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Årsberetning 2015 

 

 
 

Trilleturer 
Disse har bidratt til desidert flest turdeltakere i 2015!   

626 trilleturdeltakere i 2015 ! 
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Årsmøte 8.februar 2016 

 
 

Årsmøteinnkallingen ble kunngjort i Finnskogvandrer’n nr 2 – 2015, på vår hjemmeside 

www.elverum.dnt.no,  i Østlendingen, kulturkalenderen og IElverum februar 2015 

 

 

 

Program årsmøtet  8 februar 2016 kl. 19:00 
 

 

Sted:  

Lille Auditorium Heradsbygd, Kommunehuset Folkvang,  

Lærerskolealleen 1, Elverum 

 

 

Saksliste:  

1. Velkommen  

2. Valg av møteleder og sekretær 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

4. Årsberetning 2015 

5. Regnskap 2015 

6. Plan for og budsjett 2016 

7. Innkomne forslag 

8. Valg 

 

 

Etter pausen foredrag av nestleder i DNT Finnskogen og omegn, Stein 
Briskerud: 

 

Vil du vite mer om Finnskogens hemmeligheter? 

For de som fikk med seg Ut i Naturens årskvalkade på NRK 1 kunne ikke unngå å bli 
trollbundet av Hakaskallen og den dype Finnskogsmagien. I år vil nestleder i DNT 
Finnskogen og omegn, Stein Briskerud, vise bilder og fortelle om de viktigste stiene 
og hyttene i området vårt etter årsmøtet. Vi håper det vil inspirere til mange turer i 
den flotte naturen som Finnskogen har å by på. I tillegg vil han orientere om 
organiseringen DNT Finnskogen og omegn. DNT Elverum, DNT Solør og DNT 
Kongsvinger og Eidskog er lokallag i DNT Finnskogen og omegn.  

http://www.elverum.dnt.no/
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Historikk og organisasjon 
 

DNT Elverum ble stiftet 6. april 2011.  

I dag er DNT Elverum et lokallag underlagt DNT Finnskogen og omegn (DNT FO). 

Aktiviteten er jevnt økende. 

 

DNT Elverum ble startet opp som følge av at Magnhild Medgard i 2010 tok initiativ til å 

starte trillegrupper i regi av Finnskogen Turistforening. I kjølevannet av dette tok Hamar og 

Hedmarken Turistforening (HHT) og Finnskogen initiativ til å danne lokallag i Elverum. Fra 

2010 og til 1.1.2015 var DNT Elverum et lokallag under HHT og Finnskogen, noe som var 

unikt i DNT sammenheng. Dette ble sett på som en midlertidig ordning.  Etter styrevedtak i 

HHT og Finnskogen ble DNT Elverum underlagt DNT Finnskogen og omegn fra 1.1.2015.  

Utkast til nye vedtekter foreligger for DNT Elverum som lokallag. Vedtektene er ikke endelig 

styrebehandlet,  verken i FNT Finnskogen eller DNT Elverum.  Vedtektene må vedtas i 2016. 

 

 

Medlemsmassen i DNT Elverum er fortsatt delt mellom Hamar og Hedmarken Turistforening 

(HHT) og DNT Finnskogen og Omegn avhengig av hvilket postnummer medlemmene har 

(grovt sett er de med adresse på vestsida av Glomma medlem i HHT og de på østsida av 

Glomma medlem i Finnskogen).  Alle medlemmene kan selv velge hvilken forening de er 

medlem av.  Medlemmer bosatt i Elverum kan også velge å være tilknyttet andre lokallag. 

 

 

 

 

Styret  
 

Styret i DNT Elverum har i 2015 bestått av: 

 

Leder 

Guri Ulltveit Moe  guri.ulltveit.moe@gmail.com 41433640 

Solørveien 342,  

2411 Elverum 

 

 

Leder av turgruppa 

Knut Egil Bekkevold         knutegilb@gmail.com          95175196                          

C.J. Hambros veg 9B,    

2407 Elverum 

 

 

Turid Haugseth  tuhaug@hotmail.no   41416460 

Olufsborg 5, 

2409 Elverum 

 

 

Ane Christensen Tange ane.tange@gmail.com  97680142 

Nybrottsvegen 90, 

2409 Elverum 

 

mailto:guri.ulltveit.moe@gmail.com
mailto:knutegilb@
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Sekretær, Elverums representant i DNT Finnskogen 

Berit Holø   be-holo@hotmail.com  47620403 

Linneavegen 59, 

2408 Elverum 

 

 

Vara 

Frank Helge Johansen frajo@hedmark.org   91328284 

Stavåssvingen 2D, 

2409 Elverum 

 

 

Vara 

Inger Lise Elvehøy  inger.elvehoy@hihm.no  99431319 

Ole Kjernets veg 29, 

2409 Elverum  

 

 

Styret har avholdt seks styremøter i 2015.  I tillegg har det vært mye planleggings- og 

koordineringsarbeid via mailutveksling. Styret har ikke hatt egen økonomiansvarlig. Tidligere 

økonomiansvarlig/styremedlem Birgitte Skeie har ivaretatt denne rollen.  

 

Styret har heller ikke hatt en representant fra Barnas Turlag.  Dette har medført at løpende 

kontakt mellom styret og Barnas Turlag har vært relativ lav. Det har imidlertid ikke gått ut 

over aktiviteten i Barnas Turlag. 

 

Styret har opprettet en egen Dropbox som gjør at vi har god oversikt over dokumenter 

(turplaner, møtereferater, årsberetninger m.m.).  Dette letter arbeidet for styret og gjør det 

samtidig letter å sikre kontiunitet ved utskifting av styremedlemmer. 

 

 

Virksomheten 2015 
 

2015 har vært et aktivt år for DNT Elverum.  Styret er tilfreds med den økende aktiviteten. 

Det er styrets oppfatning at DNT Elverum begynner å bli en etablert organisasjon og at 

tilbudene i regi av Barnas Turlag og Turgruppa er blitt godt kjent.  Stimerkingsgruppa er ny 

av året 2015 og er under etablering. 

 

Det er meget dyktige og engasjerte ressurspersoner som har gjort det mulig med denne store 

aktiviteten, så takk til alle som bidrar i DNT Elverum. Vi vil også takke DNT Finnskogen og 

omegn for alle bidrag de har kommet med.  

 

 

Nøkkeltall 

 

Medlemmer pr 1.1.2015: 739 

Antall arrangementer i regi av Barnas Turlag: 43 

Antall arrangementer i regi av turgruppa: 16 

Antall arrangementer i regi av stimerkingsgruppa: 2 

mailto:be-holo@hotmail.com
mailto:frajo@hedmark.org
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Antall styremøter: 6 

Antall møter i Barnas Turlag: 1 

Middag og planleggingsmøte med turgruppas turledere: 1 

Totalt antall dugnadstimer:  1332  (eksl turlederes timer) 

Deltakere på grunnleggende turlederkurs: 5 

Deltakere på stimerkingskurs: 5 

Deltaker på DNT’s landsmøte: 1  

Deltaker på nasjonal stikonferanse: 1 

 

Kommentarer 

Medlemstallet pr 1 januar 2015 (739) er dessverre en liten nedgang fra året før (754). Styret 

anser nedgangen å være innenfor normale årsvariasjoner. 

661 av medlemmene er tilhørende DNT Finnskogen og omegn.  DNT FO har 1636 

medlemmer.  Andelen medlemmer i DNT FO fra DNT Elverum er ca 40%. 

 

 

Turer og aktiviteter  
 

 

Gruppe Antall turer Antall deltagere 

Barnas Turlag  43      (37) 1718        (1264) 

Turgruppa 16       (9) 280           (251) 

Stimerking 2        (0) 9                (0) 

Sum 60      (46) 2007        (1515) 

Tallene i parentes er tall for 2014 

 

 

Barnas Turlag   

 

Barnas Turlag har de siste årene jevnlig økt antall turer og antall deltakere på tur. I 2014 økte 

vi med ca 400 deltakere og i 2015 økte vi med ytterligere 450 deltakere.  

 

Hovedårsaken til økningen i turdeltakere skyldes i hovedsak den store økningen i interessen 

for trilleturer. Vi har hatt trilleturer ca annenhver uke gjennom hele året (med unntak av 

ferietid). Trilleturene har hatt 29 deltakere i snitt og består av 35% av all turdeltakelse i 2015. 

 

Vi gjennomfører som tidligere kveldsmattur første mandag i måneden og søndagstur tredje 

søndag i måneden. I tillegg har vi større arrangement som Kom deg ut dagen (KDU) 

vinter/høst (som ble gjennomført for tredje gang), og juleavslutning på Munthegaarden. 

KDU/vinter hadde ca 80 deltakere, KDU/høst hadde ca 200 deltakere og juleavslutningen ca 

300 deltakere. «Hverdagsturene» våre har som regel mellom 10-20 deltakere.  

Turmål i 2015 har vært blant annet skitur til Svenkerudvollen, pilketur til Rokosjøen i Løten 

og fotturer til Stavåsdammen, Skallberget, Tårnet i Hernes, Gitvola, Flotsberget og Damtjern. 

 

I 2015 har vi hatt store utskiftninger i ressursgruppa med turledere som har bidratt i lang tid.  

Antallet har vært +/- 7 personer gjennom året. Ved utgangen av 2015 har vi ni turledere som 

deltar videre i 2016. 
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Ressurspersoner Barnas Turlag i 2015: 

 

Turledere: 

Magnhild Medgard (leder) mmedgard@hotmail.com /97730561 

Birgitte Skeie: bittausa@hotmail.com /47407806  

Håkon Sveen: haak-sv@online.no / 488 93 632 

Ingvild Hagen: ingvhage@online.no /92837932  

Stine Skrutvold Skjæret: stinews@hotmail.com /90211346 

Monica Mørk: monmoe1979@hotmail.com /97098548 

Mads Kjellaas: mads.kjellaas@gmail.com /90527818 

Sara Severinsson: saraseverinsson@hotmail.com /40495996 

Stine Hellan: stinehellan@hotmail.com /99485704 

Marit Norberg-Schulz: mnorbergschulz@gmail.com /92431163 

 

Trilleturledere: 

Åshild Fatland: 92618062 

Eivind Øverbø: 92283718 

Denise Flatla: 97967026 

 

Barnas Turlag vil med dette takke alle som har bidratt – spesielt takk Ingvild Hagen, Stine 

Skrutvold Skjæret, Håkon Sveen og Mads Kjellås som nå gir seg som turledere. Takk også til 

alle som har deltatt på turene våre. Vi ser frem til mange morsomme og spennende turer i 

2016. 

 

 

Turgruppa  

 

Vår turgruppe, som arrangerer turer for voksne, gjennomførte 14 turer i 2015, med totalt 280 

deltagere. Turgruppa tilbøy totalt 16 turer, men to turer ble avlyst på grunn av dårlig oppmøte, 

trolig på grunn av rådende værforhold de dagene. Gjennomførte turer gikk til Nupberget, 

Skallberget, Nordhue, Flotsberget, Skaftet, Raskifte (Elverums høyeste punkt), Haksakallen, 

Svenkerudvollen, Bergersjøen, langs Øksna, Flisberget, Vindheia, Steintjennskoia, 

Graslandsdammen, Haugsberget og Revelberg Seter. I turgruppa er det per dags dato tolv 

turledere som i skrivende stund gjennomfører vårt turprogram for første halvår 2016, og er 

godt i gang med å planlegge programmet for andre halvår. 

 

Ressurspersoner for turgruppa i 2015; 

 

Tore Alme 

Gry Handberg 

Aud Kari Kringler 

Torunn Setnes 

Berit Holø 

Inger Lise Ruud 

Gro Løken 

Hallgeir Elvehøy 

Merete Lillengen 

Gunn Bækkemoen 

Renate Løvli 

Kjell T. Nilsen 
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Stigruppa  

Nytt av året er at vi har etablert en egen stigruppe, som nå består av 11 personer. Inger Lise 

Elvehøy er ansvarlig for denne gruppa.  Leder av stigruppa deltok på STIkonferanse 2015 på 

Fornebu 17.-18.mars. Fem medlemmer gjennomførte i april «Turskiltkurset 2015».  

 

Styret og stigruppa har diskutert stimerking en god del. Styret og stigruppa ser det som svært 

ønskelig å bli mer aktiv med stimerking, for å stimulere til mer sentrumsnært friluftsliv i 

barmarksesongen. I Elverum har vi et svært godt utbygd skiløypenett vinterstid. Elverum 

Turforening har gjort et godt arbeid med merking av skiløyper. Når snøen forsvinner ser vi 

stier og skogsbilveger på kryss og tvers i alle sentrumsnære skoger. Svært få av disse er 

imidlertid merket med skilt, og merking/skilting av rundturer er så godt som fraværende. 

Styret i DNT Elverum anser dette som en viktig oppgave framover. Det er spesielt ønskelig 

med merking av stier og rundturer i nærområdene til sentrum, dvs Svartholtet, Stavåsen og 

Grundsetmarka. Det er også viktig å få registrert disse turene på UT.no og få tegnet stiene inn 

på framtidig nye kart. 

 

Gruppa har merket sti fra Sørli til Ulvesteinen ved Bergeberget. Denne aktiviteten kom som 

følge av deltakelse på DNT’s fellestur i området og vi oppdaget at stien var dårlig merket. 

Stien har tidligere vært merket av DNT FO. Dermed forelå det grunneieravtale. 

 

Stigruppa ble også kontaktet av DNT FO som bad om bistand fra oss til å gå, rydde og 

remerke stien fra Jømna til Siksjøen. Stigruppa har startet dette arbeidet ved at vi har ryddet 

og merket sti fra bommen ved Flatåsen og opp til setervollen i Nord-Flatåsen.  Det er en uttalt 

ambisjon å videreføre merkingen til Rundkjølbrakka i Hakaskallen. En privatperson utenfor 

DNT har tatt på seg rydding fra Siksjøen og fram til Rundkjølbrakka.  

 

En utfordring knyttet til stimerking er at det forut for merking må inngås avtaler med 

grunneiere. Dette er et møysommelig arbeid som stigruppa ikke har hatt kapasitet til i 2015. 

Styret og stigruppa har derfor prioritert i å remerke og rydde stier som DNT FO allerede har 

grunneieravtaler for.  

 

Vi har også startet en diskusjon med DNT FO om hvilken logo som skal være på nye stier i 

sentrumsnære områder. Skiltene skal fortelle hvem som har ansvar for stien, og da mener vi 

det er riktig at det i alle fall kommer en rød T på skiltene. Vi regner med en avklaring med 

DNT FO om skiltutforming i løpet av 2016. 

 

 

 

Utstyr 

 

Oppfølging og lagring av utstyret vårt har ikke vært helt tilfredsstillende i 2015. Vi har mye 

utstyr; kanohenger med 8 kanoer og komplett sett med årer og vester, diverse turutstyr som 

bålpanne m.m.  Styret har ikke hatt egen materialforvalter.  Styret anbefaler at egen 

materialforvalter oppnevnes framover. Det er en utfordring å holde oversikt over utstyret, 

følge opp utlån, lagring m.m.   

 

I 2014 var vi tilfreds med å ha fått i stand en avtale med Elverum kommune angående 

lagerplass. Utstyret ble plassert på Gnisten (gjelder fortsatt)  og kanoene på Spangen huset. 
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Dette fungerte godt.  Dessverre ønsket ikke kommunen å forlenge avtalen i Spangen. Nå 

oppbevares kanohengeren, kanoer og vester er i den gamle brannstasjonen.  Lokalet er i bruk 

til andre kommunale aktiviteter og hengeren kjøres ut og inn ettersom kommunen har bruk for 

lokalet.  Dette medfører fare for skader på utstyret og gjør det vanskelig å ha oversikt over 

utstyret.  

 

 

 

Deltakelse og samarbeidspartnere 

DNT Elverum har deltatt på flere samarbeidsaktiviteter. Turgruppa stiller med turleder i 

forbindelse med Elverum kommunes/bedriftidrettslagets ”Ti på topp”.  Dette er svært 

vellykket.  Vi har deltatt på flere arrangementer i forbindelse med Friluftlivets år.  Vi har 

deltatt på flere møter med kommunen og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidspartnerne 

våre er: 

 

 Høgskolen i Hedmark Campus Elverum 

 Elverum Turforening 

 Joker Event 

 Munthegaarden 

 Norsk Skogmuseum 

 Ti på topp Elverum  

 Elverum kommune 

 Sport1 Elverum – Varebørsen 

 Elverum orienteringsklubb 

 

 

 

Markedsføring og informasjon 
 

Vi har annonsert turer og informasjon til våre medlemmer via Finnskogvandrer’n , vår 

hjemmeside på internett, facebook, i lokalavisene og i kulturkalenderen. Styret takker 

Østlendingen og IElverum  for flotte oppslag fra våre arrangementer og mulighetene de har 

gitt oss med forhåndsomtale av våre arrangementer. Styret takker også Elverum kommune for 

spalteplass i kulturkalenderen. 

 

To ganger i året har vi trykket opp turprogrammet til Barnas Turlag og Turgruppa.  Dette er 

lagt ut på sentrale steder i Elverum og hos vår samarbeidspartner Sport1. 

 

 

I forbindelse med friluftslivets år har Elverum kommune tatt initativ til at 

interesseorganisasjoner skal legge ut alle sine aktiviteter på en felles portal. DNT Elverum har 

gjort det i 2015.  Kommunen ønsker å videreføre denne portalen. DNT Elverum ser at dette er 

hensiktsmessig, men samtidig er det dobbeltarbeid for oss å registrerer turene flere steder. 

 

 

IElverum har hatt en en artikkelserie der kommunens friluftsområde skulle kåres. I den 

forbindelse var det en stor reportasje om DNT Elverum. DNT Elverum foreslo 

Grundsetmarka som kommunens friluftsområde. Moro var det da at Grundsetmarka ble kåret 

som ”vinner”. DNT Elverum ser imidlertid alle de sentrumsnære markaområdene som like 

viktige og like attraktive. 
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Hjemmeside  

 

I 2015 har Ane Tange på vegne av styret arbeidet med nye hjemmesider i tråd med nytt 

oppsett som DNT sentralt har initiert.  Disse ble tatt i bruk i januar 2016. Styret er stolt av at 

vi som lokallag er tidlig ute med de nye hjemmesidene. Brukervennligheten er betydelig 

forbedret, både for de som skal se på hjemmesidene våre og de som skal legge inn stoff.  

Gjennom hele 2015 har hjemmesidene vært  oppdateres jevnlig med hvilke turer som er 

planlagt og rapport fra turene med bilder. 

 

Adressen for den nye hjemmesiden er: www.elverum.dnt.no  

 

Facebook  

 

Både Barnas Turlag og turgruppa har egne Facebooksider. Disse brukes aktivt. På begge 

sidene legges det ut informasjon om arrangementer/turer og det sendes ut invitasjon i forkant 

av arrangementene til alle som ”liker” siden. Tekst og bilder fra arrangementer legges også ut 

her i etterkant, hvilket er meget populært 

 

Barnas Turlag DNT Elverum hadde 735 personer som ”liker” siden pr 1 jan 2016. Tilsvarende 

tall for et år siden var 573. 

 

Turgruppa hadde 308 ”likere” pr 1 jan 2016  mot  158 et år tidligere. 

 

Styret er svært tilfreds med den økende og aktive bruken av Facebooksidene.  Styret ser på 

sosiale medier som en av de aller viktigste kanalene til å formidle informasjon om våre 

aktiviteter.  

 

Takk til Hallgeir Elvehøy som har påtatt seg ansvaret for Turgruppas Facebooksider og til 

Magnhild Medgard som har ansvaret for Barnas Turlags Facebooksider. 

 

 

 

Planer 2016 

 

Styret har følgende mål og planer for 2016: 

 Avholde 6 styremøter  

 En representant fra styret i DNT Elverum deltar på styremøter i DNT Finnskogen og 

omegn 

 Fastsette vedtekter for DNT Elverum som lokallag underlagt DNT Finnskogen og 

omegn 

 Fortsette den gode turaktiviteten i Barnas Turlag 

 Fortsette den gode turaktiviteten i regi av Turgruppa 

 Videreføre igangsatt arbeid med stimerking 

 Bruke Facebook og hjemmeside aktivt som formidlingskanal 

 Oppnevne en materialforvalter som tar ansvar for utstyr (kanohenger, kanoer, vester, 

bålpanne m.m.) eid av DNT Elverum 

 

http://www.elverum.dnt.no/
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Barnas Turlag  

fortsetter med turer for barn i samme spor som 2015 med trilleturer, kveldsmatturer og 

søndagsturer. Våren 2016 endrer vi rutinene for kveldsmatturene våre og prøver litt ulike 

turmål. Bli med oss til Christianfjeld Festning og Grindalsskansen. Ellers er vi i skrivende 

stund i gang med planlegging av spennende turer til høsten og har som alltid mål å øke antall 

deltagere på tur! Kom deg ut dagen er kommet for å bli i DNT Elverum og vi gleder oss til å 

arrangerer flere slike dager. Vinterens Kom deg ut dag ble arrangert forrige helg, 7. februar. 

 

Turgruppa  
Antall engasjerte i turgruppa er utvidet og består nå av hele 12 turledere. Turgruppa er nå i 

gang med å gjennomføre turer for første halvår av 2016, i alt 7 turer, og holder på med å 

planlegge programmet for andre halvår. Vi skal også i år arrangere fellesturer til turmålene i 

Elverum Kommunes Ti på topp- program. Turgruppa har som mål å fortsette økningen av 

antall deltagere på tur, og å utvide tilbudet med nye type turer, både av kortreiste og lengre 

art. Vi skal fortsette markedsføringen av Turgruppa og gi tilbud til turlederne om kurs i DNT-

stigen slik at det blir enda mer motiverende å være turleder i DNT Elverum.  

 

Stigruppa 

Vi ønsker å starte med å merke sentrumsnære stier i Stavåsen. Målet er å merke stier til 

Stavåsdammen, som er en naturperle i Stavåsen. Vi ser for oss merkede stier fra Hernes, fra 

Skistadion på Søbakken og kanskje fra Strandbygdvegen. Stier som skal merkes må avklares 

med grunneiere, må GPS trakkes, det må lages skiltplan, produseres skilt og 

informasjonsmateriell, tegnes inn på kart, registreres i UT.no og merkes i felt. 

Planleggingsarbeidet vil foregå vinteren 2016 slik at vi håper å bli klare til å jobbe ute i marka 

når sommeren kommer.  

Vi har også som mål å ferdigstille rydding og remerking av stien fra Jømna til Siksjøen som 

ble påbegynt høsten 2015. 

Det er også behov for å få på plass noen nye stifaddere, som får ansvar for blåmerkede DNT 

FO stier som går gjennom Elverum kommune. 

Vi må også jobbe for å rekruttere flere medlemmer inn i stigruppa. Jo flere stier vi får ansvar 

for, jo flere hender trenger vi til å utføre hyggelig dugnadsarbeid ute i felt. 

 

 

DNT ung har vi foreløpig satt på vent da vi mangler ressurspersoner til å få etablert gruppa. 

Det viser seg fra andre lokallag at det er ressurskrevende å få god aktivitet i DNT Ung. 

 

. 

 

Innkomne forslag  

 

Det har ikke kommet inn noen forslag i forkant av årsmøtet. 

 


