ÅRSMELDING DNT ODAL 2020 – hyttegruppa
GRUPPAS SAMMENSETNING
Leder:
Knut Lysell
Medlemmer: Sonja Bjørklund
Ragnhild Langbakk
Lene Solvang
Lene Disenbroen
MØTER OG SAKER
Gruppa har hatt 1 digitalt møte. Det har vært telefonisk og digital kontakt i enkeltsaker når det har
vært påkrevd. Koronarestriksjonene har preget året. Det ble tidlig satt opp plakater ved hyttene de
besøkende måtte forholde seg til. Dette ble også formidlet på våre digitale plattformer. Reglene var
laget iht. retningslinjene fra FHI og DNT sentralt.
HYTTENE
I 2020 har vi hatt 98 registrerte overnattingsdøgn på DNT Odal sine 3 hytter. Overnattingsdøgnene
fordeler seg slik:
- Karterud 58
- Bergersætra 20
- Bjørketangen 20
Det er lagt ned 180 dugnadstimer på hyttene i 2020. Dugnadstimene fordeler seg slik:
Karterud - 150
Bergersætra - 40
Bjørketangen - 60
Bergersætra
Det ble kjørt opp 2 storsekker med ved til Bergersætra i løpet av sommeren. Stinettet og tunet ble
ryddet for småkratt og kvister og de trærne som sto nærmest hytta ble kappet ned og stablet til ved.
Det er brukt mye tid på å tette hytta mot museinvasjon. Siste inspeksjonene viser at vi har lyktes med
å holde musa ute.
Karterud
I 2020 fikk Karterud ny brygge. Det er støpt ankring og kjøpt inn fortøyning til brygga. Landfeste er
også støpt opp. Båten vi fikk fra Bruvoll fengsel er fraktet til Karterud av Jan Trygve. Av Isola fikk vi
takshingel som skal brukes til nytt tak på gapahuker og småhytter. Vi fikk mer enn nok shingel, slik at
den også kan brukes til tak på gapahuker utenfor Karterud. Kommunen skrapte veien inn. Det er
avholdt møter med kommunen om fremtidig drift av Karterud. Det skal søkes om spillemidler til
opprustning av stedet. Spillemiddelsøknaden må kommunen stå for i og med at de står som eier av
stedet. Som på Bergersætra er det lagt ned en formidabel innsats for å unngå å få mus inn
hovedhuset. Dette har vi lyktes med. Ragnhild donerte nytt og flott inventar til stua bestående av
sofa, bord og stoler. Sammen med Sonja klart

Bjørketangen
2020 ble det siste året vi hadde Bjørketangen. Per Thomas Nyhus forlenget ikke kontrakten som ble
underskrevet i 2017. Vedskjulet som ble satt opp på Bjørketangen ble revet og fraktet til Karterud.
Takk til alle som har deltatt i dugnader i de 3 årene vi hadde stedet.
Kari-Anne og undertegnede har vært i møter med kommunen om å overta toerkoia som ligger i
kommunedelet mellom Nord-Odal og Sør-Odal. Dette er en hytte som vi kan få leie gratis på en
langtidskontrakt. Det skaper trygghet og åpner for at vi kan planlegge for flere år fremover.
Lene Solvang har hatt dialog med kommunene om dagsturhytter. Det er en spennende nyvinning
hvor hver kommune får sin egen enkle hytte til bruk for allmennheten. Sparebankstiftelsen Hedmark
og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en
finansiering på 300 000 kroner per hytte. Det er kommunen som er eier av prosjektet, men DNT Odal
er behjelpelig med dugnadsinnsats om det kreves.
BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER
Den største utgiftsposten har vært anskaffelse av utstyr (landgang, badetrapp, fortøyninger etc.) til
brygge på Karterud. Selve brygga fikk vi gratis av kommunen. Den har ligget ubrukt på SIAP i flere år.
Anskaffelse av brygge lå inne i budsjettet for 2020.
Vi har hatt et museår i år og har brukt en del midler på musefeller og verktøy for å forhindre at mus
kommer inn i hyttene.
Ved er kjøpt inn til Bergersætra
HVA HAR VI LYKTES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT
- Vi var tidlig ute med informasjon om gjeldene koronaregler til de besøkende og satte ut
forebyggende tiltak på hyttene.
- Vi har hatt god dialog med de besøkende på våre hytter.
- Vi har klart å holde mus ute av hyttene og det i et museår.
HVA KAN GJØRES BEDRE
- Det hadde vært morsomt om vi kunne bli flinkere til å møte på dugnader og det gjelder hele DNT
Odal.
- Bli bedre til å nå ut med tilbudet vårt.

Knut Lysell
Leder hyttekomitéen

