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ÅRSMELDING 2020 

 

 

                       Foto: Aina Brusveen 
 
DNT Lillehammers overordnede mål er følgende: 

«Foreningens formål er å fremme et enkelt, aktivt, allsidig, naturvennlig, sikkert og bærekraftig 
friluftsliv.»  

(jf. vedtektene § 1) 
 
DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal og 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. 



2 
 

Innhold 
HOVEDSTYRET ......................................................................................................................   2 
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2014-2020 ......................................   3 
Styrets oppsummering .........................................................................................................   5 
FJELLSPORTGRUPPA .............................................................................................................   8 
TURKOMITEEN ......................................................................................................................   9  
STI- OG LØYPEKOMITEEN ....................................................................................................   10 
BARNAS TURLAG ..................................................................................................................  11  
HYTTEKOMITEEN .................................................................................................................   20 
DNT UNG ..............................................................................................................................  23 
 
 
HOVEDSTYRET 
Styrets sammensetning: 
Tom Harald Hansen, leder/økonomi 
Signemette Granheim Larsen, nestleder 
Ragnvald Jevne, styremedlem 
Ingvild Storesund, styremedlem 
Astrid Rieber-Mohn, styremedlem 
 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret: 
Per Harald Jørgensen, hyttekomiteen 
Erik Hanssveen, sti- og løypekomiteen 
Elisabeth Hasselknippe, turkomiteen 
Øyvind Hasli, DNT fjellsport 
Liv Lundstein, Barnas Turlag 
Lasse Mikalsen, DNT ung 
 
Denne organiseringen bidrar til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter, og 
samarbeidet i det utvidede styret fungerer svært godt. 
 
Styremøter 
Det utvidede styret har hatt sju møter i 2020. Vi er et arbeidende styre, og alle 
styremedlemmene har oppgaver som utføres i tillegg til styremøtene. 
 
Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået Azets Insight AS fører regnskapet for DNT Lillehammer. 
Styreleder har foretatt utbetalinger, posteringer og oppfølging av regnskapsbyrået. 
 
Regnskap-revisjon 
Regnskapet er revidert av Ernst & Young. Regnskapet for 2020 vil bli framlagt for årsmøtet 
03.03.21 for gjennomgang og godkjenning. 
 
Daglig leder 
Erland Flaten har hatt 60 % stilling som daglig leder i 2020. 
Daglig leder har arbeidet særlig med tilbud for barn og unge, nettbasert informasjon på 
foreningens hjemmeside og på Facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. Oppgaver knyttet til 
smittevern har tatt mye tid i 2020.  
 
Åpen turinformasjon hos Vandreskoen 
DNT Lillehammer har avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen Vandreskoen i 
Lillehammer sentrum. De ansatte på Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste 
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overfor publikum. 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 selges kart, DNT-kalendre, luer og lakenposer. 
 
Vandreskoen har åpent seks dager i uka: mandag – fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-16. 
 
Lokaler 
DNT Lillehammer har i 2020 benyttet Vandreskoens lokaler og eget lagerlokale i 
Mesnasenteret. Daglig leder har fra høsten 2018 disponert eget kontor på Fabrikken, som også 
kan benyttes til møter for komiteene etc. 
 
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2014-2020: 

Medlemstype 
 

31.12.20 
 

31.12.19 
 

31.12.18 
 

31.12.17 
 

31.12.16 
 

31.12.15 
 

31.12.14 
 

Familie, 
hovedmedlem 

219 205 192 154 102   

Hovedmedlem 
 

1044 1138 1153 1192 1190 1241 1191 

Student/ungdom 
19-26 år 

125 148 122 135 157 151 112 

Honnørmedlem 
 

450 440 396 373 361 333 301 

Livsvarig 
 

23 23 23 23 25 22 24 

Barnas Turlag 
 

156 161 168 183 194 279 286 

Skoleungdom 
13-18 år 

78 80 82 94 102 146 169 

Husstandsmedlem 
 

447 470 502 499 501 553 539 

Familie, 
husstandsmedlem 

687 658 607 492 337   

Sum 
 

3229 
 

3323 
 

3245 3145 2969 2725 2622 
 

Medlemsendr. i % 
 

-2,8 % 1,8 % 3,2 % 5,9 % 9,0 % 3,9 % 5,8 % 

 
Strukturen på oppsplittingen av medlemsmassen ble endret i 2016, i og med innføring av 
familiemedlemskap. 
 
Medlemmer fordelt på våre primærkommuner:  

Kommune 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 Endr. 20 - 21 
Lillehammer 2411 2420 2393 2340        -0,4 % 
Øyer 245 263 269 247        -6,8 % 
Gausdal 275 299 299 277        -8,0 % 
Ringsaker 180 195 177 175        -7,7 % 
Øvrige 118 146 107 106      -19,2 % 
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75-årsjubileum for DNT Lillehammer  
Den 22. oktober fylte DNT Lillehammer 75 år. 120 medlemmer og frivillige deltok i feiringen på 
Scandic Lillehammer hotell. Det ble en minnerik kveld med film, musikk, vakre naturbilder, foredrag, 
dans, kake, gaver og mange fine ord.  
 
 

 
På bildet ser vi danse-elever fra Create – Lillehammer kreative videregående skole. Foto: Øystein Nordås 

 

Representasjon 
• Det ordinære landsmøtet i Haugesund ble kansellert, men det ble gjennomført et digitalt møte 

12.06.20 hvor Tom Harald Hansen, Signemette Granheim Larsen, Erland Flaten og Ingvild 
Storesund deltok.   

• Ekstraordinært landsmøte ble gjennomført digitalt 24.10.20. Tom Harald Hansen, Erland Flaten og 
Ragnvald Jevne deltok. 

• Regionsmøte på Teams 17.11.20, hvor Tom Harald Hansen, Erland Flaten, Elisabeth Hasselknippe, 
Øyvind Hasli og Ingvild Storesund deltok.  

• Erland Flaten har deltatt på digitale daglig leder-møter med DNT sentralt.  
• Flere har deltatt på ulike webinarer med DNT sentralt. 
 
Høringer og uttalelser 
DNT Lillehammer har i løpet av årsrapportperioden gitt uttalelser om følgende saker: 
• Lillehammer kommune: Områdeplan Nordseter 
• Lillehammer kommune: Planstrategi 2020-2023 
• Lillehammer kommune: Detaljregulering av Øvre Ersgaard 
• Nevra fjellandsby: kommentar til planprogram 
• Øyer kommune: kommentar til planarbeidet, kommunedelplan Øyer sør 
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Informasjon 
Det utadrettede informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på 
ulike måter: 
• Det har vært reportasjer og omtaler i GD om våre turer og aktiviteter. 
• Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende og er mye besøkt. Her finner man 
også turprogram, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 
• Foreningen har sendt mail til medlemmer, kalt «Nytt fra DNT Lillehammer». Facebook og Instagram 
har også blitt benyttet, både av hovedforeningen og av flere grupper (Fjellsportgruppa, Trilleturene, 
Barnas Turlag og DNT ung). 
• Turprogrammet ble i 2020 trykt i 4000 eksemplarer og sendt ut til alle medlemmer i 
Lillehammer, Øyer, Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres turprogrammet til 
forretninger, større bedrifter i området osv. 
 
Hjemmeside: lillehammer.dnt.no 
E-post: lillehammer@dnt.no 
 
Styrets oppsummering 
Covid -19 har satt sitt preg på 2020. DNT Lillehammer har forholdt seg til smitteverninstrukser 
utarbeidet av DNT sentralt vedr. aktiviteter og hytter. Styret ser tilbake på et annerledes år, hvor vi 
tross alt har kunnet gjennomføre mange av våre turer og aktiviteter, samt ha våre hytter tilgjengelige 
gjennom hyttebooking, ved å gjøre justeringer og ta nødvendige forholdsregler. DNT Lillehammer 
følger opp vedtatte strategier fra DNT sentralt og er en aktivitetstilrettelegger med betydning for alle 
målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har gjort det 
mulig å opprettholde en variert meny av turtilbud og aktiviteter. 
 
Gråhøgdbu 
I forbindelse med flytting av Gråhøgdbu fra Venabygdsfjellet, har vi fått muligheten til å 
etablere et fruktbart og godt samarbeid med Maihaugen. Planen er å flytte hytta i løpet av 
2021 og sette den opp i hyttegrenda på Maihaugen. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 1,7 
millioner kroner til prosjektet. DNT Lillehammer vil bli engasjert i bruken av hytta, formidling av DNTs 
historie og informasjon om villreinen. Vi har også gjennom dette samarbeidet fått anledning til å 
bidra og delta på ulike arrangementer på Maihaugen. 
 
Andre momenter styret vil framheve 
Aktiv i 100-prosjektet er vel etablert i Lillehammer, Gausdal og Øyer takket være 
entusiastiske tilretteleggere. Dette er et populært tiltak med økende antall deltakere. 
I et samarbeid med bofelleskapene i Lillehammer ble det arrangert friluftsdag ved Kroken med til 
sammen rundt 100 deltakere. Vi deltok på Maihaugens noe nedtonede Barnas sommer- og 
vinterdagsarrangementer. Friluftsuka ble gjennomført for tolvte gang med to arrangementer á en 
uke, hvor smitteverninstruks for friluftsskole ble overholdt. Ellers har vi gjennomført ambassadørkurs 
og to grunnleggende turlederkurs. Årsmøtet i mars samlet 36 deltakere og på turlederkvelden møtte 
20 personer. Opptur ble kansellert pga. smittesituasjonen, og andre arrangementer hvor vi normalt 
deltar, ble også avlyst av samme årsak.   
 
Som en erstatning for arrangementer som har måttet utgå, har DNT Lillehammer utarbeidet 
alternativer folk kan gjøre på egenhånd. I DNT SjekkUT-appen ligger det nå sentrumsnære turmål i 
Lillehammer, hvor du kan besøke statuer og sitatsteiner. I Gapahukjegeren kan du besøke et stort 
antall gapahuker i våre tre kommuner. Takk til Ragnvald Jevne og Signemette Granheim Larsen som 
har sørget for å gjøre disse turmålene tilgjengelig for alle! 
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Vi har postkasser på de populære turmålene Nevelfjellet, Balbergkampen og Lunkefjellet, og 
mange skriver seg inn i bøkene. Det er ellers gitt støtte til stolpejakten i Lillehammer. 
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid. Flere av 
styremedlemmene har deltatt sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2020 
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.  
 
Gjennomføring av ambassadørkurs og nærturlederkurs bidrar også til å spre kunnskap om DNT. 
Styret vil dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som en ressurs for 
hele foreningen. Styret ser med tilfredshet på at flere av våre medlemmer deltar på turlederkurs. 
 
Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er 
påkrevd. Når det gjelder hyttene har vi foretatt en systematisk oppgradering i henhold til 
smittevernveilederen, samt at vi vil fremheve det mest brannforebyggende tiltaket; å erstatte 
brennbare kilder med solenergi. Medregnet tre sikringsbuer disponerer DNT Lillehammer ti 
bygninger som brukes til overnatting. Åtte av disse har belysning basert på solenergi, mens Kittilbua 
har nettstrøm. 
 
Samarbeidet med GD har fortsatt i 2020, med ett felles arrangement, fjellmarsjen fra Prøva til 
Djupslia. Marsjen ble vel gjennomført med rundt 55 deltakere, med Ragnvald Jevne som 
prosjektleder. 200 deltakere deltok på 7-fjellsturen, hvor Ingunn Høivik og Lars Jensen var 
prosjektledere. DNT Lillehammer viderefører deltakelsen i arbeidsgruppa vedrørende etablering av 
«fjellgrenser» på tvers av kommunegrenser i Øyer, Lillehammer og Ringsaker. 
 

Bildet er fra årets fjellmarsj fra Prøva til Djupslia. Foto: Ragnvald Jevne 
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Aktivitetsdata for 2020 (2019 i parentes)  

DNT Lillehammer har gjennomført 150 (235) turer, kurs og arrangementer, med 3327 (4603) 
deltakere. Det er registrert 7800 dugnadstimer eller 4,0 årsverk (9300 – 4,8 årsverk) som 
omfatter tur- og kursledere, styrearbeid, feltarbeid (stier, løyper og hytter) samt annen frivillig 
innsats. 
 
Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2020! 
 
 
 
DNT Lillehammer, hovedstyret 
 
Tom Harald Hansen  Signemette Granheim Larsen   Ragnvald Jevne 
leder/økonomi   nestleder     styremedlem 
 
 
Ingvild Storesund  Astrid Rieber-Mohn 
styremedlem   styremedlem  
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FJELLSPORTGRUPP 
Styret ser tilbake på et amputert år med covid -19-pandemien. Flere turer enn normalt ble avlyst, 
etter anbefalinger fra myndighetene og DNT nasjonalt.  
Gruppa har 895 facebook-medlemmer pr. januar 2021, en økning på 95 personer siste år. 
 
Styreaktivitet:   
Tre styremøter har blitt avholdt i 2020. Årsmøtet er utsatt. 
Det har blitt forsøkt å rekruttere nye styremedlemmer fra august pga. frafall. Dette har vært 
vanskelig, og styreaktiviteten har blitt redusert. 
 
Turrapporter har blitt lagt ut på Facebook-sida til DNT fjellsport. 
 
DNT Lillehammer har hatt mange styremøter i 2020. Leder i fjellsportgruppa har deltatt på alle 
møter. 
 
DNT fjellsport sitt nasjonale årsmøte ble gjennomført digitalt med rekordoppslutning. 
 
Medlemsaktivitet:   
Vi hadde ni turer i 2020, hvorav fem turer ble kansellert på grunn av fare for koronasmitte, eller for 
liten påmelding. 
 
Det har blitt utdannet to vinterturledere fra fjellsportgruppa. 
 
Forsøksordning med påmeldingsavgift har fungert bra og anbefales videreført. 
 
Fjellsportgruppa har stilt med fører for DNT ung på én tur i 2020-sesongen, og det er planlagt to nye 
turer hvor vi skal bistå. Styret ser på DNT-ung som et naturlig sted å rekruttere medlemmer og 
fremtidige turledere fra. 
 
Samarbeid med lokalforeningene HHT, Gjøvik, Elverum og Finnskogen stoppet opp med pandemien 
og manglende ressurser i styret. Det er ønskelig å starte opp igjen samarbeidet, men det krever flere 
styremedlemmer. 
 
Vi har bidratt med utstyr til Barnas Turlag sine aktiviteter på Krokbua: toppfestet tau for klatring i tre. 
 
Det ble totalt 13 ishockeykvelder på Sportsplassen initiert via Facebook-sida. 
 
Styret 2020: 
Øyvind Hasli, Leder 
Kathrine Lunde Solbraa, web-ansvarlig. Gikk ut av styret 23.06.20. 
Terje André Wad-Gylterud, ansvarlig for risikoskjema og utstyr. Gikk ut av styret 06.08.20. 
Sigve Nedredal, turprogramansvarlig. Gikk ut av styret 06.08.20.  
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TURKOMITEEN 
 
Turkomiteen har bestått av: 
Elisabeth Hasselknippe (leder), Lars Urlien (sekretær), John Sønsteli (webansvarlig), Gro Håkenstad 
(nestleder), Ingunn Høyvik (styremedlem) og Inger Veiteberg (ansvar kveldsturer) 
 
 
Koronasituasjonen:  
Samkjøring har vært et naturlig prinsipp for foreningen for å minske klimaavtrykk. Der det tidligere 
har det vært felles oppmøtested, og derfra samkjøring til utgangspunktet, har oppmøtested nå blitt 
lagt direkte til utgangspunktet for å unngå flere i samme bil. Det ble satt et tak på 20 deltakere og 
innført påmelding/registrering på turene for å kunne spore ev. smitte. En del turer ble avlyst pga. 
uoversiktlig smittesituasjon, vesentlig på vårparten.  
 
Møter 
Det ble avholdt fem komitemøter, der tre av dem har vært i forbindelse med planlegging og 
evaluering av turprogram. 
 
Dags- og helgeturer  
Det var planlagt 23 dagsturer og 8 helgeturer. 
11 turer (6 dagsturer og 5 overnattingsturer) ble avlyst. De fleste var på vårparten, og hovedårsak var 
koronasituasjonen. 
Til sammen deltok 198 personer på turene. 
På 7-fjellsturen deltok 200 personer.   
 
Kveldsturer  
Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdagskvelder i sommerhalvåret.  
I alt har det vært gjennomført 17 turer med til sammen 367 deltagere.  
  
Formiddagsturer /Aktiv i 100 
Formiddagsturene går vanligvis på mandags formiddag fra april til juni og fra september til 
november. Formiddagsturene ble avlyst i vårhalvåret pga. koronasituasjonen.  
 
Lillehammer: Anne Siri Rønning Bakkeberg har koordinert turene i Lillehammer. 
Det er gjennomført 12 turer med til sammen 141 deltagere.  
 
Gausdal: Inger Forsethlien og Olav Olstad har koordinert turene i Gausdal. 12 turer er gjennomført, 
med til sammen 273 deltakere.  
 
Øyer: Kari Torp Manengen har vært kontaktperson i Øyer. Det er gjennomført 9 turer med 98 
deltakere. 
 
 
Turlederkurs 
12 personer har deltatt på ambassadørkurs. 
7 personer har deltatt på grunnleggende turlederkurs.  
3 turledere har deltatt på vinterturlederkurs. 
Turlederkveld ble gjennomført med 20 deltakere.  
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STI- OG LØYPEKOMITEEN 
Medlemmer 
Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav 
Sveinhaug, Olav Tjønntveit, Johnny Vinju og Martin Åsegg.  
 
Grunnet koronaen har det ikke vært gjennomført komitemøter dette året. Vedtak om budsjett og 
arbeidsplaner har vært gjort per e-post. Ellers har det vært fortløpende kontakt mellom leder og de 
enkelte medlemmer om de forskjellige arbeidsoppgavene.  
 
Aktiviteter 
DNT Lillehammer har ansvar for om lag 400 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2020 gjort 
en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre 
gjengroing.  
 
SLK har også i år produsert og lagt ut mange klopper, bl.a. mellom Heståsen og Lunkefjellet (60 m), 
mellom Hitvegen og Høgåsen (60 m) og i Søre Ål-marka (250 m).  
 
Av andre større arbeider nevner vi: 

- Bygging av ny bru over Lyngåa ved utløpet fra Lyngen. 
- Planering av Birkebeinerløypa innafor Kubrua. 
- Skilting og merking av turveg og sti fra Ringsvegutua gjennom Søre Ål og utover i marka. 
- Bygging av grinder gjennom beite ved Roverud. 
- Revisjon og utgivelse av nytt kart over Søre Ål- og Brøttumsmarka, i samarbeid med Brøttum 

IL og Søre Ål IL. 40 nye platekart er satt opp på utfartssteder og i løypekryss. Papirkart er 
distribuert gratis i boligområder nær marka og ellers lagt ut for salg i forretninger. 

 
Også personer utenfor komiteen har utført mye arbeid. Vi vil særlig takke: 

- Jørgen Lotten for oppsetting av gapahuk på Balbergkampen. 
- Einar Moe for rydding og skilting av sti mellom Hita seter og Hornsjøen. 
- Oddmund Indal Larssen og Arne Skaug for klopping av sti ovafor Vårsetergrenda. 
- Gropmarkas venner ved Ivar Ringen for rydding og klopping i Reinaråket. 

 
Videre takker vi følgende for selvstendig innsats eller deltakelse på dugnader: Arnfinn Anfinnsen, 
Jørn Breili, Edvard Bræin, Ivar Engeland, Svein Fyksen, Finn Haraldstad, Ragnvald Jevne, Guri 
Kirkerud, Ola-Per Lotten, Randi Mathisen, Jan Nyengen, Truls Paulsen, Kjell Rindal, Bjørg Ø. 
Simonsen, Asbjørn Slettvold, Simen Solbakken, Semming Teigen og Lars Urlien. 
 
Økonomi 
For 2020 hadde komiteen budsjettert med utgifter til arbeidet med stier og skiløyper på drøyt kr 
110.000. Takket være et godt kartsalg kommer vi ut omtrent i balanse. Kartet over Søre Ål- og 
Brøttumsmarka er finansiert med annonser og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Et detaljert 
regnskap blir presentert på DNT Lillehammers årsmøte. 2020 er for øvrig det siste året med eget 
regnskap for SLK; etter påtrykk fra revisor vedtok hovedstyret 14.10.20 at SLK opphører som 
selvstendig økonomisk enhet. Komiteens bankbeholdning per 31.12.20 blir imidlertid stående på 
egen konto som et fond til bruk ved større prosjekter.  
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BARNAS TURLAG 
 
Lillehammer, Øyer og Gausdal har alle aktive Barnas Turlag-grupper i DNT 
Lillehammer. Aktiviteten omfatter turer og aktiviteter for barn og 
barnefamilier, samt et stabilt trilleturmiljø.  
 

 
Barnas Turlag Lillehammer  
Styret og tillitsvalgte: 
Styret i Barnas Turlag Lillehammer har i 2020 bestått av Tina Jakobsen, 
Marie-Louise Olsen, Rasmus Kierudsen, Tore Lien, Maria Brandslien, 
Synne Clemetsen og Liv Lundstein (leder).  
I tillegg har vi hatt med oss en flott gjeng med turledere som har bidratt til et bredt turprogram: Nina 
Brandsar, Ingvill Helset, Nils Andreas Helset, Peder Løvik, Ragnhild Holø, Elin Rødum, Kari Engen og 
Sigrid Skjølås. 
 
Sigrid Skjølås har også i 2020 hatt ansvaret for tilsynet av Krokbua, sammen med Øyvind Larsen og 
Rasmus Kierudsen.  
 
Koronaåret 
Som for alle andre ble 2020 et svært annerledes år. Da turene våre ble kansellert under 
nedstengningen, la vi ut tips på Facebook-siden vår til turer og aktiviteter en kunne gjøre på egen 
hånd. I slutten av mai satte vi opp en natursti i Balbergskaret med elektronisk registrering av svarene 
og uttrekkspremier. Det var i underkant 10 som deltok.   
 
Etablering av aktivitetsløype med midler fra Sparebankstiftelsen DNB  
Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB ble brukt til en enkel hinderløype og natursti, som vi har fått 
mye skryt for. Hinderbanen ble laget av tømmer fra området og ble bygget av Tore, Marie-Louise, 
Rasmus og Liv i styret.  
 

 
 
 
Den 22. juni deltok 14 barn og nesten like mange voksne på åpningen av den nye aktivitetsløypa på 
Krokbua. Styreleder i DNT Lillehammer, Tom Harald Hansen fortalte om Barnas Turlags ønske om å 
oppgradere naturstien på Krokbua og å bygge en hinderbane. Han uttrykte glede og takknemlighet 
for gaven fra Sparebankstiftelsen som finansierte det hele. Det har vært stor dugnadsinnsats for å få 
aktivitetsløypa på plass og for å rydde og vedlikeholde Krokbua og området rundt. Etter at de 
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fremmøtte hadde gått naturstien og svart på spørsmålene elektronisk, kunne de prøve seg på 
hinderbanen før de koste seg med kveldsmaten.  
 

 
 
Turene vi gjennomførte i 2020 
 
Kom deg ut-dagen på Mjøsisen 2. februar 
Kom deg ut-dagen ble gjennomført som en skøytedag i Vingnesvika på Lillehammer med Barnas 
Turlag og DNT Lillehammer. Svært mange store og små tok turen ned til Mjøsisen i det flotte 
vinterværet. De fikk prøve seg på turtipp med fine premier og fikk servert varme pølser, saft og 
nystekte vafler fra en vaffelkarusell! Takk til ildsjelene på Vingnesvika Skøytebane som sørger for 
gode forhold på isen! 
 

 
 
Isfiske på Næra 22. februar 
Det krydde av unge, ivrige isfiskere på Næra. 19 barn og noen voksne prøvde fiskelykken i det fine 
vinterværet. 9 fine abborer ble dratt opp fra hullene i isen, til stor glede både for små og store. 
Mange benyttet anledningen til å varme maten på bålpanna. Til dessert serverte Barnas Turlag ny-
poppet popkorn. 
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Fullmånetur på Krokbua 9. mars 
8 voksne og 7 barn ble med på måneskinnstur med Barnas Turlag. Det ble en kjempefin tur i nydelig 
vær. Vi lekte, lærte litt om stjerner og planeter, trillet store snøballer som med et stort plask endte i 
elva, vi laget mat over bålet og koste oss. Vi studerte den vakre månen da den kom frem - det ble en 
magisk kveldstur! 
 

 
 
 
Topptur til Lunkefjell 14. juni 
Turen ble gjennomført selv om det ikke kom noen barnefamilier. 
 
 
Kanotur på Dokkvatnet 4.-5. juli 
7 unger og like mange voksne ble med på kanotur med Barnas Turlag. Etter ankomst Dokkvatnet i 
Vestre Gausdal, satte vi opp teltene og padlet oppover vakre Dokkelva til Tjyruverket. Der lagde vi 
oss middag, badet, lekte i hengekøya og fikk servert vafler. Vi gikk oppom Storhaugen før vi padlet 
tilbake til teltleiren. Noen prøvde fiskelykken før leggetid. De voksne fikk med seg en fantastisk 
solnedgang. Søndag våknet vi av regn på teltduken. Vi spiste en bedre frokost under tarpen, før 
barna fikk padle litt på egenhånd. 
 

 
 
 
 
Tur til Knutshola lørdag 22. august 
5 barn og 5 voksne gikk turen fra Trisnippsetra til Kyrakampen. Værmeldingen var usikker, men vi 
klarte oss uten regn og fikk til og med sett sola litt. Vis-Knut mente i gamle dager at det skulle finnes 
sølv i berget og derfor ble det gravd en hule langt inn i fjellet. Det sies at de ikke fant noe sølv den 
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gangen, men når vi lyste med hodelyktene syntes vi det glitret som sølv på veggene?! Det var litt vind 
på toppen av fjellet, så vi spiste nisten utenfor hulen før vi gikk ned igjen.  

 
 
 
 
Kom deg ut dagen 6. september 
Ca. 170 små og store møtte til Kom deg ut- dag ved Krokbua. Natursti, hinderløype, padling og 
dyrespor ble utforsket av mange interesserte og turglade barn. Dagen ble en suksess med strålende 
vær i flotte omgivelser.  
 

 
 
 
Topptur til Ormtjernkampen 13. september 
Barnas Turlag dro på tur til Ormtjernkampen. 8 barn og 7 voksne hadde en knall tur i det vakre 
høstværet. 
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Topptur til Prestkjærringa 22. september 
7 barn og like mange voksne ble med på topptur til Prestkjærringa. Vi hadde en flott tur til toppen i 
vakker, høstfarget natur. Det blåste litt, så vi fant oss en lun plass øst for toppvarden, hvor vi spiste 
nista vår. 
 

 
 
 
 
Topptur til Balbergkampen 18. oktober 
Det var dårlig vær og det kom ingen deltakere, så veiledere tok heller en hyggelig tur inn til 
gapahuken på Krokbua. 
 
 
 
Bål- og reflekstur på Søre Ål 21. oktober 
9 barn og nesten like mange voksne ble med Barnas Turlag på bål- og reflekstur. Vi gikk inn til 
gapahuken på Søre Ål mens det fortsatt var lyst. Der lagde vi skulpturer av snø før vi varmet 
kveldsmaten på bålet. Da det ble mørkt nok, lette vi etter reflekser for å finne veien ut av skogen. 
 

 
 
 
 
 
 
Avslutning på turåret 15. november 
Barnas Turlag avsluttet turåret 2020 med fuglekassesnekring på Krokbua. Turleder Tore viste først 
hvordan en snekrer fuglekasser. Barna fikk velge om de ville lage kasse til blåmeis/ svartmeis eller 
kjøttmeis/svarthvit fluesnapper. Så satte de 13 ivrige barna i gang snekringen. Når den taktfaste 
hamringen opphørte og nista var fortært, hang drøyt halvparten av barna opp fuglekassene sine i 
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skogen. Resten tok med kassene sine hjem. Barna skrev navnet sitt på kassene, så til våren blir det 
kjempespennende å følge med på hvem som har fått leietakere i kassene sine. 
 

 
 
Turene vi måtte avlyse  

- Vinterhelg på Nordseter 18.-19. april pga. korona 
- Ettermiddagstur til Engjom fritidsgård 29. april pga. korona 
- Na-Turen med det rare i, 10. mai pga. korona 
- Humlevandring på Maihaugen ble utsatt pga. korona til 16. juni og avlyst pga. hete 
- Overnatting i svevetelt 23.-24. mai pga. korona 
- Treklatring 24. mai pga. korona 
- Tur til Huldrehølet i Saksumdal 7. juni pga. korona 
- Kveldstur til Ruktjernet på Fåberg 10. juni pga. korona 
- Jubileumstur til Galdhøpiggen 19. -21. juni pga. korona 
- Familiepakka – Toppturcamp 21.-23. august pga. korona 
- Overnattingstur til Vestfjellhytta 5.-6. september pga. ingen påmeldte 

 
Planer for 2021 
Bygging av gapahuk i Engesvea aktivitetspark 
Søre Ål idrettslag skal sammen med blant annet Lillehammer kommune utvikle Engesvea 
Aktivitetspark på Søre Ål. I byggetrinn 1, som trolig starter våren 2021, skal det bygges løyper for 
langrennscross, terrengsykling, skileikanlegg og akebakke. I byggetrinn 2 planlegges det også med en 
fotballbane og trafikkopplæringsområde for sykkel, med asfaltert sykkelløype som også kan brukes til 
rulleskøyter og rulleski.  
 
Barnas Turlag skal bygge en gapahuk som vil være samlingsplass midt i aktivitetsparken. Vi har vært 
så heldige å få 50 000,- kroner av Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet. Vi er allerede i gang 
med å forberede tomta og har gjennomført to dugnader.  
 

 
Vi håper å komme i gang med bygging av gapahuken til våren, og byggetrinn 1 planlegges realisert 
høsten 2021.  
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Nytt år – nytt turprogram 
Turprogrammet for Barnas Turlag er en samling av de turene styremedlemmene og noen andre 
ressurspersoner har lyst tå gjennomføre. Dette har endt opp i et variert program som forhåpentligvis 
vil glede hele målgruppa. Det er noen gjengangere på programmet, som overnatting i svevetelt, 
treklatring, basecamp for de største og besøk til Engjom fritidsgård. Vi måtte avlyse den planlagte 
jubileumsturen til Galdhøpiggen i 2020 pga. korona, men vi prøver oss igjen på Norges høyeste fjell i 
2021. Vi skal i samarbeid med Lillehammer sopp- og nyttevekstforening ha to turer hvor vi skal finne 
sopp og spiselige nyttevekster i naturen og prøvesmake dette. Vi lagde og satte opp 7 fuglekasser på 
Krokbua i 2020, og vi skal på noen turer dit for å sjekke om noen har flyttet inn i kassene. I tillegg skal 
vi padle på Dokkvatnet, overnatte i telt på Nordseter og gå på tur til mange fine turmål i 
nærområdet. Vi ser fram til et nytt og innholdsrikt turår! 

 

 
Barnas Turlag Gausdal  
 
Styret  
Styret i Barnas Turlag Gausdal har i 2019 bestått av Liv Fyksen (leder), Karl Kleva, Torild Utberg, Inger 
Granmo og Randi Myhre. 
 
Aktiviteten i 2020 
På grunn av koronasituasjonen ble hundekjøringen på Astridbekken 14. mars avlyst. 
 
7 barn og like mange voksne ble med Barnas Turlag på Fosserunden 14. juni. 
 
På Kom deg ut-dagen ved Badedammen i Follebu 6. september deltok 12 barn og 13 voksne. Det var 
fellesarrangement med speiderne i Follebu.  
 
Planer i 2021  
Barnas Turlag i Gausdal planlegger å gjennomføre den populære hundekjøringen på Astridbekken 
også i 2021. I tillegg blir det muligheter for å gå Fosserunden og ta en topptur til Skeikampen. Kom 
deg ut-dagen planlegges også gjennomført etter samme lest som i 2020. 
 
 
 



18 
 

Barnas Turlag Øyer  
 
Styret i Øyer har bestått av Jeanette Rosenlund, John Eikanger, Cathrine Koen og Beate Utstumo 
(leder). I tillegg var Åse Harjo Øvstegård satt opp som turleder for en aktivitet. 
 
Vårt andre år som et lokalt Barnas Turlag startet bra med å samle ca. 40 
personer til aking og kveldsmat på Øyer idrettsplass en ganske kald 
fullmånekveld i januar. Vi fyrte opp bålpanna, tente lykter og spiste 
kveldsmaten sammen, innimellom mange turer ned akebakken. Måneden 
etter inviterte vi til kveldsmat og høytlesning rundt bålet i Eventyrskogen. 
Dessverre ble det mildvær rett før, så det ble isete også der, men likevel 
kom ca. 20 personer til skogen. Etter litt kveldsmat og lek i skogen, leste vi 
«Gruffalo» inne i gapahuken i lyset fra bålet og hodelyktene.  
 
Så kom mars, og med det flere avlysninger av arrangement. Aktivitetsdag på Brennlia, orientering på 
vegmuseet, overnatting og aktivitetsdag ved Djupslia, ble avlyst. Familietur til Åstkjørkja, som var 
første arrangement vi satte opp etter åpning, ble også avlyst på grunn av ingen påmeldte. Om det 
skyldtes pandemien eller dårlig vær vet vi ikke sikkert, men vi har generelt opplevd lavere interesse 

for de fleste arrangement det siste halve året. 
Som et alternativ til turer og aktiviteter, ble det satt opp en natursti med digital 
svarløsning og uttrekkspremier på stien opp på Snauskallen. En lett tilgjengelig og 
barnevennlig topptur på Sjøsestra. Dessverre var responsen mye lavere enn 
forventa, med kun 5 forskjellige respondenter (3 av 5 var tilreisende hytteturister). 
Men det positive var at da ble det premie på alle. "# 
 

En gledelig overraskelse var Kom deg ut-dagen, som vi også i år arrangerte ved Våsjøen. I år fikk vi 
kun med BUA som samarbeidspartner, da Øyer kommune hadde et eget arrangement og Øyer 
fjellstyre ikke svarte på henvendelsen. Beate Utstumo og Cathrine Koen (både BUA-representant og 
Barnas Turlag-representant) tok imot hele 67 personer i ganske fint høstvær på det fine området ved 
Våsjøen. Vi fyrte opp bålpanna, tilbød saft og kaffe, hadde satt opp tursti med premier, topptur med 
uttrekkspremier og ark med naturbingo. Selvfølgelig sammen med en solid porsjon antibac. "# 
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Orientering for småtroll ble avlyst på våren, men i 
september prøvde vi oss på en orienteringsrunde i lett 
terreng rundt Øyer ungdomsskole. Nok en gang viser 
orientering seg å være en populær aktivitet, og det møtte 
ca. 30 personer, med stort og smått. For mange barn er 
det deres første møte med kart, og noen var så ivrige at de 
gjennomførte tre runder, mens andre var mest opptatt av 
å komme fort frem ved å følge etter de foran. Vi har plass 
til alle. "#  
 

 
 
I oktober inviterte vi til middag og lek i en gapahuk, og da møtte det kun en far og ett barn, i tillegg til 
turleder og hennes to barn. Aktivitetskvelden på vegmuseet ble dessverre lite annonsert rett før 
arrangementet, da vi var litt usikre på smittesituasjonen i den perioden. Så det endte med at ingen 
personer, utenom to turledere med egne barn, møtte opp.  
Vi satser på ny frisk i nytt år, og tilbyr et variert utvalg av aktiviteter. Heldigvis har vi fått med en ny 
turleder, men opplever at det er vanskelig å få med nye frivillige. Håper å kunne få med flere 
engasjerte personer utover året, slik at vi etter hvert kan tilby enda flere aktiviteter og turer.  

Våsjøen i fint høstvær                  Cathrine og Beate klare for å ta imot besøk 
på Våsjøen            

På Snauskallen for å henge 
opp natursti   
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HYTTEKOMITEEN   
 
Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder: 
Per H. Jørgensen (leder)  Alle hyttene 
Torbjørn Monset   Vetåbua 
Bodil Ulimoen    ----«---- 
Brit Svoen    ----«---- 
Åge Solheim    ----«---- 
Jørn Breili    Djupslia 
Tom Harald Hansen   ----«---- 
Henning Jakobsen   ----«---- 
Ragnar Manengen   Lyngbua 
Steinar Fossum    ----»---- 
Arild Aamodt    Skjellbreidhytta 
Lasse Martin Aamodt   ---------«-------- 
Hallgeir Haugen   Kittilbua 
Willy Hagen    ------«---- 
Ragnvald Jevne    Vestfjellhytta 
Ivar Engeland    -------«------- 
Edel Klaape-Aasdal   -------«------- 
Inge Bugge Knudsen   -------«-------  
Sigrid Skjølås    Krokbua 
Emil Skjølås    -----«---- 
Rasmus Kierudsen   -----«---- 
Øyvind Larsen    -----«---- 
 
 
Generelt om drift av hyttene: 
Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynspersonell) 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. 
Tilsynspersonellet forventes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider. Større vedlikeholdsarbeider 
blir utført på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av respektive tilsynspersonell. Tusen takk til Leif 
Brynildsen som har vært sentral for å etablere solstrømanlegg på hyttene, i tillegg til at han laget 
jubileumsfilm til DNTs 75-årsjubileum! 
 
Tilsynspersonellet har også som oppgave å tømme betalingskassene på de respektive hytter, og å 
bringe betalingsblanketter til Vandreskoen, ev. til leder av hyttekomiteen for videre behandling.   
Koronasituasjonen medførte at alle våre hytter ble stengt fra mars til midt i juni. Vi mistet da selvsagt 
påsken, og med det, en viktig inntektskilde for foreningen. 
 
I tråd med retningslinjer fra sentralt hold ble det innført obligatorisk booking av sengeplass, for å 
begrense belegget og med det sørge for nødvendig avstand mellom gjestene på hyttene. Fra 
årsskiftet -20 /-21 er dette skjerpet ved at hele hytta en periode bare kan bookes for én kohort.  
Dette har ført til mindre belastning for foreningen i forhold til fakturering, men har samtidig medført 
usikkerhet i forhold til besøkstall/statistikk. 
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Utførte dugnader/tiltak i 2020: 
 
Vetåbua: 
Etter løyve fra Ringebu kommune er det eldste uthuset/skålen revet og et nytt, og mye større, satt 
opp. Det gir bedre plass til ved, musesikkert søppelrom og låsbart rom til aggregat og støvsuger m.m. 
Torbjørn & Co. skal ha mye ros og takk for stor innsats. Sikringsbua er gjort tilnærmet musesikker og 
har fått ny sofabenk i stua. Hovedhytta har fått ny trapp (den gamle ble til gulv i det nye uthuset), og 
nytt solcellepanel er installert.         
          
I tillegg til alt arbeidet med det nye uthuset/skålen, har arbeidet med kortreist ved fortsatt, og det er 
lagt ned mye arbeid her. Til sammen har det vært nedlagt nesten 500 arbeidstimer på Vetåbua i 
2020. 
 
Djupslia, Lyngbua og Skjellbreidhytta: 
Vanlig tilsyn/vedlikehold.   
 
Kittilbua: 
Vanlig tilsyn/vedlikehold.  Etter et par tyverier av ved og gass, er det gjennomført tiltak for å unngå 
mer av dette. Etter mye vurdering og spekulering har styret landet på et forslag om å kjøpe hytta, 
gjøre endringer både ute og inne, samt bygge om skålen til sikringsbu. Styret er i dialog med et lokalt 
byggefirma om prosjektet.  Firmaet Jøra Bygg har søkt Gausdal kommune om byggeløyve. De vil 
forestå det byggtekniske arbeidet, dersom årsmøtet gir sin tilslutning til prosjektet.  
 
Vestfjellhytta: 
Vanlig tilsyn/vedlikehold.    
Etter godkjenning fra Gausdal kommune har vi omdisponert uthuset/skålen til sikringsbu og flytta 
skålen til «hunderommet» i hovedhytta. Sikringsbua er ferdigstilt med alle fasiliteter. 
Vi har fått mild refs av Gausdal kommune fordi utedoen ikke er plassert i henhold til godkjente 
planer. Det tas sikte på å få dette i orden i løpet av våren/sommeren 2021. 
 
Krokbua: 
Vanlig tilsyn/rengjøring.  Etter å ha vært veldig plaget med mus på hytta i høst er det gjort et ærlig 
forsøk på å «tette» hytta for mus.  Det er søkt Lillehammer kommune om løyve til riving av det gamle 
uthuset/skålen, samt oppføring av nytt og større uthus/skåle. Etter ferdigstilling av demningen på 
Kroken har antall besøkende økt og dermed også forbruket av ved. 
 
Samlet dugnadsinnsats: 
I sum er det utført ca. 1 250 dugnadstimer på hyttene.  
 
Planer for 2021 
Alle hyttene: 
Rengjøring, skifting av sengetøy og generelt ettersyn, sjekk/utskifting av batterier til røykvarslere og 
brannslukkingsapparater. Gå gjennom, og systematisere «oppslagsjungelen» i hyttene.  
Ta i bruk sjekkliste for utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene. 
 
Alle til orientering: Vi planlegger å innføre et datasystem – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) som 
allerede brukes av flere foreninger i DNT, samt flere større virksomheter (Statsbygg m.fl.). De som 
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bruker dette skryter av god oversikt, og det skal være lett å bruke. Vi kommer til å samarbeide med 
for eksempel HHT om kursing / innføringen av dette. Vi kommer tilbake til mer om dette. 
 
Vetåbua: 
Nye vinduer er planlagt montert på sikringsbua, i tillegg til utskifting av sprukket panel, samt å 
erstatte gammel veranda. Det gjenstår noe snekkerarbeid på det nye uthuset.  Vedakkorden 
fortsetter. 
 
Djupslia:  
Øyer kommune har etter befaring gitt løyve til at vegen ned til hytta planeres og at mygghøla ovenfor 
hytta fylles igjen. Gjengroing er et stadig økende problem også her, og det kreves økt innsats hvert år 
for å beholde utsikt og sikre ferdselen mot Djupen. Samtidig gir dette sjølsagt kortreist ved. 
 
Lyngbua: 
Det må etableres dialog med Øyer kommune vedr. planer om ny og tidsmessig hytte på stedet. 
 
Skjellbreidhytta 
Rustet opp med solstrømanlegg høsten 2020, med bistand fra Lillehammer vgs avd Nord. Jobbe 
videre med ev. kjøp. Beising og maling. 
 
Kittilbua: 
Vi planlegger omfattende dugnadsarbeid så snart vegen blir åpnet; fjerning av bølgeblikk på takene, 
klargjøring for utforing og skikkelig isolering av tak/himling (mulig fjerning av torv?), riving av 
svalgang og innvendig gulv. Alt av inventar må fjernes og lagres, forhåpentligvis på 
Søndagsskolehytta like ved. Skålen må omgjøres til sikringsbu. 
 
Vestfjellhytta: 
Vanlig vedlikehold, i tillegg til endelig plassering av utedoen.  
 
Krokbua: 
Forhåpentligvis riving av gammelt uthus og oppføring av nytt og større. 
 
Gråhøgdbu 
I skrivende stund er Gråhøgdbu klargjort for uttransport i uke 9. Snø- og værforholdene avgjør om 
dette lar seg gjøre. Plasseringa av hytta på Maihaugen er klar, men noe grunnarbeid gjenstår. 
 
Besøk på hyttene i 2020: 
 
  des. 2019-des. 2020    des. 2018-des. 2019 

Hytte Overnatting Dagsbesøk Sum Overnatting Dagsbesøk Sum 
Djupslia 478 3 481 656 33 689 
Vetåbua 334 9 343 569 18 587 
Lyngbua 126 5 131 77 3 80 
Skjellbreidhytta 93  93 114 1 115 
Kittilbua 93  93 101 3 104 
Vestfjellhytta 202 3 205 307 3 310 
Krokbua 150 500 650 150 350 500 
Totalt 1476 520 670 1974 411 2385 
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DNT ung  
 
DNT ung Lillehammer har for året 2020 gjennomført 3 større og planlagte turer, 17 Lillymandager, 1 
årsmøte og 2 kurs. Koronapandemien har tydelig påvirket antall store planlagte turer, der 2 turer og 
en rekke Lillymandager ble avlyst. Til tross for dette er DNT ung Lillehammer godt fornøyd med å ha 
gjennomført 17 lavterskelturer i samarbeid med Friluftsgruppa på HINN. Dette tror vi har vært til stor 
hjelp for å bringe folk sammen i denne vanskelige tiden. 
 
Lillymandag 
Lillymandag er et konsept av turer som skal være lavterskel, enkle å gjennomføre for både deltakerne 
og turlederne og skape en mer kontinuerlig gjeng av friluftsentusiaster. DNT ung Lillehammer og 
Friluftsgruppa på HINN har gjennomført 17 Lillymandager i 2020 med turledere fra begge parter. 
Dette inkluderte mange sosiale kvelder med skøyter, hodelyktturer, fullmånetur, kano og 
oppdagelsestur til hulene på Røyslimoen.  
 
Klassisk topptur i Jotunheimen 
Turen hadde 7 deltakere med 3 turledere, hvorav DNT ung Lillehammer stilte med én turleder og 
DNT fjellsport stilte med to. Dette ble gjennomført som et samarbeid der DNT fjellsport stilte med 
fører og vinterkunnskap, noe som fungerte svært godt. Selve turen var planlagt gjennomført til 
Høgdebrotet, men på grunn av høy skredfare og varierende vind, gjennomførte vi en rolig tur sør-
østover mot Heimdalshø. Her brukte vi tid på skogskjøring i pudder. Dagen etter var det strålende, 
fint vær og vi tok derfor turen over Besseggen. Turen fikk veldig gode tilbakemeldinger fra svært 
fornøyde deltakere.  
 
Surfetur til Stadt (kurs) 
Turen hadde 8 deltagere der majoriteten av deltakerne enten var turledere eller kom fra 
Lillehammer. Kurset ble gjennomført på Hoddevik på Stadtlandet. Her ble det gjennomført et nivå 1 
og 2 kurs over tre dager i regi av LaPoint. Kursene var bygd opp på en strukturert måte, hvor ny teori 
ble presentert hver dag. Kursdagene besto av vekselvis leksjon og praksis. Turfølget sov på Utsikten. 
Her ble det spist god mat og delt surfeopplevelser. Tilbakemeldinger fra turdeltagerne er at turen fikk 
5 av 5 stjerner og burde bli gjennomført neste år. 
 
Årsmøte DNT ung  
Arrangementet ble gjennomført på nett over zoom med opptil 15 deltakere der vi gikk gjennom hva 
som hadde skjedd året som var og valgte nytt styret. Lasse Mikalsen ble valgt som styreleder, Jens-
Olav Hausken og Jonas Sørensen ble valgt som styremedlemmer.  
 
Kajakkurs 
Kurset hadde 10 deltakere og ble utsatt til etter sommeren på grunn av korona. Instruktøren var Jan 
Flor som holdt et godt kurs der alle fikk grunnkurs hav. DNT ung fikk nedsatt pris, noe vi tror bidro til 
at så mange meldte seg på. Ettersom DNT ung Lillehammer ønsker å ha kajakkturer til neste år, 
anbefaler vi at vi gjennomfører 2 slike kurs til neste år. Ett før og ett etter sommeren.  
 
Hytte til hytte i Langsua - Jotunheimens forgård (19-30) 
Turen hadde totalt 11 deltagere. Av disse var to turledere, og én deltager var forsker. Turen ble 
gjennomført fra fredag til søndag. Fredag startet med kjøretur til Storhøliseter. Her ble det god mat 
og hyttekos. På lørdag ble det gjennomført en dagstur til Storkvolvbua i fantastisk høstvær. Her ble 
det delt oppgaver og produsert viltgryte til middag. Forskeren som var med heter Tuva og forsket på 
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ungdom og bruk av sosiale medier. Tilbakemeldinger fra deltagerne var at dette var en særdeles fin 
tur, særlig når været slo såpass bra til. 
 
Tur til Vestfjellhytta 
Turen hadde 9 deltagere og var planlagt å vare fra fredag til lørdag, men den ble utsatt til lørdags 
morgen etter tips av erfarne DNT-personer. I løpet av helgen ble det gjennomført to ulike mindre 
dagsturer i området, både lørdag og søndag. I tillegg var det mulighet for turfølget å grille og å drive 
hytteaktiviteter som kortspill. Ut fra tilbakemeldinger fra deltagerne var dette en stor suksess. En 
klassisk hyttetur faller alltid i smak. 
 
Styrearbeid  
Styret i DNT ung Lillehammer består i dag av fire personer; Lasse Mikalsen (styreleder), Jonas 
Sørensen (turlederansvarlig), Jens-Olav Hausken (medieansvarlig) og Andreas Tverrvaag 
(aktivitetsansvarlig). Sistnevnte ble medlem av styret etter å ha deltatt som frivillig for DNT på stand.  
I løpet av 2020 har DNT ung Lillehammer gått inn i et nytt samarbeid med Forsvarets 
Cyberingeniørhøgskole. Samarbeidet med Cyberingeniørhøgskolen og Friluftsgruppa på HINN har 
medført at DNT ung Lillehammer nå har 9 nye turledere, som vil være et godt innskudd for 2021.  
 

 
Her er gapahuken på Balbergkampen under oppføring. Foto: Tirill B. Sæverud 


