ÅRSBERETNING 2017

Seteropera på Målia i juni

Årsmøte 7. mars 2018
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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 2017. Sakspapirene kunne hentes på papir i butikken fra
onsdag 28. februar og har ligget på vår nettside fra samme dag. Det vil ikke bli opplesning fra
årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene og åpnet for kommentarer og
spørsmål.

PROGRAM
ÅRSMØTET 7. MARS,
Høgskolen i Innlandet, Hamar
Kl. 18.30
Årsmøte for medlemmer i HHT
Kaffepause med bursdagskake for DNT 150 år
I år er det Julie Maske fra DNT sentralt.
Hun er forfatter av jubileumsboka
"Kunsten å vandre"
Hun tar utgangspunkt i historien vår og går videre inn i framtiden med å fortelle
om hvordan vi jobber med å spre ferdselen i fjellet.
Hun starter ca. kl. 20.00, og dette er et åpent arrangement
også for de som ikke er medlemmer.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
Årsberetning og regnskap for HHT (hovedforeningen) 2017
Handlingsplan 2018-2019 og budsjett 2018
Innkomne forslag. Vedtektsendringer
Valg – innstillingen fra valgkomiteen blir lagt fram i møtet

Gratisutlodning med gaver fra Norsk Tipping ved avslutning av møtekvelden.
Møtet avsluttes ca. kl. 21.00
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Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2017
VIRKSOMHETEN 2017
2017 ble et år med økte aktiviteter på mange områder. Friluftsliv har blitt en livsform for
flere og flere i samfunnet, og det gir stor oppslutning om mange av våre friluftstilbud.
Medlemstallet er nå nesten 5.500, en økning på 6,8 %. Også Barnas Turlag og DNT ung har
en fin økning i antall medlemmer.
Gledelig med stor økning i antall overnattinger på våre hytter, en økning fra 2.555
overnattinger i 2016 til 3.022 i 2017. Åkersætra leirsted er størst med 1.408 overnattinger,
men veldig artig med fin vekst på Målia, etter at den ble selvbetjent.
Nytt av året er Morskogen vokterbolig, som ligger fint ved Mjøsa og er brukt mye av
syklister. Med driftsansvar for Morskogen vokterbolig har vi styrket samarbeidet med
Eidsvoll Turlag.
Planlegging for å få godkjenning til riving og bygging av ny hytte ved Øyungen har krevd mye
arbeid i 2017, og vi håper vi får realisert prosjektet i 2018.
Merking og vedlikehold av stier har også i 2017 krevd mye dugnad. Dette er en viktig
oppgave, arbeidet blir organiser på en god måte og dugnadsfolka stiller - meget bra!
Vekst også på antall deltakere på turene våre, i 2017 var det hele 8.263 deltakere på turene.
Dette skal også organiseres og gjennomføres, det må være bra når så mange deltar.
79.597 klipp på våre 80 turposter svarer for seg selv, meget bra!
Antall dugnadstimer er på tilsvarende nivå som 2016, vedlikehold av hytter er gjort som
planlagt. Det redaksjonelle ansvaret for HHT-nytt er nå lagt til daglig leder, tidligere har det
ligget til info-utvalg. Høstmøte i november hadde rekordfremmøte med 170 personer, og
Dag Hessen hadde et meget flott foredrag.
HHT er en veldrevet organisasjon med stor aktivitet på alle områder, har gode planer for
framtiden og samarbeider godt med andre DNT-foreninger og naturlige samarbeidspartnere.
Friluftsliv går ikke av moten, men blir viktigere og viktigere i en travel og teknisk hverdag.
Takk til alle – medlemmer, dugnadsfolk, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte!
Takk for jobben som er gjort og ha et fint friluftsår, ta vare på naturen, det er naboen vår!
Kristen Bartnes
Styreleder i HHT

Nøkkeltall
Antall medlemmer
Fam
hoved
238

5.428

Hoved Ungdom Honnør Livs(19-26)
varig
2.097
(2.098)

145
(128)

727
(699)

67
(66)

Barn
(0-12)
379
(423)

Skoleungdom
(13-18)
152
(193)

HusFam
stand husstand
851
(857)

772
(481)

2017 2016
5.428 5.090

(fjorårets tall i parentes)

DNT total økte med 6,1 %, og samlet har vi nå 308.408 medlemmer!
Vi gjør oppmerksom på at det er barne- og ungdomsmedlemmer i kategorien livsvarig, og
det er mange ungdom (19-26 år) i kategorien husstand. Ny kategori fra 2016 er Familiemedlemskap, og dette har slått veldig godt an. Det riktige antall medlemmer fordelt på alder
blir kommentert under Barn og unge her i årsrapporten.
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Diff %
338 6,6
%

Æresmedlemmer: 2
Tore Nilsen og Hans Ruud

Årets viktigste aktivitetstall 2017
Hytteovernattinger: 3.022 døgn (2.555 i 2016)
Dugnadsinnsats: 10.133 timer (10.413 timer i 2016)
Turer: 199 (196 i 2016) med 8.263 deltakere (7.625 i 2016)
Kurs: 8 (9 i 2016) med 85 deltakere (143 i 2016)
Medlemsmøter/foredrag: 13 (16 i 2015) med 536 deltakere (499 i 2016)
Sum arrangementer: 220 (221 i 2016) med sum 8.904 deltakere (8.267 i 2016)
I tillegg har mange tatt Turposter: 80 poster (samme i 2016) – 6.553 personer har sendt inn
til sammen 79.597 klipp (2016: 3.731 personer- 58.058 klipp). Dette var første året vi kunne
bruke digital kvittering på turposter i Løten, Stange og Ringsaker og den nye 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). Sigrid Melbye
Sørum er lørdagshjelp i butikken, Halvor Johansen Mære har vært sommervikar i butikken,
og Hanne Nordsveen Jansen har vasket ukentlig i skoleåret på Naturens hus, en jobb Oda
Hofshagen overtok på slutten av året.

Møter og kurs
Medlemsmøter
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2017:
HHTs årsmøte med kåseri av Ragnhild Narum: «Fra trilleturleder i HHT til landsstyremedlem i
DNT – på vei mot 150-årsjubileet» og årsmøter i de tre kretsene Løten, Stange og Ringsaker.
Onsdagsgruppa hadde sin faste sesongavslutning vår og høst. Til HHTs høstmøte kom Dag
Hessen og snakket om «Mennesket i naturen – og naturen i mennesket» til hele 170
tilhørere. Turutvalget hadde turledersamling i april og hyggekveld på Lageråkvisla i oktober.
Både Løten og Stange krets avholdt dugnadsfester. Fjellsportgruppe hadde et åpent møte
med foredrag av Håvard Storås.
Kurs
I 2017 hadde vi følgende kurs: Trygge veivalg i påskefjellet, stell og vedlikehold av sykkel,
kurs i stimerking, førstehjelpskurs for turledere og aktivitetslederkurs for Barnas Turlag.
I DNTs turlederstige holdt vi DNT Ambassadør-kurs (én kveld med informasjon om HHT og
DNT samt allemannsretten), grunnleggende turlederkurs (2 dager, 15 deltagere) og
sommerturlederkurs (5 dager, 10 deltagere). Disse kursene var åpne for alle medlemsforeninger i Hedmark og Oppland. Instruktører for de to siste var Per Bergsvein Støen og Jon
Simensen fra HHT.
Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2017. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2017.
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DNT-møter og representasjon
HHT var representert med to utsendinger (Kristen Bartnes og Margrete Ruud Skjeseth) på
DNTs landsmøte i Kristiansand i juni. Vi har også deltatt på daglig ledermøter, styreledermøte + at administrasjonen har deltatt på ymse DNT-seminarer/møter.
Følgende representerer HHT i Hedmarken Turistløyper i 2015-18. Styret: Kristen Bartnes
(vara Siv Stenseth). 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 var leder i DNTs
valgkomite fram til landsmøtet + er leder i DNTs hyttefond .
HHT følger opp arbeidet med naturvern og deltar aktivt i FNF (Forum for Natur og friluftsliv) i
Hedmark.

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.
Huset er i god utvikling både innendørs og utendørs.

Hyttene
Serveringshytte
Lageråkvisla
Stenfjellhytta

Målia

Vertskap
HHT, koordinert av hyttesjef Nils-Jørgen Hervig og administrasjonen
v/Anne Helga Melting. Super dugnadsinnsats fra medlemmer i foreningen.
Ekteparet Erik Plesner og Olga Petrunko har vært vertskap på
serveringshytta siden 2013. I romjulen 2017 opplevde vi en svært kjedelig
historie som ble tydelig via plakat og film + muslimfiendtlige ytringer på
sosiale medier. Samarbeidet med vertskapet ble avsluttet med
øyeblikkelig virkning 1. januar 2018.
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. Dette fikk vi virkelig erfare da Kirsten Flagstadfestivalen la ett av sine arrangement til setervollen – seteropera med
«Opera di setra» i juni. Veldig vellykket!

Overnattingshyttas navn
Lageråkvisla (koia)
Målia selvbetjent

Antall senger
7
10

Målia Stouslandhytta
Stenfjellhytta (kun servering)
Åkersætra (leirsted og ubetjent)

20
0
53

Skolla (leirsted og ubetjent)

27

Godlidalshytta
Halgutusveen
6

5
6

Hyttetilsyn
Kari og Nils-Jørgen Hervig
Unni Thoresen, Siv Stenseth og
Thor Oppegård
Som over
Børge Jacobsen
Ole Johan Vangen og Hans Ruud
fram til 23.10.17. Bente og Svein
Ødegaard overtok samme dag.
Ole Johan Vangen og Hans Ruud
fram til 23.10.17. Kari Landheim
Austlid overtok samme dag.
Christian Nordlien
Arvid Hagen

Sandfløten
6
Tore Swensen
Snippkoia
5
Harald Hellum
Svartskogkoia
8
Inger Marie Bjørke
Tingstadkoia
7
Geir Rønning
Fløtdamkoia
6
Geir Rønning
Gammelsaga
5
Ellen Mohaugen
Finnsbråten
7
Anette Andersen
Morskogen vokterbolig fra 1. mai
11
Torbjørn Sæther
Overnattingskapasitet i sum: 183 (171 i 2016) senger ved utgangen av året
Overnatting HHTs hytter
Finnsbråten
Fløtdamkoia
Gammelsaga
Godlidalshytta
Halgutusveen
Lageråkvisla
Morskogen vokterbolig
Målia
Sandfløten
Skolla ubetjent
Skolla utleie/egen bruk
Snippkoia
Stouslandhytta utleie/egen bruk
Svartskogkoia
Tingstadkoia
Åkersætra ubetjent
Åkersætra utleie/egen bruk

Hyttesjefer overlapper på Åkersætra
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2017
24
34
41
112
37
35
70
268
90
50
376
31
278
30
36
102
1408
3022

2016
6
44
21
60
42
28

2015

2014

34
60
106
44
35

27
54
80
41
44

158
32
28
393
30
282
60
26
42
1303
2555

185
83
43
582
25
29
45
47
127
1447
2892

92
90
10
618
36
0
69
35
50
1271
2517

Gode senger på Morskogen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på hyttene.
Over flere år har styret fått utarbeidet nye og oppdaterte rutiner for sikkerhetsarbeidet i foreningen.
Dette har vært tema i de siste årsberetningene. Et samledokument som spesielt gjelder hyttene,
Hefte for hyttetilsyn, ble utgitt våren 2017 og fordelt til samtlige hyttesjefer. Her er instrukser og
rutiner vedr. brannvern, gassbruk, alminnelig hyttetilsyn, vedlikehold og avviksbehandling samlet i
ett hefte, i tillegg til oversikter over hyttene, hyttetilsyn og kontaktpersoner. Dette heftet vil i
fortsettelsen bli å finne på vår hjemmeside.
Det siste dokumentet styret har behandlet, i oktober 2017, er HMS for hyttedrift og dugnadsarbeid,
som inneholder instrukser og retningslinjer for trygg utføring av arbeidsoppgaver for HHT, både for
ansatte og ikke minst dugnadsfolket. Det er f.eks. stort behov for å sjekke rutiner og risiko ved
hyttebygging og -vedlikehold, stiarbeid, bruer og klopper m.m., ved bruk av motorsager, skutere,
førstehjelp, varslingsbehov osv. Dokumentet vil være klart til fordeling våren 2018 og vil bli samkjørt
med en revisjon av vårt første sikkerhetsdokument om turer/arrangement fra 2013.
Serveringshyttene
Lageråkvisla: En godt synlig vedlikeholdsoppgave ble utført i år ved at golvet i stua og foran disken
ble slipt og lakkert. 3 av 5 lakkstrøk ble ordnet på dugnad! I samråd med rørlegger har vi bestemt at
det eldre vannfiltreringsanlegget forblir montert, da vannprøvene viser utmerket kvalitet, og filtrene
kan komme til nytte senere om kvaliteten skulle gå ned. Utedoen avgir imidlertid mye vond lukt, og
det er behov for montering av bedre ventilasjon. Ventilering over tak sammen med påbygging av
vedskjul vil bli gjennomført i 2018.
Koia på Lageråkvisla er ubetjent hytte og er ei lett tilgjengelig
hytte som passer også for barnefamilier. Hyttevert Nils-Jørgen
sliter noe med visse ‘ikke-medlemmer’ i form av musebesøk, bl.a.
er døra utett og trenger reparasjon. Fugler og ekorn mates på
Lageråkvisla, og det skaper en veldig trivelig stemning særlig
rundt koia (og kanskje litt ekstra gode forhold også for mus …)
Stenfjellhytta: Vi har stilt mulig utbedring av vanntilførselen i
bero. Det ekstremt høye jerninnholdet er ikke helseskadelig med
dagens bruk, men kan bety dårlig smak, farge og uklarhet. Alle
alternativer for å bedre brønnvannet er usikre og meget
kostbare: ny boring (uaktuelt; vannkvalitet meget vanskelig å
forutse), eget renseanlegg (svært kostbart i både anlegg og drift).
Som en midlertidig løsning vil vi etablere en beredskap med
tilkjørt drikkevann i mindre mengder. HHT har eventuell
fremtidig utbygging av hytteområdet ved St. Olav med
vann/avløp, som også kan omfatte Stenfjellhytta, i tankene.
Hytta ble malt utvendig på dugnad i sommer. Dette inkluderte også anneks, do og oljing av terrasse.
Nytt nettkamera ble satt opp av Ivar Helleberg, og dette gir et flott blikk utover mot Mjøsa, om en
skulle trenge avveksling fra det vanlige og velkjente bildet av hytta. Opprustingen er et ledd i
kommende feiring av Stenfjellhyttas 50 års jubileum i 2018!
Målia: Serveringshytta fungerer svært tilfredsstillende etter ombyggingen og er populær så det
holder på gode utfartsdager. Det er et ønske om en innsats i den åpne peisen. Dette bør i så fall sees
i sammenheng med et bedret ventilasjonsopplegg pga. den høye luftfuktigheten ved «fullt hus».
Serveringshyttene har det felles problem at det er vanskelig med tilstrekkelig måking av terrassene
om vinteren. Vertskapene mangler gjerne tid til dette, og det er svært tungt arbeid pga. snøfonnene
som pakker seg. Vi har utvendig tilgjengelige snøskuffer og en plakat med en vennlig oppfordring om
å ta et tak for dem som besøker hytta. Vi vil også vurdere om terrasserekkverk er nødvendig i det
omfang det har fått etter ombyggingen.
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Målia sjølbetjente hytte har hatt stor trafikkøkning i 2017 (rekord!). Oppgradering til sjølbetjent
hytte har vært vellykket og er tatt godt imot av publikum. Stouslandhytta har fått to nye vinduer i
den innerste soveromsavdelingen. Også her er utleien økt bra, for det meste til sluttede
selskapeligheter. Hytteteamet som er ansvarlig for tilsyn på hele Målia, Unni (sjølbetjenten), Siv
(Stouslandhytta) og Thor (serveringshytta), har virkelig stått på og fått til det vi drømte om: et team
som til sammen kan ta seg av de ulike oppgaver som tilsyn betyr. Stor takk til dere!
Opera di Setra – Opera på Målia!
En begivenhet av de sjeldne fant sted på Målia lørdag 17. juni, da «Elskovsdrikken» av Gaetano
Donizetti ble framført i regi av Kirsten Flagstad Festival 2017 og
konseptet Opera di Setra, med rot i Tylldalen. De hadde base i
Stouslandhytta fra onsdag til søndag. En provisorisk scene ble
rigget på dugnad i ly av Stouslandhytta, og 450 begeistrede
tilskuere hadde funnet veien til vakre ‘Målia amfi’ for å nyte de
sjeldne gjestene i flott sommervær (se forsidebildet). Vi hadde
et «spesialtilbud» til de som ikke selv kunne gå/sykle inn til
Målia den dagen – nemlig el-sykkel-transport med sykler vi
hadde lånt av Prestrudsenteret.
Dette ga jo mersmak, så styret vil vurdere en mer permanent sceneløsning.
Leirstedene
I år sa Hans Ruud og Ole Johan Vangen fra seg tilsynsoppgavene på Åkersætra og Skolla leirsteder.
Spesielt Hans har vært en institusjon også på disse stedene, helt siden han som leder i HHT fikk
etablert først Åkersætra (2002) og senere Skolla (2007) som leirsteder, spesielt for barn og unge i
skolealder. Nytt hyttetilsyn er Bente og Svein Ødegaard på Åkersætra og Kari Landheim Austlid på
Skolla. Velkommen og lykke til!
Åkersætra: Kjøkkenet på ubetjent-hytta er skiftet. Skigarden er vedlikeholdt, og det er satt opp en
flott gapahuk (bestilt fra Løten bygdesag) ved bålplassen. Det er fjernet 126 små grantrær fra
torvtakene 😊. Det er også gjennomført inspeksjon og tilsyn av brua over Åsta, og rapport om god
tilstand er mottatt – med unntak av noe irring som følges opp overfor bruprodusenten.
Skolla: Taket på lavvoen er renset for sopp og mose og tjærebeiset. Vi har opprettholdt beslutningen
om å holde ubetjent-rommet stengt i november og desember pga. misbruk fra hundekjørermiljøet.
Oslomarka trekkhundklubb har leid det midterste rommet i stallen også i år (nov+des) og dette
fungerer fint.
Ubetjente hytter
Årets nyvinning: Morskogen vokterbolig er åpnet. 300 frammøtte på åpningen av Morskogen
vokterbolig 1. mai, på nedlagte Morskogen jernbanestasjon, og med Eidsvolls ordfører i spissen. Flott
ramme om åpningen med fint vær og godt samarbeid med dugnadsgjeng fra Eidsvoll Turlag, som
sammen med Eidsvoll kommunes eiendomsavdeling gjorde en stor innsats for å få hytta klar til
åpningen. Flott hytte og uteområde, som også settes i stand av kommunen. Et særlig fint tilbud for
alle som vil prøve seg på Mjøstråkk og nasjonal sykkelrute nr. 7 langs Mjøsa.
Finnsbråten er inne i sin 2. sesong. Overnattingstallet er foreløpig beskjedent (26 i 2017), men det vil
øke med mer markedsføring. Stange krets sammen med Eidsvoll Turlag planlegger merket rute opp
fra Morskogen; det kan bli en ‘høydare’, bokstavelig talt, med ny rundturmulighet helt sør i Stange.
Fortsatt en del vedlikeholdsbehov i form av vindus- og dørmaling.
Gammelsaga har fått ny ovn, etter en overraskende skade på den gamle. Noe utvendig maling er
ellers utført, og dette vil fortsette i 2018. Uproblematisk drift, med gode tilbakemeldinger og god
orden på de besøkende!
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Fløtdamkoia og Tingstadkoia har begge hatt et bra år med Geir Rønning som hyttetilsyn for begge. Ei
ny seng er satt inn på hunderommet på Tingstadkoia, som nå har 7 senger. Nytt kokeapparat er også
på plass. Det kjøres skiløype fra skisentret på Pruterud om Tingstadkoia i skisesongen. Til
Fløtdamkoia er det bestilt nye vinduer og dør, disse skal inn neste år. Dette utføres og bekostes av
eier Romedal Almenning.
Svartskogkoia er godt opprustet i tidligere år, 2015 og 2016. 2017 er brukt til bl.a. å fylle opp skålen
med ved. Koia benyttes en del om vinteren, men brukere bemerker mangel på løype inn mot koia.
Besøket har gått noe ned sammenlignet med tidligere år.
Snippkoia har hatt sin første hele sesong med Harald Hellum som tilsyn. Bygningsmessig i bra stand
etter opprusting og beising fram til i fjor. Vedforbruket er høyere enn forventet, og snømengden inn i
2018 gjør det vanskelig å ta seg inn med nye forsyninger. Det er derfor lagt ut beskjed på Ut.no om at
turer til hytta utsettes inntil vedforsyning er ordnet. Harald rapporterer om en del uvettig bruk av
ovnen til ‘søppelkasse’ for tomme bokser, men det virker ikke som dette er et generelt problem på
hyttene våre.
Sandfløten, Halgutusveen og Godlidalshytta er våre tre nordligste hytter. Året har for det meste
budt på diverse ordinært vedlikehold. Mens Sandfløten nylig er satt i stand, kan det være
Halgutusveens tur neste år, da bl.a. taket kan trenge utskifting av plater og stallen er utsatt for svikt i
fundamentet. Flatt tak er dessuten en utfordring her. Godlidalshytta avventer vi nå tiltak for, pga. at
Øyungen-utbyggingen mest sannsynlig vil føre til avvikling av hytta som HHT-kvarter (egen
orientering i årsberetningen).
Problem med enkelte gassregulatorer høsten/vinteren 2017-18
Som kjent er vi forpliktet til regelmessig å skifte ut ‘toppene’ (gassregulatoren) på gassbeholderne,
der av/på-bryteren sitter. Dette ble gjort for alle hyttene i 2017. Men ved siste årsskifte er det
registrert problemer med noe gasslekkasje fra gassregulatoren på enkelte hytter. Leverandør har
bekreftet at enkelte produksjonsserier har feil. Vi har derfor bestemt at samtlige regulatorer som ble
utplassert i fjor, skal byttes ut med nye. Dette vil bli gjort så snart anskaffelse og føre/tilgjengelighet
til hyttene gjør det mulig.
Dette året har til sammen 34 skoleklasser overnattet på våre utleiehytter: 2 på Stouslandhytta, 7 på
Skolla og ca. 25 på Åkersætra. Flere ungdomsskoleklasser har overnattet flere netter. Både
barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler 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.
Nytt hytteprosjekt langs Rondanestien: Øyungen
Styret/administrasjonen har hatt fokus på Rondanestien
mot 2018 (DNT 150 år). Vi kjøpte jo den såkalte «Lømohytta» på Øyungen i 2016. Året 2017 har gått med til
planlegging og avklaringer særlig mht villrein. Vi søkte først
om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området (som
også er del av villreinområdet Rondane sør) for ei
hovedhytte på 100 m2 og 12-15 sengeplasser pluss et
anneks/vedskjul/do på 20 m2 og 2-3 sengeplasser. Dette
fikk vi ikke lov til. Vi hadde et konstruktivt dialogmøte hos
Ringsaker kommune i mai med de involverte uttalepartene. Etter det møtet endret vi søknaden vår til ei hovedhytte (med alt under ett tak), 100 m2,
maks 6 sengeplasser, stengt i kalvingsperioden (det har vært meningen hele tiden) + at vi må ta
Godlidalshytta ut av rutenettet. Dette har vi fått godkjenning til. I januar/februar 2018 klargjøres
rammesøknad for riving og bygging og avtaler med håndverkere og samarbeidspartnere inngåes
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utover vinteren. Arbeidet med å søke finansiering har så vidt startet opp. Vi har som mål å kunne
åpne denne hytta i løpet av 2018. Dette blir HHTs største prosjekt framover!

Drift av Lageråkvisla serveringshytte
HHT driver serveringshytta på Lageråkvisla på dugnad fra medlemmer. I vintersesongen
holdt vi åpent alle lørdager og søndager mellom nyttår og påske, hele vinterferieuka og
påsken til og med påskeaften. Høstsesongen ble noe amputert da vi stengte to helger pga.
sliping og lakking av gulvet, men vi holdt åpent seks søndager i tidsrommet 23. aug. - 11. okt.
I romjula holdt vi åpent fem dager. Til sammen ble dette 51 åpnings¬dager pluss to dager på
forespørsel fra skole og idrettslag. Vi har etter hvert fått en kjerne faste dugnadsarbeidere,
men det er svært kjærkomment med nye. I 2017 ble det lagt ned 932 dugnadstimer på
serveringsjobben på Lageråkvisla, inkludert jobben
hyttetilsyn Kari og Nils Jørgen Hervig har med
innkjøp og frakt av varer, vannprøver mm. En stor
takk til alle og også til løypekjører Helge Kartomten
(se bildet) 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.
Hytta er et populært turmål både for barnefamilier og andre. Inntektene av salg steg med 20
% sammenlignet med året før og kom på kr 204 047.

Stier og løyper
Legge til rette for friluftsliv, skape trygghet med merking og vedlikehold, oppleve natur og
fellesskap. Dette er stikkord for arbeidet vårt. En stor frivillig innsats legges ned av glade
stifaddere og dugnadsdeltakere på sti og løypearbeidet i HHT. Sammen er vi over 80
personer som finner glede i dette arbeidet på over 730 km med merkede stier.
Sti- og løypeutvalget består av 4 medlemmer.
Bente Langøigjelten (Hamar/Vang), Jan Schrøder (Stange), Helge Tørud (Ringsaker) og Jan
Johnsrud (Løten). Utvalget har hatt 3 møter i 2017.
Rondanestien ble utpekt som et satsningsområde i vår region i forbindelse med DNT 150 år i
2018. Ekstra vedlikehold og opprustning er gjort av dugnadsfolket og stifadderne i 2017.
Rondanestien er 150 km lang innenfor våre grenser. Sti og løypeutvalget besluttet
standarden for opprustningen til god rydding, blå fliser, stolper, bruer, bytte ut ødelagte skilt
og skiltpuss. Lemmer er lagt ut, bl.a på Svaen, Klekkfjellet, ved Lysjøen og Gautåa. Flere
bruer har fått ekstra vedlikehold. Brua over Lavåa ved Lavåfallet mellom Sandfløten og
Halgutusveen har fått rekkverk. Ødelagte og blasse blå fliser er byttet ut med nye. Flere
stolper er plassert ut, bl.a. på Brennsetra og Joberget. De røde T-ene er nymalte fra
Godlidalshytta til Nyskolla. Sammen med turlag og foreninger som har sin del av
Rondanestien har det vært dugnadsarbeid i fellesskap til glede og nytte for alle.
Alle meterne på en sti krever sitt tilsyn og vedlikehold. I 2017 ble det for eksempel lagt ut
200 lemmer og hengt opp 750 blå fliser.
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I 2017 er det tilrettelagt drøyt 30 km med nymerking. Mer om det i årsrapporten til hver
krets, men det må nevnes at åpningsarrangementet for nymerket sti i Bjørgeberget ble en
festdag med 90 små og store ut på tur i strålende vær. I Stange ble to stinett skiltet for første
gang; Rotlia og Furuberget ved Tangen. En stor takk til alle frivillige, ildsjeler og grunneiere.
Stimerkekurset 2017 ble holdt sammen med DNT Ung i Furuberget den 7/5. Åtte engasjerte
og positive ungdommer fikk innføring i stimerkearbeidet og gikk inn for saken med liv og lyst.
Stifadder Einar kunne konstatere en fortetting av blå fliser og flere nyklipte trær.
Sti og løype presenterte litt av sitt arbeid på Høstmøte den 9/11. Målet er å vise litt av det
store arbeidet som gjøres og rekruttere nye frivillige. Vi trenger flere som lyst til å gjøre noe
ute til glede for andre og seg selv. Det er viktig for oss å ha en arena å snakke direkte til med
et større antall publikum enn vi gjør på dugnader.
Presenterer her oppgavene til stifadderen:
Se over stien minst to ganger i løpet av sesongen, vår og høst.
Rydde busker og vegetasjon som vokser i stien og greiner og kvister som har bøyd seg
inn over stien
Ettersyn av blåmerker – henge opp nye merker der det mangler (hvis svak sti skal du se
fra ett merke til neste merke) og klippe rundt de eksisterende blåmerker der
årsskuddene skjuler dem
Ettersyn av alle skilt og plakater på strekningen.
Rette opp stolper som er veltet og si fra om skilt som er borte eller ødelagt
Sjekk av klopper og bruer på stien
Oppsetting av merkestikker gjennom hogstflater som mangler trær der man kan henge
blåmerker eller over myr. Blåmalt topp sør for Målia, rødmalt topp nord for Målia
Meld fra hvis det trengs assistanse med for eksempel motorsag. Hvis det trengs større
ryddeaksjoner, kan det være aktuelt å invitere flere til dugnad. Si fra til leder sti og løype.
Melde tilbake antall dugnadstimer ved sesongslutt
Tusen takk til alle som bidrar i arbeidet. Vi trenger nye frivillige, ta kontakt hvis du har lyst til
å være med i et fellesskap til glede for alle ute i naturen.
Hamar/Vang
Det er avholdt 1 møte, sesongavslutning med marsipankake for stifaddere og
dugnadsdeltakere. Torsdager er etablert som dugnadsdag i Hamar/Vang. Dette vil fortsette i
2018. I 2017 ble det gjennomført 4 fellesdugnader.
Sesongen startet på Kjeltåsen. Tømmerdrift rydder også vekk stimerking. Vi var 8 stykker på
en effektiv dugnad med å slå ned blå stikker langs stien. Etter skogsmaskinen er det plutselig
ikke noe å henge de blå flisene i, da må vi bruke stikker over hogstflatene. Det skal nevnes at
hogstflater gir masse lys og nye utsiktspunkt, men pent og lettgått er det ikke de første år.
Skal også nevnes at skogsdriften lenger opp mot Brumundkampen la opp en ny voll slik at
det blir bedre å gå. (Denne skal merkes i 2018.) Dugnaden ble avsluttet med kaffe og kake på
hytta til Anne Marie med god stemning.
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Brua over Lavåa har fått rekkverk. Stålwiren ble
erstattet med solid rekkverk av 10 engasjerte
dugnadsdeltakere under ledelse av Tore
Swensen og Jørn Paalgård. Det er dypt fall og
store steiner i Lavåfallet, flere har uttrykt ønske
om godt rekkverk.
Knotten var også aktiv i Lavåfallet denne
junikvelden, men brødskiver og boller gikk unna
likevel. Vi anbefaler en tur fra Sandfløten til
Lavåfallet.
Stien mellom Lageråkvisla og Yksenåsen hadde virkelig behov for både motorsag, lemmer og
rydding. Tredje dugnad med 10 deltakere lagde «E6» på stien til Yksenåsen. For å beskrive
det gode fellesskapet i dugnadsgjengen, så gikk resten av møte-baguettene fra jobben ned
på høykant. Fire dager etter dugnaden kunne en fellestur i HHT-regi med 19 deltakere over
Yksenåsen nyte arbeidet vårt med enkel framkommelighet.
Fjerde og siste dugnad var på Stenfjellet. Flere lemmer ble lagt og svillene mellom
Appelsinhaugen og Kollmyrkampen ble hevet opp av myra. Rydding på stien ned mot
Lageråkvisla ble påbegynt. Men ettermiddagen er kort i september, arbeidet fortsetter i
2018. Bamsemums på Appelsinhaugen i solnedgang smakte godt.
Alle stiene er tilsett og nødvendig vedlikehold er gjort unntatt deler av Birkebeinerstien. Til
sammen er det rapporter 450 dugnadstimer. Det var ingen nymerking av stier i Hamar /Vang
i 2017, Prosjekt Hamar/Jessnes--stien fortsetter, men det er sakte fart. Tilskuddet til
stimerking er frasagt da vi ikke oppnådde resultat innen fristen. Prosjektet trenger mer tid
og modning.

Informasjon
Informasjonsutvalget har bestått av Nils-Jørgen Hervig (redaktør for HHT-nytt fram til
sommeren), Ivar Helleberg (web) og Siv Stenseth, leder i informasjonsutvalget og nestleder i
styret. Utvalget hadde tre møter i 2017 for å jobbe med innhold til HHT-nytt, forberede og
gjennomføre fotokonkurranse samt diskutere HHT-nytts framtid.
HHT-nytts redaktør ønsket å frasi seg ansvaret etter mange års produksjon. Redaktøroppgaven ble «lyst ledig» i HHTs kanaler, men ingen meldte interesse for oppdraget.
Utvalgets leder innstilte derfor på å videreføre en knappere og forkortet utgave av HHT-nytt
og heller satse sterkere på sosiale medier. Styret vedtok å videreføre HHT-nytt med noen
færre sider i utgivelsen og med redaktøransvaret lagt til administrasjonen fra og med
høstnummeret 2017.
Utvalget har i tillegg kåret vinnere av årets fotokonkurranse der det kom inn gode bilder til
bruk i HHTs ulike kanaler. Utvalget har også diskutert tydeligere profilering av HHT på
hyttene for eventuell videre oppfølging i 2018.
Informasjonsutvalget foreslås avviklet fra og med 2018 fordi kommunikasjonsarbeidet i HHT
nå mer enn tidligere bør ha sin fulle og hele plass i den daglige ledelsen av foreningen. Dette
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kommer som en følge av at sosiale medier i stadig større grad brukes til fortløpende og
hyppig kommunikasjon med medlemmer og andre.
På den måten har utviklingen i digitale løsninger bidratt til at utvalget nå har utspilt sin rolle
og at HHTs informasjonsoppgaver nå fortløpende må løses i administrasjonen.
Værstasjon og webkamera ved Stenfjellhytta
Værstasjonen har i hovedsak fungert stabilt gjennom året. En strømforsyning ble ødelagt i
forbindelse med strømstans før jul og måtte byttes.
Tidligere erfaringer viste at kameraet som viser bilde av hytta er svært utsatt for
overspenninger på grunn av tordenvær, overspenninger som flere ganger har forplantet seg
inn i hytta og ødelagt annet utstyr i tillegg til kameraet. Årsaken til problemene er antatt å
være den lange overføringsledningen som ligger nedgravd, delvis nede i grunnvannet. For å
redusere risikoen er det bestemt å koble fra dette kameraet i en periode fra ca. midten av
mai til siste del av august.
I juni 2017 ble det derfor montert et nytt kamera på husveggen med utsikt mot Hedmarken
og Mjøsa. Dette skal supplere «hovedkameraet» og gjør det mulig fortsatt å levere bilder fra
Stenfjellet selv om hovedkameraet kobles ut sommerstid. Dessverre viser det seg at
kameraet er spesielt værutsatt, rettet mot den mest vanlige vindretningen når det snør.
Både vindmåler og det nye kameraet (samt snødybdemåler) krever ekstra tilsyn i perioder
under vintermånedene, når været er ugunstig.
Internett og sosiale medier
Innholdet på nettsidene (www.hht.no) redigeres av administrasjonen. Trafikken på
www.hht.no har økt med 14,5 % fra 2016, hhv. 234.000 mot 204.000 økter
PS: Den 25. oktober 2017 rapporteres 10.278 sidevisninger på en dag! Det var vel den dagen skiføret
kom…? 😊

Vi har følgende facebook-sider: Hamar og Hedemarken
Turistforening (HHT) med 4.391 likere pr. 13.02. – dette er vår
«hovedside», Barnas Turlag Hamar, Barnas Turlag Stange, Barnas
Turlag Løten, Barnas Turlag Ringsaker, Målia, Stenfjellhytta,
Lageråkvisla, DNT ung Hedemarken, DNT fjellsport Hedemarken,
Stange Rundt (HHT Stange krets), Hamar og Hedemarken
Turistforening Løten krets, Ilsengstiene (sammen med Ilseng IL).
Administrasjonen er med som administratorer på alle. Facebook er
hovedkanalen for «dynamisk kommunikasjon», og vi legger ut saker
flere ganger hver uke (vanligvis maks 1 pr. dag pr. side). Vi har
følgende instagram-kontoer: @hamarhedemarkenturistforening og
@dntunghedemarken Vi er ikke aktive på Twitter eller Snapchat.
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Turer og aktiviteter
Turutvalget har bestått av Turid Borud (leder), Torunn Holt Jensen, Nina Sollie (fjellsportgruppa),
Kari L. Austlid (Stange krets), May Kristin Pedersen Tangen (Ringsaker krets), Ole Iver Morthov
(Løten krets) og Anne Helga Melting (administrasjonen/sekretær).
Turprogrammet spenner fra det enkle og nære til det mer krevende, fra trilleturer i Barnas
Turlag til toppturer med fjellsportgruppa. I samarbeid med kulturkontoret i Hamar kommune
hadde vi 9 turer for voksne som sliter psykisk. Vi hadde også 17 turer med tilrettelagt friluftsliv
for utviklingshemmede.
HHT har til sammen avholdt 199 turer/leire med totalt 8.263 deltagere i 2017 som er økning på
nesten 650 fra året før på samme antall turer – dette er en svært positiv utvikling!.
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 2017 tilsvarte 2.960 timer.
Som skolering for turledere holdt HHT følgende kurs: DNT Ambassadør, grunnleggende
turlederkurs og sommerturlederkurs + aktivitetslederkurs for Barnas Turlag.

Barnas Turlag
2011
Ant. medl i BT
474
Ant. delt. på BT-turer
1504
Ant. deltagere på familiearr. 1970

2012
492
1016
1575

2013
492
1021
2085

2014
504
1168
1980

2015
572
1227
1920

2016
617
1367
2520

2017
692
1778
2260

I Barnas Turlag er vi opptatt av å lære barn å bli glade i friluftsliv,
vise hvor lett tilgjengelig naturen er og å være en motvekt til
konkurranseidrett og/eller stillesitting. Vekst i medlemsmassen er et
godt svar på at vi lykkes med det. Vi har hatt en positiv utvikling i
antall medlemmer over mange år, og 2017 viste samme tendens.
Ved slutten av året var vi 692 medlemmer. Knut Einar Nordhagen
har bidratt stort fra administrasjonen, og HHTs satsing på Barnas Turlag er viktig for arbeidet
med å skape fortsatt vekst i medlemstall, aktiviteter og engasjement. Ledere av HHT Barnas
Turlag i lokallagene har i år vært Heidi Frogner (Ringsaker, ny), Leif Grande (Stange), Unni
Thoresen (Løten) og Britt Solvår Morken (Hamar). I tillegg har hver krets et antall turledere. I
2017 var det utskifting i HHT sitt styre. Ingeborg Nordlund kom inn som styremedlem og leder
for Barn og unge, og vara for Ingeborg har vært Terje Lundby Michaelsen. Vi takker Hilde Skar,
Simen Tollersrud og Jo Reistad som har trått ut av sine verv for gode bidrag.
I det følgende presenteres noen av arrangementene i regi av Barnas Turlag gjennom 2017:

Familiedager
Kom deg ut-dagen på vinteren samlet også i 2017 mye folk. Lageråkvisla (600 deltakere) og
Knuken (60 deltakere) hadde begge arrangement denne dagen. Åkersætra og Kvennstugua var
arenaer for Kom deg ut-dagen på Hedmarken i september 2017. Om lag 600 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
femte gang var det også Kom deg ut-arrangement på Kvennstugua. Her kom det også nesten 350
frammøtte. Pinnebrødsteking, brikkeløype og TurTipp var nok de mest populære aktivitetene
her. Vi takker for all hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade HHT'ere på dugnad disse dagene!
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Nærturer og overnattingsturer
Store og små fra Barnas Turlag har hatt flotte opplevelser med kveldsturer og dagsturer i
helgene i løpet av året. I tillegg har det vært arrangert overnattingsturer med tiurleik, padling og
andre aktiviteter – også godt besøkt.
Barnas Turlag arrangerte i sommer topptur fra Leirvassbu til
Olavsbu og deretter til toppen av Mjølkedalstiden (2137 moh).
25 personer deltok på det som ble en minnerik og flott tur.
I august gjentok vi fjorårets suksess med familiedag på Målia i
august. Arrangementet ble gjennomført i nært samarbeid
med flere lag og foreninger. 350 frammøtte fikk prøve Barnas
turlag Løten sin slakkline og stylter, brikkeløype i regi av Oklubben og stabling av vedkubber - en aktivitet Løiten
Almenning sto for. Både serveringshytta og den selvbetjente
hytta var åpen om noen ville se.

Leirene
Friluftsskole sommer
Friluftsskole ble arrangert første gang i 2016. Leiren er for barn i alderen 9-12 år, og
gjennomføres første uka i skolens sommerferie. Målet med Friluftsskolen er å gi deltagerne en
god start på sommerferien gjennom lek og moro ute på tur. Friluftsskolen arrangeres på dagtid
og er åpen for alle. Her deltok 25 barn inkludert 5 gratisplasser til deltagere rekruttert via
flyktningkontoret i Hamar kommune. Basen til Friluftsskolen var på Naturen hus i Hamar.
Friluftsskolen ble bemannet med fire lønnede ledere fra HHT. Nytt i 2017 var at vi leide et av
bassengene i Ankerskogen og holdt vanntilvenning/svømmeopplæring med egen instruktør
(Ingvill Hilleren som var i praksis hos oss da) – dette var nyttig og populært.
Turboleir
Fulltegnet (40 barn mellom 9 og 11 år) Turboleir ble avholdt på Åkersætra første uka i
skoleferien. Torkel Torve var hovedleder for Turboleiren, og hadde også med seg 3 voksne ledere
i tillegg til 4 ungdomsledere. Aktiviteter som kanopadling, natursti, fisking, bading, «Mesternes
Mester» og mye mer gjorde sitt til at uka ble minneverdig for både ledere og deltagere.
Sommerleir på Åkersætra
Det er tredje året denne leiren blir arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker
kommune (kultur + barnevern), grunneier, Ringsaker jakt- og fiskeområde og HHT. Femdagers
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leir for barn som ellers ikke drar mye på ferie, rekruttert gjennom barnevernskontoret i
Ringsaker kommune. Tre voksne ledere. Mange gode aktiviteter, og de ni barna hadde svært
gode dager. Det blir ikke informert om denne i eksterne kanaler.
Newton camp
I skolens høstferie ble Newton camp arrangert i samarbeid med Tekna. Her ble Skolla brukt som
leirsted, og 8 deltagere gledet seg over friluftsliv og realfagstemaer og hadde aktive, artige og
lærerike dager. Dette ble siste året for Newton camp – vi har erfart at det har vært synkende
deltagerantall på denne leiren, og fra 2018 arrangerer vi heller en Friluftsskole i høstferien.
Generelt
2017 har vært et godt år for Barnas turlag. Det har vært stor aktivitet i de fleste kretsene og
ekstra morsomt å se den positive utviklingen i aktivitetstilbudet i Ringsaker krets. Hamar krets
har en periode hatt færre turledere, og et av målene for året var å øke antall turledere her. I
september holdt vi «aktivitetslederkurs», og her ble det rekruttert flere engasjerte og flotte
turledere som vil bidra i Barnas turlag framover.
Barnas turlag fortsetter å sende ut halvtårskalender med sitt aktivitetstilbud pr. post til sine
medlemmer. I tillegg har hver krets facebookside. Dette blir en stadig viktigere informasjonskanal også for å nå de minste medlemmene i HHT, via foreldrene.
Takk til alle engasjerte turledere som gjør en avgjørende innsats for at stadig flere barn og
familier blir kjent med friluftslivets gleder, får oppleve mestring og blir glad i den rike naturen
vår.

DNT ung Hedemarken
DNT ung Hedemarken hadde 635 medlemmer i 2017, en økning på 10,8 % fra 573
medlemmer i 2016. Ungdomsmedlemmene har ikke eget styre i organisasjonen. Store deler
av planleggingsarbeidet ble gjennomført av aktivitetskonsulent Knut Einar Nordhagen. Knut
Einar var hovedansvarlig for Skolemesterskapet i friluftsliv og Opptur i tillegg til at DNT ung
Hedemarken hadde forskjellige turer/opplegg. Men det aller viktigste som skjer i DNT ung er
den ukentlige aktiviteten med base på Naturens hus. Hver tirsdag kl. 18.00-20.00 samles
ungdommer til aktivitet. Knut Einar Nordhagen og Marte Berntsen (fra Frisklivsentralen i
Hamar) leder aktivitetene. Målet med opplegget var å få en fast kjerne som møtes ofte til
DNT ung-aktivitet, og dette må sies å være oppnådd. Eksempler på aktiviteter for denne
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gruppa er «Stolpejakten», kart og kompass, GPS, reflekstur, lage bål, mat på bål, turforedrag
etc. Flere av ungdommene i denne kjernen har deltatt på regionale DNT ung-samlinger og på
landsmøter de siste årene.
DNT ung har hatt opplegg med Grønn onsdag i mai og Grønn fredag som ble lagt til
Gjenbrukshallen på Hamar i november. Vi har også hatt en «gimmick» med VR-briller
utenfor butikken før påske.
VinterBaseCamp
VinterBaseCamp på Åkersætra hadde 19 deltakere som hadde flotte opplevelser med
vinterfriluftsliv. På den leiren har vi hovedleder (Torkel Torve) og praksis-studenter fra
Høgskolen i Hedmark (friluftsliv, Elverum). Dette er et fint samarbeid til nytte for alle parter.
SommerBaseCamp
Årets SommerBaseCamp startet i lavvo ved Øyungen. Dit måtte deltakerne bære sin egen
sekk & bagasje i 2 km. Dette ble nok overraskende krevende for mange (og desto mer nyttig
å få øve seg på!). Resten av leiren hadde base på Åkersætra med aktiviteter i nærområdet
der. Svært vellykket. 18 deltakere. Hovedleder var Torkel Torve.
Skolemesterskapet i friluftsliv
Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler ble arrangert for 8. gang, denne gang
med base ved Temmen skytebane i Stange 15.-16. mai. Gratulerer til Storsteigen vgs som
vant foran Storhamar. Vel gjennomført til alle de snaut 70 deltagerne! Hele 14 lag deltok, og
det er ny rekord! Skolene som deltok var Storhamar, Storsteigen, Sønsterud, Stange og
Jønsberg. Dette arrangementet er et samarbeid mellom HHT og og Hedmark fylkeskommune, med andre bidragsytere i tillegg (blant annet praksisstudentene våre fra
Høgskolen i Hedmark).

OPPTUR
OPPTUR er dagen der alle 8. klassinger + lærere på Hedmarken blir invitert med ut på tur.
OPPTUR ble arrangert med tre parallelle arrangementer i 2017 og samlet ca. 1100 deltagere,
fordelt på de tre turene Løten-Ilseng, Lille Hamar-runden på sykkel og tur fra Moelv sentrum
via Kolosvea (turpost) og videre til Fuglseng legatgård. Margrete Ruud Skjeseth, Knut Einar
Nordhagen og Kine Reiersen var arrangementsansvarlige på hvert sitt sted. Det ble
gjennomført «NM i støvelkasting» både på Hamar og Ilseng (etter et initiativ fra DNT
sentralt). Onsdagsgruppa og Skogsjentenes klubb var med som avgjørende medhjelpere
underveis. På Hamar deltok lærerstudenter fra Høgskolen i Hedmark med diverse aktiviteter
i målområdet, mens elever fra Jønsberg vgs hadde aktiviteter langs løypa mellom Løten og
Ilseng. Vi fortsetter OPPTUR etter samme modell i 2018.
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Fjellsportgruppa
Fjellsportgruppa satser aktivt på kompetanse og skal være en ressurs på dette feltet også for øvrige
deler av HHT. Medlemmer av fjellsportgruppa har bidratt som kursledere for HHT, og som turledere
også for turer på HHTs øvrige program. DNT Fjellsport sentralt har i løpet av 2017 utarbeidet og
vedtatt en veileder for gjennomføring av fjellsportturer, hvor anbefalte krav til formalkompetanse for
turledere er konkretisert og skjerpet. For HHT er det derfor viktig å fortsette satsingen på
kompetanse, og det må jobbes aktivt for å få flere turledere med sommer- og vinterturlederkurs i
årene fremover.
Styret har i 2017, som tidligere, hatt fokus på å utvikle et større og mer aktivt fjellsportmiljø, blant
annet gjennom samarbeid med øvrige fjellsportgrupper i mjøsregionen, ved å arrangere sosiale og
faglige møter/arrangementer og ved å tilby et variert turprogram med varierende vanskelighetsgrad.
Det er avholdt 2 formelle styremøter i 2017; ett i vårsesongen og ett i høstsesongen. Planlagt
styremøte i desember ble utsatt til januar 2018. Styrets leder har vært Nina Sollie. Thomas Pedersen
trådte inn i styret høsten 2017. Styret har for øvrig bestått av Per Bergsvein Støen, Jon Simensen,
Hans Christian Johnson og Håvard Storås. Leder deltar i turutvalget og ett utvidet styremøte i HHT.
Fjellsportgruppa har i 2017 hatt et variert turprogram med jevnt over god deltakelse.
I februar ble den tradisjonelle fjellsportsamlingen på Bessheim arrangert i samarbeid med
fjellsportgruppa i DNT Gjøvik. Det ble arrangert toppturer både lørdag og søndag, med to
turalternativer lørdag. I begynnelsen av februar 2017 ble det arrangert en sosial fjellsportkveld på
Naturens Hus med om lag 20 deltakere. Turprogrammet for 2017 ble presentert, og Håvard Storås
holdt foredrag om turen Norge på langs.
1. mai-helgen ble «Uren Luren Himmelturen» arrangert; topptursamling på ski, denne gang med
opphold på Krossbu. Det var god deltakelse, strålende vær og toppturer til flere flotte og
spektakulære 2000-meterstopper i Jotunheimen. I slutten av mai ble det arrangert vårskitur til
Rasletind, en av de lettere tilgjengelig 2000-meterstoppene ved Valdresflya. De fleste deltakerne
gjennomførte turen som dagstur, men det var også tilbud om teltovernatting ved Valdresflya for dem
som ønsket det.
I august ble det arrangert tur til Romsdalen. Lørdag gikk turen over Romsdalseggen, mens turen
søndag gikk opp Trollstigen langs den gamle kjerreveien som smyger seg langs den kraftfulle
Stigfossen. God deltakelse til tross for vått og grått vær. I september ble det gjennomført
topptursamling fra Glitterheim. Det var god deltakelse, og 8 topper over 2000-meter ble besteget.
Adventssamlingen på Målia i desember ble avlyst på grunn av for få påmeldte.
Leder deltok på årsmøtet i DNT Fjellsport, som ble arrangert i Bodø i mars 2017. I tillegg til turer og
sosialt samvær, var det særlig fokus på sikkerhet, utvikling og utarbeidelsen av veileder for
fjellsportturer.
I 2017 ble det søkt om midler fra Erling Bjørstads stiftelse. Søknaden ble innvilget med totalt 22 200
kroner som omfatter tilskudd til skredkurs, samt innkjøp av breustyr (tau, kroppsele, stegjern og
isøks) til ytterligere fem personer.
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Onsdagsgruppa
Det var 14 onsdager mellom nyttår og påske, og da var Onsdagsgruppa på tur. Den 4. januar var det
ikke skiføre, så de som møtte opp, gikk på beina fra og rundt Vollkoia. De andre onsdagene var det
svært bra løyper. Harald Normann og Dag Erik Hovde var fyrbøtere på begge hyttene og vertskap på
Blåmyrkoia. På Vollkoia var forskjellige medlemmer av Onsdagsgruppa vertskap. Boller ble bakt til
alle turene, og deltakerne på begge hyttene fikk en bolle hver på hver tur. På Blåmyrkoia møttes alle
til allsang og opplesning klokka 12. Etterpå fortsatte hver og en den skituren som passet dem. På
Vollkoia møttes deltagerne
kl. 12 til nistemat og prat. Tilsammen var det 501 deltakere på de 14 turene, derav 112 på Vollkoia.
Laila Mærde Dragerengen var turleder. Skisesongen ble som vanlig avsluttet med sosialt samvær
med 47 deltagere. Buttekvern har for lite lokale for alle som møter, så vi har flyttet til klubblokalet til
Ottestad idrettslag. Sidsel Gotaas viste bilder fra turene, og Hans P. Narbuvold akkompagnerte
allsangen.
Våren startet vi med å være mannskap på OPPTUR for 8.
klassingene i HHT-området. Sommeren og høsten fortsatte vi
med turer til fots. Turstier fant vi fra Veldre i nord til Stange i
sør, Bjønnåsen i øst og Mjøsa i vest. Totalt 11 turer med 330
deltagere. Stein Sørum og Anna Teresa Kozlowska var turledere.
Fjellturen gikk 21.-24.august til Rondane. Vi bodde på
Rondablikk hotell, med svært hyggelig betjening og god mat.
Hver dag kunne vi velge mellom tre turerer: kort, middels og
lang. Vi hadde flott vær. Høstavslutning på i Ottestad med 43
deltagere. Stein Sørum og Sidsel Gotaas viste bilder fra
sommersesongen. Vi avsluttet som vanlig året med
førjulssamling på Vollkoia. Da var vi 29 deltakere som spiste
kaker og sang til trekkspillmusikk.
Onsdagsgruppa har i 2017 hatt 997 deltakere på 28 arrangementer, Opptur, andre dugnader og
styremøter ikke medregnet. Vi har vasket Vollkoia og Blåmyrkoia og hatt HHT-stand på Prøysenhus
på «Det gode liv som godt voksen».
Styret har bestått av leder og sekretær Laila Mærde Dragerengen, Stein Sørum (leder for
sommerutvalget), Liv Wikstrøm (kasserer og leder for fjellturutvalget). Vinterutvalget har bestått av
Laila Mærde Dragerengen, Dag Erik Hovde og Harald Normann. Sommerutvalget av Stein Sørum og
Anna Teresa Kozlowska. Fjellturutvalget av Liv Wikstrøm, Stein Sørum, Erik Mathiesen og Hans
Martin Nissen. Frøydis Tuven har deltatt i planleggingen.
Hjemmesideansvarlig har vært Harald Normann, med tekst og mange bilder fra Sidsel Gotaas. Eva
Jønsrud og Oddmund Lunna har også bidratt med bilder.

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 fleste varer.
Fra St. Hans startet vi med lørdagsåpent, og Sigrid Melbye Sørum er fast lørdagshjelp i
deltidsstilling. Fra skolestart i august reduserte vi den daglige åpningstida med en time til kl.
10-16 (10-15 på lørdager) og holder helt stengt på onsdager. 2017 ble et godt år for
butikken, omsetningen økte med 8 % fra året før og endte på kr 742 078. Butikken har bra
beliggenhet ved siden av Gravdahl på Østre Torg. HHT er medlem av Hamar Sentrum AS.
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Folkehelse- og nærmiljøprosjekter
Vi koordinerer Turposter på Hedmarken i de fire kommunene, og her ser vi svært god
aktivitetsutvikling. Urbane turposter/Stolpejakten Hamar har svært høye deltakerantall! Vi
tok i bruk DNT-appen SjekkUt på turpostene i Stange, Ringsaker og Løten dette året, og det
fungerte veldig bra (med unntak av at fødselsår for ikke-DNT-medlemmer ikke ble med i
rapportene). Nå får vi mye riktigere tall på hvor mange som deltar!
Sparebanken Hedmark og Ankerskogen svømmehall (+ HHT) har også i år spleiset på
deltakerpremien til barn og unge som har klart kravet (tatt 60 % av postene i sin kommune)
– og av de 831 som klarte kravet har 597 brukt premien før fristen 31.12. Vi får svært gode
tilbakemeldinger på premien – tusen takk til banken og Ankerskogen! (Dette fortsetter i
2018 også!)

Deltakerstatistikk turposter 2017
Totalt
Innleverte innleverte
antall klipp Barn/unge Barn/unge
kort/app kort i 2016 Totalt ant klipp
i 2016
innlevert * klart kravet
Ringsaker
2 220
1 210
13 500
10 131
357
319
Løten
541
270
3 291
2 257
150
142
Stange
692
381
5 300
3 300
150
143
Hamar
3 100
1 870
57 506
42 370
657
227
sum totalt
6 553
3 731
79 597
58 058
831
* vi har feilkilde siden vi mangler fødselsår på ikke-medlemmer i appen SjekkUt

Ant pers
tatt alle
postene
830
191
530
445
1996

I tillegg til vårt vanlige turprogram har vi også samarbeid med kulturkontoret i Hamar
kommune om et eget turopplegg for voksne som sliter psykisk. Her har vi en fast turleder fra
HHT som planlegger og er ansvarlig for alle turene – og i tillegg har kommunen flere ansatte
med som følger opp brukerne/deltakerne.
I 2016 startet vi et tilbud om friluftsliv for utviklingshemmede, annenhver uke på onsdag
ettermiddag. Dette er et enkelt opplegg med tur, aking eller andre uteaktiviteter etter vær
og føre, og vi avslutter alltid med kveldsmat og sang ved bålet. I januar 2017 flyttet «basen»
fra Trollparken ved Åkershagan til uteområdet og lavvo på Lovisenberg barnehage/skole. Fra
høsten har vi endret opplegget til å være en gang pr. måned og flytte rundt til forskjellige
steder hver gang. Vi skulle gjerne hatt deltakere med oss på dette!
Dette opplegget er del av en nasjonal DNT-satsing der vi på Hamar var tidlig ute med å kaste
oss på. Prosjektleder Eirik Dahl flyttet til Hamar sommeren 2016 og deltar aktivt på
opplegget vårt i tillegg til våre turledere fra administrasjonen/frivillige.
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 utviklingsprosjekter
- Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område: Pihl AS, Furnes, Vang,
Løiten, Romedal og Stange Almenninger.
- Høgskolen i Hedmark, friluftslivslinjen på Elverum, deltok med hele klassen for å lage
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skileikanlegg på Lageråkvisla til Kom deg ut-dagen + noen studenter på selve
arrangementet. Vi har hatt 6 studenter i praksis som i tillegg har hatt ansvar for opplegg
til VinterBaseCamp og skolemesterskapet. Vi er også godt fornøyd med samarbeidet med
lærerstudentene med fordypning i kroppsøving om planlegging/innspill for turopplegg og
at de var med og arrangerte OPPTUR Hamar med imponerende mange aktiviteter.
Tekna i Hedmark/Oppland har også i år vært med som medarrangører av NewtonCamp
på Skolla. Dette samarbeidet ble avsluttet etter årets leir og vi takker for felles
tilrettelegging sammen med dere!
Sparebank1 Østlandet har vi fast sponsoravtale (kr 30.000) med, og de gir oss også årlig
gave gjennom gaveutdelingen med særlig fokus på barn og unge. De har også de fire
siste årene bidratt med flotte deltakerpremier til barn/unge som tar minst 60% av
postene i Turposter på Hedmarken. Tusen takk!
Norsk Tipping har i mange år vært en solid sponsor, og de siste årene har vår avtale blitt
innlemmet i DNTs turpartneravtale. Det betyr at vi har møter sammen med DNT sentralt.
Lokalt har vi også et godt samarbeidsarrangement i Høsttur i tippestiene i Furuberget i
oktober.
I sommer (juni-august) hadde vi ei ung, funksjonshemmet jente i praksis hos oss via
Mjøsanker (med formål om å komme i fast arbeid). Dette var svært lærerikt for oss da
hun hjalp oss med å se på store deler av vår virksomhet med «sine øyne og erfaringer».
Takk til Ingvill Hilleren for mange gode innspill.
Vi har hatt dialogmøter med DNT Lillehammer og miljøet på Sjusjøen angående
oppfølging av stier og tilrettelegging for friluftsliv. Sjusjøen-miljøet fortsetter med å ta
ansvar for dette selv.
Vi har gitt innspill og levert høringsuttalelse til Hamar kommunes arbeid med
kommuneplanens arealdel – hovedpunktene våre var om Stenfjell-lia og Klukhagan.
Vi har hatt DNTs landsstyre på besøk hos oss på Naturens hus (30. januar). Før møtet
investerte vi i ny prosjektor og lerret og ommøblerte hovedrommet i 1. etasje – dette var
en forbedring vi har hatt stor glede av resten av året.
2017 var DNTs Kunnskapsår. Vi har hatt stand og aktivitet ved Hamar kino før to
forestillinger av «Karsten og Petra»-film. Vi har fulgt opp nyheten om nye Fjellvettregler.
100 av våre dugnadsfolk/tillitsvalgte har fått veiviserkort/veiviservest og rød DNT-nøkkel.
Dette var særlig de som har direkte roller overfor turfolket og må ha kunnskap for å
kunne svare på spørsmål om DNT. Vi har arrangert temakveld «Trygge veivalg i
påskefjellet» i tillegg til andre kurs.
Vi har jobbet med fokuset på Mjøstråkk særlig i forbindelse med etablering av vår hytte
på Morskogen. Tatt initiativ og hatt møter med Statens vegvesen, fylkeskommunen og
reiselivsorganisasjonene rundt Mjøsa.
Presse: Vi hadde besøk av NRK TV på Kom deg ut-dagen på Lageråkvisla, og dette ble
med i innslag i Dagsrevyen! Magiske Øyeblikk Hamar har presentert alle hyttene våre.
NRK Hedm/Oppland lagde TV-innslag fra Friluftsliv for utv.hemmede i mars. Vi har mye
redaksjonell omtale og godt samarbeid med Hamar Arbeiderblad og de andre
lokalavisene i vårt område.
Hamarstiene: Vi har i flere år arbeidet med å få til merking/skilting av stier fra Hamar via
Furuberget – Jessnes – Frøbergsberget – Klukhagan og Ankerskogen. Vi har hatt kontakt
med grunneiere og kommunene om dette, men har fortsatt ikke kommet helt i mål med
grunneieravtaler. Vi har frasagt oss tilsagnet fra Turskiltprosjektet, men har ikke gitt opp
prosjektet. Vi har ryddet i området «Eventyrskogen» i Furuberget og planlegger å sette
opp en ny gapahuk, men på en lysere og lettere plass. Dette arbeidet fortsetter i 2018.

- Betalingsløsninger: Vi har etablert VIPPS som brukes både på Lageråkvisla og på hyttene
våre for å betale overnatting enkelt. På Lageråkvisla har vi også kortbetaling via iZettle
automat koblet sammen med en mobiltelefon.
- Vi har søkt styret i Pihl om å få slippe festeavgift på nye Øyungen og har fått godkjent
halv festeavgift i 10 år. Vi har også jobbet for å ha fortsatt bemanning i bommen på
Brumund sag pga. viktig servicerolle overfor all aktivitet i Åstdalen og særlig våre
leirsteder. Den blir bemannet ut 2018.
- Vi har hatt opplæring overfor nye daglige ledere i DNT Finnskogen og DNT
Gudbrandsdalen, medlemsforeninger som ikke tidligere har hatt ansatte.
- Vi har fått en fantastisk fin gave fra Knud A. Rasmussens legat på kr 150.000,- til
Åkersætra. Tusen takk!
- Vi har forberedt utbedringer av butikklokalene våre med gårdeier Hamjern. Dette er
viktig for kundene, men særlig for våre ansatte mht. luft og varme.

Økonomi
Økonomisk ble det et meget bra resultat i 2017, med et overskudd på kr. 1.550.523.Årsaken er spillemidler etter bygging av Åkersæterbrua som er utbetalt i 2017, med kr.
929.000.- inkl. kommunal støtte. For øvrig er det vekst i medlemskontingent pga. flere
medlemmer og økning av salg i butikk og på Lageråkvisla. Resultatet er litt bedre enn
forventet, men nødvendig med bakgrunn i bygging av ny hytte på Øyungen som totalt vil bli
en kostnad på ca. 4.5 mill. kroner.
Det er meget god økonomisk styring i HHT, totalt ble det en omsetning på nesten 6 millioner
og har nå en egenkapital på ca. 6,1 millioner kroner.

Styret takker alle som har gitt tilskudd til HHT i 2017, det gjør at vi kan ha så
stor aktivitet og gode tilbud til alle aldersgrupper. En takk til alle som har
jobbet dugnad og ikke minst en takk til ansatte!
Styret ønsker alle et fint friluftsår i 2018!
Hamar den 11. feb 2018
Kristen Bartnes
Helge Stikbakke

Styret
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Siv Stenseth
Arne Rom

Tore Nilsen

Turid Borud

Aud Norstad

Ingeborg Nordlund Bente Sund Langøigjelten

Administrasjonen

ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER
NOTE

INNTEKT
Medlemskontingent
Losji- og leieinntekter
Fellesturer og leire
Salg butikk
Salg Lageråkvisla
Tilskudd, sponsor og gaver
Renteinntekter
Sum inntekter
UTGIFTER
Administrasjon og PR
Personalkostnader
Drift av kontor
Møteutgifter
Reiseutgifter
Profilering
Folkehelseprosjekter
Kurs og kompetanse, turledelse
Tilskudd til kretsene og gruppene
Overføringer til kretsene
Onsdagsgruppa
Fellesturer
Fjellsportgruppe
Informasjon
HHT-nytt
Internett
Værstasjon Stenfjellet
Stier og løyper
Skilting og merking
Tilskudd løypekjøring
Hyttedrift
Hyttedrift: Vedl.hold og investering
Forsikring og annen drift
Butikkdrift - kjøp varer
Lageråkvisla - kjøp varer
Gaver og representasjon
Sum utgifter
Årets resultat
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REGNSKAP

2017

4

2

2016

1 900 162
276 577
385 729
742 078
204 047
2 428 793
48 259
5 985 645

1 755 077
228 668
331 884
690 250
169 508
1 968 383
49 584
5 193 354

2 044 411
379 252
49 349
30 218
58 505
47 000
102 300

1 969 105
349 426
57 541
34 154
47 421
68 720
30 904

109 061
10 000
269 756
6 018

108 285
10 000
284 617
13 488

69 749
19 068
8 605

90 106
11 529
5 246

142 300
156 421

237 468
155 466

258 882
84 957
455 962
92 676
40 631
4 435 122

1 899 974
86 502
376 828
63 574
32 857
5 933 211

1 550 523

-739 857

BALANSE PR. 31.12.

2017

2016

416 946
175 277
6 996 371
1 465

393 345
302 871
5 388 907
4 104

7 590 058

6 089 227

6 091 887

4 541 364

6 091 887

4 541 364

Leverandører
Skyldig off. avgifter
Skyldig lønn
Forskuddsbetalt kontingent
Annen kortsiktig gjeld

69 493
141 342
177 385
1 062 000
47 950

67 120
139 368
169 916
1 086 000
85 459

SUM KORTSIKTIG GJELD

1 498 171

1 547 863

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 590 058

6 089 227

EIENDELER

NOTE

OMLØPSMIDLER
Varelager
Diverse fordringer
Bankinnskudd
Kasse

1

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Fri egenkapital
SUM EGENKAPITAL

3,5

KORTSIKTIG GJELD
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

NOTE 1

BANKINNSKUDD
Driftskonto
Sparekonto
Reisegarantikonto
Skattetrekk
Til sammen

1 268 396,18
5 614 262,61
53 421,00
60 291,00
6 996 370,79

NOTE 2

HYTTER
HHT eier hyttene:Lageråkvisla, Stenfjellhytta, Målia, Gammelsaga, Åkersætra, Skolla og Øyungen.
Kostpris for Øyungen er kr 1 231 050 som er utgiftsført i sin helhet i 2016.
Alle de øvrige hyttene er fullt avskrevet og fremkommer derfor ikke i balansen.

NOTE 3

EGENKAPITAL
Egenkapital 1.1.
Årets
Egenkapital 31.12.

NOTE 4

OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER
Hedmark Fylkeskommune, friluftstiltak MD
Hedmark Fylkeskkommune, aktiv.støtte barn og ungdom
Hedmark Fylkeskkommune, støtte til turlederkurs
Hedmark Fylkeskkommune og kommuner, turposter
Hedmark Fylkeskommune, skolemesterskap vg skoler
Hedmark Fylkeskommune, OPPTUR
Hedmark Fylkeskommune, Hamr og Ringsaker komm., tilrettelegging
Hamar kommune, kultur, barn og unge
Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebank 1 Østlandet
Sparebank 1 Østlandet, turposter
Gave overskudd Sparebank 1 Østlandet
DnT, kom deg ut sommer og vinter
DnT Frifond
DnT, spillemidler klopper
DnT/ Norsk Friluftsliv, friluftskole
Norsk Tipping sponsor via DnT
DnT skole - DN
Norsk Tipping, Grasrotandel
Momskompensasjon
Studieforbundet
Erling Bjørstads stiftelse, fjellsport
Knud A. Rasmussens legat, gave Åkersætra
Spillemidler Åkersætrabrua
Til sammen

4 541 364,36
1 550 523,01
6 091 887,37

100 000
110 000
30 000
60 000
40 000
38 000
23 000
34 720
30 000
25 000
60 000
19 571
280 000
88 000
33 000
100 000
95 000
18 889
136 913
5 500
22 200
150 000
929 000
2 428 793

NOTE 5
Ringsaker krets har lånt kr 200 000 til Vollkoia Turløyper. Fordringen tilbakebetales i løpet av 2019
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Revisjonsberetning
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2018–2019

RIKT LIV MED ENKLE MIDLER

Fellesturer og arrangement, åpne for alle og godt og variert tilbud
Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet
Fjellsport – tydeligere satsing i HHT
Fokus: bruk av Rondanestien i jubileumsåret
Fokus: Sikkerhet og kompetanse

ØYUNGEN, rive gammel og bygge ny, selvbetjent hytte
Utbedr Åkersætra for gave Knud A Rasmussen + hytter Vangsåsen for arv R. og Ola Hagen
Bytte av vertskap og driftsform Stenfjellhytta
Klopper, fortsette satsing + merking av nærmiljøstier
Vurdere endring fra ubetjent til selvbetjent hytte sør i Rondanestien + overnattingskvarter
på lengre strekk. Forberede god løsning egne kartdata + god oversikt alle skilt
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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
Kretsene: se på organisering og økonomi, vurdere andre løsninger
Få sikkerhetsutvalget i gang, gjennomgang og revidering av dokumenter, helhetlig perspektiv
Regionsoppfølging; vurdere medlemsområde Elverum + forberede endringer
fylkeskommune
Kompetanse og HMS på dugnader og aktiviteter
DNT ung ønsker å få utdannet unge turledere
Stadig fokus på god organisering og rekruttering av dugnadsfolk
Barnas Turlag trenger flere turledere i Stange og Løten

Sette i gang prosess med å forberede digitalisering av regnskap – med helhetlig blikk og
kanskje i en DNT-organisering
Søke tilskudd og følge opp gaver og støtte

Aktiv oppfølging av sosiale medier og nett, koordinert av administrasjonen
HHT-nytt og Barnas Turlag kalender fikk ny form i 2017 og følges opp av adm

DNT hyttebooking, vi forbereder oss på å bli med
OneDrive dokumentdeling både i administrasjon og i organisasjonen

MÅL MEDLEMMER INNEN UTGANGEN AV 2019:
BARNAS TURLAG
750
HHT
5.850
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Budsjett 2018
NOTE REGNSKAP

INNTEKT
Medlemskontingent
Losji- og leieinntekter
Fellesturer og leire
Salg butikk
Salg Lageråkvisla
aktiv., samarbeidsavt. og reklameinnt.
Renteinntekter
Sum inntekter
UTGIFTER
Administrasjon og PR
Personalkostnader
Drift av kontor
Møteutgifter
Reiseutgifter
Profilering
Folkehelseprosjekter
Kurs og kompetanse, turledelse
Tilskudd til kretsene og gruppene
Andel kontingent inkl. frifond
Onsdagsgruppa
Barne- og ungdomsaktiviteter
Fellesturer
Fjellsportgruppe
Informasjon
HHT-nytt
Internett
Værstasjon Stenfjellet
Stier og løyper
Skilting og merking
Tilskudd løypekjøring
Hyttedrift
Vedlikehold og investering
Forsikring og annen drift
Butikkdrift - kjøp varer
Lageråkvisla - kjøp varer
Gaver og representasjon
Sum utgifter
Årets resultat
30

2017

4

2

BUDSJETT

2018

1 900 162
276 577
385 729
742 078
204 047
2 428 793
48 259
5 985 645

1 850 000
270 000
350 000
715 000
200 000
2 241 000
40 000
5 666 000

2 044 411
379 252
49 349
30 218
58 505
47 000
102 300

2 151 000
435 000
75 000
50 000
60 000
90 000
50 000

109 061
10 000
269 756
6 018

120 000
10 000
300 000
42 000

69 749
19 068
8 605

50 000
20 000
20 000

142 300
156 421

250 000
180 000

258 882
84 957
455 962
92 676
40 631
4 435 122

3 015 000
90 000
380 000
90 000
45 000
7 523 000

1 550 523

-1 857 000

OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER
Hedmark Fylkeskommune/MD, friluftslivstiltak (post 74)
Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur
Hedmark FK + kommunene, turposter
Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR
Hedmark fylkeskommune, skolemesterskap vg skoler
Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark
Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping
Gave overskudd Sparebanken Hedmark
Hamar kommune,kultur, barn og unge
DnT Frifond
DNT skole
Kom deg ut vinter
Kom deg ut sommer
Friluftsskole
Friluftsliv utviklingshemmede, støtte fra kommuner/fylkeskom
Norsk Tipping, Grasrotandel
Momskompensasjon
DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall
Arv Randi og Ola Hagen
Søknader Øyungen: Sparebankstiftelsen Hedmark, Olav Thon
stiftelse, Spillemidler mm (dette kan være midler som kommer
senere år)
Diverse inntekter
Til sammen

2018
100 000
70 000
60 000
30 000
35 000
30 000
100 000
50 000
35 000
280 000
80 000
10 000
10 000
66 000
20 000
15 000
150 000
50 000

1 000 000
50 000
2 241 000

Hytteutgifter 2018
Normalt vedlikehold hytter
Åkersætra, utbedringer etter gave Knud A Rasmussen
Hyttene i Vangsåsen, bruk av arv
Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm)
Stenfjellhytta, bytting av vertskap mm
Øyungen, planlegging og riving/klargjøring OG BYGGING
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250 000
100 000
50 000
35 000
80 000
2 500 000
3 015 000

Sak 5 - Innkomne forslag
Styrets forslag til vedtektsendringer (ny tekst skrevet med rød tekst) – gjeldende vedtekter står
bakerst i dette dokumentet

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 løypeselskaper 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.
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
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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.
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,
informasjonsutvalg, 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

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 i informasjonsutvalget
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.
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Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap
Løten krets
Styret har bestått av:
Leder Arne Rom
Nestleder Ole Iver Morthov
Kasserer Rolf Wright Hagen
Sekretær Nina Smestad
Styremedlem Jan Johnsrud
Styremedlem Kirsten Nereng Bergseng
Varamedlem Jan Arild Lerudsmoen
Varamedlem Jessica Grønstad
Det er avholdt fire styremøter i perioden.
Barnas Turlag har bestått av: Leder Unni Thoresen, Styremedlem Terje Evensen,
Styremedlem Marianne Mittet, (samt 1 representant fra hver barneskole, velges av FAU),
Det er gjennomført 5 styremøter i perioden.
10 Toppturer har bestått av: Leder Morten Berntsen
Valgkomiteen består av: Leder Amund Sigstad, Jan Lauritsen, Kjersti Hoff
Foreningen Løtenløyper: Styret, representant Jan Johnsrud, Vararepresentant Arne Rom
Representantskap, repr. Jan Johnsrud/Arne Rom
HHT representasjon fra Løten krets: Styremedlem Arne Rom, Stiutvalget Jan Johnsrud,
Turutvalget Ole Iver Morthov, Barnas Turlag Unni Thoresen
Medle
mssta
tistikk

Familie

Hoved

Student

23
11

150
160

19

Honnør

Livet ut

Barn

Skole

Husstan
d

Familie
Husstan
d

Totalt

År

2016
2017

12

42
46

1
0

20
21

8
5

67

63
38

319
367

Medlemsstatistikken viser en økning på 48 medlemmer (15%) i 2017. Medlemskap ordner en
på nett (dnt.no) eller i HHT-butikken, Torggata 32, Hamar.
Økonomi
Året 2017 har vist en stabil økonomi for HHT-Løten krets. Regnskapet viser overskudd og
tilfredsstillende oppbygging av egenkapital all den tid vi ikke har hatt noen større
kapitalkrevende oppgaver i perioden. Den største investeringen er ny vedskåle med utedo
ved Mosjøkoia i avtale med Løiten Almenning.
Driftsutgiftene balanserer med frifondsmidler og refundert kontingentandel fra HHT,
tilskudd fra Løten kommune og Sparebanken Hedmark samt merverdikompensasjon.
Løtenløyper er bevilget tilskudd med formål oppkjøring av skiløyper, dette er en direkte
videreføring av tilsagt og utbetalt tilskuddsbeløp fra HHT.
Det vises for øvrig til egen sak om regnskapet for 2017.
Aktiviteter
Handlingsplanen er gjennomført med vekt på størst aktivitet i barmarksesongen. Alle
programmets aktivitets-/tiltaksposter er utført i perioden, tilleggsoppgaver som ble innmeldt
er også utført. Sammen med grunneiere og foreninger som medvirker til ulikt samarbeid har
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vi hatt dugnadsarbeid i fellesskap. Det er innrapportert 959 dugnadstimer i 2017.
Årets turprogram er gjennomført for Tirsdagstrampen (etablert i 1990) med i alt 340
deltakere på 11 kveldsturer. Gavekort til uttrukne vinnere siste kveld på Målia. I regi av
Barnas Turlag er 13 ulikt krevende familiearrangementer gjennomført med alt fra kultur/blåbærturer, familiedag på Målia og senere familiedag på Budor som samlet mellom 1500 –
2000 besøkende. Skolekonkurransen ble nedlagt i år, men det ble individuell premiering med
trekning ved sesongslutt.
10 Toppturer i Løten (for 18. gang) er gjennomført med 240 innleverte klippekort til
Servicekontoret i kommunen, men antatt om lag 500 personer har vært ute på postjakten.
144 personer har vært innom alle postene, til sammenligning var totalt 108 personer på alle
postene i 2016. Vinnere ble trukket ut i samarbeid med Løten O-lag.
For øvrig har vi knyttet bånd til blant andre Løten Historielag, programrådgiver i
Flyktningtjenesten Løten kommune, kulturtradisjonen på Nordhue, Kirsten
Flagstadfestivalen på Målia, Løtenfjellet Hytteierforening, Løten o-lag, foruten Løiten
Almenning og andre grunneiere.
I 2017 har vi opplevd dager hvor folk strømmer til fra nær og fjern i Løtenfjellet. Budor er
nevnt, Gitvola med sine 852 moh er et av stedene, men den kulturelle overraskelsen fikk vi
med Kirsten Flagstadfestivalen i juni. Da kom «Opera di setra» til Målia, med oppsetting av
«Elskovsdrikken», en opera spilt over hele verden, skrevet av Donizetti på oppdrag fra
Teatro della Canobbiano i 1832.
Stier
Den Norske Turistforening er 150 år i 2018, og en av våre hovedoppgaver har vært å gi
Rondanestien ekstra vedlikehold som en forberedelse til jubileet. Den er en strekning på 170
km tursti innenfor Hamar og Hedemarken Turistforenings område. Det totale stinettet i vår
krets er 260 km inkludert årets nye stirydding i Østre Skogbygd, kulturstien langs en 1,4 km
parsell av den gamle tømmerrenna.
Sammen med grunneiere og foreninger som medvirker til ulikt samarbeid har vi hatt
dugnadsarbeid i felleskap, til glede og nytte for alle. Stilemmer er lagt ut blant annet til
Svaen, Målia og Klekkefjellet. Flere klopper er vedlikeholdt, slitte og ødelagte stimerker
fornyes kontinuerlig. Foruten stiarbeidet er hytter og koier langs stiene også vedlikeholdt på
dugnad og av hyttesjefer. Vi roser den frivillige innsatsen som er nedlagt og som vi vil
oppleve i tider som kommer.
Kommende år
Organisasjonen HHT-Løten krets vil oppebære en innsats kommende år for folkehelsen slik
at vi bidrar til å komme i mål, med støtte fra den mangfoldige frivilligheten i landet vårt – det
kan være et aktivt lokalmiljø som bidrar til å holde mennesker friske, det er å ta med
mennesker ut og legge til rette for lokal kunnskap og gode opplevelser.
Alle ønskes et godt nytt friluftsår – landets største friluftslivorganisasjon Den Norske
Turistforening kan om du er beredt bidra til at du fyller et ønsket behov og søker kunnskap,
utøver mot i brystet, stål i ben og armer, men også kanskje du søker den skjønneste
naturopplevelse noen sinne!
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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

Kari Landheim Austlid

2.vara

Terje Breirem

Turutvalget i HHT

Valgkomite:
Gunvor L. Maagaard (leder), Ragnhild Hørsand og Bjørg Akre (sitter inntil ny kommer inn)
Medlemmer:
0-12 år
13-18 år 19-26 år 27-66 år
67 og ldre
183
48
57
635
134
Det er en oppgang på 78 personer sammenlignet med året før.

Totalt
1057

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. Nytt av året ble appen DNT SjekkUt
hvor postene ligger ute for digital kvittering. Opplegget ligger også ute på HHT sin webside.
Elektronisk registrering har medført en stor registrert økning i antall besøk på postene. Vi økte
innleverte kort/app fra 381 i fjor til 692 i år. Siden dette var første år med elektronisk kvittering er det
vanskelig å sammenligne, men siden totalt antall kvitterte klipp var oppe i 5300, så har vi aktivitet
utenom innleverte og ferdige kvitterte poster også. Den etterfølgende avslutning i kantina i Stange
kommunehus fikk en meget god oppslutning.
På høsten ble arrangementet ”Kom deg ut-dagen” avviklet i Kvennstugua sammen med Barnas
Turlag. Heldige med været som vi er på denne tradisjonelle høstdagen, trakk det også i år hele 350
deltakere med stort og smått.
Stiaktivitet:
HHT har nå ansvaret for 169 km sti i Stange kommune. Stinettet har ikke økt i 2017. På 31 km av
Rondanestien er det daglige vedlikeholdet overlatt til Romedal Almenning Turstilag (RAT). Stinettet
ligger i hovedsak mellom Stange og Tangen og mellom E6 og Mjøsa, men det er også stier i
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Furuberget sør for Tangen, i Bygdeberget i Åsbygda og i begge allmenningene der Rondanestien går
fra Lysjøen på grensa til Eidsvoll i sør til Nybuåsen på grensa til Løten i nord.
I 2017 var det 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 660 timer fordelt på over 200 turer
på stiarbeidet. Da er ikke timene til RAT regnet med. Ilsengstiene vedlikeholdes i samarbeid mellom
HHT og Ilseng IL, og her er det Ilseng IL som står for de fleste av timene.
I tillegg ble det i løpet av våren arrangert åtte «tirsdagsdugnader» på stiene med skilting, rydding og
merking. Stinettene i Rotlia og Furuberget ble skiltet for første gang med en dugnad på hver plass. De
seks øvrige dugnadene ble brukt på Rondanestien for å ruste den opp til 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. I den sørligste delen hadde vi også et samarbeid med Pilegrimsleden
der vi plasserte ut stolper, stikker, merker og en hvilebenk for dem. 26 personer var med på minst én
av dugnadene, og dette utgjorde totalt 345 dugnadstimer.

Hytter:
Det har kommet et helt nytt tilbud i vårt område. I likhet med Finnsbråten ligger også dette i Eidsvoll
kommune, men det er HHT som har driftsansvar for Morskogen vokterbolig i sommerhalvåret. Det er
satt i gang prosjektering av en sti som forbinder Morskogen med Finnsbråten – vil sannsynligvis bli
gjennomført i 2018.
Det har vært utført en mindre maledugnad på Gammelsaga. Videre har vi hatt en fellesdugnad med
vedhogging og vask på Fløtdamkoia. Vi har vært i møte med allmenningen som har fått vårt innspill
med ønske om skifte av både dør og vinduer ved denne koia.
Turer:
I Stange krets har det totalt vært arrangert 7 turer med 146 deltakere. I tillegg kommer 14 arrangement
i Barnas Turlag sin regi med 390 deltagere pluss ca. 60 på «Kom deg ut»-dagen på Knuken i februar
og ca. 350 i Kvennstugua i september. BT holder aktiviteten oppe, og deltagelsen er meget god.
Økonomi:
Økonomien i Stange krets er fortsatt god. Den gir muligheter for oss å være bidragsyter til gode
aktiviteter og folkehelsetiltak i vårt område. Året 2017 har et underskudd på kr 7.506. Egenkapitalen
er på kr 135.576. Det er fordelt 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, 31.01.2018
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Aud Norstad

Jan Schrøder

Trine Lauritzen

Thor Ludvig Løken

Brit Karlsen
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Ringsaker krets
Styret har bestått av:

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem turutvalget
Styremedlem sti- og løypeutvalget og
representant «Ti Topper»
Styremedlem Barnas Turlag
Varamann
Varamann

Helge Stikbakke
Anne Frogner Mausethagen
Harald Solberg
Erik Haugen
May Kristin Pedersen Tangen
Helge Tørud
Heidi Frogner
Anne Bergljot Falck – Ytter
Inge Sætha

Valgkomite:
Leder Alf Johnny Bekkum, Helge Tørud, Ola Johan Basmo, vara Trine Standal Modell
(Alf Johnny har fratrådt pga. sykdom, Helge Tørud har overtatt som leder og vara har gått inn)
Medlemmer:
Hoved

Student

Honnør

Livsvarig

Barn

Skole

Husstand

Familie
Husstand

Totalt

549

38

202

18

90

56

240

230

1 494

Antall medlemmer har økt med 8,2 prosent i løpet av året.
Aktiviteter:
Styret:
Det er holdt tre styremøter. Leder har deltatt i HHTs styremøter og deltar i et arbeidsutvalg for ny
hytte på Øyungen. Kretsen samarbeider med Ringsaker kommune og Ringsaker Orienteringsklubb
om gjennomføring av 10 topper i Ringsaker. Det ble rekord-deltakelse i 2017 med 2220 registrerte
deltakere. Styret har bidratt til gjennomføring av Finn fram-dagen på Vollkoia sammen med andre lag
og foreninger. Aud Jovall har lagt ned en stor innsats for å koordinere dette arrangementet. Leder
sitter som styremedlem i Vollkoia Turløyper som HHTs representant.
Barnas Turlag:
BT har gjennomført 18 turer/aktiviteter med stor variasjon, blant annet andeløp i 100-metersskogen
(70 deltakere) og kveldsmat-tur i samarbeid med Nes og Helgøya bygdekvinnelag (130 deltakere). Et
fellesarrangement med turutvalget i forbindelse med «åpning» av nyskiltede stier i Bjørgeberget bør
også nevnes. 70 deltakere kom på Bjørgeberget og fikk høre konsert med Geir Lystrup. Sesongen ble
avsluttet med førjulstur med grøtservering og eventyrstund på Kvarstad gård. Også her var det ca. 70
deltakere.
Turutvalget:
Oppslutningen om turene og aktivitetene har vært god i 2017. Deltagerantallet har variert fra 2 til 49.
Måneskinnstur til Vollkoia (14), Helgøya rundt til fots (49), Nærtur i Nybygda med besøk på
Blåmyrskoia og Purkdalskoia (8), Kveldstur langs Brumundelva og kanalen (2), Åpning av bystiene i
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Bjørgeberget (37), Vollkoia- Tørbustilfallene (34), Høsttur i Luddens rike (5), Sopptur Kolosvea (6). Vi
hadde også turleder fra Ringsaker på sykkelturen Hamar-Eidsvold med retur med Skibladner (24).
Ved åpningen av Høibyrunden og Bjørgeberget var nærmere 100 store og små turgåere med (Barnas
Turlag og turutvalget). Det var turledere med både på Høibyrunden og fra Hempa og opp. På
Ullvarefabrikken informerte Sveinung Høgetveit om stedets historie. Dagen ble avsluttet med et
arrangement med Geir Lystrup på toppen av berget. Bjørgeberget har også vært en av årets ti
topper.
Sti og Løyper:
Merking av stier i Bjørgeberget og i Høsbjørmarka er fullført i løpet av året. Det er satt opp 7
karttavler langs «By i millom-stien». Det er kloppet en del langs «By i millom-stien» i sommer og
dette vil det bli gjort mer av til neste sommer. Også i Høsbjørmarka blir det kloppet noe til
sommeren.
Langs Rondanestien er det blitt frisket opp igjen med rødmaling på enkelte strekninger. Det jobbes
med å avklare hva vi får lov til å legge ut av klopper i landskapsverneområdet mot Nyskolla.
Det er gjort styrevedtak om at Birkebeinerstien legges om fra der den krysser Øyongsåa og at skilting
og merking blir i henhold til denne omleggingen. Dette er stort sett i orden. Skiltingen på Nysetervangen må endres noe.
Det er avholdt to møter med stifadderne i år, et i mars og et i nov. Det er gjort en flott innsats av
stifadderne og andre dugnadsfolk i løpet av sesongen. Samtlige stifaddere har tatt på seg en ny
sesong.
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Referat HHTs årsmøte
Referat HHTs årsmøte 2016
Årsmøtet ble avholdt på Høgskolen, Hamar onsdag 15. mars 2017 med 53 personer til stede.
1. Kristen Bartnes ønsket velkommen.
2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes
Valg av sekretær: Anne Helga Melting
Valg av to til å underskrive protokollen: Marit Gillund og Odd Lindstad
3. Årsberetningen som var delt ut til alle, ble kommentert av Margrete Ruud Skjeseth og
Kristen Bartnes med vekt på bl.a. god medlemsvekst, aktiviteter, god dugnadsinnsats,
rehabilitering av hytter, åpning av nytt overnattingskvarter på Finnsbråten helt sør i vårt
område og planer for ny selvbetjent hytte på Øyungen.
Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Revisor Bente Vestues kommenterte
revisjonsberetningen. Både årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt.
4. Handlingsplan HHT 2017-18 og budsjett for 2017 ble gjennomgått av Kristen Bartnes.
Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.
Budsjett for 2017 ble lagt fram og vedtatt enstemmig.
5. Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.
6. Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Olav Østby-Deglum:
Funksjon
Status
Valgkomiteens innstilling
Leder
Kristen Bartnes
På valg
Kristen Bartnes (1 år,
gjenvalg)
Nestleder
Siv Stenseth
På valg
Siv Stenseth (1 år, gjenvalg)
Informasjonsutvalget
Siv Stenseth
Ikke på valg
Barn og unge
Hilde M. Skar
På valg (2 år) Ingeborg Nordlund (2 år,
ny)
Sti- og løypeutvalget
Bente S.
På valg (2 år) Bente Sund Langøigjelten (2
Langøigjelten
år, gjenvalg)
Turutvalget
Turid Borud
Ikke på valg
Hyttekoordinator
Tore Nilsen
På valg (2 år) Tore Nilsen (2 år, gjenvalg)
Vara for barn og unge
Simen Tollersrud På valg (2 år) Terje Lundby Michaelsen
(ny, 2 år)
Vara for sti- og
Jan Schrøder
På valg (2 år) Jan Schrøder (2 år, gjenvalg)
løypeutvalget
Vara for turutvalget
Torunn Holt
Ikke på valg
Jensen
Vara for hyttekoordinator Børge Jacobsen
På valg (2 år) Børge Jacobsen (2 år,
gjenvalg)
Vara for
Ivar Helleberg
Ikke på valg
informasjonsutvalget
Revisor
Bente Vestues
På valg
Bente Vestues (1 år)
Valgkomité
Olav ØstbyGår ut
Hilde M. Skar (3 år, ny)
Deglum
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Per Bergsvein
Støen
Øyvind Hartvedt

1 år igjen
2 år igjen

Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon.
Etter at den formelle delen av årsmøtet var over var det pause med kaffe og kaker før
Ragnhild Narum holdt foredraget: «Fra trilleturleder i HHT til landsstyremedlem i DNT – på
vei mot 150-årsjubileet».
Avtroppende styremedlemmer, hyttesjefer og leder i valgkomiteen ble takket og overrakt
gaver. Årsmøtet ble avsluttet med trekning av gratislotteri med fem gevinster gitt av Norsk
Tipping.
Referent: Anne Helga Melting

Marit Gillund

Høstmøtet med Dag Hessen og 170 personer tilstede 😊
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Odd Lindstad

VEDTEKTER
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT
(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)
Sist revidert/endret 11. mars 2015
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 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.
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•

•
•

Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 9 medlemmer:
Leder og 5 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.
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,
informasjonsutvalg, 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

4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 3 uker i forveien. Fristen for å
fremme forslag til årsmøtet er 2 uker før årsmøtet. Fristen for frasigelse av verv er 4 uker før
årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent.
5.
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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 i informasjonsutvalget
f. leder av hyttedrift
g. nestleder, som velges blant styrets medlemmer
h. 5 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 20 medlemmer 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.
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