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1. HOVEDSTYRET 
 
Hovedstyrets medlemmer og organisering 
 
Styrets sammensetning: 
Styremedlemmer:   Tom Harald Hansen  leder 
                                            Stine Thallaug Dalane  nestleder 
                    Torbjørn Monset   økonomi  

Henning Holmbakken  styremedlem  
Ubesatt    styremedlem  
Elise Løvlund   varamedlem 

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2016: 
Jostein Synstrud    Hyttekomiteen 
Erik Hanssveen     Sti- og løypekomiteen  
Elisabeth Hasselknippe   Turkomiteen   
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 8 møter i 2016. 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 2016 vil bli framlagt for årsmøtet 01.03.17 for 
gjennomgang og godkjenning. 
 
Daglig leder 
Erland Flaten har hatt 50% stilling som daglig leder 1 halvår, 60% i 2. halvår. 
 
Daglig leder har arbeidet på bred front, og særlig tilbud til med barn og unge, nettbasert informasjon på 
foreningens hjemmeside og på Facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. Daglig leder har en fleksibel 
arbeidsform.  
 
Åpen turinformasjon hos Vandreskoen 
DNT Lillehammer har 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 medlemskort utstedes på stedet. 
 
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 2016 benyttet Vandreskoens lokaler i Mesnasenteret. I tillegger er også lageret flyttet til 
Mesnasenteret i 2016. Daglig leder holder til i kontorlandskap på Fabrikken. 
 
Åpningstider  
Vandreskoen har åpent seks dager i uka. Minimums åpningstid er mandag – fredag kl. 10-18 samt lørdag 10-16.  
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Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2010-2016: 
 
Medlemstype 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Familie, 
hovedmedlem 102             

Hovedmedlem 1 190 1 241 1 191 1 145 1 161 1 145 1 159 

Student/ungdom       
19-26 år 157 151 112 134 118 117 121 

Honnørmedlem 361 333 301 273 247 232 222 

Livsvarig 25 22 24 27 26 27 28 

Barnas Turlag 194 279 286 245 244 268 264 

Skoleungdom             
13-18 år 102 146 169 146 158 135 141 

Husstandsmedlem 501 553 539 509 493 481 485 

Familie, 
husstandsmedlem 337             

Sum 2 969 2 725 2 622 2 479 2 447 2 405 2 420 

Medlemsendr i % 9,0 % 3,9 % 5,8 % 1,3 % 1,7 % -0,6 % 2,2 % 

 
Strukturen på oppsplittingen av medlemsmassen er endret i 2016 i og med innføring av familiemedlemsskap 
 
I 2016 hadde vi medlemmer fordelt på våre primærkommuner: 
 

Kommune 31.12.16 31.12.15 Endring i 
%      

Lillehammer 2 231 2 085 7,0 %      

Øyer 215 200 7,5 %      

Gausdal 266 238 11,8 %      

Ringsaker 171 163 4,9 %      

Øvrige 86 39 120,5 % Øvrige kommuner i Norge, noen få med adresse i utlandet 

 
 
Høstmøte 
DNT Lillehammer gjennomførte høstmøte i november 2016, der Jørn Kristiansen fra YR-NO gjestet oss. Møtet 
ble holdt på Lillehammer Bibliotek, og det var mer enn 30 fremmøtte. 
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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 
• Tom Harald Hansen har deltatt på styreledersamlinger og møter med Hedmark/Oppland-foreningene  
• Ragnvald Jevne har deltatt på landsstyremøter til han gikk ut av Landsstyret i juni 2016  
• På landsmøtet i Lom deltok Ingvill Helset, Stine Thallaug Dalane, Erland Flaten, Tom Harald Hansen, 

Andrea Godberg-Jensen og Ragnvald Jevne ( Landsstyret) 
• Erland Flaten har deltatt på seminarer og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt.   
 

Uttalelser 
DNT Lillehammer fortsatte innsatsen i 2016 for å bevare Lunkelia som en del av det inngrepsfrie naturområdet 
Heståsmyra-Lunkefjell. Saken gjelder et mulig hyttefelt på jomfruelig mark, som etter vår oppfatning vil ha 
svært negative konsekvenser for friluftslivet. Feltet ligger i Ringsaker kommune, og grunneier er Pihl AS. 
Årsmøtet i DNT Lillehammer vedtok en uttalelse for bevaring av Lunkelia 06.03.16, og uttalelsen ble sendt 
Ringsaker kommune og media i regionen. DNT Lillehammer sendte innspill til konsulentselskapet/Pihl AS ved 
oppstart av reguleringsplanarbeidet 31.03.16. Vi fastslo at begge daværende forslag til veg fram til Lunkelia er 
uakseptable, og at utbygging i Lunkelia ikke bør skje. DNT Lillehammer medvirket ved aksjon på Sjusjøen for 
bevaring av Lunkelia i påsken. Vi deltok dessuten på besiktigelse i terrenget i november, der vi holdt et 15 
minutters innlegg for Ringsaker kommunestyre om vårt syn. I tillegg har vi gitt intervjuer og skrevet innlegg i 
avisene, samt hatt kontakt med kommunale saksbehandlere og politikere. Saken er ikke avgjort.  
 
DNT Lillehammer har skrevet høringsuttalelse om planene for ny parkeringsplass ved Kroken/Kanalen.  
 
DNT Lillehammer har skrevet brev med innspill til ny E6 forbi Lillehammer, hvor vi har anbefalt Østre 
alternativ. 
 
DNT Lillehammer har også henvendt seg til berørte parter med anmodning om at traseer for «Ultrabirken» blir 
vurdert lagt om slik at slitasjen på stier i fjellet begrenses under rittet. 

 
Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på ulike måter. 
Annonsering av våre tallrike og varierte aktiviteter i Byavisa forteller allmennheten mye om foreningens 
virksomhet. I tillegg har de fleste turer og arrangement i regi av DNT Lillehammer stått oppført i "Det skjer” -
spalten i GD samt på nettstedet GD-PULS. Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende, og er 
mye besøkt. Her finner man også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc.  
 
Turprogrammet ble i 2016 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 også ut til 
forretninger, større bedrifter i området osv. Ellers har det vært reportasjer og omtale flere ganger i GD og 
Byavisa om våre turer/aktiviteter.  
 
Foreningen har dessuten brukt Facebook i 2016, både hovedforeningen og flere grupper (Fjellsportgruppa, 
Trilleturene og Barnas Turlag.  

DNT Lillehammers internett-sider 
Adressen er: lillehammer.dnt.no  
E-post: lillehammer@turistforeningen.no 
 
Styrets oppsummering  
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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.  
 
 
Andre momenter styret vil framheve 
DNT Lillehammer har i samarbeide med Frivillighetssentralen i Gausdal etablert gågruppe for seniorer; «Aktiv i 
100» prosjektet. Dette ble et ble et populært tiltak med mange deltakere. Formiddagsturene i Lillehammer er 
også blitt en del av dette prosjektet. Barnas Turlag har blitt re-etablert i Gausdal. Dette også i samarbeide med 
Frivillighetssentralen og lokale ildsjeler. 
 
Turpostkasser på Nevelfjell, Balbergkampen og Lunkefjell er populære turmål. Mange skriver seg inn i bøkene.  
Samarbeidet med Bedriftsidrettskretsen om «Ti på topp» fortsatte i 2016. Til sammen 10 turpostkasser er 
utplassert på ulike steder i Lillehammer med 21 600 besøkende. Noen av kassene er tilgjengelig for 
rullestolbrukere. Begrepet «TOPP» må derfor ikke oppfattes som fjelltopp, men som et attraktivt turmål. 
 
”OPPTUR” for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca. 350 deltakere, som gikk opp på Balbergkampen 
og en runde på den etter hvert etablerte stien i området. Konseptet var det samme som seks foregående år, og ble 
gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere, med aktiviteter på sletta ved bommen, 
inkludert klatretårn fra Tyrili, bueskyting og volleyball. 
 
Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for åttende gang, denne gangen 
med 2 arrangementer, en uke hver. 
 
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av styremedlemmene har 
deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2016 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.  
 
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. Styret 
ser med tilfredshet at flere av våre medlemmer deltar på turlederkurs, både grunnleggende og sommerturleder. 
Her har vi bl.a. trukket veksler på et godt samarbeid med Hamar og Hedmarken Turistforening og DNT Gjøvik 
og Omland. Nytt av året er nærturlederkurs med god deltakelse. 
 
Når det gjelder hyttene våre, har vi ikke foretatt en systematisk risikovurdering av alle forhold i 2016. Men vi vil 
framheve at det viktigste brannforebyggende tiltaket er solstrøm (eller nettstrøm), som betyr mindre bruk av bart 
lys. Medregnet to sikringsbuer disponerer DNT Lillehammer 9 bygninger som brukes til overnatting. 6 av disse 
har belysning basert på strøm (Kittilbua har nettstrøm). 
 
Samarbeide med GD har fortsatt i 2016 om felles arrangement. Det første var tur over Neveltoppen, og det andre 
var 7-fjellsturen. På større arrangement benytter vi oss av prosjektledere. Kjersti Moltubakk var prosjektleder for 
7-fjellsturen, og Erland Flaten var prosjektleder for OPPTUR i 2016.  
 
Internt i styret fungerer samarbeidet svært godt. Vi arbeider etter konsensusmodellen, og arbeider oss fram til 
enighet.  
 
 
Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2016.  
 

DNT Lillehammer, hovedstyret 

Tom Harald Hansen, Styreleder 

Stine Thallaug Dalane  Torbjørn Monset  Henning Holmbakken   
Nestleder    Styremedlem økonomi Styremedlem  
   
Jostein Synstrud (Hyttekomiteen)            Erik Hanssveen (Sti- og løypekomiteen) 

Elisabeth Hasselknippe (Turkomiteen)            Bjørn Olav Sunde (DNT fjellsport Lillehammer) 
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Ingvill Helset (Barnas Turlag) 

ÅRSMELDING 2016 FJELLSPORTGRUPPA DNT LILLEHAMMER 
Vi i styret er godt fornøyd med nok et år med god aktivitet i gruppa.  
Gruppa har 501 medlemmer pr. dags dato 
 
STYREAKTIVITET:   
7 styremøter fordelt utover året, god kommunikasjon på mail, telefon, sms og facebook. 
 
Etter innføringen av Facebooksiden føler styret at vi får kommunisert styrets budskap ut til 
medlemmene på en bedre måte. 
Facebooksida fungerer som en kanal der medlemmer kan formidle mer impulsive turer, 
handle dager, tilbud og anna informasjon som vedkommer fjellsportgruppa.  
 
Styret har egen lukket Facbook side som styret kommuniserer internt seg imellom.  
 
DNT Lillehammer har hatt 8 styremøter i 2016. Leder i fjellsportgruppa har deltatt på alle 
møter unntakene 2 møte da Magnus Esberg møtte.  
 
DNT Fjellsport gruppa skrev, i samarbeid med Daglig Leder, for DNT Ung en søknad til 
Bjørstad Stiftinga. I år fikk vi ikke noe fra Bjørstad stiftinga. 
 
DNT sentralt ønsker flere på kurs og det ble også i 2016 bevilget mer penger til kurs.  
Dette har alle turkoordinatorer og turledere i DNT Lillehammer fått tilbud om og 
fjellsportgruppa har hatt 7 personer på kurs i 2016. 
 
 
Innkjøp utstyr 2016: 1 spott, 4 skredsøkere med søkestang og spade, samt 2 bretau. 
 
Intersport Lillehammer medlemsfordeler ved å handle hos dem. Her viser man medlemskap 
i DNT Lillehammer. Fjellsportgruppa har høsten 2016 inngått et utvidet samarbeid med 
Intersport, der medlemmer får spesielt gode rabatter på blant annet soveposer, toppturski og 
fjellsko. I tillegg beholder vi DNT-rabatten, med 15% på alle produkter. Intersport har også 
begynt å arrangere egne kundekvelder og informasjonskvelder for medlemmene av 
Fjellsportgruppa, med ytterlige rabatter på utvalgte produkter. 

 
 
 
 
 

Jubileumsfest 25 år ble avholdt hos Hilde og Bjørn 30.01.2016. Hanne Jahrmann 
Larsen var primusmotor sammen med Hilde og Bjørn. Der minnest vi 25 år for 
fjellsportgruppa med grilling, god drikke, aktiviteter på isen og i akebakken sammen med ca 
20 personer. 
 
Turkoordinator/Turlederkveld ble avholdt på fabrikken 12.oktober der Erland fortalte om 
hvilke ansvar en turkoordinator har. 
 
MEDLEMSAKTIVITET:   
Geir viser sammensatte bilder fra turene i 2016. 
Vi hadde 13 turer i 2016 der 2 turer ble kansellert p.g.a. dårlig vær og skredfare. 
 
I 2016 har styret registrert 17 turer utenom vårt ordinære turprogram. Veldig bra. Dette viser 
at det er svært god aktivitet i gruppa.  
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Vi ønsker gjerne at det legges ut flere bilder og referat fra turene på facebooksida.  
 
Årsmøte Fjell Sport gruppa sentralt: 
Årsmøte var i år i Rosendal som ligger i Hardanger. Dit skulle Bjørn Olav Sunde ha reist, 
men p.g.a. uvær kom han seg ikke mellom øst og vest denne helga. Dette var også samme 
helga som turen til Demmvass hytta også skulle ha vært gjennomført. Demvasshytta ligger på 
Hardangervidda. 
Inger Elin & Co prøver seg igjen i 2017. Alle gode ting er vel 3???  
 
Samarbeidsaktivitet:  
Samarbeid med Hamar og Gjøvik fjellsport. I 2016 hadde vi 2 turer og et skredkurs. 
Vi har også i 2016 hatt samarbeid med Hamar og Gjøvik på kurs og utdanning. 
 
Vi er enige om å samarbeide om flere turer, kursing og utdanning i 2017. 
 
Styret i 2016 
Ragnhild Moen Holø, turansvarlig 
Ida Bjørkavåg, turansvarlig  
Marthe Jordhøy, turansvarlig 
Erlend Øien Sørnes, webansvarlig 
Magnus Esberg, sekretær 
Geir Sandbakken, ansvarlig for risikoskjema og turrapporter 
Bjørn Olav Sunde, leder 
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Turkomiteen. Årsrapport 2016. 
 
Turkomiteen har bestått av: 
Elisabeth Hasselknippe 
Kjell Arne Jøndal  
Petra Eichler 
Lars Urlien 
Erik Vea 
Inger Veiteberg (ansvar kveldsturer) 
Anne Siri Rønning Bakkeberg (ansvar formiddagsturer) 
 
Møter. 
Det er avholdt 5 komitèmøter, 3 av dem for planlegging av turprogram. Nytt i år var 
overnattingstur for å jobbe intensivt med programmet.  
 
Dags/helgeturer  
Det er gjennomført 11 dagsturer og 3 helgeturer, med til sammen 509 deltakere. På 7-
fjellsturen alene deltok hele 340 personer. 5 turer er avlyst pga få påmeldte. 
 
Formiddagsturer – Aktiv i 100 
Anne Siri Rønning Bakkeberg har planlagt og koordinert formiddagsturene, som går på 
mandags formiddag fra april til juni og september til desember. 
Oppslutningen har vært bra og variert fra 8-21 personer på hver tur uansett vær og føre.  
I alt har det vært gjennomført 22 turer med til sammen 306 deltagere. 
 
Tilsvarende har det i samarbeide med Frivillighetssentralen i Gausdal og lokale ildsjeler, 
blitt arrangert 11 formiddagsturer med 136 deltakere i Gausdal 
 
Kveldsturer  
Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdagskvelder i 
sommerhalvåret.  
I alt har det vært gjennomført 17 turer med til sammen 545 deltagere.  
 
 
Samarbeid med GD. 
Det er innledet et samarbeid med GD om ”Ut på tur”-turer, hvor GD står for annonsering og 
”gavedryss” og vi for turledelse. Turene gikk til Neveltoppen i juni og 7-fjellstur i Øyerfjellet 
i september.  
 
Turlederutdannelse. 
19 deltakere har deltatt på ambassadørkurs. 14 deltakere har deltatt på nærturlederkurs. 3 
turledere har gjennomført grunnleggende turlederkurs (nivå 2). 
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ÅRSMELDING  FOR  2016 – Sti- og løypekomiteen 
 
Medlemmer 
 Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn 
Olav Sveinhaug,  
Olav Tjønntveit, Johnny Vinju og Martin Åsegg.  
 
Komiteen har hatt to møter: 9. mai ble det lagt planer for den enkeltes arbeid for sommeren, 
og dette ble oppsummert 23.november.  
 
 
Aktiviteter 
DNT Lillehammer har ansvar for om lag 350 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 
2016 gjort en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst 
rydde for å hindre gjengroing.  
 
SLK har i år produsert og lagt ut svært mange klopper: Ved Vestfjellhytta på Jotunheimstien 
(350 m), sør for Vetåbua på Rondanestien (120 m), i Birkebeinerløypa østover fra Skistadion 
(100 m), på flere stier i Nordseterområdet (100 m), samt på kortere strekninger andre steder.  
 
Av andre større arbeider nevner vi: 

- Utbedring av skiløypa mellom Kanalen og Bottilmyra 
- Rydding, merking og skilting av flere nye stier i Balbergkampen  
- En større revisjon av sommerkartet Lillehammer-Sjusjøen-Nordseter-Hafjell 
- En mindre revisjon og nye opplag av tilsvarende skiløypekart 
- Revisjon av platekartet ”OL-parken og omegn” og utskifting på 30 steder. 
- Et litt spesielt oppdrag var at SLK sto for planlegging og gjennomføring av 

omvisninger på Sjusjøen under Ansattes dag i Ringsaker kommune. 
 
Også personer utafor komiteen har utført mye arbeid. Vi vil særlig bemerke Jørn Breilis 
utrettelige innsats i Balbergkampen og Hovemoen, og vil ellers takke Arnfinn Anfinnsen, 
Svein Erik Bergundhaugen, Harald Hammerø, Tom Harald Hansen, Finn Haraldstad,  Ivar 
Hjelmseth, Henning Jakobsen, Ragnvald Jevne, Mass Lier,  Jan Nyengen, Olaf Pedersen og 
Bjørg Ø. Simonsen.  
 
 
Økonomi 
I tillegg til materialer til klopping har vi i år hatt store utgifter til revisjon og produksjon av 
kart. Men kartene har vært finansiert av velvillige annonsører, og salget har igjen vært meget 
godt. Dermed er regnskapet gjort opp med et overskudd på omkring kr 50.000.  Et detaljert 
regnskap vil bli lagt fram på foreningens årsmøte. 
 

 
 

Erik Hanssveen     Einar Haugen   Kjell Nordaune   Kjetil Skaansar  
  

Bjørn Olav Sveinhaug    Olav Tjønntveit   Johnny Vinju     Martin Åsegg  
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Barnas Turlag i DNT Lillehammer, Årsmelding for 2016 
 

 
 
 
DNT Lillehammer har en aktiv gruppe i Lillehammer og et 
nyoppstartet gruppe i Gausdal. Aktiviteten omfatter dessuten 
et stabilt trilleturmiljø. Sigrid Skjølås, Toril Vestad, og Ingvill 
Helset har i 2016 vært styremedlemmer i Barnas Turlag. 
Ingvill har ledet gruppen siden årsmåtet. 
 
Trilleturene har blitt koordinert av Rita Bergaust Kvikstad 
første del av 2016 og andre halvdel har Ragnhild Moen Holø 
koordinert turene.  
 

 
 
Barnas turlag har en egen hytte, Krokbua, like i nærheten av 
byen. Per Håkon Kristiansen har ansvaret for tilsynet av 
hytta.  
 
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.   
 
Aktiviteter 
Aktivitetene beregnet på barn og barnefamilier har vært 
svært variert. Barnas turlag har ansvar for gjennomføring av 

de nasjonale «Kom-deg-ut-dagene» hvor en er på vinteren og en på høsten. KDU i februar ble arrangert i 
samarbeid med ungdoms-OL. Skileik på Birkebeineren skistadion ga et svært godt oppmøte på godt over 500 
gjester. «Kom-deg-ut-dagen» i september ved  Nevelvatn, i samarbeid med Fåberg Østsides Utmarkslag, Fåberg 
fjellstyre og Lillehammer speidergruppe, var også et strålende arrangement med mange deltakere!  
 
Barnas turlag, DNT Lillehemmer og GD arrangerte i år i samarbeid en fjelltur til Neveltoppen. Godt vær ga også 
her et godt frammøte. Vi deltok også med 3-fjellstur på den tradisjonelle 7-fjellsturen. I tillegg har vi en kortere 
dagstur til Balbergkampen. Kafédag på Krokbua med salg av kaffe, kakao og boller er et populært tiltak som vi 
vil fortsette med framover. Etter noen år er treklatredagen godt etablert. I 2016 ble arrangementet gjennomført i 
skogen ved Mesnaelva. Dette er et populært arrangement som vi i 2016 utvidet med ”svevende overnatting”. 
Som vanlig hadde vi dugnad på Krokbua i juni med tilbud om kanopadling. 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 onsdag/ 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 to friluftsskoleuker, med 20 deltakere hver uke, 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.  
 
Kano 
Vi har 6 kanoer i naustet ved Krokbua. Disse er populære for medlemmer og andre som kan leie kano for en dag, 
og padle på strekningen Kanalen, Krokflø, Bottilflø og Tuveitflø. 
 
Førstehjelpskurs  
ble arrangert for turlederne på friluftsskolen tidlig på sommeren. 
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DNT LILLEHAMMER - HYTTEKOMITEEN 
ÅRSRAPPORT 2016 
 
Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder: 
 
Hyttekomiteen har i 2016 bestått av følgende medlemmer: 
 
Jostein Synstrud (leder)   Alle hyttene 
Rolf Bråstad    Vetåbua 
Paul Pladsen    Djupsli 
Jørn Breili    ----»---- 
Gutorm Aarnes    ----«---- 
Erik Isum    ----«---- 
Ragnar Manengen   Lyngbua 
Steinar Fossum    ----»---- 
Arild Aamodt    Skjellbreidhytta 
Aina Irene Lien    ---------«-------- 
Tormod Prestrud   Kittilbua 
Kjersti Moltubakk   -----»----- 
Bjørn Hofstad    -----»----- 
Tom Harald Hansen   Vestfjellhytta 
Ragnvald Jevne    -------»------- 
Per H Kristiansen   Krokbua 
 
Krokbua, som primært er hytta til Barnas turlag ligger organisatorisk under Hyttekomiteen når det 
gjelder det bygningsmessige, mens disponeringa blir uendret. 
 
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 
betalingsblanketter til Vandreskoen, evt til Leder Hyttekomiteen for videre behandling.  
Nytt for 2017 er at DNT Lillehammer selv fakturerer sine gjester via Visma’s regnskapssystem, og at 
hyttekomiteens leder ikke lenger trenger å gå gjennom blankettene og sette opp oppgjørsskjemaene. 
Det tilstrebes å få til minimum månedlige besøk på alle hyttene for å sjekke status, og hente 
betalingsblanketter. I vintersesongen kan det gå lengre mellom besøkene, spesielt på de hyttene som er 
minst brukt. 
Vi hadde innbrudd på Djupslia og Vetåbua. Resultatet var ødelagte låser, på Djupslia ble mesteparten 
av provianten stjålet, og litt mindre proviant ble stjålet på Vetåbua. Innbruddene er anmeldt. 
 
 
Utførte dugnader/tiltak i 2016: 
 
Vetåbua: 
Rengjøring og rydding, etterforsyning av proviant, 40 dugnadstimer. 
 
Djupslia: 
Alt sengetøy er skiftet ut. Ny vedovn er montert i hovedhytta, sprukket glass er skiftet på ovn 
sikringsbua og det er montert nye røykvarslere på alle rom. 
Det er kommet på plass nytt utebord med benker. 
Det er ryddet skog ned mot Djupen og litt rundt hytta. Virket blir et tilskudd til vedforsyninga. 
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For øvrig er det utført en generell ryddejobb rundt hytta og i uthuset 
Det er også anskaffet kano som kan lånes av hyttas gjester. 
Dugnadsinnsats 163 timer. 
 
Lyngbua: 
Vi hadde befaring på Lyngbua i september 2016, bl a for å se på grunnmuren, og vurdere tilbygg. I 
den forbindelse ble vi tipset av Fjelloppsynet om at Hesteavlslaget i Øyer eier ei hytte på Kaldholsetra 
som kanskje kunne være ledig. Å ta den i bruk ville korte ned den lange avstanden til Godvasslihytta. 
Imidlertid viste det seg at den hytta ikke var ledig likevel. Så vi kommer til å legge fram et forslag til 
ny hytte ved Lyngen for årsmøtet. 
Utover dette er det gjort vanlig tilsyn, 30 dugnadstimer. 
 
Skjellbreida: 
Det er brukt en god del dugnadstimer på å reparere lekkasjer på den gamle vannslangen. For øvrig har 
det vært ordinært tilsyn, med rengjøring og rydding, 30 dugnadstimer. 
 
Kittilbua: 
Ikke utført spesielle tiltak utover rengjøring, mottak av ved og ordinært tilsyn, 12 dugnadstimer. 
 
Vestfjellhytta: 
Hytta ble innviet 26. september 2015, og ser ut til å ha falt i smak hos turgåere. 
Her har vært utført en del mindre innvendige kompletteringsarbeider, ryddet opp etter byggearbeidene, 
beiset andre strøk utvendig og tatt prøver av drikkevannet. Dugnadsinnsats 190 timer. 
 
Krokbua: 
Utført rundvask, skiftet vedovn, ryddet skog/tilvirket ved og innredet gapahuken, og i tillegg kommer 
hyppig tilsyn, 295 dugnadstimer. 
 
Samlet dugnadsinnsats: 
Som foranstående oversikt viser har tilsynsmenn og andre hatt til sammen dugnadstimer på hyttene, og 
i tillegg kommer 105 timer til diverse administrasjon og oppfølging av betalingsblanketter, slik at det 
er brukt totalt 865 dugnadstimer relatert til hyttedrifta. 
 
Planer for 2017: 
 
Alle hyttene: 
Rengjøring, skifting av sengetøy og generelt ettersyn, sjekk/utskifting av røykvarslere og 
brannslukkingsapparater. Gå gjennom, og systematisere «oppslagsjungelen» i hyttene.  
Ta i bruk sjekkliste for utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene. 
 
Vetåbua: 
Grundig rengjøring av den gamle hytta, vurdere litt innvendig oppussing. Skogrydding på egen grunn 
rundt hytta. Anskaffe nytt utemøblement.  
Djupslia: 
Det satses på litt tyngre vedlikehold av hovedhytta, i hovedsak skifting av vinduer og ytterdør, skifte 
kjøkkeninnredning inkl gassovn, slipe/lakke gulvet, reparere/male brannmuren, utvendig beising, 
rehabilitere solcelleanlegget. 
Det planlegges også med utskifting av en del inventar og utstyr. Prosjektet er satt opp som egen sak til 
årsmøtet. 
 
Lyngbua: 
Arbeide med planer og søknad om ny hytte. 
 
Skjellbreida: 
Skifte vindskier, og fullføre arbeidene med utemøbler. Se på utskifting av kjøkkeninnredning. 
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Kittilbua: 
Vi vurderer å kjøpe hytta dersom Statskog skal selge, og prisen er akseptabel. I så tilfelle må neste steg 
på Kittilbua være å søke om å få føre opp et anneks. 
 
Vestfjellhytta: 
Her har vi problemer med vannkvaliteten, noe vi må få løst inneværende år. Løsningen er å grave ny 
brønn, evt. bore hvis det er teknisk mulig. 
Det skal også bygges en utedo som tilbygg til uthuset, og monteres en del hyller etc. i hytta. 
 
Krokbua: 
Beising av kanobu, fjerning av turstiskilt, trefelling/tilvirking av ved. 
I tillegg er det innmeldt behov for utskifting av kasseroller/kjøkkenutstyr og grillrister samt 
anskaffelse av motorsag, vedkløyver og hakke/spade. 
 
Besøk på hyttene: 
 
Hytte  Des 15 - des 16     Des 14- des 15 
 Overnatting Dagsbesøk Sum Overnatting Dagsbesøk Sum 
Djupsli 347 16 363 401 10 411 
Vetåbua 410 27 437 380 24 404 
Lyngbua 60 4 64 91 0 91 
Skjellbreida 94 9 103 78 2 80 
Kittilbua 126 5 131 62 6 68 
Vestfjell 247 25 272 28 7 35 
Totalt 1284 86 1370 1040 49 1089 
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Årsberetning 2016 – DNT ung  
 
Isklatring i Mesnaelven   
Årets første arrangement stod for tur! Det ble en vellykket kveld hengende i tau med isøks og 
stegjern. Vi var ca. 12 stykker og koste oss med bål, pølser og kakao. De yngste deltakerne 
var 10 år, og de eldste over 30. Arrangementet skjer igjen i 2017!  
 

3  
 
 
Kitekurs  
Det som er spennende med friluftsliv er at det ikke er grenser for hva man kan finne på! En 
fjelltur er ikke lenger nødt til å inneholde treski og endeløs trasking innover fjellet i mange 
timer, selv om dette selvfølgelig også er veldig koselig. En av de nye aktivitetene man kan 
benytte seg av er Kiting! Ved hjelp av et stort seil slipper man nå å gå, men blir dratt avgårde 
innover fjellet. Det var et spennende kitekurs gjengen fra Lillehammer fikk prøve seg på i 
helga. Det å fly kite er ikke bare enkelt og alle fikk kjenne på følelsen å bli slept gjennom 
snøen etter kiten. Det anbefales ikke, men betraktes som en obligatorisk del i en kite 
opplæring. Med noe skiftende forhold og til tider labre vindforhold så var det et spennende 
kurs, og det å fly kite er UTROLIG GØY! 
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Toppturhelg i Jotunheimen  
Våren var på god veg nede i lavlandet. Men vi skulle opp i høyden. Opp til toppene som ruvet 
over 2000 meter over havet. Vi skulle opp på toppene i Jotunheimen. 
 
Vi tok minibuss fra Lillehammer til Valdresflya fredag ettermiddag. Oppe på flya var det 
vesentlig kaldere enn hjemme i Lillehammer, og lue og votter måtte dermed på. Hundre meter 
fra vegen etablerte vi leir. Det store kuppelteltet, med evig mange stenger, skulle opp. Jo flere 
kokker, desto mere søl, men teltet kom da opp til slutt, og Toro-gryta kokte snart på primusen. 
 
Etter en litt forsinka frokost sto vi med skia på beina, spent på hvordan dette ville bli, mens vi 
testa skredsøkerne. Rasletind sto for tur. Noen av oss hadde vært der før, noen ikke, mens 
noen ikke en gang hadde prøvd seg på topptur tidligere og var dermed ekstra spent. 
 
Det ble en fin tur. Noen av oss tok flere topper enn andre, men alle sammen ble med opp på 
den planlagte Rasletind. Etter en fin nedkjøring var det klart for enda ei Toro-gryte i teltet, og 
vi alle sovnet godt inn etter en slitsom dag på fjellet – tross all snorkinga… 
 
Før minibussen skulle plukke oss opp igjen søndag ettermiddag, hadde vi regnet ut at vi rakk 
en topptur til. Vi gikk opp på Høgdebrotet. Kanskje en enda finere tur enn gårsdagens. På 
toppen ble det obligatoriske toppbildet tatt, og en fin nedkjøring sto for tur. 
 
På hjemturen var vi alle slitne og solbrente. Noen sovnet – og snorka. Vi satt nok igjen med 
forskjellige opplevelser. Noen hadde prøvd noe nytt, og kanskje fått seg en ny hobby, mens 
andre hadde bare vært på nok en tur til fjells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surfetur til Stadt 
10 landkrabber satt turen mot Stadt og Hoddevika torsdag 5. mai. Vi var klare for  
surf, surf og surf (og kjekke surfere). Vel fremme på camp ble det laget pølsegryte og en 
vegetarrett til de som ikke orket tanken på en ”Toro”. 
 
Fredag morgen var det klar for kurs. Det var en svett gjeng som trippet spent ned til stranden, 
etter å ha brukt ca. 45 minutter på å finne riktige våtdrakter, sko, hansker og hetter. Noen av 
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deltakerne fikk kjenne på hvor godt utstyret holdt på vannet (svetten) som hadde lurt seg inn i 
våtdrakten etter en kamp om å få de på. Humøret var på topp, og nå var vi klare for å fange 
DE bølgene. Bølger fikk vi, og noen var store (bedømmelsen av store bølger er gjort av 
undertegnende som aldri hadde surfet tidligere…). Vi surfet en stund. Noen var flinkere enn 
andre. Men alle hadde det gøy. Glisene var nok synlige hele veien tilbake til Lillehammer. 
Det ble hele to økter denne dagen for det fleste, mens noen trakk opp i høyden og så på resten 
av deltakerne halvveis surfe, halvveis plaske (les: drukne) fra toppen av Hoddevika. Kvelden 
ble tilbrakt på stranden foran bål med DNT ung Bergen. Gruppen fra Bergen stod for både 
bålet og marshmellows (note to self: ha med dette neste gang). 
 
Lørdag surfet vi videre i sus og dus. Det ble en lang økt denne dagen – og nå begynte folk 
virkelig å få dreisen på dette (husk at jeg hadde fortsatt aldri surfet før, så min bedømming av 
”dreisen på” kan det stilles tvil ved). I anledning at det var europeisk strandryddedag hørte vi 
på et foredrag holdt av NOW – nordic ocean watch. Inspirerende. (Stranden var for øvrig ren 
og pen, så vi måtte ikke ut å plukke). Visste du at halvparten av den luften du puster inn 
kommer fra havet, og at til og med solkrem er med på å ødelegge havet med sitt innhold av 
mikroplastikk? Det ble et møte med realiteten for mange av oss. Reduser, resirkuler og 
reparer, og ta-va-ha (ta vare på havet!!!). Vi trenger det, og det trenger oss. 
 
Kl. 05.00 søndag morgen var vi 3 stykk ute i vannet før en siste surfesesjon. Det var slående 
vakkert. Det ble ingen soloppgang, pga. høye fjell. Men da vi ruslet tilbake til camp i 7-tiden 
var himmelen knall blå. For et sted og for en helg. Vi kommer tilbake snart, Hoddevika. Du 
tok pusten fra oss alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øyhopping i Oslofjorden  
Det var med et smilende sinn og mye motivasjon 7 ungdommer satte kuren for Oslofjorden og 
en herlig storbysommer. Selvfølgelig gikk det ingen buss på fredagen (pga. en rar definisjon 
av utvidelse i kollektivtilbudet) så turen måtte drøyes til lørdagen. Likeså fullt kom man seg 
jo av gårde tidlig en lørdagsmorgen. Det at NSB jobbet på skinnene satte jo ingen stopper for 
turen, men ga en kjapp mulighet til å nyte stilheten på Hamar stasjon, for de som allerede 
hadde klart å vaske natten ut av øynene. Med høylytt snorking på toget ankom man plutselig 
Oslo der turen gikk videre ned til Rådhuset. Det sjarmerende følget med store sekker følte seg 
veldig hjemme midt i Oslos gater på vei ned mot båten. Vel framme på øya var det faktisk 
ikke så verst likevel. Det var nesten litt rart hvordan man kan være så nærme byen og 
samtidig føle man er langt ute i naturen. Deler av hytta virket til og med å være nymalt, så 
stemningen var stor da standarden var betydelig høyere enn fryktet. Kjappe som vi var rakk vi 
litt padling på lørdagen før dagen ble avsluttet med redninger (Både av det frivillige og 
ufrivillige slaget.) Med taco som middag ble gleden fort stor og for de som hadde energien 
gikk kvelden med på bevitning av sjørøverjakt og kortspill. Ingen underholdning slår 
sjørøvere, som vanligvis er vikinger, som slåss og leter etter kister som er gravd ned feil. 
Absolutt en minneverdig og veldig morsom opplevelse. Kurset fortsatte dag to med at alle 
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kom gjennom alt av redninger og at man fikk padlet seg rundt litt flere øyer. Litt våte og litt 
kalde gikk så reisen tilbake igjen til Lillehammer. Undertegnede ønsker å benytte anledningen 
til å gratulerer alle med bestått kurs og håper dere får mange fine fremtidige turer i kajakken.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftige Romsdalseggen  
Det går mot høst og kulde på Lillehammer, men av en eller annen grunn har værgudene 
bestemt seg for at sommeren ikke er i nærheten av over! Dette må jo selvfølgelig nytes til det 
fulle. Og hva bedre enn å nyte den sammen? Sammen med mange andre? Kanskje flere 
busslast? Ja det var det vi også tenkte. Hvilket bedre sted å dra da enn Norges «nye 
Bessegen»? Grunnet dårlig research gikk Europas vakreste togreise med til soving og lesing 
av blader, og ingen visste noe særlig om noen som helst av toppene som passerte i det 
nydelige landskapet. Heldigvis visste man hvor campingen var og hvor man skulle bo. 
FLAKS! Like flaks hadde ikke vår sent ankommende turleder. På vei mot det herlige vestland 
punkterte en av luftputene under toget (Ja, det er åpenbart luftputer under tog). Løsningen ved 
en punktert luftpute er selvfølgelig å punktere alle luftputer, noe som fører til forsinkelser og 
en ekstremt bråkete og ristete reise, UFLAKS! Vel framme rundt midnatt var alle mann klare 
til morgendagens tur over Romsdalseggen. Som seg hør og bør var det en stor ansamling med 
folk ved bussen, for alle skal jo over Romsdalseggen nå om dagen. Siden kontoret var stengt 
tok selvfølgelig ikke bussen kort, men etter en meget hurtig intervall bort i banken hadde man 
til og med fått tatt ut penger til kart! Da var vel egentlig alt klart? Som typisk vestlandsvær 
startet det litt rufsete, men etter hvert tittet også sola fram! Veien videre over eggen gikk i 
rekordfart og bød på spektakulære og helt trygge bildemuligheter. Veien ned derimot 
resulterte i en del flaue fall, noen vonde knær og en forbannelse over å ikke komme noe 
nærmere byen man kunne skimte, rett der nede. På kvelden ble det selvfølgelig lagd taco og 
planlagt for morgendagens tur. Planen var en rolig tur i nærområdet, men når man først er i 
Romsdalen må de spektakulære fjellene nytes og hvilket sted er bedre egnet enn Trollstigen? 
For en utsikt! Tenk å kunne gå på tur i slike omgivelser og bare nyte dagen som man selv vil? 
Noen valgte å nyte denne i rolig tempo, mens andre gjorde et febrilsk forsøk på å nå opp til 
Trollveggen. Dessverre manglet det noen hundre meter til kanten, men det var et lite plaster 
på såret å få nyte veggen fra undersiden i toget på vei hjem. Takk for en finfin tur til 
Romsdalen på gjensyn! 
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Kanohelg på Fjorda 
Etter et par timers biltur fra Lillehammer var vi framme på Vestland Kanoutleie. Foran oss 
hadde vi et padleeldorado uten like. Dette skulle bli en fantastisk, idyllisk tur med kjempefint 
og strålende vær, under en knall blå himmel. Virkeligheten var nysnø, en gradestokk som 
stadig krøp under frysepunktet og en bris som gjorde padlingen tyngre enn ønsket. 
 
På ei idyllisk lita øy etablerte vi leir. Den tøffe turlederen slo opp ei presenning og sov under 
den, men de fleste av oss valgte det trygge teltet, enkelte av oss følte seg utrygge på 
hoggormer og dyr som kunne komme. 
 
Vi lekte litt indianere der vi padlet rundt omkring øyene og holmene, gjennom trange sund og 
gjennom høyt siv. På land holdt vi varmen med å danse. Vi fyrte opp bål og stekte pannekaker 
til middag. Det ble en koselig kveld før vi alle til slutt sovnet stille inn i hver sin sovepose. 
 
Alt i alt en veldig fin, men kald tur! 
 
Grønn fredag  
Fredag 25. november, på selveste Black Friday, arrangerte vi for første gang Grønn Fredag. 
Arrangementet var altså en byttekveld, der en kunne gi bort, selge, kjøpe eller bytte til seg 
friluftsklær og –utstyr. Vi hadde på forhånd ingen aning om dette kom til å slå an i 
Lillehammer - det eneste vi visste var at vi selv syntes arrangementet hørtes ut som en 
superkul ide. «Miljøvett er fett», tenkte vi og kjørte på.  
 
Heldigvis var det flere enn oss i styret som syntes miljøvett var fett. Det kom i underkant av 
100 personer innom byttekvelden, og vi fikk mye skryt for vårt engasjement for miljøet. Vi 
fikk medieomtale i både avis, radio og fjernsyn, som selvsagt var veldig stas.  
 
Vi anser Grønn Fredag som en suksess, og håper på gjentakelse i 2017.  
 
 
 
 
 


