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ÅRSMELDING 2021 
 

 

 

September 2021, Kittilbua er nyrestaturert og klar til å tas i bruk.  

 
DNT Lillehammers overordnede mål er følgende: 

 
«Foreningens formål er å fremme et enkelt, aktivt, allsidig, naturvennlig, sikkert og 
bærekraftig friluftsliv.»  

(jf. vedtektene § 1) 
 
 
DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal og Øyer, og den nordre delen av 
Ringsaker kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I Gausdal 
kommune er området fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo og Omegn. 
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HOVEDSTYRET 
Styrets sammensetning: 
Tom Harald Hansen, leder/økonomi 
Signemette Granheim Larsen, nestleder 
Ragnvald Jevne, styremedlem 
Ingvild Storesund, styremedlem 
Astrid Rieber-Mohn, styremedlem 
 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret: 
Per Harald Jørgensen, hyttekomiteen 
Erik Hanssveen, sti- og løypekomiteen 
Elisabeth Hasselknippe, turkomiteen 
Øyvind Hasli, DNT fjellsport 
Liv Lundstein, Barnas Turlag 
Lasse Mikalsen, DNT ung 
 
Denne organiseringen bidrar til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter, og 
samarbeidet i det utvidede styret fungerer svært godt. 
 
Styremøter 
Det utvidede styret har hatt sju møter i 2021. Vi er et arbeidende styre, og alle 
styremedlemmene har oppgaver som utføres i tillegg til styremøtene. I tillegg ble det gjennomført et 
to dagers styreseminar. 
 
Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået Azets Insight AS fører regnskapet for DNT Lillehammer. 
Styreleder har foretatt utbetalinger, posteringer og oppfølging av regnskapsbyrået. 
 
Regnskap-revisjon 
Regnskapet er revidert av Ernst & Young. Regnskapet for 2021 vil bli framlagt for årsmøtet 
09.03.22 for gjennomgang og godkjenning. 
 
Daglig leder 
Erland Flaten har hatt 60 % stilling som daglig leder i 2021. 
Daglig leder har arbeidet særlig med tilbud til DNT ung, nettbasert informasjon på 
foreningens hjemmeside og på Facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. Oppgaver knyttet til 
smittevern og hyttebooking har tatt mye tid i 2021. 
 
Åpen turinformasjon hos Vandreskoen 
DNT Lillehammer har avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen Vandreskoen i 
Lillehammer sentrum. De ansatte på Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste 
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overfor publikum. Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i 
nærområdet, samt tilbudene i Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har 
ansvar for. I tillegg selges kart, DNT-kalendre, luer og lakenposer. 
 
Vandreskoen har åpent seks dager i uka: mandag – fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-16. 
 
Lokaler 
DNT Lillehammer har i 2021 benyttet Vandreskoens lokaler og eget lagerlokale i 
Mesnasenteret. Daglig leder har fra høsten 2018 disponert eget kontor på Fabrikken, som også 
kan benyttes til møter for komiteene etc. 
 
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2014-2021    

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
         

Ant medlemmer 3 172 3 229 3 323 3 245 3 145 2 969 2 725 2 622 
         

Medl. endring i % -1,8 % -2,8 % 2,4 % 3,2 % 5,9 % 9,0 % 3,9 % 5,8 % 
         

Medlemmer fordelt på våre primærkommuner      

Lillehammer 2 421 2 411 2 420 2 393 2 340 2 231 2 085 2 027 
Øyer 238 275 263 269 247 215 200 195 
Gausdal 270 245 299 299 277 266 238 201 
Ringsaker 154 180 195 177 175 171 163 160 
Øvrige 89 118 146 107 106 86 39 39 
Sum 3 172 3 229 3 323 3 245 3 145 2 969 2 725 2 622 

 

Representasjon 
• Det ordinære landsmøtet i Trondheim ble kansellert, men det ble gjennomført et digitalt møte 

04.06.20 hvor Tom Harald Hansen, Signemette Granheim Larsen, Erland Flaten og Ingvild 
Storesund deltok.   

• Styre- og daglig leder samling ble gjennomført i Drammen 22.-23.10.21. Tom Harald Hansen og 
Erland Flaten deltok. 

• Erland Flaten har deltatt på digitale og fysiske daglig leder-møter med DNT sentralt.  
• Flere har deltatt på ulike webinarer med DNT sentralt. 
 
Høringer og uttalelser 
DNT Lillehammer har i løpet av årsrapportperioden gitt uttalelser om følgende saker: 
• Lillehammer kommune: Program for revisjon av kommunedelplanens areadel 
• Lillehammer kommune: Planprogrammet for Områderegulering Nordseter 
• Lillehammer kommune: Områdeplan for Balbergøya 
• Lillehammer kommune: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
• Lillehammer kommune: Detaljreguleringsplan E6 Roterud - Storhove 
• Gausdal kommune: Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan på Skei 
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Informasjon 
Det utadrettede informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på 
ulike måter: 
• Det har vært reportasjer og omtaler i GD om våre turer og aktiviteter. 
• Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende og er mye besøkt. Her finner man 
også turprogram, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 
• Foreningen har sendt mail til medlemmer, kalt «Nytt fra DNT Lillehammer» som bl.a. inneholder 
oppdatert turkalender. Facebook og Instagram har også blitt benyttet, både av hovedforeningen og 
av flere grupper (Fjellsportgruppa, Trilleturene, Barnas Turlag og DNT ung). 
• Turprogram i tradisjonell forstand ble ikke produsert i 2021. Imidlertid ble det utarbeidet et 
informasjonshefte, «TID FOR TUR 2021» som ble distribuert til medlemmene som vedlegg til «Fjell og 
Vidde». Dette ble i tillegg distribuert til forretninger, større bedrifter i området, delt ut på stands etc. 
 
Hjemmeside: lillehammer.dnt.no 
E-post: lillehammer@dnt.no 
 
Styrets oppsummering 
Covid -19 satte også sitt preg på 2021. DNT Lillehammer har forholdt seg til smitteverninstrukser 
utarbeidet av DNT sentralt knyttet til aktiviteter og hytter. Styret ser tilbake på et annerledes år, hvor 
vi tross alt har kunnet gjennomføre mange av våre turer og aktiviteter. Vi har også hatt hyttene våre 
tilgjengelige gjennom hyttebooking, ved å gjøre justeringer og ta nødvendige forholdsregler. DNT 
Lillehammer følger opp vedtatte strategier fra DNT sentralt og er en aktivitetstilrettelegger med 
betydning for ulike målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og 
dugnadsfolk har gjort det mulig å opprettholde en variert meny av turtilbud og aktiviteter. 
 
Gråhøgdbu 
I forbindelse med flytting av Gråhøgdbu fra Venabygdsfjellet, har vi fått muligheten til å 
etablere et fruktbart og godt samarbeid med Maihaugen. Etter en vellykket flytting fra 
Venabygdsfjellet, er hytta nå på plass i hyttegrenda på Maihaugen. DNT Lillehammer vil bli engasjert i 
bruken av hytta, formidling av DNTs historie og informasjon om villreinen, og har startet arbeide med 
å rekruttere tunverter og utarbeide at opplæringsprogram for disse. Vi har også gjennom dette 
samarbeidet fått anledning til å bidra og delta på ulike arrangementer på Maihaugen. 
 
Kittilbua 
DNT Lillehammer har leid Kittilbua av Statskog i en årrekke, men Statskog informerte oss om at de 
ønsket å avhende hytta. I tillegg til en overtakelse av Kittilbua, har vi undersøkt flere alternative 
løsninger for nytt overnattingskvarter i Kittilbu-område, som en del av tilbudet langs Jotunheimstien. 
Vi falt ned på at overtaking av Kittilbua var det beste alternativet, og budsjett for anskaffelse og 
rehabilitering av hytta ble fremmet på årsmøte i 2021, og vedtatt. Arbeide med hytta foregikk fra juni 
til september 2021 innenfor vedtatte budsjettramme. Tilsagn om finansiering er gitt av Olav Thons 
DNT-stiftelse, og det er i tillegg søkt om spillemidler. Det er lagt ned 985 dugnadstimer, og vi vil rette 
en stor takk til alle som har bidratt til realisering av prosjektet! Se også årsmelding fra hyttekomiteen. 
 
Høstmøte 
Høstmøtet ble avviklet 23.11.21 på Maihaugen, og samlet 60 deltakere. Arkeolog Espen Finstad holdt 
foredrag med temaet var «Funn og ferdselsruter fra forhistorien smelter frem i høyfjellet». I tillegg 
ble det gitt en gjennomgang av aktivitetene i DNT Lillehammer så langt i 2021. 
 
Andre momenter styret vil framheve 
Aktiv i 100-prosjektet er vel etablert i Lillehammer, Gausdal og Øyer, takket være 
entusiastiske tilretteleggere. Dette er et populært tiltak med økende antall deltakere. I et samarbeid 
med bofelleskapene i Lillehammer ble det arrangert friluftsskole ved Kroken, med til sammen rundt 
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60 deltakere. Vi deltok på Maihaugens noe nedtonede Barnas sommerdags-arrangement og hadde 
stand på julemarkedet. Friluftsskolen ble gjennomført for trettende gang med to arrangementer á en 
uke, hvor smitteverninstruks for friluftsskole ble overholdt. Ellers har vi gjennomført 
ambassadørkurs. Årsmøtet i mars samlet 50 deltakere. Vi har hatt stort søkelys på førstehjelp i 2021, 
og dette ble hovedtema på turledersamlingen. Det har blitt arrangert «Trygg på tur»-seminarer, 
spesielt rett mot Aktiv i 100-gruppene.  
 
Som en erstatning for arrangementer som har måttet utgå, har DNT Lillehammer i 2020 og 2021 
utarbeidet og videreutviklet alternativer folk kan gjøre på egenhånd. I DNT UT-appen (SjekkUT) ligger 
det nå sentrumsnære turmål i Lillehammer, hvor du kan besøke bl.a. statuer og sitatsteiner. I 
Gapahukjegeren kan du besøke et stort antall gapahuker i våre tre kommuner. Det er laget flere 
turmål som du registrere digitalt ved besøk, både i Espedalen og på ski i Øyerfjellet. Takk til de som 
har sørget for å gjøre disse turmålene tilgjengelig for alle!  
 
Vi har postkasser på de populære turmålene Balbergkampen og Lunkefjellet, og 
mange skriver seg inn i bøkene. Det er ellers gitt støtte til stolpejakten i Lillehammer og Øyer. 
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid. Flere av 
styremedlemmene har deltatt sammen med daglig leder.  
 
Styret vil dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som en ressurs for 
hele foreningen. Styret ser med tilfredshet på at flere av våre medlemmer deltar på turlederkurs. 
 
Det er etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er 
påkrevd. Når det gjelder hyttene har vi foretatt en systematisk oppgradering i henhold til 
smittevernveilederen, samt at vi vil fremheve det mest brannforebyggende tiltaket; å erstatte 
brennbare kilder med solenergi. Medregnet fire sikringsbuer disponerer DNT Lillehammer elleve 
bygninger som brukes til overnatting. Åtte av disse har belysning basert på solenergi, mens Kittilbua 
har nettstrøm. 
 
Samarbeidet med GD har fortsatt i 2021, med ett felles arrangement, fjellmarsjen fra Djupslia til Øvre 
Reina. Marsjen ble vel gjennomført med rundt 60 deltakere, med Ragnvald Jevne som prosjektleder. 
270 deltakere deltok på 7-fjellsturen, hvor Ingunn Høivik og Lars Jensen nok en gang var 
prosjektledere. DNT Lillehammer viderefører deltakelsen i arbeidsgruppa som gjelder etablering av 
«fjellgrenser» på tvers av kommunegrenser i Øyer, Lillehammer og Ringsaker. 
 
Aktivitetsdata for 2021 (2020 i parentes)  
DNT Lillehammer har gjennomført 197 (150) turer, kurs og arrangementer, med 4 110 (3 327) 
deltakere. Det er registrert 10 900 dugnadstimer eller 5,6 årsverk (7800 - 4,0 årsverk) som 
omfatter tur- og kursledere, styrearbeid, feltarbeid (stier, løyper og hytter) samt annen frivillig 
innsats. 
 
Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2021! 
 
DNT Lillehammer, hovedstyret 
 
Tom Harald Hansen  Signemette Granheim Larsen   Ragnvald Jevne 
leder/økonomi   nestleder     styremedlem 
 
Ingvild Storesund  Astrid Rieber-Mohn 
styremedlem   styremedlem  
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FJELLSPORTGRUPPA 
 
Styret 2021: 
Øyvind Hasli, leder 
 
Styreaktivitet:   
Leder i fjellsportgruppa har deltatt på alle styremøter til lokalforeningen. DNT Fjellsport sitt nasjonale 
årsmøte ble gjennomført digitalt, men lokalt årsmøtet ble avlyst grunnet covid.  
Korona har gjort det vanskelig for fjellsportgruppa å arrangere turer i 2021. Gruppa har 942 
Facebook-medlemmer i januar 2022, altså en økning på 47 medlemmer det siste året. Det har vært 
vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer. 
 
 
Medlemsaktivitet:   
Vi hadde ingen turer i 2021, men har bidratt med utstyr til Barnas Turlag sine aktiviteter på Krokbua 
og med turplanlegging med DNT ung.  
 
 
 

 
          På veg opp til Blåtindane i Måndalen. Foto: Øyvind Hasli 
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TURKOMITEEN 
 
Turkomiteen har bestått av: 
Elisabeth Hasselknippe (leder) 
Gro Håkenstad             (nestleder) 
Fred Anton Mykland    (sekretær) 
John Sønsteli              (webansvarlig) 
Ingunn Høyvik               (styremedlem) 
Inger Veiteberg            (ansvar kveldsturer) 
Ingvild Storesund    (ansvar lavterskel og mangfold) 
Signemette Granheim Larsen (ansvar tilrettelagt)  
 
 
Møter 
Det er avholdt 5 komitémøter, 4 av dem har vært i forbindelse med planlegging og evaluering av 
turprogram. På høsten, i forbindelse med planlegging av neste års turer, innlemmet vi de ansvarlige 
for tilrettelagte turer og mangfold/lavterskel i komiteen.  
 
Koronasituasjonen 
Også i år har pandemi-situasjonen påvirket turene våre noe. Noen turer er avlyst pga. svingende 
statlige restriksjoner, og noen har hatt begrensning på antall deltakere. Samkjøring, som har vært et 
naturlig prinsipp for foreningen for å minke klimaavtrykk, er stort sett ikke praktisert. Påmelding på 
nettsiden har stort sett fungert svært bra, og gjør det lett for turleder å ha oversikt over deltakerne, 
samt enkelt å kunne gi beskjeder via SMS eller mail.   
 
Dags- og helgeturer  
Det var planlagt 25 dagsturer og 8 helgeturer. Det er en god blanding av «gjengangere» og nye turer. 
Gjengangere legges ofte til nye steder, som for eksempel Kvinner på randen, fjellmarsj, trugetur og 
hengekøyetur.  Langturer på sommeren ser ut til å slå an. 6 turer ble avlyst (4 dagsturer og 2 
helgeturer). Årsak til avlysning var koronasituasjonen eller dårlig vær/få påmeldte. Det har deltatt til 
sammen 304 deltakere. På 7-fjellsturen deltok 270 personer.   
 
Samarbeid med GD 
Vi har også i år hatt et samarbeid med GD om «Ut på tur»-turer, hvor GD står for annonsering og 
gaver/premiering og vi for turledelse. Turene gikk som fjellmarsj fra Djupslia til Indre Reina i juni 
(med 60 deltakere), og 7-fjellstur i Øyerfjellet i september (270 deltakere).  
 
Kveldsturer  
Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdagskvelder i sommerhalvåret.  
I alt har det vært gjennomført 16 turer med til sammen 331 deltagere. (3 turer i mai ble avlyst.) 
 
Lavterskelturer  
Ingvild Storesund har vært ansvarlig for 5 lavterskelturer i nærområdet. Vi har ønsket å få med 
nyinnflyttede som vil bli kjent med turmuligheter i nærområdet, folk som ikke har vært så mye på tur 
før og også forsøkt å legge til rette for de som ikke vil gå så langt. Koronasituasjonen har skapt noen 
utfordringer med å besøke ulike miljøer for å nå ut med informasjon om tilbudet og DNTs øvrige 
tilbud. Det har deltatt 39 personer på turene.    
 
Formiddagsturer /Aktiv i 100 
Formiddagsturene går mandags formiddag fra april til juni og september til november. 
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Lillehammer: Martin Koller og Thor Bjerke har koordinert turene i Lillehammer. 
Det er gjennomført 25 turer med til sammen 366 deltagere.  
Gausdal: Inger Forsethlien har koordinert turene i Gausdal. 17 turer er gjennomført, med til sammen 
535 deltakere.  
Øyer: Kari Torp Manengen har vært kontaktperson i Øyer. Det er gjennomført 15 turer med 226 
deltakere. 
 
Turlederutdannelse 
2 turledere har deltatt på sommerturlederkurs (nivå 3), som vanlig ble godt arrangert av HHT.  
 
Turlederkveld 
Det ble avholdt turlederkveld i mai med 25 deltakere. Tema var akutt sykdom på tur, på bakgrunn av 
vårens 2 hendelser. En ambulansearbeider deltok og fortalte om 113 sin rolle. Vi tilstreber å ha en 
slik samling i halvåret, hvor turlederne møtes på tvers av grupperinger og kan dele erfaringer og 
diskutere ulike problemstillinger de kan komme opp i.  
 
DNT tilrettelagt 
DNT tilrettelagt Lillehammer har gjennomført enkeltarrangementer tidligere år, men i 2021 ble 
tilbudet utvidet til nærtur én gang pr. måned. På turene møter deltakere med alt fra sterke 
hjelpebehov som trenger en eller to ledsagere, til deltakere som kan klare seg godt med veiledning 
og støtte fra turleder/ansvarlig koordinator. Noen av turene er tilpasset for rullestol. Konseptet er 
enkelt; vi går til en gapahuk hvor vi lager bål og spiser medbrakt niste. På vinteren går vi på truger, 
men ellers er det fotturer. Alle turer har et tema som omhandler friluftslivet. Det ble gjennomført 11 
turer, inkludert sommerarrangement med kanopadling ved Kroken, vinteraktivitetsdag på 
Birkebeiner skistadion, tur langs Sjusjøvannet og juleavslutning på Krokbua.   
Vi samarbeider bl.a. med ansatte i kommunene vi har medlemmer i, for å spre informasjon og få til 
attraktive tilbud, og Norsk forening for utviklingshemmede (NFU). 
 

 

            Tur med DNT tilrettelagt 
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STI- OG LØYPEKOMITEEN 
 
Medlemmer 
Erik Hanssveen (leder), Arnfinn Anfinnsen, Einar Haugen, Kjell Rindal, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav 
Sveinhaug og Olav Tjønntveit.  
 
Komiteen har hatt to møter: 12. mai ble det lagt planer for sommeren, og arbeidet ble oppsummert 
30. november. Ellers har det vært fortløpende kontakt mellom leder og de enkelte medlemmene om 
de forskjellige arbeidsoppgavene.  
 
Aktiviteter 
DNT Lillehammer har ansvar for om lag 400 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2021 gjort 
en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre 
gjengroing. På en del stier har det vært krevende arbeid med rydding av toppbrekk etter vinteren og 
rotvelter etter uvær på høsten. Som vanlig har vi oppsøkt sportsforretninger og turistbedrifter for 
salg av kart. Salget har vært noe dårligere i år enn tidligere. 
 
Av andre større arbeider nevner vi: 

- Bygging av bru over Hynna ved utløpet fra Hornsjøen 
- Revisjon og trykking av nytt sommerkart for salg i Øyer 
- Utskifting av platekart på nær 20 steder i Fåberg østfjell og søre Øyerfjellet 
- Utarbeiding og oppsetting av skiltplater med historisk informasjon i Reinaråket og 

Panoramastien 
 
Også personer utenfor komiteen har utført mye arbeid. Vi vil særlig takke Jørn Breili for en stor jobb 
med rydding av vindfall i Hovemoen. Videre takker vi følgende for selvstendig innsats eller deltakelse 
på dugnader: Rolf Ensbybakken, Thomas Fosseide, Svein Fyksen, Espen Gudevang, Finn Haraldstad, 
Ingunn Høyvik, Lars Jenssen, Ragnvald Jevne, Per Harald Jørgensen, Oddmund Indal Larssen, Svein-
Erik Løken, Ragnar Manengen, Einar Moe, Truls Paulsen, Bjørg Ø. Simonsen, Arne Skaug, Semming 
Teigen og Lars Urlien. 
 

 
          Bygging av flott, ny bru over elva Hynna, ved utløpet av Hornsjøen i juli.  
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BARNAS TURLAG ØYER 
Styret i Øyer har også i år bestått av Jeanette Rosenlund, John Eikanger, Cathrine Koen og Beate 
Utstumo (leder). I tillegg har Åse Harjo Øvstegård og Lars Erik Olsen vært turledere på hver sin 
aktivitet. 

I 2021 hadde vi satt opp, det vi mente var et variert turprogram som vi håpet skulle 
tiltrekke seg mange turglade barnefamilier. Og etter å ha levd med coronaen ei 
stund, tenkte vi at det kom til å bli et bra turår.  

Som året før, startet vi med å invitere til kveldsmat og aking på 
idrettsplassen en ettermiddag i januar. 12 personer møtte opp, 
som er ganske mange færre enn året før, men bål, aking og 
kveldsmat ble det. Så arrangerte vi trugetur en søndag 
formiddag i februar, men i tillegg til turleder og hennes sønn, 
kom det kun en annen familie. Disse hadde fulgt oppfordringen 
og lånt seg truger via BUA, så vi gikk en runde i lett terreng, og hadde en koselig 
nistepause underveis. Perfekt tur for ferske trugere. "# 

I år som i fjor hadde vi satt opp en vinteraktivitetsdag på Brennlia, men 
dessverre var vi uheldige med været. Og til tross for flott sol var det sterke 
vindkast, som nok ikke fristet mange småbarnsfamilier ut på fjellet. 

Skitur på Lisetra i april ble avlyst på grunn av strengere restriksjoner nasjonalt, og til slutt ble også 
orientering i Vegmuseet i mai avlyst, på grunn av smitteoppblomstring i kommunen. En turleder 
skulle arrangere overnatting i hengekøye i juni, men valgte å avlyse på grunn av usikkerhet rundt 
smittesituasjonen. 

I september skulle vi arrangere Kom deg ut-dagen igjen, og etter et labert turår så langt, var vi usikre 
på hvor mange vi kunne forvente. Vi fikk denne gang til et samarbeid med Barnas Røde Kors og Øyer 
fjellstyre, slik at flere kunne dra lasset sammen. Det ble nok en gang et flott høstarrangement, hvor vi 
registrerte hele 67 personer på «smittelista». Det ble servert pølser, kaffe og saft, arrangert topptur 
med uttrekkspremier og natursti med deltakerpremie til barna. Fjellstyret hadde ei minkfelle som 
noen ble med og sjekket (med fangst), noen prøvde fiskelykken fra land og fra fjellstyrets åpne båt, 
mens andre fanget småfrosker og noen spikket. Kom deg ut-dagen er tydeligvis et arrangement som 
trekker barnefamilier ut, i hvert fall så lenge været er noenlunde $% 

 

                        

Til tross 
for en fin Kom deg ut-dag, mistet vi i styret 
litt gnisten til å arrangere aktiviteter og turer på høsten, da oppmøtet hadde vært dårlig hele året. På 

Pølsegrilling med blide folk 
Mink i fella til fjellstyret 

På toppen med utsikt 
over Våsjøen 
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grunn av litt personlige situasjoner, ble dessverre ikke orientering i Vegmuseet markedsført like mye 
som det kunne, så da ettermiddagen kom, møtte det kun tre turledere. Etter dette var det ikke lett å 
finne motivasjon for å fullføre de to siste aktivitetene vi hadde satt opp dette året, så de ble ikke 
gjennomført.  

Status nå er at ingen av de fire i styret er motivert for å fortsette, og det har vært vanskelig å få med 
nye turledere, eller få inn en ny utvalgsleder, derfor setter vi ikke opp et eget turprogram for 2022. 
John Eikanger har sagt seg villig til å ha ansvaret for en orientering i Vegmuseet til våren, og årets 
utvalgsleder har tatt på seg kom deg ut dagen og ett vinterarrangement, men utenom er det ikke satt 
opp flere aktiviteter. Derfor ligger nå gruppa Barnas Turlag Øyer i dvale. 

Man mister litt gnisten når man opplever lite interesse blant målgruppen, og man planlegger og 
møter opp for arrangementer som det ikke kommer noen på, eller kun en familie. Grunnen for den 
lave interessen er vanskelig å forstå, da vi opplever at koronaen ikke legger så mye begrensninger på 
samfunnet lengre, og aktivitetene har vært varierte, både på tidspunkt og tilbud. Håpet er at 
turinteressen i Øyer vil ta seg opp igjen, og at det kanskje dukker opp noen motiverte foreldre etter 
hvert, som ønsker å dra lasset slik at flere turer kan tilbys her i kommunen også.  
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BARNAS TURLAG LILLEHAMMER 
Styret 
Styret i Barnas Turlag Lillehammer har i 2021 bestått av: 

- Liv Lundstein (leder) 
- Synne Clemetsen 
- Maria Brandlien 
- Tina Jakobsen 
- Marie-Louise Olsen 
- Rasmus Kierudsen 
- Tore Lien  
- Maria Vork 

Turene våre 
Barnas Turlag, Lillehammer har i 2021 gjennomført 17 turer med i snitt 20 deltakere pr. tur. 
Turprogrammet har favnet bredt og årets høydepunkt var helgeturen til Galdhøpiggen første helga i 
juli. 20 barn og 20 voksne besteg da Norges høyeste fjell i strålende solskinn.  

Vi etablerte i 2021 et meget vellykket samarbeid med Lillehammer sopp- og nyttevekstforening og 
hadde to turer sammen med dem. I juni gikk vi på tur og fant nyttevekster vi lagde mat av, og i 
september plukket og smakte vi på sopp sammen.  

I tillegg til Galdhøpigg-turen, var isfiske på Næra, fullmånetur til Krokbua og orienterings- og rebusløp 
de mest populære turene med rundt 40 deltakere hver. Vi arrangerte blant annet også 
opplevelsestur til Steinsholmen, humlevandring på Maihaugen, fugletur til Mosodden, toppturcamp i 
Jotunheimen og kanotur på Dokkvatnet. 

Hele 13 ulike turledere bidro til det allsidige og omfattende turprogrammet.  

Vi måtte avlyse 6 turer; 4 på grunn av covid-19 og 2 på grunn av manglende interesse.  
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Kurs 
Vi gjennomførte Grunnkurs i friluftsliv for småbarnsforeldre over 2 kurskvelder på Krokbua i 
september. Astrid Rieber-Mohn var kursansvarlig, og hun hadde med seg Stine Thallaug Dalane og 
Tore Lien som veiledere på kurset. 7 deltakere lærte grunnleggende ferdigheter innenfor blant annet 
kart og kompass, matlaging på primus, bekledning, bålfyring og pakking av sekk, som vi håper bidrar 
til at de drar enda mer på tur med barna sine.  

Bygging av Engehuken 
I 2019 fikk Liv Lundstein ideen om å bygge en gapahuk på Søre Ål, for å ha et lett tilgjengelig turmål 
for barnefamilier og andre innbyggere i Lillehammer, i tillegg til gapahuken på Krokbua. Leder i Søre 
Ål Idrettslag, Håvard Selbæk tente på ideen og foreslo å plassere den midt i aktivitetsområdet som 
var under planlegging på Engesvea. Vi fikk økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og kunne starte 
planleggingen. Ønsket var å bygge en gapahuk etter samme mal som den på Krokbua, men med plass 
til flere folk. Da var det enkelt å engasjere samme snekker for det nye bygget. Svein Arne Rudi takket 
ja til oppdraget og skisset opp reisverket og laget en liste over materialbehov. Tore Lien ble engasjert 
som dugnadsansvarlig, og i slutten av november 2020 startet arbeidet med å rydde tomt og felle 
tømmer til reisverket. I løpet av vinteren og våren 2020-2021 ble alt tømmeret til reisverket hogd, 
kvistet og barket i området rundt gapahuktomta. Når anleggsarbeidet i aktivitetsparken startet, lå 
mesteparten av tømmeret klar i påvente av at tomta skulle bli klargjort. Kvarberg AS har stått for 
anleggsarbeidet, og Lasse Halden har gjort det aller meste av gravearbeidet i aktivitetsparken. Han 
har også gravd ut tomta til gapahuken. Den 6. juli 2021 startet Svein Arne Rudi og Tore Lien arbeidet 
med støping av fundamenter. Disse fikk stå og tørke til etter sommerferien, og 22. august 2021 kom 
bunnsvilla endelig på plass. I løpet av de neste ukene kom resten av reisverket opp, og de første 
bordene med panel ble skrudd fast den 18. september 2021. I begynnelsen av november 2021 var 
gapahuken ferdig utvendig, og arbeidet med den innvendige plattingen og benkene startet. Den 27. 
november 2021, nesten på dagen ett år etter oppstarten, ble siste bordet på benkene festet. 
Bålplassen kom på plass 12. desember 2021, og dermed var gapahuken klar for bruk. 

13 bidragsytere bidro med til sammen 470 dugnadstimer, hvorav Tore Lien alene bidro med ca. 310 
timer. 
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BARNAS TURLAG GAUSDAL  
 
Styret i Barnas Turlag Gausdal har i 2021 bestått av Liv Fyksen, Karl Kleiva og Toril Utberg.  
I 2021 ble det gjennomført 4 aktiviteter i Barnas Turlag Gausdal. Drøyt 60 unger fikk anledning til å 
kjøre hundespann på Astridbekken i mars.  I juni sto Fosserunden på programmet, og i august var det 
topptur til Skeikampen. Turåret ble avsluttet med Kom deg ut-dagen ved Badedammen i Follebu i 
september.  
 
Det har vært vanskelig å engasjere nye aktivitetsledere i Gausdal og ingen av styremedlemmene 
fortsetter. Gausdal-gruppa legges derfor midlertidig ned, fram til det kommer nye krefter som vil 
overta.  
 

 

 

 
Hundekjøring ved Astridbekken i mars. 
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HYTTEKOMITEEN   

Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder i 2021: 

Per H. Jørgensen (leder)  Alle hyttene 
Torbjørn Monset   Vetåbua 
Bodil Ulimoen    ----«---- 
Brit Svoen    ----«---- 
Åge Solheim    ----«---- 
Jørn Breili    Djupsli 
Tom Harald Hansen   ----«---- 
Henning Jakobsen   ----«---- 
Ragnar Manengen   Lyngbua 
Steinar Fossum    ----» ---- 
Arild Aamodt    Skjellbreidhytta 
Lasse Martin Aamodt   ---------«-------- 
Hallgeir Haugen   Kittilbua 
Willy Hagen    ------«---- 
Ragnvald Jevne    Vestfjellhytta 
Ivar Engeland    -------«------- 
Edel Klaape-Aasdal   -------«-------  
Thomas Fosseide   -------«-------  
Jostein M. Kyrkjeide   Krokbua 
Magnhild Kåpvik   -----«---- 
Rasmus Kierudsen   -----«---- 
 
Liv Jordhøy    Dugnad 
Inger Standal    Dugnad      
 
Krokbua, er hytta til Barnas Turlag, men hyttekomiteen har ansvar for det bygningsmessige. 
 
Generelt om drift av hyttene: 
Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynspersonell) er å holde hyttene i orden, med 
rydding og renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass og 
nødvendig forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater. 
Tilsynspersonellet forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider. Større vedlikeholdsarbeider 
søkes utført på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av respektive tilsynspersonell. 
Tilsynspersonellet har også som oppgave å kontrollere at betalingskassene på de respektive hyttene 
er tomme, og å bringe betalingsblanketter til Vandreskoen, ev. til leder av hyttekomiteen for videre 
behandling.   
 
Koronasituasjonen medførte usikkerhet med henblikk på besøket og økt tilsyn/renhold for 
tilsynspersonellet. Etter innspill fra sentralt hold ble det også innført obligatorisk booking av 
sengeplass, for å begrense belegget og derigjennom sørge for nødvendig avstand mellom gjestene på 
hyttene. Fra årsskiftet 20/21 ble dette skjerpet ved at hele hytta måtte bookes for et gitt tidsrom og 
kohort. Det har vært krevende å forholde seg til stadig skiftende regler. Forhåndsbestilling av 
enkeltsenger og forbud mot drop-in gjaldt det meste av sommeren. I løpet av høsten ble det igjen 
tillatt å komme uanmeldt på hyttene. Det varte bare til midt i desember da obligatorisk bestilling av 
sengeplass og redusert kapasitet ble gjeninnført.  
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Dette har ført til mindre belastning for foreningen i forhold til fakturering, men har samtidig medført 
usikkerhet i forhold til besøkstall/statistikk. Det er rimelig å anta at smittevernreglene har påvirket 
besøkstallene negativt 
 
Utførte dugnader/tiltak i tillegg til vanlig tilsyn og vedlikehold i 2021: 
 
Vetåbua: 
Etterarbeid på den nye skålen er sluttført. Ragnvald Jevne har jobbet med å visualisere 
dokumenterte dyregraver for rein nordover forbi bua, og forhåpentligvis får vi opp kart og plansjer 
som viser dette til sommeren. 
 
Kittilbua: 
Etter at årsmøtet vedtok kjøp og utvikling av Kittilbu, utløste dette 985 timer dugnadsarbeid, og 
nødvendige anleggsarbeider av Jøra Bygg AS med underentreprenører. Riving av svalgang, nødvendig 
graving og isolering av inngangsparti, og i forlengelsen av denne, ny skåle, isolering av tak, ny tekking 
og nye vinduer. Ny kjøkkenkrok, elektrisk ovn, nye senger, ny (for oss) Krogenæs sofagruppe og ny 
ovn. Utvendig er hytta beisa med 2 strøk. Det gamle uthuset er omgjort til sikringsbu med sengeplass 
til 2 personer og 2 hunder.  
 
 

 
Blid dugnadsgjeng før bølgeblikket ble fjerna og det gamle torvtaket kom til syne. 
 
 
Vestfjellhytta: Etter godkjenning fra Gausdal kommune har vi omdisponert uthuset/skålen til 
sikringsbu og flytta skålen til «hunderommet» i hovedhytta. Sikringsbua er ferdigstilt med alle 
fasiliteter. Plassering av utedo vil bli løst i løpet av 2022.  
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Krokbua: Etter å ha vært veldig plaget med mus på hytta høsten 2020 er det gjort et ærlig forsøk på å 
«tette» hytta for mus. Lillehammer kommune har gitt løyve til riving av det gamle uthuset/skålen, 
samt oppføring av ny og større uthus/skåle. Bakgrunnen er et økende antall besøkende som har økt 
forbruket av ved. I forbindelse med ferdigstilling av demningen på Kroken har Krokbua blitt mer 
tilgjengelig.  
 
Gråhøgdbu: Gråhøgdbua ble transportert fra Venabygdsfjellet i mars og lagret midlertidig. I oktober 
fikk hytta sin endelige plassering i hyttegrenda på Maihaugen. Diverse arbeider gjenstår før 
Gråhøgdbua kan tas i bruk/vises fram sommeren 2022. 
 

 
Gråhøgdbua under transport på Maihaugens seteranlegg. 
 
 
Besøk på hyttene i 2021, med tall fra 2020 i kolonnene til høyre: 
                         2021                     2020 
Hytte Overnatting Dagsbesøk Sum Overnatting Dagsbesøk Sum 
Djupslia 351 

 
351 478 3 481 

Vetåbua 443 10 453 334 9 343 
Lyngbua 95 

 
95 126 5 131 

Skjellbreida 75  75 93 
 

93 
Kittilbua 69  69 93 

 
93 

Vestfjell 214 
 

214 202 3 205 
Krokbua 150 750 900 150 500 650 
Totalt 1 397 760 2 157 1 476 520 1 996 

 
Samlet dugnadsinnsats:  
I sum er det utført ca. 1250 dugnadstimer på hyttene hertil kommer 985 timer på Kittilbua. 
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Planer for 2022 
 
Alle hyttene: 
Generelt for alle hyttene: ettersyn, rengjøring, sengetøyskift, sjekk/utskifting av batterier til 
røykvarslere, kontroll/utskifting av brannslukkingsapparater. Gå gjennom, og systematisere 
«oppslagsjungelen» i hyttene. Ta i bruk sjekkliste for utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene. 
 
Vetåbua: Nye vinduer er planlagt montert på sikringsbua, i tillegg til utskifting av sprukket panel, 
samt erstatte gammel veranda. Vedhogst fortsetter. 
 
Djupslia: Øyer kommune har, etter befaring, gitt løyve til at vegen ned til hytta planeres. Gjengroing 
er stadig økende problem også her, og det kreves øket innsats hvert år for å beholde utsikt og sikre 
ferdselen mot Djupen. Samtidig gir dette sjølsagt kortreist ved. Det foreligger planer om mindre 
utvendige snekkerarbeider på et uthus, noe som ikke krever kommunal godkjenning. 
 
Lyngbua: Komme i dialog med Øyer kommune vedr. planer om ny, og tidsmessig, hytte på stedet. 
 
Skjellbreida: Jobbe videre med ev. kjøp, beising og maling. 
 
Kittilbua: Gjøre uthuset mer tilgjengelig enn tilfellet er i dag, noe vi i skrivende stund er i dialog med 
Jøra Bygg AS og Gausdal kommune om. 
 
Gråhøgdbua: Planene for vår aktivitet ved Gråhøgdbua på Maihaugen er under kyndig pedagogisk 
kontroll; tunverter er invitert og det er lagt opp til en forelesningsrekke med info om DNT, 
Gråhøgdbua, villrein og Maihaugen. Fagfolk med spesialkompetanse på alle felt har sagt seg villig til å 
bidra. 
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DNT ung 
Til tross for pandemien har DNT ung Lillehammer gjennomført en rekke lavterskelturer som har fått 
folk ut på en trygg måte. Dette har vært med på å skape en sosial arena for ungdommer og studenter 
som har vært viktig i denne perioden. Samtidig har vi hatt godt oppmøte på de arrangerte turene 
som strekker seg fra brevandring til hengekøyeturer.  
Året har gitt en økning i antall styremedlemmer og turledere som har gjort det enklere å 
gjennomføre turer og aktiviteter, men også skapt et større og koseligere DNT-miljø. Dette vil gjøre 
videre arbeid det neste året rikere og lettere.  
 
Aktiviteter  
Gjennom året har DNT ung Lillehammer gjennomført 10 turer med totalt 80 deltakere til sammen. De 
har vært varierte med et bredt utvalg av aktiviteter og lengde på turene, og med ulik 
vanskelighetsgrad for å tiltrekke til seg en bredere gruppe.  
I tillegg til egne turer var DNT Ung også representert under årets Opptur, hvor det var hele 340 
deltakere fra ungdomsskoler i området. Vi samlet informasjon fra ungdommene som vi ønsker å 
benytte videre for å rekruttere flere i denne målgruppen.  
Vi er også stolte av å ha gjennomført 21 Lillymandager sammen med friluftsgruppa på Høgskolen i 
Innlandet. Disse mandagene har bestått av blant annet turer på beina med ulik aktivitet: langrenn, 
aking, kano, hengekøye, både i dagslys og i mørket med hodelykt. Gjennomsnittlig deltakere har vært 
10 stykker. Lillymandagene har fungert som et friskt avbrekk på en ellers blå mandag. Vi er heldige 
som har engasjerende frivillige som stiller opp og har brukt hele 54 timer totalt på disse mandagene.  
Etter sommerferien gjennomførte vi “sosial happening” som først og fremst besto av årsmøte, men 
det ble også brukt som et viktig ledd for å fremme DNT Ung Lillehammer og hva vi har å tilby for 
fremtidige medlemmer som er nye i byen. Dette var et opplysende møte for mange, og det var hele 
60 engasjerende unge som møtte opp.  
 

 

               Lek og moro i solnedgang på Balbergkampen, fra en Lillymandag. 
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Styrearbeid 
Fokuset til styret har vært på å gjennomføre aktiviteter slik at deltakerne fortsatt kunne ha et 
møtested å dele opplevelser. Dette har vi fått til gjennom våre aktiviteter og i møte med folket der 
ute. Bak kulissene har vi fokusert på å bli flere styremedlemmer og turledere. Det har vi gjort for å få 
overskudd til å prioritere det som er gøy, givende og for å lære opp fremtidens frivillige. Gjennom 
året har vi fått inn en nestleder (Synne), økonomiansvarlig (Ida) og assisterende turlederansvarlig 
(Maria). En fullstendig oversikt kan finnes nedenfor:  
 
Styremedlemmer i 2021 (7):  

• Leder: Lasse Mikalsen 
• Medlem: Synne Skjøtskift 
• Medlem: Jonas Sørensen 
• Medlem: Andreas Tvervaag 
• Medlem: Ida Pollestad Brunes 
• Medlem: Maria Haugen Helgesen 
• Medlem: Jens-Olav Ørpen Hausken 

 
 

 

  En fornøyd turdeltaker på vei opp snødekte Rondeslottet.  


