ÅRSMELDING 2017

DNT Lillehammers overordnede mål er følgende:
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”.

(Vedtektene § 1)

DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av
Ringsaker kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I
Gausdal kommune er området fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo
og Omegn.
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HOVEDSTYRET
Styrets sammensetning
Tom Harald Hansen
Stine Thallaug Dalane
Ragnvald Jevne
Elise Solberg Løvlun
Liv Madsen
Dag Vagnby

leder/økonomi
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret:
Per Harald Jørgensen
Hyttekomiteen
Erik Hanssveen
Sti- og løypekomiteen
Elisabeth Hasselknippe
Turkomiteen
Bjørn Olav Sunde
DNT Fjellsport
Ingvill Helset
Barnas Turlag
Andrea Godberg-Jensen/
Eira Rogne
DNT ung
Denne organiseringen bidrar til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter, og
samarbeidet i det utvidete styret fungerer svært godt.
Styremøter
Det utvidete styret har hatt 8 møter i 2017.Vi er et arbeidende styre, og alle styremedlemmene
har oppgaver som utføres i tillegg til styremøtene.
Organisering av økonomiarbeidet
Regnskapsbyrået Azets Insight AS fører regnskapet for DNT Lillehammer.
Styreleder har foretatt utbetalinger, posteringer og oppfølging av regnskapsbyrået. Foreningen
har, gjennom dugnad, overtatt fakturering av hyttebesøk i 2017. Denne tjenesten ble tidligere
utført av DNT Oslo og Omegn.
Regnskap-revisjon
Regnskapet er revidert av Ernst & Young. Regnskapet for 2017 vil bli framlagt for årsmøtet
07.03.18 for gjennomgang og godkjenning.
Daglig leder
Erland Flaten har hatt60% stilling som daglig leder i 2017.
Daglig leder har arbeidet på bred front, men særlig med tilbud for barn og unge, nettbasert
informasjon på foreningens hjemmeside og på Facebook, i samsvar med styrets prioriteringer.
Daglig leder har en fleksibel arbeidsform.
Åpen turinformasjon hos Vandreskoen
DNT Lillehammer har avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen Vandreskoen i
Lillehammer sentrum. De ansatte på Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste
overfor publikum. DNTs online elektroniske medlemssystem Focus benyttes til salg av
medlemskap hos Vandreskoen, slik at medlemskort utstedes på stedet.
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Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i nærområdet
samt tilbudene i Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har ansvar
for. I tillegg selger vi kart, DNT-kalendre, luer og lakenposer hos Vandreskoen.
Lokaler
DNT Lillehammer har i 2017 benyttet Vandreskoens lokaler og eget lagerlokale i
Mesnasenteret. Daglig leder holder til i kontorlandskap på Fabrikken.
Åpningstider
Vandreskoen har åpent seks dager i uka: mandag – fredag kl. 10-18, lørdag 10-16.
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2011-2017
Medlemstype

31.12.17

31.12.16

31.12.15

31.12.14

31.12.13

31.12.12

31.12.11

Familie,
hovedmedlem

154

102

Hovedmedlem

1 192

1 190

1 241

1 191

1 145

1 161

1 145

Student/ungdom
19-26 år

135

157

151

112

134

118

117

Honnørmedlem

373

361

333

301

273

247

232

23

25

22

24

27

26

27

Barnas Turlag

183

194

279

286

245

244

268

Skoleungdom
13-18 år

94

102

146

169

146

158

135

Husstandsmedlem

499

501

553

539

509

493

481

Familie,
husstandsmedlem

492

337

Sum

3 145

2 969

2 725

2 622

2 479

2 447

2 405

Medlemsendr i %

5,9 %

9,0 %

3,9 %

5,8 %

1,3 %

1,7 %

-0,6 %

Livsvarig

Strukturen på oppsplittingen av medlemsmassen er endret i 2017 i og med innføring av
familiemedlemskap
Medlemmer fordelt på våre primærkommuner
Kommune
Lillehammer

31.12.17

31.12.16

Endring i
%

2 340

2 231

4,9 %

Øyer

247

215

14,9 %

Gausdal

277

266

4,1 %

Ringsaker

175

171

2,3 %

Øvrige

106

86

23,3 %
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Høstmøte
DNT Lillehammer gjennomførte høstmøte30. november 2017, der Monica Breiby gjestet oss
med foredrag om «Estetikken i naturen». Møtet ble holdt på Høgskolen Innlandet, og det
varmer enn 30 fremmøtte.
Representasjon
 Tom Harald Hansen har deltatt på styreledersamlinger, og har sammen med Erik
Hanssveen og Ragnvald Jevne deltatt på møter med Hedmark/Oppland-foreningene
 På landsmøtet i Kristiansand deltok Ingvill Helset, Erland Flaten, Tom Harald Hansen og
Elisabeth Hasselknippe.
 Erland Flaten har deltatt på seminarer og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt.
Høringer og uttalelser
DNT Lillehammer har i løpet av årsrapportperioden gitt uttalelser om følgende saker:
 Besøksstrategi i verneområdene i Langsua
 Reguleringsplan for Kroksjølia ved Sjusjøen - hyttebygging
 Reguleringsplan for Lillehammer Sæter II på Nordseter – sti og skiløyper
 Verdisetting av friluftsområder i Lillehammer
 Innspill til Lillehammers kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
 Ombygging av dam ved Kroken i Mesnavassdraget
Informasjon
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på
ulike måter.
 Annonsering i Byavisa av våre tallrike og varierte aktiviteter forteller allmennheten mye
om foreningens virksomhet. I tillegg har de fleste turer og arrangement i regi av DNT
Lillehammer stått oppført i "Det skjer” -spalten i GD samt på nettstedet GD-PULS.
 Det har i tillegg vært reportasjer og omtale flere ganger i GD og Byavisa om våre turer og
aktiviteter.
 Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende, og er mye besøkt. Her finner man
også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc.
 Foreningen har dessuten brukt Facebook i 2017, både hovedforeningen og flere grupper
(Fjellsportgruppa, Trilleturene, Barnas Turlag og DNT ung).
 Turprogrammet ble i 2017 trykt i 4000 eksemplarer, og delt ut til alle medlemmer i
Lillehammer, Øyer, Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres
turprogrammet til forretninger, større bedrifter i området osv.
DNT Lillehammers internett-sider
Hjemmeside: lillehammer.dnt.no
E-post: lillehammer@turistforeningen.no

Styrets oppsummering
Styret ser tilbake på et godt år, som viser at DNT Lillehammer følger opp vedtatte strategier
fra DNT sentralt, og at foreningen er en aktivitetstilrettelegger med betydning for alle
målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har
gjort det mulig å opprettholde en svært variert meny av turtilbud og aktiviteter. Vår
dugnadsinnsats på Vestfjellhytta ble behørig omtalt i DNTs Årbok for 2017.Nevnes bør også
rehabilitering av Djupslia med en iherdig dugnadsinnsats.
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Andre momenter styret vil framheve
DNT Lillehammer etablerte i 2016 i samarbeid med Frivillighetssentralen i Gausdal en
gågruppe for seniorer i tilknytning til prosjektet «Aktiv i 100».Dette ble videreført i 2017, og
er et svært populært tiltak med mange deltakere. Formiddagsturene i Lillehammer er også blitt
en del av dette prosjektet. Gågrupper for seniorer er også etablert i Øyer, og dette bør
videreutvikles i 2018. Barnas Turlager kommet godt i gang i Gausdal. Dette også i samarbeid
med Frivillighetssentralen og lokale ildsjeler. Barnas Turlag i Øyer er i sin spede begynnelse.
Turpostkasser på Nevelfjellet, Balbergkampen og Lunkefjellet er populære turmål. Mange
skriver seg inn i bøkene. Samarbeidet med Bedriftsidrettskretsen om «Ti på topp» fortsatte i
2017. Til sammen 10 turpostkasser har vært utplassert på ulike steder i Lillehammer med 22
500 besøkende. Noen av kassene er tilgjengelig for rullestolbrukere. Begrepet «TOPP» må
derfor ikke oppfattes som fjelltopp, men som et attraktivt turmål.DNTs app «Sjekk-Ut», med
elektroniske turmål, har også blitt fulgt opp av vår forening.
Opptur for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca.350 deltakere, som gikk opp på
Balbergkampen via en etablert runde. Konseptet var det samme som de syv foregående år, og
ble gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere. På sletta ved
bommen var det diverse aktiviteter, som klatretårn fra Tyrili, bueskyting og volleyball.
Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for niende
gang, denne gangen med to arrangementer på en uke hver.
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av
styremedlemmene har deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2017
kom i samme design og format som vi har hatt i flere år. Programmet viser hele foreningens
bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og aktiviteter, og som idébank for
egne turer.
Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er påkrevd.
Styret vil dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som en
ressurs for hele foreningen. Styret ser med tilfredshet at flere av våre medlemmer deltar på
turlederkurs, både grunnleggende og for sommerturledere. Her har vi bl.a. trukket veksler på
et godt samarbeid med Hamar og Hedmarken Turistforening og DNT Gjøvik og Omland.
Nytt av året er grunnleggende turlederkurs arrangert lokalt, med god deltakelse.
Når det gjelder hyttene våre, har vi ikke foretatt en systematisk risikovurdering av alle forhold
i 2017. Men vi vil framheve at det viktigste brannforebyggende tiltaket er solenergi (eller
nettstrøm), som betyr mindre bruk av bart lys. Medregnet to sikringsbuer disponerer DNT
Lillehammer 9 bygninger som brukes til overnatting. 6 av disse har belysning basert på
solenergi, Kittilbua har nettstrøm.
Samarbeidet med GD har fortsatt i 2017 om felles arrangement. Det første var mellom
Vetåbua og Djupslia med rundt 60 deltakere, og det andre var 7-fjellsturen. På større
arrangement benytter vi oss av prosjektledere. Kjersti Moltubakk var prosjektleder for 7fjellsturen, og Erland Flaten var prosjektleder for Opptur i 2017.
DNT Lillehammer arrangerte, i samarbeid med bofelleskapene i Lillehammer, aktivitetskveld
for funksjonshemmede med ledsagere ved Kroken.
Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2017.
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FJELLSPORTGRUPPA
Styret er godt fornøyd med nok et år med god aktivitet i gruppa.
Gruppa har 627 medlemmer, en økning på 126 medlemmer siden 2016.
Styreaktivitet
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Bjørn Olav Sunde
Ragnhild Moen Holø
Ingvild Rennan Morken
Marthe Jordhøy
Erlend Øien Sørnes
Silje Frøysland
Geir Sandbakken

leder
turansvarlig
turansvarlig
turansvarlig
webansvarlig
sekretær
ansvarlig for risikoskjema og turrapporter

Fem styremøter har blitt avholdt i 2017, i tillegg til god kommunikasjon mellom
styremedlemmene og leder på mail, telefon, sms og Facebook.
Etter innføringen av Facebooksida for DNT Fjellsport, mener styret at kommunikasjonen til
medlemmene er vel ivaretatt. Facebooksida til gruppa fungerer også som en kanal der
medlemmer kan organisere impulsive turer i privat regi, og utveksle annen informasjon som
vedrører fjellsportgruppa.
Styret har egen lukket Facebookside hvor medlemmene kommuniserer internt seg i mellom.
Dette fungerer utmerket, og kommer i tillegg til annen kommunikasjon som nevnt over.
DNT Lillehammer har hatt åtte styremøter i 2017. Leder i fjellsportgruppa har deltatt på alle
møter unntatt ett. Da møtte styremedlem Geir Sandbakken.
DNT Fjellsportgruppa søkte Bjørstadstiftelsen for midler til sikringsutstyr også i 2017.
Vi søkte om kr. 35 000,- og fikk tildelt kr. 17 500.Disse pengene er øremerket for å få ut
summen.
DNT sentralt ønsker at flere deltar på kurs, og det ble også i 2017 bevilget penger til kurs for
medlemmer av fjellsportgruppa. Gruppa har hatt ni personer på kurs i 2017.
Personer som tar på seg turer har også muligheten til å bestille seg bekledning gjennom DNT.
Innkjøp utstyr 2017: Spot, tau
Intersport Lillehammer: Fjellsportgruppa har høsten 2016 inngått et utvidet samarbeid med
Intersport, der medlemmer får spesielt gode rabatter på blant annet soveposer, toppturski og
fjellsko. I tillegg beholder vi DNT-rabatten, med 15% på alle produkter. Intersport har også
begynt å arrangere egne kundekvelder og informasjonskvelder for medlemmene av
fjellsportgruppa, med ytterlige rabatter på utvalgte produkter.
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Medlemsaktivitet
Vi hadde planlagt 16 turer i 2017, hvorav fire turer ble kansellert på grunn av dårlig vær, for
liten påmelding og skredfare.
I tillegg var det utendørs ishockey hver torsdag på Sportsplassen f.o.m. januar til medio mars.
Dette var et positivt tiltak til stor glede for de 5-10 fremmøtte.
Det ble også forsøkt dratt i gang et par aktiviteter på FB, men det var kun et par deltagere på
hver aktivitet. Styret har merket en nedgang på initiativ på FB etter at det ble snakk om å
ansvarliggjøre initiativtager som turleder og hva det innebærer av ansvar.
Styret ønsker og håper at det vil bli lagt ut flere bilder og referat fra turene på Facebooksida.
Dette har de enkelte turkoordinatorene ansvar for, i samarbeid med webansvarlig i styret.
Årsmøte fjellsportgruppa sentralt:
Årsmøte sentralt ble i 2017 arrangert i Bodø. Det var dessverre ingen fra fjellsportgruppa som
hadde anledning til å møte, på grunn av kort påmeldingsfrist og lang reiseveg.
I 2018 arrangeres årsmøtet i Lofoten og datoen er 5. -8.04.2018, og håpet er at flere fra styret
kan delta på denne samlingen.
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TURKOMITEEN
Turkomiteen har bestått av:
Elisabeth Hasselknippe
Lars Urlien
Erik Vea
Inger Veiteberg
Anne Siri Rønning Bakkeberg

leder

ansvar kveldsturer
ansvar formiddagsturer Lillehammer

Møter
Det er avholdt 4 komitemøter, 3 av dem for planlegging av turprogram. Også i år hadde vi
overnattingstur for å jobbe intensivt med programmet. I tillegg er det avholdt 5 møter i
komiteen for 7-fjellsturen.
Dags/helgeturer
Det er gjennomført 15dagsturer og 3 helgeturer, med til sammen 191 deltakere. På 7fjellsturen deltok 120 personer. I alt 14 turer er avlyst pga få påmeldte i kombinasjon med
dårlig vær, eller sykdom hos turleder.
Formiddagsturer /Aktiv i 100
Formiddagsturene går på mandags formiddag fra april til juni og september til november.
Lillehammer: Anne Siri Rønning Bakkeberg har koordinert turene i Lillehammer.
Det er gjennomført 16 turer med tilsammen 249 deltagere.
Gausdal: Jøran Lund Prestrud har koordinert turene i Gausdal. 15 av 16 turer er gjennomført,
med til sammen 272 deltakere.
Øyer: Elise Solberg Løvlund har koordinert turene i Øyer. Det er gjennomført 6 turer med til
sammen 29 deltakere.
Kveldsturer
Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdagskvelder i
sommerhalvåret. I alt har det vært gjennomført 19 turer med til sammen 539 deltagere.
Samarbeid med GD.
Vi har også i år hatt et samarbeid med GD om ”Ut på tur”-turer, hvor GD står for annonsering
og ”gavedryss” og vi for turledelse. Turene gikk som fjellmarsj fra Vetåbua til Djupslia i juli,
og 7-fjellstur i Øyerfjellet og Fåberg østfjell i september.

Turlederutdannelse.
16 personer har deltatt på ambassadørkurs, og på nærturlederkurs var det 16 deltakere. Ni
turledere har gjennomført grunnleggende turlederkurs (nivå 2), og 2 turledere har gjennomført
sommerturlederkurs.
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STI- og LØYPEKOMITEEN
Sti- og løypekomiteen har hatt følgende medlemmer:
Erik Hanssveen
leder
Kjell Nordaune
kasserer
Einar Haugen
Kjetil Skaansar
Bjørn Olav Sveinhaug
Olav Tjønntveit
Johnny Vinju
Martin Åsegg
Komiteen har hatt to møter: 10. mai ble det lagt planer for den enkeltes arbeid for sommeren,
og dette ble oppsummert 30. november.
Aktiviteter
DNT Lillehammer har ansvar for om lag 400 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i
2017 gjort en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst
rydde for å hindre gjengroing.
SLK har også i år produsert og lagt ut mange klopper: Ved Vestfjellhytta på Jotunheimstien
(100 m), nord for Goppollen på Rondanestien (150 m), ved Nedre Moksjøen (200 m), ved
Nordseter (100 m), i Søre Ål (50 meter), samt på kortere strekninger andre steder.
Av andre større arbeider nevner vi:
 Oppkjøring av skiløype nordvestover fra Vestfjellhytta
 Utbedring av Birkebeinerløypa nedenfor Inngjerdingsmyra
 Revisjon og nye opplag av skiløypekart, inklusive utbytting av platekart
 Oppsetting av skilt (med navn og moh.) på toppene på 7-fjellsturen
 Oppussing av samtlige 30 kartstativ på Lillehammers østside
Også personer utenfor komiteen har utført mye arbeid. Vi vil særlig takke Jørn Breili, som i
romjula på eget initiativ satte opp nye termometre på en rekke steder på Lillehammers østside.
Ragnvald Jevne har bl.a. ledet et stort arbeid med omlegging av Jotunheimstien vestover fra
Kittilbu. Ellers vil vi få takke følgende for deltakelse på dugnader eller selvstendig arbeid:
Arnfinn Anfinnsen, Sigmund Brøste, Bjørg Tøsti Busterud, Ivar Engeland, Astrid
Granskogen, Finn Haraldstad, Hallgeir Haugen, Jørgen Lotten, Brit og Jan Nyengen, Olaf
Pedersen, Bjørg Ø. Simonsen, Knut Ola Tøsti og Lars Urlien.

Økonomi
Som vanlig har kartsalget vært meget godt. Så til tross for store utgifter er regnskapet gjort
opp med et overskudd på omkring kr50.000. Et detaljert regnskap vil bli lagt fram på
foreningens årsmøte.
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BARNAS TURLAG
DNT Lillehammer har aktive grupper av Barnas Turlag (BT) både i Lillehammer og i
Gausdal. Aktiviteten omfatter dessuten et stabilt trilleturmiljø. Sigrid Skjølås, Ingvill Helset,
Cathrine Svendby og Monica Borgan har i 2017 vært styremedlemmer i Barnas Turlag
Lillehammer. Ingvill har ledet gruppa siden årsmøtet. Barnas Turlag i Gausdal har vært drevet
av Liv Fyksen, Stine Thallhaug Dalane og Edel Klaape-Aasdal. Trilleturene har blitt
koordinert av daglig leder i DNT Lillehammer og Maria Melbye Aanes.
Barnas turlag har en egen hytte, Krokbua, like i nærheten av byen. Per Håkon Kristiansen har
hatt ansvaret for tilsynet av hytta fram til sommeren 2017. Fra og med høsten 2017 har Sigrid
Skjølås hatt ansvaret. Hvert år legges arrangement hit for å gjøre området og hytta kjent for
familiene i Lillehammer. Djupslia er en annen av DNT Lillehammer sine hytter. Denne ble i
2017 ble betydelig oppgradert og tilrettelagt for barnefamilier i større grad enn tidligere. Her
ligger det nå også kano og redningsvester for utlån.

Glimt fra Djupslia

Krokbua

På facebook
BT Lillehammer og BT Gausdal har egen Facebook-side hvor informasjon og bilder om og
fra turene blir lagt ut. Trillegruppa har også egen Facebook-gruppe.

Lillehammer
Aktiviteter
BT Lillehammer hadde 12 store og små arrangement i 2017. Aktivitetstilbudet har vært svært
variert. Turåret begynte med skøytedag i Vingnesvika med godt oppmøte. Barnas turlag har
ansvar for gjennomføring av de nasjonale «Kom-deg-ut-dagene». KDU i februar ble arrangert
i Kleivbakken, med skileik og aking. «Kom-deg-ut-dagen» i september ved Nevelvatnet- i
samarbeid med Fåberg Østsides Utmarkslag, Fåberg fjellstyre og Lillehammer speidergruppe
- var et strålende arrangement med mange deltakere!
Tradisjonen tro var det også i 2017 fastelavnskafé på Krokbua. Dette er et populært tiltak med
salg av kaffe, kakao og boller. Vi har hatt primuskokkekurs for foreldre og barn på Krokbua i
forbindelse med dugnad. I september var det tur til Prestkjerringa. Turen gikk i regn og tåke,
men oppmøtet var allikevel godt. Etter noen år er treklatredagen godt etablert. I 2017 ble
arrangementet gjennomført i skogen ved Abbortjern. Opplegget er utvidet med «svevende
overnatting» og er et svært populært arrangement. Vi gjennomførte 4 klatredager på Tyrili
Klatring; en helg på våren og en helg i november. Turåret ble avsluttet en desemberdag i
gapahuk på veg opp til Balbergkampen.
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Fra primuskurs på Krokbua

Trilleturer har vært gjennomført regelmessig hver onsdag/
torsdag (unntatt midt på sommeren). Trilleturene er et godt
tilbud til unge foreldre som er hjemme med barn, og som
ønsker å trille og trimme sammen i sosialt fellesskap. Et
kjennetegn ved trilleturene er at de har ulike utgangspunkt, og
at de følgelig byr på stor variasjon i type turmål og terreng.
Friluftsskole
Vi har også gjennomført DNT skolefri i to uker på Krokbua i
skolens sommerferie. Konseptet går ut på at ungene leveres om morgenen og hentes igjen av
foreldrene om ettermiddagen. På programmet stod natursti, turer til fots og med kano,
spikking, orientering, førstehjelp og matlaging på bål.
Kano
Vi har 6 kanoer i naustet ved Krokbua. Disse er populære for medlemmer og andre som kan
leie kano for en dag, og padle på strekningen Kanalen – Krokflø - Bottilflø - Tuveitflø.
Førstehjelpskurs
ble arrangert for turlederne for SFO-uka tidlig på sommeren, like før friluftsskolen.
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Gausdal

I februar ble BT Gausdal restartet med hundekjøring fra
Astridbekken. Det deltok ca.70 barn, og alle fikk kjøre en
runde hver med hundespann. Atle Bjerke og Kirsten Seiertun
holdt 5 spann, som gikk jevnt og trutt med 2 unger i hvert.
Kirsten hadde natursti med gode spørsmål om dyr og DNT.
Grillmester Liv Fyksen serverte pølser og saft ved bålet.

I mars gikk 12 unger med foreldre Jønnburunden i Gausdal Nordfjell, fra Skeislia til
Jønnbusetra. Der tok vi inn i seterhuset til Liv Fyksen. Niste og varmt drikke var medbragt,
og Turbo var med i sekken.
I september gikk vi tur fra Nysetra til Gammelhans i Gausdal/Fåberg Vestfjell i tett tåke og
regn. Det var grått og vått, men 5 glade unger, 3 glade voksne og en bløt hund hadde en fin
tur. Vi hadde godt med tørre klær i sekken og bål med pølser, og lærte at det er fint å gå på tur
i regn og gråvær også. En barnevennlig tur, som frister til gjentagelse en dag med utsikt.
«Kom-deg-ut-dagen» på Kittilbua i Vestre Gausdal ble arrangert i fint vær. Ca.15 barn med
foreldre møtte. Det var uheldigvis obligatorisk oppmøte på Aulestad for ungene i Gausdal
denne dagen, slik at mange var forhindret fra å delta. Opplegget inneholdt orientering,
turtippen med premiering, badminton, balansering på slakk line, bål og kaffe.

En fin sommerdag gikk 4 unger med foreldre Aulestadrunden, den nye kulturstien rundt
Bjørnstjerne Bjørnssons hjem, med stopp ved informasjonstavlene som er satt opp. Denne
turen var etter skoleferien var i gang og trolig grunnen til litt få deltagere.
Ni unger deltok på klatredag på Tyrili. En instruktør sikret ungene i klatreveggen. Vi hadde
planlagt en felles klatredag med Lillehammer, men grunnet begrensning på antall deltagere og
fort fulltegnet liste, ble det bestemt at Gausdal skulle gjennomføre sin egen dag.
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HYTTEKOMITEEN
Hyttekomiteen har i 2017 bestått av følgende medlemmer:
Per H. Jørgensen (leder)
Rolf Bråstad
Torbjørn Monset
Jørn Breili
Gutorm Aarnes
Erik Isum
Ragnar Manengen
Steinar Fossum
Arild Aamodt
Aina Irene Lien
Svein Fyksen
Hallgeir Haugen
Tom Harald Hansen
Ragnvald Jevne
Per H Kristiansen
Sigrid Skjølås

Alle hyttene
Vetåbua
----«---Djupslia
----«-------«---Lyngbua
----»---Skjellbreidhytta
---------«-------Kittilbua
------«---Vestfjellhytta
-------»------Krokbua
------«----

Krokbua, som primært er hytta til Barnas Turlag, ligger organisatorisk under hyttekomiteen når det
gjelder det bygningsmessige, mens disponeringa blir uendret.

Generelt om drift av hyttene
Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynsmenn) er å holde hyttene i orden, med rydding
og renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass og nødvendig
forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater. Tilsynsmennene
forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider. Større vedlikeholdsarbeider søkes utført på
dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av respektive tilsynsmenn.
Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalingskassene på de respektive hytter, og å bringe
betalingsblanketter til Vandreskoen, evt. til hyttekomiteens leder for videre behandling.
Det tilstrebes å få til minimum månedlige besøk på alle hyttene for å sjekke status, og hente
betalingsblanketter. I vintersesongen kan det gå lengre mellom besøkene, spesielt på de hyttene som er
minst brukt.
DNT Lillehammer fakturerer nå selv sine gjester via AZETS regnskapssystem, noe som har ført til en
betydelig besparelse for foreningen.

Utførte dugnader/tiltak i 2017
Vetåbua:
Rengjøring og rydding, etterforsyning av proviant, rydding av skog, kapping, kløyving og stabling av
ved, nytt utemøblement anskaffet:100 dugnadstimer.
Djupslia:
Hytta stort sett ferdigstilt til sommersesongen; omfattende renovering; skifting av kjøkken, moderne
gassovn, gulv, vinduer og ytterdør. Bedret utlufting av grunnmur, utvendig beising, fortsatt rydding av
skog. Vannposten utskifta på ettersommeren.
Dugnadsinnsats 725 timer.
Lyngbua:
Vanlig tilsyn, 15 dugnadstimer.
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Skjellbreidhytta:
Rydding av skog, nytt utemøblement, for øvrig har det vært ordinært tilsyn, med rengjøring og
rydding. Initiativ mot eier for mulig kjøp av eiendommen er iverksatt, med positiv tilbakemelding i
utgangspunktet. Med saken er foreløpig lagt i bero. Negativ vannprøve.
30 dugnadstimer.
Kittilbua:
Ikke utført spesielle tiltak utover rengjøring, mottak av ved og ordinært tilsyn. Tiltak iverksatt mot
grunneier for mulig kjøp av eiendommen; positiv respons, takst utstår til sommeren
16 dugnadstimer.
Vestfjellhytta:
Kompletterende arbeider innvendig og utvendig i / på hytta. Tiltak iverksatt for å bore etter vann,
forventes ferdigstilt i løpet av vinteren. Klopping N / S på stien.
Dugnadsinnsats 190 timer.
Krokbua:
Utført rundvask, skiftet vedovn, ryddet skog/tilvirket ved og innredet gapahuken, og i tillegg kommer
hyppig tilsyn, 175 dugnadstimer.
Samlet dugnadsinnsats:
Som foranstående oversikt viser, har tilsynspersonell og andre hatt til sammen vel 1.250 dugnadstimer
på hyttene.

Planer for 2018
Alle hyttene:
Rengjøring, skifting av sengetøy og generelt ettersyn, sjekk/utskifting av røykvarslere og
brannslukkingsapparater. Gå gjennom, og systematisere «oppslagsjungelen» i hyttene.
Ta i bruk sjekkliste for utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene.
Vetåbua:
Grundig rengjøring av begge hyttene, vurdere litt innvendig oppussing – særlig på sikringsbua.
Innkjøp av div hjelpemidler som omsøkt; aggregat, støvsuger mm.
Djupslia:
Diverse kompletterende arbeider
Lyngbua:
Arbeide med planer og søknad om ny hytte.
Skjellbreidhytta:
Skifte vindskier. Se på utskifting av kjøkkeninnredning. Jobbe videre med evt. kjøp.
Kittilbua:
Jobbe videre med evt. kjøp av stedet. Dersom dette aktualiseres; jobbe med fremdriftsplan.
Vestfjellhytta:
Her har vi problemer med vannkvaliteten, noe vi må få løst inneværende år. Løsningen er å grave ny
brønn, evt. bore hvis det er teknisk mulig.
Det skal også bygges en utedo som tilbygg til uthuset, og monteres en del hyller etc. i hytta.
Krokbua:
Diverse arbeider skal utføres: nytt kjøkken, nye senger, mm.
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Besøk på hyttene:
Hytte
Djupsli
Vetåbua
Lyngbua
Skjellbreida
Kittilbua
Vestfjell
Krokbua
Totalt

Des 16 - des 17
Des 15- des 16
Overnatting Dagsbesøk Sum
Overnatting
Dagsbesøk Sum
481
19
500
347
16
363
594
36
630
410
27
437
55
0
55
60
4
64
98
10
108
94
9
103
76
4
80
126
5
131
171
19
190
247
25
272
159
159
144
144
1 634
88
1 722
1 428
86
1 514
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DNT ung
Ungdomsgruppa hadde 12 turer og arrangementer på programmet i 2017 med til sammen 118
deltakere. I tillegg hadde Opptur i juni 352 deltakere. I juni ble det rekruttert et nesten helt
nytt styre, med Eira Rogne som leder. Lasse ble med over fra i fjor. Vi har hatt styremøter
omtrent en gang i måneden, unntatt mai, juni, juli, august.
Aktiviteter
Den 13. februar hadde vi en «Bli kjent»-kveld, med totalt 15 oppmøtte (to fra styret i
ungdomsgruppa). Vi møtte igjen noen gamle fjes, og mange nye. Det ble servert pizza og
salat.
Torsdag 23. februar var det isklatring i Mesnaelva, med 15 påmeldte (4 fra styret). Vi serverte
pølser med lomper og sjokolade. Vi kjøpte også en sekk med ved. Sigbjørn Kvannli var
instruktør. (Han kan man finne på Facebook, hvis man ønsker isklatring igjen senere.)
Ferskingkurs ble arrangert på Krokbua over to kvelder i april med 8 deltakere.
Tema var allemannsretten, informasjon om DNT, innføring i kart og kompass, bållaging,
bruk av primus og stormkjøkken, samt turbekledning, tursekk og turmat.
Opptur, DNTs årlige nasjonale turdag for 8. klassinger,ble arrangert for skolene i
Lillehammer, Gausdal, Øyer og Brøttum. Denne gangen var det "bare" 352 deltakere. Vi
mistet omtrent 100 da Hammartun skole ikke kunne bli med i år. Som vanlig var det godt
samarbeid med Tyrili Klatring og Lillehammer bueskytterklubb.
Som i fjor arrangerte DNT ung «Grønn fredag», i protest mot shoppegalskapen "Svart
fredag". Det var stor interesse for arrangementet og god omtale i media, men vi hadde lavere
omsetning. Kanskje flytting til Hammartun fra Fabrikken var uheldig.
Helt i begynnelsen av desember arrangerte vi en skitur fra Nordseter og bort på østryggen til
Nevelfjellet for å se på den veldig omtalte superfullmåneoppgangen. Var månen så mye
nærmere? Det var i alle fall en fin tur.
Langrennstur til Vestfjellhytta i februar fikk bare én påmeldt. Dette er det andre året på rad vi
må avlyse denne turen. Kanskje dette ikke er en tur som passer for målgruppa i DNT ung,
eller kanskje vi gjør for dårlig promotering. En planlagt fjellskitur til Rondane i mars ble
avlyst på grunn av få påmeldte og mangel på turleder. Toppturjakt i Rondane og padletur på
Fjorda ble avlyst delvis på grunn av manglende interesse og delvis på grunn av fulle hus på
Rondvassbu. Surfetur på Stadt ble gjennomført som planlagt, men uten deltakere fra DNT ung
Lillehammer.
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Isklatring i Mesnaelva. Dette er også på programmet for 2018.

Fra ferskingkurset på Krokbua i april
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