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

Wenche Wister        miljø 
Ernst Tveit  styremedlem  
Dag Sulheim,           varamedlem   

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2005: 
Ragnar Manengen     Hyttekomiteen 
Erik Hanssveen     Sti- og løypekomiteen  
Anne Siri Rønning Bakkeberg  Turkomiteen   
Hilde Rindal     Fjellsportgruppa (LOF)  
Erik Hjelle Carlson/Elisabeth Aunan Ungdomsgruppa  
Anne Brit Lee Thorsrud   Barnas Turlag 
 
Organisering av styret  
LOTs styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar til å 
samordne foreningens mangesidige aktiviteter.  
 
Styremøter 
Det utvidete styret har hatt 7 møter i perioden. En rekke saker er behandlet og mye gjensidig informasjon er 
utvekslet. 
 
1.2 Økonomi 
 
Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for LOT.  
Daglig leder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Eli Eriksrud har samarbeidet med daglig 
leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.  
 
Regnskap-04/05. Revisjon 
Regnskapet for LOT for 2004 ble framlagt, gjennomgått og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av 
Ernst & Young. Revisjonsrapport foreligger på LOT-kontoret. 
Regnskapet for 2005 vil bli framlagt for årsmøtet 23.02.06 for gjennomgang og godkjenning. 
Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor hvert år. Vi har ikke fått medhold fra revisor til å forlate 
den regnskapsmessige avskriving som gjøres i regnskapet hvert år. Vi forholder oss til dette, men fremhever at 
dette er kun av regnskapsteknisk karakter, og har ikke noen innvirkning på vår likviditet eller omløpsmidler. 
Vi viser til talloppstillingen i årsregnskapet.  
 
1.3 Daglig leder 
 
Stillingen som daglig leder.  
LOT har siden 1999 hatt Anne Brit Lee Thorsrud ansatt som daglig leder i 50 % henholdsvis 65 % stilling.  
Det er et stort behov for denne stillingen. Dette er en viktig ressurs for LOT både i forhold 
til kunder, medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, DNT-systemet og for den interne drift av LOT. 
I 2006 skal  LOT tegne Innskuddspensjon i Storebrand for daglig leder. Dette er en bedriftsbetalt 
pensjonsordning hvor bedriften sparer et avtalt beløp eller en prosentandel til den ansattes lønn. Sparebeløpet 
settes inn på en individuell pensjonskonto i Storebrand.   
 
Storgata 34 
Våre lokaler betyr mye for LOT. Dette er et samlingssted for vår aktivitet og våre medlemmer. Det er også en 
viss inntekt av vårt butikksalg.  
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1.4 Besøkstall på LOT-kontoret  
 
Kontoret har hatt åpent følgende dager: Tirsdag og torsdag hver uke fra kl. 10.00 – 15.00, samt annenhver fredag 
fra 10.00 – 15.00. Daglig leder har vært på kontoret fra kl. 09.00 til 15.45.  Fra midten av august har LOT 
kontoret vært åpent tirsdag, torsdag og fredag hver uke fra kl 10.00-15.30. Dette vil også gjelde fremover. 
Kari Haugstulen har vært sommerhjelp på LOT-kontoret når Anne Brit har hatt ferie. Da har kontoret også hatt 
åpent lørdager fra 10.00-14.00. 
 
I 1999 startet daglig leder med registrering av besøkende og antall telefoner til kontoret på åpningsdagene.  
 
Nedenfor følger en besøksoversikt fra de 6 siste årene: 
 
 2005 2004 2003 2002 2001  2000 1999 
Antall 
besøkende 

ca 1790 ca 1100 ca 1245 ca 2220 ca 1750 ca 2090 ca 1800 

Antall tlf. ca   700 ca   500   ca   482  ca 860 ca   680 ca   890 ca 680 
E-post ca  1830 ca 1250      
 
 
Henvendelser pr. e-post og internett er med i statistikken fra og med 2004 da denne form for kontakt øker. 
 
 
1.5 LOTs medlemsmasse 
 
Oversikt over medlemsutviklingen i LOT 1999-2005: 
 
Medlemstype Per. 

31.12.05 
Per.  

31.12.04 
Per.  

02.11.03 
Per.  

2.11.02 
Per.  

1.10.01 
Per.  

1.10.00 
Per 

1.10.99 
Hovedmedl.  1170      1172 1200 1225 1266 1333 1128 

Student/ungdom 
19 – 26 år 

82       63   143   83    86    90 91 

Honnørmedl.      188       194 193 190  191  189 172 

Husstandmedl.       482       481 543 528  521  534 516 

Barnas Turlag        248       204 237 293 264   168 59 

Livsvarige    33    33  34 34   34   38 37 

Skoleungdom 
13 – 18 år 

135       114            

Æresmdl.     2          2          2         2         2        2        2 

Sum 2340    2263     2352   2355   2364  2354  2105 

 
 
Oversikten viser at medlemstallet har økt med 77 medlemmer. Økningen har vært på barn og ungdom.  
 
Det blir solgt mange medlemskap på LOT-kontoret, og styret håper at vi med fortsatt betjent kontor og utadrettet 
virksomhet vil øke den totale medlemsmasse framover. I 2006 vil det bli satt mye fokus på medlemsverving fra 
sentralt hold, så her har alle en viktig oppgave, både tillitsvalgte og turledere ikke minst. 
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1.6 LOTs mål og styrets arbeide 
 
LOTs overordnete mål 
 
I §1 i LOTs vedtekter heter det:  
                       “Lillehammer og Omland Turistforening (LOT) er en selvstendig   
                        lokalforening tilsluttet Den Norske Turistforening” 
 
LOTs overordnede mål er følgende: 
 
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert     
  friluftsliv”. 

 
LOTs delmål 
 
For å nå LOTs overordnete mål er følgende delmål satt: 
 
9. Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett. 
9. Drive turisthytter for å sikre ferdselen i LOT/DNTs sti- og løypenett. 
9. Arrangere turer for medlemmer og ikke-medlemmer. 
9. Legge til rette for friluftsliv for barn, barnefamilier og ungdom. 
9. Arbeide for økt bruk av nærområdene. 
9. Bidra til vern av naturområder. 
9. Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet. 
9. Arrangere informasjonsmøter og kurs. 
9. Samarbeide med andre lokale foreninger og Den Norske Turistforening      

(DNT). 
 

 
LOTs  virkeområde 
LOTs virkeområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker kommune.  
 
Styrets arbeid 

• Styret har gjennom 2005 arbeidet med mange små og store saker bl.a. søknader om økonomiske midler 
til barne- ungdomsarbeid, søknad om midler fra Olav Thons legat til kjøp og istandsetting av Krokbua, 
søknad om spillemidler til anlegg i fjellet både når det gjelder å sette opp en evt. sikringsbu ved 
Djupslia samt til Jotunheimstien i vestfjellet, miljøsaker, foredrag m.m. 

• LOT v/styret hadde stand m.m på Lilletorget 8. januar i forbindelse med åpningen av Friluftslivets år 
2005. Flere andre friluftsorganisasjoner var representert. Mange mennesker var innom, trekkplaster var 
Lars Monsen som fikk stor konkurranse av elgen som hadde tatt seg en bytur akkurat denne dagen. 

• LOT arrangerte også villmarksleir utenfor LOT-kontoret i forbindelse med Lillehammerdagene i midten 
av juni. Det ble satt opp lavo, bålsted og det ble servert villmarkssuppe. Reidun og Bjørn Winquist kom 
fredagen og skulle signere sin ”Ut på tur”, men uheldigvis ble det svært dårlig vær denne dagen og få 
besøkende. Torsdag og lørdag var det mange innom. LOF haddde lysbildeframvisning fra sine turer på 
LOT-kontoret. 

• LOT v/daglig leder var med på årets studentkampanje i september 2005. Vi hadde stand sammen med 
Friluftsgruppa på HIL på Høgskolen. På bare 2 timer ble det tegnet 5 studentmedlemsskap, så dette må 
vi gjøre i 2006 også. Bruke noen flere dager og timer på studentkampanjen. 

 
Representasjon 
• Daglig leder har deltatt på daglig leder møte på Saltfjellet i Nordland og kommunikasjonsmøte i Oslo.  
• Leder Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamling, helgesamlinger med medlemsforeninger i Hedmark 

og Oppland og div. møter med Østlandsforeningene.  
• LOT v/Erik Hanssveen har deltatt i plan- og utviklingsarbeid på flere fronter for eksempel på Nordseter og 

han har også deltatt i flere møter med Lillehammer kommune. 
• Wenche Wister har deltatt på flere møter i FNF (Forum for natur og friluftsliv). Hun er også med i 

kontaktgruppen for utredning av Hafjell/Hunderfossen-området,  
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• På landsmøtet i Larvik deltok Ragnvald Jevne, Erik Hanssveen, Jan Erik Mæhlum og Anne Brit Lee 
Thorsrud. 

• Barnas Turlag v/Vivian Andersen har holdt foredrag om Barnas Turlag på et foreldremøte på Hammarturn 
barneskole. 

• Barnas Turlag v/Elisabeth Hasselknippe har informert om Barnas Turlag for foreldre, lærere og barn ved 
Lismarka skole. 

 
 
Uttalelser 
Styret har i 2006 uttalt seg i flere saker: 

• Evaluering av Forum for natur og friluftsliv (FNF). 
• Merknad til kommunedelplan Øyer sør. 
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2005-2008. 
• Reguleringsplaner på Nordseter.  
• Innspill til reguleringsplan for skiløyper i Fåberg Østfjell. 
• Planer for snøscooterkjøring i Birkebeinerbakken. 
• Reguleringsplan for hytteområdet Høgfjellia på Nordseter.  

 
Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for LOT. Det blir ivaretatt på ulike måter. Hyppig annonsering av 
Turkomiteens og andre gruppers mange aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomheter. I 
tillegg har alle turer og arrangementer i regi av LOT stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD samt at alle 
turene blir lest opp i NRK Oppslagstavla. Daglig leder har også stadig kontakt med pressen.  
Turprogrammet ble i 2005 trykket i 22000 eksemplarer, og delt ut til 19.400 husstander i Lillehammer, Øyer, 
Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegge distribueres turprogrammet til mange flere. Vi sender ut til 
mange etter en egen mailingliste, til legekontor, større bedrifter i området etc. Hele turprogrammet er lagt ut på 
våre nettsider www.turistforeningen.no/lillehammer. 
LOT v/Ragnvald Jevne har i 2005 vært med i Østnytt vedr. hyttebyggingssaken i Høgfjellia. 
LOT har hatt 2 sider i oktobernummeret av Fjell og Vidde vedr. oppussingen av Krokbua og presentasjon av 
primus motor for prosjektet, Asbjørn Mythen.  Ellers har LOT hatt redaksjonell omtale i Budstikka samt flere 
ganger i GD om våre turer/aktiviteter og uttalelser. 
 
LOTs internett-sider 
Adressen er: www.turistforeningen.no/lillehammer 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta en titt. Her vil hele turprogrammet for Turkomiteen, 
Barnas Turlag, Fjellsportgruppa og Ungdomsgruppa stå. Informasjon om øvrige aktiviteter som dugnader og 
møter vil også stå her. 
 
1.7 Samarbeid med andre 
 
Styret/komiteene og gruppene har direkte og indirekte hatt samarbeid med en rekke offentlige institusjoner, 
organisasjoner, lag og foreninger, ikke minst i forbindelse med gjennomføring av spesielt Barnas Turlag turer. 
 
Reiselivsnæringen 
Lillehammer Turist AS på Skysstasjonen selger/ låner ut DNT-standard nøkler. 
Øyer Turistkontor låner også ut nøkler. 
 
Andre begivenheter 

• Åpning av friluftslivets år 8. januar 2005. 
• Fjellfest på Djupslia 3. juli 2005. 
• Åpning av ny bru over Kubruveita 29.9.2005. 
• Høstmøte og markering av LOTs 60-års jubileum på Birkebeineren Hotell 20. oktober 2005. 

Steinar Sulheim holdt et flott lybildeforedrag. 60 besøkende. 
• Offisiell åpning av nyoppussede Krokbua samt ny natursti fra Kroken til Krokbua  30. oktober 2005, 

160 besøkende. 
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Styrets oppsummering  
 
 
Styrets arbeid har i 2005 vært preget av et samarbeidsklima som er kostruktivt og godt.  Alle styrets medlemmer 
har lagt ned et betydelig arbeid på sine respektive ansvarsområder.  I tillegg har vi fungert som korrektiv for 
hverandre når vi har møttes i plenum.  Styret har vært opptatt av helheten i foreningen, noe som er viktig fordi 
virksomheten nå er rettet mot svært mange og ulike målgrupper.   Vi mener at vi har et godt tilbud til de aller 
fleste.  Det mest iøynefallende unntaket er gruppa yngre tenåringer (aldersgruppa 12-15). 
 
Styret har vært opptatt av foreningens rolle som samfunnsaktør i forbindelse med en rekke reguleringssaker.  
Drøftingene på styremøtene skal sikre at det er foreningens syn som gjenspeiles i de uttalelsene vi avleverer.   
 
Informasjonsstrategi er et tema som styret er opptatt av.  Aktivitetene til Lillehammer og Omland Turistforening 
må være synlige i flere kanaler slik at befolkningen stadig blir minnet om vår eksistens.  Dette er både for at folk 
skal kunne bestemme seg for å være med på tur, og for å holde ved like et positivt inntrykk som indirekte gjør at 
medlemsstallet forblir varig høyt.  
 
I tillegg til mye småstoff i avisa, har vi hatt to store reportasjer som bør framheves, nemlig intervjuet med 
ungdomsgruppas leder og 'Gutta på tur' - som var en reportasje om merkegjengen i Vestover-prosjektet.  Styret 
er dessuten meget godt fornøyd med den produksjon av aktiviteter som hver enkelt gruppe tar initiativ til.  Det er 
grunnlag for den satsingen på informasjonsmateriell som styret prioriterer i form av det trykte turprogrammet og 
turistforeningens nettsider. 
 
Det er dessuten en viktig rolle for styret å sørge for at vår virksomhet er i samsvar med Den Norske 
Turistforenings nasjonale føringer, samtidig som vi benytter muligheten til å påvirke felles satsinger i de fora der 
dette er naturlig. 
 
Styret er arbeidsgiver for foreningens daglige leder, og drøfter saker som har med driften av kontoret og 
tilhørende service over for medlemmene. Samarbeidet med daglig leder er utmerket. 

 
 
 

      LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
Hovedstyret 

 
 
 
Ragnvald Jevne 
styreleder 
 

 
 

Jan Erik Mæhlum    Eli Eriksrud   Wenche Wister 
 nestleder   
  

Ragnar Manengen  (hyttekomiteen)              
Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen) 
Anne Siri Rønning Bakkeberg (turkomiteen)            
Hilde Rindal  (LOF) 
Erik Hjelle Carlson/Elisabeth Aunan (ungdomsgruppa)            
Anne Brit Lee Thorsrud (Barnas Turlag 
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2.1. STI- OG LØYPEKOMITEEN 
 
 
2.1. Årsberetning - Organisasjon 
Årsberetningen og regnskapet følger kalenderåret og omfatter året 2005. Årsbudsjettet for Sti- og løypekomiteen 
(SLK) ble satt opp på grunnlag av SLKs handlingsplan for 2005. Det har vært en meget omfattende virksomhet i 
SLK det siste året med fullføring av Kubrua som det store prosjektet. 
 
LOT Sti- og løypekomiteen ble etablert 5.12.1945 og var således 60 år i 2005.  På jubileumsdagen ble det holdt 
møte i komiteen.  Kvelden ble avsluttet med hyggelig julemiddag på Handleriet. Som gjester sammen med SLK 
deltok Kai Mathisen, Åge Ludvigsen, Birger Sætren, Emil Skjølås og Øyvind Nyfløt fra dugnadsgjengen samt 
Øystein Tande fra Lillehammer kommune, teknisk forvaltning.  Alle ble takket, spesielt for innsatsen ved 
byggingen av Kubrua. 
 
2.2. Sti- og løypekomiteens medlemmer og møter 
På årsmøtet 2005 i LOT ble medlemmene av SLK enstemmig gjenvalgt. I møte 10.5.2005 konstituerte SLK seg 
slik: 
 
Erik Hanssveen, leder Reidar Brun, sekretær og kasserer  John Tvedt, medlem   
Mass Lier, medlem Olav Tjønntveit, medlem   Martin Åsegg, medlem 
 
Komiteen har hatt 2 møter i 2005. I tillegg til årlig rydding, ordinært vedlikehold og skilting har de viktigste 
oppgavene vært: 
 
-  Bygging av ny skibru ved Kubruveita i Birkebeinerløypa. På grunn av vær- og føreforholdene  
  måtte byggingen utsettes fra vinteren 2004 til vinteren 2005. 
- Videreført, merket og skiltet hovedstien vestover til Liomseter i Gausdal Vestfjell.  
- Påbegynt ny sti fra Steinmyrhaugen forbi Nedre Moksjø, langs Moksjølia, over  Nysetra til  
  Hafjelltoppen i samarbeid med Øyer Fjellstyre. Mye rydding, merking og klopping er utført. 
- Overtatt Hamar og Hedemarken Turistforenings ansvar for rydding, merking og skilting av  
  Rondanestien fra Birkebeinervegen til Lyngbua.  
- Foretatt vedlikehold av hovedstiene nordover i Øyerfjellet. 
 
2.3. Skisesongen 2005 - Løypepreparering 

Vinteren 2004/2005 ble nok en fin skisesong med godt løypenett og meget gode forhold for øvrig. 
Mannskapet fra kommunens park- og idrettsavdeling, Birkebeineren Skistadion og de ansvarlige oppe på 
Nordseter- og Sjusjøområdet gjorde en fin innsats til alles glede.  

Sesongen 2005/2006 startet opp litt senere enn året før på grunn av beskjedent med snø  De skiløypene i 
skogsområdet som var grunnplanert, kunne tas i bruk med forsiktighet i månedsskiftet  
november/desember, mens de ivrigste kunne ta fjellvegene i bruk vel 2 uker før. 

Når det gjelder skiløypene på fjellet, ligger ansvaret for prepareringen hos Sjusjøen A/S og Nordseter 
Turist samt hos Skiløypekomiteen i Øyer på vegne av turistinteressene på fjellet. For OL-løypenettet og 
løypene i skogområdet øst for byen, har Lillehammer kommune og Lillehammer Olympiapark AS et 
samarbeid, hvor hovedansvaret er tillagt lederen av Birkebeineren Skistadion.  Ordningen har virket 
meget bra de siste årene. Til forrige skisesong kjøpte Lillehammer kommune inn egen snøscooter til 
erstatning for SLKs egen som er utslitt og kondemnert. Det gir håp om at 1-spors skiløyper, herunder 
Finsveløypa, Åsmyrløypa og Fåbergløypa, samt løypene over Stormyra og på østsiden av Mesnaelva, kan 
opprettholdes. Disse ble leilighetsvis preparert forrige sesong. 
 

2.4. Merking, skilting og rydding av skiløyper og stier 
Vanlig vedlikehold og ettersyn har vært foretatt på så å si hele stinettet i 2005. Til erstatning for de gamle er det 
satt opp en rekke av de nye stiskiltene med LOTs logo inngravert i tillegg til navn og gåfigur. Langs hovedstien 
nordover Øyerfjellet er det foretatt mye rydding og lagt ut en rekke klopper.  
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2.5. Kartverk, løypeoversikter og føretelefon 
SLK har assistert Ugland IT Group AS (Tidl. Statens Kartverk) med grunnlagsdata for LOTs område til nytt 
opptrykk av Turkart Øyer-Lillehammer som kom i 2005. SLK har videre trykket opp nytt lommekart av sitt eget 
turkart 2005, men på grunn av reklamasjon, blir dette kartet trykket opp på nytt i 2006. Trykking av nye platekart 
og lommekartutgaven av skiløypekartet er utsatt til 2006 på grunn av vansker med å få de nyeste kartdata fra 
Ugland IT Group AS. For vintersesongen 2005/2006 ble det ved slutten av året trykket opp et års forbruk av 
skiløype lommekart. Lommekartet er à jour-ført pr. desember 2005 med diverse rettelser av løypetraseer og 
øvrige data.  Vær- og føretelefon nr. 61251692, som betales av SLK, har som tidligere år, vært i virksomhet med 
velvilje fra Lillehammer Brannkorps og mannskapene som kjører prepareringsmaskinene. SLK har videre ytet 
midler til et spleiselag for etablering av vær- og føremelding over Internett med utgangspunkt Birkebeineren 
Skistadion. For øvrig planlegges det i samarbeid med Brøttum IL og S. Ål IL utgivelse av kart i området S. Ål – 
Brøttum – Sjusjøvegen. 
 
2.6. Ny skibru over Kubruveita i Birkebeinerløypa 
Skibrua var planlagt til utførelse i tida 22.3. – 2.4.2004, dette av hensyn til mulighetene for adkomst over 
myrmark til anleggsstedet med stor gravemaskin.  Alt materiell i form av peler, bærebjelker, limtredragere og 
øvrig impregnert treverk samt beslag og utstyr ble innkjøpt og transportert til stedet vinteren 2004.  Helt spesielle 
værforhold gjorde at det ikke var nok bæreevne over den tilfrosne myra.  Entreprenøren våget ikke å starte opp 
arbeidene, som derfor måtte utsettes til vinteren 2005. Oppstart av anlegget skjedde 30.3.2005. Under arbeidet 
med nedsetting av pelene ble det konstatert at det var mye dypere ned til fast grunn enn tidligere målt. Det måtte 
derfor omgående skaffes tilveie nye stolper som var 8-9 m lange i stedet for tidligere beregnet 5,5 m. Da det var i 
orden, kunne arbeidet med pelingen fortsette. Det videre arbeidet med montering av bærebjelker og buedragere 
gikk etter programmet.   Dugnad for legging av brudekke av plank og bygging av rekkverk ble holdt sommeren 
2005.  I tillegg ble det lagt ned stolper og annet materiell forsynt med myrmasse på toppen som 
”oppkjøringsramper” på brua.  Endelig er det bygget og lagt ned 62 klopper (Ca 240 m) av impregnerte 
materialer slik at brua og myra kan passeres ”tørrskodd” om sommeren. Alle kloppene er spikret fast til 2 stolper 
som er slått ned i myra, slik at kloppene ikke skal flyte vekk ved flom. Det er også gjort i stand en mindre 
rasteplass ved stien langs Birkebeinerløypa. Hittil har Kubrua kostet  
kr. 289.280,10, hvorav kr. 85.000,- er dekket av Reidun og Bjørn Winquists bokfond mens resten er forskottert 
av SLKs egne midler. Det gjenstår fortsatt noe transportkostnader som ikke er avregnet.  
I tillegg kommer verdien av dugnaden, reiseutgifter og egen administrasjon. Kostnadsrammen er på  
kr. 356.800,-.  SLK er etter søknad blitt tildelt spillemidler med 50% av kostnadene. Dette vil bli avregnet i 
2006.  Kubrua ble offisielt åpnet og overdratt til Lillehammer kommune ved en enkel tilstelning i regnvær 
29.9.2005. Kari Nesdal fra kommunens tekniske forvaltning tok i mot brua og gratulerte SLK med fullføringen 
og bruprosjektet. Hun takket SLK for godt samarbeid.  Som en symbolsk takk for brua ga hun SLK et tilskudd 
på kr. 10.000,-. Sammen med Erik Hanssveen berømmet hun også Reidun og Bjørn Winquists storslåtte gave til 
SLK på over kr. 110.000,- som er resultatet av utgivelsen og salg av deres bok: ”Ut på tur”som kom ut i 2001. 
 
2.7. Skibru over Mesnaaelva ved Mesnasaga - Planarbeid  
SLK har i 2005 arbeidet med planer for ny skibru over Mesnaelva nedenfor Mesnasaga.  Den gamle er for dårlig 
og for smal til at dagens tråkkemaskiner kan passere.  SLK har mottatt som gave fra Litra Grus AS, Lillehammer 
en 18 m lang og 2,5 m bred solid stålbru.  Teknisk sakkyndig Ivar Øvre fra firma Tonning & Lieng har foretatt 
kontrollberegninger som er fullt tilfredsstillende, og rent praktisk kan prosjektet løses. En ferdig stålbru vil bli 
langt rimeligere enn en ny bru av annet materiale. En 
prosjektbeskrivelse av 28.12.2005 er sendt kommunen, grunneierne og Lillehammer Skiklub. 
 
2.8. Uttalelser i plansaker 
LOT og SLK har for øvrig avgitt uttalelser i en del plansaker, spesielt gjelder det hytteplaner på Nordseter, 
Sjusjøen og i Hafjellområdet samt til arbeidet med reguleringsplan for bruk av fjellområdene. 
 
2.9. Andre oppgaver og prosjekter 
SLK samarbeider med Sjusjøen A/S, Nordseter Turist, Lillehammer Turist A/S, Lillehammer Skiklub, 
Lillehammer og Øyer kommuner, Øyer Fjellstyre, Fåberg Fjellstyre, Lillehammer Olympiapark AS, 
Lillehammer Turistkontor og Velforeninger i området når det gjelder stier, skiløyper og kartverk.  
Samarbeid har vist seg meget viktig og nødvendig for å få realisert større prosjekter.  
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2.10. Sti- og løypekomiteens økonomi 
SLKs regnskap omfatter arbeidet med stienes og skiløypenes merking, stikking, stauring, skilting og dels 
rydding samt produksjon av kartverk, både kartplater for oppslag og lommekart for salg. 
Spesielle prosjekter som grunnarbeider i skiløypenettet samt bygging av bruer og klopper foretas så langt de 
økonomiske midler strekker til.  SLKs inntekter i 2005 kom i hovedsak fra salg av kart. 
SLK har en god økonomi som gir mulighet for å delta i større prosjekter. 
 
Reidun og Bjørn Winquists bokfond av 2001, som er stilt til disposisjon for SLK, var pr. 1.1.2006 på kr. 27.265,- 
etter å være tilført midler og renter med kr. 21.304,- og tappet for kr. 85.000,- i tilskudd til utbyggingen av 
Kubrua.  Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 127.461,14 slik at SLK nå har en egenkapital på kr. 
335.732,80. For øvrig vises til etterfølgende årsregnskap og status pr. 31.12.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
Sti- og løypekomiteen 

 
 

 
Erik Hanssveen           Reidar Brun          John Tvedt        

 
Olav Tjønntveit           Martin Åsegg          Mass Lier 
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3. HYTTEKOMITEEN 
 
3.1 Hyttekomiteens medlemmer og organisering. 
 
Hyttekomiteen har i 2005 bestått av følgende medlemmer: 
Morten Fagerli  Vetåbua 
Knut Thujord  Vetåbua 
Kjell Solvang  Skjellbreid-hytta 
Ola Borgard  Kittilbua 
Øystein Tofte  Djupslia.   
Ragnar Manengen  Djupslia, Lyngbua, samt besøk på de andre. 
LOT har også Krokbua som Asbjørn Mythen har tilsyn med. 
 
3.2 Drift av hyttene. 
Hyttekomiteen har som hovedoppgave å holde hyttene i orden med renhold, vedlikehold inne og ute samt 
etterfylle proviant og tømme betalingskasser. 
Hyttekomiteen har som hovedregel å besøke Vetåbua og Djupslia hver 14. dag for tilsyn og proviantering i 
hovedsesongene og ellers hver måned, de andre hyttene omlag hver måned.  
Montering av nye betalingskasser sommeren 2005 synes å ha positiv effekt på innbrudd i kassene. 
Det gjennomføres en forholdsvis høy besøksfrekvens som har positiv virkning i forhold til svinn, ubetalte 
opphold og renhold. Krokbua har gjennomgått store utbedringer.  
Det er igangsatt et arbeid for å bygge sikringsbu ved Djupslia i 2006. 
 
3.3 Besøk på hyttene 
 
Hytte 

                        Antall besøkende 
Okt 03 - okt 04 Okt 04 - okt 05 

 Overnatting Dagsbes. Overnatting Dagsbes. 
Djupslia 
 334 16 263 21 

Vetåbua 555 48 498 43 

Lyngbua 92 20 95 3 

Skjellbreid-hytta 35 2 51 12 

Kittilbua 41 48 66 11 

SUM 1057 134 973 90 

 
LOT har hatt en nedgang på ca 10% i besøkstall på sine hytter siste sesong. 

 
 
 

 
 
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
      Hyttekomiteen 

 
Ola Borgard  Øystein Tofte  Kjell Solvang  Knut Thujord  
Morten Fagerli  Asbjørn Mythen  Ragnar Manengen, leder 
 
 



Lillehammer og Omland Turistforening (LOT)                   Årsmelding 2005 12 

4.   TURKOMITEEN 
 
4.1. Turkomiteens medlemmer og organisering 
 
Turkomiteen har i 2005 bestått av 6 medlemmer og det er følgende:   
 
Anne Siri Rønning Bakkeberg (leder) 
Hilchen Sundby 
Martin Koller   Inger Veiteberg 
Kjell Solvang   Ole Prestrud 
 
Turkomiteen har hatt flere møter i løpet av 2005 for å planlegge aktiviteter i 2006.  
Inger Veiteberg startet opp med kveldsturer hver tirsdag 1. september 2004. Disse turene har fortsatt i 2005. 
 
4.2 Turkomiteens aktiviteter 2005 
 
Dato:   Tur:               Ant.  Turleder: 
 
Lø 5.- søn 6. mars   Skitur m/overnatting på Liomseter    6  Kjell Solvang  
 
Søndag 3. april  Skitur fra Skei til Jørstadhøgda  22  Ole Prestrud 
 
Søndag 17. april  Dagstur på ski til Lyngkampen    3  Kjell Solvang 
 
Torsdag 26. mai  Kveldstur med fugleliv langs Mesnaelva 20  Jon Opheim 
 
Fre 27.- lø 28. mai  Vårskitur på Strynefjellet    5   Jørn Breili 
 
Fre 10. – lø 12 juni  Kanotur på Fjorda       12  Øyvind Nyfløt 
 
Onsdag 15. juni  Tur til Kløvstadhøgda      65  Hilde Ø. Sletten/ 
          Jan Erik Mæhlum 
 
Søndag 26. juni  Dagstur til Espedalen         16  Martin Koller 
 
Lørdag 2. juli  Fjellfest på Djupslia    14  Ragnvald Jevne 
  
Lørdag 20. august  Dagstur til Fåberg Vestfjell    12  Kjell Solvang 
 
Fre 26. – søn 28. aug. Helgetur til Mørkrisdalen   Avlyst  Anne Siri R. Bakkeberg 
 
Søndag 4. september Dagstur til Skotten seter           20  Ole Prestrud 
 
Fre 9. – søn 11. sept. Helgetur til Rondeslottet/Høgronden      8  Anne Siri R. Bakkeberg 
 
Tirsdagsturer.  Kveldsturer i Lillehammers nærmiljø      240  Inger Veiteberg    
 
Det ble gjennomført 27 kveldstuerer tirsdager i 2005, fra 4. januar til og med 4. oktober. Turene gikk ikke i 
sommerferien (fra medio juni til medio august). Totalt var det med ca 240 mennesker på disse turene, 
gjennomsnittlig var det med 9 personer på hver tur. Primus motor for tirsdagsturene er Inger Veiteberg. En 
STOOR takk til henne for et flott initiativ og for flott gjennomføring og turledelse av disse turene! 
 
I regi av turkomiteen ble det i 2005 arrangert totalt 4 helgeturer med til sammen 30 deltagere (en helgetur ble 
avlyst), 9 dagsturer med totalt 172 deltagere. Totalt har det deltatt ca 440 personeri regi av Turkomiteen i 2005. 
 
 

 
LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

     Turkomiteen 
 
Anne-Siri Rønning Bakkeberg, leder  Martin Koller  Hilchen Sundby 
Inger Veiteberg     Kjell Solvang  Ole Prestrud 
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5. UNGDOMSGRUPPA  LOT-U 
 
 
2005 har vært et godt år for ungdomsgruppa. Hvert halvår har det vært gjennomført to turer, med til dels meget 
god deltakelse, og styret har arbeidet bra. 
 
I februar deltok 12 på overnattingstur til Djupslia. Turen fra Steinsetra var fin, og det var stor stemning 
lørdagskvelden på hytta. I juni var 10  med på rafting i Sjoa. De hadde en fin dag, men elveferden  var nok ikke 
så spennende som mange hadde håpet. Da opplegget også var ganske dyrt (ikke minst for LOT, som subsidierte 
sterkt), er kan hende dette ikke noe å gjenta. 
 
Den store suksessen i LOT-ung de siste årene har vært høsthelga i Jotunheimen, den såkalte Mini Basecamp. Så 
også i 2005. 27 ungdommer lå i telt i Leirdalen og gikk spennende blåistur i Storbreen, over fem 2000-metre 
(Tverrbotntindane m.m.) eller roligere tur ved Leirvassbu.  
 
Seinhøstes hadde 6 stykker ei fin helg i nærfjellet, med overnatting ved store Lunken. Turen vakte begeistring, 
og er absolutt noe å markedsføre sterkere neste gang.  
 
Deltakerne har i all hovedsak vært elever ved Lillehammer videregående skole. Det er etablert et nett av 
lærerkontakter både på de andre videregående skolene og på ungdomsskolene, slik at turtilbudene har vært 
kunngjort. Men det er altså fortsatt en jobb å gjøre for å få med ungdom fra flere miljøer. 
 
Styret i første halvår bestod av Erik Hjelle Carlsson (leder), Beatrice Marlen Reed (sekretær), Elisabeth Aunan 
(nestleder), Emilie Spiten Bakke og Anders Jørstad. På gruppas årsmøte i juni gikk Carlsson og Reed ut av 
styret. De øvrige har utgjort styret siste halvår, med Elisabeth Aunan som leder.  Erik Hanssveen har vært 
voksenkontakt fra hovedstyret.  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
     Ungdomsgruppa  

     
            Elisabeth Aunan 
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6.     FJELLSPORTGRUPPA - LOF 
 
Nok en sesong er over og vi kan se tilbake på en vel gjennomført tursesong til tross for lite sol og sommer. Alt 
taler i så måte for å videreføre tradisjonen med vår- og høstturer. 
Det er for det meste gjengangere som deltar på fellesturer med LOF. Dette er særdeles trivelige og omgjengelige 
folk, som jeg synes resten av medlemsmassen bør stifte nærmere bekjentskap med. Eller, som en av deltakerne 
formulerte det etter sin første tur med LOF nå i vår: ”det var jo bare helt vanlige folk, som liker å gå på tur”. 
Med andre ord: bli med på tur du også.  
 
LOFs aktiviteter kunngjøres via LOFFEN, som distribueres til LOFs registrerte medlemmer. I tillegg kunngjøres 
turene også i LOTs felles program, annonser i GD og via oppslag på LOT-kontoret.  
 
LOFFEN har i år hatt 3 utgivelser. Roger Thorstad og Knut Huru har sørget for at bladet har fått en 
ansiktsløftning med mange fine fargebilder. Internettsidene våre er nye og inngår i DNTs mal. Våre interesser 
her, har i hovedsak blitt ivaretatt av LOTs leder Ragnvald Jevne.  Ståle Hamnes har vært i dialog med Jevne for 
evt. å overta ansvaret for LOF sine sider. 
 
6.1. Styret  
Årsmøtet 2004 gav ingen endringer i LOFs styre. Det har i 2005 bestått av følgende 5 personer: 
 
 Hilde Rindal  leder 
 Jon Erik Klokk  nestleder 
 Roger Thorstad  redaktør 
 Knut Huru  styremedlem 
 Leif Bakken  styremedlem 
 
Styret har gjennomført 3 ordinære styremøter i 2005. 
 
6.3. Samarbeid 
Tilhørigheten til LOT fungerer godt og gruppa innkalles til LOTs styremøte og aktiviteter på lik linje med LOTs 
øvrige komiteer. 
LOF deltok blant annet ved åpningen av friluftslivets år i vinter. 
Det har vært samarbeid med Hamar og Hedmarken Turistforening – Fjellsportgruppa om å arrangere brekurs.  
 
6.4. Kurs 
Brekurset i samarbeid med Hamar og Hedmarken Turistforening – Fjellsportgruppa ble ikke gjennomført 
grunnet manglende påmelding. 
 
6.5. Investeringer/materiell 
Det er i år kjøpt inn  
- 10 sett kombinasjonsseler (bryst- og sitteseler), justerbare med utstyrsslynger. 
- 1 telt for inntil 6 personer (Helsport Svalbard Basecamp 6) 
I likhet med det øvrige utstyret vårt, brukes det nye utstyret på fellesturer og kurs arrangert av LOT, LOF og 
LOT-U.  
Det nye utstyret er delvis kjøpt inn etter ønske fra LOT-U. 
 
Dessverre forsvant det nye teltet fra LOTs kontor en gang i sommer. Saken er anmeldt som tyveri. 
 
6.6. Medlemmer 
I skrivende stund teller LOF bare 49 medlemmer. Det er å håpe at flere fatter interesse for gruppa, slik at tallet 
kan stige. 
 
6.7. Medlemsmøter 
Ingen ordinære medlemsmøter. 
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6.8. Turer 2005 
 
Tidsrom Turmål  Ant. deltakere  Koordinator 
18. – 20.02 Vintertur til Vetåbua  2   Knut Huru   
15. – 17.04 Vårskitur til Dovrefjell  6   Roger Thorstad 
04. – 08.05 Josten på langs   avlyst (vær)  Jon Erik Klokk  
Alt. tur gjennomført: 
20. – 22.05 Sognefjellet   3   Torbjørn 
28. – 31.05 Vårskitur Smørstabbtindan 3   Knut Huru  
21.06.  Bålkveld på Bekkodden  2   Merete W. Steen 
23. – 26.06 Blåistur til Nigardsbreen  3   Hilde Rindal 
05. – 07.08 Topptur til Falketind  avlyst (vær/lav delt.) Terje Myhre 
02. – 04.09 Høstsamling Leirdalen  5   Roger Thorstad 
 
 

 
LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
  Fjellsportgruppa 

    Hilde Rindal 
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7. BARNAS TURLAG 
 
7.1 Organisering/møter 
Høstmøte privat hos Anne Brit Lee Thorsrud for planlegging av turprogram for 2006.  
 
7.2 Aktiviteter  
 
7.2.1. Oppussing av Krokbua – Barnas Turlag sin hytte og ny natursti fra Kroken til Krokbua. 
Med Asbjørn Mythen som dugnadsbas og primus motor, ble det arrangert mange dugnader på Krokbua våren og 
høsten 2005. Flere sporty småbarnsforeldre i Barnas Turlag samt besteforeldre og andre har stilt opp flere 
ganger. TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM HAR HJULPET TIL! Kjempeflott innsats! LOT og Barnas 
Turlag fikk kr 350.000,- fra Olav Thons legat til kjøp og istandsetting av Krokbua og kr 200.000 ble avsatt til 
oppussing. Alt er skiftet ut, unntatt veggene. Hytta har nå sengeplasser til 8 personer, og fremstår svært så 
koselig. LOT og Barnas Turlag håper mange vil besøke Krokbua fremover, og har tatt initiativ til søndagsåpen 
hytte vinteren 2006. 
 
Permanent natursti i Krokbua-området har lenge vært et ønske i Barnas Turlag, og søndag 31. oktober ble det 
også offisiell åpning av den nyoppussede Krokbua og ny natursti fra Kroken til Krokbua. Naturstien passer 
spesielt godt for barn og barnefamilier. Kari Haugstulen har hjulpet oss mye med naturstipostene. En STOOR 
takk til Kari! 
 
7.2.2. Turer/aktiviteter i 2005 
Det ble laget eget turprogram for Barnas Turlag også i 2005.  
Hele 22 turer/aktiviteter ble gjennomført. 2 turer ble avlyst grunnet svært dårlig vær. 
Flest deltagere var det på den offisielle åpningen av nyoppussede Krokbua og ny natursti fra Kroken til Krokbua. 
Det var også svært mange (120) både på skøytedagen 6. februar og på familiedagen på Finnsveen 6. mars med ca 
100 deltagere. Totalt har det deltatt over 1.000 små og store på turer i regi av Barnas Turlag i 2005. Dette 
må vi si oss svært godt fornøyde med!! 
 
7.3. Turoversikt statistikk 2005 
 
Dato:   Tur:    Ant.  Veiledere: 
 
Søndag 6. februar Skøytedag på Sportsplassen         120  Gunhild Ekre 
 
Fredag 18. februar  Stjernetur på ski i vinterskogen   10  Gunhild Ekre  

Søndag 6. mars  Familiedag på Finnsveen  100  Vivian Andersen, Elisabeth  

Hasselknuppe og Gunhild Ekre 

Søndag 13. mars  Isfiskedag på Mjøsa  50  Morten Thorsrud  

Lørdag 9. april  Inneklatring på Tyrili  25  Anne Brit Lee Thorsrud 

Søndag 22. mai  Lukte og lyttetur     50  Vivian Andersen og Randi Hoff 

Onsdag 25. mai  Formiddagstur til Krokbua 10  Elisabeth Imingen 

Lørdag 28. mai  Uteklatring med Tyrili  17  Gunhild Ekre 

Søndag 5. juni  Sykkeltur til Mesnasaga  16  Bente og Torbjørn Monset 

Søndag 12. juni  Fototur/kurs    Avlyst  Anne Brit Lee Thorsrud 

Fre 10. – Søn 12. juni Kanotur på Fjorda  12  Øyvind Nyfløt 

Søndag 19. juni  Blomstertur   25  Gunhild Ekre 

Søndag 21. august Sykkeltur på fjellet  12  Bente og Torbjørn Monset 



Lillehammer og Omland Turistforening (LOT)                   Årsmelding 2005 17 

Onsdag 24. august Formiddagstur til Krokbua 10   Elisabeth Imingen 

Lø 26. – Søn 27. august ”Mini basecamp” Våsjøen  Avlyst  Elisabeth Hasselknippe og 

Anne Brit Lee Thorsrud 

Lørdag 3. september Uteklatring med Tyrili  15  Gunhild Ekre 

Søndag 11. september Tur til Ormtjernkampen  25  Kjell Nordaune 

Søndag 25. september Kunsttur    10   Anne Brit Lee Thorsrud 

Søndag 2. oktober Topptur til Nevelfjell  25  Annlaug Skyttermoen og Tove  
         Evensen 

Onsdag 19. oktober Lommelykttur i blåløypa  30  Elisabeth Hasselknippe og  
         Vivian Andersen  

Fredag 28. oktober Spøkelsestur    47  Vivian Andersen og Ola Vestad 

Søndag 31. oktober Offisiell åpning av Krokbua 

   og ny natursti   160  Anne Brit Lee Thorsrud og Kari 

         Haugstulen 

Lørdag 12. november Inneklatring på Tyrili  15  Randi Hoff 

Søndag 4. desember Nisejakt og julegrøt på Finnsveen 45  Gunhild Ekre 

 

7.4. Trilleturer 2005 

Siri Eriksen har vært turleder på alle trilleturene i 2005. Totalt har det blitt gjennomført 18 trilleturer med til sammen 
ca 180 barn og voksne. Trilleturene startet medio juni og siste trilletur før jul var 14. desember med juleavslutning på 
Krokbua. Tusen takk til Siri som har vært primus motor for turene, kjempe flott innsats! 

   
  
 

 

 

 

 

   

 
  LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

          Barnas Turlag 

                 Anne Brit Lee Thorsrud 
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8. PLANKOMITE VESTOVER 
 
 
  
I året 2005 har prosjektet vært beheftet med rydding, merking og befaring av hele strekningen fra Torpavegen til 
Liomseter. Det har særlig blitt lagt ned et omfattende arbeid mellom Kittilbu og Grytlisetra i Gausdal vestfjell. 
Det viste seg at stivalget mellom Kittilbu og Dokklia krevde mer arbeid enn forventet, likeledes stivalget fra 
Dunglungen over Hornsjøfjellet og ned til Nysetra tok på kreftene. Det er jo slik med dette arbeidet at dess 
lenger en må gå før en kan begynne, dess tyngre blir gjennomføringen. Skiltstolpene og skiltene og stikkene skal 
fraktes på ryggen og da sier det seg selv at det er begrensinger ute å gå bokstavelig talt. 
  
Heldigvis, får en si, fikk vi løst stivalget mellom Nysetra og Grytlia i og med at en fra de lokale traktene kunne 
fortelle hvor Budeieråket i sin tid hadde gått. Dette råket var helt borte, men er i dag ryddet og merket og reint 
fagert å gå. 
  
Planen neste sommer er nå klar i og med at vår strekning skal inngå i en større sammenheng i og med at DNT 
sentralt trykker på for å få til en sti fra Oslo til Jotunheimen som de vil kalle Jotunheimstien, tilsvarende det de 
har fått til med Rondanestien på østsida av dalen. Det sier seg selv at vi må være ferdig med vårt arbeid, som har 
tatt 10 år av vårt liv til da. Vi såg jo for oss at stien skulle vært ferdig for lengst, men slik ble det ikke. 
  
Til slutt vil vi få utrykke at navnet ikke skjemmer når nå fjellområdet vestover mot Flya har blitt døpt til 
Huldreheimen, et fint navn som i grunnen beskriver området ganske godt. Skulle vi derfor komme med et ønske 
fra vår side, fra oss som har tråkket og leitet opp råket mellom Torpavegen og Liomseter så måtte det bli et lokalt 
navn, og det navnet blir Budeiråket.. Dette skiltnavnet er forøvrig satt opp på en egen staur mellom Nysetra og 
Grytlia. Når du passerer dette skiltet på din vei fra Torpavegen har du vært innom 11 vakre setervanger og er på 
vei til den 12.  
  
Vi er sikre på at ved å gå denne delen av Jotunheimstien vil du møte både HULDRA og BUDEIA om du skikker 
deg vell. 
  
Med en siste hilsen fra Prosjekt Vestover  
      
John Tvedt og Øyvind Nyfløt 
  
  
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
Plankomite Vestover 

 
John Tvedt    Øyvind Nyfløt   
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Hvordan komme i kontakt med LOT? 
 

Lillehammer og Omland Turistforening 
  Storgt. 34 
  2609 Lillehammer 
 
  Tlf:    61 25 13 06 / 917 01 681 
  Faks:   61 25 00 61 

E-post:  kontor@lotf.no 
Hjemmeside: www.turistforeningen.no/lillehammer 
 

 
 
Kontoret er betjent: 
Tirsdager, torsdager, fredag kl. 10.00-15.30 
 
   
 
 
 
 
 
 
  


