Glomma medlem i HHT og de på østsida av Glomma 
medlem i Finnskogen).  Alle medlemmer kan selv velge hvilken forening de vil være medlem 
av. 
I 2010 ble det startet med trillegrupper i regi av Turistforeningen. Magnhild Medgard med 
medlemskap i Finnskogen var initiativtaker.  Så tok HHT og Finnskogen initiativ til å få dannet 
lokalt engasjement i Elverum. Ulike tilknytningsformer ble diskutert. Løsningen ble at DNT 
Elverum ble et lokallag under både HHT og Finnskogen. 
Virksomheten 2012 
Styret 
Verv Navn Tlf. Mailadresse 
Leder  Marit Tollersrud Owrenn 916 44 113 post@arnhildeiendom.no 
Nestleder Roar Vestad 473 44 211 roar.vestad@aleris.no 
Økonomiansvarlig Gunnar Vestby 913 08 088 gunnar@vestby.as 
Leder Barnas Turlag Magnhild Medgard 977 30 561 mmedgard@hotmail.com 
Medlem Gro Løken 958 40 765 gro.loeken@c2i.net 
Medlem Bjørn Ola Aalberg 965 07 347 boaalberg@hotmail.com 
Medlem fra 15.10.12 Annika Johansen (DNT Ung) 464 20 721 annika_johan5@msm.com 
Varamedlem Håvard Storås 408 00 630 havsto@hotmail.com 
Varamedlem Birgitte Skeie 474 07 806 bittausa@hotmail.com 
 
Dette har vært DNT Elverum sitt andre år. Vi ble stiftet 6. april 2011. Aktiviteten i 2012 har 
økt selv om vi har hatt aktivitet bare fra april 2011. Den største aktiviteten har vært i Barnas 
Turlag DNT Elverum. Vi har også arrangert noen turer for voksne. Det er meget dyktige og 
engasjerte medlemmer som har gjort det mulig med denne store aktiviteten etter så kort 
drift. Vi vil også takke HHT og Finnskogen for alle bidrag de har kommet med. Vi vil takke 
Elverum Turmarsjforening for økonomisk bidrag til Barnas Turlag. Vi vil takke Elverum 
Reiselivslag for økonomisk bidrag til stimerking. 
Medlemmer: 670 stk. 
Deltakere på DNT Elverum sine arrangementer: ca. 1285 stk. 
Møter.  Barnas Turlag: 5 møter. Styret: 7 møter   Totalt antall dugnadstimer: 906 timer 
Deltagelse i 
Arbeidsgruppe for Frisklivkonferansen 2012 i regi av Terningen Nettverk 
Ti på topp 
 
Markedsføring 

 Flere oppslag i Magiske Øyeblikk Elverum 

 Flere oppslag i kulturkalenderen 

 Flere oppslag i lokalavisene 

 Informasjonsmateriell på Turistkontoret på Norsk Skogmuseum 
Informasjon 
Den informasjonen vi har meddelt har vi gjort gjennom Finnskogvandrer’n og HHT-nytt, vår 
hjemmeside på internett og Facebook. 
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Så vil vi takke Østlendingen og Lokalavisen SørØsterdal for flotte oppslag fra våre 
arrangementer og mulighetene de har gitt oss med forhåndsomtale om 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. 320 personer liker denne siden.  
Fjellsport har egen Facebook-side. 21 personer liker denne siden 
Her legges det ut informasjon om arrangementer, og det sendes ut invitasjon i 
forkant av arrangementene til alle som liker siden. Tekst og bilder fra siden legges 
også ut her i etterkant. 

Turer og aktiviteter 

Gruppe Antall turer Antall deltagere 

Barnas turlag 27 1201 

Turgruppa 8 83 

Sum 35 1284 

 
Barnas Turlag 
Barnas Turlag er overveldet over interessen også i 2012. Vi valgte å kjøre samme antall turer 
som i 2011, men har allikevel økt antall deltakere på tur! På juleavslutningen i desember i 
fjor, som er et samarbeid med Munthegaarden, kom det hele 400. Antall personer i 
ressursgruppa er nå 7, og vi ønsker oss enda flere til å bidra i gruppa.  
Barnas Turlag har høsten 2012 startet opp igjen med trilleturer hver 3. mandag i måneden, 
her har det vært opptil 7 deltakere med barnevogn per tur. Kveldsmatturene og 
søndagsturene har hatt nye temaer i år, så som isfiske, overnattingstur vinterstid, bjørnehi-
safari, fugletittetur i regi av Trond Berg, fottur til Flotsberget og kanotur. 
Barnas Turlag vil med dette takke alle som har bidratt og deltatt på turene i 2012, og vi 
gleder oss til mange morsomme og spennende turer i 2013. 
 
Turgruppa og seniorgruppa 
Vi hadde 10 turer i 2012. Turene var til Skallberget, Raskifte, Elverums høyeste fjell, fosssefall 
i Øksna, Djupmyrskoia, Søsterhytte, Svenkerudvollen og Stavåsen. 
 
Samarbeidspartere 
Høgskolen i Hedmark Campus Elverum, Munthegaarden, Norsk Skogmuseum, 
Sparebankstiftelsen DnB NOR, Ti på topp, Elverum kommune, Sport1 Elverum – Varebørsen, 
Aleris, Elverum Reiselivslag, Elverum Turforening, Elverum Turmarsjforening 
 
Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 8 075,-  
Styret vil takke alle som har bidratt med en enorm dugnadsinnsats og i tillegg vil vi takke de 
som har gitt oss økonomiske bidrag. 

http://www.dntelverum.no/
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Referat HHTs årsmøte 07. mars 2012 
 
Årsmøtet ble avholdt på Ajer ungdomsskole, Hamar onsdag 7. mars 2012 med 47 medlemmer til 
stede. 
1. Kristen Bartnes ønsket velkommen. 
 
2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes 
     Valg av sekretær: Anne Helga Melting 
 
3. Årsberetningen 2011, 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. 
Det kom spørsmål fra salen om hvorfor bare noen av bygdeallmenningene i vårt område var nevnt. 
Svaret er at vi så langt har avtaler og faste møter med Pihl, Vang, Løiten, Stange, Romedal og Furnes 
allmenninger (der vi har vår hovedtyngde av aktivitet).  
Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes som også leste opp revisors beretning. Økonomien 
er god med solid egenkapital. Både årsberetning og regnskap ble tatt til etterretning. 
 
4. Handlingsplan  og budsjett 2012 ble gjennomgått av Margrete Ruud Skjeseth. Følgende fire 
punkter er med:  
1) Friluftsliv for alle i nærmiljøet, 2) Hyttedrift, 3) Risiko og sikkerhet på tur og 4) Organisasjon.  
Forslag til handlingsplan og budsjett ble vedtatt. 
 
5. Innkomne forslag: 
1) Styret innstilte på å utvide styret med en ny funksjon: ansvarlig for hyttedrift. 
Dette medfører endringer i vedtektene:  
- antall styremedlemmer økes fra 5 til 6 
- antall vararepresentanter økes fra 4 til 5 
- Punkt 5b – endring av f. til leder for hyttedrift 
Vedtektsendringene enstemmig vedtatt. 
2) Vedtekter for DNT Elverum 
Vedtektene ble godkjent slik de forelå. 
 
6. Valg 
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Beate Follestad: 
Leder:  Kristen Bartnes  gjenvalg 1 år 
Nestleder: Ragnhild Narum gjenvalg, Barnas Turlag, 2 år 
Styremedlemmer: 
   Siv Stenseth   ny, informasjonsutvalget, for 2 år 
  Frode Frøysaa  sti- og løyper, ikke på valg 
  Turid Borud  ny, turutvalget, for 2 år 
  Tore Nilsen  ny, hyttekoordinator, for 2 år 
Varamedlemmer: 
Torunn Holt Jensen (turutvalget) ny, for 2 år 
Kjetil Kjærnes (Barnas Turlag)  ny, for 2 år 
Jan Schrøder (sti og løypeutvalget) ikke på valg 
Ivar Helleberg (informasjonsutv.) gjenvalg, for 2 år 
Børge Jakobsen (hyttedrift)   ny, for 2 år 
Revisor: Bente Mostulien Vestues, gjenvalg 1 år 
Valgkomite: 
Ole Iver Morthov til 2013 
Gunnar Brox Haugen, ny, til 2014 
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Erik Ilseng,   ny, til 2015 
Alle ble valgt ved akklamasjon. 
Avtroppende styremedlemmer og leder i valgkomiteen, samt Gro Aresvik som går ut pga. flytting, ble 
takket av og overrakt gaver.  
 
Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med kaffe og kringle. Deretter holdt 
styreleder i DNT, Tom-Ivar Bern, et svært inspirerende foredrag om organisasjonen med tittel: 
 ”Den Norske Turistforening – med ett øye i bakspeilet og ett i krystallkula”. 
 
Årsmøtet ble avsluttet med trekning av gratislotteri med gevinster gitt av Norsk Tipping. 
Referent: Anne Helga Melting 
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Turstatistikk 2012  

DATO DAG TURMÅL   

6.-7. jan.   Skitur med overnatting på Målia 15 

13. jan. fre Lommelykttur i Klukhagan, Hamar 40 

13. jan. fre Lommelykttur i Løten 7 

18. jan. ons En smakebit på klatring (Espern) 21 

25. jan. ons Skøytelek på Sveum 9 

29. jan. søn Vintertur til Synsåsen 10 

29. jan. søn Skitur med sangstund på Målia 38 

3.-5. feb.   Vinterhelg i Jotunheimen 10 

5. feb. søn Kom deg ut-dagen: Skileik på Lageråkvisla 250 

5. feb. søn Kom deg ut-dagen: Skileik på Knuken i Stange 150 

7. feb. tirs Måneskinnstur om Stenfjellhytta 6 

12. feb. søn Vi tråkker løype i Furnes 5 

18. feb. lør Isklatring 10 

20.-23. feb.   VinterBaseCamp på Skolla 8 

3. mars lør Sjusjøen - Gåsbu 442 

4. mars søn Akedag avlyst 

8. mars tors Måneskinnstur til Blåmyrkoia 11 

9.-11. mars   Kitekurs avlyst 

9.-11. mars   På ski fra Venabygdfjellet til Sjusjøen  avlyst 

11. mars søn Skitur i oppgåtte løyper 17 

17. mars lør Hundekjøring student 7 

18. mars søn Alpindag på Budor 15 

22.-25. mars   Trollheimen på ski 13 

24.-25. mars   Helgetur til Breisjøseter 17 

25. mars søn Barnas Turlag møter hundekjørerne 20 

15. april søn På ski i Øyungsfjellet 4 

19. april tors Tarzantur i Klevfosjungelen 29 

20. april fre Orrhaneleik i Stange almenning 9 

20. april fre Orrhaneleik i Furnes 15 

22. april søn Helgøya rundt til fots 38 

    Skolemesterskap i friluftsliv for videregående skoler 36 

27. april - 1. 
mai   Uren Luren Himmel-vårskituren 21 

2. mai ons Barnas Turlag møter sportsfiskerne i Brumunddal 4 

6. mai søn På to hjul langs Kongevei og andre historiske veier 6 

9. mai ons Opptur 1145 

13. mai søn Botanikktur i Rotlia 27 

13. mai søn Buldring i Stange 90 

13. mai søn Til topps med BT: Tua (Espa) 22 

15. mai tirs Tirsdagstrampen: Kirkerunden om stenringen på Veen 26 

17.-20. mai   Jostedalsbreen på langs 15 

20. mai søn Finn fram-dagen i Hamar 250 

20. mai søn Nordhue - fottur og kulturprogram 42 
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22. mai tirs Tirsdagstrampen: Tur i Skogbygda 39 

23. mai ons Onsdagsgruppa: Rustadberget i Veldre 37 

29. mai tirs Tirsdagstrampen: Vandring langs Rokosjøen 37 

30. mai ons Brynsåsen rundt 22 

2.-3. juni   Familieaktivitetsdøgn ved Bergsjøen 31 

2.-3. juni   7-torpsrunden på Finnskogen 7 

3. juni søn Gjellberget på Tangen 8 

3. juni søn Fellestur  DNT Gjøvik og Omegn: Oppdagelsesferd på Vardalsåsen 4 

5. juni tirs Tirsdagstrampen: På gjengrodde stier på Moen 22 

6. juni ons Onsdagsgruppa: Fottur på Helgøya 34 

17. juni søn Til topps med barnas Turlag: Gitvola 25 

10. juni søn Sommertur i Mosjømarka 11 

12. juni tirs Tirsdagstrampen: Nordholsrunden  18 

13. juni ons Onsdagsgruppa: tur rundt Gitvola  26 

17. juni søn Finn fram-dagen på Vollkoia 250 

17. juni  søn Tur om Paris, London og Stalingrad 23 

19. juni tirs Tirsdagstrampen: opp Narseterberget om Storkoia 18 

22.-24. juni   BaseCamp i Rondane for far og barn 20 

24. juni søn Til topps med Barnas Turlag: Tuva 8 

25.-29. juni   Turboleir på Åkersætra 39 

26. juni tirs Tirsdagstrampen: Vardetur til Nordhue om Kjølstadkoia 20 

29. juni - 1. juli   Til topps med Barnas Turlag: Topptur i Rondane og rafting i Sjoa 44 

6.-9. juli   ’From lake to summit’ i Jotunheimen! 10 

8. juli søn Sykkeltur til Eidsvoll - retur med Skibladner avlyst 

9.-14. juli   Vandring fra hytte til hytte i Skarvenes rike avlyst 

    Moskussafari på Dovrefjell 13 

26.-29. juli   Fantastiske Vest-Trollheimen 14 

6.-10. aug.    SommerBaseCamp på Skolla 16 

11.-12. aug.   På sætersti til Staupholen 4 

14. aug. tirs Tirsdagstrampen: Tur i Svaenlia 18 

16.-19. aug.   Topphelg på Dovrefjell avlyst 

19. aug. søn Finn fram-dagen ved Mosjøen i Løten 200 

19. aug. søn Blåbærtur med pannekakerøre i sekken 15 

19. aug. søn Friluftsliv i midtre Ringsaker (Bli kjent-tur i Moelvmarka) 10 

19. aug. søn Sykkeltur Furnesbygda rundt 2 

21. aug. tirs Tirsdagstrampen: Tur på Killingkjølen om Ingeborgvolla 18 

25. aug. lør Krepsing med Romedal og Vallset Jeger- og fiskerforening 29 

26. aug. søn Kristian Lien-stien og Arbesdaer på Klevfos 28 

28. aug. tirs Tirsdagstrampen: Nymerket sti i Korpreiret 28 

29. aug. ons Onsdagsgruppa: Fra Bringbusætra til Bjønnåsberget 29 

31. 08.- 2.09.   Helgetur i Jo Gjendes fjellverden avlyst 

1. sept. lør Fellestur med DNT Gjøvik og Omegn: Tur fra Torsætra til Totenåsen 9 

1. sept. lør HHT Challange avlyst 

2. sept. søn Kom deg ut-dagen på Åkersætra 400 

3. sept. man Terrengsykling i Brumunddal 0 

4. sept. tirs Tirsdagstrampen finale: Tur i Mosjømarka med sesongavslutning 41 
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8.-9. sept.   Studenttur på Hedmarksvidda 5 

9. sept. søn Vaffelsteking på stubbe i Løten 13 

9. sept. søn Pannekaketur ved Mjøsa 31 

9. sept. søn Tur til Mohue helt sør i Stange 10 

9. sept. søn Sykkeltur på Hedmarksvidda 6 

12. sept. ons Onsdagsgruppa: Tur rundt Brumundkampen 19 

16. sept. søn Øyungsfjellet på kryss og tvers til fots 8 

22. sept. lør Til topps med Barnas Turlag: Nordhue 17 

23. sept. søn Fra stasjon til stasjon 29 

26. sept. ons Onsdagsgruppa: Fottur til Blåmyrkoia 39 

30. sept. søn Orienteringsaktiviteter på perspektivkart 34 

30. sept. søn Terrengsykling i Furuberget 25 

30. sept. søn Ottestadstien rundt 28 

3. okt. ons Onsdagsgruppa: Langs Strandpromenaden i Hamar 25 

7. okt. søn Høsttur i tippestiene 75 

8.-11. okt.   Newton Camp på Skolla 14 

10. okt. ons Onsdagsgruppa: Fottur i Veldreåsen 29 

17. okt. ons Onsdagsgruppa: Tur langs Ilsengs turstier 11 

19.-21. okt.   Det enkle friluftsliv - de største opplevelsene! avlyst 

21. okt. søn Til topps med Barnas Turlag: Høsbjørkampen 12 

24. okt.  ons Onsdagsgruppa: Tur langs "Moelvrunden" 20 

31. okt. ons Onsdagsgruppa: Tur langs elvestien i Brumunddal 14 

31. okt. ons Alternativ halloween-feiring på Naturens hus 25 

3.-17. nov.   Nepal: Kultur og vandring i Annapurnaområdet 23 

4. nov. søn Lommelykttur i Mosjømarka, Løten 17 

4. nov. søn Rådyrjakt i Stange 8 

8. nov. tors Lommelykttur i Klukhagan, Hamar 63 

10.-11. nov.   Overnattingstur på Skolla med hundekjørerne 18 

11. nov. søn Høsttur i Løten 5 

16. nov. fre Lommelykttur til Gjellberget, Tangen 74 

21. nov. ons Kakaotur ved Mjøsa 4 

22. nov. tors Barnas Turlag besøker husdyrene på Jønsberg 56 

30.11.-02.12.   Midtvintershelg i Rondane        9 

9. des. søn Førjulskos og hundekjøring i Furnes avlyst 

9. des. søn Førjulskos på Knuken 3 

12. des. ons Onsdagsgruppa: Sesongstart fra Vollkoia 24 

    Onsdagsgruppa: Skiturer resten av året 13 stk. 411 

    Onsdagsgruppa: Fjelltur Høvringen 40 

    Torsdagsturen 10 ganger 76 

    Turer for flyktninger, samarbeid Røde Kors, 11 stk. 188 

    Sommeråpent Åkersætra 100 

    16 trilleturer gjennom året 104 

    Åpning stinettet i Sørbygda 23 

22. mai   Barnehagearrangement på Naturens hus 100 

    sum 6362 
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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. 

 


