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1. HOVEDSTYRET 
 
1.1  Hovedstyrets medlemmer og organisering 
 
Styrets sammensetning: 
Styremedlemmer:   Ragnvald Jevne  leder 
                                            Jan Erik Mæhlum  nestleder 
                    Finn Olsen  økonomi  

Wenche Wister        miljø 
Kari Haugstulen  styremedlem  
Signe Marit Steine Jevne varamedlem   

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper vært i hovedstyret for 2007: 
Ragnar Manengen      Hyttekomiteen 
Erik Hanssveen      Sti- og løypekomiteen  
Anne Siri Rønning Bakkeberg   Turkomiteen   
Terje Myhre     Fjellsportgruppa (LOF)  
Siri Vea      Ungdomsgruppa  
Elisabeth Hasselknippe    Barnas Turlag 
 
Organisering av styret  
LOTs styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar til å 
samordne foreningens mangesidige aktiviteter.  
 
Styremøter 
Det utvidete styret har hatt 7 møter i perioden. En rekke saker er behandlet og mye gjensidig informasjon er 
utvekslet. 
 
1.2 Økonomi 
 
Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for LOT.  
Daglig leder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Eli Eriksrud/Finn Olsen har samarbeidet 
med daglig leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.  
 
Regnskap-07. Revisjon 
Regnskapet for LOT for 2006 ble framlagt, gjennomgått og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av 
Ernst & Young. Revisjonsrapport foreligger på LOT-kontoret. 
Regnskapet for 2007 vil bli framlagt for årsmøtet 6.3.08 for gjennomgang og godkjenning. 
Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor hvert år. Vi har ikke fått medhold fra revisor til å forlate 
den regnskapsmessige avskriving som gjøres i regnskapet hvert år. Vi forholder oss til dette, men fremhever at 
dette er kun av regnskapsteknisk karakter, og har ikke noen innvirkning på vår likviditet eller omløpsmidler. 
Vi viser til talloppstillingen i årsregnskapet.  Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr 25.608. Det 
budsjetterte underskuddet var på kr 117.000. Økonomien er god. 
 
1.3 Daglig leder 
 
Stillingen som daglig leder.  
LOT har siden 1999 hatt Anne Brit Lee Thorsrud ansatt som daglig leder i 50 % henholdsvis 65 % stilling.  
Det er et stort behov for denne stillingen. Dette er en viktig ressurs for LOT både i forhold 
til medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, DNT-systemet, kunder og for den interne drift av LOT. 
I 2006 tegnet LOT innskuddspensjon i Storebrand for daglig leder. Dette er en bedriftsbetalt pensjonsordning 
hvor bedriften sparer et avtalt beløp eller en prosentandel til den ansattes lønn. Sparebeløpet settes inn på en 
individuell pensjonskonto i Storebrand.   
 
Storgata 34 
Våre lokaler betyr mye for LOT. Dette er et samlingssted for vår aktivitet og våre medlemmer. Det er også en 
viss inntekt av vårt butikksalg.  
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1.4 Besøkstall på LOT-kontoret  
 
Kontoret har hatt åpent følgende dager: Tirsdag, torsdag og fredag hver uke fra kl. 10.00 – 15.30. Daglig leder 
har vært på kontoret fra kl. 09.00 til 15.45.  Kari Haugstulen og Maureen Larson  har vært sommerhjelp på LOT-
kontoret når Anne Brit har hatt ferie. Da har kontoret også hatt åpent lørdager fra 10.00-14.00. 
 
I 1999 startet daglig leder med registrering av besøkende og antall telefoner til kontoret på åpningsdagene.  
 
Nedenfor følger en besøksoversikt fra de 8 siste årene: 
 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002  2001 2000 
Antall 
besøkende 

ca 1830 ca 1765 ca 1790 ca 1100 ca 1245 ca 2220 ca 1750 ca 2090

Antall tlf. ca 770 ca   770 ca   700  ca   500  ca 482 ca  860 ca   680 ca 890 
E-post ca 2200 ca  1940 ca 1830 Ca 1250     
 
 
1.5 LOTs medlemsmasse 
 
Oversikt over medlemsutviklingen i LOT 2000-2007: 
 
Medlemstype Per  

31.12.07 
Per. 

31.12.06 
Per.  

31.12.05
Per.  

31.12.04 
Per.  

2.11.03 
Per.  

2.11.02 
Per.  

1.10.01 
Per 

1.10.00 
Hovedmedl.  1149 1135      1170 1172 1200 1225 1266 1333 
Student/ungdom 
19 – 26 år 

97 102       82   63   143    83    86 90 

Honnørmedl.    191      189       188 194 193  190  191 189 
Husstandmedl.    468       499       482 481 543  528  521 534 

Barnas Turlag     250       257       248 204 237 293   264 168 
Livsvarige      32    35    33  33 34   34   34 38 

Skoleungdom 
13 – 18 år 

   149 132      135 114       

Æresmdl.  2     2          2          2         2         2        2        2 

Sum 2338 2351    2340     2263   2352   2355  2364  2354 
 
Det blir solgt mange medlemskap på LOT-kontoret, og styret håper at vi med fortsatt betjent kontor og utadrettet 
virksomhet vil øke den totale medlemsmassen framover. I 2008 vil LOT bli knyttet direkte opp mot 
medlemssystemet i Oslo via internett. På denne måten får vi registrert nye medlemmer og eventuelle endringer 
på medlemmer, med en gang. 
 
1.6 LOTs mål og styrets arbeid 
 
LOTs overordnete mål 
 
I §1 i LOTs vedtekter heter det:  
                       “Lillehammer og Omland Turistforening (LOT) er en selvstendig   
                        lokalforening tilsluttet Den Norske Turistforening” 
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LOTs overordnede mål er følgende: 
 
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert     
  friluftsliv”. 
LOTs delmål 
 
For å nå LOTs overordnete mål er følgende delmål satt: 
 
1. Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett. 
2. Drive turisthytter for å sikre ferdselen i LOT/DNTs sti- og løypenett. 
3. Arrangere turer for medlemmer og ikke-medlemmer. 
4. Legge til rette for friluftsliv for barn, barnefamilier og ungdom. 
5. Arbeide for økt bruk av nærområdene. 
6. Bidra til vern av naturområder. 
7. Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet. 
8. Arrangere informasjonsmøter og kurs. 
9. Samarbeide med andre lokale foreninger og Den Norske Turistforening      
    (DNT). 
 
 
LOTs  virkeområde 
LOTs virkeområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker kommune.  
 
Styrets arbeid 

• Styret har gjennom 2007 arbeidet med mange små og store saker bl.a. søknader om økonomiske midler 
til barne- ungdomsarbeid, søknader om spillemidler til anlegg i fjellet, miljøsaker, foredrag m.m. 

• I forbindelse med årsmøtet 1. mars holdt Espen Finstad et foredrag om nye arkeologiske funn, om 
gjenstander som hadde vært konservert i is i over 1000 år.  De fleste funnene hadde sammenheng med 
reinsjakt, og foredraget gav oss turfolk økt innsikt i hva vi kan se etter når vi ferdes i naturen. 

• LOT arrangerte høstmøte på Birkebeineren Hotell torsdag 22. november. Anne Kristin Hæg viste bilder 
og fortalte om sine turer. 

• Styret arrangerte også tillitsmannsmøte i januar 2007 med Kristin Krohn Devold som gjest. 
 

Representasjon 
• Daglig leder har deltatt på daglig leder møte i Oslo og DNTs landsmøte. 
• Leder Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger og diverse møter med Østlandsforeningene.  
• LOT v/Erik Hanssveen har deltatt i plan- og utviklingsarbeid på flere fronter for eksempel på Nordseter og 

han har også deltatt i flere møter med Lillehammer kommune. 
• Wenche Wister har deltatt på flere møter i FNF (Forum for natur og friluftsliv).  
• På landsmøtet i Kongsvinger deltok Ragnvald Jevne, Jan Erik Mæhlum, Wenche Wister, Anne Siri Rønning 

Bakkeberg (og Anne Brit Lee Thorsrud på DNT-forum). 
 
Uttalelser 
Styret har i 2007 uttalt seg i flere saker:  
 

• Høringsuttalelse om reguleringsplan for Birkebeinerbakken på Sjusjøen. 
• Motorferdsel i utmark (sammen med andre foreninger i FNF). 

 
Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for LOT. Det blir ivaretatt på ulike måter. Hyppig annonsering av 
Turkomiteens og andre gruppers mange aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomheter. I 
tillegg har alle turer og arrangementer i regi av LOT stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD samt at alle 
turene blir lest opp i NRKs ”På plakaten”. Internettsidene www.turistforeningen.no/lillehammer oppdateres 
fortløpende, og er mye besøkt. Her finner man også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 
Daglig leder har også stadig kontakt med pressen. Turprogrammet ble i 2007 trykket i 22 000 eksemplarer, og 
delt ut til 19.400 husstander i Lillehammer, Øyer, Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegge distribueres 
turprogrammet til mange flere. Vi sender ut etter en egen mailingliste, til legekontor, større bedrifter i området 
etc. Ellers har LOT hatt redaksjonell omtale flere ganger i GD om våre turer/aktiviteter og uttalelser. 

http://www.turistforeningen.no/lillehammer
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LOTs internett-sider 
Adressen er: www.turistforeningen.no/lillehammer 
 
 
Ny e-post: 
lillehammer@turistforeningen.no 
 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge med på nettsidene. Her vil hele turprogrammet for Turkomiteen, 
Barnas Turlag, Fjellsportgruppa og Ungdomsgruppa finnes. Informasjon om øvrige aktiviteter som dugnader og 
møter vil også stå her. 
 
1.7 Samarbeid med andre 
 
Styret/komiteene og gruppene har direkte og indirekte hatt samarbeid med en rekke offentlige institusjoner, 
organisasjoner, lag og foreninger, ikke minst i forbindelse med gjennomføring av spesielt Barnas Turlag turer. 
 
Reiselivsnæringen 
Lillehammer Turist AS på Skysstasjonen selger medlemskap og låner ut DNT-standard nøkler. 
 
Styrets oppsummering  
 
Bygging av sikringsbu ved selvbetjeningshytta Djupsli samt skifte av hytte på Kittilbu, er store saker som styret i 
Lillehammer og Omland Turistforening har engasjert seg i. 
Styret har lagt vekt på å holde god kontakt med foreningens komiteer og grupper.  De er viktig at gruppene har 
kjennskap til hverandres virksomhet for økt fellesfølelse og samhandling. 
Styret og daglig leder har arbeidet for at LOT skal motta midler fra ”årets gave” for anskaffelse av utstyr til barn 
og unge. 
Samarbeid med telefonkatalogen Ditt Distrikt har gitt verdifull omtale av turforslag og aktiviteter. 
Styret har fokusert på nettsidenes betydning (www.turistforeningen.no/lillehammer) sammen med annen info. 
Styret har brukt tid på å holde kontakt med DNT sentralt. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
     LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

Hovedstyret 
 

Ragnvald Jevne 
                 styreleder 
 

 
Jan Erik Mæhlum   Finn Olsen  Wenche Wister  Kari Haugstulen  
nestleder    økonomi    miljø   styremedlem 
 
Signe Marit Steine Jevne 
varamedlem 

  
Ragnar Manengen  (hyttekomiteen)              
Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen) 
Anne Siri Rønning Bakkeberg (turkomiteen)            
Terje Myhre (LOF) 
Siri Vea (ungdomsgruppa)            
Elisabeth Hasselknippe (Barnas Turlag) 

 

http://www.turistforeningen.no/lillehammer
mailto:lillehammer@turistforeningen.no
http://www.turistforeningen.no/lillehammer
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2. STI- OG LØYPEKOMITEEN 
 
2.1 Medlemmer, møter og representasjon 
På LOTs årsmøte  01.03 takket John Tvedt for seg, etter mange års virke i komiteen. Som nye medlemmer ble 
valgt Kjell Nordaune og Bjørn Olav Sveinhaug. I møte 14.05 konstituerte SLK seg slik: 
Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Reidar Brun (medlem),  
Mass Lier (medlem), Bjørn Olav Sveinhaug (medlem), Olav Tjønntveit (medlem) og Martin Åsegg (medlem) 
 
Komiteen har hatt to møter. 14.05 ble det lagt planer for prosjekter og den enkeltes arbeid for sommeren, og 
dette ble oppsummert  03.12. Etter det siste møtet hadde vi tradisjonen tro en middag med inviterte 
dugnadsarbeidere.  
 
Leder har representert komiteen på møter i LOTs hovedstyre. Her har han bl.a. skrevet en høringsuttalelse om et 
utbyggingsprosjekt ved Birkebeinerbakken, og laget forslag til skiturer i Lillehammerområdet, på forespørsel fra 
Turistkontoret. (Disse ligger også på LOTs hjemmeside.) 
 
2.2. Ettersyn av stinettet 
LOT har ansvar for om lag 340 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2007 gjort en stor jobb med å 
kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre gjengroing. Noen steder ligger vi 
på etterskudd; spesielt i Gropmarka må det tas et krafttak i 2008.  
 
2.3. Spesielle prosjekter 

- Årets store prosjekt har vært bygging av ny bru ved Mesnasaga. Denne har vært planlagt av SLK i flere 
år, men kunne realiseres nå takket være stor innsats av ansatte ved Birkebeineren Skistadion. SLK har 
mobilisert dugnadsarbeidere, og har så langt båret de økonomiske kostnadene. (Det er søkt om 
spillemidler, som vil kunne dekke opp mye.)  

- Merking og skilting av ny sti forbi Landetjernet på Nordseter. 
- Utlegging av klopper ved Lyngbua og Øvre Moksjøen. 
- Dugnad med snekring av 100 m klopper som skal legges ut i Jotunheimstien i Gausdal Vestfjell i 2008. 
 

2.4. Kart 
SLK ga i januar ut en revidert utgave av papirutgaven av skiløypekartet. Pga usikkerhet om hva slags karttype 
turistbedriftene ønsker seg framover, var opplaget relativt lite. Derfor ble det på høsten startet arbeid med en ny 
revisjon, også med tanke på å bytte ut platekartene – som har stått uendret siden 2003. 

 
I 2007 ble det bygd ytterligere seks forseggjorte karttavler med tak, slik at det nå totalt er satt opp elleve slike 
flotte informasjonstavler. Sommeren 2006 ble det startet et arbeid med å bytte ut sommerkartene ute i terrenget; 
dette ble fullført i 2007. 

 
 

2.5. Samarbeid med andre 
Årlig har SLK kontakt og samarbeid med en rekke personer og organisasjoner. For 2007 vil vi spesielt trekke 
fram de ansatte ved Birkebeineren Skistadion. Deres innsats i forbindelse med bygginga av Mesnasagbrua  er alt 
nevnt; men i det hele har SLK tett og god kontakt med staben her. I Øyerfjellet har vi som vanlig hatt et godt 
forhold til Fjellstyret, bla. i arbeidet med klopping. Nytt av året er at Hafjell Alpinsenter har engasjert seg i å 
legge til rette for turer sommerstid, noe som har ført til en fruktbar kontakt.  

 
2.6. Økonomi 
Produksjonen av skiløypekartet i januar ble finansiert med annonsestøtte, slik at selve kartsalget har vært en 
viktig inntektskilde for komiteen. Vi har hatt en del materialutgifter til karttavler og skilt og transportutgifter i 
forbindelse med stiettersyn. Men den store utgiftsposten har vært Mesnasagbrua.  Kostnadene der har ført til at 
årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 10.000. Et detaljert regnskap vil bli lagt fram på LOTs 
årsmøte. 

 
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
    Sti- og løypekomiteen 

 
  Erik Hanssveen  Kjell Nordaune  Reidar Brun       Mass Lier  
 
  Bjørn Olav Sveinhaug Olav Tjønntveit  Martin Åsegg  
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3. HYTTEKOMITEEN 
 
3.1. Hyttekomiteens medlemmer og organisering. 
 
Hyttekomiteen har i 2007 bestått av følgende medlemmer: 
 
Morten Fagerli  Vetåbua 
Knut Thujord  Vetåbua 
Kjell Solvang   Skjellbreidhytta 
Arve Rønningen  Kittilbua 
Øystein Tofte  Djupslia.   
Ragnar Manengen  Djupslia, Lyngbua, samt besøk på de andre. 
LOT har også Krokbua som Asbjørn Mythen og Per Kristiansen  har tilsyn med. 
 
3.2. Drift av hyttene. 
Hyttekomiteen har som hovedoppgave å holde hyttene i orden med renhold, vedlikehold inne og ute samt 
etterfylle proviant og tømme betalingskasser. 
Hyttekomiteen har som hovedregel å besøke Vetåbua og Djupslia hver 14. dag for tilsyn og proviantering i 
hovedsesongene og ellers hver måned, de andre hyttene omlag hver måned.  
Det har ikke vært innbrudd i noen av hyttene i sesongen. 
I vestfjellet er Kittilbua byttet ut med hytte tilhørende Statskog. Dette er et godt bytte. Ved Djupslia er 
sikringsbua ferdigstilt og tatt i bruk. Horten Hus har stått for oppføring. 
På Lyngbua er vinduene skiftet, men råte har gjort at noe arbeid gjenstår til neste sesong. 
 
3.3. Besøk på hyttene 
Hytte Okt 05-okt 06 Okt 06-okt 07

Overnatting Dagsbesøk Besøk samletOvernatting Dagsbesøk Besøk samlet
Djupslia 355 44 399 401 38 439
Vetåbua 472 41 513 580 44 624
Lyngbua 87 15 102 88 9 97
Skjellbreidhytt 49 9 58 92 9 101
Kittilbua 65 4 69 60 2 62
Totalt 1028 113 1141 1221 102 1323

116,0
 
 
LOT har hatt en oppgang på ca16 % i besøkstall på sine hytter siste sesong. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

      Hyttekomiteen 
 
Arve Rønningen  Øystein Tofte  Kjell Solvang  Knut Thujord  
Morten Fagerli  Ragnar Manengen 
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4.   TURKOMITEEN 
 
4.1. Turkomiteens medlemmer og organisering 
Turkomiteen har i 2007 bestått av 6 medlemmer: 
 
Anne Siri Rønning Bakkeberg (leder), Martin Koller, Inger Veiteberg, Kjell Solvang, Ole Prestrud og Kjell 
Rindal.  
 
Turkomiteen har hatt 5 møter i løpet av 2007 for bl.a. å planlegge aktiviteter i 2008.  
 
4.2 Turkomiteens aktiviteter 2007 
Komiteen har hatt til sammen 14 fellesturer, bare en tur ble avlyst pga. for få deltagere. Det har vært gjennomført 
fem skiturer, en trugetur, tre helgeturer og den tradisjonelle kanoturen på Fjorda. 
I november dro også 24 personer på medlemstur til Kilimanjaro i regi av LOT og Tanzaniareiser. Det er første 
gang LOT har gjennomført et slikt samarbeid med en utenlandsk turoperatør, og konkluderer med at samarbeidet 
fungerte utmerket. 
 
Det har vært arrangert Telemarkskurs over en lørdag samt en kveld, og flere av turlederne har deltatt på 
turlederkurs (nærmilø-/ambassadørkurs) på Gjøvik. 
 
Antall deltagere på turene har variert fra 5-6 stk. til 20-30 stk og hele 186 stk. på Brøttumsturen. Dagsturer og 
kveldsturer er mest populære, men det viktig å variere turene og ha turer for enhver smak. 
 
Turer 2007   Dato:  Turleder:   Antall: 
Skitur på Ringebufjellet  18/2.07  Øyvind Nyfløt   Avlyst 
Telemarkskurs i Hafjell  Febr.  Anne Kristin Hæg  12 stk.  
Skitur på Saksumsdalkjølen 25/2.07  Kjell Solvang   8 stk. 
Skitur på Bakseterkjølen    4/3.07  Ole Prestrud   7 stk. 
Trugetur    25/3.07  Kari Haugstulen   8 stk. 
Vårskitur til Veltdalshytta  4.-6/5.07 Jørn Breili   5 stk. 
17. mai tur til Rasletind    Anne Siri R. Bakkeberg  18 stk. 
Kveldstur med fugleliv  29/5.07  Jon Opheim   30 stk.    
Brøttumstur    5/6.07  Jan Erik Mæhlum/Siv Sønsteby 186 stk. 
Fottur Gausdal Vestfjell  17/6.07  Kjell Solvang   14 stk. 
Kanotur på Fjorda  22.-23/6.07 Øyvind Nyfløt   12 stk. 
Helgetur til Rondane  30/6-1/7.07 Martin Koller   11 stk. 
Fjelltur i Peer Gynts rike  18/8.07  Anne Siri R. Bakkeberg  15 stk. 
Tur til Kvien    7/9.07  Ole Prestrud   29 stk. 
Helgetur til Glitterheim  7.-9/9.07 Anne Siri R. Bakkeberg  14 stk. 
Mt. Kilimanjaro og storsafari 24/11-9/12.07 Arr. Tanzaniareiser  24 stk. 
 
Det har deltatt totalt ca 165 personer på fellesturene utenom kveldsturene. I tillegg deltok 12 personer på 
Telemarkskurset i februar. 
    
 
Det ble gjennomført 16 kveldstuerer tirsdager i 2007, fra 24. april til og med 18.september. Turene gikk ikke i 
sommerferien (juli til ultimo august). Totalt var det med ca 470 mennesker på disse turene (inkludert kveldturen 
med fugleliv og Brøttumsturen som begge var på tirsdager). Primus motor for tirsdagsturene er Inger Veiteberg. 
En STOOR takk til henne for et flott initiativ og for flott gjennomføring og turledelse av disse turene! 
 
 
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
     Turkomiteen 
Anne-Siri Rønning Bakkeberg, leder  Martin Koller  Kjell Rindal 
Inger Veiteberg     Kjell Solvang  Ole Prestrud 
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5. UNGDOMSGRUPPA  LOT-U 
 
2007 har vært et vellykket år for ungdomsgruppa. Vi har gjennomført to vellykkede turer med mange deltakere, 
noe som har ført til at vi også har fått flere medlemmer. Deltakerne har i hovedsak vært elever ved Lillehammer 
Videregående skole, men i år har vi også fått til et samarbeid med Gausdal Videregående skole. Dette har 
resultert i to styremedlemmer derfra, noe vi er godt fornøyd med.  
 
Siste helgen i april reiste vi til Sunnmøre på vårskitur. Vi overnattet i campinghytter på Brudevoll gard, 5 km fra 
Ørsta. Lørdag kjørte vi til en parkeringsplass ikke langt unna, derfra tok vi bena og skiene fatt og besteg 
Verahaldet, 1200 m.o.h. Alle kom til toppen, og vi hadde 800 høydemeter strålende nedkjøring. Turen i år var 
vellykket også for brettkjørerne; alle hadde truger og snøen holdt bra. Søndag tok vi ferga over Hjørundfjorden. 
Vi parkerte innerst i Norangsdalen og satte kursen mot Blæja, 1420 m.o.h. Ski og truger kom på med en gang, 
men denne dagen var det ikke alle som var interesserte i toppen. Brettkjørerne og noen skikjørere gav seg et 
stykke opp i lia og tilbrakte dagen der med hopping, lek og moro. Resten fikk et fantastisk utsyn fra toppen, og 
en flott nedkjøring. Vi var heldige også med været, og alle deltakerne virket fornøyde med turen. 
 
Første helg i september arrangerte vi den årlige mini-basecampen, i år i Leirdalen. I år hadde vi ingen voksne 
ledere med på tur, noe som gjorde situasjonen litt spesiell. Noen foreldre har i etterkant klaget på dette, og det 
må vi ta med oss når vi planlegger turen for 2008. Tross mangel på voksne ledere og dårlig vær var de aller fleste 
deltakerne fornøyde med turen. Lørdag våknet vi til regn og tåke som hang nedover. Likevel var det en gruppe 
som kom seg på Kyrkja, 2032 m.o.h. Resten av gjengen koste seg på Leirvassbu og i teltene. Søndag var været 
noe finere fra morgenen av, og det ble topptur på flere. En ny gjeng gikk på Kyrkja, mens en mindre gruppe tok 
turen over alle Tverrbottntindane. Helga ble avsluttet med den tradisjonelle tacobuffeten i Lom på vei hjem. 
 
Styret i første halvår bestod av Emilie Spiten Bakke, Siri Vea, Hedda Solås Taugbøl og Elisabeth Aunan (leder). 
På gruppas årsmøte i juni gikk Spiten Bakke og Aunan ut av styret. Vea og Solås Taugbøl ble sittende, mens 
Erlend Søderlund, Mikkel Dagestad og Maren Bakke ble nye medlemmer. Siri Vea ble valgt som ny styreleder. 
Erik Hanssveen har vært voksenkontakt fra hovedstyret, og han har vært til god hjelp på flere områder. Blant 
annet har det vært greit å ha et bein innenfor lærerstaben ved Lillehammer Videregående skole, det har gått greit 
å få fri siste halvdel av skoledagen på fredag for å komme seg på tur.  
 
 

 
       LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

     Ungdomsgruppa  
     
                 Siri Vea 
 
 



 
6. FJELLSPORTGRUPPA – LOF 

 
 Generelt 

Nok en sesong er over og vi kan se tilbake på en vel gjennomført sesong. Kanskje kan været ta noe av 
skylden for den litt labre påmeldingen til noen av turene i år. Men den gamle harde kjerne holder fortsatt 
stand, og her er det plass til flere. 
Turprogrammet for 2007 hadde som året før, få men spennende turer. 4 av 6 turer er blitt gjennomført. 
 
LOFs aktiviteter kunngjøres via LOFFEN, som distribueres til LOFs registrerte medlemmer. I tillegg 
kunngjøres turene også i LOTs felles turprogram. Noen av turene har vært annonsert i GD og hatt oppslag 
på LOT-kontoret. Programmet er også å finne på hjemmesidene til LOF:  
www.dnt-fjellsport.no/lillehammer.  
Kunngjøringen på internett, har særlig i år, ført til turdeltagelse fra andre geografiske områder enn de vi 
ellers henvender oss til. Det blir en utfordring for oss å få disse deltagerne registrert som medlemmer og 
dermed inn som en stabil tilvekst til den aktive delen av medlemsmassen. 
 
LOFFEN har i år hatt 2 utgivelser. Roger Thorstad og Knut Huru har sørget for det. Internettsidene våre 
inngår i DNTs mal. Våre interesser her, har i hovedsak blitt ivaretatt av LOTs leder Ragnvald Jevne. 
 

 Styret 
Etter årsmøtet 2006 har styret bestått av følgende 5 personer: 
Terje Myhre  leder 
Kjetil Brandsar styremedlem 
Roger Thorstad redaktør 
Knut Huru  styremedlem 
Hilde Rindal  styremdelem 
Styre har gjennomført 3 ordinære styremøter siden årsmøtet i 2006. 
 
6.3. Samarbeid 
Tilhørigheten til LOT fungerer godt og gruppa innkalles til LOTs styremøte og aktiviteter på lik linje med 
LOTs øvrige komiteer. 
 
6.4. Kurs 
Det har ikke vært avholdt kurs inneværende sesong. 
 
6.5. Investeringer/materiell 
Det er ikke investert i nytt utstyr inneværende sesong. 
 
6.6. Medlemmer 
I skrivende stund teller LOF 69 medlemmer. 
 
 
6.8. Turer 2007 
Tidsrom Turmål       Ant. delt. Koordinator: 
09.-11/3.07 Vinterskitur til Rondane/Rondvassbu   2 (privat) Ragnhild E.  
           Floberg 
11.-13/5.07 Vårskitur Smørstabbtindan    14  Knut Huru 
16.-20/5.07 Tur til Ringsdalen     Avlyst  Terje Myhre 
03.-05/8.07 Topptur til Memurudalen     3   Kjetil Brandsar 
09.-11/9.07 Blåistur til Nigardsbreen     6  Hanne J.  

Larsen 
       31/8-2/9.07 Topptur til Glitterheimområdet    Avlyst  Terje Myhre 
  
 

 
  

         LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
  Fjellsportgruppa 

    Terje Myhre 
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7. BARNAS TURLAG 
 
7.1. Styret/turveiledere 
 
Styret i Barnas Turlag har bestått av Elisabeth Hasselknippe og Vivian Andersen.                                           
Barnas Turlag har pr dato 15 turveiledere på lista. Noen går ut, andre kommer til.                                   
Det er avholdt 3 møter for turveilederne for planlegging av årets og neste års turer. 
 
 
7.2. Turer 
 
Vi har i 2007 gjennomført 17 varierte turer. Et klatrekurs er avlyst pga få påmeldte, og en tur er avlyst pga 
snøvær. Antall deltagere på turene har variert fra 2 til 35. Totalt har 332 personer deltatt på turene våre.  
    
DATO  STED  TURVEILEDER  ANTALL 
Lør 27.1.  Ake- og lavvotur ved Pinikken  Per Tore Granli  35 
Fre 2.2.  Måneskinnstur i vinterskogen  Gunnhild Ekre Sørheim/ Vivian 

Andersen 
30 

5 lørdager  Klarteskole Tyrili  Vivian  Andersen  Avlyst grunnet 
for få påmeldte 

Søn 11.2.  Skøytedag Sportsplassen  Hege Marit Lund  10 
Søn 4.3.  Familiedag på Finsveen  Janne Marit Hagen, Per 

Kristiansen, Bente Monset og 
Elisabeth Hasselknippe 

32 

Lør 28-søn 
29.4. 

Tiurleik i Gropmarka  Geir Johannesen  2 

Søn 20.5.  FINN FRAM, orientering ved Krokbua.  Kari Haugstulen  30 
Lør 2.6.  Prøve kajakk?  Per Tore Granli  13 
Søn. 10.6.   Tur til Øvstdalsfossen  Geir Johannesen  10 
Fe.15.-lør 
16.6. 

”Robinson Cruso” tur til Bekkodden.  Bjørn Hofmann, Hilde Rindal  12 

Lør 25.-
søn.26.8. 

Base Camp Krokbua  Randi Hoff  20 

Ons 29.8.  Blåbærtur til Sauehøgda  Elisabeth Hasselknippe  9 
Søn.2.9.  Sykkeltur til Mosodden  Inger Johanne Strandhagen, 

Elisabeth Imingen 
18 

Søn 9.9.  Topptur Spåtind  Hege Marit Lund  15 
Søn.16.9.  Ormtjernskampen  Kjell Nordaune  Avlyst pga 

snøvær 
Søn.23.9.  Topptur Prestkampen  Berit Hagemoen  Linberg, 

Elisabeth Hasselknippe 
7 

5 lørdager  Klatreskole Tyrili  Gunnhild Ekre Sørheim, Per 
Kristiansen 

12 

Ons.31.10.  Alternativ Haloween  Per Kristiansen, Elisabeth 
Hasselknippe 

14 

Ons.7.11.  Lommelykttur i Blåløypa  Per Kristiansen  8 
Søn.2.12.  Aketur i Øyer.  Elisabeth Hasselknippe  10 
 
 
7.3. Trilleturer 
Vår 07 ble det avviklet 12 turer, og turene ble ledet av Stine Thallaug Dalane. 
Høst 07 ble det avviklet 5 turer, ledet av Ingvild Skjellbeidalen. 
 
7.4. Krokbua 
I januar hadde LOT besøk av generalsekretæren i DNT, Kristin Krohn Devold.  Hun tok turen til Krokbua, hvor 
det ble servert grøt ved bålet ute, og med mange små rød og blånisser. 
Det ble holdt søndagsåpent på Krokbua også i vinter (febr/mars) med noe varierende besøk, totalt 42 personer. 
Dette var mindre enn året før, til tross for mer markedsføring enn før. Neste år vil vi legge disse søndagene litt 
tidligere på vinteren, til jan/febr. Da er det vanligvis kaldere, og kanskje mer behov for å kunne komme inn. 
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Krokbua har i sommer i økende grad blitt leid ut til skoleklasser, bursdagsselskap og lignende. Utearealet er også 
mye benyttet av turgåere. Mange benytter bålplassen som ble etablert i sommer. 
Det er i sommer kjøpt gassovn til oppvarming av hytta vinterstid, da det tar lang tid å varme hytta bare med hjelp 
av peisen. Taket på utedoen er forlenget på den ene siden, slik at veden kan ligge tørt.  
I sommer ble det innviet 3 kanoer, som leies ut for 100 kr pr dag. Vargstad Videregående skole lager kanohus 
som skal settes opp våren 08. 
Asbjørn Myhten har ansvar for ”investeringene” på Krokbua; utbygging og lignende, mens Per Kristiansen har 
ansvar for løpende oppgaver og tilsyn. Flere andre bidrar med utførelse av oppgaver. 
 
 
 
 
  LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

          Barnas Turlag 

   Vivian Andersen /Elisabeth Hasselknippe 
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