ÅRSMELDING 2019

DNT Lillehammers overordnede mål er følgende:
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”.

(Vedtektene § 1)

DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av
Ringsaker kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I
Gausdal kommune er området fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo
og Omegn.
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HOVEDSTYRET
Styrets sammensetning:
Tom Harald Hansen
Signemette Granheim Larsen
Ragnvald Jevne
Ingvild Storesund
Jøran Lund Prestrud
Dag Vagnby

leder/økonomi
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret:
Per Harald Jørgensen
Hyttekomiteen
Erik Hanssveen
Sti- og løypekomiteen
Elisabeth Hasselknippe
Turkomiteen
Øyvind Hasli
DNT Fjellsport
Liv Lundstein
Barnas Turlag
Lasse Mikalsen
DNT ung
Denne organiseringen bidrar til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter, og
samarbeidet i det utvidede styret fungerer svært godt.
Styremøter
Det utvidede styret har hatt 8 møter i 2019. Vi er et arbeidende styre, og alle
styremedlemmene har oppgaver som utføres i tillegg til styremøtene.
Organisering av økonomiarbeidet
Regnskapsbyrået Azets Insight AS fører regnskapet for DNT Lillehammer.
Styreleder har foretatt utbetalinger, posteringer og oppfølging av regnskapsbyrået.
Regnskap-revisjon
Regnskapet er revidert av Ernst & Young. Regnskapet for 2019 vil bli framlagt for årsmøtet
04.03.20 for gjennomgang og godkjenning.
Daglig leder
Erland Flaten har hatt 60% stilling som daglig leder i 2019.
Daglig leder har arbeidet særlig med tilbud for barn og unge, nettbasert informasjon på
foreningens hjemmeside og på Facebook, i samsvar med styrets prioriteringer.
Åpen turinformasjon hos Vandreskoen
DNT Lillehammer har avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen Vandreskoen i
Lillehammer sentrum. De ansatte på Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste
overfor publikum. DNTs online elektroniske medlemssystem Focus benyttes til salg av
medlemskap hos Vandreskoen, slik at medlemskort utstedes på stedet.
Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i nærområdet,
samt tilbudene i Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har ansvar
for. I tillegg selger vi kart, DNT-kalendre, luer og lakenposer hos Vandreskoen.
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Lokaler
DNT Lillehammer har i 2019 benyttet Vandreskoens lokaler og eget lagerlokale i
Mesnasenteret. Daglig leder har fra høsten 2018 disponert eget kontor på Fabrikken, som også
kan benyttes til møter for komiteene etc.
Åpningstider
Vandreskoen har åpent seks dager i uka: mandag – fredag kl. 10-18 og lørdag 10-16.
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2013-2019
Medlemstype

31.12.19

31.12.18

31.12.17

31.12.16

31.12.15

31.12.14

31.12.13

Familie,
hovedmedlem

205

192

154

102

Hovedmedlem

1 134

1 153

1 192

1 190

1 241

1 191

1 145

Student/ungdom
19-26 år

145

122

135

157

151

112

134

Honnørmedlem

440

396

373

361

333

301

273

22

23

23

25

22

24

27

Barnas Turlag

157

168

183

194

279

286

245

Skoleungdom
13-18 år

78

82

94

102

146

169

146

Husstandsmedlem

466

502

499

501

553

539

509

Familie,
husstandsmedlem

657

607

492

337

Sum

3 304

3 245

3 145

2 969

2 725

2 622

2 479

Medlemsendr i %

1,8 %

3,2 %

5,9 %

9,0 %

3,9 %

5,8 %

1,3 %

Livsvarig

Strukturen på oppsplittingen av medlemsmassen ble endret i 2016 i og med innføring av
familiemedlemskap.
Medlemmer fordelt på våre primærkommuner
Kommune
Lillehammer

31.12.19 31.12.18 31.12.17

31.12.16

Endring
i%

2 420

2 393

2 340

2 231

1,1 %

Øyer

263

269

247

215

-2,2 %

Gausdal

299

299

277

266

0,0 %

Ringsaker

195

177

175

171

10,2 %

Øvrige

127

107

106

86

18,7 %

Øvrige kommuner i Norge, noen få med
adresse i utlandet
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Høstmøte
DNT Lillehammer gjennomførte høstmøte 13. november 2019, der Ragnhild Moen Holø
gjestet oss med foredrag om «Trygghet med barn i fjellet», og Ørjan Venås fortalte om sine
erfaringer med Besseggenpatruljen. Møtet ble holdt på Fabrikken, og det var rundt 25
fremmøtte.
Representasjon
• Tom Harald Hansen har deltatt på styreledersamlinger, og har sammen med Ingvild
Storesund, Øyvind Hasli og Erland Flaten deltatt på møter med Hedmark/Opplandforeningene
• På landsmøtet i Lofoten deltok Signemette Granheim Larsen, Per Harald Jørgensen,
Erland Flaten og Tom Harald Hansen.
• Erland Flaten har deltatt på seminarer og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt.
• Ingvild Storesund og Signemette Granheim Larsen deltok på fagdag om mangfold og
inkludering under DNT-uken i oktober
Høringer og uttalelser
DNT Lillehammer har i løpet av årsrapportperioden gitt uttalelser om følgende saker:
• Lillehammer kommune – kommunedelplanens arealdel 2019-2022 med presentasjon i
«Utvalg for plan og samfunnsutvikling»
• Mjøsbyen – areal- og transportstrategi
• Lunkelia – planprogram for vegforbindelse
• Lillehammer kommune – frivillighetsmeldingen
• Lillehammer kommune – kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
• E6 Storhove – Øyer – Innspill til trasé for pilegrimsleden
Informasjon
Det utadrettede informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på
ulike måter:
• Annonsering i Byavisa av våre tallrike og varierte aktiviteter forteller allmennheten mye
om foreningens virksomhet. I tillegg har de fleste turer og arrangement i regi av DNT
Lillehammer stått oppført i "Det skjer”-spalten i GD samt på nettstedet Kulturnett.
• Det har i tillegg vært reportasjer og omtale flere ganger i GD og Byavisa om våre turer og
aktiviteter.
• Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende, og er mye besøkt. Her finner man
også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc.
• Foreningen har dessuten benyttet Instagram og Facebook i 2019, både hovedforeningen
og flere grupper (Fjellsportgruppa, Trilleturene, Barnas Turlag og DNT ung).
• Turprogrammet ble i 2019 trykt i 4000 eksemplarer og sendt ut til alle medlemmer i
Lillehammer, Øyer, Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres
turprogrammet til forretninger, større bedrifter i området osv.
DNT Lillehammers internett-sider
Hjemmeside: lillehammer.dnt.no
E-post: lillehammer@dnt.no
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Styrets oppsummering
Styret ser tilbake på et godt år, som viser at DNT Lillehammer følger opp vedtatte strategier
fra DNT sentralt, og at foreningen er en aktivitetstilrettelegger med betydning for alle
målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har
gjort det mulig å opprettholde en svært variert meny av turtilbud og aktiviteter.
Turbokprosjektet
Stor etterspørsel i 2018 gjorde det nødvendig å trykke opp et nytt opplag i 2019, med et
begrenset antall endringer.
Gråhøgdbu
I forbindelse med flytting av Gråhøgdbu fra Venabygdsfjellet, har vi fått muligheten til å
etablere et fruktbart og godt samarbeid med Maihaugen. Planen er å flytte hytta i løpet av
2021 og sette den opp i hyttegrenda på Maihaugen. DNT Lillehammer vil bli engasjert i
bruken av hytta og formidling av DNTs historie. Vi har også gjennom dette samarbeidet fått
anledning til å bidra og delta på ulike arrangementer på Maihaugen.
Andre momenter styret vil framheve
Aktiv i 100-prosjektet er nå vel etablert i Lillehammer, Gausdal og Øyer takket være
entusiastiske tilretteleggere. Dette er et svært populært tiltak med økende antall deltakere.
I 2019 ble Barnas Turlag etablert i Øyer. Det er etablert turgrupper for kvinner i alle aldre og
alle nasjoner med utgangspunkt i Frivillighetssentralen i Lillehammer, og i et samarbeid med
bofelleskapene i Lillehammer og Gausdal ble det arrangert hundekjøring på Astridbekken og
friluftsdag ved Kroken med til sammen rundt 100 deltakere.
DNT Lillehammer har i løpet av året bl.a. deltatt eller vært medarrangør på følgende
arrangementer:
- Vi på 75-konferansen, etter invitasjon fra Lillehammer kommune
- Åpningen av «inngangsporten» til Langsua ved Holsbrua i Gausdal Vestfjell
- Arrangement for «nye landsmenn» i Mesnalia
- Hytte- og seterdag på Maihaugen
- Maihaugens julemarked
Vi har postkasser på de populære turmålene Nevelfjellet, Balbergkampen og Lunkefjellet, og
mange skriver seg inn i bøkene. Det er ellers gitt støtte til stolpejakten i Lillehammer.
OPPTUR for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca. 350 deltakere som gikk opp på
Balbergkampen via en etablert runde. Konseptet var det samme som de ni foregående år, og
ble gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere. På sletta ved
bommen var det diverse aktiviteter, som klatretårn fra Tyrili, bueskyting og volleyball.
Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for ellevte
gang, denne gangen med to arrangementer på en uke hver.
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av
styremedlemmene har deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2019
kom i samme design og format som vi har hatt i flere år. Programmet viser hele foreningens
bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og aktiviteter, og som idébank for
egne turer. Gjennomføring av «Ambassadørkurs» og «Nærturlederkurs» bidrar også til å spre
kunnskap om DNT.
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Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er
påkrevd. Styret vil dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som
en ressurs for hele foreningen. Styret ser med tilfredshet på at flere av våre medlemmer deltar
på turlederkurs.
Når det gjelder hyttene våre har vi ikke foretatt en systematisk risikovurdering av alle forhold
i 2019, men vi vil framheve at det viktigste brannforebyggende tiltaket er solenergi (eller
nettstrøm), som betyr mindre bruk av brennbart lys. Medregnet to sikringsbuer disponerer
DNT Lillehammer 9 bygninger som brukes til overnatting. 7 av disse har belysning basert på
solenergi, Kittilbua har nettstrøm.
Samarbeidet med GD har fortsatt i 2019 om felles arrangement. Det første var mellom
Friisvegen og Vetåbua med rundt 60 deltakere, og det andre var 7-fjellsturen. På større
arrangement benytter vi oss av prosjektledere. Ingunn Høivik og Lars Jensen var
prosjektledere for 7-fjellsturen, og Erland Flaten var prosjektleder for Opptur i 2019.
DNT Lillehammer viderefører deltakelsen i arbeidsgruppen vedrørende etablering av
«fjellgrenser» på tvers av kommunegrenser i Øyer, Lillehammer og Ringsaker.
Aktivitetsdata for 2019 (2018 i parentes)
DNT Lillehammer har gjennomført 235 (180) turer, kurs og arrangementer, med 4603 (5214)
deltakere. Det er registrert 9300 dugnadstimer eller 4,8 årsverk (9000 – 4,6 årsverk) som
omfatter tur- og kursledere, styrearbeid, feltarbeid (stier, løyper og hytter) samt annen frivillig
innsats.
Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2019!
DNT Lillehammer, hovedstyret
Tom Harald Hansen
leder/økonomi

Signemette Granheim Larsen
nestleder

Ragnvald Jevne
styremedlem

Ingvild Storesund
styremedlem

Jøran Lund Prestrud
styremedlem

Dag Vagnby
varamedlem
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ÅRSMELDING 2019 FOR FJELLSPORTGRUPPA
Vi i styret er godt fornøyd med nok et år med god aktivitet i gruppa.
Gruppa har 800 Facebook-medlemmer, en økning på ca. 100 medlemmer siden 2018.
Styreaktivitet:
Fem styremøter har blitt avholdt i 2019 i tillegg til årsmøtet.
Facebooksida til DNT Fjellsport har blitt brukt flittig. Der har det blitt lagt ut turrapporter i
tillegg til de som legges på hjemmesiden vår.
DNT Lillehammer har hatt mange styremøter i 2019. Leder i Fjellsportgruppa (FSG) har
deltatt på alle møter unntatt ett.
To fra styret i FSG deltok i DNT Fjellsport sitt årsmøte i Lyngen 29.-31. mars 2019. Møtet
gav inspirasjon til videre drift.
I 2018 ble det søkt om midler fra Erling Bjørstads Stiftelse, det ble søkt om 19000,- og
innvilget 10000,-. Disse pengene skulle gå til nybegynnerkurs, ev. kursing av allerede
etablerte turfolk som igjen kan gjøre nybegynnerkurs/rekruttering. Kurset ble planlagt til
høsten 2019, men flyttet til sommeren 2020 pga. værmessige forhold og manglende deltakere.
Det har ikke vært noe kursaktivitet i regi av FSG i 2019.
Medlemsaktivitet:
Vi hadde 12 turer i 2018, hvorav 3 turer ble kansellert på grunn av dårlig vær eller for liten
påmelding. En tur ble lagt om til nytt område pga. vær- og føreforhold. Det ble arrangert 8
ishockeykvelder på Sportsplassen og 1 løpetur på Øyerfjellet initiert via Facebooksida.
En forsøksordning med påmeldingsavgift ble vedtatt gjennomført fra 2020-sesongen: 200,for medlemmer, 300,- for ikke-medlemmer.
Det har vært etterspurt om FSG kan være med å støtte opp om DNT ung og ev. stille med
noen som kan bidra som faddere/støttepersoner. FSG stiller med fører på en tur i 2020sesongen. Styret ser på DNT ung som et naturlig sted å rekruttere medlemmer og fremtidige
turledere fra.
I år har det vært fokus på samarbeid med lokalforeningene HHT, Gjøvik, Elverum og
Finnskogen. Totalt 3 møter har blitt gjennomført i 2019 initiert fra HHT. I tillegg ble det ett
regionmøte arrangert av DNT Gudbrandsdalen med fjellsport som tema. Formålet er å samle
og koordinere aktiviteter mer slik at tilbudet blir større for alle. Det er planlagt 6 fellesturer
for 2020-sesongen.
Vi har bidratt med utstyr til Barnas Turlag sine aktiviteter på Krokbua: toppfestet tau for
klatring i tre.
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Styret 2019:
Øyvind Hasli, leder
Ingvild Rennan Morken, programansvarlig
Erlend Øien Sørnes, programansvarlig
Knut Storvik, programansvarlig
Kathrine Lunde Solbraa, web-ansvarlig
Terje André Wad-Gylterud, ansvarlig for risikoskjema
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ÅRSMELDING 2019 FOR TURKOMITEEN
Turkomiteen har bestått av:
Elisabeth Hasselknippe
Lars Urlien
Aina Brusveen
Gro Håkenstad
Jens Tore Nielsen
Inger Veiteberg (ansvar kveldsturer)
Møter
Det er avholdt 5 komitémøter, 4 av dem har vært i forbindelse med planlegging og evaluering
av turprogram.
Dags-/helgeturer
Det er gjennomført 23 dagsturer og 8 helgeturer, med til sammen 351 deltakere.
Forsøk med spontantur (dvs. stod ikke i programmet, ble publisert på hjemmesida) var
vellykket og samlet 22 deltakere.
5 turer (2 dagsturer og 3 overnattingsturer) ble avlyst pga. få påmeldte i kombinasjon med
dårlig vær, eller forfall av turleder.
På 7-fjellsturen deltok 215 personer.
Det ble startet nytt tilbud med Blåturer, ment som en lavterskeltur siste søndag hver måned,
men her ble det svært få/ingen frammøtte, og tilbudet ble skrinlagt i mars.
Formiddagsturer /Aktiv i 100
Formiddagsturene går på mandags formiddag fra april til juni og september til november.
Lillehammer: Anne Siri Rønning Bakkeberg har koordinert turene i Lillehammer.
Det er gjennomført 17 turer med til sammen 274 deltagere.
Gausdal: Jøran Lund Prestrud har koordinert turene i Gausdal. 17 turer er gjennomført, med
til sammen 393 deltakere.
Øyer: Elise Solberg Løvlund /Kari Torp Manengen har vært kontaktpersoner i Øyer. Det er
gjennomført 17 turer med 194 deltakere.
Kveldsturer
Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdagskvelder i
sommerhalvåret. I alt har det vært gjennomført 17 turer med til sammen 492 deltagere.
Samarbeid med GD
Vi har også i år hatt et samarbeid med GD om «Ut på tur»-turer, hvor GD står for annonsering
og «gavedryss» og vi for turledelse. Turene gikk som fjellmarsj fra Friisveien til Vetåbua i
juni, og 7-fjellstur i Øyerfjellet i september.
Turlederutdannelse
15 personer har deltatt på ambassadørkurs.
10 personer har deltatt på nærturlederkurs.
Det er ikke avholdt grunnleggende turlederkurs i år.
2 turledere har gjennomført sommerturlederkurs (nivå 3).
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ÅRSMELDING 2019 FOR STI- OG LØYPEKOMITEEN
Medlemmer
Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav
Sveinhaug, Olav Tjønntveit, Johnny Vinju og Martin Åsegg
Komiteen har hatt to møter: 29. april ble det lagt planer for den enkeltes arbeid for sommeren,
og dette ble oppsummert 4. desember.
Aktiviteter
DNT Lillehammer har ansvar for om lag 400 km merka stier, og SLKs medlemmer har i 2019
gjort en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for
å hindre gjengroing.
SLK har også i år produsert og lagt ut mange klopper: sør for Gåssjøen i Øyerfjellet (120 m),
mellom Djupslia og Åstkjørkja (60 m), ved Gropa seter (50 m), samt flere steder på
Lillehammers østside (100 m).
Av andre større arbeider nevner vi:
- Utbedring av skiløypa ved Trondsmyra på Nordseter
- Revisjon og nye opplag av både sommer- og vinterkart
- Oppsetting av staur i vintertraseen mellom Vetåbua og Jammerdalsbu
- Skilting og merking av stinettet Pellestova-Høgåsen-Nysetra-Hafjellet
- Produksjon og oppsetting av platekart i det samme området
- Produksjon og oppsetting av platekart i Mesnalia, i samarbeid med Mesnali skilag.
Skilaget delte i tillegg ut papirkopier av kartet til samtlige husstander i bygda.
Også personer utenfor komiteen har utført mye arbeid. Vi vil særlig takke Jørn Breili og
Ragnvald Jevne. Breili har gjort et stort arbeid med reparasjon av skibruene i Skurvadalen og
med oppsetting av skilt mellom Strandtorget og Gausdalsvegen. Jevne har bl.a. ledet arbeidet
med opparbeiding av sti mellom Holsbrua og Jotunheimstien. Videre takker vi følgende for
selvstendig innsats eller deltakelse på dugnader: Thor Bjerke, Ivar Engeland, Anders
Ensbybakken, Finn Haraldstad, Ivar Hjelmseth, Jørgen Lotten, Jan Nyengen, Truls Paulsen,
Inger Marie Prestrud, Jøran Lund Prestrud, Bjørg Ø. Simonsen, Asbjørn Slettvold, Dag
Sulheim, Semming Teigen og Lars Urlien.
Økonomi
For 2019 hadde komiteen budsjettert med utgifter til arbeidet med stier og skiløyper på vel kr
100.000. Takket være et godt kartsalg kommer vi ut omtrent i balanse. Et detaljert regnskap
blir presentert på DNT Lillehammers årsmøte.
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ÅRSMELDING 2019 FOR BARNAS TURLAG
DNT Lillehammer har grupper i Lillehammer, Øyer og Gausdal. Vi gir tilbud om turer og
aktiviteter for barn og barnefamilier samt et stabilt trilleturmiljø.

BARNAS TURLAG LILLEHAMMER
Styret i Barnas Turlag Lillehammer har i 2019 bestått av Nina Brandsar, Maria Brandslien,
Synne Clemetsen, Thea Marie Os, Tina Jakobsen og Liv Lundstein (leder). Ingvill Helset
deltok fram til årsmøtet hvor hun gikk av som leder.
I tillegg har vi hatt med oss en flott gjeng med turledere som har bidratt til et bredt
turprogram: Ingvill Helset, Nils Andreas Helset, Peder Løvik, Ragnhild Holø, Elin Rødum,
Kari Engen, Sigrid Skjølås, Øyvind Nyfløt, Tore Lien og Roald Undlien.
Koordinatorer for Trilleguppa har vært Ida Elisabeth Bang, Åse Marie Røgler og Daria Dyste.
Krokbua
Barnas Turlag har en egen hytte, Krokbua, like i nærheten av byen. Sigrid Skjølås har hatt
ansvaret for tilsynet av hytta. Siden i høst har hun hatt hjelp til dette av Øyvind Hansen og
Rasmus Kierudsen. Hvert år legges arrangement hit for å gjøre området og hytta kjent for
familiene i Lillehammer. 16. juni hadde vi et samarrangement med Eidsiva i forbindelse med
åpning av Kanal-området etter opprustningen av damanlegget. Barnas Turlag tilbød
kanopadling, turtipp, slakk line og servering av grillede marshmallows. Det var ca. 200 barn
innom i løpet av arrangementet.

Aktiviteter
Turåret begynte med Kom deg ut-dagen på skøytebanen på Vingrom. Den ble flyttet fra
Mjøsisen på grunn av overvann. Tross dette møtte mange barnefamilier opp for å gå på
skøyter, løse turtipp og grille maten sin på bålpanna. Vi hadde også Ski-, aktivitets- og akedag
i Ekrombakken (60 barn) og søndagstur til Hærfjellet med ski på beina (7 barn) på
programmet denne vinteren. Isfiske på Stortjernet i mars ble dessverre avlyst på grunn av
overvann.
Våren startet med fottur til Lundevarden ved Follebu med hele 17 barn. Tradisjonen tro dro vi
tidlig i mai inn til Engjom fritidsgård for å se på de nyfødte lamungene. Over 40 barn og
nesten like mange voksne spaserte inn til gården. Der tok Tove, bonden selv, imot oss og viste
oss de nyfødte lamungene. De to kopplammene ble ekstra populære. På fritidsgården var det
også kaniner, hund og spelsau - en gammel norsk sauerase - som barna kunne hilse på. Nye
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høner kom mens vi var der. Barna tegnet på krus, hoppet på trampoline og spiste ny-poppet
popkorn tilberedt på bålpanna. Noen spiste også kveldsmaten sin før de gikk tilbake til bilene.

I midten av mai arrangerte vi turen «NaTuren med det rare i». 10 barn pluss omtrent like
mange voksne trosset regnværet og ble med Barna Turlag på kanotur. Vi padlet innover
Mesnaelva mens småfuglene kvitret og orrhanen buldret i bakgrunnen. Tilbake på Krokbua
spiste vi nista og nystekte lapper, før vi prøvde fiskelykken og spikket seljefløyter. Vi hørte
etterhvert liflige toner fra nyspikkede fløyter og stolte barn (og voksne). Vi benyttet også
anledningen til å studere innholdet i markboksen med lupe.
Sykkelturen i fjellet i juni måtte vi dessverre avlyse på grunn av for mye snø.
Tradisjonen tro dro vi til Abbortjern for å overnatte i svevetelt, 12 barn sov i teltene som
monteres mellom trærne. De voksne sov i hengekøyer eller telt på bakken. Etter middag
tilberedt på primus, lekte vi dyreleken før vi pusset tennene og klatret til køys! Neste
formiddag møtte over 30 barn opp i leiren for å klatre i trær. Trygve og Anne fra Klatretreet
tilrettela for treklatring med tau og balansering på slakk line for oss, og det var mange barn
som kjente på mestringsfølelsen denne lørdagen i solskinnet. Litt spikking, testing av
svevetelt og hengekøyer ble det også tid til.

Sankthanshelga dro Barnas Turlag på kanotur til Fjorda ved Randsfjorden. 5 barn i alderen 612 år og 6 voksne hadde en fin tur med mange opplevelser. Det ble badet, fisket, spikket,
klatret, sovet i hengekøye under åpen himmel, padlet både kano og kajakk, spist, fyrt leirbål
og ikke minst etablert nye vennskap. En innholdsrik og fin tur som kan anbefales.
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Vi startet høsten med tur til Knutshola i Kyrakampen. Med totalt 6 barn og tilhørende voksne
ble det en veldig fin tur hvor vi forserte en bekk, fikk gå bratte motbakker og spist masse
blåbær, både på tur opp og ned! På veg opp til kampen gikk vi innom Knutshola, en gammel
hule/grotte som ble laget for ca. 170 år siden, fordi Vis-Knut spådde at det var sølv der. Hulen
går 40 meter inn i fjellet og ender i et 8 meter loddrett fall. Vi fant ingen spor av sølv, men
fant noe enda bedre- nemlig et lass av gullmynter! Etter gullfunnet gikk vi samlet opp til
toppen, spiste matpakke og nøt det fine turværet før vi startet på hjemturen.
Humlevandring på Maihaugen i august måtte dessverre avlyses på grunn av regnvær. Det var
ikke av bekvemmelighetshensyn, men fordi humlene ikke viser seg fram i regnvær.
18 barn tok turen opp til Reinsfjellet i august. Den yngste var 2,5 år. Kjempefin tur. Litt vind
på toppen, men sol.
Barnas Turlag var i august på flott sensommertur til Knutshøe/Leirungsdalen. Vi slo opp
teltene ved foten av Knutshøe. Dermed var det bare å pakke dagstursekker og legge i vei over
den skarpe eggen! Spennende «klatre-etappe» allerede etter noen hundre meter. De 8 ungene
fløy opp, vi voksne litt mer anspente i ansiktet. Flott tur med nydelig utsikt mot buktende
elver, grønne vann (Gjende) og ikke minst mot selve Besseggen! Retur langs elva i
Leirungsdalen gikk som en vind.

Flere hundre store og små møtte opp på Kom deg ut-dagen ved Nevelvatnet. Barnas Turlag
Lillehammer, Fåberg fjellstyre, Utmarkslaget, Lillehammerfjellet tur- og løypeselskap,
Vegselskapet, Statsskog, Jeger- og fiskerforeningen, Speiderne og Lillehammer sopp- og
nyttevekstforening hadde et bredt spekter av tilbud; kanopadling, fisking, soppkontroll og
soppopplysning, natursti, servering av stekt ørret, sik, pølser, nydelig skogsoppsuppe m.m.
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I september dro vi på telttur i Langsua nasjonalpark i gryende høstfarger. Etter flere
sykdomsforfall var det til slutt 4 barn og like mange voksne som slo opp teltene sine ved
Huldertjerna. Lørdag gikk vi på oppdagelsesferd i nærområdet, lekte og spiste middag ved
bålet. Søndag morgen våknet vi til rim på teltet og gnistrende soloppgang. Etter en bedre
frokost ved bålplassen, rev vi teltene og gikk på topptur til Storhaugen.

I midten av september dro vi på overnattingstur til Vestfjellhytta i flott høstvær. Synd det ikke
var flere enn 4 barn og like mange voksne som hadde anledning til å delta.
17 barn og minst like mange voksne ble med Barnas Turlag (i regnvær) på tur til Søre Ålmarka i oktober. Vi gikk inn til gapahuken hvor vi lagde kunstverk med det vi fant i skogen.
De flinke kunstnerne presenterte stolt kunstverkene sine for dommerne. Så koste vi oss med
varme pølser og ostesmørbrød, før vi grillet marshmallows. Det mest spennende på turen var
veien tilbake til parkeringsplassen - den måtte vi finne ved å lete etter reflekser i skogen. Alle
fant veien tilbake! Takk for en fin tur!
26 barn deltok på klatring med Barnas Turlag på Tyrili i november.
Barnas Turlag avsluttet et flott turår med grilling og lek på Krokbua i november. De 5 barna
koste seg i snøen, spiste pølser, gikk natursti og poppet popkorn. Alle barna fikk «skyss» på
akebrett og på toppen av pulken tilbake til parkeringsplassen!
Trilleturer har vært gjennomført regelmessig hver torsdag (unntatt i ferier og helligdager).
Trilleturene er et godt tilbud til foreldre som er hjemme med barn, og som ønsker å trille og
trimme sammen i sosialt fellesskap. Et kjennetegn ved trilleturene er at de har ulike
utgangspunkt, og at de følgelig byr på stor variasjon i type turmål og terreng.
Friluftsskole
Vi har også gjennomført DNT skolefri i to uker på Krokbua i skolens sommerferie.
Konseptet går ut på at ungene leveres om morgenen og hentes igjen av foreldrene om
ettermiddagen. Natursti, turer til fots og med kano, spikking, orientering, førstehjelp og
matlaging på bål sto på programmet.
Kano
Vi har 6 kanoer i naustet ved Krokbua. Disse er populære for medlemmer og andre som kan
leie kano for en dag, og padle på strekningen Kanalen, Krokflø, Bottilflø og Tuveitflø. I år har
det vært en stor økning i antall utleide kanoer.
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Førstehjelpskurs
ble arrangert for turlederne på SFO-uka tidlig på sommeren, like før friluftsskolen.
Aktivitetslederkurs
Vi arrangerte aktivitetslederkurs for turledere i Barnas Turlag torsdag ettermiddag og kveld i
militærskogen på Jørstadmoen. 10 voksne fra DNT og Barnas Turlag i Øyer, Ringsaker og
Lillehammer lot seg inspirere av instruktør Monica Egeli fra DNT Nesodden turlag. Vi lærte å
bli kjent på barna vis, vi beveget oss rundt som giraffer, maur og andre dyr og laget taco og
lapper på primus. Deltakerne lekte mye, fikk mange nyttige tips fra den erfarne instruktøren
som utvekslet sine erfaringer med å være turleder for Barnas Turlag. Det ble en artig,
inspirerende og lærerik kveld!

Bidrag fra Sparebankstiftelsen
Barnas Turlag søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler til å utvikle området rundt Barnas
Turlag sin hytte på Krokbua, og var heldige å være blant de utvalgte denne gangen. Pengene
skal brukes til en enkel hinderløype og natursti i tilknytning til Krokbua. Tildelingen på
35 000,- ble overrakt på en markering hos DNB onsdag 4. desember 2019. Målsetningen er å
realisere aktivitetsløypa før høsten 2020.
Planer for 2020
Turprogrammet for Barnas Turlag er en samling av de turene styremedlemmene og noen
ekstra ressurspersoner har lyst til å gjennomføre. Dette har endt opp i et variert program som
forhåpentligvis vil glede hele målgruppa. Det er noen gjengangere på programmet, som
overnatting i svevetelt, treklatring, basecamp for de største og besøk til Engjom fritidsgård. Vi
har satt opp egen jubileumstur til Galdhøpiggen i juni, som vi gleder oss veldig til. I tillegg
skal vi padle på Dokkvatnet, overnatte i telt på Nordseter og gå på tur til mange fine turmål i
nærområdet. Vi ser fram til et nytt og innholdsrikt turår!
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BARNAS TURLAG ØYER
Høsten 2018 startet styreleder i DNT Lillehammer, Tom Harald Hansen, i
samarbeid med aktivitetskoordinator i Øyer kommune, Hilde Odden
Rom, et arbeid for å opprette Barnas Turlag Øyer. Tre interesserte meldte
seg, og de dannet en arbeidsgruppe som overtok arbeidet. Leder ble Beate
K. Utstumo, og de andre deltakerne i gruppa er Jeanette Rosenlund og
John Eikanger. Vi ville starte i det små, og planla fire arrangementer det
første året. Arrangementene våre ble trykt i turprogrammet, Facebookside
ble opprettet, og i januar 2019 var vi i gang.
Vi har fått god hjelp fra Hilde Odden Rom, Elise Løvlund, Erland Flaten
og Tom Harald Hansen i dette første året, og utover året ble det også litt
samarbeid med Barnas Turlag Lillehammer. Jeanette Rosenlund, Hilde Odden Rom og Beate
K. Utstumo deltok på det inspirerende aktivitetslederkurset i september, og i oktober hadde vi
felles planleggingsmøte i forbindelse med utarbeidelse av nytt turprogram. Vi har også
samarbeidet med Øyer-Tretten Røde Kors, BUA, Øyer kommune og Øyer fjellstyre.
Vi i arbeidsgruppa var enige om at målgruppa vår i første omgang kom til å være familier
med barn i barnehage- og småskolealder, og mente derfor det var viktig å tilby aktiviteter i
nærmiljøet til barnefamiliene. I tillegg har vi mange muligheter i fjellet, både sommer og
vinter.
Aktiviteter i Øyer 2019:
Kveldsmat i måneskinnet på Øyer Idrettsplass 21. januar
På vårt første arrangement møtte det ca. 20 barn med foreldre, til
tross for litt kaldt vær. Vi fyrte opp bålpanna, håpet på klarvær og
suste ned akebakken sammen med barna. Fullmånen fikk vi så vidt
skimtet mellom skyene, selv om det ble litt for tidlig på kvelden for
stor effekt av fullmånen. Skulle ønske at flere av foreldrene deltok
aktivt i akebakken, men ellers var vi veldig fornøyd med dette
første arrangementet.
Aktivitetsdag ved Rundhaugen 24. mars
Ved Rundhaugen i Trettenfjellet hadde vi et godt samarbeid med Røde Kors, som kjørte opp
ei rundløype til quiz rundt plassen litt i forkant, fraktet oss og utstyr inn med scooter og leide
ut plassen, med tilhørende gamme, til oss. Vi fyrte opp i gamma, fyrte opp bål ute, serverte
kaffe/te og twist, og delte ut premie til quiz-deltakerne. Dessverre var det ikke så mange
barnefamilier som fant veien til oss, men med flere barn i noen familier, telte vi ca. 15 barn på
dette arrangementet. Konklusjonen ble at det, tross fint vær, nok er en litt for lang skitur inn
til plassen for målgruppa vår, som er barnefamilier med barn i barnehagealder.
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Orientering for småtroll i Vegmuseet 28. mai
Heldige som vi er, har vi med oss John Eikanger som har drevet med
orientering, og som har tilgang på å låne digitalt utstyr, kart o.l. fra
den «hvilende» orienteringsgruppa til idrettslaget. Vi var nok litt
uheldige med været denne kvelden, for det var kaldt maivær og mye
regn. Til tross for været møtte det 21 barn med foreldre, hvorav 19
barn (to småsøsken i tillegg) registrerte seg og lånte digitale brikker.
Runden foregikk i trygge omgivelser på området til Norsk
Vegmuseum, og alle som deltok fikk pannebånd i premie og frukt,
sponset av Kiwi. Kveldsmaten spiste vi rundt bålpanna etterpå. Dette er et
arrangement vi ønsker å gjenta, da folk virket interesserte i denne aktiviteten og etterspurte
mere orientering for barn.
Kom deg ut-dagen ved Våsjøen 1. september
Kom deg ut-dagen ble også arrangert ved Våsjøen i 2018 av Elise
Løvlund og Hilde Odden Rom, og vi var heldige og fikk med dem på
laget igjen i 2019. Øyer kommune, BUA og Øyer fjellstyre deltok også
på arrangementet. Ca. 50 personer deltok på topptur, turtipp og
pølsespising. Det var også mulighet for å prøve fjellstyrets båt, og vi
fikk besøk av selveste turmaskoten Turbo, «på kroppen til» Tom
Harald Hansen 😉 Dette ble et flott arrangement, med positive
tilbakemeldinger fra deltakere.
Videre fremover
Høsten 2019 spurte vi etter flere turledere, og vi fikk to nye frivillige.
En av de to nye, Cathrine Koen, har også vært aktivt med på å
planlegge turprogrammet for 2020, noe vi er veldig glade for. Vi har utvidet turprogrammet
mye i forhold til oppstartsåret, men arrangerer fortsatt mest aktiviteter og småturer i
nærmiljøet nede i bygda. Vi har troen på at turgleden starter i det små i barnas nærmiljø. Vi
gleder oss til fortsettelsen, og ser frem til videre samarbeid med turlaget på Lillehammer.
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BARNAS TURLAG GAUSDAL
Styret
Styret i Barnas turlag Gausdal har i 2019 bestått av Liv Fyksen (leder), Karl Kleva, Torild
Utberg, Inger Granmo og Randi Myhre
Aktiviteter
Turåret startet med fullmånetur på Kjoshaugen i midten av januar. 8 barn og 7 voksne deltok.
Tradisjonen tro arrangerte Barnas Turlag Gausdal hundekjøring på Astridbekken i midten av
mars. Det deltok 32 barn, og alle fikk kjøre en runde hver med hundespann. Atle Bjerke holdt
5 hundespann, som gikk jevnt og trutt med 2 unger i hvert spann. Grillmester Liv Fyksen
serverte pølser og saft ved bålet.

Aktivitetsdagen ved badedammen i Follebu ble dessverre avlyst.
Kom deg ut-dagen ble markert med et arrangement ved Kittilbu utmarksmuseum. 16-17 unger
og ca. like mange voksne var med på guidet tur i kulturstien og koste seg i nærområdet.
Videre framover
Barnas Turlag Gausdal sliter med rekrutteringen og vil ha redusert aktivitet i 2020, men
gjennomfører hundekjøring og Kom deg ut-dagen. Barnas Turlag Lillehammer deler sine
turer på Facebooksiden til Gausdal, for å gi et bredere tilbud til barn i Gausdal.
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ÅRSMELDING 2019 FOR HYTTEKOMITEEN
Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder
Hyttekomiteen har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Per H. Jørgensen (leder)
Torbjørn Monset
Bodil Ulimoen
Brit Svoen
Åge Solheim
Jørn Breili
Tom Harald Hansen
Henning Jakobsen
Ragnar Manengen
Steinar Fossum
Arild Aamodt
Aina Irene Lien
Hallgeir Haugen
Oddbjørn Rundsveen
Inge Bugge Knudsen
Ragnvald Jevne
Ivar Engeland
Edel Klaape-Aasdal
Sigrid Skjølås
Emil Skjølås
Rasmus Kierudsen
Øyvind Larsen

Alle hyttene
Vetåbua
----«-------«-------«---Djupslia
----«-------«---Lyngbua
----»---Skjellbreidhytta
---------«-------Kittilbua
------«---Vestfjellhytta
-------»-------------«-------------«------Krokbua
-----«--------«--------«----

Krokbua, som primært er hytta til Barnas Turlag, ligger organisatorisk under hyttekomiteen
når det gjelder det bygningsmessige, mens disponeringa blir uendret.
Generelt om drift av hyttene:
Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynsmenn) er å holde hyttene i orden, med
rydding og renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass
og nødvendig forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater.
Tilsynsmennene forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider.
Større vedlikeholdsarbeider søkes utført på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av
respektive tilsynsmenn. Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalingskassene på
de respektive hytter, og å bringe betalingsblanketter til Vandreskoen, ev. til leder for
hyttekomiteen for videre behandling.
Det tilstrebes å få til minimum månedlige besøk på alle hyttene for å sjekke status, og hente
betalingsblanketter. I vintersesongen kan det gå lengre mellom besøkene, spesielt på de
hyttene som er minst brukt.
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Det er nå innført booking av sengeplass på Skjellbreidhytta og Vestfjellhytta, og det kan se ut
som om dette har hatt en positiv effekt på besøket på disse hyttene.
DNT Lillehammer fakturerer nå selv sine gjester via regnskapssystemet til Azet, noe som har
ført til en betydelig besparelse for foreningen.
Utførte dugnader/tiltak i 2019:
Vetåbua:
Rengjøring og rydding, etterforsyning av proviant, rydding av skog, kapping, kløyving,
stabling av ved, samt rydding av kvist i denne omgang øst for Almenningsvegen (utsikt mot
Goppollen). Omfattende vedlikehold på sikringsbua; peisen på stua fjernet, ny ovn, ny tram.
Begge hyttene og nyeste uthus beisa. Eldste uthus omsøkt revet og søknad om nyoppføring av
uthus er i prosess.
Djupslia:
Vanlig tilsyn/vedlikehold. Vegen ned til hytta er utvidet slik at løypemaskina kommer seg
ned, i tillegg er det tynna ut nedover mot vannet. Vannpumpa er reparert etter havari 2 ganger.
Lyngbua:
Vanlig tilsyn, 50 dugnadstimer.
Skjellbreida:
Ordinært tilsyn. Mindre vedlikeholdsarbeider; utskifting av vindskier og vannbrett
(hakkespettangrep). 50 dugnadstimer.
Kittilbua:
Ikke utført spesielle tiltak utover rengjøring, mottak av ved og ordinært tilsyn. Noe rydding av
kratt rundt hytta. I skrivende stund har vi opsjon om dialog med Statskog om overtakelse av
nåværende hytte (tiltenkt funksjon som sikringsbu/hundekvarter). Vi er videre i dialog med et
par leverandører av ev. ny hytte i samlokasjon med eksisterende hyttekompleks.
Vestfjellhytta:
Vanlig tilsyn/vedlikehold.
Krokbua:
Vanlig tilsyn/rengjøring. Solcelleanlegget er på det nærmeste ferdig. Det er behov for større
uthus/skåle, noe vi må se på framover.
Samlet dugnadsinnsats:
Som foranstående oversikt viser, har tilsynsmenn og andre hatt til sammen ca. 1250
dugnadstimer på hyttene.
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PLANER FOR 2020
Alle hyttene:
Rengjøring, skifting av sengetøy og generelt ettersyn, sjekk/utskifting av batterier til
røykvarslere og brannslukkingsapparater. Gå gjennom, og systematisere, «oppslagsjungelen»
i hyttene. Ta i bruk sjekkliste for utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene.
Alle til orientering: Vi planlegger å innføre et datasystem – FDV (Forvaltning, Drift og
Vedlikehold) som allerede brukes av flere foreninger i DNT, samt flere større virksomheter
(Statsbygg m.fl.). De som bruker dette, skryter av god oversikt, og det skal være lett å bruke.
Vi kommer til å samarbeide med for eksempel HHT om kursing/innføringen av dette. Vi
kommer tilbake til mer om dette.
Vetåbua:
Fortsatt påtrykk for nytt uthus/lager, videre hogst som kompensasjon for gjengroing. Delvis
utskifting av panel på sikringsbua?
Djupslia:
Diverse kompletterende arbeider; fortsatt skogrydding mot vatnet og utbedring av vegen ned
mot hytta; tilrettelegging for maskinkjøring av skiløype. Planlagt gjenfylling av mygghølet
ovafor hytta.
Lyngbua:
Komme i dialog med Øyer kommune vedr. planer om ny og tidsmessig hytte på stedet.
Skjellbreida:
Jobbe videre med ev. kjøp. Beising og maling.
Kittilbua:
Jobbe videre med ev. kjøp, og dersom det går i orden; planlegge ev. sikringsbu med mer.
Reparasjon av nedsunket svalgang.
Vestfjellhytta:
Vi er i prosjektmodus for anlegget; ombygging av uthus til sikringsbu/ hundekvarter samt
omdisponering av nåværende «hunderom» til lager/skåle. Vi jobber med et kostnadsoverslag.
Krokbua:
Fullføre arbeidet med solcelleanlegget, samt utvide skålen (?).
Gråhøgdbua
Arbeidet går sin gang. Foreløpig på planleggingsnivå: Maihaugens folk jobber med
registrering av alt som skal opp igjen på museet og det rent tekniske i forbindelse med
flyttinga. DNT Lillehammer jobber med å bidra til finansiering av prosjektet.
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Besøk på hyttene i 2018:
Des. -18 – des. -19
Hytte

Djupslia
Vetåbua
Lyngbua
Skjellbreida
Kittilbua
Vestfjell
Krokbua
Totalt

Des. -17- des. -18

Overnatting

Dagsbesøk

656
569
77
114
101
307
150
1974

33
18
3
1
3
3
350
411

Sum

Overnatting

689
587
80
115
104
310
500
2385

595
614
86
70
76
253
120
1814

Dagsbesøk

17
10
3
4
4
13
350
401

Sum

612
624
89
74
80
266
470
2215
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ÅRSMELDING 2019 FOR DNT UNG
DNT ung Lillehammer har for året 2019 gjennomført 25 aktiviteter, hvorav 13 har vært en del
av lavterskeltilbudet Lillymandag, 8 større og planlagte turer, 2 kurs, ett årsmøte og ett
miljøvennlig arrangement; Grønn fredag.
Måneskinnstur på Nordseter
Turen hadde 18 påmeldte og var et samarbeid mellom Friluftsgruppa på HINN og DNT ung
Lillehammer. Skituren gikk fra Lillehammer Fjellstue og innover for å finne måneskinnet, noe
vi fant og storkoste oss med! På turen var det både internasjonale studenter og engasjerte
skiløpere der vi splittet oss i to grupper. Samarbeidet fungerte godt, og det ble signalisert et
sterkt ønske om flere lavterskelturer som denne.
Isklatring i Mesnaelva
Turen hadde 11 påmeldte og har nå offisielt blitt en tradisjon (tredje året på rad)! Dette er en
tur vi ser er populær, unik og enkel å få til. Samarbeidet med DNT Lillehammer Fjellsport
fungerte veldig bra, der de stilte med instruktør og vi stilte med turleder som skapte god
stemning. Anbefales sterkt å fortsette med denne tradisjonen.
Lillehammer til Rena på ski
Turen hadde 2 påmeldte med 2 turledere. De som deltok var veldig fornøyde. Vi tror at få
deltok på denne turen fordi det er en lang distanse og den appellerer til et smalt publikum.
Hundekjøring i Gausdal
Turen hadde 22 deltakere og ga mulighet for både sosialisering ved bålet og hundekjøring.
Dette er en tur vi ser har svært mange på venteliste. Suksessen med denne aktiviteten tror vi
kommer av at den er unik og har en lav terskel.
Ferskingkurs i friluftsliv
Kurset hadde 4 stykker som fullførte med godkjent bevis. Dog var det 8 stykker med fra start,
der uheldigheter førte til at de ikke kunne fullføre. Kurset anbefales gjennomført som en del
av samarbeidet mellom Friluftsgruppa på HINN og DNT ung Lillehammer fordelt utover flere
Lillymandager til neste år.
Hengekøyetur
Turen hadde 9 deltakere og gikk opp til Balbergkampen der vi fant Lillehammers beste
hengekøyespot (ved gapahuken). Deltakerne utfordret resten av DNT ung til en
hengekøyechallenge om å ha flest hengekøyer i høyden, der vi klarte hele 7 stykk. Turen
anbefales sterkt å gjennomføres til neste år.
Årsmøte DNT ung
Arrangementet hadde 4 deltakere der vi gikk gjennom hva som hadde skjedd i året som var og
valgte inn til nytt styret. Lasse Mikalsen ble valgt som styreleder, mens Anne Larsen og
Kristine Fjeld ble valgt som styremedlemmer.
Kajakkurs
Kurset hadde 9 deltakere. Instruktøren var Jan Flor som holdt et godt kurs der alle fikk
grunnkurs hav. DNT ung fikk nedsatt pris, noe vi tror bidro til at så mange meldte seg på.
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Ettersom DNT ung Lillehammer ønsker å ha kajakkturer i 2020, anbefaler vi at vi da
gjennomfører 2 slike kurs; ett før og ett etter sommeren.
Toppturer fra Spiterstulen
Denne turen ble avlyst på grunn av for få deltakere, trolig fordi den ble lagt til sommerferien.
7-fjellstur m/ DNT ung Lillehammer
Turen hadde 3 deltakere av totalt 9 påmeldte. Mange trakk seg nok på grunn av dårlig vær.
DNT Lillehammer gjør en strålende innsats med å arrangere dette arrangementet der DNT
ung kan “henge seg på” og gjennomføre en veldig god og enkel tur.
Tur til Gaustadtoppen
Denne turen ble avlyst etter at det ble gjort en ønskemåling på et kick-off arrangement i
starten av september. Den ble byttet ut med “Hyttetur til koselige Djupslia».
Hyttetur til koselige Djupslia med DNT ung
Turen hadde 11 deltakere der over halvparten var internasjonale studenter. Dette var en sosial
tur der vi ble bedre kjent; med spill på kvelden, padling og tur til Korpeberget. Slike enkle
turer til DNT Lillehammer sine egne hytter anbefales sterkt, ettersom de viser Lillehammers
flotte natur og vi bruker våre egne hytter. Turen anbefales til neste år, men som en
førjulsstemningstur i november.
Hytte til hytte i Langsua - Jotunheimens forgård
Turen hadde 8 deltakere og var egentlig planlagt som en høsttur med besøk innom
Storhøliseter, Storkvolvbua og Skriurusten. På grunn av været og at turen ble gjennomført i
slutten av oktober, gikk vi fra høsten, gjennom snøgrensa og inn i vinteren. Turen ble tilpasset
slik at den bare gikk til den første hytta, Storkvolvbua, og tilbake igjen, noe deltakerne var
veldig fornøyd med. Denne anbefales igjen til neste år, men i september.
Grønn fredag
Grønn fredag ble arrangert på Vandreskoen. Til tross for at tilgjengeligheten var enkel (i
byen), var det færre som møtte opp i år enn tidligere. En hypotese er at det er vanskeligere å
komme seg til byen med utstyr enn om man hadde brukt bil (noe som er litt ironisk siden
Grønn fredag fremmer miljøet). Styret var også veldig opptatt i denne perioden, noe som
gjorde det vanskelig å markedsføre og prioritere arrangementet.
Lillymandag
Lillymandag er et konsept av turer som skal være lavterskel, enkle å gjennomføre for både
deltakerne og turlederne og skape en mer kontinuerlig gjeng av friluftsentusiaster. Det startet
som et pilotprosjekt før påske, av Trygve Aarnes Nyborg og Lasse Mikalsen, og fortsatte som
et prosjekt DNT ung Lillehammer satset på fra og med sommeren 2019. En av de viktigste
suksessfaktorene er samarbeidet vi har hatt med Friluftsgruppa på HINN. Dette baserer seg på
at Friluftsgruppa og DNT ung Lillehammer har hatt ansvaret for annen hver mandag. Totalt
har det vært over 13 arrangementer, med til sammen 120 deltakere.
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Styrearbeid
Gjennom 2019 har vi fokusert på, og klart å opprette, et tettere samarbeid med Friluftsgruppa
på HINN. Dette har vi hovedsakelig gjort gjennom mandagsturene Lillymandag, som nå er et
samarbeidskonsept mellom oss og dem. I tillegg har vi fokusert på å nå ut til elever i
videregående skole, der vi i desember klarte å opprette en DNT ung «minigruppe». Dette er
fire kontaktpersoner som vil spille en viktig rolle knyttet opp mot turer som blir arrangert for
denne aldersgruppen fremover. Vi mener disse to samarbeidene, med høgskolen på HINN og
DNT ung «minigruppen» på Lillehammer videregående skole avd. Sør, har vært spesielt
viktige for 2019 og vil være viktigere for 2020.
Styret i DNT ung Lillehammer består i dag av fire personer: Lasse Mikalsen (styreleder),
Anne Larsen (turlederansvarlig), Kristine Fjeld (medieansvarlig) og Jens-Olav Ørpen
Hausken (aktivitetsansvarlig).
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