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1. HOVEDSTYRET
1.1 Hovedstyrets medlemmer og organisering
Styrets sammensetning:
Styremedlemmer:

Ragnvald Jevne,
Jan Erik Mæhlum,
Roar Halvorsen,
Wenche Wister
Dag Sulheim,

leder fra 03.04.03
nestleder
økonomi
miljø
ungdom

I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2004:
Ragnar Manengen
Hyttekomiteen
Erik Hanssveen
Sti- og løypekomiteen
Anne Siri Rønning Bakkeberg
Turkomiteen
Hilde Rindal
Fjellsportgruppa (LOF)
Erik Hjelle Carlson
Ungdomsgruppa
Anne Brit Lee Thorsrud
Barnas Turlag
Organisering av styret
LOTs styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar til å
samordne foreningens mangesidige aktiviteter.
Styremøter
Det utvidete styret har hatt 6 møter i perioden. En rekke saker er behandlet og mye gjensidig informasjon er
utvekslet.

1.2 Økonomi
Organisering av økonomiarbeidet
I år 2004 har regnskapsbyrået VISMA Services fortsatt ført regnskapet for LOT.
Daglig leder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Roar Halvorsen har samarbeidet med
daglig leder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.
Regnskap-03/04. Revisjon
Regnskapet for LOT for 2003 ble framlagt, gjennomgått og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av
Ernst & Young. Revisjonsrapport foreligger på LOT-kontoret.
Regnskapet for 2004 vil bli framlagt for årsmøtet 10.03.05 for gjennomgang og godkjenning.
Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor hvert år. Vi har ikke fått medhold fra revisor til å forlate
den regnskapsmessige avskriving som gjøres i regnskapet hvert år. Vi forholder oss til dette, men fremhever at
dette er kun av regnskapsteknisk karakter, og har ikke noen innvirkning på vår likviditet eller omløpsmidler.
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Vi viser til talloppstillingen i årsregnskapet.

1.3 Daglig leder
Stillingen som daglig leder.
LOT har siden 1999 hatt Anne Brit Lee Thorsrud ansatt som daglig leder i 60 % stilling.
Det er et stort behov for denne stillingen. Dette er en viktig ressurs for LOT både i forhold
til kunder, medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, DNT-systemet og for den interne drift av LOT.
Arne Stonor vikarierte for Anne Brit Lee Thorsrud fra 1. april 2003 til 1. oktober 2004, da hun hadde
svangerskapspermisjon.
Storgata 34
Våre lokaler betyr mye for LOT. Dette er et samlingssted for vår aktivitet og våre medlemmer. Det er også en
viss inntekt av vårt butikksalg.
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1.4 Besøkstall på LOT-kontoret
Kontoret har hatt åpent følgende dager: Tirsdag og torsdag hver uke fra kl. 10.00 – 15.00. Daglig leder har vært
på kontoret fra kl. 09.00 til 15.45. Daglig leder har også arbeidet
onsdager, men for ”stengte døre”.
Fra slutten av juni til begynnelsen av september har LOT-kontoret også hatt åpent lørdager fra 11.00 – 14.00.
I 1999 startet daglig leder med registrering av besøkende og antall telefoner til kontoret på åpningsdagene.
Nedenfor følger en besøksoversikt fra de 5 siste årene:

2004
ca 1100

2003
2002
2001
2000
1999
ca 1245 ca 2220 ca 1750 ca 2090 ca 1800

Antall
besøkende
Antall tlf. ca 500
E-post
ca 1250

ca 482 ca 860

ca 680

ca 890 ca 680

Henvendelser pr. e-post og internett er med i statistikken fra og med 2004 da denne form for kontakt øker.
Da daglig leder hadde ferie sommeren 2004, betjente Kari Haugstulen LOT-kontoret. Hjertelig takk. Også takk
til dere som betjente kontoret lørdager i sommerperioden. Enkelte styremedlemmer satt lørdager, ellers har også
Reidun Christensen stillt opp når Arne har vært syk.

1.5 LOTs medlemsmasse
Oversikt over medlemsutviklingen i LOT 1999-2004:

Medlemstype
Hovedmedl.
Student/ungdom
19 – 26 år

Honnørmedl.
Husstandmedl.
Barnas Turlag
Livsvarige
Skoleungdom
13 – 18 år

Æresmdl.
Sum

Per.
31.12.04
2172
69

Per.
31.12.03
1200
143

Per.
02.11.02
1225
83

Per.
2.11.01
1266
86

Per.
1.10.00
1333
90

Per.
1.10.99
1228
91

194
481
204
33
114

193
543
237
34

190
528
293
34

191
521
264
34

189
534
168
38

172
516
59
37

2
2269

2
2352

2
2355

2
2364

2
2354

2
2105

Oversikten viser at medlemstallet har gått ned med 83 medlemmer. Det har vært en reduksjon i antall
husstandsmedlemmer og Barnas Turlag medlemmer.
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På landsbasis er det en økning i medlemstallet som vi ikke ser i vårt område, kanskje fordi vi har en høy andel av
befolkningen som medlemmer allerede? Fra 2004 har DNT innført 2 nye medlemskategorier, nemlig
student/ungdomsmedlemsskap (19-26 år) og skoleungdom (13-18 år). Tidligere har dette vært en kategori,
nemlig ungdomsmedlemsskap.
Det blir solgt mange medlemsskap på LOT-kontoret, og styret håper at vi med fortsatt betjent kontor og
utadrettet virksomhet vil øke den totale medlemsmasse framover.

1.6 LOTs mål og styrets arbeide
LOTs overordnete mål
I §1 i LOTs vedtekter heter det:
“Lillehammer og Omland Turistforening (LOT) er en selvstendig
lokalforening tilsluttet Den Norske Turistforening”
LOTs overordnede mål er følgende:
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert
friluftsliv”.

LOTs delmål
For å nå LOTs overordnete mål er følgende delmål satt:
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett.
Drive turisthytter for å sikre ferdselen i LOT/DNTs sti- og løypenett.
Arrangere turer for medlemmer og ikke-medlemmer.
Legge til rette for friluftsliv for barn, barnefamilier og ungdom.
Arbeide for økt bruk av nærområdene.
Bidra til vern av naturområder.
Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet.
Arrangere informasjonsmøter og kurs.
Samarbeide med andre lokale foreninger og Den Norske Turistforening
(DNT).

LOTs virkeområde
LOTs virkeområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker kommune.
Styrets arbeid
Styret har gjennom 2004 arbeidet med mange små og store saker bl.a. søknader om økonomiske midler til barneungdomsarbeid, ungdomsaktiviteter som er DNTs-satsningsområde, åpning av stier –turaktiviteter, miljøsaker og
foredrag m.m.
Hunder på Vetabua oppfølging av årsmøtevedtak fra 2001.
Vi har hatt en prøveperiode fra 1.5.02 til 31.12.03 hvor hunder og eiere kan overnatte på
Vetåbua i ”gamlehytta”. LOT har ikke mottatt noen negative bemerkninger på denne ordningen, så
prøveperioden har fortsatt ut 2004.
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Representasjon
• Daglig leder (Anne Brit Lee Thorsrud og Arne Stonor) har deltatt på daglig leder møte i Oslo.
• Leder Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamling, helgesamlinger med medlemsforeninger i Hedmark
og Oppland, div. møter med Østlandsforeningene, møter vedr. Pilgrimsleden, kurs i bruk av DNTs internett
mal.
• LOT v/Erik Hanssveen har deltatt i plan- og utviklingsarbeid på flere fronter for eksempel på Nordseter og
han har også deltatt i flere møter med Lillehammer kommune.
• Wenche Wister har deltatt på flere møter i FNF (Forum for natur og friluftsliv). Hun er også med i
kontaktgruppen for utredning av Hafjell/Hunderfossen området,
• På landsmøtet på Røros deltok Ragnvald Jevne, Erik Hanssveen, Dag Sulheim og Anne Siri Rønning
Bakkeberg.
• 2 representanter fra LOT-U deltok på landsmøtet til DNT-U.
Uttalelser
Styret v/Ragnvald Jevne har uttalt seg om planer for snøscooterkjøring i Birkebeinerbakken. Erik Hanssveen har
uttalt seg vedr. kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, 2005-2008. Han har også uttalt seg vedr.
reguleringsplaner på Nordseter. (Se også avsnittet om SLK).
Informasjon
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for LOT. Det blir ivaretatt på ulike måter. Hyppig annonsering av
Turkomiteens og andre gruppers mange aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomheter. I
tillegg har alle turer og arrangementer i regi av LOT stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD samt i
kulturkalenderen i GD magasin.
Daglig leder har stadig kontakt med pressen.
Daglig leder har også sendt alle turene til NRK Opplands- radioen, som leser disse opp i ”Oppslagstavla”.
Turprogrammet ble i 2004 trykket i tabloid-format og distribuert som vedlegg til avisa GD i vårt
medlemsområde. Det betyr at hele befolkningen ble definert som målgruppe for informasjon fra LOT, og ikke
bare de som er medlemmer fra før.
Turprogrammet er også blitt distribuert til naturlige samarbeidspartnere som G-sport, Interbok Stribolt,
Turistkontoret, Fjellreven, Sykehuset etc.
LOTs internett-sider
Adressen er nå: www.turistforeningen.no/lillehammer
Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta en titt. Her vil hele turprogrammet for Turkomiteen,
Barnas Turlag, Fjellsportgruppa og Ungdomsgruppa stå. Informasjon om øvrige aktiviteter som dugnader og
møter vil også stå her.

1.7 Samarbeid med andre
Styret/komiteene og gruppene har direkte og indirekte hatt samarbeide med en rekke offentlige institusjoner,
organisasjoner, lag og foreninger.
Reiselivsnæringen
Lillehammer Turist AS på Skysstasjonen selger/ låner ut DNT-standard nøkler.
Øyer Turistkontor låner også ut nøkler.
Andre begivenheter
• Åpning av bru over Revåa 25. september 2004.
• Åpning av Rondanestien 19.juni 2004.
Styrets oppsummering av LOTs arbeid
Styret har i 2004 samarbeidet godt og ser som sin viktigste oppgave å binde foreningens mangesidige aktiviteter
sammen. Komiteene og utvalgene utfører på sine områder et meget viktig arbeid, og vi viser til de respektive
årsmeldingene. Økonomien har blitt fulgt opp ut fra prinsipper om en forsvarlig økonomistyring.
Styret vil gi en ekstra honnør til komiteene, utvalgene og ungdomsgruppa for deres arbeide og virksomhet. Vi
takker alle for et godt samarbeid, et arbeid som er til det beste for allmennheten og fellesskapet.
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Vår konklusjon er at 2004 har vært et godt arbeidsår for LOT. Vi har en utfordring vedr. engasjement fra våre
medlemmer i forhold til å bidra i foreningens dugnader.
Hovedinntrykket er likevel at svært mange medlemmer har lagt ned et betydelig frivillig arbeid i planlegging og
tilrettelegging av turer samt vedlikehold av infrastruktur. Veiledere, turledere og turkoordinatorer har også lagt
ned et betydelig antall timer som vi håper er en god investering i gode turopplevelser for flest mulig.

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Hovedstyret
Ragnvald Jevne
leder
Jan Erik Mæhlum
nestleder

Roar Halvorsen

Wenche Wister

ag Sulheim

Ragnar Manengen (hyttekomiteen)
Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen)
Anne Siri Rønning Bakkeberg (turkomiteen)
Hilde Rindal (LOF)
Erik Hjelle Carlson (ungdomsgruppa)
Anne Brit Lee Thorsrud (Barnas Turlag).
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2. LOT STI- OG LØYPEKOMITEEN
2.1.

Årsberetning - organisasjon

Årsberetningen og regnskapet følger kalenderåret og omfatter året 2004. Årsbudsjettet for Sti- og løypekomiteen
(SLK) ble satt opp på grunnlag av SLKs virksomhetsplan 2000-2004 med tilhørende handlingsplan for 2004. Det
har vært forholdsvis stor virksomhet i SLK det siste året selv om det ikke var mulig å sette i gang bygging av
skibrua ved Kubruveita.

2.2.

Sti- og løypekomiteens medlemmer og møter

På årsmøtet 2004 i LOT ble medlemmene av SLK enstemmig gjenvalgt. I møte 13.5.2004 konstituerte SLK seg
slik:
Erik Hanssveen, leder
Mass Lier, medlem

Reidar Brun, sekretær og kasserer
Olav Tjønntveit, medlem

John Tvedt, medlem
Martin Åsegg, medlem

Komiteen har hatt 2 møter i 2004. I tillegg til årlig rydding, ordinært vedlikehold og skilting har de viktigste
oppgavene vært:
-

-

Planlagt og forberedt samt anskaffet alt materiell og utstyr til bygging av ny skibru ved
Kubruveita i Birkebeinerløypa. På grunn av vær- og føreforholdene måtte byggingen utsettes.
Videreført, merket og skiltet hovedstien vestover til Liomseter i Gausdal Vestfjell.
Fullført, merket og skiltet stinettet i området S. Ål - Brøttum - Røislimoen i samarbeid med
Brøttum IL og S. Ål IL.
Påbegynt ny merket sti fra Steinmyrhaugen forbi Nedre Moksjø, langs Moksjølia, over
Nysætra og fram til Hafjelltoppen.
Etablert, merket og skiltet Birkebeinerstien innen LOTs område på ca 34 km.
Opprustet Rondanestien og hovedstiene i Øyerfjellet samt hele stinettet i Gropmarkaområdet.

2.3.

Skisesongen 2004 - Løypepreparering

-

Vinteren 2003/2004 ble nok en fin skisesong med godt løypenett og meget gode forhold for øvrig. Mannskapet fra
kommunens park- og idrettsavdeling, Birkebeineren Skistadion og de ansvarlige oppe på Nordseter- og
Sjusjøområdet gjorde en fin innsats til alles glede. Sesongen 2004/2005 startet opp litt senere enn året før med flere
store snøfall i slutten av november. De skiløypene i skogsområdet som var grunnplanert, kunne tas i bruk i de siste
dagene av november, mens de ivrigste kunne ta fjellvegene i bruk vel 2 uker før. Dessverre kom det mildvær i midten
av desember som ødela skiføret i ca 3 uker, men i løpet av jula med kulde og noe snø, bedret forholdene seg.
Når det gjelder skiløypene på fjellet, ligger ansvaret for prepareringen hos Sjusjøen A/S og Nordseter Turist samt hos
Skiløypekomiteen i Øyer på vegne av turistinteressene på fjellet. For OL-løypenettet og løypene i skogområdet øst
for byen, har Lillehammer kommune og Lillehammer Olympiapark AS et samarbeid, hvor hovedansvaret er tillagt
lederen av Birkebeineren Skistadion. Ordningen har virket meget bra de siste årene. Til kommende skisesong har
Lillehammer kommune kjøpt inn egen snøscooter til erstatning for SLKs egen som er utslitt. Det gir håp om de 1spors skiløypene, herunder Finsveløypa, Åsmyrløypa og Fåbergløypa, samt løypene over Stormyra og på østsiden av
Mesnaelva, kan opprettholdes. Disse ble tilfredsstillende preparert forrige sesong.

2.4.

Merking, skilting og rydding av skiløyper og stier

Vanlig vedlikehold og ettersyn har vært foretatt på så å si hele stinettet i 2004. Det er satt opp en rekke av de nye
stiskiltene med LOTs logo inngravert i tillegg til navn og gåfigur. Langs hovedstien nordover Øyerfjellet er det
foretatt mye rydding og lagt ut en rekke klopper. I hele Gropmarka er alle stiene gjennomgått og ryddet, og i S.
Ål med Brøttum er stiene vedlikehold, merket og skiltet.

2.5.

Kartverk, løypeoversikter og værtelefon

Det er ikke trykket opp nye utgaver av SLKs kartverk i 2004, men arbeidet med nytt turkart er påbegynt og skal
etter planen være klart sommeren 2005. SLK assisterer Ugland IT Group (Tidl. Statens Kartverk) med
grunnlagsdata for LOTs område. Vær- og føretelefon nr. 61251692, som betales av SLK, har som tidligere år,
vært i virksomhet med velvilje fra Lillehammer Brannkorps og mannskapene som kjører prepareringsmaskinene.
Det arbeides fortsatt med etablering av vær- og føremelding over Internett med utgangspunkt og samarbeide fra
Birkebeineren Skistadion, men det har ikke vært mulig å få tilfredsstillende linjer og opplegg.
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2.6. Ny skibru over Kubruveita i Birkebeinerløypa
Skibrua var planlagt til utførelse i tida 22.3. – 2.4.2004, dette av hensyn til mulighetene for adkomst til
anleggsstedet med gravemaskin. Alt materiell i form av peler, bærebjelker, limtredragere og øvrig impregnert
treverk samt beslag og utstyr var innkjøpt og transportert til stedet vinteren 2004. Helt spesielle værforhold
gjorde at det ikke var nok bæreevne over tilfrossen myr. Entreprenøren våget derfor ikke å starte opp arbeidene,
som nå er utsatt til kommende vinter. SLK har forskottert materiell og utstyr til brua for kr. 170.600,- som er
dekket av SLKs egne midler. Kostnadsrammen er på
kr. 356.800,-. SLK har søkt om spillemidler til prosjektet, og godkjent søknadssum er på
kr. 178.000,- Spillemidler ble ikke gitt i 2004, men ny søknad er sendt for 2005.

2. 7.

Planarbeid - Uttalelser

SLK har i 2004 arbeidet med planer for ny skibru over Mesnaelva nedenfor Mesnasaga. Den gamle er for smal
for dagens tråkkemaskiner. Foreløpig har ikke SLK av økonomiske grunner kommet videre med planene.
SLK har for øvrig avgitt uttalelser i en del plansaker, spesielt gjelder det hytteplaner på Nordseter, Sjusjøen og i
Hafjellområdet.

2.8.

Andre oppgaver og prosjekter

SLK samarbeider med Sjusjøen A/S, Nordseter Turist, Lillehammer Turist A/S, Lillehammer Skiklub,
Lillehammer og Øyer kommuner, Øyer Fjellstyre, Fåberg Fjellstyre, Lillehammer Olympiapark AS,
Lillehammer Turistkontor og Velforeninger i området når det gjelder stier, skiløyper og kartverk.
Samarbeid har vist seg meget viktig og nødvendig for å få realisert større prosjekter.

2.9.

Sti- og løypekomiteens økonomi

SLKs regnskap omfatter arbeidet med stienes og skiløypenes merking, stikking, stauring, skilting og dels
rydding samt produksjon av kartverk, både kartplater for oppslag og lommekart for salg.
I tillegg finansieres spesielle prosjekter som grunnarbeider i skiløypenettet samt bygging av bruer og klopper så
langt de økonomiske midler strekker til. SLKs inntekter i 2004 kom, i hovedsak, fra salg av kart. SLK har fattet
vedtak om at fond til fornyelse av snøscooter på kr. 75.000,- trekkes tilbake og legges til SLKs egenkapital da
kommunen selv har anskaffet ny snøscooter for løypepreparering, uten avtale om tilskudd fra SLK. Fondet blir
derfor benyttet til andre investeringer i regi av SLK, herunder brubygging. Reidun og Bjørn Winquists bokfond
av 2001, som er stilt til disposisjon for SLK, var pr. 1.1.2004 på kr. 89.428,-. Med renter for 2004 er fondet øket
til kr. 90.961,- ved årets utgang.
Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 100.004,80. Hovedårsaken er at anskaffet materiell og
utstyr til den nye brua ved Kubruveita kr. 159.792,40 er ført til utgift i årsregnskapet i påvente av endelig
avklaring av søknaden om spillemidler og andre tilskudd. For øvrig vises til etterfølgende årsregnskap og status
pr. 31.12.2004.

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Sti- og løypekomiteen
Erik Hanssveen

Reidar Brun

Olav Tjønntveit

Martin Åsegg
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3. HYTTEKOMITEEN
3.1 Hyttekomiteens medlemmer og organisering.
Hyttekomiteen har i 2004 bestått av følgende medlemmer:
Morten Fagerli
Vetåbua
Knut Thujord
Vetåbua
Kjetil Skotte
Skjellbreid-hytta
Ola Borgard
Kittilbua
Øystein Tofte
Djupslia.
Ragnar Manengen
Djupslia, Lyngbua, samt besøk på de andre.
LOT har også Krokbua som Asbjørn Mythen har tilsyn med.

3.2 Drift av hyttene.
Hyttekomiteen har som hovedoppgave å holde hyttene i orden med renhold, vedlikehold inne og ute samt
etterfylle proviant og tømme betalingskasser.
Hyttekomiteen har som hovedregel å besøke Vetåbua og Djupslia hver 14. dag for tilsyn og proviantering i
hovedsesongene og ellers hver måned, de andre hyttene omlag hver måned.
Ubudne gjester har også i år laget ubehageligheter med gjentatte innbrudd i betalingskassene. Det økonomiske
tapet er lite. Dette har HK fått ved å besøke hyttene hyppigere enn planlagt. Ofte besøk har også positiv virkning
i forhold til svinn, ubetalte opphold og renhold.
Fortsatt benyttes standard nøkkel ved innbruddene, mens kassene brytes opp. De materielle skadene er små.
HK er i ferd med å gjennomføre større vedlikeholdsarbeider på hyttene, men HK-medlemmene skulle ønske å
kunne rekke over mer samt å få bedre hjelp ved slike arbeider. Arbeidet vil fortsette neste sesong med håp om
god oppslutning også fra andre medlemmer.
Krokbua gjenngår store utbedringer.
Rondanestien som ble åpnet sommeren 2003, har gitt et visst løft for noen av våre hytter.

3.3 Besøk på hyttene
Hytte

Antall besøkende
Okt 02 - okt 03
Okt 03 - okt 04
Overnatting

Dagsbes.

469

15

Vetåbua

592

63

Lyngbua

58

14

Skjellbreid-hytta

75

22

Kittilbua

45

13

SUM

1239

127

Djupsli

Overnatting Dagsbes.
334
16
555

48

92

20

35

2

41
1057

48
134

Det har vært knapt 13% nedgang i totalbesøket på våre hytter.

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Hyttekomiteen
Ola Borgard
Knut Thujord

Øystein Tofte
Morten Fagerli
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4. TURKOMITEEN
4.1. Turkomiteens medlemmer og organisering
Turkomiteen har i 2004 bestått av 6 medlemmer og det er følgende:
Anne Siri Rønning Bakkeberg (leder)
Norunn Grande
Martin Koller
Inger Veiteberg
Kjell Solvang
Ole Prestrud
Turkomiteen har hatt flere møter i løpet av 2004 for å planlegge aktiviteter i 2005.
Fra 1. september startet Inger Veiteberg opp med kveldsturer i Lillehammers nærmiljø hver tirsdag kveld
kl. 18.00 med oppmøte ved Håkons Hall. Målet er at disse turene skal fortsette hver tirsdag også i 2005.

4.2 Turkomiteens aktiviteter 2005
Dato:

Tur:

Ant.

Turleder:

13. - 15. februar

Skitur til Rondvasssbu

avlyst

Henning Jakobsen

Lørdag 6. mars

Skitur på Ringebufjellet

avlyst

Øyvind Nyfløt

27.-28. mars

Skitur til Storkvelvbu

7

Ole Prestrud

Søndag 18. april

Skitur til Lyngkampen

6

Ole Olstad

Søndag 9. mai

Blåveistur på Sølvberget
med Hadeland Turlag

2

Amund Bø

15 - 17. mai

Tur til Fanaråken

4

Anne Siri R. Bakkeberg

Tirsdag 25. mai

Kveldstur med fugleliv

30

Jon Opheim

Tirsdag 8. juni

Kveldstur på Balbergkampen

26

Sverre Besserud/
Halvard Sæther

Onsdag 16. juni

Rundtur i Brøttums-marka

29

Hilde Ødeli Sletten/
Jan Erik Mæhlum

18. – 20. juni

Kanotur på Fjorda

25

Øyvind Nyfløt

24. – 25. juli

Blomstertur ved Gjende

8

Ole Olstad

Lørdag 14. august

Dagstur i Gausdal Vestfjelll

35

Kai Mathisen/
Halvard Sæther

20. – 22. august

Tur til Dovrefjell og Snøhetta

9

Anne Siri R. Bakkeberg

Søndag 5. september

Tur til Svangkampen

25

Ole Prestrud

Lørdag 25. september

Tur – åpning av bru over Revåa

25

LOT

Søndag 26. september

Dagstur i Ringsakerfjellet

Tirsdager fra 1. sept.

Kveldsturer i Lillehammers nærmiljø

7
87

Martin Koller
Inger Veiteberg

I regi av turkomiteen ble det i 2004 arrangert 5 helgeturer med til sammen 53 deltagere, 9 dagsturer med totalt 185 deltagere ,
og 12 kveldsturer på tirsdager med 87 deltagere. 2 turer ble avlyst. Totalt har det deltatt 325 personer på disse turene.

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Turkomiteen
for Anne-Siri Rønning Bakkeberg
Anne Brit Lee Thorsrud
Årsmelding 2004 –Lillehammer og Omland Turistforening
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5. UNGDOMSGRUPPA LOT-U
Ungdomsgruppa har valgt å legge årsmøtet til mai/juni, slik at vervene følger skoleåret.
I perioden januar – juni 2004 var vervene fordelt slik:
Erik Hjelle Carlson, leder
Beatrice M.G. Reed, nestleder
Kristin Kyrkjeeide, sekretær
Andre Kapelrud, styremedl.
Elisabeth Aunan, styremedl.
Etter årsmøtet i mai 2004, ble vervene slik:
Erik Hjelle Carlson, leder
Elisabeth Aunan, nestleder
Emilie Spiten Bakke, styremedl. Anders Jørstad, styremedl.

Fredrik Sandberg, styremedl.

Beatrice M.G. Reed, sekretær

2004 var et fint år for ungdomsgruppa, med 2 flotte turer.
23.-25. april dro vi 10 stykker til Øst-Jotunheimen på skitur. Kjempe flott tur med strålende vær i begynnelsen,
men overskyet på toppen av Nautgardstind.
3.-5. september var vi ca. 30 ungdommer med 3 ledere som dro på opplevelseshelg i Leirdalen. En flott helg med
mange utfordringer og opplevelser. Samarbeidet med en speidergruppe som hadde med 9 deltagere og 1 leder.
Vi hadde en oppsatt tur fra 7.-8. februar som ikke ble arrangert, men ellers ble de planlagte turene gjennomført.

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING

Ungdomsgruppa
Erik Hjelle Carlson
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6.

FJELLSPORTGRUPPA

6.1. Årsberetning for LOF 2004
LOF har tilbakelagt sin 14. sesong. Hilde Rindal gjorde come back i styret og inntok straks lederposisjon.
Sesongen har vært noe preget av at styret og gruppa mangler de helt store ildsjeler. Styret mener allikevel det er
viktig at gruppa består og det er lagt mye vekt på å få til et godt turprogram, som jo er gruppas viktigste aktivitet.
Heldigvis har årets turprogram truffet bra og det gir god motivasjon til å stå på videre.
LOFs aktiviteter kunngjøres via LOFFEN, som distribueres til LOFs registrerte medlemmer. I tillegg kunngjøres
turene også i LOTs felles program, annonser i GD og via oppslag på LOT-kontoret.
LOFFEN har i år hatt 3 utgivelser. Vi takker nok en gang redaktør Roger Thorstad og Knut Huru for godt arbeid.
I tillegg takker vi Ståle Hamnes for vedlikehold og oppdatering av våre internettsider.

6.2. Styret
Etter vedtektsendring på årsmøtet i 2003, hvor styret ble redusert til 5 personer, har det bestått av følgende
personer.
Hilde Rindal, leder
Knut Huru, styremed.

Jon Erik Klokk nestleder
Leif Bakken, styremedl.

Roger Thorstad, redaktør

6.3. Samarbeid
Tilhørigheten til LOT fungerer godt og gruppa innkalles til LOTs styremøte og aktiviteter på lik linje med LOTs
øvrige komiteer.
LOF deltok med sin erfaring på ungdomsgruppas Base Camp i sommer.
Det har ikke vært samarbeid med naboforeninger om kurs eller andre aktiviteter i 2004.

6.4. Kurs
Vi har ikke gjennomført noen kurs i år.

6.5. Investeringer/materiell
Det er i år kjøpt inn 10 sett nye snørestegjern. De er lette og enkle i bruk og ble kjøpt inn etter ønske fra
ungdomsgruppa.

6.6. Medlemmer
Det har i år vært gjennomført reinnmelding i gruppa. Dette har, ikke uventet, ført til en drastisk nedgang i
medlemstallet. I skrivende stund teller LOF bare 49 medlemmer. Det er å håpe at flere etter hvert savner de få
numrene av LOFFEN, eller på annen måte fatter interesse for gruppa, slik at tallet raskt blir stigende.

6.7. Medlemsmøter
Ingen ordinære medlemsmøter.

6.8. Turer 2004
Tidsrom

Turmål

Ant.deltakere

Koordinator

25. – 28.03
22. – 25.04
19. – 23.05

Vintertur til Lomseggi
Tur til Vest-Jotunheimen
Samling i Hurrungane
Alt. tur gjennomført:
Tur til Rondane
Vårskitur Smørstabbtindane
Bålkveld på Bekkodden
Blåistur til Nigardsbreen
Topptur til Knutsholstinder
Høstsamling Leirungsdalen

avlyst (vær)
4
avlyst (vær)

Jørn Sørheim
Jon Erik Klokk/Roger Thorstad
Bjørn Hofmann

8
9
6
5
7
avlyst (få deltakere)

Bjørn Hofmann
Knut Huru
Hanne J. Larsen
Hilde Rindal
Roger Thorstad
Hanne J. Larsen

19. – 23.05
28. – 31.05
09.06.
24. – 27.06
06. – 08.08
27. – 29.08

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Fjellsportgruppa
Hilde Rindal
Årsmelding 2004 –Lillehammer og Omland Turistforening
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7. BARNAS TURLAG
7.1 Organisering/møter
Høstmøte privat hos Anne Brit Lee Thorsrud for planlegging av turprogram for 2005.

7.2 Aktiviteter
Det ble laget turprogram for Barnas Turlag for 2004.
Hele 13 turer (inkludert 2 overnattingsturer) + 11 trilleturer ble arrangert. 2 ”turer” ble avlyst, nemlig
inneklatring i november. Det deltok 275 barn og voksne på turene + 135 barn og voksne på trilleturene. Til
sammen var altså ca. 410 barn og voksne med på Barnas Turlags aktiviteter i 2004.
Flest deltagere var det på familiedagen på Finnsveen og isfiskedagen på Mjøsa som samlet 60 deltagere på begge
arrangementene.

7.3. Turoversikt statistikk 2004
Dato:

Tur:

Ant.

Veiledere:

6. februar

Måneskinnstur på ski

15

Gunhild Ekre

7. mars

Familiedag på Finnsveen

60

Vivian Andersen, Elisabeth Hasselknippe,
Gunhild Ekre og Per Kristiansen

28. mars

Isfiskedag på Mjøsa

60

Morten Thorsrud

8. mai

Vårtur til Krokbua

14

Anne Brit Lee Thorsrud og Per Kristiansen

26. mai

Formiddagstur til Krokbua

8

Gunhild Ekre

5. juni

Vårpuss på Krokbua

8

Elisabeth Hasselknippe

18.-20. juni

Kanotur på Fjorda

25

Øyvind Nyfløt

20. juni

Gardstur til Halla Gardspark

12

Gunhild Ekre

14. august

Tur til Ormtjernkampen

12

Kjell Nordaune

3.-4. sept.

Telttur ved Mesnasaga

8

Elisabeth Hasselknippe

13. oktober

Lommelykttur

13

Vivian Andersen og Elisabeth Hasselknippe

29. oktober

Spøkelsestur

40

Vivian Andersen og Ola Vestad

13. og 20. nov.

Klatring

0

Avlyst

11 trilleturer

134

Gunhild Ekre

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Barnas Turlag
Anne Brit Lee Thorsrud

8. PLANKOMITE VESTOVER
Prosjektet har i 2004 markert et gjennombrudd ved at brua over Revåa ble innviet av LOTs formann.
Fra 17 juni 2001, da ”vestovergjengen” fant restene av de gamle brukarene, til brua stod ferdig pyntet til
innvielse den 25/9 2004, gikk det altså tre år. Nå var brua på plass sent året før, men vi ønsket at den skulle få en
vinter og en vårflom på seg for liksom å vise at den var liv laga
Råket mellom brufestet og Grytlia er i år permanent merket. Det siste vi fikk gjort i 2004 var å fastlegge
stitraseen mellom Grytlia og Nysetra. Vi mener at stien kan opparbeides og bli bra. Imidlertid skal vi ikke være
for sikre. Vi har tidligere berettet om våre anstrengelser på leting etter det såkalte Budeieråket mellom Grytlia og
Nysetra. Dette fant vi dengang ikke. Men i sommer ringte "kjentfolk" og sa at det burde vi heller bruke, og de
ville vise oss hvor det gikk. Så til sommeren 2005 kan vi muligens flytte våre plast merker og kanskje til og med
påføre stien permanent T-merking langs det sagnomsuste Budeieråket
Hva om allting er, vil 2005 bli et avsluttende år for Vestover Prosjektet om alt går som vi håper. Det arbeides
også på Gjøviksia med stitilknytninger videre sørover, for på den måten å knytte forbindelsen til et framtidig råk
helt fra Oslo, en sti som har fått betegnelsen Jotunheimstien.

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING
Plankomite Vestover
John Tvedt
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Hvordan komme i kontakt med LOT?
Lillehammer og Omland Turistforening
Storgt. 34
2609 Lillehammer
Tlf:
61 25 13 06
Faks:
61 25 00 61
E-post:
kontor@lotf.no
Hjemmeside:
www.turistforeningen.no/lillehammer

Kontoret er betjent:
Tirsdager og torsdager

kl. 10-15

Kontoret har lørdagsåpent fra slutten av juni til begynnelsen av september
fra kl. 11.00 – 14.00.
Vil du hjelpe oss med lørdagsåpent kontor? Vi trenger flere folk som kan tenke
seg å sitte på kontoret et par lørdager i året på dugnad. Gjerne turglade
pensjonister.
Interesserte bes ta kontakt med LOT-kontoret.
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