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Årsmelding for Ullensaker Turlag 2018
1. Årsmøtet
Årsmøtet 2018 ble avholdt den 08. mars 2017 i lokalene til Gjestad Kafe
Døliveien 5, 2066 Jessheim. 11 stemmeberettigede medlemmer møtte.
Årsmeldingen for 2018 gjelder for Ullensaker Turlags (UT) virksomhet for
kalenderåret 2018.
2. Valg
Årsmøtet valgte kasserer og dugnads- og merkeansvarlig, styremedlem og sekretær.
Det ble valgt to nye medlemmer til valgkomiteen. Valgene var enstemmige.
3. Styrets sammensetning i 2018.
Leder: Atle Forbord (ikke på valg)
Kasserer: Ann-Mari Grøndalen Lund, (Ikke på valg)
Styremedlem: Ingeborg Knutsdatter Gresaker, (gjenvalgt til 2020)
Styremedlem/ Tur- og aktivitetsansvarlig: Daniel Nordmeland, (Ikke på valg)
Styremedlem/ Dugnads- og merkeansvarlig: Odd Trones, (valgt for 1 år)
Sekretær: Lisa Johanne Muldbakken (ny, valgt for 2 år til 2020)
4. Valgkomité:
Kirsti Jenny Bakke, (Gjenvalg 2 år)
Tom Gunnar Fjellstad, (Ikke på valg)
Jane Larsen (Ikke på valg)
5. Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter i perioden.
6. Vedtektsendringer
Årsmøtet vedtok endring av vedtektene § 2, § 6 og § 7. DNT Oslo og Omegn har
godkjent vedtektsendringene ref. mail 14.11.2018.
7. Organisering av arbeidet
UT har organisert arbeidet med en Tur- og aktivitetsleder og dugnads - og
merkeansvarlig. Disse har egne grupper og har hatt egne møter. Aktivitetene i Barnas
Turlag har vært ledet av Tur – og aktivitetsleder. Det er etablert en egen
aktivitetsgruppe knyttet til Barnas Turlag.
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8. DNT Oslo og Omegn - møter med lokallagene
Styret har vært på to møter med alle lokallagene i DNT Oslo og Omegn.
Viktige tema på møtene har vært:
• Nytt regnskapsoppsett, samt nye kriterier for fordeling av sentrale midler mellom
turlagene i DNT Oslo og Omegn.
• Arrangementer - og aktiviteter ved markeringen av DNT 150 år i 2018.
• Kommunikasjon – bruk av turlagenes internettsider og Facebook
• Strategi for 2019 – 2023 «Et rikt liv med enkle midler»
• Økonomi
• Erfaringsutveksling mellom turlagene
• Statistikk for aktivitet og dugnad
• Endring i organisasjonen i DNT Oslo og Omegn for 2019

9. Medlemmer
Medlemsregistrering skjer i regi av DNT Oslo og Omegn. Medlemstallet pr
16.11.2018 fordelt på de ulike medlemskategoriene, fremgår av denne oversikten:
Medlemskategori Menn Kvinner Totalt
Familie hoved
43
37
80
Hovedmedlem
259
274
533
Studentmedlem
21
26
47
Honnør
65
54
119
Livsvarig
6
5
11
Barn
26
27
53
Skole
20
20
24
Husstand
58
70
128
Familiehusstand
124
113
237

Sum

622

626 1 248

10. Tur – og aktivitetsgruppa
•

Turledere
Det er totalt 16 personer som har gjennomført turlederkurs/ nærturlederkurs og
som er «aktive».

•

Etablering av Barnes Turlag
Barnas Turlag i Ullensaker ble etablert i forbindelse med
«Kom deg ut dagen» den 21.01.2018.

•

Arrangement i regi av Ullensaker Turlag i 2018
o 21/1 - Kom deg ut-dagen, Nordbytjernet – ca 450 deltagere (i samarbeid
med Barnas Turlag)
o 14/4 – Båltur, Lerkeskogen – 30 deltagere (i samarbeid med Barnas
Turlag)
o 6/5 - Vårtur i Ravinene ved Gardermoen – 60 deltakere
o 26/5 – Ti på topp Liskollen (Hurdalen) – 3 deltalkere
o 27/5 – Ti på topp, Bokkedalen og Høgda(Eidsvoll) 20 deltakere
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o

9/6 - Lokalhistorisk tur, Kløfta –
40 deltagere
17/6 - Familietur, Holtmarka –
35 deltagere
4/7 – Kveldstur,
Langelandsfjellet – 45 deltagere
12/8 - Historisk byvandring,
Jessheim - 140 deltagere
18/8 - Langtur, Romeriksåsen –
64 deltagere
2/9 – Kom deg ut-dagen,
Sandtjernhytta – 250 delt (i
samarbeid med Barnas Turlag)
16/9 – Jubileumstur/stiåpning
Åsmarka – 110 deltagere
Tur i Holtmarka

Åsmarka - jubileumstur

o 25/9 - Nybegynnertur i skogen, Skogmo/ Lerkeskogen – 5 deltagere
o 14/10 - Flerkulturelt friluftsliv, Nordbytjernet – 90 deltagere (1 av 2
arrangement i UT regi støttet økonomisk av Ullensaker kommune i
forbindelse «Mot Rasisme-midler»/ i samarbeid med Barnas Turlag)
o 21/10 - Familietur, Prekestolen – 50 deltagere
o 28/10 - Nybegynnertur, Rambymarka – 14 deltagere
o 11/11 – Flerkulturell stivandring, Rambydalsmarka – 6 deltagere
(Arrangement nr 2 i UT regi støttet økonomisk av Ullensaker kommune i
forbindelse med «Mot Rasisme-midler»)
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o 18/11 - Hodelykttur, Hovinfjellet – 40 deltagere (i samarbeid med Barnas
Turlag)
o 30/12 - Romjulstur, Åsmarka -16 deltagere
•

Kurs i regi av turgruppa Ullensaker Turlag 2018
o 18/2 - Ambassadørkurs DNT, Jessheim – 10 deltagere
o 19/4 – Ambassadørkurs DNT, Jessheim – 15 deltagere
o 22/4 – Aktivitetslederkurs, Sandtjernhytta – 14 deltagere
o 22/4 – Nærturlederkurs, Sandtjernhytta – 12 deltagere

•

Møter i regi av turgruppa Ullensaker Turlag 2018
o 15/5 – Møte Turgruppa, Jessheim – 6 deltagere.
o 30/8 – Møte med Raknehaugens venner og Ullr Vikinglag – 2
representanter.
o 6/9 – Møte Turgruppa, Jessheim – 6 deltagere
o 7/9 – Møte med Ullensaker kommune angående flerkulturelle
arrangementer – 1 representant.
o 11/10 – Informasjonsbesøk Voksenopplæringen Øvre Romerike – 1
representant.
o 20/11 – Møte Turgruppa, Jessheim – 6 deltagere
o 29/11 – Deltagelse på DNT høstmøte, Oslo (styret representert med 4
deltakere)

11. Barnas Turlag
•

Aktivitetsledere
Det er 9 aktivitetsledere som har gjennomført kurs og som er «aktive». I tillegg er
det 6 aktive medturledere som ikke har gjennomført kurs.

•

Arrangement i regi av Barnas Turlag i 2018
o 21/1 - Kom deg ut-dagen, Nordbytjernet – ca 450 deltagere (i samarbeid
med Ullensaker Turlag)
o 25/2 – Barnas tur/ skitur, Langelandsfjellet – 6 deltagere
o 14/4 – Båltur, Lerkeskogen – 30 deltagere (i samarbeid med Ullensaker
Turlag)
o 3/7 – Middagstur, Romsaasparken – 4 deltagere
o 8/8 – Kveldsmattur m/ bærplukking i Allergotskogen – 35 deltakere.
o 2/9 – Kom deg ut-dagen, Sandtjernhytta – 250 delt (i samarbeid med
Ullensaker Turlag)

Kom deg ut -dagen
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o 15/9 - Familiedag, Raknehaugen - ca 400 deltagere (i samarbeid med
Raknehaugens venner og Ullr Vikinglag)
o 14/10 - Flerkulturelt friluftsliv, Norbytjernet – 90 deltagere (1 av 2
arrangement i UT regi støttet økonomisk av Ullensaker kommune i
forbindelse med «Mot Rasisme-midler»)

Flerkulturelt friluftsliv

o 4/11 - Spøkelsestur, Rundhaugen – 50 deltagere
o 11/11 Flerkulturell stivandring, Rambydalsmarka – 6 deltagere
(Arrangement nr 2 i UT regi støttet økonomisk av Ullensaker kommune i
forbindelse med «Mot Rasisme-midler»)
o 18/11 - Hodelykttur, Hovinfjellet – 40 deltagere
o 9/12 - Adventstur i skogen, Åsmarka -60 deltagere
o I tillegg er det avholdt 6 trilleturer i regi av Barnas Turlag Ullensaker 2018

•

Møter og kurs i regi av Barnas Turlag 2018
o 18/2 - Ambassadørkurs DNT, Jessheim – 10 deltagere (i samarbeid med
Ullensaker Turlag)
o 19/4 – Ambassadørkurs DNT, Jessheim – 15 deltagere (i samarbeid med
Ullensaker Turlag)
o 22/4 – Aktivitetslederkurs, Sandtjernhytta – 14 deltagere (i samarbeid med
Ullensaker Turlag)
o 15/5 – Idemøte Barnas Turlag, Jessheim – 8 deltagere
o 30/8 – Møte med Raknehaugens venner og Ullr Vikinglag – 2 representant
fra Barnas Turlag
o 6/9 – Aktivitetsledermøte, Jessheim – 5 deltagere
o 7/9 – Møte med Ullensaker kommune angående flerkulturelle arr – 1
representant fra BT
o 20/11 – Aktivitetsledermøte, Jessheim – 3 deltagere
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o 29/11 – Møte med DNT Barnas Turlag ved hovedkontoret, Oslo – 1
representant Barnas Turlag
o Barnas Turlag har vært representert på 8 styremøter i Ullensaker Turlag

12. Merke – og dugnadsgruppa
•

Prioritering av merking av vandrestier i Ullensaker
UT har i samarbeid med Ullensaker kommune foretatt en prioritering av videre
merking av stier i Ullensaker. Utgangspunktet er at områdene i nærheten av
tettsteder/boligområder prioriteres.
Langelandsfjellet – Rambymarka - ferdig
Åsmarka – ferdig
Jessheim Nord – Fjellberg, Vasslaus, Holmsfjellet og Brennifjell – under arbeid
Kopperudfjellet – sammenkopling til stinettet i Eidsvoll - Hasleråsen
Rømådalen – sammenkople med stinettet i Eidsvoll og Nes
Hovifjellet – Sandstjern – Mogreina
Holtmarka – sammenkopling med stinettet i Nes
Det er intensjoner om at det blir et omfattende stinett med
DNT standardmerking i Ullensaker. På sikt vil vi knytte
turstiene i Ullensaker til vandrestier i nabokommunene.

•

Langelandsfjellet – Rambymarka
Området ble merket med skilt og kartoppslag i stikryss på
egne stolper i 2017. I 2018 ble det korrigert med ett nytt
stikryss i sammenkopling med området Åsmarka. Det er
foretatt rydding og fjerning av trefall.

•

Åsmarka – merking
Området ble merket med skilt og kartoppslag på
egne stolper i 2018. Forut for det, en betydelig
innsats med planlegging og navnsetting av kryss
i samarbeid med grunneiere og lokale aktører,
avtaler med grunneiere og bestilling av skilt og
kartoppslag. Det er foretatt noe rydding. Ca. 400
timer dugnad er utført av Turlagets egne
medlemmer. Vi fikk tilskudd på kr. 103 000, og
av denne potten gjenstår en sum for innkjøp av
materiell for bygging av gangbane fra Pinne og
ca. 100 m mot Skinnfellholtet. Det er inngått
avtale med grunneier og også med lokale aktører
som vil delta i dugnad sammen med Turlagets
egne dugnadsmedlemmer våren 2019.

Merking av sti
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•

Jessheim Nord - Fjellberg, Vasslaus, Holmsfjellet og Brennifjell - planlegging
Dette prosjektet planlegges for 2019. Kartskisse med forslag til trasèer er
utarbeidet og presenteres grunneiere og andre aktører tidlig i 2019. Avtaler skal
inngås med mange grunneiere. Det er inngått samarbeid med Nordbymoen Vel og
avtalt med kommunen. I samarbeid med DNT Oslo og Omegn, søker vi om
offentlig støtte til materiell. Arbeidet utføres på dugnad.

•

Nordkisa – planlegging
Det er noen lokale medlemmer i DNT som arbeider med forslag til merking, men
dette arbeidet må utstå til prosjektet Jessheim Nord er ferdig.

•

Vedlikehold av stinettet
Stiene som er merket må vedlikeholdes. Dugnadsgruppen har delt opp de merkede
områdene i avsnitt, hvor medlemmer jevnlig sjekker status og melder inn behov
for større innsats. Vi ser også at andre rydder og fjerner trefall. Skilt og karttavler
har mange års levetid, men det må regnes med vedlikehold av skiltene som er av
tre etter ca. 5-10 år. Det er stor vekst i Ullensaker kommune slik at det må
forventes at stiavsnitt blir berørt av byggearbeider. Her vil Turlaget etter beste
skjønn tilpasse merkingen.

Dugnadsinnsats

•

Dugnadsinnsatsen
Turlaget har en aktiv dugnadsgruppe på omkring 10 personer – i tillegg kommer
flere medlemmer som viser interesse. Det er behov for flere. Dugnader har stort
sett blitt utført på dagtid med 3-4 timers økter. Innsats på kvelder og i helger, har
ikke gitt noen særlig respons, men vi vil forsøke igjen.
Vi inviterer flere til å dele naturopplevelser sammen for å skape flotte
turmuligheter i nærmiljøet

13. Samarbeid med Ullensaker kommune
UT vil gi Ullensaker kommune stor honnør for et utmerket samarbeid. Vi vil spesielt
framheve enhetene for Idretts og Friluftsliv og Kulturkontoret.
Vi må også framheve det gode samarbeidet med Ullensaker Frivillighetssentral og
Gjestad Kafe. UT har fått benyttet lokalene til møtene og opplæring. Sandstjernshytta
er blir brukt både til arrangementer og kursvirksomhet.
UT har også vært representert i Ullensaker Kulturting for 2018.
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Ullensaker kommunes bidrag har vært viktig for det arbeidet UT har gjennomført i
2018 og de aktiviteter som planlegges i 2019.
14. Samarbeid med andre
UT vil framheve det gode samarbeidet med grunneierne i de aktuelle områdene. Dette
er en viktig forutsetning for etablering av gode vandrestier.
Vi har også hatt et utmerket samarbeide med Ullensaker Historielag, Børgeborgerne
Nordbymoen Vel, Raknehaugens venner, Ullr Vikinglag og Forsvarets sanitet.
15. Opplæring/Kurs
I løpet av 2018 har Ullensaker Turlag gjennomført to ambassadørkurs med 25
deltakere, et aktivitetslederkurs med 14 deltakere, samt et nærturlederkurs med 12
deltakere.
Medlemmer i Ullensaker Turlag har deltatt i kurs i Facebook (2 deltakere) og kurs i
Tilbudportalen (2 deltakere). Videre har flere medlemmer deltatt i oppæring i bruk av
DNT fellessystem Sherpa.
16. Dugnadsinnsats
Ullensaker Turlag og Barnas Turlags aktivitet er avhengig av frivillig innsats fra
medlemmene. I 2018 er det registrert 2558 dugnadstimer totalt.
17. Landsmøtet 2018 – 150 års markering
Leder representerte Ullensaker Turlag i DNT Oslo og Omegn´s delegasjon på DNT´s
Jubileumslandsmøtet 2018 fra 7.- 10 juni 2018.
18. Facebook – Hjemmesidene til UT
Profilering av Ullensaker Turlag, turlagets arrangementer, turer og
stimerking/dugnader skjer via flere medier.
• Facebook er det viktigste mediet som når flest personer. Vi har to facebook sider:
1. Ullensaker Turlag - har pr 31. januar 2019 hele 1909 følgere. Det er en
økning på 500 personer i løpet av det siste året.
2. Barnas Turlag Ullensaker - opprettet i 2018 og har pr 31. januar 2019
399 følgere
• Hjemmeside - https://ullensaker.dntoslo.no/ Alle UTs turer og arrangementer
legges ut på hjemmesidene og kobles mot våre facebook-sider. På
hjemmesiden finnes også turkalender og informasjon om turlaget.
Turer og arrangementer profileres også i Romerikes Blad (både på nettsiden og i
papiravisen under Det Skjer) og hos Jessheim Puls (nettsiden).

19. Økonomi
•

Tilskudd fra Ullensaker kommune
Samlet økonomisk tilskudd fra Ullensaker Kommune var i 2018 på kr 18 000. Det
er gitt støtte til arrangementene Flerkulturell friluftsliv 14.10.18, Flerkulturell
stivandring 11.11.19 og Historisk familiedag på Raknehaugen 12.08.18.
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•

Regnskapsfunksjonen
Regnskapet blir ført sentralt av DNT Oslo og Omegn som også sørger for at
regnskapet blir revidert av revisor. Ullensaker Turlag sørger for betaling av
fakturaer, følger opp prosjekter vi har fått tilskudd til herunder rapporteringer samt
fører et "skyggeregnskapet" som avstemmes mot regnskapet som er ført sentralt.
Pr 12. Mars 2019 vil regnskapet ikke være ferdig revidert av revisor.
Regnskap 2018 følger som vedlegg.

Jessheim 26 februar 2019

Atle Forbord

Odd Trones

Ann-Mari Grøndalen Lund

Ingeborg Knutsdatter Gresaker

Daniel Nordmeland

Ullensaker Turlag – Regnskap 2018
Ullensaker Turlag - Budsjett 2019
Ullensaker Turlag sine ”varige” eiendeler pr 31.12.2018

Lisa Muldbakken

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

