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Årsmelding for Ullensaker Turlag 2019
1. Årsmøtet
Årsmøtet 2019 ble avholdt den 12. mars 2019 i lokalene til Ullensaker Frivillighetens
hus, Sveavegen 36, 2050 Jessheim. 16 stemmeberettigede medlemmer møtte.
Årsmeldingen gjelder for Ullensaker Turlags (UT) virksomhet for kalenderåret 2019.
2. Valg
Årsmøtet valgte kasserer og sti - og merkeansvarlig, styremedlem og sekretær. Det ble
valgt to nye medlemmer til valgkomiteen. Valgene var enstemmige.
Styrets sammensetning i 2019:
Leder: Atle Forbord (gjenvalgt til 2021)
Kasserer: Ann-Mari Grøndalen Lund, (gjenvalgt til 2021)
Styremedlem: Ingeborg Knutsdatter Gresaker (ikke på valg)
Styremedlem/ Ansvarlig Barnas Turlag Daniel Nordmeland, (gjenvalgt til 2021)
Styremedlem/ Sti- og merkeansvarlig: Morten Engebrektsen, (valgt for 1 år til 2020)
Sekretær: Lisa Johanne Muldbakken (ikke på valg)
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Valgkomité:
Kirsti Jenny Bakke, (Ikke på valg)
Jane Larsen (Valgt for 2 år)
Asbjørn Gundersen (Ny, valgt for 2 år)

3. Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter i perioden.

4. Organisering av arbeidet
UT har organisert arbeidet med en Tur- og aktivitetsleder, Sti - og merkeleder og en
leder for Barnas Turlag. De ansvarlige lederne har sine egne arbeidsgrupper innen sitt
område. I tillegg har styret en økonomiansvarlig, sekretær og styreleder. I mai 2019
bad sekretær om fritak fra vervet. Det er årsmøtet som velger styrerepresentanter.
Styret kan ikke frita noen som er årsmøtevalgt. Styret besluttet at styreleder overtok
sekretærfunksjonen til neste årsmøte.

5. DNT Oslo og Omegn - møter med lokallagene
Styret har vært på to møter med alle lokallagene i DNT Oslo og Omegn.
Viktige tema på møtene har vært:
• Nytt regnskapsoppsett, samt nye kriterier for fordeling av sentrale midler mellom
turlagene i DNT Oslo og Omegn.
• Kommunikasjon – bruk av turlagenes internettsider og Facebook
• Økonomi
• Erfaringsutveksling mellom turlagene
• Statistikk for aktivitet og dugnad
• Endring i organisasjonen i DNT Oslo og Omegn for 2019
• Samarbeidsavtalen mellom DNT Oslo og Omegn og turlagene

6. Medlemmer
Medlemsregistrering skjer i regi av DNT Oslo og Omegn. Medlemstallet pr
31.12.2019 var 1296. Dette er en økning på 48 medlemmer fra 2018.
7. Tur – og aktivitetsgruppa
•

Antall turledere i Ullensaker Turlag pr 31.12.19
o Gjennomført turlederkurs og som er «aktive» – 18 personer
o Turledere med kurs som har vært «passive» i 2019 – 10 personer (noen er
aktive i Barnas Turlag)

•

Arrangement i regi av Tur- og aktivitetsgruppa i 2019
o 19/1 – Fullmånetur, Jernbanemarka - 34 deltagere
o 2/2 - Kom deg ut-dagen, Nordbytjernet – ca 1 000 deltagere (i samarbeid med
Barnas Turlag Ullensaker)
o 23/2 – Skitur, Langelandsfjellet – 13 deltagere
o 17/3 – Urban vintervandring, Jessheim – 17 deltagere
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o 28/4 – En smakebit av Pilegrimsleden, Kløfta til
Raknehaugen – 42 deltagere
o 7/5 – Lavterskeltur I, Jernbanemarka – 7 deltagere
o 12/5 – Vårtur i Ravinene, Gardermoen – 75 deltagere
o 16/5 – Langtur langs våre nye stier,
Åsmarka/Langelandsfjellet – 30 deltagere
o 4/6 – Lavterskeltur II, Jernbanemarka – 6 deltagere
o 5/6 - Internasjonal tur, Hiltonskogen – 30 deltagere
o 16/6 – Rundtur, Romeriksåsen/Holter Almenning – 15
deltagere (medarrangør Gjerdrum Turlag)
o 30/6 – Midtsommertur, Mogreina/Sandtjern – 18 deltagere
o 2/7 – Lavterskeltur III, Jernbanemarka – 5 deltagere
o 6/8 – Lavterskeltur IV, Jernbanemarka – 12 deltagere
o 11/8 – Historisk byvandring, Jessheim sentrum – 130 deltagere
o 25/8 – Langtur ullensakershøyeste punkt, Hasleråsen/Nordkisa – 15 deltagere
o 1/9 – Kom deg ut-dagen, Sandtjernhytta – 300 deltagere (i samarbeid med
Barnas Turlag Ullensaker)
o 3/9 – Lavterskeltur V, Jernbanemarka – 4 deltagere
o 15/9 – Båltur med lokalhistorie, Holtmarka/Røverskansen – 14 deltagere
o 12/10 – «Lysvandring», Nordbytjernet – i regi av Ullensaker kommune
o 13/10 – Internasjonal søndagstur, Jernbanemarka – 20 deltagere
o 17/11 – Historisk tur, Trandumskogen og Aurtjern – 45 deltagere

•

Møter og kurs Tur og aktivitetsgruppa 2019
o Møter i turledergruppa – 2 møter er gjennomført med totalt 23 deltagere

•

Antall dugnadstimer Tur og Aktivitetsgruppa 2019 – Totalt 476 timer
o Dugnad i sammenheng med turer og arrangement: 360 timer
o Kurs og opplæring: 32 timer
o Møter, administrasjon, korrespondanse internt/ eksternt: 84 timer

8. Barnas Turlag
•

Antall aktivitetsledere i Barnas Turlag Ullensaker per 31.12.19
o Gjennomført aktivitetslederkurs og som er «aktive» –13 pers
o Aktive medturledere som ikke har gjennomført kurs –1 pers
o Aktivitetsledere med kurs som har vært «passive» i 2019 – 3 pers
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•

Arrangement i regi av Barnas Turlag i 2019
o 14/1 – Reflekstur, Svarttjern – 100 deltager
o 3/2 - Kom deg ut-dagen, Nordbytjernet – ca 1000
deltagere (i samarbeid med Ullensaker Turlag)
o 16/2 – Aketur, Stensbyfjellet – 150 deltagere
o 16/3 – Skitur, Speiderhytta – 12 deltagere
o 7/4 – Kart- og kompasstur, Sandtjernhytta – 52
deltagere
o 12/5 – Vårtur i ravinene, Ravinene Gardermoen – 75
deltagere
o 15/6 – Kanotur, Hersjøen – 36 deltagere
o 29/6 – Fuglekassetur, Åssand – 19 deltagere
o 7/8 – Kveldsmattur med bærplukking, Allergotskogen – 50 deltagere
o 14/8 – Kveldsmattur med bærplukking, Allergotskogen – 30 deltagere
o 24/8 - Sykkeltur, Brennifjell/ Jessheim nord – 30 deltagere
o 1/9 – Kom deg ut-dagen, Sandtjernhytta – 300 deltagere
o 14/9 – Historisk familiedag, 350 deltagere - Raknehaugen (i samarbeid med
Raknehaugens venner, Ullensaker Bueskytterklubb og Ullr Vikinglag)
o 27/10 – Halloweentur, Aurtjern – 150 deltagere
o 16/11 – Hodelykttur, Rundhaugen – 23 deltagere
o 8/12 - Adventstur i skogen, Åsmarka - 70 deltagere
I tillegg deltok vi på «Lysvandring» ved Nordbytjernet 12/10-19 i regi av
Ullensaker kommune.

•

Møter og kurs Barnas Turlag 2019
o 4/3 - Aktivitetsledermøte, Jessheim –7 deltagere
o 27/3 – Møte med Ullensaker Frivilligsentral om bruk av Frivillighetens hus, -1
repr BTU
o 6/9 – Møte med Raknehaugens venner og Ullr Vikinglag, Raknehaugen -2 repr
BTU
o 4/11 - Aktivitetsledermøte, Jessheim – 5 deltagere
o 5/11 – Møte angående Historisk familiedag, Frivillighetens hus – 2 repr BTU
o 28/11 - Aktivitetsledermøte, Jessheim – 4 deltagere

•

Antall dugnadstimer Barnas Turlag 2019 – Totalt 1150 timer
o Dugnad i sammenheng med turer og arrangement: 800 timer
o Kurs og opplæring: 116 timer
o Møter, administrasjon, korrespondanse internt/ eksternt: 150 timer
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•

Andre forhold
o Inngått leieavtale på kapellhenger med Ullensaker Røde Kors for lagring og
transport av Barnas Turlag materiell

•

Oppsummering
o Driftsform Ullensaker Turlag (UT): Leder av Barnas Turlag Ullensaker (BTU)
sitter som styremedlem i UT. Organiseringen og arbeidsfordelingen i UT
oppleves god sett fra BTU ståsted. Det er i tillegg jevnlig og direkte kontakt
mellom BTU og DNT Oslo og Omegn ved ansvarlige for aktiviteter friluftsliv/
BT. Dette anses som en godt fungerende arbeidsmåte oppover i næringskjeden
o Første hele år: Barnas Turlag Ullensaker har i 2019 etablert seg med
arrangement gjennom hele kalenderåret, og ca 20 arrangement totalt
o Deltagersnitt: På ordinære turer (ikke KDU eller fellesarrangement) kun i regi
av BTU er det et deltagersnitt på 83 deltagere, med totalt 35 timer
gjennomsnittlig dugnadsinnsats på hver av disse turene
o Aktivitetsledere: Det er behov for flere aktivitetsledere for å opprettholde
aktivitetsnivået på ønsket nivå, og eventuelt utvikle flere og nye turer. Antall
frivillige er på et sårbart nivå, og hviler i stor grad på enkeltpersoner
o Arbeidsmetode: Da de aller fleste aktivitetsledere har en hektisk både jobb- og
familiehverdag, foregår det meste av planlegging og koordinering via digitale
løsninger (mail, messenger, FB)
o Samarbeid: Flere av arrangementene har blitt arrangert i samarbeid med andre
lag og foreninger, og dette har vært svært positivt. Det er et mål å samarbeide
med enda flere fremover.

9. Aktiv i 100
I 2019 etablerte Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors et samarbeidprosjekt
Aktiv i 100. Det var tilbud om turer i nærmiljøet med 2-3 timers varighet. Målgruppen
var eldre og andre voksne som var hjemme på dagtid og som trenger å komme i
aktivitet. Vi arrangerte også turer til steder/områder hvor det var nødvendig med
transport. Turene var gratis for deltakerne. Tiltaket ble støttet økonomisk av
Helsedirektoratet via DNT sentralt. Det var følgende turer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.05.19 Nordbytjern
12.06.19 Langelandsfjellet
07.08.19 Kløfta - Kløftaparken – Modelljernbane
28.08.19 Ekebergparken - skulpturpark
02.09.19 Tur til Morskogen – Samarbeid med Ullensaker Frivillighet
04.09.19 Raknehaugen
18.09.19 Utsikten
09.10.19 Nordbytjernet
23.10.19 Nærområde Jessheim
06.11.19 Blindesenteret i Hurdal

Totalt har det vært 136 deltakere og 106 dugnadstimer i Aktiv i 100 gruppa.
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10. Sti – og merkegruppa
Sti-og merkearbeidet har mange medlemmer, men har vært avhengig av noen få aktive
medlemmer. Arbeidet med planene for merking av Jessheim Nord kom først i gang i
midten av juni. Det var nesten 2 måneder etter opprinnelig plan. Med omfattende
konsulentbistand fra Odd Trones klarte vi imidlertid å merke Jessheim Nord høsten
2019.
Det har vært to møter i sti-og merkegruppa. Arbeidet med oppsetting av stolper,
oppsetting av skilt, etablering av to nye stier og blåmerking, har vært avhengig av
noen ildsjeler.
Merking av Jessheim Nord
De aller fleste skiltene er satt opp. Det mangler et par
navneskilt, samt oppsetting av flere pilskilter. Skilt
ved Algarheim skole vil bli satt opp når
byggearbeidene er avsluttet.
Det gjenstår noe blåmerking. Det er satt opp
midlertidige kartoppslag på de aller fleste
skiltstolpene. Permanente kartoppslag vil bli satt opp
våren 2020. Blåmerkingen vil bli fullført så fort det
værmessig er mulig i 2020. Fargerike Sletvold har
sponset turlaget rikelig med blåmaling og pensler.
Den nyetablerte stien fra Liavegen og til Nordteigen
over Liamåsan, synes å fungere bra. Det samme er
tilfelle med den nye stien fra Linløkka til
Brennifjellet. Prosjekt Jessheim Nord ble finansiert av
midler fra Akershus fylke via DNT Oslo og Omegn.
Prosjektet ble avsluttet med utgifter på kr 81 000.-.
Bistand fra Ullensaker kommune og dugnadsinnsats
kommer i tillegg.
Merking av stier i Kopperudåsen, Rømådalen og Kopperudtoppen
Det er alt foretatt skiltbestilling for merking av stinettet i Kopperudåsen, Rømådalen
og Kopperudtoppen. Skiltene vil bli levert tidlig vår 2020.
Skiltbestillingen innebærer at stinettet i Ullensaker knyttes sammen med stinettet i
Dal/Hasleråsen via Kopperudtoppen, og Brårud/Nes fra Rømådalen
Tormod Storsveen Throndsen har via Hauerseter Sportsklubb, fått midler fra
Gjensidige Stiftelsen til å bygge overgang nord i Langtjern. Det gjør at vi kan binde
stinettet i Kopperudåsen til stinettet i Hovinfjellet.
Karsten og Guri Thorvaldsen har satt opp en gapahuk på Korpeberget. Denne
gapahuken blir inkludert i det planlagte stinettet.
I arbeidet med navnsetting av stikryss har vi samarbeidet med grunneierne.
Rydding etter skogsdrift i Åsmarka – Gangbaner Åssand - Ås
Det har vært skogsdrift i Åsmarka. Enkelte stipartier er ødelagt, og det kan ta noe tid å
reparere skadene m.m.
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På grunn av byggearbeider på Borgen ble stien fra Stordammen til Keisebakken
midlertidig lagt om. Det er enda noen våte partier.
Det skal legges noen gangbaner over våte områder på stien mellom Åssand og Ås. Vi
har sikret oss materialene og tillatelse fra grunneierne. Vi tar sikte på å få kjørt ut
plankene på vinterføre og at vi får gjort jobben til våren.
Gangbane ved Pinnebekken
I mai bygget vi en ca 100 m gangbane ved Pinnebekken. Gangbanen ble finansiert av
Grefsen Eiendom. En gammel gangbane ble tatt opp. Disse materialene må fjernes.
Dette må tas til våren 2020.
Merking av stier i Hovinfjellet
Dag Vollset har gjort en fantastisk jobb. Han har utarbeidet en skiltplan for området.
Det blir merket stier til Setergrenda, Hauerseter Stasjon, Mogreina Kapell, Mogreina
skole og til Sætre. Skiltene er satt i bestilling. Det er planlagt noe over 30 skiltstolper.
Merking av stier i Holtmarka
Trond Skedsmo på Borgen har laget utkast til merking av vandrestier. Vi har
forhåndsbestilt skiltene. Vi vil i løpet av januar 2020 ferdigstille skiltplanen. Det
samarbeides med Ove Antonsen i Nes. Det er foreslått å sette opp 20 skiltstolper.
Vedlikehold av stinettet
Stiene som er merket må vedlikeholdes. Sti- og merkegruppen har delt opp de
merkede områdene i avsnitt, hvor medlemmer jevnlig sjekker status og melder inn
behov for større innsats. Vi ser også at andre rydder og fjerner trefall. Skilt og
karttavler har mange års levetid, men det må regnes med vedlikehold av skiltene som
er av tre etter ca. 5-10 år. Det er stor vekst i Ullensaker kommune slik at det må
forventes at stiavsnitt blir berørt av byggearbeider. Her vil Turlaget etter beste skjønn
tilpasse merkingen.
Dugnadsinnsatsen
Turlaget har en aktiv Sti- og merkegruppen på omkring 10 personer. Det er mange
som har meldt sin interesse, men som ikke responderer når det er behov for innsats.
Dugnader har stort sett blitt utført på dagtid med 3-4 timers økter.
Det er utført 2199 dugnadstimer.
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11. Møter med eksterne
• 14/10 – Møte med Museene i Akershus, Ullensaker Museum v/Åse Mørk. I tillegg
til leder i Ullensaker Turlag deltok leder i Barnas
Turlag og Tur- og aktivitetsgruppa
• 17/1 og 13/11 – Samarbeidsmøte mellom turlagene på
Øvre Romerike: Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og
Ullensaker
• 19/12 – Møte med ordfører i Ullensaker

12. Samarbeid med Ullensaker kommune
UT vil gi Ullensaker kommune stor honnør for et utmerket samarbeid. Vi vil spesielt
framheve enhetene for Idretts og Friluftsliv og Kulturkontoret.
UT vil berømme Ullensaker Kommune for den støtte vi har fått i 2019. Via DNT Oslo
og Omegn har vi kontakt med turlagene i de andre kommunene. De fleste turlagene
klager på manglende støtte fra kommunen. Ullensaker Turlag kan imidlertid bare
fullrose kommunen for et meget godt samarbeid. Dette er noe DNT Oslo og Omegn
har lagt merke til.
Kommunen har gitt Ullensaker Turlag fri tilgang på Sandtjernhytta. Hytta blir brukt
både til arrangementer og kursvirksomhet og ikke minst til «Kom deg ut dagen» i
september.
Kommunens bidrag vil være meget viktig for det arbeidet som planlegges for 2020
Vi må også framheve det gode samarbeidet med Ullensaker Frivillighet.

13. Samarbeid med andre
UT vil framheve det gode samarbeidet med grunneierne i de aktuelle områdene. Dette
er en viktig forutsetning for etablering av gode vandrestier.
Vi har også hatt et utmerket samarbeid med Ullensaker Historielag, Børgeborgerne,
Nordbymoen Vel, Inn på Tunet, Raknehaugens venner, Ullr Vikinglag, Ullensaker
Røde Kors, Forsvaret, Ullensaker Museum, Romerike Sopp - og Nyttevekstforening,
Ullensaker Museum, Ullensaker Orienteringsklubb, Ullensaker Bueskytterklubb og
Hauerseter Sportsklubb.
Vi vil også rette en stor takk til øvrige personer som har krydret våre turer med sin
kunnskap.

14. Informasjon - foredrag
Lederen orienterte den 05.09.19 om aktivitetene i Ullensaker Turlag i tilknytning til et
kirkelig arrangement i Jessheim Arbeidskirke.
Leder kåserte om Ullensaker Turlags virksomhet for Jessheim Lions på Lykkebo
17.09.19.
Den 19.12.19 hadde styret møte med ordfører Schumacher hvor vi orienterte om UT´s
virksomhet.
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15. Brukerrådet for Ullensaker Museum
Ullensaker Turlag fikk en forespørsel om å oppnevne et medlem i Brukerrådet for
Ullensaker Museum. Odd Trones er turlagets medlem og Knut Jørgen Syversen er
varamedlem.
16. DNT Oslo og Omegn – Turutvalget
Styret i DNT Oslo og Omegn oppnevnte et utvalg som hadde som oppgave å
gjennomgå samarbeidsavtalen mellom DNT Oslo og Omegn og de lokale turlagene.
Atle Forbord oppnevnt som medlem i gruppen. Gruppen avga sin innstilling i
desember 2019.

17. Opplæring/Kurs
I løpet av 2019 har Ullensaker Turlag gjennomført følgende
kurs:
• 6/3 - Ambassadørkurs DNT, Jessheim – 6 deltagere
• 25/4 - Ambassadørkurs DNT, Jessheim – 12 deltagere
• 27/4 – Nærturlederkurs DNT, Sandtjernhytta – 13
deltagere
• 27/4 – Aktivitetslederkurs DNT, Sandtjernhytta – 14
deltagere
• 27/6 – Førstehjelpskurs, Frivillighetens hus, Pakkhuset –
7 deltagere
18. Dugnadsinnsats
Ullensaker Turlags og Barnas Turlags aktivitet er avhengig av frivillig innsats fra
medlemmene. I 2019 er det registrert 3100 dugnadstimer.
19. Facebook – Hjemmesidene til UT
Profilering av Ullensaker Turlag, turlagets arrangementer, turer og
stimerking/dugnader skjer via flere medier.
• Facebook er det viktigste mediet som når flest personer. Vi har to facebook sider:
1. Ullensaker Turlag - har pr 31. januar 2020 hele 2 286 følgere. Det er en
økning på 377 personer i løpet av det siste året.
2. Barnas Turlag Ullensaker - opprettet i 2018 og har pr 31. januar 2020
754 følgere. Det er en økning på 355 personer i løpet av det siste året.
• Hjemmeside - https://ullensaker.dntoslo.no/ Alle UTs turer og arrangementer
legges ut på hjemmesidene og kobles mot våre facebook-sider. På
hjemmesiden finnes også turkalender og informasjon om turlaget.
Turer og arrangementer profileres også i Romerikes Blad (både på nettsiden og i
papiravisen under Det Skjer) og hos Jessheim Puls (nettsiden).

20. Økonomi
• Tilskudd fra Ullensaker kommune
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Samlet økonomisk tilskudd fra Ullensaker Kommune var i 2019 på kr 18 000
•

Regnskapsfunksjonen
Regnskapet blir ført sentralt av DNT Oslo og Omegn som også sørger for at
regnskapet blir revidert av revisor. Ullensaker Turlag sørger for betaling av
fakturaer, følger opp prosjekter vi har fått tilskudd til herunder rapporteringer samt
fører et "skyggeregnskapet" som avstemmes mot regnskapet som er ført sentralt.

Jessheim, 4. februar 2019

Atle Forbord

Morten Engebretsen

Ann-Mari Grøndalen Lund

Daniel Nordmeland

Ingeborg Knutsdatter Gresaker

Lisa Muldbakken

