ÅRSBERETNING 2013

Serveringshytta på Målia ferdig rehabilitert og denne glade gjengen deltok på åpningen:
Tore Nilsen (hyttekoordinator HHT), Arne Erik Myhre (bestyrer Løiten og Vang almenninger),
Martin Kulild (rådmann i Hamar), Margrete Ruud Skjeseth (daglig leder HHT), Bente Elin
Lilleøkseth (ordfører Løten kommune), Kristen Bartnes (styreleder HHT) og Snorre Sveløkken
(banksjef Sparebanken Hedmark)
Foto: Christer Gundersen

Årsmøte 12. mars 2014
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Årsmøteinnkallingen er kunngjort i Hamar Arbeiderblad tirsdag 18.02, i Ringsaker Blad
18.02., i Hamar Dagblad 20.02. og Østlendingen 18.02. I tillegg på www.hht.no fra 4. februar.
Datoen ble varslet i HHT-nytt i starten av desember 2013. Sakspapirene kunne hentes på
papir i butikken fra onsdag 5. mars og har ligget på vår nettside fra samme dag. Det vil ikke
bli opplesning fra årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene og åpnet for
kommentarer og spørsmål/debatt.
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Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2013
VIRKSOMHETEN 2013
Det har vært stor aktivitet i HHT i 2013 på alle områder. Aldri har så mange benyttet seg av
de aktiviteter vi har tilrettelagt for ulike aldersgrupper; friluftsliv er i skuddet!!
Medlemstallet passerte 4500 som var målet med god margin, og nytt mål er satt til 5000
innen år 2016. Det er meget realistisk med den interesse friluftsliv har i samfunnet.
I 2013 hadde vi flott fest på Lageråkvisla for alle som jobber dugnad, nesten 50 personer
deltok. Det ble en trivelig kveld med god mat, sang, musikk og hyggelig prat. Dugnadsarbeid
er grunnpilaren for drifta, og det ble utført over 10 000 timer i 2013. Det gjør at stier er i
orden, hytter blir vedlikeholdt, turer blir arrangert og leirer med aktiviteter blir gjennomført.
Den største aktiviteten er når folk går på tur i fjell og mark, sommer som vinter, det er
folkehelse!
Nytt av året er drifting av Åkersætra, som HHT har overtatt selv etter at Hamar Naturskole
trakk seg ut etter 10 års aktivitet. Vi takker for samarbeidet med dem! Åkersætra er nå som
før tilrettelagt for skoleklasser, men nå må de være instruktører selv, HHT bare
tilrettelegger.
Målia er i 2013 ombygd og vedlikeholdt for nesten 1,5 mill. kroner, det var et stort og
nødvendig arbeid. Målia er den viktigste serveringshytta vi har; dit kommer folk fra Elverum,
Løten, Ringsaker, Stange og Hamar kommune, og så er den selvfølgelig viktig for hyttefolket i
hele området!
Aldri har så mange overnattet på våre hytter, neste 3.000 overnattinger er mye i vårt
område.
Styret i HHT takker alle: medlemmer, dugnadsfolk, administrasjonen og positive
samarbeidspartnere for et meget bra år!
Kristen Bartnes
Styreleder i HHT

Nøkkeltall
Antall medlemmer

4.580

Forening

Hoved

Ungdom
(19-26)

Honnør

Livsvarig

Barn
(0-12)

HHT

2 124

137

606

69

484

Skoleungdom
(13-18)
262

Husstand
899

2013 2012
4580 4 479

Diff
101

Vi øker på alle medlemskategorier og mest på honnør (42 flere enn i fjor) og husstand (+ 48
medlemmer).
Æresmedlemmer: 3
Even Høgholen, Tore Nilsen og Hans Ruud
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%
2,3 %

Årets viktigste aktivitetstall
Hytteovernattinger: 2.850 netter (2.626 i 2012)
Dugnadsinnsats: 10.077 timer (10.274 timer i 2012)
Aktivitetstall:
Turer: 201 (168 i 2012) med 7.204 deltakere (6.362 i 2012) (inkl 14 turer og 216 deltakere
DNT Elverum)
Kurs: 16 (18 i 2012) med 226 deltakere (215 i 2012)
Medlemsmøter/foredrag: 12 (14 i 2012) med 422 deltakere (717 i 2012)
Sum arrangementer: 229 (200 i 2012) med sum 7.852 deltakere (7.287i 2012)
I tillegg har mange tatt Turposter (i alle fire kommunene):
43 poster – 1.684 personer har sendt inn til sammen 12.691 klipp. Dessuten vet vi at
mange har tatt turposter uten å sende inn kortene sine!
Turer med deltakere inkluderer også halvparten av DNT Elverums turer og deltakere (den
andre halvparten rapporteres gjennom Finnskogen Turistforening).

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

Møter og kurs
Medlemsmøter
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2013:
HHTs årsmøte med foredrag av Berit Kjøll (DNTs styreleder), årsmøter i de tre kretsene
Løten, Stange og Ringsaker og i DNT Elverum , Onsdagsgruppa: Sosial samling vår og høst,
HHTs høstmøte med foredrag av Trond Vidar Vedum, en turledersamling med foredrag av
Einar Busterud.
Kurs
I 2013 hadde vi følgende kurs: Skismurning for turgåere, skiteknikk, GPS for nybegynnere og
for viderekommende, kajakk-kurs for ungdom på Mjøsa. I tillegg ble det holdt ett DNT
Ambassadør-kurs på Naturens hus, ett DNT Ambassadør-kurs for Kvalifiseringssenteret i
Stange og ett DNT Ambassadør-kurs for studentene på friluftsliv årsstudium, Høgskolen i
Hedmark, samt ett Grunnleggende turlederkurs på Åkersætra.
HHT utdannet også 11 lærere til sommerturledere (inkl DNT ambassadør og grunnleggende
turleder) sommeren 2013. Kurset var et samarbeid med Ringsaker kommune.
Knut Einar har holdt DNT ambassadør for Odal turlag og Barnas Turlag aktivitetslederkurs for
DNT Lillehammer. Vi synes det er positivt å få til godt samarbeid og bidra overfor
naboforeningene våre.
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Styremøter
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2013. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2013.
DNT-møter og representasjon
HHT var representert med 4 utsendinger (Kristen Bartnes, Turid Borud, Ivar Helleberg og
Margrete Ruud Skjeseth) på DNTs landsmøte i Tromsø i juni. Vi har også deltatt på daglig
ledermøter, styreledermøte, Østlandsmøte + at administrasjonen har deltatt på ymse DNTseminarer/møter.
Følgende representerer HHT i representantskapet i Hedmarken Turistløyper: Liv Feiring
(representerer oss i styret), Pål Diesen, Tore Nilsen, Margrete Ruud Skjeseth (leder av
representantskapet). Kretsene har representanter inn i styrene i Løtenløyper og Brumunddal
og Omegn Turistløyper.
Kristen Bartnes er vara i DNTs valgkomite.
Per Myrvang representerte HHT i årets årbokkomite i DNT («De nære perler»).
HHT følger opp arbeidet med naturvern særlig gjennom aktiv deltakelse i FNF (Forum for
Natur og friluftsliv) i Hedmark der Margrete er leder av AU. FNF avholdt i starten av februar
en viktig temakveld i Elverum angående vindkraft og planer for utbygging av
vindmølleparker. Stort frammøte fra hele fylket. Kristen var møteleder.
Margrete sitter også i styringsgruppa for «Innlandsprosjektet» for turskilting i Hedmark og
Oppland.

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

Hyttene
Serveringshytte
Lageråkvisla

Stenfjellhytta

Målia
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Vertskap
HHT, koordinert fra hyttesjef Nils-Jørgen Hervig og
administrasjonen og ellers med dugnadsinnsats fra
medlemmer i foreningen
Hans Aamodt m/familie drev Stenfjellhytta til og
med påsken 2013. Vi søkte så etter nytt vertskap og
på høsten skrev vi kontrakt med ekteparet Erik
Plesner og Olga Petrunko. De åpnet i starten av
desember og er godt i gang med helt ny meny og er
klare for utvikling av serveringshytta.
Vang skolekorps v/Thomas Amundsen har vi fortsatt
langsiktig driftsavtale med og de har vært sterkt
involvert i rehabiliteringen og videreutviklingen av
serveringshytta dette året.

Overnattingshyttas navn

Antall
senger

Lageråkvisla
Målia

7
10

Stenfjellhytta
Åkersætra
Skolla
Godlidalshytta

0 (kun
servering)
53
27
5

Halgutusvea
Sandfløten
Snippkoia
Svartskogkoia
Tingstadkoia
Fløtdamkoia
Gammelsaga

6
6
5
8
6
6
5

Antall overn.
(+ eller – i
forhold til
året før)
34 (+4)
63 (-20)

1560 (+38)
847 (+247)

110 (+37)
47 (-11)
56 (-13)
15 (-15)
54 (+2)
21 (-5)
23 (ny)
30 (-9)

Hyttetilsyn

Nils-Jørgen Hervig
Unni Thoresen og Christer
Gundersen
Børge Jacobsen
Inger Johanne og Hans Ruud
Inger Johanne og Hans Ruud
Hans Haakensveen og Eva
Jønsrud
Anne Mette Nordbak
Anne Ringnes
Steinar Østlie
Inger Marie Bjørke
Harald Jahnsen
Geir Rønning
Kirsten Rommen

Overnattingskapasitet i sum: 144 senger ved utgangen av året
Sum antall overnattinger 2.860 (var 2.626 i 2012).
Økningen på hytter er på 234 døgn hvorav økningen på leirstedene utgjør det meste.
Godlidalshytta har bra økning fra 73 til 110, mens de andre hyttene varierer med litt opp og
litt ned.

Utført drift og vedlikehold på hyttene
Serveringshyttene:
Målia: Som ledd i en 3-årig plan for rehabilitering av HHTs anlegg på Målia startet vi i 2013
med restaurering og ombygging av serveringshytta. Nytt kjøkken er montert, ny disk med
serveringshyller er montert på tvers av bygget og tidligere vegg mellom kjøkken og spisesal er
fjernet. Tilbygg med nytt oppholdsrom for betjening er lagt til sørøstre hjørne av bygget. Nytt
inngangsparti med trapp, flott ny terrasse med rampe for bevegelseshemmede og ikke minst
utskifting av alle vinduer. I boden står nå et nytt aggregat med 70% større kapasitet enn det
gamle. Sammen med ny ovn i nytt oppholdsrom er armatur for gasstilførsel til kjøkken satt
opp. Stua er fornyet med restaurerte bord som tidligere har stått i Stouslandhytta og
nybygde krakker til disse.
Utvendig er det grøftet på ny på oversiden av serveringshytta med forlenget utløp nedenfor
annekset. Det er også grøftet fra østenden av bygget mot terrenget nedenfor, p.g.a. all
vanninntrenging i kjelleren som vi har vært plaget med fra myrområdene mot Målifjellet. Om
dette lykkes er vi spente på ved neste vårløsning, sesongen startet i hvertfall med en god og
tørr kjeller.
Mye rydding er gjort utvendig; to gamle doer er fjernet og rusk og rask fra tidligere bygging
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og ombygging er kjørt vekk (bl.a. er det ryddet og tømt i ”vår” del av kjelleren). Istandsetting
av uteområdene vil fortsette de neste år sammen med rehabiliteringen av Stouslandhytta.
Skolekorpset har bistått aktivt i rehabiliteringen og de prøveåpnet hytta i slutten av
høstferien. Den offisielle åpningen skjedde 12. januar 2014.
Lageråkvisla: Det er skiftet vinduer på endeveggen i serveringshytta, og taket i koia er
utbedret. Inne er golvet lakkert ved serveringsdisken. Det er registrert mye kalk i vannet,
dette er forsøkt utbedret ved å sette i gang igjen utstyr vi har hatt i bruk der tidligere.
Utendørs er det nå ryddet til skileikanlegg i skråningen på vestsiden som ikke er i veien for
løypene. Takk til Helge Kartomten og flere gode dugnadskarer som utførte dette høsten
2013. Noe graving gjenstår men utføres sommeren 2014. Vegen opp fra vegkrysset er også
utbedret, takk til Vang almenning.
Stenfjellhytta:
Nytt do-bygg ble ferdigstilt med en handikap og en vanlig do. Vi sliter litt særlig med HC-doen
på vinteren pga rampe og snø så vi holder den vinterstengt. Rullestolrampe til
hovedinngangen ferdigstilt. Den gamle brønnen og alt tilhørende utstyr er fjernet.
Ellers er det tilrettelagt forskjellig i forbindelse med nytt vertskap; dusjavløp, brusskap kjøpt
inn nytt og elektriske punkter flyttet. Sikringsskapet oppjustert med automatsikringer.
Montert ildfast plate under vedovnen på oppholdsrom, montert fast røykrør for kjøkkenovn.
Veien opp til Stenfjellhytta er nå endelig utbedret med grøft på kanten, takk til Vang
almenning.
Leirstedene:
Åkersætra: Vi brukte første halvår til å utrede og forberede oss på at Hamar Naturskole skulle
avslutte sin drift fra sommeren 2013. Etter studietur og samarbeidsmøter og våre ønsker om
å tilrettelegge godt for skoleklasser og andre grupper endte vi med følgende beslutninger
angående den videre drift:
Skoleklasser får nå leie Åkersætra og Skolla både på hverdager og i helger men ikke med
bemanning. Vi har tatt en skikkelig ryddesjau i hyttene og rendyrket stedet som et gruppeleie-sted med tilrettelagte aktiviteter. Så ønsker vi å tilrettelegge for aktiviteter også på
østsiden av Åsta og da må vi bygge gangbru for å komme over! Det har vært mye byråkrati og
skjemaer og ved utgangen av 2013 er alle papirer klare og hengebrua bestilt. Avklaringer
angående entreprenørarbeidet gjenstår og vi satser nå på at brua blir bygd tidlig på
sommeren 2014. Pihl as er en viktig samarbeidspartner ang denne tilretteleggingen.
Prosjektleder for hengebrua er hyttesjefen på Åkersætra og Skolla, Hans Ruud, og mot
slutten av året fikk vi også svært verdifull dugnadshjelp fra Kjetil Kjærnes (turleder i Barnas
Turlag og med jobb som leder av Byggeraad as)
På vedlikeholdssiden er nytt solcelleanlegg montert, alle røykvarslere skiftet og det er
etterfylt med torv på tak. Plassen for bål og samlinger er vesentlig oppgradert. Tre av hyttene
er nå rene overnattingshytter uten kjøkken og Jakthytta fungerer som hovedhytte.
Fra 15. august er iverksatt nytt konsept der HHT står for utleie av hele anlegget med unntak
av én ubetjent hytte. Målgrupper er skoleklasser, barne- og ungdomsorganisasjoner m.fl.
Erfaringene i høst er gode.
Vi har hatt besøk av skolesjefen i Hamar sammen med alle sine rektorer for å bli kjent med
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Åkersætra i ny drift.
Skolla: Her er det lagt nytt tak for å bøte på lekkasjen som var oppstått i stalltaket. Det er
jevn bruk av det ubetjente kvarteret (med høysesong senhøstes av hundekjørere), og flere
nye grupper og nå også skoleklasser er brukere av leirstedet.

Ubetjente hytter med spesiell oppfølging:
Svartskogkoia: Hytta er i god stand, men noe unødig flassing pga. dårlig ventilasjon. Uthuset
begynner å bli dårlig. Standarden skal heves på noe hytteutrustning: førstehjelp, brannvern
og vannkvalitet.
Snippkoia: Ny ovn er på plass, men hytta trenger nå en opprusting. Aktuelt: heving fra
grunnen, ny ytterkledning, takrenner og maling utvendig. Det er et problem med åpen hytte
spesielt i jakttida. Prioritert i 2014.
Sandfløten: I likhet med Snippkoia er det registrert et klart behov for vedlikehold på
Sandfløten. Det er hull i golvet i inngangspartiet, muligens noe råte. Det samme gjelder deler
av ytterkledningen ned mot bakken pga. takdrypp. Og det må males utvendig. Også
prioritert i 2014, noe almenningen også er enig i.

Drift av Lageråkvisla serveringshytte
HHT har også i 2013 drevet serveringshytta på Lageråkvisla ved hjelp av dugnad. Fra nyttår til
påske var hytta oppe alle lørdager og søndager samt hele vinterferieuka og hele påsken.
Høstsesongen strakte seg over 8 søndager fra 25. aug. til og med 13. okt. Ny vintersesong
startet så opp igjen med å holde åpent fra 2. til og med 6. juledag. Til sammen ble dette 50
åpningsdager. Vi har etter hvert fått en kjerne med faste dugnadsarbeidere, men er
avhengige av at det også kommer nye til. I 2013 ble det lagt ned 760 dugnadstimer med
serveringsjobben på Lageråkvisla. I tillegg har hyttetilsyn og løypekjører bidratt mye i frakt av
varer.
Lageråkvisla er en Barnas Turlags-hytte, spesielt tilrettelagt med aktiviteter for barn, og hytta
er et populært turmål.

Stier og løyper
Jan Rosseland har erstattet Jan Schrøder som leder for Sti- og løypeutvalget i 2013. Jan
Schrøder. fortsetter som leder for stiarbeidet i Stange krets. Representant fra Løten krets har
vært Jan Johnsrud og Ringsaker krets har vært representert ved Ola Johan Basmo. Anne B.
Erichsen kom inn i utvalget i mai for Hamar og Vang, men måtte i september trekke seg pga
utvidede oppgaver i familiebedriften. Olav Martinsen har deltatt på møtene for Hamar og
Vang.
Sti- og løypeutvalget skal bistå styret i å utvikle og gjennomføre HHTs arbeid med stier og
løyper. Utvalget har i 2013 utarbeidet et eget mandat hvor formål, organisering, oppgaver
og møter fremgår. Dette ble godkjent av HHT`s styre på vårparten 2013.
En av utvalgets hovedsaker i 2013 har vært å jobbe videre med ny skiltstandard (nasjonal
standard for skilting og gradering av stier og løyper). Merkehåndboka skal være et felles
oppslagsverk for alle som tilrettelegger for miljøvennlig ferdsel, og har som mål og balansere
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ønsket om lokale tilpasninger og målet om gjenkjennelighet på tvers av geografi og
aktiviteter. Stier skal nå merkes etter 4 vanskelighetsgrader; grønn, blå, rød og svart, hvor
grønn tilsier en sti med enkel vanskelighetsgrad og sort er mest krevende nivå. Det er et
krav for å få tilskudd fra Turskiltprosjektet (med støtte fra Gjensidigestiftelsen og
fylkeskommunen) at den nye skiltstandarden følges. Jan Schrøder har gjort en stor innsats
med å få laget forskjellige utkast til skilter, og i sommer ble de første skiltene etter den nye
malen tatt i bruk. I vårt område vil de fleste stier få blå skilting (middels krevende).
Satsing på nærmiljøstier har også vært i fokus i 2013. Dette gir oss nye utfordringer i
planleggingen ved å få på plass nødvendige godkjennelser hos grunneierne, inngå samarbeid
med andre lag og foreninger og avklare konflikter knyttet til verneområder og
kulturlandskap. Eksempelvis måtte avtaler med over 20 grunneiere på plass før arbeidet
med Ilsengstiene kunne begynne.
Stange krets har i samarbeid med Stange kommune samt andre lag og foreninger i området
satt i gang et prosjekt med å få utarbeidet et helt nytt turkart for Stangeområdet. På
høstmøtet i Sti og Løypeutvalget ble vi enige om parallelt med Stange sitt arbeid å få
ajourført Hedmarksvidda kartet (siste utgivelse i 2006). Kartgrupper er nå nedsatt i Løten,
Ringsaker og Hamar/Vang for å få på plass og fullføre nødvendige sporinger, temavalg mv.
De to turkartene vil bli ferdige våren 2015, og vil dekke nesten hele HHT`s rike.
Løten krets avholdt i slutten av mai årets stirydderkurs. Det omfattende dugnadsarbeidet
med merking og rydding av stier er kommentert under årsrapportene for hver enkelt krets
(se lenger bak i dokumentet). For Hamar og Vang, som ikke har eget kretsstyre, rapporteres
følgende:
Alle stier er gjennomgått, og nødvendig rydding er foretatt. I tillegg er det gjennomført flere
dugnader med vedlikehold av bruer og løfting og utlegging av nye klopper. Skyer av knott
gjorde i år arbeidet på myrene til en ekstra utfordring, men den sosiale hyggen etter utført
innsats greide verken mygg eller knott og sette noen stopper for.

Informasjon
Informasjonsutvalget har bestått av Siv Stenseth (leder), Nils-Jørgen Hervig (redaktør for
HHT-nytt), Wenche Helseth og Ivar Helleberg (webredaktør). Utvalget hadde seks møter og
en workshop i 2013.
Informasjonsutvalget hadde opprinnelig en plan om å lage et arkivsystem for bilder, årbøker
og annet historisk materiell for HHT i 2013. Dette arbeidet ble lagt på is inntil videre fordi
utvalgets fagressurs på dette området utgikk. Utvalget har som ambisjon å jobbe videre med
dette i 2014.
Informasjonsutvalget har brukt mye ressurser første halvår på å planlegge og utarbeide en
profileringsbrosjyre for HHT. Dette resulterte i en funksjonell og fin trykksak ”Dette er HHT”
på 44 sider som ble trykket i 5.000 eksemplarer. Her er blant annet hyttene godt presentert.
Responsen har vært meget god.
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Vi har også dette året jobbet med idéutvikling av innholdet i HHT-nytt, deriblant intervju
med sentrale profiler og finne interessant stoff som kan fylle ut turprogram og formidle
historier fra eget turområde.
HHT-nytt kom ut med to nummer i 2013. Nr. 1 inneholdt turprogrammet for høsthalvåret.
Nr. 2 inneholdt turprogrammet for tiden fra nyttår frem til skolestart i august 2014.
I tillegg inneholdt begge numrene informasjon fra foreningen og kretsene samt en
aktivitetsoversikt. Vi får god hjelp av IdéTrykk til å få frem gode trykksaker. HHT-nytt trykkes
i 4.200 eksemplarer.
Også i 2013 inviterte vi til en fotokonkurranse der det kom inn en rekke gode motiver.
Vinnerne fikk bildene sine trykket i HHT-nytt, i profileringsbrosjyren ”Dette er HHT” og
gjengitt på foreningens websider.
Administrasjonen har tatt i bruk Instagram som formidlingskanal i tillegg til øvrige sosiale
medier og vertskapet på Stenfjellhytta har opprettet en egen Instagrambruker for å formidle
informasjon og trekke gjester. Det er sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av dette året. Det er i
all hovedsak administrasjonen som benytter og administrerer disse informasjonskanalene.
Internett
Nettsiden hht.no er et daglig verktøy for HHTs ansatte i informasjonsarbeidet og inneholder
viktig informasjon om HHT og HHTs arbeid. I tillegg er HHTs side på Facebook og DNTs
storsatsing UT.no viktige supplementer. UT.no har overtatt mye av rollen hht.no har hatt
som informasjonskanal for hytter, stier og turforslag og inneholder nå mer enn 80 gode
turforslag for vårt område (noenlunde jevnt fordelt på de fire kommunene).
HHTs ansatte sørger for de fleste oppdateringene og ny informasjon på hht.no.
Antall registrerte besøk på hht.no i 2013 var 321 440 mot 329 725 i 2012, en reduksjon på
2,5 %. Antall registrerte sidevisninger var 729 946 mot 810 384 i 2012 (dvs. 10 % ned).
(Kilde: Google Analytics).
Reduksjon i besøk og antall sidevisninger er som forventet som følge av at UT.no har
overtatt store deler av innholdet. Trafikken på forsida er omtrent uendret (ca. 350 000
visninger), dvs. at den har opprettholdt sin synlighet mht. nyhetsformidling (og info om vær).
Besøkstallene varierer mye gjennom året på grunn av at informasjon fra værstasjonen har
størst interesse i skisesongen. Besøkstallene er også sommerstid høyere enn
sammenlignbare turistforeninger. I skisesongen (jan-mars) var det vel 1500 besøk per dag
(maks. 3548), mens det sommerstid (juni-aug) var vel 300 per dag. Til sammenligning for
øvrig hadde DNT Oslo 335 143 besøk i 2013, TT 117 485 og Stavanger 189 646.
Værstasjonen på Stenfjellet
I begynnelsen av året var det problemer med ustabil trådløs dataoverføring mellom
utesensorer og værstasjonen. Sommeren 2013 ble det montert en forsterker som ser ut til å
ha løst dette problemet. Værstasjonen med kamera fungerte ellers stabilt, med unntak av et
par strømstans, fram til 7. november. Da ble kameraet ødelagt, kanskje på grunn av
overspenninger. HHT anskaffet nytt kamera som ble montert 19. november. Selve
værstasjonen var i drift og publiserte værdata hele denne perioden.
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Turer og aktiviteter
Turutvalget har bestått av Turid Borud (leder), Torunn Holt Jensen, Anne Ringnes, Sissel Hoel
(Stange krets), Erik Ulven (Ringsaker krets), Ole Iver Morthov (Løten krets) og Anne Helga
Melting (administrasjonen/sekretær).
HHT hadde også i 2013 et svært bredt tilbud av turer: fra trilleturer for voksne med barn i
vogn, turer og leire for barn og ungdom, voksenturer på alle nivåer fra rolig nærmiljø til
fjellsport og Onsdagsgruppa med tilbud til pensjonister og andre som har anledning til å
være med på dagtid. Målet er å ha et turtilbud som dekker hele spennet fra enkle
nærmiljøturer til krevende turer i høgfjellet.
Vår store klassiker - skituren på 54 km fra Sjusjøen til Gåsbu - ble arrangert for 19. gang og
hadde nok en gang rekorddeltakelse med 515 deltakere. Utenlandsturen i 2013 gikk til
Færøyene i samarbeid med Explore Travel.
HHT har til sammen avholdt 187 turer/leire med totalt 6988 deltakere, en økning på nesten
800 deltakere fra året før.
For å kunne tilby våre medlemmer et bredt tilbud av turer og opplevelser, er vi avhengig av
gode turledere. HHT har ca. 50 turledere som bidrar med ideer til et allsidig turprogram
gjennom hele året. Turlederjobben utføres helt og holdent som dugnad.
Naturlos er et samarbeid mellom HHT, Hedmark fylkeskommune og Hamar, Elverum, Stange
og Ringsaker kommune om dagsturer i nærområdet med en guide/kjentmann. Opplegget er
en kombinasjon av tur og kultur. Det ble avholdt til sammen 50 turer med 2584 deltakere i
løpet av sommerhalvåret 2013.

Barnas Turlag
HHT Barnas Turlag har i 2013 bestått av Jo Reistad (Ringsaker), Leif Grande (Stange), Unni
Thoresen (Løten), Kjell Berget (Hamar) og Ragnhild Narum (leder). I tillegg har Barnas Turlag
en svært viktig ressurs i administrasjonen i aktivitetskonsulent for barn og unge Knut Einar
Nordhagen.
Barnas Turlag har hatt en positiv utvikling over mange år nå, selv om vi ikke klarte å bryte
500-medlemmersgrensen i 2013 heller. Det som er moro å se, er at «våre» medlemmer
fortsetter inn i DNT Ung og bidrar til gode medlemstall der. Vi klarer også å fylle på med nye,
små medlemmer.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ant. medlemmer i BT
329 381 432 474 492 492
Ant. deltakere på BT-turer 396 852 873 1504 1016 1021
Familie-arrangement
510 1450 2140 1970 1575 2085
Halvårskalendere med turene våre sendes ut til alle medlemmer i tillegg til at vi deler ut i
barnehager og skoler. Dette sammen med annonsering av turene i lokalavisene gjør at det
hele tiden dukker opp nye familier som vil være med oss på tur. Vi ser også at ”jungel¬tele12

grafen” har god effekt der nye deltakere tar med seg sine venner som forteller til sine
venner. Deltakerne på Barnas Turlag sine turer spenner fra turvante familier til familier som
ikke har erfaring i å dra på tur i naturen. Aktivitetene trekker til seg folk i alle aldere – fra 0 til
langt over 80.
Barnas Turlag har også tatt i bruk Facebook som kanal for å fortelle om turene og
arrangementene våre. Vi har egne FB-sider for BT Stange (107), BT Hamar (203), BT Løten
(72) og BT Ringsaker (46). Tallen i parentes viser hvor mange som følger sidene. Her legger vi
ut meldinger om kommende arrangementer og viser bilder fra turer som har vært. Vi tror
det er stort potensiale for flere medlemmer og deltakere på arrangementene, hvis vi klarer å
vise fram tilbudet på en god måte.
Barnas Turlag har arrangert omtrent like mange turer i år som i fjor, 46 turer i 2013 mot 38
turer i 2012. Mye av grunnen til at vi kan gjennomføre så mange arrangementer, er at vi har
fått på plass flere ivrige og ressurssterke turledere. Dette har hevet kvaliteten og variasjonen
i turprogrammet vårt. Samtidig er det hele tiden nødvendig å finne nye ressurspersoner.
I år som i fjor har vi satset på mange nærturer ute i kretsene, og disse er veldig populære.
Både lommelykttur i Klukhagan og tur til ruinene på Steinsholmen hadde over 60 deltakere. I
mai var 31 deltakere med på topptur til Tua på Espa, og i november var over 40 små og store
med og hilste på dyrene på Jønsberg. Slike nærturer er kjernen av hva Barnas Turlag skal
tilby.
Overnattingsturene våre til høyfjellet for familier slår også an. I år har vi hatt turer til både
Galdhøpiggen og Rasletind, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Disse
turene gir barna noe mer å strekke seg etter, og det er en herlig følelse å ta de siste stegene
opp på sin første høyfjellstopp.
Rekruttering av nye ressurspersoner har blitt gjort både på våre egne arrangement i BT, på
Kom deg ut-dagen og gjennom vennenettverk. De vi nå har knyttet til oss er motiverte og
inspirerte turfolk som vil være med å skape enda større mangfold i Barnas Turlags
aktiviteter.
Lageråkvisla som Barnas Turlaghytte får stadig flere besøkende når kaféen er oppe, og dette
er god markedsføring av Barnas Turlag og HHT. Hytta ligger akkurat passe langt fra bilvei for
de med kortest bein, og det er stor aktivitet i lekekroken og akebakken lørdager og søndager
i vintersesongen. Nils Jørgen Hervig som hyttesjef gjør en imponerende jobb for å sørge for
varer til kaféen og en trivelig hytte for små og store!
I 2013 har det blitt arrangert 23 trilleturer med Naturens hus som oppmøtested.
Familiedager
Kom deg ut-dagen samlet også i 2013 svært mye folk. Lageråkvisla og Knuken hadde begge
arrangement denne dagen. Det kom omlag 600 til Lageråkvisla og 200 til Knuken og vi takker
for all hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade HHT'ere på dugnad!
Åkersætra var arena for Kom deg ut-dagen på Hedmarken i september 2013. 400 deltagere
møtte opp og fikk oppleve alt fra barkebåtregatta, rideturer, orientering, kanopadling og
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nærkontakt med små og store husdyr.
Nytt av året var et nytt Kom deg ut-arrangement på Kvennstugua i Vallset i september. Her
kom det hele 350 deltagere – veldig gledelig!
Finn Fram-dagen ble arrangert både i Løten, Ringsaker og Hamar. Også dette var godt
besøkte arrangementer, og det er en fin arena for Barnas Turlag til å rekruttere nye
turdeltagere! I Løten kom det 120 mens det kom 150 deltagere på Hamar og 225 deltagere
på Vollkoia.

Leirer
VinterBaseCamp
VinterBaseCamp på Skolla måtte dessverre avlyses pga for få påmeldte. Dette påvirket veien
videre for VinterBaseCamp som ble arrangert på Åkersætra for første gang i 2014.
Turboleir
40 deltagere var samlet på Åkersætra den siste uka i juni 2013. Fire voksenledere og fire
ungdomsledere. Maren V. Skirbekk var hovedleder for Turboleiren. Aktiviteter som
kanopadling, fisking, bading, kanonball, «Mesternes Mester» og «Norske Talenter» og mye
mer gjorde sitt til at uka ble minneverdig for både ledere og deltagere!
SommerBaseCamp
Torgeir Mikkelsen var hovedleder for SommerBaseCamp på Skolla sommeren 2013. Leiren
samlet 16 deltagere. Bjørnar Fjeldberg og Hedda Bulie Haanæs var også ledere på denne
leiren. Aktiviteter som stod på programmet var kanoekspedisjon med utendørs overnatting,,
matlaging på bål, fisketur, mestringskurs i naturen, overnatting ved Godlidalshytta og mye
mer!
NewtonCamp
I høstferien ble NewtonCamp arrangert på Skolla.11 deltagere fikk være byggmestere, være
med på oppdagelsessafari, lære om GPS og geocaching, energikamp i tillegg til de
tradisjonelle leiraktivitetene som Skolla-OL, spøkelseshistorier ved bålet og matlaging på bål
m.m.. Denne leiren er et samarbeid mellom HHT og Tekna avd Hedmark og Oppland. Tekna
anskaffet tre dyktige lærerstudenter med kompetanse innen naturfag. I tillegg var Torkel
Torve og Knut Einar Nordhagen ledere fra HHT.

DNT ung Hedemarken
DNT ung Hedemarken har 477 medlemmer, men har ingen egen gruppe i organisasjonen.
Store deler av planleggingsarbeidet ble gjennomført av aktivitetskonsulent Knut Einar
Nordhagen. Knut Einar var hovedansvarlig for Skolemesterskapet i friluftsliv og Opptur i
tillegg til at DNT Ung Hedemarken arrangerte i 2013 isklatring på Biri, hundekjøringsdag på
Ilseng gård, ridetur på Ilseng, fugleleik i Furnes, kajakk-kurs på Tjuvholmen, villmarksmoro på
Bringbu, sommertur til Utladalen, ung og sprek i Jotunheimen, studenttur på
Hedmarksvidda. 7 ulike turledere ledet disse turene, og deltagerantallet varierte stort på de
ulike turene. Enkelte oppsatte turer ble avlyst pga for få påmeldte.
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Skolemesterskapet i friluftsliv
Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler ble arrangert for fjerde gang, som en
etterfølger av 61’nord som ble arrangert i 2009. 20 deltagere fikk brynt seg på diverse
oppgaver i området i nærheten av Malungen i Stange kommune. Jønsberg stakk av med
seieren i 2013! Dette arrangementet er et samarbeid mellom HHT, NJFF Hedmark og
Hedmark fylkeskommune. Samarbeidet fortsetter i 2014.

OPPTUR
OPPTUR ble arrangert med samme modell som i 2012, med mer fokus på nærmiljø friluftsliv
og mindre på busstransport. Derfor ble det arrangert tre parallelle OPPTUR-arrangementer i
2013.
OPPTUR samlet 1050 deltagere, fordelt på de tre turene Romedal-Klevfos, Lille Hamarrunden på sykkel og Høsbjørkampen. Aud Norstad, Per Myrvang og Ola Johan Basmo var
arrangementsansvarlige på hvert sitt sted. Onsdagsgruppa var med som avgjørende
medhjelpere underveis. Vi fortsetter OPPTUR etter samme modell i 2014.
Studenter
Knut Einar fortsatte jobben med å få til ei studentgruppe i Hamar-regionen. Stand på
Høgskolen i Hedmark, både på Hamar og Elverum viste at mange studenter er interesserte i
en egen studentgruppe. Erfaringen viser at dette derimot er en urolig aldersgruppe med lite
stabilitet, og slik det ser ut nå vil en egenorgansiert studentgruppe ikke være realistisk enda.
Derimot legges det opp til mange aktiviteter og turer som er tilpasset studentene i vårt
område.

Fjellsportgruppa
Fjellsportgruppas styre består av Per Bergsvein Støen (leder), Torunn Holt Jensen (kontakt
mot turutvalget), Jon Simensen, Hans Christian Johnsen (ansvar for utstyr) og Jon Hroar
Nordstrøm. Fjellsportgruppa har i 2013 hatt et positivt turår med varierte turer og god
deltagelse. Gruppa er i utvikling og medlemmer fra gruppa bidrar i tillegg også med
turledelse på HHTs øvrige turer og kursaktiviteter. Vi har hatt 4 styremøter i 2013. Det ble
holdt et samarbeidsmøte med Gjøvik og Lillehammer våren 2013, litt kontakt og samarbeid
om turprogrammet høsten 2013 og turprogrammet for 2014. Samarbeidet blir fulgt opp
med nytt møte i januar 2014. Dette oppleves av alle som svært positivt og vi er godt i gang
med å få til noe mer sammen.
Fjellsportgruppa har en utfordring i å skaffe nok turledere til turene. Vi har et behov for flere
med utdanning innen sommer - og vinterturledelse samt bre og noe sikring og som føler seg
trygge nok til å lede fjellsportturer. For sommeren 2014 har vi fått med flere nye og det
betyr stor framgang fra 2013 sesongen.
Vi har tatt initiativ overfor administrasjonen om å få satt kompetansebygging innen
turledelse/fjellsport inn i en helhet.
Leder har deltatt i sikkerhetsutvalget og utarbeidelse av HHTs sikkerhetsdokument.
Fjellsportgruppa har et variert program som fordeler seg over hele året. I 2013 ble det
arrangert 6 fellesturer og deltagelsen har vært økende og er god. Deltagerne har bosted fra
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hele Østlandet. Det viser at vår målgruppe har bredt nedslagsfelt og bruker nettet flittig.
Fjellsportgruppa deltok med lysbildeforedrag på en hyggekveld sammen med
Fjellsportgruppene i Gjøvik og Lillehammer.
Det har vært et fint turår. Fjellsportgruppa opplever å være i utvikling. Vi er i gang med å
spre turledelse på flere og utdanning av turledere og bygge fagkompetanse innen spesielt
bre, sikring og skred blir viktig framover. Vi ser det nyttig å få til et koordinert samarbeid
mellom fjellsportmiljøene på Lillehammer og Gjøvik og vi er godt i gang!!

Onsdagsgruppa
Snøen kom i romjula, så vi startet opp 2.januar, selv om de nye løypekjørerne hadde noen
problem med brøyteutstyret. Utover vinteren ble det fine forhold, og da kom det mange
innom den nye, fine Blåmyrkoia med nistepakka si hver onsdag. De deltok i allsang med
tekster fra vår eminente husdikter, Hans Narbuvold, og hørte dagens opplesning eller
fortelling. Ole Ellefseter var historieforteller på den sosiale samlingen etter påske, og da kom
det så mange så det ble trangt i stua på Buttekvern, 48 personer.
Sommeren startet som vanlig med OPPTUR for 8.klassinger. Det var strålende vårvær, fin
reklame for tur i skog og mark for de unge og for oss eldre, som var postmannskap rundt
omkring. Sommeren og høsten har hatt sjeldent fint og varmt vær, noe som mange har satt
pris på. Særlig på de fem ekstra høstturene var det større deltagelse enn tidligere år. Vi har
hatt storvask på Vollkoia og Blåmyrkoia seint på høsten, så det skal være trivelig der for alle
som vil innom i løpet av vinteren.
Fjellturen i år var på Skjerdingen Høyfjellshotell. Der bodde vi i tre dager, 19.-22. august, i
strålende sommersol. Når vi slik er sammen over tid, på turer og gode måltider, knyttes
vennskap og vi blir godt kjent med hverandre. Nye deltagere møter gamle travere og deler
erfaringer. Aldersspredningen er fra ferske pensjonister til 90 åringer. I det stabile varme
været ble turene i år ekstra lange og varte i timevis i flott natur med vidt utsyn.
Førjulstreffet på Vollkoia bød oss snø og skispor i Purkdalsvegen og rundt dammen, det lovet
godt for ny vintersesong. Vi tjuvstartet på Prøysen jubileet med å lese og synge hans tekster,
mens Hans spilte trekkspill til.
Det ble ny rekord på samlet deltagelse på turene i år, nesten 100 flere enn før, men bare ett
arrangement mer.
Turledelsen har vært den samme som året før, men internettansvarlig, Trygve Brandsnes,
har fått avløsning. Han har hatt jobben siden vi kom med på HHTs nettside. Harald M
Normann har nå tatt over, men referatene får han for det meste fra Sidsel Gotaas og bildene
fra flere eminente fotografer.

Butikk/turinformasjon
I tillegg til salg av kart og annet turutstyr er butikken ved Østre Torg en viktig kanal for
medlemskontakt og turinformasjon både til medlemmer og ikke-medlemmer. Omsetningen
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gikk noe ned i 2013 og vi følger dette opp med lavere innkjøp og lite lager. Styret og
administrasjonen er enige om at butikken har en veldig viktig rolle som treffpunkt og
medlemsservice. Det jobbes nå med synlighet og tilgjengelighet både når det gjelder skilt,
åpningstider og vindusutstilling. Vi deltar aktivt i DNT butikksamarbeidet med
erfaringsutveksling og messebesøk/vareutvalg.

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter
Året 2013 var det andre året vi koordinerte «Turposter på Hedmarken» etter samme mal i
fire kommuner i tillegg til at vi også lagde «10 skiposter på Hedmarken». Dette er
folkehelsesamarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og frivilligheten hvor vi alle
bidrar til et praktisk og enkelt opplegg for de som bor og besøker vår region til gode
turopplevelser i nærmiljøet. Dette fungerer svært godt og vi er fornøyd med
tilretteleggingen.
Ilsengstiene er et samarbeid mellom Ilseng IL , HHT, 22 grunneierne og andre
samarbeidspartnere både om økonomisk støtte og konkret arbeid. Vi kan våren 2014 åpne
et stinett på bortimot 20 km merkede stier rundt Ilseng sentrum. En av grunneierne (Eivind
Helset og Berit Solum) fikk satt istand en gammel koie i Ilsengmarka med mål om at denne
skulle stå åpen som turmål med drift av HHT, Farmenkoia. Den brant dessverre ned akkurat
når vi hadde «flyttet inn» der, man skal settes opp igjen for forsikringspengene og stå ferdig
til åpningen av Ilsengstiene 4. mai 2014. Ilsengstiene er støttet både av
Gjensidigestiftelsen/Hedmark fylkeskommune og med spillemidler fra Norsk Tipping og fra
Stange kommune. Dette oppfatter vi som er veldig viktig og positivt nærmiljøprosjekt.
Vi har også i 2013 hatt gode samarbeidsprosjekter om turvenner/turledelse med
Voksenopplæringen i Ringsaker og Kvalifiseringssenteret i Stange. Uformell integrering og
fysisk aktivitet. Dette ble det også en flott artikkel om i årboka til DNT 2013.
To turledere har månedlige turer i samarbeid med Hamar Røde Kors, og en annen turleder
har månedlige turer for psykisk syke voksne organisert gjennom Kulturkontoret i Hamar
kommune.
Vi jobber også jevnt og trutt med å legge ut lokale turforslag på ut.no med tekst, kart og
bilder for å få fram alle de gode mulighetene for turer i vårt område – og nå har vi lagt ut
134 turforslag!

Samarbeidsparter og utviklingsprosjekter
- Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område; Pihl as, Furnes, Vang,
Løiten, Romedal og Stange allmenninger.
- Høgskolen i Hedmark, friluftslivslinjen på Elverum, deltok med hele klassen for å lage
skileikanlegg på Lageråkvisla til Kom deg ut-dagen. Vi har også hatt 5 studenter i praksis
som i tillegg har hatt ansvar for opplegg til VinterBaseCamp, skolemesterskap. Nytt i
2013 er at vi også har startet et samarbeid med de med fordypning i kroppsøving om
planlegging/innspill for turopplegg og at de skal være med oss og arrangere OPPTUR i
2014.
- Tekna i Hedmark/Oppland har også i år vært med som medarrangører av Newton camp
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på Skolla. En super leir med kobling realfag og friluftsliv.
Prosjekt «Hedmarksvidda på tvers på sykkel» med Furnes, Vang og Løiten almenninger
og med prosjektstøtte av kommunene og fylkeskommunen har konkludert om den
aktuelle traseen mellom Furnes og Vang og har søkt både Gjensidigestiftelsen og
spillemidler til denne traseen som er 2,5 km lang. Rett før jul fikk vi varsel om at
Gjensidigestiftelsen ønsket å bidra for å få dette realisert og vi håper dette blir en god
tilrettelegging for tursykling.
Hengebru Åkersætra. Se omtalt under vedlikehold hytter. Dette blir en viktig
tilrettelegging for friluftsliv øst for Åkersætra i området mellom Olshølen og
Kvarstadsetra og med bruk av Birkebeinerstien til Bjønnåsen og Nysetra/Rondanestien.
Her har vi godt samarbeid med Pihl as og vi gleder oss til konkretisering og nye
muligheter i 2014. Pihl er også gode støttespillere i forbindelse med alle barne- og
ungdomsleirene når det gjelder tilrettelegging og aktivitetsbidrag.
Rehabiliteringen av Målia. Her har vi fått veldig gavmild støtte fra Løten kommune
(150.000), Løiten almenning (100.000), Hamar kommune (100.000) og Sparebanken
Hedmark (500.000). Tusen takk!
Sparebanken Hedmark har vi fast sponsoravtale (kr 30.000) med og de gir oss også årlig
gave gjennom gaveutdelingen (kr 50.000). De har også de to siste årene bidratt med
flotte deltakerpremier til barn/unge som tar minst 3 poster i Turposter på Hedmarken.
Norsk Tipping har i mange år vært en solid sponsor og de siste årene har vår avtale blitt
innlemmet i DNTs turpartneravtale. Det betyr at vi har møter sammen med DNT sentralt.
Lokalt har vi også et godt samarbeidsarrangement i Høsttur i tippestiene i Furuberget i
oktober.

Økonomi
Årets regnskap viser et lite underskudd på kr. 8.373 mot et budsjett som viste et underskudd
på kr. 865 000. Omsetningen økte fra kr. 4 039 859.- til kr. 5 240 389.- Denne store
omsetningsøkningen er ombyggingen på Målia. Underskuddet var tenkt dekket av
egenkapitalen, når underskuddet er lavere enn budsjett, skyldes det økt bruk av dugnad,
gode innkjøp, samt gaver/tilskudd til prosjektet på Målia. Egenkapitalen er fortsatt solid men
nødvendig. Inntektene har også en fin økning pga. økning av antall medlemmer. Driften er
nøktern og effektiv. Har nå tre ansatte i 100% jobb, som gir en god forutsigbarhet for drift og
aktiviteter. Aktiviteten hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde hatt så gode
samarbeidspartnere, det gjelder tilskudd til drift og samarbeid med allmenningene.
Styret sier med dette, Takk for et godt turår i 2013- og God tur i 2014!
Hamar, 12. mars 2014

Kristen Bartnes

Ragnhild Narum

Siv Stenseth

Olav Østby-Deglum
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Jan Rosseland

Tore Nilsen

Steinar Østlie

Turid Borud

Aud Norstad

BILDER FRA ÅRET 2013:
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ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER

HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING
REGNSKAP PR. 31.12.
NOTE REGNSKAP

INNTEKT
Medlemskontingent
Losji- og leieinntekter
Fellesturer og leire
Salg butikk
Salg Lageråkvisla
Off. og private tilskudd inkl.barne-og ungdoms
aktiv., samarbeidsavt. og reklameinnt.
4
Renteinntekter
Sum inntekter
UTGIFTER
Administrasjon og PR
Personalkostnader
Drift av kontor
Møteutgifter
Reiseutgifter
Profilering
Folkehelseprosjekter
Kurs og kompetanse, turledelse
Tilskudd til kretsene og gruppene
Andel kontingent inkl. frifond
Onsdagsgruppa
Barne- og ungdomsaktiviteter
Fellesturer
Fjellsportgruppe
Informasjon
HHT-nytt
Internett
Værstasjon Stenfjellet
Stier og løyper
Skilting og merking
Tilskudd løypekjøring
Hyttedrift
Vedlikehold
Forsikring og annen drift
Butikkdrift - kjøp varer
Lageråkvisla - kjøp varer
Gaver og representasjon
Sum utgifter
Årets resultat
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BUDSJETT

REGNSKAP

2013
1 462 387
161 009
373 480
613 299
158 356

2013
1 400 000
110 000
300 000
735 000
150 000

2012
1 380 496
124 363
296 863
729 016
131 463

2 316 528
146 957
5 232 016

1 800 000
120 000
4 615 000

1 763 278
144 517
4 569 996

1 728 466
341 317
76 403
74 493
103 373
112 519
38 472

1 700 000
420 000
65 000
50 000
140 000
150 000
80 000

1 590 716
328 554
49 723
44 657
113 907
131 376
41 265

129 438
10 000
4 817
213 666
-

150 000
10 000
25 000
250 000
10 000

124 450
10 000
22 650
237 403
13 373

97 641
15 887
14 087

100 000
15 000
20 000

98 588
14 233
-33 897

173 292
149 018

100 000
140 000

81 221
138 982

1 375 142
79 299
413 636
58 963
30 460
5 240 389

1 375 000
70 000
500 000
80 000
30 000
5 480 000

406 669
71 991
468 975
66 830
18 193
4 039 859

-8 373

-865 000

530 137

BALANSE PR. 31.12.

2013

2012

267 964
215 413
5 449 100
23 579

267 939
363 155
5 388 394
7 295

5 956 056

6 026 783

4 724 204

4 732 577

4 724 204

4 732 577

85 404
117 096
156 658
836 000
36 695

63 912
107 950
137 517
910 000
74 827

SUM KORTSIKTIG GJELD

1 231 853

1 294 206

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 956 056

6 026 783

EIENDELER

NOTE

OMLØPSMIDLER
Varelager
Diverse fordringer
Bankinnskudd
Kasse

1

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Fri egenkapital

3

SUM EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD
Leverandører
Skyldig off. avgifter
Skyldig lønn
Forskuddsbetalt kontingent
Annen kortsiktig gjeld
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013
NOTE 1

BANKINNSKUDD
Saldoen består av følgende konti
Visakort konto
Til gode Visa
Driftskonto
Sparekonto
Reisegarantikonto
Skattetrekk
Til sammen

NOTE 2

HYTTER
HHT eier hyttene:
Lageråkvisla, Stenfjellhytta, Målia, Gammelsaga, Åkersætra og Skolla.
Alle hyttene er fullt avskrevet og fremkommer derfor ikke i balansen.

NOTE 3

EGENKAPITAL
Egenkapital 1.1.
Årets underskudd
Egenkapital 31.12.

NOTE 4

NOTE 5
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OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER
Hedmark Fylkeskommune, friluftslivstiltak og skolemesterskap
Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur
Hedmark Fylkeskommune, integrering/folkehelse
Hedmark fylkeskommune, turmålsopplegg 4 kom., folkehelsetiltak
Naturlos kommunene og fylkeskommunen
Hedmark Fylkeskommune ,OPPTUR buss
Hamar kommune, samarb.avtale psykisk helse
Hamar kommune,kultur, barn og unge
Hamar kommune, støtte til rehailitering Mållia
Løten almenning, støtte til rehabilitering Mållia
Løten kommune, støtte til rehabilitering Mållia
Sparebanken Hedmark, støtte til rehabilitering Mållia
Løten almenning, vinterpostturer
Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark
Gave overskudd Sparebanken Hedmark
DnT, kom deg ut
DnT Frifond (overført til kretsene kr 54 000)
DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall
Norsk Tipping sponsor via DnT
DnT skole - DN
DnT barnas turlag fase 2
Skolemidler DnT 2013
Norsk Tipping, Grasrotandel
Momskompensasjon
Til sammen

KOMMENDE SPILLEMIDLER
Stenfjellhytta
spillemidler
(forventes utbetalt i 2014/2015)
kommunalt tilskudd
Målia
(forventes 2016)
spillemidler serveringshytta
(forvenes 2014/2015) spillemidler Stouslandhytta
Hengebru Åkersetra - tallene ikke klare
Sykkelsti fra Vollkoia - tallene ikke klare

8 232,68
2 985,00
253 049,62
5 076 130,73
50 000,00
58 702,00
5 449 100,03

4 732 577,46
-8 372,88
4 724 204,58

114 000
52 400
45 000
50 000
67 400
25 000
4 500
29 840
100 000
100 000
150 000
500 000
5 000
30 000
50 000
62 000
385 948
63 627
100 000
80 000
50 000
40 000
22 191
189 622
2 316 528

200 000
228 000
410 000
240 000

Revisjonsberetning
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Sak 4 VEIVALG HHT 2014–2016

DNT visjon: Naturopplevelser for livet
Målområde 1: Medlemmer og potensielle medlemmer
Rekruttering/verving
 Mer aktiv på medlemsverving på store arrangementer.
 Finne mer ut av hva som er grunnen til at folk melder seg inn.
 Flere Barnas Turlag-grupper/ressurspersoner som bidrar i lokale nærmiljøer
 Direktekontakt med målgrupper som fjellsport, DNT ung m flere
 «Dette er HHT»-brosjyren distribueres til turledere, som kan videreføres til deltagerne.
Medlemfordeler:
 Synliggjøre medlemsfordeler tydeligere
 Serveringshyttene er viktige møtepunkt og har et stort potensale for å møte potensielle
medlemmer, tydeligere informasjon om hvordan bli medlem!
 Differensiere pris for medlem / ikke-medlem i aktivitet
 Butikken: viktig medlemsservice
Målområde 2: Tilbud
Stier og hytter
 Videreutvikle infrastruktur koier og stier så folk kan gå ut på tur på egenhånd, nær der de bor
og oppholder seg
 God drift på våre serveringshytter
 Revidere hytte- og ruteplanen. Momenter: Kompetanseutvikling, vedlikeholde og gjøre
koiene innbydende, booking på nærmiljøhytter?, åpne koier/nødbuer
 Merke nye stier og innarbeide ny nasjonal mal for gradering på skilt og kart. Digitalisering av
stinettet er godt i gang, ferdigstilles i 2014.
 Turkart Stange (nytt) og Hedmarksvidda (revideres) klare våren 2015
 Jevnt fokus på økt bruk av våre tilrettelegginger for friluftsliv. 2014: hytteklippekort.
Turposter som folkehelsetiltak i vårt område.
 Hytterehabilitering:
2013-15: Målia: Serveringshytta, Stouslandhytta + selvbetjening på annekset
2013-14: Åkersætra og hengebru
Fellesturer og arrangement
 Forbedre tilbudet og øke antall deltakere på fellesturer – ikke flere turer. Folkehelsefokus på
integrering, også med turgåere med funksjonshemninger
 Videreutvikle tilbud for gruppa 60+
 Variere tilbudet med «klassikertilbud» på flere nivåer og sesong – både lavterskel og i
høyfjellet
 Ta vare på de turlederne/ressurspersonene vi har, og jevnt fokus på å rekruttere inn nye, f
eks fadderordning for nye turledere, systematisere oppfølgingen.
Målområde 3: Naturforvaltning
 Delta i lokale høringer og forvaltning i verneområder + utbygginger av
boligområder/veier/jernbane
 Følge opp DNT arbeidet naturvern
 Ta vare på koier og bidra til skogsdrift-historikk(lokalhistorie).
 Lære barn i å bli glad i å ta vare på naturen, lære det enkle friluftsliv, sporløs ferdsel
 Naturforvaltning integrert i turlederansvaret
 Utivkle stilbud knyttet til offentlig kommunikasjon, eks stasjonsstien
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Viltforvaltning (villrein)
Videreutvikle FNF og oppfølging av aktuelle temaer som vindmøller, motorferdsel i utmark
Tydeligere miljøvurdering av vår aktivitet

Målområde 4: Organisasjon
 Evaluere og videreutvikle organisasjonen.
 Oppmuntre flere til å delta på turlederutdanning, integrere flere i HHT/ DNT-systemet
gjennom dette.
 Rekruttere nye og yngre dugnadsfolk, ta godt vare på dugnadsånden. Etablere en
dugnadsgruppe for hyttedrift-prosjekter?
 Kvalitet hyttedrift/HMS og sikkerhet turer/aktiviteter basert på sikkerhetsutvalgets mal.
 Samarbeid med andre foreninger: Tur- og aktivitetssamarbeid rundt Mjøsa f.eks. Fjellsport
rundt Mjøsa
 Mandat for alle grupper/utvalg
 Kurs. Opplæring i friluftsliv / naturgrunnlaget
 Utvikling av turlederkompetanse i HHT gjennom kursing, deltagelse på turer, samlinger og
løpende oppfølging av kurs-deltakere. Dette gjelder alle nivåer. Spesifikt for fjellsport blir det
særlig viktig å utvikle og sikre kompetansen innenfor skred, bre, klatring, instruktørutdanning
for turledelse, faglige møtepunkter, seminarer, forum osv. og organisasjonsoppfølging.
 Godt samarbeid med grunneiere (partnerskap) og bedrifter
Målområde 5: Kommunikasjon
 Ha gode bindeledd til medlemmene, og mellom medlemmene og andre. Knytte flest mulig,
medlemmer og interesserte, opp mot kommunikasjonen på de digitale mediene.
 Mål å få til aktiv bruk av sosiale medier både for å rekruttere medlemmer og markedsføre
foreningen.
 Lage mer systematisk oppfølging av de lokale turene og tips til hva man kan gjøre (og hvem
som har ansvaret)
 Barnas Turlag-kalendere fortsetter
 DNT ung: Egen Facebook-side for DNT Ung Hedemarken. Kutte ut DNT Ung-kalender, bedre
digitalt.
 En god og korrekt turbeskrivelse på nett er avgjørende. Skrive en turrapport i etterkant av
turen, se på struktur kommunikasjon på dette.
 Etablere historisk arkiv.

MÅL: Passere 600 medlemmer i Barnas Turlag og
i hele HHT: 5000 medlemmer innen 2016.
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DRIFTSOPPGAVER:
I organisasjonen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styret: Økonomioppfølging. Strategi og styring av administrasjonen og tillitsvalgte
Kretsene: Ringsaker, Løten, Stange, DNT Elverum. Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
Turutvalget: Turprogram, planlegging og gjennomføring + rapportering
Sti- og løypeutvalget: Holde hele vårt stinett merket og skiltet. Følge opp eventuelle
kartprosjekter
Barnas Turlag: Tilrettelegge gode aktiviteter for barn opp til 13 år i en god organisering
Fjellsport: Planlegge og gjennomføre fjellsportturer for alle som er interessert
Informasjonsutvalget. Utgi HHT-nytt to ganger i året og ellers sørge for god informasjon
Onsdagsgruppa: Vinterturer, sommerturer og andre egeninitierte aktiviteter
Hyttetilsyn: Følge opp alle våre leirsteder, serveringshytter og ubetjente overnattingshytter

I administrasjonen:
1. Støtte og følge opp medlemmer og vår organisasjon av frivillige og legge godt til rette!
2. Drive god tur- og friluftslivsinformasjon og turutstyrsbutikk + god nettside og på sosiale medier
3. Følge opp leirsteder og hytter og selv initiere og gjennomføre aktiviteter for barn og unge på
leirer og helgearrangementer (BT-hytte, OPPTUR, BaseCamper, Turboleir med mer), hele tiden
med et utviklingsperspektiv
4. Arrangere kurs:
a. DNT-ambassadør (flere kurs, også tilrettelegge for grupper)
b. Grunnleggende turlederkurs (1)
c. Sommerturlederkurs (hvert annet år)
d. Andre kurs for medlemmer
5. Samarbeidspartnere: følge opp eksisterende og initiere nye når det er aktuelt
6. Bidra til å sikre natur- og kulturgrunnlaget for friluftsliv i vårt område
7. Vedlikehold av hytter
8. Daglig oppfølging for å bevare en sunn økonomi i foreningen + god personaloppfølging
9. God utvikling av Naturens hus som organisasjonens knutepunkt og aktivitetssentrum + for
allmennhetens bruk for friluftslivets beste
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Budsjett 2014
REGNSKAP

INNTEKT
Medlemskontingent
Losji- og leieinntekter
Fellesturer og leire
Salg varer
Salg Lageråkvisla
Off. og private tilskudd, sponsorer og gaver
Bruk av egenkapital
Renteinntekter
Sum inntekter
UTGIFTER
Administrasjon og PR
Lønnskostnader
Drift av kontor
Møteutgifter
Reiseutgifter
Profilering
Folkehelseprosjekter
Kurs og kompetanse, turledelse
Tilskudd til kretsene og gruppene
Andel kontingent inkl. frifond
Onsdagsgruppa
Barne- og ungdomsaktiviteter
Fellesturer
Fjellsportgruppe
Informasjon
HHT-nytt
Internett
Værstasjon Stenfjellet
Stier og løyper
Skilting og merking + kartprosjekt
Tilskudd løypekjøring
Hyttedrift
Vedlikehold
Forsikring og annen drift
Butikkdrift - kjøp varer
Lageråkvisla - kjøp av varer
Gaver og representasjon
Sum utgifter
Årets resultat
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2013
1 462 387
161 009
373 480
613 299
158 356
2 316 528

BUDSJETT

BUDSJETT

146 957
5 232 016

2013
1 400 000
110 000
300 000
735 000
150 000
1 800 000
865 000
120 000
5 480 000

2014
1 450 000
150 000
350 000
670 000
165 000
2 870 000
835 000
140 000
6 630 000

1 728 466
341 317
76 403
74 493
103 373
112 519
38 472

1 700 000
420 000
65 000
50 000
140 000
150 000
80 000

1 895 000
430 000
75 000
65 000
60 000
135 000
50 000

129 438
10 000
4 817
213 666
-

150 000
10 000
25 000
250 000
10 000

150 000
10 000
25 000
225 000
10 000

97 641
15 887
14 087

100 000
15 000
20 000

100 000
15 000
20 000

173 292
149 018

100 000
140 000

350 000
150 000

1 375 142
79 299
413 636
58 963
30 460
5 240 389

1 375 000
70 000
500 000
80 000
30 000
5 480 000

2 225 000
80 000
450 000
70 000
40 000
6 630 000

-8 373

-

-

OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER
Hedmark Fylkeskommune, friluftslivstiltak (post 74)
Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra
kultur
Hedmark fylkeskommune, turmålsopplegg 4 kom.,
folkehelsetiltak
Naturlos kommunene og fylkeskommunen
Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR og folkehelse
Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark
Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping
Gave overskudd Sparebanken Hedmark
Hamar kommune,kultur, barn og unge
DnT Frifond
DNT skole
Kom deg ut vinter
Kom deg ut sommer
Norsk Tipping, Grasrotandel
Momskompensasjon
DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall
Rehabilitering Målia Stouslandhytta
spillemidler og kommunal støtte Stenfjellhytta?
Gave Gjensidigestiftelsen sykkelsti
Turskiltstøtte Ilsengstiene (utg 2013 og 2014)
Turkart Stange og Hedmarksvidda
Støtte til hengebrua Åkersætra
Diverse inntekter
Til sammen
Hytteutgifter 2014
Siste rest serveringshytta, male inne og ute
Normalt vedlikehold
Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm)
Hengebru Åkersætra
Sykkelsti Vollkoia-Høyenhall
Rehabilitering Målia år 2, Stouslandhytta

30

70 000
45 000
50 000
73 000
70 000
30 000
80 000
50 000
29 000
350 000
60 000
40 000
15 000
20 000
110 000
65 000
350 000 nye søknader
usikker på om dette
428 000 skjer i 2014
400 000
135 000
150 000
250 000 nye søknader
2 870 000

50 000
50 000
25 000
750 000
400 000
950 000
2 225 000

Sak 5 - Innkomne forslag
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Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap
Løten krets
Styret har i perioden bestått av
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem (stiansvarlig):
Varamedlemmer:

Steinar Østlie
Arnold Fuglebrenden
Rolf Wright Hagen
Nina Smestad
Ole Iver Morthov
Jan Johnsrud
Mona Hesselberg
Are Sletten

Andre verv:
Foreningen Løtenløyper, styret:
Barnas Turlag Løten, leder:
Valgkomité, leder:

Jan Johnsrud (repr.)/Steinar Østlie (vara)
Unni Thoresen
Rolv Dillerud

Verv i HHT, hovedforeningen:
Styremedlem:
Medlem av turutvalget:
Medlem av sti- og løypeutvalget:
Medlem av Barnas Turlag:

Steinar Østlie
Ole Iver Morthov
Jan Johnsrud
Unni Thoresen

Medlemmer
Ant. medl.
per 31.12.

Totalt

Hoved- Student/
medlem ungdom

Honnør Husstand

Barn

Livsvarig

Skoleungdom

2013

278

139

15

40

51

19

1

19

2012

280

143

10

37

49

22

2

17

Turer og andre tilbud
Det er gjennomført 27 i kretsens regi med tilsammen 506 deltakere (19 i gjennomsnitt).
Dette er fordelt på Barnas Turlag 10 turer – 248 deltakere (25 i snitt), herav 120 på Finn
Fram-dagen,
5 fellesturer – 42 deltakere (8 i snitt) og Tirsdagstrampen 12 turer – 216 deltakere (18 i snitt).
Stier
Stinettets totale lengde er nå 223,4 km. Områdevis oversikt over tilstand og tiltak:
Fjellet (98,8 km): Ordinært vedlikehold er utført. Alle stier er tilfredsstillende merket og
skiltet.

Ny stitrasé er merket mellom Bårdsætra og Svaenlia, (3,8 km ny sti).

Nye prefabrikkerte klopper er utplassert ved Gjetholen (ved Torshovgråen,
ved Snippkoia og sydover mot Killingkjølen) og ved Øisætra.

Bru over Øksna vest for Veltkoia (Nordhuelia) er gjenoppbygget etter
flomskade.

Til sammen 3 klopper er etablert over forgreininger til Øksna på Killingkjølen.
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Mosjømarka (67,7 km): Ordinært vedlikehold. Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet.
2 karttavler er fjernet/ødelagt.

Ny stitrasé er merket mellom Korsbrenna og Veensætra, (2,9 km ny sti).

2 klopper er etablert over Mosjøbekken.
Nordbygda (30,0 km): Ordinært vedlikehold. Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet.

Stiene vest for skiløypetraseen Jønsrud-Østerhagen nedlegges
(landbruksareal).
Løtenrunden (26,9 km): Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet, men 2 ødelagte skilt.

Enkelte grasbevokste strekninger er gjennomgått to ganger med grastrimmer
(langs Vingerjessa, ved Nørseng og ved Heimdal øst for Bergum).
Skiltplan for stinettet vedlikeholdes og oppdateres årlig. I løpet av sommeren er 2
stistrekninger gjennomgått særskilt og ryddet, merket og rustet opp.
Kretsen har gjennomført kurs i rydding og merking av stier i Mosjømarka for andre
stifaddere i HHT.
GPS-sporing for digitalisering av stinettet er nær fullført. Korpreiret-runden gjenstår.
Nærmiljøturer
Som oppfølging av DNTs mål om at alle skal ha et turtilbud innen 500 meter fra der de bor,
har styret vedtatt å videreutvikle tilbudet med nærmiljøturer. I første rekke vil dette omfatte
en styrking av turtilbudet ved befolkningsområdene nær de fire barneskolene. Delvis blir
dette en tilrettelegging i samarbeid med andre aktører.
Ved Ådalsbruk er det planlagt å tilrettelegge nye stier i Englaugshagan og Finstadhagan mot
Bergumfeltet, i Brynsåsen og gjennom Byhagan mot Hørsand. Fysisk tilrettelegging av
stinettet blir i hovedsak foretatt i 2014. Det er søkt Hedmark fylkeskommune/Gjensidigestiftelsen om tilskudd til skilting/karttavler på kr 71 000.
Hytter, koier og andre husvær
Kretsen har bidratt med betydelig dugnadsinnsats ved restaurering av høiløa på Veensætra.
Arbeidet er avsluttet sommeren 2013. Kretsen mottok overskudd av tildelte spillemidler fra
tiltakshaver (sætereier) på kr 19 526,-.
Ved Nerlikoia er det gravd brønn og satt ned 3 kumringer. Arbeidet er delvis utført som
dugnad og delvis betalt. Løiten Almenning dekket materialkostnadene.
Oppryddingen ved Ingeborgkoia etter restaureringen er sluttført. Det er oppført utedo.
Ved gapahuken ved Storholtet (Knottebu) er det satt opp vedhuk inntil vestveggen.
Ved Snippkoia er ovnen reparert (sveising av bakstykket). Ny ovnsrør er montert. Det er også
utført en tilstandsvurdering og søkt Almenninga om tilskudd til materialer og transport i
forbindelse med nødvendige vedlikeholdstiltak sommeren 2014, samlet beløp er kr 11 500.
Ordinært renhold og vedlikehold, samt hogst og evt. utkjøring av ved utføres årlig eller ved
behov ved Målia, Snippkoia, Kjølstadkoia og flere koier i Mosjømarka – Svartskog,
Småsætra, Hølmyrkoia, Mosjøkoia og Sletthellkoia.
Barnas Turlag Løten
Styret har bestått av Unni Thoresen (leder), Terje Evensen og Ole Johan Rogstad, i tillegg til
den tidligere arbeidsgruppas skolerepresentanter. Disse har bestått av Kirsten Alfei
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(Jønsrud), Asle Finnesand (Lund), Unni Thoresen (Ådalsbruk) og Ingunn Bøklep Stensåsen
(Østvang).
I tillegg til 10 Barnas Turlag-turer, er det arrangert en aktivitetskveld for Idrettsskolen i Løten
– Tarzantur i Brynsåsen med diverse friluftsaktiviteter for 4.-5. klasse i april med 11
deltakere.
Skolekonkurransen ”Toppturer i Løten” har en liten oppgang i deltakelse sammenlignet med
2012. Jønsrud ble beste skole med 56,5 av 100 oppnåelige poeng. Beste klassetrinn ved
hver skole vinner en dags opplegg med Naturskolen våren 2014 (Energidager ved Naturens
hus).
Kretsen ble i forbindelse med Akevitt- og pultostdagene utvalgt av Family Sports Club Løten
til årets mottaker av aktivtetsbasert tilskudd for publikum på romaskiner. Mottatt beløp ble
kr 1530, øremerket tiltak for barn og unge. Styret i Barnas Turlag besluttet å anskaffe en
bålpanne for tilskuddet. Det er svært hyggelig å bli tilgodesett i en slik sammenheng, det
viser at vår aktivitet blir verdsatt!
Topposter
"6 topposter i Løten" ble i 2013 arrangert for 14. gang. Det kom inn 145 kontrollkort (141 i
2012) fordelt på 58 barn/unge og 87 voksne over 16 år (47 og 94 i 2012). Samtlige 58
barn/unge hadde vært på minst 3 av de 6 postene.
Fra 2006 ble det innført premie for 5- og 10-års deltakelse, en tretallerken med inskripsjon.
Sesongen ble avsluttet med en hyggekveld i Skytterhuset 18. oktober med 75 deltakere.
Dugnad
Dugnadstid anslås å utgjøre ca 1500 timer i 2013, inkludert administrasjon og møteaktivitet.
Arbeid for hovedforeningen kommer i tillegg. Det mest omfattende feltarbeidet utføres i
forbindelse rydding, merking og skilting av stier og drift, vedlikehold og oppussing av
hytter/koier, samt ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av turer og ulike
arrangement. Det er avholdt samling/hyggekveld i Skjold for tillitsvalgte og
dugnadsdeltakere.
Økonomi
Regnskapet viser et overskudd for året på kr 29 292. Egenkapital per 31.12.2012 er kr 162
553. En vesentlig årsak til overskuddet er mottatt overskudd av spillemidler som
kompensasjon for utført dugnadsarbeid ved restaurering av høiløe på Veensætra, kr 19 526.
Kretsen mottok videre kr 12 000 i kulturmidler fra Løten kommune til dekning av budsjettert
egenandel ved finansiering av Korpreiret natur- og kultursti i 2012. Av dette blir kr 7500
brukt til å utarbeide en geologiplakat ved Torshovgråen langs Brennsæterstien på Gjetholen
(kostnadsført 2013).
Diverse

Inger Marie Bjørke har mottatt Løten kommunes første ildsjelpris på kr 11 000.

Det er nedsatt arbeidsgruppe for revidering av turkart Hedmarksvidda, arbeid
påbegynt.

Det er avgitt uttalelse til revidering av kommunens arealplan.
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Stange krets
Styret har bestått av:
Leder
Aud Norstad
Nestleder
Jan Schrøder
Kasserer
Ragnhild Hørsand
Sekretær
Gunvor L. Maagaard
Styremedlem Thor Ludvig Løken

HHT-styret, bindeledd
Stier og kart
Økonomi og grunneierkontakt
Sekretær og FYSAK
Styremedlem

1.vara
Sissel Øvergaard
2.vara
Bjørg Akre
Valgkomite:
Marit Fredriksen Jordet, Franz Blehr og Kirsten Rommen
Medlemmer:
Hoved
Ungdom Honnør
Livsvarig Barn
Skoleungdom Husstand Totalt
19-26
13-18
390
27
109
7
105
48
172
858
Det er en oppgang på 23 stk sammenlignet med året før.
Aktiviteter:
Styret:
Det har vært avviklet fire styremøter. Leder har deltatt i HHT sine styremøter og nestleder
er med i sti- og løypeutvalget i HHT.
Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «7 Steder i Stange» som er
et ledd i Folkehelsearbeidet. Vi har i den forbindelse delt ut brosjyrer både på vårdag i
Stange samt levert i postkasser på tettstedene i kommunen. Kommunen og vi arrangerte for
andre år på rad Fysakavslutning i Bankkjelleren med hele 60 frammøtte.
Det pågår for tiden et samarbeid mellom kommunen, oss og kartprodusenten Nordeca om
nytt kommunekart. HHT vil være eier av kartet som er tilskuddsberettiget. Ferdigstilles i
2015.
Det ble arrangert ”Kom deg ut dag” i Kvennstugua sammen med Barnas turlag, OL
Vallset/Stange og Speidergruppa i Vallset med ca 350 deltagere.
«Opptur» arrangement fra Romedal til Klevfoss for 8. klassinger var et samarbeid med HHT
og kretsen vedrørende avviklingen.
Styret sender informasjon og reportasjer til Stangeavisa og da særlig i sommerhalvåret.
Stiaktivitet:
I 2013 var det 23 stifaddere i aktivitet med nyrydding og vedlikehold på HHTs stinett. Flere
av kommunens stier ble også sporet med GPS. HHT sitter nå med GPS-spor som dekker det
aller meste av alle merkede turstier i kommunen. Dette skal brukes i det nye turkartet.
Etter anslag fra de 23 stifadderne er det brukt rundt 650 timer fordelt på rundt 180 økter på
dette sti- og sporingsarbeidet. Romedal Allmenning turstilag har ansvaret for den delen av
Rondanestien som går gjennom Romedal allmenning, denne innsatsen er ikke regnet med i
timetallet over.
Det er også avholdt 3 dugnader på stinettet i 2013:
 Rydding og skilting av ny sti fra Halvorstua via Stensrud stasjon til FV 222, 6
deltakere, 30 timer
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2 dugnader med blåmerking og skilting på Ilsengstiene, 13 + 11 deltakere, 50 + 40
timer

Ilsengstiene er det prosjektet som har tatt mest tid i 2013. Nærmere 20 km ny sti vil her bli
merket og skiltet. Ilsengstiene er et samarbeid mellom HHT og Ilseng IL, og dugnadstimer fra
Ilseng IL er ikke tatt med i timetallene.
Hytter:
Vi har tre hytter innenfor vårt område; Gammelsaga, Fløtdamkoia og Tingstadkoia. Det er
sammen med Romedal allmenning gjort befaring for utbedringer på Tingstadkoia. Det er
utført enkelt vedlikehold høst 2013, og det blir mer omfattende vedlikehold vår/sommer
2014.
Turer:
Vi har deltatt i møter med Stange kommune sin representant for FYSAK tilbudet i
kommunen. Vår oppgave i Fysak arbeidet har vært å peke ut sju turmål, tilrettelegging av
informasjon til brosjyre, gi gode kartspor samt henge ut postene.
Styret har skrevet 4 artikler med ”Månedens turforslag” som har kommet på trykk i
Stangeavisa. To av turforslagene var skitur. De øvrige forslagene var sommerturer rundt om i
Stange.
I Stange krets har det totalt vært arrangert 6 turer med 167 deltakere. I tillegg kommer 17
arrangement i Barnas Turlag sin regi med 378 deltagere pluss ca 200 stk på Kom deg ut
dagen vinter og ca 350 på høstarrangement.
Når det gjelder beskrivelser av nærturer på UT.no har vi nådd målet om minst 20 turer i vår
krets.
Økonomi:
Økonomien i Stange krets er god og gir muligheter for ulike prosjekter og aktiviteter. Året
2013 har et overskudd på kr 17 641,25. Egenkapitalen er på kr 169 533,98. Det er fordelt ut
kr 23.000 til 8 forskjellige skigrupper i tilskudd til løypekjøring.
Regnskapet for kretsen føres i henhold til felles retningslinjer fra HHT og revideres som en
del av regnskapet for HHT.
Stange, 31.01.2014
Aud Norstad

Jan Schrøder
Gunvor L. Maagaard
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Ragnhild Hørsand

Thor Ludvig Løken
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Ringsaker krets
Medlemmer.
Ved utgangen av 2013 var det 1227 registrerte medlemmer i Ringsaker krets av HHT.
I forhold til 2012 var det en tilgang på 59 medlemmer.

Medlemstall fra åra 2008 til 2012
Medlemstype

/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hovedmedlem
Ungdom/student
Honnør
Husstand
Barn
Livsvarig
Sum
Endring fra året før

557
87
133
227
85
18
1107
36

561
91
139
233
106
18
1148
41

569
102
144
228
108
18
1169
21

550
95
156
227
111
18
1157
-12

554
106
159
223
108
18
1168
11

563
119
169
243
116
18
1227
59

Endring
2012- 2013
9
13
10
20
8
59

Styret.
Styret har i 2013 hatt slik sammensetning:
Leder
Olav Østby-Deglum
Nestleder
Kine Reiersen
Kasserer
Anne Marie Hagene
Sekretær
Tor Danielsen
Styremedlem
Erik Ulven
Varamann
May Kristin Pedersen Tangen
Varamann
Anne Bergljot Falck – Ytter

Andre verv.
Det er for 2013 ivaretatt følgende verv og oppgaver:
Revisor
Bente M. Vestues (engasjert av HHT)
Valgkomite
Jan Kristoffersen, Espen Tåsåsen, Kristian
Haugen
HHT- styremøter
Olav Østby-Deglum
Turutvalget HHT
Erik Ulven
Sti- og løypeutvalget HHT
Ola Johan Basmo
Barnas Turlag
Gudmund Græsby, Øystein Bakstad, Jo
Reistad
Brumunddal og omegn turistløyper AL
Ola Røe
Ettersyn og vedlikehold av hytter og stinett
Godlidalshytta
Eva Jønsrud / Hans Haakensveen
Rondanestien: Bjønnåsen - Djupendal
Jan Alver
”
Djupendal - Godlidalshytta
Grete Ulven, så overtatt av Erik Ulven
”
Godlidalshytta - Nyskolla
Eva Jønsrud / Hans Haakensveen
Blåstiene: Vollkoia-Blåmyrkoia-HaugsetraTor Danielsen
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Tørbustilen-Høyenhall-Vollkoia
Birkebeinerstien: Bjønnåsberget-Ljøsheim
Slaattsveen-Høsbjør
Høsbjøråsen : Stier / løyper

Inger Slåttsveen / Tove Norstad
Olav Paul Brandser
Torstein Hervland

Møter.
Styremøter
Det er i løpet av 2013 avholdt 4 ,fire, styremøter pluss årsmøte. Vi har hatt besøk av Jo
Reistad, en av lederne for Barnas Turlag. Han orienterte om turer og planlagte turer. Vi har
også hatt besøk av Ola Johan Basmo som har orientert om stier, bl a. ”By i mellom” stien
mellom Moelv og Brumunddal. Den ble åpnet i vår.
Vi foreslår at både Jo Reistad og Ola Johan Basmo møter på styremøtene. Videre vil innkalle
varamennene til møtene.

Majorstua.
Det går frem av årsrapporten til Torstein Hervland at Majorstua i Høsbjøråsen er i stor grad
ei ”sommerhytte”. Det vil si at det er i sommerhalvåret det er langt flest besøkende.. På
grunn av mangel på ”verter”, har det vært lite åpningstid i sommer. Men høsten har vært fin.
800 besøkende har i løpet av året, skrevet i hytteboka. Hytta åpen bare i helgene og det
betyr at det har vært ”stor” trafikk da. Det er behov for et møtested i Høsbjøråsen.
Det er stor dugnadsvilje og det trengs. Noe vedlikehold på hytta, bunnsviller, må gjøres
snart.

Turer og aktiviteter. Oppslutningen om turene og aktivitetene har vært god i 2013.
Samlet oversikt over turer, aktiviteter og deltagelse fremgår av årsrapporten for HHT. For
Ringsaker krets sin del nevnes Finn fram – dagen på Vollkoia og 10 - topper i Ringsaker.

Barnas Turlag.
Barnas Turlag har hatt stor aktivitet i 2013.
3 turer i vårhalvåret og 4 turer i høsthalvåret med til dels god deltagelse. Barnas Turlag
deltok også på ”Kom deg ut ” dagen på Åkersætra. Vi er stolte og glade for å ha et slikt tilbud
til barn og unge, men vi trenger hjelp av flere voksne.

Aktivitetsdag på Vollkoia.
På tross av dårlige værmeldinger, ble Finn Fram – dagen på Vollkoia en flott opplevelse, som
vanlig. Aktivitetstilbudet var større enn noen gang, og tilsynelatende svært populært.
Som vanlig stilte Orienteringsklubben, Speiderne, 4-H, Hjelpekorpset, Fluefiskeforeningen og
Ringsaker kommune (aktivitet på vannet). ”Bli i Nybygda” kom som ny deltager med
populære aktiviteter, og Trine Gotås stilte med bakerovn og nybakte rundstykker.
Når så Furnes almenning stiller opp med bål, kaffe og varm grill, blir alt bra.
Vi takker også Furnes Almenning for at de gir oss gratis adgang til det fine området rundt
Vollkoia. Ca 250 besøkende hadde funnet veien opp til Vollkoia den dagen.

10 topper i Ringsaker.
Prosjektet startet i 2011. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune
(v/idrett, friluftsliv og folkehelse), Ringsaker O- klubb og HHT/ Ringsaker krets.
Svært god respons fra publikum gjorde at tilbudet også bli gitt i 2012 og 2013. Deltagelsen
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bare øker. For sesongen 2013 er det levert inn 1125 turkort og 340 barn og unge har klart
kravet. Veldig mye taler for at prosjektet bør videreføres. NB! Vår, Ringsakers, versjon av 10
topper er gratis for publikum.

Dugnadsarbeid.
Det er også i 2013 utført et stort antall dugnadstimer av medlemmene i HHT avd. Ringsaker,
det være seg vedlikehold , merking og ”klopping” av stier, vedlikehold av hytter og kjøring av
skiløyper ( i løypeselskapet).Uten dugnadsgjengene hadde ikke dette vært mulig. En stor
takk til dere alle. Vi vil også rette en takk til Furnes Almenning for all hjelp og støtte, og for at
dere gir tilgang til det flotte turområdet fra Vollkoia og ”innover”.

Økonomi.
Økonomien i HHT Ringsaker krets er god.
Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte og alle andre frivillige ”dugnadsarbeidere” i
kretsen, for engasjement og positiv og solid innsats gjennom året 2013.
Brumunddal, 23. januar 2014

Olav Østby-Deglum
Leder
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Kine Reiersen Anne Marie Hagene Tor Danielsen Erik Ulven
Nestleder.
Kasserer
Sekretær
Styremedl.
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DNT Elverum
Bakgrunn
I Elverum er medlemmene delt mellom Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) og
Finnskogen Turistforening (Finnskogen) avhengig av hvilket postnummer de har (grovt sett
er de med adresse på vestsida av Glomma medlem i HHT og de på østsida av Glomma
medlem i Finnskogen). Alle medlemmer kan selv velge hvilken forening de er medlem av.
I 2010 ble det startet med trillegrupper i regi av Turistforeningen. Magnhild Medgard med
medlemskap i Finnskogen var initiativtaker. HHT og Finnskogen tok deretter initiativ til å få
dannet lokalt engasjement i Elverum. Ulike tilknytningsformer ble diskutert. Løsningen ble at
DNT Elverum ble et lokallag under HHT og Finnskogen.

Virksomheten 2013
Styret
Verv
Fungerende leder
Leder t.o.m 30/10
Nestleder
Leder Barnas Turlag
Økonomi ansvarlig
Sekretær
DNT Ung tom 30/10
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Birgitte Skeie
Roar Vestad
Bjørn Ola Aalberg
Magnhild Medgard
Birgitte Skeie
Berit Holø
Annika Johansen
Frank Helge Johansen
Torunn Setnes

Tlf.
47407806
473 44 211
965 07 347
977 30 561
47407806

Mailadresse
bittausa@hotmail.com
roar.vestad@aleris.no
boaalberg@hotmail.com
mmedgard@hotmail.com
bittausa@hotmail.com

464 20 721
91318284
97732948

annika_johan5@msm.com
frajo@hedmark.org
t.setnes@online.no

Dette har vært DNT Elverum sitt tredje år og vi har økt antall medlemmer fra 670 i 2012 til
749 i 2013! Vi ble stiftet 6. april 2011. Aktiviteten relatert til turer har vært den samme som i
2012 noe vi er fornøyd med. Størst aktivitet har det vært i Barnas Turlag DNT Elverum. Vi har
også arrangert turer for voksne i regi av turgruppa som er i vekst med tanke på turledere.
Det er meget dyktige og engasjerte medlemmer som har gjort det mulig med denne store
aktiviteten. Vi vil også takke HHT og Finnskogen for alle bidrag de har kommet med.
Medlemmer: 749 stk.
Deltakere på DNT Elverum sine arrangementer: 872 stk.
Møter; Barnas Turlag: 3 møter. Styret: 6 møter
Totalt antall dugnadstimer: 615 timer
Deltagelse i
Ti på topp Elverum
Markedsføring
 Utdeling av turprogram på diverse arrangementer
 Flere oppslag i kulturkalenderen
 Flere oppslag i lokalavisene
 Informasjon om turene våre på Sport 1 Elverum
Informasjon
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Den informasjonen vi har meddelt har vi gjort gjennom Finnskogvandrer’n og HHT-nytt, vår
hjemmeside på internett og Facebook.
Så vil vi takke Østlendingen og Lokal – avisen SørØsterdal for flotte oppslag fra våre
arrangementer og mulighetene de har gitt oss med forhåndsomtale om våre arrangementer.
Internett
 Hjemmeside
www.dntelverum.no oppdateres jevnlig med hvilke turer som er planlagt og rapport
fra turene med bilder.
 Facebook
Barnas Turlag DNT Elverum har egen Facebook-side. 430 personer liker denne siden.
Turgruppa har også Facebook-side. 40 personer liker denne siden
Her legges det ut informasjon om arrangementer og det sendes ut invitasjon i forkant
av arrangementene til alle som liker siden. Tekst og bilder fra siden legges også ut her
i etterkant.
Turer og aktiviteter
Gruppe
Antall turer
Antall deltagere
Barnas turlag
36
832
Turgruppa
10
40
Sum
46
872

Barnas Turlag
Barnas Turlag er overveldet over interessen også i 2013. Vi valgte å kjøre samme antall turer
som i 2012. Vi har hatt en liten nedgang i antall deltagere på tur men vi tror det blir en
naturlig økning igjen i 2014. Nytt i 2013 var at vi arrangerete Kom deg ut dag både vinter og
høst, noe vi skal fortsette med, Vi arrangerer fremdeles trilleturer hver 3. onsdag i måneden,
her har det vært opptil 7 deltakere med barnevogn per tur. Kveldsmatturene og
søndagsturene har hatt både gamle og nye temaer i år, så som isfiske, overnattingstur med
kano på Kynna,, fugletittetur i regi av Trond Berg og fottur til Skallberget.
Barnas Turlag vil med dette takke alle som har bidratt og deltatt på turene i 2013 og vi
gleder oss til mange morsomme og spennende turer i 2014.
Turgruppa
Vi hadde 10 turer i 2013. Turene var til blant annet Raskifte, Elverums høyeste punkt,
Djupmyrskoia, Søsterhytte, Svenkerudvollen og Stavåsen.
Samarbeidspartnere
Høgskolen i Hedmark Campus Elverum, Elverum Turforening, Forsvaret (Vinterskolen),
Elverum Hopp, Munthegaarden, Joker Event, Norsk Skogmuseum, Sparebankstiftelsen DnB
NOR, Ti på topp Elverum, Elverum kommune, Sport1 Elverum – Varebørsen, Aleris, Elverum
Reiselivslag, Elverum Turmarsjforening
Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på kr. 24 859
Styret vil takke alle som har bidratt med en enorm dugnadsinnsats og i tillegg vil vi takke de
som har gitt oss økonomiske bidrag.
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Referat HHTs årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Ajer ungdomsskole, Hamar onsdag 6. mars 2013 med 54
medlemmer til stede.
1. Kristen Bartnes ønsket velkommen til alle og spesielt til æresmedlemmene Tore Nilsen og
Hans Ruud.
2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes
Valg av sekretær: Anne Helga Melting
3. Årsberetningen som var delt ut til alle, ble kommentert av Margrete Ruud Skjeseth og
Kristen Bartnes med vekt på bl.a. medlemstall, aktiviteter, dugnadsarbeid og hyttene våre.
Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Revisor Bente Vestues kommenterte
revisjonsberetningen. Økonomien er god med solid egenkapital.
Både årsberetning og regnskap ble tatt til etterretning uten kommentarer.
Hamar kommune ved rådmann Martin Kulild og Sparebanken Hedmark ved informasjonssjef
Siv Stenseth ble overrakt Hedmarksviddaboka.
4. Veivalg 2013–16 ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Følgende fem punkter er med:
1) Medlemmer, 2) tilbud, 3) naturforvaltning, 4) organisasjon og 5) kommunikasjon.
Veivalgsdokumentet ble vedtatt uten kommentarer.
Budsjettet ble lagt fram og vedtatt uten kommentarer.
5. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag.
6. Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Ole Iver Morthov:
Funksjon

Status

Valgkomiteens forslag
Kristen Bartnes

Leder

Kristen Bartnes

Stiller til gjenvalg

Nestleder
Barnas Turlag

Ragnhild Narum

Ikke på valg

Styremedlemmer

Siv Stenseth

Ikke på valg

Sti- og løypeutvalget

Jan Schrøder

Gikk inn som vara i
2012, ønsker ikke
gjenvalg

Turutvalget

Turid Borud

Ikke på valg

Hyttekoordinator

Tore Nilsen

Ikke på valg

Vara for turutvalget

Torunn Holt
Jensen

Ikke på valg

46

Jan Rosseland

Vara for Barnas turlag

Kjetil Kjærnes

Ikke på valg

Jan Schrøder

På valg

Vara for
informasjonsutvalget

Ivar Helleberg

Ikke på valg

Vara for
hyttekoordinator

Børge Jacobsen

Ikke på valg

Revisor

Bente M Vestues

På valg

Bente M Vestues

Valgkomiteen

Ole Iver Morthov

Går ut etter 3 år

Erna Dybvig – for 3 år

Erik Ilseng

2 år igjen

Gunnar Brox
Haugen

1 år igjen

Jan Schrøder

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.
Avtroppende styremedlemmer og leder i valgkomiteen ble takket av og overrakt gaver.
Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med kaffe og kaker. Deretter
holdt DNTs nye styreleder, Berit Kjøll, et svært inspirerende foredrag om organisasjonen
med tittel: ”Den Norske Turistforening – veien videre” samt om turer og turglede.
Årsmøtet ble avsluttet med trekning av gratislotteri med gevinster gitt av Norsk Tipping.
Referent: Anne Helga Melting

Turstatistikk 2013
DATO

UKEDAG TURMÅL

ANTALL

6. jan.

søn

Lommelykttur i Løten

19

10. jan.

tors

Lommelykttur i Hobergskogen i Ottestad

20

10. jan.

tors

Lommelykttur i Klukhagan, Hamar

60

Studenttur på Hedmarksvidda - vinter

avlyst

18.-20. jan.
25. jan.

fre

Måneskinnstur til Stenfjellhytta

33

26. jan.

lør

Måneskinnstur til Lageråkvisla

23

27. jan.

søn

Måneskinnstur fra Vollkoia i Furnesåsen

6

27. jan.

søn

Vintertur om Synsåsen

7

3. feb.

søn

Kom deg ut-dagen på Knuken

200

3. feb.

søn

Kom deg ut-dagen på Lageråkvisla

600

Februarhelg i Jotunheimen

17

8.-10. feb.
9. feb.

lør

Isklatring

13

10. feb.

søn

Skidag i Ankerskogen

38

17. feb.

søn

Skitur i oppgåtte løyper i Høsbjørmarka

5
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18.-21. feb.

VinterBaseCamp på Skolla

avlyst

25. feb.

man

Måneskinnstur til Blåmyrkoia

28

2. mars

lør

Spor og sportegn i Furuberget

20

2. mars

lør

Sjusjøen - Gåsbu

515

3. mars

søn

Akedag i Furuberget

22

3. mars

søn

Skitur til Godlidalshytta med skileik

11

9. mars

lør

Hundekjøring

11

10. mars

søn

Alpindag på Budor

14

16. mars

lør

Isfiske på Rokosjøen

25

24. mars

søn

Hundekjøring på Gåsbu

18

28. mars

tors

Birkebeinernatt

60

3. april

ons

Kveldsmattur i Ottestad

6

6.-7. april

Helgetur til Breisjøseter

10

7. april

På kryss og tvers på ski i Øyungsfjellet

10

15. april

man

Ridetur

3

17. april

ons

Tarzantur i Klevfosjungelen

30

19.-20. april

Orrhaneleik ved Gåsbu

7

19.-20. april

Orrhaneleik i Stange almenning

avlyst

Bli med Barnas Turlag til ruinene på Steinsholmen

64

27.-28. april

Tiurleik

7

27.-28. april

Skolemesterskap i friluftsliv for videregående skoler i Hedmark

20

21. april

søn

28. april

søn

Vårvandring til vakre Steinsholmen

73

28. april

søn

Bjørnen sover …

avlyst

1. mai

ons

Kveldsmattur i Ottestad

avlyst

Uren Luren Himmel-vårskituren

23

1.-4. mai
5. mai

søn

Buldring i Stange

55

7. mai

tirs

OPPTUR
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9. mai

tors

Finn fram-dagen i Hamar

150

9. mai

tors

Tur i vannkanten langs Mjøsa

20

12. mai

søn

Botanikktur i Rotlia

12

14. mai

tirs

Tirsdagstrampen: Rustadrunden

13

15. mai

ons

Onsdagsgruppa: Tur til Langodden i Furnes

40

20. mai

man

Til topps med Barnas Turlag: Tua på Espa

31

21. mai

tirs

Tirsdagstrampen: Langs Vesleåa og fossefallene i Dalselva

8

22. mai

ons

Onsdagsgruppa: Rundtur i Mosjømarka

13

23. mai

tors

Dyrelivet i dammen

14

26. mai

søn

Vårtur til Tørbustilfallene

avlyst

26. mai

søn

Borger i Grevskapet i Stange

28

28. mai

tirs

Tirsdagstrampen: Tur i Svartbråtåberget

16

30. mai

tors

Biologi i vannkanten

13

2. juni

søn

Nordhue - fottur og kulturprogram

9

2. juni

søn

Til topps med Barnas Turlag: Brumundkampen

9

4. juni

tirs

Tirsdagstrampen: I Kristian Liens spor

15

5. juni

ons

Onsdagsgruppa: Rundtur på Helgøya

15

5. juni

ons

Kveldsmattur i Ottestad

avlyst
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9. juni

søn

Panoramautsikt over Mjøsa

14

9. juni

søn

By-i-millom

21

11. juni

tirs

Tirsdagstrampen: Korpreiret natur- og kultursti

31

12. juni

ons

Onsdagsgruppa: I Kristian Liens fotspor til Klevfos

25

Familieaktivitetsdøgn på Bergsjøen

23

15.-16. juni
16. juni

søn

Finn fram-dagen på Vollkoia

225

16. juni

søn

Topprangling på Hedmarksvidda

10

18. juni

tirs

Tirsdagstrampen: Kveldsstemning på Nordhuetoppen

20

Nordmarka Classic! Trøste og bære ll

avlyst

20.-23. juni
22. juni

lør

Familieaktivitetsdag ved Bringbu

7

25. juni

tirs

Tirsdagstrampen: Tur til den sagnomsuste Veensætra

26

27.-30. juni

Femundsmarka på langs

13

28.-30. juni

Til topps med DNT Ung Hedemarken: Rondane

avlyst

29.-30. juni

Til topps med Barnas Turlag: Galdhøpiggen

42

1.-5. juli

Turboleir på Åkersætra

40

Tirsdagstrampen: Rundtur fra Furasaga om Foskumslåtten

12

4.-7. juli

Toppturhelg i Jotunheimen

14

10.-14. juli

Fjelleir i Femundsmarka

avlyst

14.-19. juli

Vesterålen

16

25.-28. juli

Perler på ei snor i Vest-Jotunheimen

15

2.-4. aug.

FamilieBaseCamp på Åkersætra

16

2.-4. aug.

Sommertur til Utladalen

7

5.-9. aug.

SommerBaseCamp på Skolla

15

8.-11. aug.

Ung og sprek i Jotunheimen

13

2. juli

tirs

11. aug.

søn

Kanotur i Åstdalen

avlyst

13. aug.

tirs

Tirsdagstrampen: Rundtur om Svarttjennsbakken og Kvekakoia

12

18. aug.

søn

Helgøya rundt på sykkel

4

18. aug.

søn

Finn fram-dagen ved Mosjøen i Løten

120

18. aug.

søn

Blåbærtur med pannekakerøre i sekken

4

Onsdagsgruppa: Fjelltur

44

Tirsdagstrampen: Rundtur om Svaen, Veslesvaen og Bjørkvolla

18

Til topps med Barnas Turlag: Rasletind sør i Jotunheimen

34
16

20. aug.

tirs

23.-25. aug.
25. aug.

søn

Toppturpost 5 ved Stålsætertjernet, Løten

27. aug.

tirs

Tirsdagstrampen: Toppostfangst om Hemberget og Ulvhaugene 18

28. aug.

ons

Onsdagsgruppa: Tur fra Brumunddalsetra til Brumundsjøen

30

Færøyene

24

28. aug.-1. sept.
31. aug.

lør

Krepsing i Harasjøen med RVJJ

30

1. sept.

søn

Kom deg ut-dagen på Åkersætra

400

1. sept.

søn

Kom deg ut-dagen på Kvennstugua

350

1. sept.

søn

Høsttur ved Gitvola

3

3. sept.

tirs

Tirsdagstrampen finale med seterbesøk: Rundtur i Måliberget

27

Sauesanking i Åstdalen

15

HHT Challenge

avlyst

Høstfarger i Huldreheimen

7

Onsdagsgruppa: Rundtur på Gimseområdet i Østre Brumund

35

6.-7. sept.
7. sept.

lør

7.-8. sept.
11. sept.

49

ons

15. sept.

søn

Orientering på perspektivkart på Greveløkka

7

15. sept.

søn

Til topps med Barnas Turlag: Tuva i Ringsaker

9

15. sept.

søn

Øyungen på kryss og tvers til fots

0

22. sept.

søn

Topptur til Nordhue i Løten

0

22. sept.

søn

Fra stasjon til stasjon: Tangen - Stange

22

25. sept.

ons

Onsdagsgruppa: Tur om Måsetra til Stenfjellhytta

25

29. sept.

søn

Topptur til Knuktårnet i Stange almenning

31

29. sept.

søn

Ottestadstien rundt

35

2. okt.

ons

Onsdagsgruppa: Tur til Himmelhytta ved Danseråsen

40

6. okt.

søn

Høsttur i Tippestiene

40

6. okt.

søn

Kulturstien rundt byen

15

6. okt.

søn

Åpning av Fura bru med fellestur

80

7.-10. okt.

Newton Camp

11

9. okt.

ons

Onsdagsgruppa: Tur til Blåmyrkoia

44

16. okt.

ons

Onsdagsgruppa: Langs Mjøsa til Fiskerly

24

16. okt.

ons

Kveldsmattur på Nordsveodden ved Hias

19

Studenttur på Hedmarksvidda - høst

5

19.-20.okt.
20. okt.

søn

Pannekaketur med lommelykt til Bjørgeberget

8

23. okt.

ons

Onsdagsgruppa: Tur i Prøysenland

28

23. okt.

ons

Kveldsmattur i naturstien på Gåsbu

6

27. okt.

søn

Vaffeltur til Josefkoia i Stange almenning

39

30. okt.

ons

Onsdagsgruppa: Tur langs Ottestadstien

29

3. nov.

søn

Lommelykttur til Småsætra, Løten

5

7. nov.

tors

Lommelykttur i Klukhagan, Hamar

40

Overnattingstur på Skolla

avlyst

Lommelykttur til Gjelberget på Tangen

49

Fullmånehelg i Rondane

avlyst

9.-10- nov.
15. nov.

fre

15.-17. nov.
21. nov.

tors

Barnas Turlag besøker husdyrene på Jønsberg

41

4. des.

ons

Årets siste kveldsmattur ved Bygdeborgen i Brenneriroa, Løten

6

11. des.

ons

Onsdagsgruppa: Førjulshygge på Vollkoia

26

jan.-april

ons

Onsdagsgruppa: 13 skiturer

428

Torsdagsturen (hele året), 22 turer

144

Trilleturer hele året, 23 turer

186

Flyktningeturer/Røde Kors, 8 turer

85

Psykisk helse/Hamar kommune, 8 turer

136

sum
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VEDTEKTER
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT
(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)
Sist revidert/endret 7. mars 2012
1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på
Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen:
 bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder
 drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder
 opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og skiløyper
 gi ut sti-/løypekart
 arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer
 drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon
 utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler,
bedrifter og lokalmiljøet for øvrig
 skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre
organisasjoner
 og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål
2. Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 9 medlemmer:
 6 årsmøtevalgte og 1 fra hver av kretsene som velges av disse. Leder velges for 1
år av gangen, de øvrige velges for 2 år.
 Funksjonstiden for styremedlemmer inkludert leder begrenses til 6 år
sammenhengende i samme verv. Årsmøtet kan fravike dette, og valgkomiteen
kan foreslå gjenvalg selv om funksjonstiden går ut over 6 år. En slik innstilling
skal begrunnes særskilt.
 Det velges 5 personlige varamedlemmer, med samme funksjonstid som
styremedlemmene.
 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
3. Styrets oppgaver:
 ivareta HHTs formål på alle områder
 se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler
 sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt
ivareta personalansvaret
 sørge for at HHT har en sunn og god økonomi
 organisere og velge nødvendige utvalg, slike som turutvalg, sti-/løypeutvalg,
informasjonsutvalg, Barnas Turlag, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide
retningslinjer for utvalgene
 velge delegater til landsmøtet i DNT
4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 3 uker i forveien i
lokalavisene og på www.hht.no . Samtidig kunngjøres fristen for frasigelse av verv og for
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å fremme forslag til årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har
betalt kontingent.
5. Årsmøtet har som oppgave:
 behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett
 fastsette årskontingent for ordinære medlemmer
 behandle forslag fra medlemmer mottatt av styret senest 2 uker forut for
årsmøtet
 velge styret som består av:
a. styreleder,
b. leder i turutvalget,
c. leder i Barnas Turlag,
d. leder i sti- og løypeutvalget
e. leder i informasjonsutvalget
f. leder av hyttedrift
g. nestleder, som velges blant styrets medlemmer
h. 5 personlige varamedlemmer
 velge revisor
 velge valgkomité
6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år,
følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er
automatisk valgkomiteens leder.
7. DNT ung Hedemarken, Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer.
8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 medlemmer forlanger det.
Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte.
9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres
sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter
fram.
10. Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg
særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen.
11. Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram.
Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir
foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening.

52

