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Årsmøteinnkallingen er kunngjort på www.hht.no fra starten av januar. Datoen ble varslet i 
HHT-nytt i starten av desember 2018. Sakspapirene kunne hentes på papir i butikken fra 
torsdag 28. februar og har ligget på vår nettside fra onsdag 27. februar. Det vil ikke bli 
opplesning fra årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene og åpnet for 
kommentarer og spørsmål. 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTE 6. MARS, 
 Høgskolen i Innlandet, Hamar 

 

Kl. 18.30 
Årsmøte for medlemmer i HHT 

Kaffepause 
 

I år er det DNTs nye generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang som kommer for 
å gi oss sine betraktninger rundt veivalgsperioden fra 2019 til 2023. Foredraget 

hans heter «DNT – veien mot 2023». 
 

Han starter ca. kl. 20.00, og dette er et åpent arrangement  

også for de som ikke er medlemmer. 
 

 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen 
3. Årsberetning og regnskap for HHT 2018 
4. Handlingsplan 2019 og budsjett 2019 
5. Innkomne forslag.  (ingen) 
6. Valg – innstillingen fra valgkomiteen blir lagt fram i møtet 

 
 

Gratisutlodning med gaver fra Norsk Tipping ved avslutning av møtekvelden.  
Møtet avsluttes ca. kl. 21.15 
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 Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2018  
 

VIRKSOMHETEN 2018 
Året 2018 startet med en flott jubileumsfest i 
Oslo i anledning 150-årsjubileet til DNT, ca. 
50 fra HHT deltok, en fin start på et 
jubileumsår. For HHT ble 2018 et år preget 
med stor aktivitet og et nytt år med 
medlemsvekst; nå er det nesten 5700 
medlemmer og 800 i Barnas Turlag. HHT er av 
de medlemsforeningene i DNT som øker 
medlemstallet mest. 
Det store i 2018 var bygging av Øyungshytta! 
Vi fikk byggetillatelse den 4. april, 

gammelhytta ble revet og ny ble oppført til 1. mai, hytta var fiks ferdig til åpning 8. juli. 
Omlag 300 personer møtte frem ved åpningen, det var flott vær, Guren Hagen hadde en fin 
konsert, og selve åpningen ble foretatt av påtroppende fylkesmann Knut Storberget. Nyvalgt 
DNT landsstyreleder Per Hanasand fra Sandnes holdt en flott hilsningstale sammen med 
generalsekretær Nils Øveraas. Oppland Bygg og Anlegg har gjort en flott jobb med rivning og 
bygging av Øyungshytta. Hele byggeprosjektet har kostet ca. 4,5 millioner kroner. 
En annen stor begivenhet i 2018 var åpning av Savalsætra i Løten. Den ligger flott til langs 
Rondanestien og med utsikt utover hele Hedmarken. Her har vi leieavtale med eier i 10 år. 
Løten krets sin dugnadsgjeng har gjort en stor innsats på Savalsætra. 
HHT har nå 17 overnattingshytter og er en av de foreninger med flest overnattingshytter. I 
2018 har vi fått 5 nye hyttesjefer, en takk til de som har ønsket å avslutte arbeidet etter 
mange år og velkommen til de 5 nye. Vi er også glade for at det stadig er mange som 
overnatter på Åkersætra leirsted – over 1300 i 2018. 
 

På høstmøtet i 2018 deltok 165 personer, og natur- og stortingsmann Arne Nævra var kåsør. 
Han tok oss med på tur ut i naturen på en fin måte.  
Alle fagområder i HHT har hatt vekst i aktiviteten i 2018, årsaken ligger i tilrettelegging for 
aktiviteter som blir gjort av medlemmer som jobber dugnad. Dugnadsarbeid i HHT står det 
respekt av og mange får glede av det vi gjør! 
Ragnhild Narum, vår tidligere nestleder i HHT, ble ved konstituering av styret i DNT etter 
landsmøtet valgt til nestleder i DNT. Vi gratulerer og er stolte over at vår dyktige Ragnhild 
ble valgt og ønsker henne lykke til! 
HHT er en veldrevet organisasjon med stor aktivitet, har gode planer for framtida og 
samarbeider godt med andre DNT-foreninger og naturlige samarbeidspartnere. Friluftsliv går 
ikke av moten, men blir viktigere og viktigere i en travel og hektisk hverdag. En stor takk til 
alle – medlemmer, dugnadsfolk, samarbeidspartnere og ikke minst til våre ansatte for 
jobben som er gjort i 2018. En stor takk også for samarbeidet i styret – det utføres meget 
solid arbeid på alle områder. 
 
Jeg ønsker alle gode opplevelser i naturen i 2019. Ha et fint friluftsår og ta vare på naturen, 
det er naboen vår! 
 
Kristen Bartnes 
Styreleder i HHT 
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Nøkkeltall  
Antall medlemmer 5.679 (i 2017 hadde vi 5.428). Vi har økt med 4,6 % mens DNT på 

landsbasis har likt antall medlemmer begge år nemlig 308.000. 
Barnas Turlag (0-12 år): 795 (i 2017 hadde vi 692) Vi har økt med 14,9 % mens DNT på 
landsbasis har økt med 0,5 %. 
DNT ung (13-26 år): 717 (i 2017 hadde vi 635) Vi har økt med 12,9 % mens DNT på landsbasis 
har økt med 6,3 % 

 
Æresmedlemmer: 2 
Tore Nilsen og Hans Ruud 
 

Årets viktigste aktivitetstall 2018 
Hytteovernattinger: 2.653 døgn (3.022 døgn i 2017)  

Dugnadsinnsats: 11.547 timer (10.133 timer i 2017)  
 

Turer: 222 (199 i 2017) med 7.323 deltakere (8.263 i 2017)  
Kurs: 6 (8 i 2017) med 59 deltakere (85 i 2017)  
Medlemsmøter/foredrag: 17 (13 i 2017) med 691 (536 deltakere i 2017)  
Sum arrangementer: 245 (220 i 2017) med sum 8.073 deltakere (8.904 i 2017)  
 

Også i år har mange tatt Turposter på Hedmarken: 80 poster (samme antall som i 2017) – 
7.637 personer har sendt inn til sammen 113.584 klipp (2017: 6.533 personer - 79.597 
klipp). Dette var andre året vi brukte digital kvittering på turposter i Løten, Stange og 
Ringsaker, og DNT-appen SjekkUt fungerte godt, og vi får riktigere tall for totalaktiviteten.  

 
Ansatte  
Hamar og Hedemarken Turistforening har en administrasjon med tre personer i fulle, faste 
stillinger: Margrete Ruud Skjeseth (daglig leder), Anne Helga Melting (butikk og 
turoppfølging) og Knut Einar Nordhagen (aktivitetskonsulent barn og unge). Knut Einar 
hadde 10 uker pappapermisjon i starten av året. Sigrid Melbye Sørum er lørdagshjelp i 
butikken. Halvor Johansen Mære har også vært sommervikar i butikken. Oda Hofshagen har 
vasket ukentlig i skoleåret på Naturens hus, en jobb Emma Ryen overtok etter 
sommerferien. 
 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2018:  
HHTs årsmøte med foredrag av Julie Maske fra DNT sentralt som er forfatter av 

jubileumsboka: “Kunsten å vandre” og årsmøter i de tre kretsene Løten, Stange og 

Ringsaker. Onsdagsgruppa hadde sin faste sesongavslutning på våren og 20 års jubileum 

med flott markering på Høsbjør om høsten. Til HHTs høstmøte kom stortingspolitiker og 

naturfotograf Arne Nævra og viste bilder og kåserte for hele 165 tilhørere. Turutvalget 

hadde turledersamling i april og hyggekveld på Lageråkvisla i oktober. Vi hadde dugnadsfest 

på Målia i september og både Løten og Stange krets avholdt egne dugnadsfester. 

Fjellsportgruppa hadde et åpent møte med foredrag av Per Bergsvein Støen. 
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Kurs 
I 2018 hadde vi følgende kurs: Stell og vedlikehold av sykkel, kurs i stimerking og 
aktivitetslederkurs for Barnas Turlag. DNT ung hadde ferskingkurs over fire kvelder. For 
kommende turledere holdt vi DNT Ambassadør-kurs (en kveld med informasjon om HHT, 
DNT og allemannsretten) og grunnleggende turlederkurs (to dager). Disse to kursene var 
åpne for alle medlemsforeninger i Hedmark og Oppland. Instruktører på grunnleggende 
turlederkurs var Per Bergsvein Støen og Jon Simensen fra HHT. 
 
Styremøter  
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2018. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og 
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2018. 
 

DNT-møter og representasjon 
HHT var representert med fem utsendinger (Kristen Bartnes, Tore Nilsen, Turid Borud, 
Ingeborg Nordlund og Margrete Ruud Skjeseth) på DNTs landsmøte i Oslo i juni. Vi har også 
deltatt på DNT ledermøter pluss at administrasjonen har deltatt på ymse DNT-
seminarer/møter.  
Følgende representerer HHT i Hedmarken Turistløyper i 2015-18. Styret: Kristen Bartnes og 
vara Bente Langøigjelten. Representantskapet: Pål Diesen, Bente Vestues, Nils Jørgen Hervig, 
Margrete Ruud Skjeseth. Kretsene har representanter inn i styrene i Løtenløyper og Vollkoia 
turløyper (tidligere Brumunddal og 
Omegn Turistløyper). Kristen 
Bartnes har vært leder i DNTs 
hyttefond i forbindelse med 150-
års-jubileet. 
HHT følger opp arbeidet med 
naturvern og deltar aktivt i FNF 
(Forum for Natur og friluftsliv) i 
Hedmark.  
 
Ragnhild Narum (bildet) rekker å 
være både på tur og på møter i 
DNT 

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

Serveringshytte Vertskap og drift 

Lageråkvisla HHT, koordinert av hyttesjefene Kari og Nils-Jørgen Hervig og 
administrasjonen v/Anne Helga Melting. Super dugnadsinnsats fra våre 
egne medlemmer for å ha åpen denne hytta som har en særlig 
tilrettelegging for Barnas Turlag og småbarnsfamilier. 

Stenfjellhytta Serveringshytta måtte være stengt i januar pga. akutt skifte av vertskap. 
Fra starten av februar og ut vintersesongen var vi heldige å få Vang o-lag 
og Hamar o-klubb til å ta seg av driften med sine medlemmer. Hytta var 
ikke åpen i høstsesongen. Denne vinteren er det Hamar o-klubb og Hamar 
skiklubb som står for dugnadsbasert drift sammen, og vi håper deres 
erfaringer denne vinteren gjør at vi får til en langsiktig avtale med dem.  

Målia Vang skolekorps v/Pål Diesen har vi fortsatt langsiktig driftsavtale med. De 
er svært godt fornøyd med den rehabiliterte serveringshytta med 
ytterligere utbedringer i 2015 og at området nå er mye bedre tilrettelagt 
for sommeraktivitet.  

 
 

Overnattingshytte Senger Hyttetilsyn 

Lageråkvisla (koia)  7 Kari og Nils-Jørgen Hervig. På slutten av året 
overtok Ole Anders Tomter 

Målia selvbetjent   10 Unni Thoresen, Siv Stenseth og Thor Oppegård 
(Målia-teamet) 

Målia Stouslandhytta 20 Som over 

Stenfjellhytta (kun servering) 0  Børge Jacobsen 

Åkersætra (leirsted og ubetjent) 53 Bente og Svein Ødegaard 

Skolla (leirsted og ubetjent) 27 Kari Landheim Austlid 

Godlidalshytta(stengt fra 8. juli) 5 Christian Nordlien     

Øyungshytta (åpnet 8. juli) 6 Karl Otto Oppegård 

Halgutusveen 6 Arvid Hagen  

Sandfløten 6 Tore Swensen  

Snippkoia 5 Harald Hellum. Bente Elin Lilleøkseth overtok på 
slutten av året 

Savalsætra (åpnet 3. oktober) 8 Rolf Kjellmo 

Svartskogkoia 8 Inger Marie Bjørke og Ole Lien 

Tingstadkoia 7 Geir Rønning 

Fløtdamkoia 6 Geir Rønning. Aud Norstad overtok på slutten av 
året 

Gammelsaga 5 Ellen Mohaugen 

Finnsbråten  7 Anette Andersen  

Morskogen vokterbolig 11 Torbjørn Sæther 

Overnattingskapasitet i sum: 192  
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Status på hyttene våre:  

Serveringshyttene 

Målia: Montert peisinnsats i serveringshytta. Utbedringer av verandaen er i gang; rekkverk 

ble tatt ned før vinteren, og det skal bygges sittetrinn (trapper) i stedet så det går lettere å få 

bort snøen på vinteren og ha flere sitteplasser. Utbedringer av solcelleanlegg ble foretatt i 

sommer. 

 

Stenfjellhytta: Golvet i serveringsstua ble slipt og lakket 5 strøk (de fire siste på dugnad) i 

august. Ei egnet matte legges i den mest trafikkerte gangsonen inn fra disken for å begrense 

fuktighet og slitasje. Vanntilførselen fra brønnen er akseptabel, selv om jerninnholdet 

fortsatt er høyt (vesentlig over stipulert grenseverdi). Tiltak og beredskap er beskrevet i 

fjorårets årsberetning. Ny varmepumpe ble montert rett før jul. 

 

Lageråkvisla: Vi må se på utbedringer her i 2019 når det gjelder uteområdet for 

helårsaktivitet for Barnas Turlag og enkelte bygningspunkter som bedre utlufting på do, 

vedbod til koia mm.  

 

Leirstedene 

Skolla: I annekset er vedovnene byttet ut. Det ønskes lysere maling i andre etasje i 

hovedhuset. Vi slet med snø i piper og ovner i annekset forrige vinter, men har nå montert 

nye beslag på pipene og altså helt nye ovner.  

 

Åkersætra: Bygningsmessig arbeid omfatter nytt inngangsparti og takutstikk på Jakthytta og 

takrenner på størhuset. Utskifting av vinduer er påbegynt i Jakthytta. I overnattingskoiene er 

Overnatting HHTs hytter 2018 2017 2016 2015 2014

Finnsbråten 18 24 6

Fløtdamkoia 17 34 44 34 27

Gammelsaga 36 41 21 60 54

Godlidalshytta (stengt fra 8. juli 2018) 22 112 60 106 80

Halgutusveen 54 39 42 44 41

Lageråkvisla 41 35 28 35 44

Morskogen vokterbolig 108 70

Målia 142 268 158 185 92

Sandfløten 65 90 32 83 90

Savalsætra (åpnet 3. okt 2018) 32

Skolla ubetjent 16 50 28 43 10

Skolla utleie/egen bruk 249 376 393 582 618

Snippkoia 10 31 30 25 36

Stouslandhytta utleie/egen bruk 218 278 282 29 0

Svartskogkoia 40 30 60 45 69

Tingstadkoia 44 36 26 47 35

Øyungshytta (åpnet 8. juli 2018) 183

Åkersætra ubetjent 48 102 42 127 50

Åkersætra utleie/egen bruk 1310 1408 1303 1447 1271

2653 3024 2555 2892 2517
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dørene skiftet ut og malt. Vinduer er slipt og lakket. Her har vi både hatt snekkerfirma og 

dugnadsinnsats. Vi fikk en gave fra Knud A Rasmussens legat i 2017 til disse utbedringene. I 

2019 står vinduene i størhuset på planen for oppussing. Brannslokkere er gjennomgått og 

enkelte utskiftet. 

 

Ubetjente hytter 

Godlidalshytta måtte stenges da vi åpnet Øyungshytta 8. juli pga. krav ang. villreinstammen i 

Rondane sør. 

 

Ny hytte Øyungshytta: Dette var HHTs store prosjekt i 150-års-jubileumsåret og er 

omtalt flere steder i årsmeldingen. Vi etablerte booking på denne selvbetjente hytta fra dag 

1 (og standard DNT-priser på de tre hyttene vi har tatt inn i booking-systemet). Det har vært 

enorm utfart inn til hytta, særlig av dagsturbesøkende, men også overnattingsgjester. Alt 

fungerer tilfredsstillende, og vi får svært mange gode tilbakemeldinger om flott hytte. På 

planen for 2019 står nå innkjøp av robåt og utendørs prosjekter som beising av hytta og 

raking/rydding av bakken rundt. 

Øyungshytta 12.04, 19.04 og 26.04. Oppland bygg og anlegg hadde en fantastisk effektiv 
rive- og byggeperiode på vinterføre: 

Halgutusveen: Vang Almenning har begynt tømmerdrift i området og adkomst for 
skogsmaskiner er anlagt nær hytta. Det blir enklere også for oss med inntransport av ved og 
gass m.m. Hytta er i bra stand, men taket trenger utskifting av plater de nærmeste år. Stallen 
må regelmessig justeres da grunnen er dårlig og den synker ned på midten. 
 

Sandfløten: Etter restaureringen i 2016 er hytta i bra stand både til vårt formål. Koia er en 

typisk representant for et krypinn for skogsarbeidere i årene etter krigen. Utskifting av 

vedovn kan være aktuelt for både Sandfløten og Halgutusveen. 

 

Snippkoia: Koia fikk ny hyttesjef høsten 2018, Bente Elin Lilleøkseth fra Løten. Denne hytta 
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ligger vanskelig til for adkomst vinterstid, pga. tett skog. De uvanlige snømengdene forrige 

vinter gjorde det nødvendig med en ‘redningsaksjon’ i form av måke-dugnad. Snippkoia er i 

bra stand etter oppgradering og nytt uthus. Men riving m.m. av gammeldassen gjenstår. 

 

Koia på Lageråkvisla: Her må vi tenke gode systemer ang mus. Koia blir mye brukt også av 

dagsturbesøkende, særlig når serveringshytta ikke er åpen. Ny hyttesjef er Ole Anders 

Tomter. 

 

Svartskogkoia: Her er taket reparert etter skade pga. snøen forrige vinter. I den tørre 

sommeren gikk brønnen tom for vann. Hyttetilsyn Inger Marie og Ole Lien kjørte inn 

vannforsyning i tørr sommer, noe som ble satt stor pris på av vandrerne. 
 

Ny hytte Savalsætra: HHT signerte 1. juli 2018 en leieavtale på en gammel seterbygning 

på Savalsætra, som eies av gården Grindereng.i Løten. Dette er en avtale som er signert for 

10 år, og HHT Løten vil ivareta driften av setra. Savalsætra ligger like ved Rondanestien og 

midt mellom Svartskogskoia i Mosjømarka og Målia. Den offisielle åpninga av Savalsætra var 

tidlig i oktober, og det ble lagt ned en formidabel dugnadsinnsats i løpet av sommeren for å 

oppgradere setra til godkjent DNT-standard med 8 sengeplasser, nødvendig utstyr og 

solcellestrøm. 

           
 

Tingstadkoia: På dugnad skjer det regelmessig vedlikehold årlig. De nye vinduene fra forrige 

år skal få et nytt strøk maling i 2019. Det planlegges også vedhogst i nærheten i 2019 etter 

anvisning av allmenningen. 

 

Fløtdamkoia: Ny hyttesjef er nå Aud Norstad, også kretsleder i Stange krets. Hun har tatt 

over etter Geir Rønning, som fortsetter med Tingstadkoia. Disse to koiene har samme eier, 

Romedal Almenning, som kretsen samarbeider godt med. Allmenningen har i 2018 kjørt inn 

nye vinduer og ny dør, som skal monteres neste år.  Vedhogst i området er også på planen 

neste år. 

 

Gammelsaga: Hytta er i bra stand. Det er bare ordinære vedlikeholdsoppgaver som beising, 

feiing og vedtilførsel som er i fokus. Noen klager på brunt brønnvann forekommer. Ufarlig, 

men vår generelle regel om koking av vannet fra bekker og brønner må derfor gjelde, som på 

de fleste av våre overnattingskoier. 
 

Finnsbråten: Dugnadsarbeid på Finnsbråten har i året særlig dreid seg om oppussing og 
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maling av vinduer og innsetting av ny inngangsdør til 1. etasje i HHTs del av bygget. Bygget er 

nedslitt, slik at oppussingsarbeidet på vinduene er på kanten av det forsvarlige. Men 

resultatet har hittil vært meget bra, og våre HHT-lokaler i 2. etasje er helt tilfredsstillende. 

Ny sittebenk utvendig er snekret av Thor Oppegård. Huseier Sigbjørn Stensrud har fått 

anmodning om litt trefelling rundt eiendommen for å åpne opp utsikten. 

Morskogen vokterbolig: Hytta er inkludert i vårt opplegg for booking av sengeplass, sammen 

med Målia selvbetjente og Øyungshytta. Vedlikehold m.m. tar Eidsvoll kommunes 

eiendomsavdeling seg av på svært tilfredsstillende måte. Det er nå merket sti langs kjerreveg 

opp til Lysjøen og Finnsbråten. Gjennom hyttesjef Torbjørn Sæther har vi også godt 

samarbeid med Eidsvoll Turlag. 

 

Ny giv for hyttedugnader 

Oppslutningen om fellesdugnadsarbeid på hyttene har ikke fungert like bra som 

organiseringen av stiarbeidet. HHT har jo etter hvert åpnet mange overnattingskvarter i 

tillegg til de kjente serveringshyttene på Hedmarksvidda og leirstedene i Åstdalen. Det 

kreves løpende vedlikehold og tilsyn og av og til ekstra tiltak med bygningsmessige 

utbedringer. Denne jobben kan ikke gjøres av hyttesjefen alene. 

Styret har derfor sett på en mulighet for å la styret i kretsene ha et større ansvar for å 

koordinere både sti- og hyttearbeidet i sine kretser. Mange av hyttene er rimelig bra fordelt 

på kretsene Stange, Løten og Ringsaker. I Stange inviteres hyttesjefene i kretsen med på 

kretsens dugnadsplanlegging slik at oppgavene for stier, løyper og hytter i sesongen kan sees 

og planlegges i sammenheng. Løten krets har et lignende opplegg. Dette mener styret er en 

god måte å jobbe på og har bedt kretsstyrene ta ansvar for en slik organisering. For hyttene i 

vangsalmenningen (Lageråkvisla, Stenfjellhytta, Sandfløten og Halgutusveen) kan slik 

koordinering skje fra Naturens Hus på Hamar. Men det er viktig å understreke at det ikke 

skal trekkes noen nye «dugnadsgrenser» her: uansett hvor du bor er du velkommen på 

dugnader i hele HHTs område!  

I administrasjonen vil vi se nærmere på mer effektiv planlegging, bekjentgjøring av og 

informasjon om dugnadene våre og registrering av dugnadsinteresserte medlemmer.  

 

Dugnader er gøy, lærerikt og sosialt!  😊  

 



 

13 

 

Helse, miljø og sikkerhet i HHT 

HMS-arbeidet i HHT har pågått over en årrekke, og en foreløpig oppsummering ble gjort i 

forrige årsberetning. Styrets nedsatte sikkerhetsutvalg har i året skiftet navn til 

beredskapsutvalget. Utvalget ferdiggjorde Beredskapsplan for HHT høsten 2018. Denne er 

en ramme for sikkerhet og beredskap for foreningens turaktiviteter, hyttedriften, sti- og 

løypearbeidet og vannforsyningen på serveringshyttene. Enkeltdokumenter for disse 

aktivitetene er framstilt mellom 2013 og 2017. I 2019 blir et HHT Kriseark ferdiggjort, felles 

for alle aktiviteter når det gjelder tiltak og varsling ved ulykker og uønskede hendelser. 

Planen med underdokumenter er hovedsakelig ment for turledere, dugnadsledere, 
stifaddere og hyttetilsyn og vil være tilgjengelig på foreningens hjemmeside 
 
Overnatting av skoleklasser 
Dette året har til sammen 35 (34) skoleklasser overnattet på våre utleiehytter: 4 (2) på 
Stouslandhytta, 2 (7) på Skolla og 29 (25) på Åkersætra. Flere ungdomsskoleklasser har 
overnattet flere netter. Både barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høgskoler 
bruker våre leirsteder. Dette er vi veldig glade for! Vi deltar i prosjektet DNT skole, og 
skolehytter er noe av det vi bidrar med. Vi har også utviklet Farmenkoia som nærmiljøanlegg 
særlig for Breidablikk skole – og koia blir også brukt av mange andre i skoletid og fritid. 
 

Drift av Lageråkvisla serveringshytte 
HHT driver serveringshytta på Lageråkvisla ved hjelp av dugnadsinnsats fra medlemmer og 
andre interesserte. Hytta er tilrettelagt for overnatting slik at dugnadsfolket kan kombinere 
dugnad med hyttetur. I vintersesongen holdt vi åpent alle lørdager og søndager mellom 
nyttår og påske, hele vinterferieuka og påsken til og med 1. påskedag. Høstsesongen besto 
av åtte søndager i tidsrommet 26. aug. - 14. okt. (siste helg i høstferien). Ny vintersesong 
startet med å ha åpent 2.-6. dag jul.  Til sammen ble dette 49 åpningsdager pluss to dager på 
forespørsel fra skoler som ville ha skidag. I tillegg til en fast kjerne som har vært med lenge, 
kom det en del nye dugnadsfolk til i år, og det trengte vi. I 2018 ble det lagt ned 1001 
dugnadstimer på drifta av Lageråkvisla, inkludert jobben hyttetilsyn Kari og Nils Jørgen 
Hervig gjør med innkjøp og frakt av varer, levering av vannprøver mm. En stor takk til alle og 
også til løypekjører Helge Kartomten som bidrar med frakt av varer inn og søppel ut fra 
hytta. 
Lageråkvisla er en Barnas Turlags-hytte og tilrettelagt vinterstid med skileikanlegg og utlån 
av utstyr som akebrett/akematter, truger og miniski. Særlig vinterstid er hytta et populært 
turmål både for barnefamilier og andre.  
  

Stier og løyper 
Når vi skriver årsrapporten 2018, er jubileumsåret for DNT over. For et år! Vi var forberedt til 
jubileumsåret med Rondanestien som hadde hatt ekstra fokus på vedlikehold siste to år. I 
tillegg til det spesielle været og vegarbeider på ny riksvei 3/25, melder alle lederne i sti og 
løypeutvalget om tidenes dugnadsinnsats. 
 
Sti- og løypeutvalget består av 4 medlemmer. Bente Langøigjelten (Hamar/Vang), Jan 
Schrøder (Stange), Helge Tørud (Ringsaker) og Jan Johnsrud (Løten). Utvalget har hatt 2 
møter i 2018. 
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Dette kapittelet er generelt for sti og løype og noen hovedsaker. Se Løten, Ringsaker og 
Stange krets egne rapporter lengre bak i årsmeldingen og Hamar/Vang i neste kapittel. 
  
HHT åpnet to nye hytter i 2018, Øyungshytta og Savalsætra. Begge med en flott beliggenhet, 
midt i Rondanestien. Øyungshytta medførte nedleggelse av Godlidalshytta som DNT-hytte, 
og den fra før lange etappen Godlidalshytta-Lyngbua økte med 5,5 km. Ringsaker krets med 
støtte fra administrasjonen har merket en alternativ trase til Rondanestien: Øyungshytta - 
Skolla – Hynna – Hornsjø og også merket sti fra vinterparkeringen ved Øyungen hyttefelt til 
Øyungshytta. 

    
Helge Tørud monterer nye skilt på Geitbu. Og Johannes Sandberg og Erik Ulven raster etter 
stimerking til Øyungshytta. 
 

Savalsætra ligger midt på strekningen Svartskogkoia–Målia. Nye skilt og tilrettelegging på 
stien er gjort, men økt trafikk på stien til Savalsætra krever mer vedlikehold. 
Anleggsarbeidene med framføring av ny riksveg 3 gjennom Løten krevde midlertidig 
omlegging av Rondanestien som ikke kan krysse vegen ved Tobru i anleggsperioden. 
Strekningen Veensetra–Sjølisjøen er skiltet om.  
 
Ny sti er merket gjennom Stange allmenning mellom Morskogen vokterbolig og Finnsbråten. 
Skilting og ferdigstilling skjer i 2019. 
 
Stimerkekurset 2018 ble holdt i Stange krets under ledelse av Jan Schrøder den 29/5. Kurset 
hadde først teori og utdeling av merkehåndboka, før deltakerne deltok i dugnaden på 
Bygdeberget sammen med den godt erfarne dugnadsgjengen i Stange krets. 5 nye 
stifaddere/dugnadsdeltakere deltok. 

Vedlikeholdet på stier ble preget av været - store snømengder, 
tørr vår, varm sommer, mye nedbør og sterk vind i høst. 
Toppbrekk etter stor snølast på busker og trær måtte ryddes 
etter vinteren, spesielt i Mosjømarka og sør i Stange. Den tørre 
våren krevde forsiktighet ved arbeid i terrenget.  Sterk vind på 
sensommeren og høst resulterte i trefall og rotvelt over stiene i 
alle områder.  
 
Det er hengt opp nesten 1000 blå fliser, hvorav over 750 er 
hengt opp i Stange. 300 lemmer og 4 nye benker er plassert ut i 
terrenget. 
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Implementering av HMS-prosedyre (helse, miljø og sikkerhet) for dugnadsarbeid i felt er 
påbegynt i 2018.  Dette fortsetter i 2019.  
Det er søkt om spillemidler for lemmer i fjellet for årene 2017 og 2018. Dette gjøres 
annethvert år. 
Alle punkter fra handlingsplanen er gjennomført, men vi må jobbe videre med god løsning 
for kartdata og oversikt alle skilt sammen med administrasjonen.  
Sti- og løypeutvalget presenterte for tredje gang litt av stiarbeidet på høstmøtet. Det har 
blitt en god sak for oss å gjøre.  
 
Å skape trygghet for friluftsliv med merking og vedlikehold av HHT-stier, er et praktisk 
dugnadsarbeid hvor man ser resultatene raskt. En stor frivillig innsats legges ned av 
engasjerte stifaddere og dugnadsdeltakere. Sammen er vi over 80 personer som finner glede 
i dette arbeidet på 700 km med merkede stier. Tusen takk, alle sammen. 
 
Stier Hamar/Vang 
Det er avholdt 2 møter med stifaddere og dugnadsdeltakere. Sesongen ble avsluttet med 
marsipankake, tradisjonen tro. Torsdager er etablert som dugnadsdag i Hamar/Vang. I 2018 
ble det gjennomført 4 fellesdugnader: 
Første dugnad var utplassering av lemmer over hogstområdet sør på Brumundkampen. Etter 
hogsten i 2017 anla skogsdriften en voll slik at det skulle bli bedre å gå. Store stokker er lagt 
som bru over grøfta fra veien, stien er lagt litt om og skiltet på nytt. Utfordringen var å legge 
lemmer når underlaget var knusktørt! Lemmer ble også lagt på stien ned til Brumundsjøen 
og opp til Elemitthølet.  
 
Arbeid på «trekanten» Stenfjellhytta, Appelsinhaugen, langs Kistmyra ned mot Lageråkvisla 
og opp igjen til Stenfjellhytta ble utført den eneste våte torsdagen i juni. Nye lemmer er 
plassert ut der blåmerket sti krysser lysløypa nedenfor Stenfjellhytta. Lemmer hevet og trær 
ryddet. Stien langs Kistmyra er ikke så mye gått, vi anbefaler den turen. På Appelsinhaugen 
er alle 5 stiene merket med blå stikker for å tydeliggjøre dem. 
 

Tredje dugnad hadde sitt utgangspunkt i Lageråkvisla. Fortetting av blå fliser, heving av 
lemmer, nye og større stikker på hogstflata. Beitedyra bryter ned stikkene i løpet av 
sesongen. Dugnad preget av mye knott og krøtter, kaffepausen ble innendørs. Godt 
vedlikehold utført før jubileumsarrangementet «10 hytter på 24 timer» kom til Lageråkvisla.  
 

Fjerde og siste dugnad var på Brennsæteråsen. Stifadder hadde ønsket seg en benk på 
toppen. Ny benk ble fraktet opp i fem deler og montert på en flott plass med utsikt. 
Brennsæteråsen er 764 moh, og man får et godt utsyn over Åstdalen. Benken ble innviet 
med kaffe og boller med 11 til bords. På retur ble generelt vedlikehold utført. Stigjengen 
anbefaler en tur til Brennsæteråsen. 
 
Alle stiene er ettersett, og nødvendig vedlikehold er gjort. Sviller er hevet på myrene mellom 
Kollmyrkampen – Hestfjellet – Gråberget. Brua over Nysæterbekken ved Åstholmen ble tatt 
av snøsmeltinga. Allmenningen bygde ny bru som var ferdig 1. september med god 
dugnadshjelp fra Olav.  
 
Ikke alt som vi hadde planlagt i 2018 er utført, men det er tatt med i planer for 2019.  
Til sammen er det rapportert 420 dugnadstimer. 
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Informasjon 
Tidligere hadde vi et eget informasjonsutvalg med tillitsvalgte men dette ble avsluttet på 
årsmøtet i mars 2018. Dette året er det administrasjonen som har vært redaksjonskomite for 
HHT-nytt. Det er utgitt to nr. på 20 sider hver gang. Mer fokus på temasaker og mindre på 
turdetaljer som uansett vises på nettsiden. Dette har blitt en effektiv måte å jobbe på, og 
informasjonsflyten kan nå bedre sees i sammenheng med alle andre kanaler. 
Administrasjonen bruker tid hver eneste dag på informasjon i mange kanaler: nettsidene 
hht.no og ut.no, e-post og nyhetsbrev, Facebooksidene: HHT, 4 x Barnas Turlag, DNT ung, 
DNT fjellsport Hedemarken, Målia, Lageråkvisla, Stenfjellhytta – i samarbeid med mange 
frivillige og samarbeidspartnere, Instagram. Vi er heldige som har mange gode fotografer å 
spille på som bidrar med bilder til alle disse info-kanalene. Bilder er ferskvare og noe vi 
trenger mange av! 
Vi har stadig redaksjonelle innslag i lokale kanaler som Hamar Arbeiderblad og 
Hamarradioen der vi blant annet lagde 10 radioinnslag med turforslag før sommeren. NRK 
Hedmark/Oppland sendte TV direkte fra vårt Ferskingkurs for DNT ung i hagen på Naturens 
hus. Vi sender hver uke aktivitetsinformasjon til alle lokalavisene. 
Vi ønsker å bidra med mye lokal informasjon om gode turopplevelser i vårt område og 
gjennom vinteren har vi jevnlig (ukentlig) nettsaker med særlig fokus på skiløyper, men også 
annen nyttig vinterinformasjon. Med slike vintre som vi hadde i 2018 med 3 måneder med 
skiløyper i lavlandet er det også viktig særlig å få fram informasjon om skuterløyper som 
kjøres av ildsjeler og idrettslag (ymse organiseringer) og som ikke vises på skisporet.no. Vi vil 
gjerne bidra til at så mange som mulig vet om disse mulighetene og benytter seg av dem! 
 
Værstasjon og webkamera ved Stenfjellhytta  
(følges opp av Ivar Helleberg) 
Værstasjonen har i hovedsak fungert stabilt gjennom året, selv om det har vært enkelte 
kortere avbrekk som følge av problemer med dataoverføring og i forbindelse med bytte av 
utstyr. Vindmåleren har en tendens til å fryse fast ved ugunstige værforhold vinterstid. 
PC-en var utdatert og kunne ikke lenger fjernbetjenes, og for å unngå en eventuell lengre 
driftsstans i skisesongen ble den byttet med ny, oppdatert og kraftigere modell i oktober. 

Kameraet mot sørvest er svært utsatt for at 
glasset blir dekket av snø ved nedbør kombinert 
med vind fra sørvest. Det ble derfor montert en 
kasse rundt den som skjerming. Det har trolig 
en viss positiv effekt, men det er fortsatt ikke 
problemfritt. 
Programvaren som i alle år har vært benyttet 
for å publisere værdata, er hensiktsmessig for 
vårt behov, men rutinen som publiserer grafikk 

for siste uker/siste måneder fungerer ikke lengre tilfredsstillende. Men vi er avhengige av at 
leverandøren av denne utarbeider en versjon som kan fungere med dagens nettlesere, så 
foreløpig er det ikke gjort noe med dette. 
Dataforbindelsen som går via Wimax til Bangsberget har i perioder vært litt ustabil, men 
vanligvis er den tilstrekkelig. Foreløpig har vi ikke funnet annen løsning som kan erstatte 
denne.   
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Turer og aktiviteter 
Turutvalget består av Turid Borud, Kjell Vidar Holen, Leif Bjarne Steinbakken, Jessica Grønstad, 
Renate Løvli og har Anne Helga Melting som sekretær. De har det overordnede ansvaret for 
turprogrammet til HHT. Programmet spenner fra det enkle og nære til det mer krevende, fra 
trilleturer i Barnas Turlag til toppturer med fjellsportgruppa. 
HHT har til sammen avholdt 222 turer/leire med totalt 7.323 deltagere i 2018. Det er flere turer 
enn året før, men med færre deltagere. 
For å kunne tilby et så omfattende turprogram er vi helt avhengige av våre drøyt 60 turledere. 
Turlederjobben utføres helt og holdent på dugnad, og innsatsen i 2018 tilsvarte 3.113 timer. 
Som skolering for turledere holdt HHT følgende kurs i 2018: DNT Ambassadør (en kveld med 
informasjon om HHT, DNT og allemannsretten) og grunnleggende turlederkurs (2-dagers kurs 
som gir godkjenning til å lede dagsturer i nærmiljøet). Turprogrammet vårt vises i 
aktivitetskalenderen på hht.no. 

 

Barnas Turlag 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ant. medl. i BT 504 572 617 692 795 

Ant. delt. på BT-turer 1168 1227 1367 1778 1698 

Ant. deltagere på familiearr. 1980 1920 2520 2260 1925 

 
Barnas Turlag 

Vekst i medlemsmassen de siste årene fortsatte også i 2018. Ved slutten av året var vi 795 

medlemmer, en vekst på 14,9% fra året før. Til sammenligning var veksten på landsbasis 

0,5%. Vi ser betydningen av en velfungerende struktur med overordnet ansvar for barn og 

unge i styret ved Ingeborg Nordlund, lokallagsledere og en proaktiv administrasjon med Knut 

Einar Nordhagen. Ledere av HHT Barnas Turlag i lokallagene har også i år vært Heidi Frogner 

(Ringsaker), Leif Grande (Stange), Unni Thoresen (Løten) og Britt Solvår Morken (Hamar). I 

tillegg har hver krets et antall turledere. I 2018 har det ikke vært utskiftinger i sentrale roller 

i Barnas Turlag. I det følgende presenteres noen av arrangementene i regi av Barnas Turlag 

gjennom 2018:  

 

Familiedager 

Kom deg ut-dagen på vinteren samlet også i 2018 mye folk. På Lageråkvisla samlet vi 650 

deltagere. Det er første året på noen år at vi kun arrangerer denne dagen på ett sted.  

Åkersætra og Kvennstugua var arenaer for Kom deg ut-dagen på Hedmarken i september 

2018. Om lag 350 deltagere møtte opp på Åkersætra hvor man fikk oppleve kanopadling, 

stylter, hest og kjerre, natursti, orientering og barkebåtspikking. Turbo hilste også på - til stor 

glede for alle frammøtte. For sjette gang var det også Kom deg ut-arrangement på 

Kvennstugua. Her kom det også nesten 200 frammøtte. Pinnebrødsteking, brikkeløype og 

TurTipp var nok de mest populære aktivitetene her. Familiedag på Målia i august ble også i 

år stor suksess med ca. 300 frammøtte. Arrangementet ble gjennomført i nært samarbeid 

med flere lag og foreninger, og de frammøtte fikk prøve seg på bl.a. slakkline og stylter, 

brikkeløype og stabling av vedkubber. Både serveringshytta, Stouslandhytta og den 

selvbetjente hytta var åpne.  

Vi takker for all hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade HHT'ere på dugnad disse dagene! 
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Nærturer og overnattingsturer 

Vi har til sammen ledet 92 turer, inkludert 37 trilleturer gjennom 2018.  Store og små i 

Barnas Turlag har hatt flotte opplevelser med kveldsturer og dagsturer i helgene i løpet av 

året. I tillegg har det vært arrangert overnattingsturer med orrfuglleik, padling og andre 

aktiviteter – også godt besøkt. 2018 var første året for telttur i nærheten av HHT sin nye 

hytte ved Øyungen. 34 personer deltok på en svært vellykket tur.  

Hvert år har Barnas Turlag en topptur tilpasset de eldste medlemmene (8-12 år). I år ble 

turmålet endret på grunn av værvarselet fra Hurrungane i Jotunheimen til topper i Rondane, 

blant annet Rondeslottet (2178moh). De 24 deltakerne fikk en fin og minnerik tur.   

 

Leirene 
Friluftsskoler 
HHT har arrangert to Friluftsskoler i 2018. Friluftsskolen er et tilbud på dagtid mandag – fredag.  
Nytt av året var at HHT også arrangerte en Friluftsskole i høstferieuka.  

På sommerens friluftsskole var det følgende aktiviteter: Allemannsretten, kartforståelse, 
orientering, mat på bål, ekspedisjon, frilek, trygg-i-vann-aktivitet inne i Ankerskogen 
svømmehall, leiretablering. Under friluftsskolen i høstferien var det disse aktivitetene: 
Allemannsretten, kartforståelse, orientering, mat på bål, ekspedisjon, frilek, vedkløyving, 
bruk av øks, sag og kniv, viltkunnskap, luftgeværskyting, bær og sopp, leiretablering. 
På sommeren hadde vi 4 ledere på 25 deltagere. I tillegg hadde vi en egen aktivitetsleder på 
trygg-i-vann-aktiviteten inne i Ankerskogen svømmehall. 
På høsten hadde vi 3 ledere og 14 deltagere. 
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Turboleir  
Turboleir på Åkersætra ble nok en gang en stor 
suksess. Anita Lundby var hovedleder for leiren. Uka 
var preget av knallfint vær, mye solkrem, bading 1–3 
ganger om dagen og mye aktivitet! Det ble bli-kjent-
leker, kanopadling, orientering, skattejakt med 
«selvlaget» kart + premie, barkebåt-race, kanonball i 

myra inni skogen, eventyrstien osv. «Åkersætra 
talenter» ble arrangert onsdag kveld. Det var mange 
innslag denne kvelden; sang, dans, skuespill med «Emil i 
Lønneberget», hypnoseshow, korttriks og hundeshow 
med sang. Mange flinke talenter og kreative innslag! 

Juryen bestod av noen av lederne som også var flinke til å imitere de norske dommerne i «Norske 

talenter». Torsdag var det “Mesternes mester”, og over halvparten av deltagerne sov utendørs 
under åpen himmel den siste natta på Åkersætra. Alt i alt ei veldig innholdsrik og artig uke! En 
gjeng med deltagere som var flinke til å tilby hjelp i både matlaging, oppvask, hente ved og sørge 
for at de andre rundt seg hadde det bra. Dyktige ledere som var flinke til å ta med seg ungene, 
aktivisere dem, inkluderte dem og gjorde at uka gikk veldig bra!  
 

DNT ung Hedemarken 
DNT ung har et aktivitetstilbud hver tirsdag kveld fra kl. 18-20 gjennom skoleåret. Anita 
Lundby koordinerte og ledet aktiviteten mens Knut Einar var i pappapermisjon i starten av 
2018. Fra midten av mars var Knut Einar tilbake igjen på jobb og ledet denne aktiviteten 
resten av året. Det er først og fremst deltagere i aldersgruppa 13-18 år som deltar på dette 
tilbudet. 
I løpet av 2018 har flere ungdommer startet på og gjennomført de første stegene på 
turlederutdanningen, og Tiril Syslak og Sigrid Melbye Sørum var turledere for en helgetur for 
ungdom til Lageråkvisla på høsten. Tiril Syslak, Sigrid Melbye Sørum og Johannes Sandberg 
deltok på DNT ungs landsmøte i Drammen i 2018.   
 
VinterBaseCamp ble arrangert på Åkersætra leirsted 19.-22. februar. 
Anita Lundby var hovedleder for leiren. Fire studenter fra årsstudium friluftsliv på Høgskolen 
i Innlandet var også med som ledere. 12 deltagere fikk prøve seg på bl.a. aktivitet med 
søkestenger og skredsøkere, snøhulegraving, skitur, bygging av snøklokke, isfiske og allsang 
rundt bålet under stjernehimmelen siste kvelden.  
 
SommerBaseCamp ble arrangert med Skolla leirsted som base 13.-17. august 2018. 
10 deltagere og Fredrik Blehr, Sigurd Cottis Hoff og Anita Lundby var ledere.Kjempefin gjeng 
å ha med på tur! Bading og fisking (både fersk ørret og harr ble stekt til frokost), navigering 
uten kompass ble også testet ut. Overnatting ved Bunkerudtjernet ei natt og topptur til 
Kotua (977moh) som kveldstur. De fleste fikk prøvd seg som turleder og navigere etter kart 
og kompass. Ei kjempefin uke i Åstdalen! 
 
Skolemesterskapet i friluftsliv 
25.-26. april ble Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler i Hedmark arrangert i 
Stange allmenning. Hele 16 lag fra ulike videregående skoler i Hedmark deltok, og det ble 
svært jevnt og spennende til siste slutt! Her ble de testet i fag, praktiske ferdigheter, strategi 
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og samarbeid i ett døgn. I år var det området rundt Gransjøen i Stange allmenning som var 
arena. Jønsberg videregående skole vant til slutt. 
 
OPPTUR 
Opptur er en nasjonal turdag for 8.-klassinger, og i vårt område arrangerte vi tur tre ulike 
steder for over 1100 elever og ca. 100 lærere. I Ringsaker var Helge Tørud 
arrangementsansvarlig for turen som gikk i Bjørgeberget. Her deltok elever fra Nes, Moelv, 
Brumunddal og Furnes.  
Elevene fra Løten, Romedal og Stange gikk fra Løten via Klevfos til Ilseng. Margrete Ruud 
Skjeseth var arrangementsansvarlig her. Jønsberg videregående skole hadde aktiviteter på 
gravfeltet på By. 
På Hamar deltok elever fra Ottestad, Børstad, Ener og Ajer på Opptur med sykkel som 
framkomstmiddel. Dagen ble avsluttet med mange varierte aktiviteter i regi av 
lærerstudenter fra Høgskolen i Innlandet på uteområdet til Norsk Jernbanemuseum nede 
ved Mjøsa. Knut Einar Nordhagen var arrangementsansvarlig på Hamar. 
En stor takk til Onsdagsgruppa, Skogsjentenes klubb og andre dugnadsfolk som hjelper til på 
denne flotte dagen! 

Fjellsportgruppa 
Styret i fjellsportgruppa bestod av Renate Løvli (leder), Per B Støen, Jon Simensen, Hans 
Christian Johnson og Thomas Pedersen. De er fornøyd med turprogrammet og 
gjennomføring, men 2018 var preget av at mange i styret ikke hadde mulighet til å stille opp 
like mye som tidligere. Dette resulterte i færre turer. 
HHT fikk støtte fra Erling Bjørstads stiftelse på kr 37 000 som blir brukt til innkjøp av 20 
søkestenger og 3 nødpeilere, samt å avholde skredkurs. 
Turer: Gnistrende vinterhelg i februar, Langskitur Hjerkinn-Gåsbu mars: meget vellykket 10 
deltakere, «Ta 10 HHT-hytter i løpet av 24 timer» i juni - meget vellykket, 14 deltakere. 
Løpetur over Hardangervidda ble meget vellykket (7 deltakere). Skarstinden (samarbeid med 
Gjøvik) - ble avlyst pga. dårlig vær og Kajakk- og topptur Rendalen ble avlyst pga. for få 
påmeldte. 
 

Onsdagsgruppa 
 Lederne i Onsdagsgruppas første 20 år; fra 
venstre Laila Dragerengen, Astrid T. 
Johansen, Reidun Andreassen, Sissel 
Ravnsborg 
 
Det var 12 onsdager mellom nyttår og påske, 
og da gikk Onsdagsgruppa på skitur fra 
Vollkoia, enten til Blåmyrkoia eller i det 
nedre løypenettet med pause i Vollkoia. 
Harald Normann og Hans Martin Nissen var 
fyrbøtere på begge hyttene og vertskap på 
Blåmyrkoia. Dag Erik Hovde med flere var 

vertskap på Vollkoia. Turleder var Laila Mærde Dragerengen. Deltakerne møttes enten på 
Blåmyrkoia eller Vollkoia til nistespising, allsang og opplesning. Medlemmer av 
Onsdagsgruppa bakte boller, og alle deltakere på begge koiene fikk en bolle hver.  
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Skiturer: 12 turer med til sammen 409 deltagere.  
Sommerturer: 13 turer med 376 deltagere  
Fjelltur 20.-23. august: 47 deltakere. Vi bodde på Hotel Rondablikk, med fantastisk utsikt 
over Rondane, hyggelig betjening og god mat. Hver dag kunne vi velge mellom tre turer; 
kort, middels og lang.   
Andre sammenkomster: Sesongavslutning etter vinteren på Ottestad ILs klubbhus 11. april 
med 51 deltakere og førjulssamling på Vollkoia 12. desember med 43 deltakere.    
Onsdagsgruppas 20-årsjubileum ble feiret på Høsbjør 14. november med 83 til stede. 
 

Butikk/turinformasjon 
HHT-butikken i Hamar sentrum er både butikk og turinformasjon/kontor og en viktig kanal 
mot både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi selger ullundertøy, ytterbekledning, sekker og 
diverse turutstyr og har dessuten byens beste utvalg i kart. Videre kan du ordne 
medlemskap, deponere på DNTs standardnøkkel, melde deg på turer og få hjelp med 
turforslag både lokalt og til fjells. DNT-medlemmer får minst 15 % rabatt på de aller fleste 
varer.  
Åpningstidene er kl. 10-16 mandag, tirsdag, torsdag og fredag og kl. 10-15 på lørdager. 
Onsdager holder vi stengt. 
2018 ble et godt år for butikken. Brutto omsetning og brutto fortjeneste økte, og 
varebeholdningen ble redusert med kr 86 000. Omsetningen økte med 12% og endte på kr 
834 978. Butikken har flott beliggenhet ved siden av Gravdahl på Østre Torg, men lokalene 
er små og slitne, så vi håper å få til en restaurering i regi av huseieren. 
HHT er medlem av Hamar Sentrum AS. 
 

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 

 
Vi har hatt et nytt år med det gode samarbeidet med kommunene, Sparebank1 Østlandet, 
Ankerskogen svømmehall og frivilligheten om folkehelsetiltaket «Turposter på Hedmarken» 
som får svært mange i vår region (inkl tilreisende) i aktivitet i nærmiljøet. Tallene er svært 
gode, kun Løten har hatt en liten nedgang som kan skyldes at skolekonkurransen er 
avsluttet. Takk for det gode samarbeidet til alle som har bidratt! 
  

Deltakerstatistikk turposter 2018

 Innleverte 

kort/app 

 innlev. 

Kort/app i 

2017  Totalt ant klipp 

 Totalt 

antall klipp 

i 2017 

Barn/unge 

innlevert *

Barn/unge 

klart kravet

Ant pers 

tatt alle 

postene

Ringsaker 1 950            2 220            14 000                   13 500          245 220 700

Løten 344               541               1 796                     3 291            73 72 80

Stange 799               692               5 279                     5 300            199 190 202

Hamar 4 544            3 100            92 509                   57 506         860 300 584

sum totalt 7 637            6 553            113 584                 79 597         1377 782 1566

Det er 572 barn/unge som har benyttet gavekortet i Ankerskogen

* vi har feilkilde siden vi mangler fødselsår på ikke-medlemmer i appen SjekkUt
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I tillegg til vårt vanlige turprogram:   
I 2016 startet vi et tilbud om friluftsliv for 
utviklingshemmede (FTU) som er en nasjonal DNT-
satsing ledet av Eirik Dahl som bor på Hamar. Det 
første året hadde vi turkveld annenhver uke og det 
siste 1 ½ året har vi hatt aktivitet en kveld i 
måneden. Vi har variert litt på hvor aktiviteten har 
foregått og vi har hatt samarbeid med andre 
grupper som Grobunn og en gruppe fra Stange 
kommune som gjør forskjellige opplegg i fritiden. Vi 
hadde håp om å treffe flere hjemmeboende og de 
som bor i boliger i alle fire kommunene. Dette sliter 

vi med og vi har foreløpig avsluttet dette opplegget og så skal vi vurdere det igjen før 
sommeren om det kan være aktuelt å starte opp igjen eller eventuelt finne en litt annen 
form.  
I tillegg har vi samarbeidet med kulturkontoret i Hamar kommune om turer for voksne med 
psykiske utfordringer. Etter mange år blir samarbeidet nå avsluttet fordi kulturkontoret 
viderefører opplegget alene. Vi har også hatt faste turer med tilrettelagt friluftsliv for 
utviklingshemmede i nærmiljøet. I september samarbeidet vi med Røde Kors om en dagstur 
fra Liomseter (buss fra Hamar). Vi organiserte ett lag og deltok på «Stafett for livet» på 
Sveum i juni som støtte til Kreftforeningen. 
Vi tilrettelegger mye for egenorganisert aktivitet gjennom vårt arbeid på nett (ut.no, 
nettsiden vår, butikken, kart, nærmiljøstier, turposter, sosiale medier). Dette er aktivitet som 
er svært viktig i folkehelsearbeidet – særlig å legge til rette for nærmiljø hverdagsaktivitet! 
 

Samarbeidsparter og prosjekter 
 Vi takker Sparebank1 Østlandet og Norsk Tipping for nok et år med positive 

sponsoravtaler. Norsk Tipping tok i 2018 et veldig artig initiativ før turen fra Sjusjøen til 
Gåsbu og lagde «drikkestasjon» med både varmt og kaldt drikke og annet påfyll og til og 
med skismørere fra Norges Skiforbund som hjalp oss med skiene våre! Dette ble svært 
godt mottatt av alle som gikk den lange dagsturen på ski – og jammen stiller de opp igjen 
med drikkestasjon når vi skal gå samme turen for 25. gang i 2019 (lørdag 2. mars).

 
 Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område: Pihl AS, Furnes, Vang, 

Løiten, Romedal og Stange Almenning. Vi har god og jevn dialog og årlige 
samarbeidsmøter med de fleste av disse store utmarkseierne der vi oppdaterer 
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hverandre og avklarer både fellespunkter og hva vi ellers driver med. Dette er svært 
viktig og nyttig. 

 Vi har levert høringsuttalelser ang. utbygging av Klukhagan og kommuneplanen Hamar. 
Vi har også deltatt i brukermedvirkningsprosess i forbindelse med kulturplan i Hamar + 
sitter i en prosjektgruppe som ser på god bruk av en avsetning til nærmiljø friluftsliv i 
Hamar. Det har også foregått en prosess med verdikartlegging av friluftslivsområder i 
Hamar som administrasjonen har bidratt til. Vi deltar også aktivt i høringsuttalelser via 
FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) i Hedmark. 

 Vi har lenge hatt en merkelig inndeling av DNT-medlemsområde i Elverum og nå i løpet 
av 2018 har vi vært gjennom en prosess med de medlemmene det gjelder om de ønsker 
å bli værende i HHT (enhver velger jo hvilken medlemsforening man ønsker å tilhøre – 
men i utgangspunktet følger den adressen). Hele Elverum kommune tilhører nå 
medlemsområdet til DNT Finnskogen og omegn. HHT mistet om lag 80 medlemmer på 
denne «ryddingen». 

 Vi har holdt forskjellige foredrag og flere med fokus på 150-årsjubileet: Margrete har 
holdt foredrag for Øyungen vel, Storhamar Lions og Løten Rotary. Sigrid har holdt 
foredrag på Kylstad skole. Hans Ruud holdt foredrag i Hamar Rotary. 

 Vi har hatt to ukesopplegg med utplassering av ungdomsskoleelever; to jenter fra 
Ottestad var hos oss en uke og var blant annet med på opprydding på Stenfjellhytta og 
de lagde turreportasje fra overnattingstur i Mosjømarka. En av våre aktive DNT ung-ere 
(Johannes Sandberg) var også utplasser fra Furnes og var med på stimerking og GPS-
sporing og klargjøring av Øyungshytta. 

 Vi har markert DNT 150 år på flere måter 
gjennom året. På selve hovedfeiringen i Oslo 
Spektrum 19. januar var vi 50 fra HHT som var 
tilstede og satt samlet. Søndag 21. januar feiret 
vi selve bursdagen med Kom deg ut-dagen på 
Lageråkvisla (tidligere enn vi pleier). Vi har 
gjennomført to spesielle «jubileumsturer»; 
langtur fra Hjerkinn til Gåsbu (Sjusjøen) med turledere fra fjellsportgruppa og «Ta 10 
HHT-hytter i løpet av 24 timer» i juni. Fjellsportgruppa hadde ideen og turopplegget på 

24 timers-opplegget med god assistanse fra 
administrasjonen. Dette ble en artig måte å 
bruke vårt eget hytte- og stinett på! Vi har de 
to siste årene hatt fokus på Rondanestien 
fram til jubileumsåret og vår virkelige 
storsatsing var Øyungshytta – og i tillegg fikk 
vi til Savalsætra som en «jubileumsbonus» på 
slutten av året. Dette året har vi også opplevd 
en stor interesse for friluftsliv og vår forening 
i mange kanaler og særlig NRK-satsingen 
«Monsen minutt for minutt» satte hele DNT 
skikkelig på kartet i sommer. 

 Vi har samarbeidet med DNT Lillehammer om felles sti mellom Skolla og Hornsjø – DNT 
Lillehammer har lenge hatt en merket sti fra Hornsjø til Hynna og nå merket vi fra Skolla 
til Hynna og i tillegg har vi gjennomgående skilting til Øyungshytta som et alternativ til 
Rondanestien om Lyngbua (svært lang dagsetappe nå fra Øyungshytta til Lyngbua). 

 Vi driver litt langsiktig arbeid for å få kloppet litt på svært våte punkter helt nord av vår 
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trase av Rondanestien før Nyskolla. Vi har nå fått lov av grunneieren men vi mangler 
fortsatt svar på vår søknad til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre som forvalter 
Hemmeldalen naturreservat. 

 I juni tok vi imot en nordisk forskersamling med tema skog i regi av Fylkesmannen i 
Hedmark på befaring på Åkersætra. 

 Vi har godt samarbeid med Hedmark fylkeskommune med økonomisk støtte til vårt 
arbeid for barn og unge, OPPTUR (buss og frukt), Skolemesterskapet i friluftsliv for 
videregående skoler.  

Ilsengstiene ble kåret til 
«Innlandets turrute» av 
Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner og er 
nå videre i den nasjonale 
finalen som kårer 
vinneren under 
Stikonferansen i Bergen 
12.-13. mars 2019. Vi er 
stolte og glade over 
kåringen så langt – og 
glade for premien på kr 
50.000,-. 
 

 Vi har i mange år hatt godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark sine friluftslivstudenter 
som har vært i praksis hos oss og de har også deltatt med rigging av skileikanlegget på 
Lageråkvisla i forbindelse med Kom deg ut dagen. Dette studiet ble avsluttet til 
sommeren 2018, så dette samarbeidet er derfor avsluttet – vi takker for mange gode 
opplevelser og opplegg sammen med både lærere og studenter i mange år! 
 

Økonomi 
Driftsåret 2018, har en inntekt på nesten 6 mill. kroner, en fin økning på medlemskontingent 

og salg i butikk, noe mindre på fellesturer. 

Årets resultat er på minus kr 1.304.661. Årsaken er bygging av Øyungshytta som totalt ble en 

kostnad på ca. 3 mill. Budsjettet for 2018 viser et underskudd på 1,8 mill., 500.000 mer enn 

hva resultatet ble. Det er søkt om tippemidler i DNT-ordningen, beløpet er 1,4 mill. som vi 

regner med kommer i 2019. 

Totalt er det mottatt kr 2.349.310 i gaver og tilskudd. 

Sparebankstiftelsen Hedmark gav 500.00 kroner til Øyungshytta, og Stange (50.000), Løten 

(50.000), Hamar (100.000) og Ringsaker kommune (150.000)  gav alle tilskudd til 

Øyungshytta og det er vi veldig glade for! I tillegg mottok vi gave fra Knud A. Rasmussen 

legat på 150.000 kronet til hytteprosjektet. TUSEN TAKK! 

Det er i løpet av året mottatt 2 bidrag fra dødsbo, kr. 50.000 etter Ola og Randi Hagen til 

serveringshyttene i Vangsåsen og kr. 100.000 fra Jorunn Toverud til tilrettelegging for barn 

og unge i Hamar. 
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Det er meget god økonomisk styring i HHT, årsregnskapet er gjort opp med en balanse som 

viser sum eiendeler hele foreningen (inkl. kretsene) på 6.971.410. 

Styret takker alle som har gitt tilskudd og gaver til HHT i 2018. 

En stor takk også til alle som har jobbet dugnad også siste året, imponerende innsats. 

 

 

Hamar den 14 feb. 2019 

 

Kristen Bartne  Bente Langøigjelten  Tore Nilsen  Turid Borud  

leder   nestleder og sti/løype  hyttekoordinator turutvalget 

 

Aud Norstad  Helge Stikbakke  Rolf Kjellmo  Ingeborg Nordlund  

Stange krets  Ringsaker krets Løten krets  Barn og unge 

 

        Margrete Ruud Skjeseth 

        daglig leder 
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ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER  
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2019  

 

RIKT LIV MED ENKLE MIDLER 
 

 
Fellesturer og arrangement, åpne for alle og godt og variert tilbud. Utvikle tilbudet for barn 

og unge. Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet. Fjellsportmiljøet - trenger å bli flere med.  

Sikkerhet og kompetanse med særlig satsing på skredkunnskap. Inkluderingsåret «I naturen 

er alle velkommen».   

 

 
Ferdigstille 2018-prosjektene Øyungshytta og Savalsætra. Videreutvikle Lageråkvisla som 

Barnas Turlag hytte særlig utendørs barmark og hytteutbedringer. Finne langsiktig driftsform 

for Stenfjellhytta. Vurdere taket på Stenfjellhytta. Vedlikeholdsoppfølging Åkersæterbrua. 

Jevnt og kontinuerlig vedlikehold av stiene våre. Forberede god løsning egne kartdata + god 

oversikt alle skilt. Nærmiljøkart Stange og Tangen (Stange krets). Starte arbeidet med å lage 

en HHT-bok med turforslag (modell fra DNT Lillehammer). Økt tilrettelegging for 

barnefamilier på alle våre serveringshytter. 
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Energiløsning serveringshytta Målia, hva er mulig å få til? «Bymark»-satsing Hamar. 

Organisering av saker; administrasjonen trekker i trådene og involverer aktuelle personer og 

andre fra sak til sak. «Raus sporløs ferdsel»: Oppfordre til rydding både etter deg selv og 

andre (holdningsskapende arbeid). Følge opp offentlige planprosesser og annet som påvirker 

vår aktivitet. 

 

 
Butikken: forbedre lokalene både for ansatte og kunder. Implementere beredskapsarbeidet i 

alt dugnadsarbeid. DNT ung ønsker å få utdannet unge turledere og satsing på 

«Miljøvettreglene». Fornyet fokus på god organisering og særlig på rekruttering av nye 

dugnadsfolk. Barnas Turlag trenger flere turledere i Ringsaker. Vi heier på Ragnhild Narum 

for gjenvalg til DNTs landsstyre. Forberede HHTs 90-års jubileum i 2020. 

 

 
Følge med på/forberede digitalisering av regnskap – med helhetlig blikk og kanskje i en DNT-

organisering. Søke tilskudd og følge opp gaver og støtte. Vise helhetlig balanse for 2018 

(samle alle tallene for hele organisasjonen). 

 

 
Aktiv oppfølging av nettside, sosiale og trykte medier, koordinert av administrasjonen. 

Nettsiden binder vår organisasjon sammen og bør vises og brukes på egne møter. 

Opprydding og kvalitetssikring av det vi har liggende på nye ut.no. Barnas Turlag 

halvårskalender trenger ny form på utsendingen. 

 

 
DNT hyttebooking (drift og vurdering av om vi skal legge inn flere hytter). 

Regnskap/økonomistyring. Office365 dokumentdeling. Bilder til ut.no. Følge med på 

utvikling av digital struktur i DNT.  

 

 

MÅL MEDLEMMER INNEN UTGANGEN AV 2019: 

BARNAS TURLAG   900 

HHT      6.000 
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Budsjett 2019 
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Sak 5 - Innkomne forslag 
Ingen saker 

Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap 

Løten krets 
 

Styret i HHT Løten har bestått av: 
Leder:     Rolf Kjellmo 
Nestleder:    Jessica Grønstad 
Kasserer:    Rolf Wright Hagen 
Sekretær:    Steinar Østlie 
Styremedlem (stiansvarlig):  Jan Johnsrud 
Styremedlem:    Kirsten Nereng Bergseng 
Varamedlem:    Jan Arild Lerudsmoen 
Varamedlem:    Kirsten Alfei 
 
Det er avholdt 7 styremøter, 2 planleggingsmøter ang. dugnad, stier og Tirsdagstrampen og 
2 ekstraordinære møter i forbindelse med leie av Savalsætra. 
 
Verv i HHT hovedforening: 
Styremedlem: Rolf Kjellmo 
Medlem turutvalget: Jessica Grønstad 
Medlem sti- og løypeutvalg: Jan Johnsrud 
Medlem Barnas Turlag: Unni Thoresen    
 
Barnas Turlag med leder Unni Thoresen, styremedlemmer Terje Evensen og Marianne Mittet 
samt 1 repr. fra hver barneskole. De har avholdt 5 styremøter i perioden. 
Turposter i Løten: Leder Torgeir Volden 
 
Medlemmer 
Antall medlemmer pr. 31.12.18: 389 (2017: 367) 
 
Året 2018 
Året 2018 ble på mange måter et hektisk år for alle de som trofast stiller opp på aktiviteter 
og dugnader. Vinterens snøvær og mange stormer førte med seg så mye toppbrekk ute i 
skogen som det ikke har vært registrert på mange år. Store deler av vårt stinett ble berørt av 
dette, og det ble brukt svært mange dugnadstimer på opprydding og klargjøring. Når dette 
arbeidet var utført, så kom det en ny og sterk storm i sommer som medførte mange 
rotvelter, så da var det bare å starte på nytt igjen. 
HHT har pr. 1. juli signert en leieavtale på en gammel seterbygning på Savalsætra, som eies 
av gården Grindereng. Dette er en avtale som er signert for 10 år, og HHT Løten vil ivareta 
driften av setra. Savalsætra ligger like ved Rondanestien og er et midtpunkt mellom 
Svartskogskoia i Mosjømarka og Målia. Den offisielle åpninga av Savalsætra var tidlig i 
oktober, og det ble lagt ned en formidabel dugnadsinnsats i løpet av sommeren for å 
oppgradere setra til godkjent DNT standard med 8 sengeplasser, nødvendig utstyr og 
solcellestrøm. 
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Aktiviteter som Tirsdagstrampen, Turposter og Barnas Turlag er veldig populære, og 
tilbakemeldinger fra brukere er bare av positiv karakter. Dette må vi fortsette med i årene 
fremover! 
 
En fantastisk innsats av aktive dugnadsfolk og medlemmer i HHT Løten, et godt og positivt 
samarbeid med Løiten Almenning og andre aktører i Løten gjør at vi ser med stor iver og 
pågangsvilje mot kommende år. 
 
Økonomi 
Kretsen har en stabil og god økonomi med et høyt aktivitetsnivå som forutsetter en nøktern 
og ansvarsfull drift. Regnskapet viser et overskudd på kr. 986,00 og en egenkapital på kr. 
193.185,00.  Det vises til vedlagte regnskap. 
 
Handlingsplan 2018 
Handlingsplanen for 2018 ble utført tross store utfordringer og merarbeid med mye 
toppbrekk og rotvelt i Mosjømarka og på fjellet på vårt stinett. Dette pga. mye tung og våt 
snø i vinter og sterk vind i vår/sommer. Her gjorde dugnadsgjengen, i samarbeid med Løiten 
Almenning, en kjempejobb. I tillegg ble det lagt ut nye 150 klopper der det var størst behov, 
samt omlegging av Rondanestien pga. veiarbeid mellom Myklegard og Elverum. Det er også 
lagt ned et betydelig arbeid i oppgradering og vedlikehold av skilt og merker og 
rengjøring/vedforsyning til koier som vi disponerer i allmenningen.  Som ekstra utfordring og 
mange dugnadstimer kom arbeidet med å oppgradere Savalsætra til godkjent DNT-standard 
etter at 10 års leieavtale ble signert 1. juli.  Åpning 4. oktober 2018, og det har vært mye 
besøk og mange overnattinger i perioden oktober -18 til januar -19. 
Våre 29 aktive stifaddere har også i år gjort en flott innsats på vedlikehold og rydding av sine 
områder, og det er registrert ca. 310 timer i dette arbeidet.  Totalt registrert dugnadsinnsats 
utført av aktive medlemmer i HHT Løten (fellesdugnader + stifadderinnsats) utgjør i 2018 ca. 
1140 timer. 
 
Barnas Turlag 
Barnas Turlag i Løten har også i 2018 vært meget aktiv og har arrangert/deltatt på 15 
arrangement. Her kan nevnes som eksempel: Måneskinnstur til Klekkefjellet (35 deltagere), 
Pilking på Rokosjøen (58), Finn Fram-dagen (ca. 125), Måliadagen (ca. 300), Familiedag på 
Budor (ca. 1500-2000)  + mange andre flotte turer og opplevelser. 
Noen av arrangementene har vært i samarbeid med andre lag og foreninger. 
 
Turposter i Løten 
Det var lagt ut 10 turposter i 2018, fordelt slik at de skulle være enkle å finne og at de skulle 
ligge i tilknytning til merkede stier. Sesongen varte fra 1. mai til 14. oktober. Totalt 344 
deltagere registrerte 1796 klipp på kort eller i DNT SjekkUT-appen, hvorav 80 deltagere 
hadde besøkt alle 10 turposter. 
Sammen med Løten O-lag ble det arrangert en hyggekveld med premieutdeling, og 
Kulturskolen i Løten stod for kulturelle innslag. 
 
Tirsdagstrampen 
Tirsdagstrampen har i 2018 gjennomført 11 turer med til sammen 249 deltakere etter 
tradisjonelt opplegg. 
Turene har vært lokalisert og godt fordelt over hele bygda. Årets siste tur på Målia ble 
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avsluttet i Stouslandhytta med sedvanlig marsipankake og trekning av premie blant årets 
deltakere. Til og med 2018-sesongen er det gjennomført 346 turer i Tirsdagtrampens regi. 
Gjennomsnittlig deltagelse på årets tur har vært 23, noe som er en liten nedgang fra 
foregående år. Kan det skyldes den ekstreme varmen vi hadde en periode? 
 
Informasjonstiltak 
HHT Løten har egen Facebookside (Hamar og Hedemarken, Løten krets) der vi jevnlig legger 
ut bilder og korte innlegg om dugnader, hytter og turforslag. Innleggene får god respons, og 
vi har etter hvert fått flere enn 600 følgere. 
Barnas Turlag har egen Facebookside (Barnas Turlag Løten) og fast spalte i Løtenavisa. 
 

 
  

LØTEN KRETS

REGNSKAP PR. 31.12.
REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

INNTEKT 2018 2018 2017

Medlemskontingent 10 000         9 000         9 175           

Løten kommune-skolekonk. 3 000           3 000         3 000           

Tilskudd løypekjøring 37 500         37 500       32 000         

Frifond 10 767         17 500       13 500         

Andre tilskudd og gaver 15 937         10 000       10 079         

Andre inntekter 5 129           4 000         14 410         

Renteinntekter 1 005           500            886              

Sum inntekter 83 338         81 500       83 050         

UTGIFTER

Møteutgifter 8 239           8 000         9 947           

Barnas Turlag, skolekonkurranse 2 267           6 500         6 000           

Løypetilskudd 37 500         37 500       32 000         

Skilting og merking 200              2 500         2 554           

Turutgifter 6 947           8 500         8 269           

Annonser 3 085           6 000         6 896           

Andre utgifter 24 114         12 000       14 265         

Sum utgifter 82 352         81 000       79 931         

Årets overskudd 986              500            3 119           
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Stange krets 
Styret har bestått av: 
Leder                Aud Norstad    HHT-styret, Fysak og bindeledd 
Nestleder         Jan Schrøder    Stier og kart 
Kasserer           Brit Karlsen 
Sekretær          Trine Lauritzen 
Styremedlem   Thor Ludvig Løken 
1. vara   Kjell Vidar Holen   Turutvalget i HHT 
2. vara   Asbjørn Korsbakken 
Valgkomite: 
Ragnhild Hørsand, Kari Landheim Austlid (leder) og Terje Breirem 
 
Medlemmer:   
Det er 1 122 HHT-medlemmer bosatt i Stange krets, noe som er en oppgang på 65 personer 
sammenlignet med året før. 
 
Aktiviteter: 
Styret: 
Det har vært avviklet tre styremøter. Leder har deltatt i HHT sine styremøter, og nestleder er Stange 

krets sin representant i sti- og løypeutvalget i HHT hvor han også er vara. 

Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «10 steder i Stange» som er et ledd i 

folkehelsearbeidet.  Fysakbrosjyren har vesentlig blitt delt ut til skoler, barnehager og turgrupper 

samt at det er lagt ut i Stangehallen, butikker, kommune og bibliotek.  Opplegget ligger også ute på 

HHT sin nettside; hht.no.  Siden vi begynte med registrering i appen «DNT SjekkUt» har antall 

kvitteringer for postbesøk steget betydelig.  Etter endt sesong arrangerte vi tradisjonell avslutning i 

kantina i Stange kommunehus med 70-80 fremmøtte.    

På høsten ble arrangementet ”Kom deg ut-dagen” avviklet sammen med Barnas Turlag i Kvennstugua 

hvor ca. 200 møtte fram. 

 

Stiaktivitet:  

HHT har nå ansvaret for 172 km sti. Stinettet har økt med 3 km i 2018, dette er en ny strekning over 

Botolfshøgda fra Lysjøen til Ulvintjern. Stien ligger i Stange allmenning, men er i sin helhet i Eidsvoll 

kommune. Merkinga skal forlenges ned til den nye hytta på Morskogen. 

Stinettet ligger i hovedsak mellom Stange og Tangen og mellom E6 og Mjøsa, men det er også stier i 

Furuberget sør for Tangen, i Bygdeberget i Åsbygda og i begge allmenningene der Rondanestien går 

fra Lysjøen på grensa til Eidsvold i sør til Nybuåsen på grensa til Løten i nord. 

HHT Stange samarbeider med andre lag på deler av stinettet: 

• På ca. 30 km av Rondanestien er det daglige vedlikeholdet overlatt til Romedal Almenning 

Turstilag (RAT).  

• Ilsengstiene vedlikeholdes i samarbeid med Ilseng IL, og her er det Ilseng IL som står for de 

fleste av dugnadstimene. 

• Stiene i Sørbygda (Romedal) vedlikeholdes i samarbeid med Sørbygda vel. 

• På den sørligste delen går Rondanestien i samme trasé som Pilegrimsleden. Vedlikeholdet 

her støttes av Pilegrimssenteret i Hamar. 
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I 2018 var i alt 33 stifaddere i aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs stinett i Stange. Det er 

samme antall som året før. Etter egne anslag har de brukt rundt 690 timer. Da er ikke timene til RAT 

regnet med.  

Det ble i løpet av våren arrangert sju «tirsdagsdugnader» på HHT-stiene i Stange. I tillegg til rydding 

og merking av den nye stien over Botolfshøgda jobbet dugnadsfolket med opprusting av stiene i 

Stange øst, merking av stien til Fysakpostene på Ihleberget og Bygdeberget og skilting av 

Bygdeberget. De to siste dugnadene ble brukt på Rondanestien for å ruste den opp i anledning 

jubileumsåret 2018. De fleste gamle blåmerkene ble skiftet ut, alle skilt ble tatt hjem og pusset og 

vasket og satt opp igjen, og det ble rensket grundig opp langs stien.  

32 personer var med på minst én av dugnadene, og dette utgjorde totalt 375 dugnadstimer. Mange 

av stifadderne er også med som faste dugnadsdeltakere. 

 

Hytter: Vi har nå 4 hytter i vårt område langs Rondanestien; Tingstadkoia, Fløtdamkoia, Gammelsaga 

og Finnsbråten.  I tillegg har HHT sammen med Eidsvoll Turlag ansvar for drift av Morskogen Vokter- 

bolig i sommerhalvåret.   

Vi har hatt ved- og vaskedugnad på Tingstadkoia og Fløtdamkoia. Allmenningen har kjøpt inn dør og 

vinduer for innsetting på Fløtdamkoia nå til våren. 

Turer: I Stange krets har det vært arrangert 5 fellesturer med 146 deltakere. I tillegg kommer 9 

arrangement i Barnas Turlag sin regi med 300 deltagere pluss ca. 200 til stede i Kvennstugua i 

september.  Det har vært noe mindre turer på programmet sammenlignet med årene før, men 

fellesturene klarer allikevel å opprettholde antall deltakere totalt sett.  

Vi samarbeidet med DNT Odal og DNT Finnskogen om en jubileumstur fra Strandlykkja til 

svenskegrensen hvor vi var delaktig i overnatting og servering ved Gammelsaga den første natta.  

Arrangementet ble avviklet over to langhelger i august og september. 

Økonomi: Stange krets har en bra økonomi. Den gir oss muligheter å være bidragsyter til gode 
aktiviteter i vårt område. Året 2018 har et underskudd på kr 37.835. Egenkapitalen er på kr 97.250.  
Det er fordelt ut kr 40.000 til 8 forskjellige skigrupper i tilskudd til løypekjøring. 

Regnskapet for kretsen føres i henhold til felles retningslinjer fra HHT og revideres som en del av 

regnskapet for HHT. 

Stange, 31.01.2019 

Aud Norstad                   Jan Schrøder                      Brit Karlsen 

Trine Lauritzen                                     Thor Ludvig Løken 
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Barnas Turlag Stange på tur til Farmenkoia på Ilsengstiene 

  

STANGE KRETS

REGNSKAP PR. 31.12.
REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

INNTEKT 2018 2018 2017

Medlemskontingent -              26 425         

Andre tilskudd HHT 17 500         36 000        7 500           

Tilskudd løypekjøring 23 000         23 000        23 000         

Andre inntekter 5 944           11 431         

Renteinntekter 498              1 000          484              

Sum inntekter 46 942         60 000        68 840         

UTGIFTER

Møteutgifter 8 750           20 000        13 343         

Løypetilskudd 40 000         40 000        40 000         

Skilting og merking 24 436         20 000        14 679         

Hytteinvesteringer 663              -             3 099           

Folkeaksjonen/ Fysak 4 069           5 000          3 000           

Andre utgifter 6 859           3 000          2 225           

Lokalt turkart -              30 000        -              

Sum utgifter 84 777         118 000      76 346         

Årets underskudd  -37 835        -58 000       -7 506          
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Ringsaker krets 
Styret har bestått av 

 

Valgkomite: Helge Tørud (leder), Ola Johan Basmo, Trine Standal Modell, Vara: Kjell Hauge 

Medlemmer  

Antall medlemmer i Ringsaker krets har økt med 79 personer (5,3 prosent) i løpet av året 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall medlemmer 1168 1227 1232 1285 1381 1494 1573 

 

Aktiviteter 

Styret 

Det er holdt fire styremøter i året i tillegg til kretsårsmøte. Styremedlemmene har deltatt i 

gjennomføring av aktiviteter. Leder deltar som styremedlem i HHTs styre. Nestleder er 

kontaktperson for 10-topper-samarbeidet. Styremedlemmene for Barnas Turlag, Turutvalget og Sti- 

og løypeutvalget deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i sine utvalg. Leder 

representerer HHT i styret for Vollkoia Turløyper.  

 

Barnas Turlag 

13 svært varierte aktiviteter er gjennomført i løpet av året. Ytterligere to arrangement var planlagt, 

men avlyst på grunn av vær/manglende påmelding. Det har vært samarbeid med Nes og Helgøya 

Bygdekvinnelag om ett arrangement. Overnattingstur til Øyungen ble gjennomført i samarbeid med 

Barnas Turlag i Hamar. 

 

Turer og aktiviteter for voksne 

Åtte dagsturer i HHTs turprogram er gjennomført i Ringsaker i 2018. Deltakerantallet har variert fra 7 

til 59. Utfordringene har vært ganske forskjellige, fra løpetur langs By-i-mellom fra Moelv til 

Brumunddal til Jessnesrunden på kveldstid. Samlet oversikt over turene går fram av HHTs 

årsmelding. I tillegg har vi arrangert tur til Bjørgeberget for deltakerne på introduksjonsprogrammet 

til Voksenopplæringen i Brumunddal. 

Leder Helge Stikbakke 

Nestleder  Anne Frogner Mausethagen 

Kasserer Harald Solberg 

Sekretær Erik Haugen 

Styremedlem Turutvalget Leif Bjarne Steinbakken 

Styremedlem Sti- og løypeutvalget  Helge Tørud 

Styremedlem Barnas Turlag Heidi Frogner 

Varamann Einar Haakon Røhr 

Varamann Inge Sætha 
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Sti og løype 

Stien fra Nesvegen/Kvarbergvika til Bangsberget (som egentlig heter Liberget) er skiltet og merket. 

Birkebeinerstien ved Nysætra er lagt om og nyskiltet, og det er skiltet fra Golidalshytta via Geitbu og 

Skolla til Hynna. Det er satt ut enkle sittebenker langs Høybyrunden. En del klopper er lagt ut, og det 

er gjennomført rydding av snøbrekk og annet vedlikehold på stinettet. 

Finn fram dagen 

Den tradisjonelle «Finn fram-dagen» på Vollkoia ble arrangert sammen med Furnes Almenning, 
Brumunddal Hagelag, Ringsaker Orienteringslag, Ringsaker Jakt og Fiskeområde/Hedemarken 
Fluefiskeforening og Brumunddal Speidergruppe 17. juni. Aud Jovall gjør en flott innsats med å 
koordinere arrangementet. 
 
10 topper Ringsaker 
HHT Ringsaker gjennomfører 10 topper Ringsaker i samarbeid med Ringsaker kommune og Ringsaker 
o-lag. Årets turer gikk til Kosshagen, Kroktjernet, Tytterbærtoppen, Kalldalsveberget, Leinvanghøgda, 
Åsberget, Brattberget, Sisselberget, Taterungskampen og Mostfjellet. Totalt antall innleverte kort 
med alle poster er 1950 (papir og app). For første gang er det innlevert flere via app enn på papir. 
 

 

Takmåkedugnad på Åkersætra 
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Klargjøring av Øyungshytta 
 

RINGSAKER KRETS

REGNSKAP PR. 31.12.
REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

INNTEKT 2018 2018 2017

Medlemskontingent 12 984         38 000       37 350         

Andre tilskudd HHT (frifond) 7 500           12 000       12 447         

Tilskudd løypekjøring 25 000         40 000       25 000         

Andre inntekter 2 000           2 000         2 000           

Renteinntekter 1 109           1 000         1 643           

Sum inntekter 48 593         93 000       78 440         

UTGIFTER

Møteutgifter 1 427           5 000         1 528           

Finn Framdagen, Barnas turlag 2 113           15 000       2 532           

Løypetilskudd 40 000         40 000       30 000         

Skilting og merking 2 150           16 470         

Turutgifter 5 533           18 000       5 581           

Annonser 5 000         1 168           

Andre utgifter -              10 000       480              

Sum utgifter 51 223         93 000       57 759         

Årets overskudd -2 630          -             20 681         
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Referat HHTs årsmøte  
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VEDTEKTER  

 

VEDTEKTER  

for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT  

(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)  

Sist revidert/endret 07. mars 2018 

 

1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på 

Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen: 

• bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

• drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

• opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og samarbeide med andre om skiløyper 

• gi ut sti-/løypekart 

• arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer 

• drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon 

• utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler, bedrifter 

og lokalmiljøet for øvrig 

• skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre organisasjoner 

• og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål 

 

2. Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 8 medlemmer: 

• Leder og 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år av gangen, 

de øvrige velges for 2 år. 

• Lederne av de tre kretsene som velges av kretsenes egne årsmøter.  

• Det velges personlige varamedlemmer for de årsmøtevalgte styremedlemmene. 

• Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. 

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

3. Styrets oppgaver: 

• ivareta HHTs formål på alle områder 

• se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler 

• sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt ivareta 

personalansvaret 

• sørge for at HHT har en sunn og god økonomi 

• organisere og velge nødvendige utvalg, slik som turutvalg, sti/løypeutvalg, barn og 

unge, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide retningslinjer for utvalgene 

• avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg 

• velge delegater til landsmøtet i DNT 
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4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 5 uker i forveien.  Fristen for å 

fremme forslag til årsmøtet er 4 uker før årsmøtet. Fristen for frasigelse av verv er 4 uker før 

årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent. 

 

5. Årsmøtet har som oppgave: 

• behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett 

• fastsette årskontingent for ordinære medlemmer hvis disse skal avvike fra DNTs 

standardsatser. 

• behandle innkomne forslag fra medlemmer 

• velge styret som består av:  

a. styreleder 

b. leder i turutvalget 

c. leder for barn og unge 

d. leder i sti- og løypeutvalget 

e. leder av hyttedrift 

f. nestleder, som velges blant styrets medlemmer 

g. 4 personlige varamedlemmer 

• velge revisor 

• velge valgkomité 

 

6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år, 

følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er automatisk 

valgkomiteens leder. 

 

7. Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer 

 

8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 5 % av medlemmene forlanger det. 

Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte. 

 

9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres 

sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter fram. 

 

10. Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg 

særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen. 

 

11. Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram. 

Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir 

foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening. 

 


