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1. HOVEDSTYRET 

 
Hovedstyrets medlemmer og organisering 

 

Styrets sammensetning: 

Styremedlemmer:   Ragnvald Jevne   leder 

                                            Ragnhild Angard Wefling  nestleder 

                    Torbjørn Monset   økonomi  

Erland Flaten   styremedlem til 01.10.15 

Kari Birkeland   styremedlem  

Henning Holmbakken  varamedlem/styremedlem fra 01.10.15

  

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2014: 
Jostein Synstrud    Hyttekomiteen 

Erik Hanssveen     Sti- og løypekomiteen  

Elisabeth Hasselknippe   Turkomiteen   

Mildri Urke Andreassen/Bjørn Olav Sunde DNT fjellsport Lillehammer  

Ingvill Helset    Barnas Turlag 

 
Organisering av styret  
DNT Lillehammers styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar 

til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter.  

 

Styremøter 
Det utvidete styret har hatt 9 møter i 2014. Vi er et arbeidende styre, og alle styremedlemmene har oppgaver som 

utføres i tillegg til styremøtene. 

Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for DNT Lillehammer.  

Daglig leder og styreleder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Torbjørn Monset har 

samarbeidet med daglig leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.  

 
Regnskap-revisjon 
Regnskapet er revidert av Ernst & Young.  Regnskapet for 2014 vil bli framlagt for årsmøtet 05.03.15 for 

gjennomgang og godkjenning. 

 

Daglig leder 
Birgit Sildnes ble ansatt som daglig leder i 50 % stilling fra medio august 2012. Hun valgte å si opp stillingen i 

2014, og sluttet formelt i august. Erland Flaten ble ansatt i samme stillingsprosent, og startet i jobben ca 1. 

oktober. 

 

Daglig leder har arbeidet på bred front, og særligtilbud til med barn og unge, nettbasert informasjon på 

foreningens hjemmeside og på facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. Daglig leder har en fleksibel 

arbeidsform.  

 

Visit Lillehammer (Lillehammer Turist) 
DNT Lillehammer sa opp sin avtale med Visit Lillehammer om at Turistkontoret på Skysstasjonen skal 

representere DNT Lillehammer.  Vi inngikk i stedet en avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen 

Vandreskoen. De ansatte på Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste over for publikum. DNTs 

online elektroniske medlemssystem Focus benyttes til salg av medlemskap hos Vandreskoen, slik at medlemskap 

utsteds på stedet.. 
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Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i nærområdet samt tilbudene i 

Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har ansvar for. I tillegg selger vi kart, DNT-

kalendre, luer og lakenposer hos Vandreskoen.  

 

Lokaler 
DNT Lillehammer har i 2014 benyttet Vandreskoens lokaler i Mesnasenteret. I tillegg har vi fortsatt et lager i 

kjelleren på skysstasjonen. I årets fem første måneder var Lillehammer Turist fortsatt vår representant. 

 

Åpningstider  
Vandreskoen har åpent seks dager i uka. Minimums åpningstid er mandag – fredag kl 10-18 samt lørdag 10-16.   

 
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2002-2014: 
 

Medlems-

type 

Per. Per. Per. 

 

31.12. 

2012 

Per. Per. Per . 

Per. 

Per. Per. Per. Per. Per. Per. 

  31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12. 

2011 

31.12. 

2010 

31.12. 

2009 

31.12. 

2008 

31.12. 

2007 

02.11. 

2006 

02.11. 

2005 

01.10. 

2004 

01.10. 

2003 

31.10. 

2002 

          
  

            

Hoved-

medl.  

1 191 1 145 1161 1145 1159 1151 

1151 

1149 1135 1170 1172 1200 1225 

Student/ 

ungdom 

112 134 118 117 121 121 101 97 102 82 63 143 83 

19 – 26 år                       

Honnør-

medl. 

301 273 247 232 222 214 193 191 189 188 194 193 190 

Husstand

smedl. 

539 509 493 481 485 464 446 468 499 482 481 543 528 

Barnas 

Turlag  

286 245 244 268 264 234 244 250 257 248 204 237 293 

Livsvarig

e 

24 27 26 27 28 30 32 32 35 33 33 34 34 

Skole-

ungdom 

169 146 158 135 141 154 153 149 132          

13 – 18 år                       

Sum 2 622 2 479 2447 2405 2420 2368 2320 2338 2351 2340 2263 2352 2355 

 

 

 

Medlemsveksten i 2014 er på 5,8 % sammenliknet med 2013. Dette er et gledelig resultat, som gir inspirasjon til 

ytterligere innsats. 

 

 

Høstmøte 
DNT Lillehammer gjennomførte et godt besøkt høstmøte i november 2014, der biolog og lillehamring Dag 

Hessen gjestet oss. Møtet ble holdt på Victoria Hotell, og det var mer enn 120 frammøtte. 
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DNT Lillehammers overordnede mål er følgende: 

 
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”. 

(Vedtektene § 1) 

DNT Lillehammers virkeområde 

DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker 

kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I Gausdal kommune er området 

fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo og Omegn. 
 

Representasjon 
 Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger, landsstyremøter og møter med Østlandsforeningene.  

 På landsmøtet i Loen deltok Kari Birkeland, Ingvill Helset, Erland Flaten og Ragnvald Jevne. 

 Birgit Sildnes og Erland Flaten har deltatt på seminarer og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt.   
 

Uttalelser 

DNT Lillehammer har avgitt flere høringsuttalelse om arealplan for Ringsaker kommune der vi fokuserte 

spesielt på det kontroversielle forslaget om hyttefeltet «Heståsmyra-Lunkefjell». 

 

Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på ulike måter. 

Annonsering av våre tallrike og varierte aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomhet. I 

tillegg har alle turer og arrangementer i regi av DNT Lillehammer stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD 

samt på nettstedet GD-PULS. Internettsidene www.dntlillehammer.no oppdateres fortløpende, og er mye 

besøkt. Her finner man også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 

 

Turprogrammet ble i 2043 trykket i 4000 eksemplarer, og delt ut til alle medlemmer i Lillehammer, Øyer, 

Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres turprogrammet til mange flere. Vi sender ut etter en 

egen liste, til forretninger, større bedrifter i området etc. Ellers har det vært reportasjer og omtale flere ganger i 

GD og Byavisa om våre turer/aktiviteter.  

 

Foreningen har dessuten brukt Facebook i 2014, både for hovedforeningen og flere grupper. Fjellsportgruppa har 

hatt Facebook-side lenge. Trilleturene har dessuten en egen FB-side. Barnas Turlag har benyttet Facebook 

regelmessig i 2014. 

DNT Lillehammers internett-sider 

Adressen er: www.dntlillehammer.no  
E-post: lillehammer@turistforeningen.no 

 

Styrets oppsummering  
Styret ser tilbake på et godt år, som viser at DNT Lillehammer er en aktivitetstilrettelegger som har betydning 

for alle målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har gjort det mulig 

å opprettholde en svært variert meny av turtilbud og aktiviteter. Styret er opptatt av at vi lokalt følger opp 

vedtatte strategier fra DNT sentralt. 

 

Turpostkasser på Nevelfjell, Balbergkampen og Lunkefjell er populære turmål. Mange skriver seg inn i bøkene.  

Nytt i 2014 er samarbeidet med Bedriftsidrettskretsen om «Ti på topp». Til sammen 10 turpostkasser er 

utplassert på ulike steder i Lillehammer. Noen av kassene er tilgjengelig for rullestolbrukere. Begrepet «TOPP» 

må derfor ikke oppfattes som fjelltopp, som et attraktivt turmål. 

 

”OPPTUR” for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca 600 deltakere, som gikk opp på Balbergkampen 

og en runde på den etter hvert etablerte stien i området. Konseptet var det samme som fire foregående år, og ble 

gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere, med aktiviteter på sletta i den gamle 

hoppbakken. Nytt dette året var samarbeid med Tyrili, som stilte med klatretårn på sletta. 

 

Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for sjette gang. 

http://www.dntlillehammer.no/
http://www.dntlillehammer.no/
mailto:lillehammer@turistforeningen.no
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Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av styremedlemmene har 

deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2014 kom i samme design og format som vi har 

hatt i flere år. Programmet viser hele foreningens bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og 

aktiviteter, og som idébank for egne turer.  

 

Styrets medlemmer har utarbeidet en rekke turbeskrivelser og tegnet tilhørende ruter på kart/lagt inn gps-spor 

som grunnlag for turforslag som publiseres på www.ut.no.   

 

Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er påkrevet. Styret vil 

dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som en ressurs for hele foreningen. 

 

Internt i styret fungerer samarbeidet svært godt. Vi arbeider etter konsensusmodellen, og arbeider oss fram til 

enighet.  

 

Vi mistet en av våre fremste tillitsvalgte da Ole Prestrud døde høsten 2014. Han hadde gjennom mange år 

innehatt en rekke verv i foreningen, både som leder av turkomiteen, turleder, stirydder og hyttetilsyn. Så sent 

som vårhalvåret 2014 var han fortsatt aktiv som hyttetilsyn på Djupslia. Vi savner Ole og hans positive 

væremåte, og minnes ham med takknemlighet og glede. 

 

Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2014. Vi vil dessuten rette en spesiell takk 

til Birgit Sildnes, som i sine to år som daglig leder har lagt ned et betydelig arbeid for foreningens målgrupper. 

 
 

DNT Lillehammer, hovedstyret 

Ragnvald Jevne, styreleder 

Ragnhild Angard Wefling  Torbjørn Monset  Kari Birkeland   Henning Holmbakken 

nestleder    økonomi   styremedlem  styremedlem 

  

Jostein Synstrud (hyttekomiteen)            Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen) 

Elisabeth Hasselknippe (turkomiteen)            Bjørn Olav Sunde (DNT fjellsport Lillehammer) 

Ingvill Helset (Barnas Turlag) 

 
 

Ragnvald Jevne og Jeroen Oostendorp. Vandreskoen er nå førstelinje-tjenesten mot publikum for DNT Lillehammer.  

http://www.ut.no/
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ÅRSMELDING 2014  FJELLSPORTGRUPPA DNT LILLEHAMMER 

 

Vi i styret er godt fornøyd med nok et år med bra aktivitet i gruppa.  

 

STYREAKTIVITET:   

3 styremøter, god kommunikasjon på mail, sms og facebook. 

 

DNT Lillehammer har hatt 10 styremøter i 2014. Leder i fjellsportgruppa har deltatt på 4 møter. Erland Flaten 

som sitter i styret i DNT Lillehammer og i fjellsportstyret har representert fjellsportgruppa på alle møtene. Utstyr 

som tilhører Fjellsportgruppa er fortsatt på lager ved Lillehammer Skysstasjon. Det er fortsatt utfordringer i 

forhold til at utstyr kommer på avveie og ikke blir levert. Erland Flaten er tilsett i som daglig leder i DNT 

Lillehammer stilling fra og med 1. november. Dermed går han ut av sitt styreverv i fjellsportgruppa.  

 

MEDLEMSAKTIVITET:  

 

Turer: 

Fullmånetur i Rondane, 17. – 19. januar, Arve,  Avlyst pga ekstremt dårlige værmeldinger.  

Ski- og topptur i Skarvheimen, 28.-30. mars, Håkon og Inger Elin, 7 deltagere.  

Travers i Øst Jotunheimen, 4.-6. april, Bjørn, 5 deltagere.  

Toppturhelg ved Leirvassbu, 25.-27. april, Magnus og Kjell, 12 deltagere.  

Josten på langs, 1.-4. mai, Hanne, 8 deltagere.  

Padlehelg Koster, 22.-25.mai, Mildri, 2 påmeldte, avlyst fordi påmeldte ikke hadde våttkort.  

Klyvetur på Dovrefjell, 11.-13.juli, Hallgeir, 4 deltagere.  

Sykkelsamling Skeikampen, 8.-10. august, 20 deltagere. 

Memurutindane, 16.-18. august, Terje og Roger, 6 personer.  

Sykkel og topptur i Alvdal vestfjell, Torkel og Inger Elin, Avlyst pga ingen påmeldte.  

Toppturer på Sunnmøre, 4.-7. september, Mildri, Avlyst pga sykdom og få påmeldte.  

Topptur i Romsdalen, 12.-14. september, Siv, 11 deltagere.  

 

Facebooksida til gruppa fungerer som en god kanal der medlemmer kan formidle mer impulsive turer. Vi ønsker 

gjerne at det legges ut bilder fra turene våre på denne sida.   

 

Kurs 

Mildri Urke Andreassen har gjennomført aktivitetslederutdanning kajakk.  

Magnus Esberg og Geir Sandbakken har vært på Skredkurs.  

 

Samarbeidsaktivitet:  

Årsmøte: Mildri Urke Andreassen og Ida Bjørkavåg var på Årsmøte i DNT fjellsport på Rjukan.  

 

Samarbeid med Hamar og Gjøvik fjellsport. I 2014 har vi hatt to samarbeidsturer på programmet; skitur ved 

Bessheim i februar og ryggtravers i Rondane i august. Målet er å etablere kontakt, bli kjent, drøfte muligheter for 

samarbeid om turer og utdanning. Vi er enige om å samarbeide om flere turer, kursing og utdanning. Tar sikte på 

å ha to årlige samarbeidsturer i de respektives turprogrammer årlig. Dette gir også muligheter i form av 

samarbeidsturer utenfor Norge. 

 

Andre aktiviteter 

Sosial samling Mosodden, 13. juni. 10 deltagere.  

Sender – mottaker samling, Krokbua, mai.  3 deltagere.  

 

Styret i 2014 

Mildri Urke Andreassen, leder    Bjørn Olav Sunde, ny leder fra høsten 2014 

Hallgeir Engen, matrialforvalter  
Erland Flaten 

Magnus Esberg, sekretær 

Siv Vassdal, turansvarlig 

Ida Bjørkavåg, vara.  

Geir Sandbakken, vara.  
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Turkomiteen. Årsrapport 2014. 

 

Det er avholdt 5 komitémøter.  

4 turledere har gjennomført turlederkurs nivå 2.  

 

Turkomiteen har bestått av: 

Elisabeth Hasselknippe 

Petra Eichler 

Martin Koller 

Kjell Arne Jøndal 

Geir Åke Dahlen 

 

Spesielle oppgaver: 

Inger Veiteberg (kveldsturer) 

Anne Siri Rønning Bakkeberg (formiddagsturer) 

 

Oversikt over gjennomførte turer 2014 

Søndag 16.februar: Skitur i Søre Ål-marka (4) 

Søndag 23.februar.: Skitur fra Skei til Follebu skole(13) 

Lørdag 1.mars: Birkebeinerløypa fra Skramstadsetra til Lillehammer(65) 

Søndag 16.mars: Nordre Langsua (8) 

Søndag 6. april: Skitur fra Steinsetra til Sjusjøen (18) 

Søndag 15.juni: Store Kvien (14) 

Helga 27.-29.juni: Kanotur på Fjorda (10) 

Helga 12.-13.juli: Imsdalen. Samarbeid med DNT Gudbrandsdalen (4) 

Lørdag 2.august.: Jostigen (10) 

Søndag 3.august: Ongsjøfjellet (7) 

Helga 9.-10.august: Ringebufjellet -Øyerfjellet(17)  

Helga 29.-31. August: Romsdalseggen (15) 

Søndag 7. september: Ruten (6) 

Lørdag 13.september: 7-fjellstur (105) 

Søndag 28.september: Skottåsen rundt (12) 

 

I alt har det vært gjennomført 15 turer med til sammen 308 deltakere. 

6 turer ble avlyst pga få påmeldte eller dårlig vær. 

 

Formiddagsturer 2014 

Anne Siri Rønning Bakkeberg har planlagt og koordinert formiddagsturene, som går på mandags  

formiddag fra februar til desember. 

Oppslutningen har vært bra og variert fra 10 - 20 personer på hver tur uansett vær.  

I alt har det vært gjennomført 23 turer med tilsammen 336 deltagere.  

 

Kveldsturer 2014 

Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdags kveld i sommerhalvåret.  

I alt har det vært gjennomført 17 turer med tilsammen 518 deltagere. 
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Sti- og løypekomiteen i DNT Lillehammer 
 

ÅRSMELDING  FOR  2014 

 

Medlemmer: 

 Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav Sveinhaug,  

Olav Tjønntveit og Martin Åsegg.  

 

Komiteen har hatt to møter: 2. juni ble det lagt planer for den enkeltes arbeid for sommeren, og dette ble 

oppsummert 2.desember.  

 

 

Aktiviteter 

DNT Lillehammer har ansvar for om lag 350 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2014 gjort en stor 

jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre gjengroing. Videre er 

det lagt ut en del klopper på forskjellige strekninger. Også personer utafor komiteen har utført mye arbeid; vi vil 

særlig få takke Jørn Breili, Ragnvald Jevne, John Kopperud, Mass Lier,  Arnfinn Pedersen og Bjørg Ø. 

Simonsen.  

 

Kartene for området Lillehammer-Sjujsøen-Nordseter-Hafjell er blitt trykt i nye opplag, med enkelte endringer. 

SLK står sjøl for distribusjonen til salgsstedene. 

 

 

Økonomi 

Kartsalget har vært meget godt, og ettersom vi ikke har hatt utgifter til store prosjekter, har vi i 2014 et solid 

overskudd  -  på kr. 124.381.  Et detaljert regnskap vil bli lagt fram på foreningens årsmøte. 

 

 

 

 

 

Erik Hanssveen     Einar Haugen   Kjell Nordaune   Kjetil Skaansar 

    

Bjørn Olav Sveinhaug        Olav Tjønntveit   Martin Åsegg 
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Barnas Turlag i DNT Lillehammer, Årsmelding for 2014 
 

Måned Hva og hvor Antall deltakere 

Januar Skøytedag på Mjøsa  0 

  Klatredag på Tyrili.  15 

Februar KDU i Kleivbakken 500 

Mars Kafédag på Krokbua 12 

  Skileik/ skikurs 86 

  Meis og pulktur 7 

  Hundekjøring 50 

Mai Treklatring 100 

  Søndagstur til Balberg 12 

Juni Aktivitetsdag på Krokbua 100 

  SFO-uke, Krokbua  17 

  Kanotur, Randsfjorden   

August Sykkeltur 3 

  Flokofallet 17 

September 3-fjellstur 10 

  KDU ved Nevelvatnet 500 

Oktober Overnattingstur, Djupslia 0 

  Tur til Krokbua 70 

November Klatredag på Tyrili.  15 

  Klatremåned på Tyrili 10 

Desember Juleavslutning 7 
 

 

 

Barnas Turlag (BT) har en aktiv gruppe i Lillehammer. Det omfatter dessuten et stabilt trilleturmiljø. Gruppa i 

Gausdal tok en pause i 2014.  Ingvill Helset, Sigrid Skjølås, Toril Vestad og Astrid Arstad har sittet som 

styremedlemmer i Barnas Turlag. Trilleturene har blitt koordinert av Nina Hjort og Kjetil Brandsar. Per Håkon 

Kristiansen har ansvaret for tilsynet av Barnas Turlags hytte Krokbua.   

 

BT på Facebook 

BT Lillehammer har egne facebook-grupper hvor informasjon og bilder om og fra turene blir lagt ut. 

Trillegruppa har også egen facebook-gruppe.  Det har vært en god og jevn økning av medlemmer.  

 

Aktiviteter 

Aktivitetene beregnet på barn og barnefamilier har vært svært variert. «Kom-deg-ut-dagen» i februar ble 

arrangert i Kleivbakken med svært godt oppmøte. Kafédag på Krokbua med salg av kaffe, kakao og boller er et 

populært tiltak som vi vil fortsette med framover. Det ble arrangert aktivitetsdag på Birkebeinerstadion med 

skiinstruktører.  Treklatredagen i Hundremeterskogen var enormt populær med rundt 100 deltakere. Som vanlig 

hadde vi dugnad på Krokbua i juni med tilbud om kanopadling, og i august sykkeltur fra Hafjell til Lillehammer 

gjennom Gropmarka.  «Kom-deg-ut-dagen» i september ved  Nevelvatn, i samarbeid med Fåberg Østsides 

Utmarkslag, Fåberg fjellstyre og Lillehammer speidergruppe, var et strålende arrangement med utrolig mange 

deltakere! Utover høsten har vi hatt bæremeisturer og aktivitetsdag på Krokbua. Klatreaktivitetene som ble 

gjennomført i samarbeid med Tyrili Klatring på våren og i november er i ferd med å befestes som en tradisjon.  
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Trilleturer har vært gjennomført regelmessig hver torsdag (unntatt midt på sommeren). Trilleturene er et godt 

tilbud til unge foreldre som er hjemme med barn, og som ønsker å trille og trimme sammen i sosialt fellesskap. 

Et kjennetegn ved trilleturene er at de har ulike utgangspunkt, og at de følgelig byr på stor variasjon i type turmål 

og terreng.  

 

Friluftsskole 

Vi har også gjennomført friluftslivsuke/friluftsskole på Krokbua i skolens sommerferie.  

Konseptet går ut på at ungene leveres om morgenen og hentes igjen av foreldrene om ettermiddagen. Natursti, 

turer til fots og med kano, spikking, orientering, førstehjelp og matlaging på bål sto på programmet.  

 

Gapahuk 

En stor begivenhet er etablering av ny gapahuk ved Krokbua. Det har vært en betydelig dugnadsinnsats og noe 

bruk av innleid hjelp. Gapahuken er nesten ferdig. Enkelte mindre arbeider gjenstår til sommeren 2015.  

 

Vi retter en spesiell takk til Sigrid Skjølås, som har vært prosjektleder for gapahuken, og Per Kristiansen, som 

både fører tilsyn med Krokbua og som samtidig har gjort en betydelig innsats med gapahuken. 

 

 

 

Gapahuken ved Krokbua. Foto: Sigrid Skjølås  
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DNT LILLEHAMMER - HYTTEKOMITEEN   

ÅRSRAPPORT 2014 

 

Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder: 

 

Hyttekomiteen har i 2014 bestått av følgende medlemmer: 

 

Jostein Synstrud (leder)  Alle hyttene 

Morten Fagerli   Vetåbua 

Rolf Bråstad   ----»---- 

Arnfinn Stubrud   ----»---- 

Paul Pladsen   Djupsli 

Jørn Breili   ----»---- 

Ragnar Manengen  Lyngbua 

Steinar Fossum   ----»---- 

Arild Aamodt   Skjellbreidhytta 

Tormod Prestrud   Kittilbua 

Kjersti Moltubakk  -----»----- 

Bjørn Hofstad   -----»----- 

 

Desverre har to gode medarbeidere gått ut av komiteen i løpet av 2014, Kjell Solvang grunnet sykdom og Ole 

Prestrud grunnet dødsfall. 

 

I tillegg eier DNT Lillehammer også Krokbua ved Mesnaelva, som disponeres av Barnas Turlag, og som har 

egne tilsynsmenn, Per H Kristiansen og Egil Moen. 

 

Generelt om drift av hyttene: 

 

Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynsmenn) er å holde hyttene i orden, med rydding og 

renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass og nødvendig 

forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater. 

Tilsynsmennene forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider. Større vedlikeholdsarbeider søkes utført 

på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av respektive tilsynsmenn. 

Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalingskassene på de respektive hytter, og å bringe 

blanketter/pengekonvolutter til Vandreskoen, evt hyttekomiteens leder, for videre behandling. Tilsynsmennene 

tilstreber å besøke Vetåbua og Djupsli, som er våre mest besøkte hytter, ca hver 14. dag i høysesongen. Før øvrig 

prøver en å få til månedlige besøk på alle hyttene. I vintersesongen kan det gå lengre mellom besøkene, spesielt 

på de hyttene som er minst brukt. 

 

Utførte dugnader/tiltak i 2014: 

 

Alle hytter: 

Vårrengjøring ble gjennomført på alle hyttene. Dessuten ble det gjennomført normalt tilsyn, etterfylling av 

proviant, ved, gass og annet forbruksmateriell. 

 

Vetåbua: 

Gjennomført grundig hovedrengjøring av den nyeste hytta. 

 

Djupsli: 

Det ble ryddet en god del skog nedover mot vannet. Av dette ble det tilvirket en del ved, men det er enda en god 

del igjen som må kappes/kløyves til sommeren. Satt opp to nye skilt: «STI NED TIL VATNET» og «VANN» 

ved vannposten. Skiftet glass i ovnsdør sikringsbua. Hovedrengjøring begge hyttene. 

 

Lyngbua: 

Ikke utført spesielle tiltak. 

 

Skjellbreida: 
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Torvtaket på hovedhytta ble ryddet for «skog» 

 

Kittilbua: 

Ikke utført spesielle tiltak. 

 

 

Spesielle forhold: 

Som i alle tidligere år så er det et tilbakevendende problem at våre besøkende tar ned røykvarslerne og fjerner 

batteriene. Dette er et forhold som komiteen ikke har noen mulighet til følge opp til en hver tid, men det blir 

kontrollert ved hvert tilsynsbesøk. 

På Djupsli og Vetåbua er det montert trådløst seriekoblede varslere med tidsbegrenset avstillingsfunksjon, men 

det ser ikke ut til å hjelpe. Hyttekomiteen vil følge opp denne saken. 

 

 

Besøk på hyttene: 

 

Hytte  Okt 13-okt 14     Okt 12-okt 13 
 Overnatting Dagsbesøk Sum Overnatting Dagsbesøk Sum 

Djupsli 372 9 381 405 10 415 

Vetåbua 455 7 462 328 15 343 

Lyngbua 95 1 96 76 6 82 

Skjelbreida 88 6 94 77 1 78 

Kittilbua 97 8 105 63 0 63 

Totalt 1107 31 1138 949 32 981 

  
Oversikten viser en økning av besøkende, unntatt på Djupslia. 

 

 

 

 

 

 

________________________    

 

DNT Ung Lillehammer 2014 

 

DNT ung har hatt 8 programlagte turer med tilnærmet fullt oppmøte. Turene har vært på våre egne hytter  som 

Vetåbua til  Djupslia under uværshelg i februar. En tur som gikk helt fint og ungdommen fikk kjenne på uvær i 

fjellet om vinteren. 

 

Det har vært kurs i kiting og de har vært på hundekjøring. Både i Rondane og Jotunheimen har DNT ung vært på 

helgeturer med flotte toppturer på ski og på beina.  

 

Leder av DNT ung Lillehammer: Selma Selbæk. Resten av styret har vært Oda Frøisland, Helle Seiertun Bjerke, 

Lars Peder Kolås Henriksen og  Vilde Syljeåsen.  
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Opptur 2014, sletta ved Balbergbakken. Foto Birgit Sildnes 


