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Årsmøteinnkallingen er kunngjort på www.hht.no fra starten av januar. Sakspapirene kunne 
hentes på papir i butikken fra torsdag 3. mars og har ligget på vår nettside fra samme dato. 
Det vil ikke bli opplesning fra årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene 
og åpnet for kommentarer og spørsmål. 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTE 9. mars kl. 18.30, Høgskolen i Innlandet 
 

Årsmøtet avholdes på Høgskolen i Innlandet, Hamar. 
Etter de formelle sakene vil avtroppende styreleder Kristen Bartnes ta et blikk både  

bakover på de siste 13 årene (hans periode som styreleder) og et blikk mot framtiden. 
 

Kaffeservering 

 

 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen 
3. Årsberetning og regnskap for HHT 2021 
4. Handlingsplan 2022 og budsjett 2022 
5. Innkomne forslag  
6. Valg  
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 Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2021 
 

VIRKSOMHETEN 2021 
2021 ble et spesielt år med Covid-19 og strenge smitteregler, derfor er det imponerende hvordan 

HHT greide å gjennomføre de fleste aktiviteter som var planlagt. Årsmøtet vedtok en krevende 

handlingsplan, og det meste er gjennomført, men noe blir overført til 2022.  

 

Siste året har vi hatt en liten tilbakegang i antall medlemmer, etter at vi hadde en fin økning i 2020. 

HHT er fortsatt av de store medlemsforeninger med ca. 5700 medlemmer. DNT hadde også en 

nedgang i medlemstallet i 2021.  

✓ Veldig bra at vi fikk arrangert nesten alle våre leirer i 2021 (VinterBaseCamp måtte avlyses), viktig 

med aktiviteter rettet mot de unge.  

✓ Etter flere år der vi har sett etter nye lokaler til vår butikk, flyttet vi inn i Strandgata i mars i fjor. 

Samlokalisering med Turistkontoret er meget bra for begge parter.  

✓ Nytt tak på Stenfjellhytta var av de store prosjekt i 2021; en totalkostnad på ca. kr. 650 000.- er 

finansiert med egenkapital og tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Et stort løft er det også 

å få montert solceller på våre ubetjente hytter.  

✓ Det er i 2021 laget nytt løypekart for sørdelen av Hedmarksvidda (lansert i januar 22). 

Hedmarksvidda er et eldorado for friluftsliv både sommer og vinter, med flotte skiløyper fra ca. 

1. nov til ca. 1. mai på natursnø. Løypekart er å få kjøpt; inntektene går til løypeselskapene, viktig 

å bidra til god økonomi i alle selskap.  

✓ Vedlikehold og etablering av nye stier er også gjennomført i 2021.  

✓ Løten krets har reist to gapahuker: Klekkefjellet og på Savalsæterhøgda. Den siste til minne om 

Steinar Østlie. Et flott fjellområde og minne om en solid friluftsmann; gapahuken fikk navnet 

Steinars plass.  

✓ Tore Nilsen har fått DNTs gullknapp for sin mangeårige og fremragende frivillige innsats – og i 

løpet av første halvår skrev han og Odd Lindstad et flott historisk hefte om hyttene våre!  

✓ Samarbeid mellom DNT-foreningene i Innlandet er meget bra. Vi lærer av hverandre og spiller 

hverandre gode, og dette er et viktig forum for oss alle. Innlandet er et stort geografisk område 

og betyr mye for DNT totalt. Ingen er store nok alene, derfor er dette samarbeidet en berikelse.  

✓ Landsmøtet i DNT ble også i 2021 avholdt på Teams. Det er ikke bra, men var nødvendig pga. 

Covid-19. På landsmøtet ble det vedtatt at det i framtiden skal det være landsmøte annethvert 

år. HHT stemte imot dette vedtaket sammen med de andre foreninger i Innlandet. I min tid som 

styreleder har jeg lært mye av de andre foreningene ved å møte dem på landsmøtet; vedtaket 

med å ha landsmøte bare annethvert år er en svekkelse både som 

læringsarena og av demokratiet i DNT.  

✓ Nå når Covid-19 er på retur, er det bare å komme seg ut i naturen 

igjen og bruke hytter og stier; det gir god helse og godt humør!  

✓ Styret bestemte at i dette spesielle året skulle alle våre 

dugnadsfolk få en hyggelig gave og det ble en collegegenser med 

en ordsky med alt vi driver med. 

✓ HHT har en solid administrasjon og mange dyktige 

dugnadsarbeidere, derfor har vi hatt høy aktivitet i et krevende år. 

Takk også for solid arbeid i styret i 2021. 

Kristen Bartnes 

Styreleder i HHT 
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Årets viktigste tall for 2021 

Antall medlemmer 5.643 (i 2020 hadde vi 5.853)  

Barnas Turlag (0-12 år): 654 (i 2020 hadde vi 772)  
DNT ung (13-26 år): 780 (i 2020 hadde vi 806)  
 
Hytteovernattinger: 3.195 døgn (2.286 døgn i 2020)   
Dugnadsinnsats: 10.507 timer (9.873 timer i 2020)   
Turer: 93 (88 i 2020) med 2.175 deltakere (3.037 i 2020)   
Kurs: 7 (3 i 2020) med 59 deltakere (44 i 2020)   
Medlemsmøter/foredrag: 10 (9 i 2020) med 310 deltakere (310 i 2020)   
Sum arrangementer: 110 (100 i 2020) med sum 2.544 deltakere (3.392i 2020)   
Også i år har mange tatt Turposter på Hedmarken: 90 poster/stolper(80 i 2020) – 12.505 
personer har deltatt – mot 10.081 i 2020.   

 
Æresmedlemmer: 2 
Tore Nilsen og Hans Ruud 

 
Tore Nilsen ble tildelt DNTs gullknapp for mangeårig og svært omfattende dugnadsinnsats. 
Landsmøtet var digitalt så vi fikk overraske Tore med overrekkelsen på et styremøte på Målia. På 
høstmøtet kom styreleder i landsstyret Per Hanasand og overrakte gullknappen på nytt slik at mange 
fikk delta på dette. Tusen takk Tore – vi er takknemlige og stolte! 
 

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). I tillegg er Sigrid 
Melbye Sørum og Anne Marie Platou lørdagshjelp og sommervikar i butikken. Maja Narum 
Syversen vasker hver uke på Naturens hus (Alvi Østgård vasket første halvår).  
 

      Fra venstre: Knut Einar, Anne Helga og Margrete 



 

 

6 

 

 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
I 2021 var kretsenes årsmøter fysiske, men med antallsbegrensning, HHTs årsmøte var 

digitalt. Høstmøtet var fysisk og med godt frammøte.  

Kurs 
Vi har gjennomført to DNT ambassadørkurs, grunnleggende turlederkurs, 
sommerturlederkurs, brekurs i fjellsportgruppa, GPS-kurs for frivillige i Løten krets og 
aktivitetslederkurs for nye turledere i Barnas Turlag.  
 
Styremøter  
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2021 – noen 
digitale (se bildet), men de fleste fysiske, for vi 
har heldigvis god plass på Naturens hus.  
 

DNT-møter og representasjon 
Ragnhild Narum fra HHT er nestleder i DNTs 
landsstyre. Vi har deltatt på DNTs landsmøte 
(digitalt) og på DNT fjellsport og DNT ung digitale landsmøter. DNTs ledersamlingen i oktober 
var heldigvis fysisk, og der deltok både styreleder og daglig leder. 
 
HHT har representanter i styrende organer både i  Hedmarken Turistløyper, Løtenløyper og 
Vollkoia turløyper. HHT følger opp arbeidet med naturvern og deltar aktivt i FNF (Forum for 
natur og friluftsliv) i Innlandet. Vi har tatt initiativ til mer regionalt samarbeid både innenfor 
fjellsport og styreleder/daglig leder-nivå.  
 

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. 
 
 

Serveringshytte Vertskap og drift 

Lageråkvisla HHT, koordinert av hyttesjefene Kari og Nils-Jørgen Hervig og 
administrasjonen v/Anne Helga Melting. Super dugnadsinnsats fra våre 
egne medlemmer for å ha denne hytta som har en særlig tilrettelegging 
for Barnas Turlag og småbarnsfamilier, åpen. 

Stenfjellhytta Det er Hamar o-klubb og Hamar skiklubb som sammen står for 
dugnadsbasert drift for fjerde året på rad. Hytta er ikke åpen i 
høstsesongen siden klubbene har stort aktivitetsnivå da.  

Målia Vang skolekorps v/Kari Svelle Reistad har vi fortsatt langsiktig driftsavtale 
med. Målia har svært mye besøk, særlig om vinteren.  
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 Hyttene   
 

 
Vi takker Karl Otto Oppegård (Øyungshytta), Kari Landheim Austlid (Skolla), Aud Norstad 
(Fløtdamkoia), Anette Andersen (for Finnsbråten – hun flyttet over til Snippkoia), Bente Elin 
Lilleøkseth (Snippkoia), Ellen Mohaugen (Gammelsaga) og Geir Rønning (Tingstadkoia) for 
super innsats på «sine» hytter. De har alle bedt om avløsning i løpet av 2021. Og vi er så 

glade for at det har gått greit å finne arvtakere på alle hyttene      !  
 

Overnatting HHTs hytter 
     

 
2021 2020 2019 2018 2017 

Finnsbråten (åpnet 2016, stengt juni 
2021) 

13 19 29 18 24 

Fløtdamkoia 29 16 48 17 34 
Gammelsaga 57 52 33 36 41 

Godlidalshytta (avviklet 2018) 
   

22 112 
Halgutusveen 90 60 55 54 39 

Lageråkvisla 60 43 24 41 35 

Morskogen vokterbolig (åpnet 2017) 247 133 100 108 70 

Målia 170 188 131 142 268 

Overnattingshytte Senger Hyttetilsyn

Lageråkvisla (koia) 7 Ole Anders Tomter

Målia selvbetjent  10
Unni Thoresen, Per Blomstrand Kristensen og 

Thor Oppegård (Målia-teamet)

Målia Stouslandhytta 20 Som over

Stenfjellhytta (kun 

servering)
0 Børge Jacobsen

Åkersætra (leirsted og 

ubetjent)
48 Svein Ødegaard

Skolla (leirsted og ubetjent) 27
Kari Landheim Austlid ut 2021. Thor Oppegård 

overtar fra 01.01.22

Øyungshytta 6 Øystein Onsrud (ny) og Aud Jovall

Halgutusveen 6
Thor Oppegård ut 2021. Anne Marie Platou 

overtar fra 01.01.22

Sandfløten 6 Tore Swensen 

Snippkoia 5 Anette Andersen

Savalsætra 8 Rolf Kjellmo

Svartskogkoia 8 Inger Marie Bjørke og Ole Lien

Tingstadkoia 7 Aage Vasaasen (ny)

Fløtdamkoia 6 Magne Mikkelsen (ny)

Gammelsaga 5 Britt Karlsen (ny)

Finnsbråten Stengt fra 01. juni 2021 

Morskogen vokterbolig 11 Torbjørn Sæther

180
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Sandfløten 110 61 70 65 90 

Savalsætra 181 109 185 32 
 

Skolla ubetjent 34 36 44 16 50 

Skolla utleie/egen bruk 289 241 283 231 376 
Snippkoia 38 12 32 10 31 

Stouslandhytta utleie/egen bruk 115 172 228 218 278 

Svartskogkoia 45 40 43 40 30 
Tingstadkoia 42 21 66 44 36 

Øyungshytta (åpnet 2018) 456 354 434 183 
 

Åkersætra ubetjent 65 84 67 48 102 

Åkersætra utleie/egen bruk 1154 637 1098 1310 1408  
3195 2278 2970 2635 3024 

 
Dette er et helt historisk høyt tall for overnattinger på våre 

hytter og det er vi svært glade for. Det betyr at mange er godt 

fornøyd med våre hytter og ønsker å bruke dem.  

Styret i HHT valgte å ha kun bestilling av hele hytter fra januar og 

til 1. november og da startet vi på det vi trodde skulle være en 

langvarig normal, nemlig at cirka halvparten av sengene på alle 

hyttene er mulig å bestille og resten er tilgjengelig for den som 

vil komme uanmeldt og låse seg inn med DNT-nøkkel. Men 

landet stengte ned igjen 9. desember, og da måtte det bli kun 

bestilling igjen (da kun de sengene som allerede var mulig å 

bestille). Det betyr at det i lange perioder ikke har vært mulig å 

stikke innom hyttene våre på dagsbesøk. Vi ser veldig fram til at 

våre hytter igjen skal bli et positivt og åpent fellesgode for medlemmer og andre.. 

 

På vårparten satte Tore Nilsen og Odd Lindstad i gang med å skrive ned et historisk 

tilbakeblikk på HHTs hytter. Det ble et særdeles flott hefte som ble trykt opp i 100 

eksemplarer og fordelt i lese-eksemplarer på alle 

hyttene våre, til alle hyttesjefer, grunneiere vi låner 

hytter av, styret og andre interesserte f eks tidligere 

vertskap. Heftet ble veldig godt tatt imot og vi er 

svært glade for at vi har tidligere styreledere (Tore 

har jo også hatt svært mange andre tillitsverv) som 

tar pennen fatt og sikrer oss at historien for vår 

aktivitet blir tatt vare på for dagens og kommende 

generasjoner.  

 

Heftet er også tilgjengelig på vår nettside hht.no 

under Om oss ->Historie.  
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Status drift av hyttene våre:  
Vi har heldigvis hatt serveringshyttene mye åpne i 2021, men med 
mange forskjellige varianter av tiltak. De to første ukene i januar 
og hele julen måtte vi dessverre holde stengt (pga. smittevern-
instrukser). Hedmarksviddas løypenett har vært avgjørende viktig 
for folkehelsen gjennom hele pandemien, og vi takker alle som har 
bidratt til at serveringshyttene har kunnet være gode turmål både 
innendørs/servering og utendørs. 
 

Serveringshyttene  
Målia: 
Vi slet med aggregatet i januar, og hytta måtte holde stengt en 
helg pga. dette. Vi fikk så kjørt inn et reserveaggregat med 

løypemaskinen mens det andre ble reparert. Serveringsdelen har fått et nytt lakkstrøk også i 
år. Pipehattene fungerer ikke helt som de skal verken på Stouslandhytta eller 
serveringshytta. Justering er påbegynt, men dette vil bli ytterligere utbedret i 2022.  
 

Stenfjellhytta:   
Det er lagt nytt tak på hytta av GL Bygg AS.  Det 
gamle taket ble fjernet på dugnad. Ny mast for 
webkamera mot sør er forankret i en utbedret 
utgave på østveggen av hytta. Det er inngått en ny 
avtale med Hamar kommune og Sikringsradioen for 
bruk av den store masta ved annekset for 
varslingssystem utenom mobilnettet. Vi har startet 
forberedelser og planlegging av uteområdet med 
gapahuk, bålplass etc. og vil lage en enkel 
overnattingshytte i annekset nå etter at 

radioreleforeningen har flyttet ut. Dette står på handlingsplanen i 2022.   
 
Lageråkvisla:  
Etter et par år med mange fornyelser og vedlikehold har gulvet blitt lakkert. I tillegg er det 
lagt på matter på gåsoner for om mulig å unngå stor slitasje i disse feltene.  
  
Leirstedene    
Skolla:    
Utvendige vegger på alle tre bygningene trengte sårt et malingstrøk. På stallen/dohuset er 
tre av fire vegger samt vindusomramminger behandlet, og hele garasjen er malt. Hele 
østveggen på hovedhytta er skiftet og malt på grunn av omfattende råteangrep på nedre 
halvdel av veggen. Det gjenstår ytterligere vedlikehold som vil bli utført i 2022. Oslomarkas 
trekkhundklubb har noen år nå leid det midterste soverommet i november og desember, 
men 2021 ble det siste året. Vi har noen år holdt ubetjenten stengt i november og desember 
pga. uheldige episoder/misbruk av hytta, men i år har vi holdt den åpen. 
   

Åkersætra:    
Her har det vært en del dugnad. Solcelleanlegget i jakthytta er oppgradert med større batteri 
etc., videre er det installert nytt anlegg i den ubetjente DNT-hytta. Her har kjøkkenet fått 
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nytt gulvbelegg og ny arbeidsbenk. På det ene soverommet har begge køyesengene blitt 
fjernet, ei ny seng har kommet til samt en ny sofa og stuebord.  Uthuset er jekket opp fra en 
bløt bakke, og takrenner på jakthytta er skiftet. Det er montert nytt utekjøkken i tilknytning 
til gapahuk og bålplass. Torvtaket på de fire tømmerhyttene ligger ikke stille og siger ned 
mot torvstoppere og takrenner. Noe torv på takene er fjernet, men dette blir fulgt opp 
videre med ytterligere reparasjoner i 2022. Alle de fire overnattingshyttene fikk montert nye 
vedovner i november. 
Vi har hatt oppfølging av gangbrua over Åsta og besøk av Hordaland mekaniske verksted 
som har kommet med råd for håndtering av galvaniseringen pluss at de skal lage fire nye 
festepunkter for wirene.  
   
  
Ubetjente hytter    
  

Halgutusveen:    
Etter omfattende restaurering av koia de to foregående år var turen kommet til vedskjulet i 
år. Den dårlige halvdelen er fjernet, og den nyere delen er beholdt og satt opp på nye 
blokker. Det ble ny vegg og egen luke for innkast av ved samt god plass til redskap og 
utstyr. Takk for super innsats til hyttesjef Thor Oppegård de siste årene (nå overlater han 
denne hytta til Anne Marie Platou og tar selv over Skolla leirsted). 
  

Sandfløten:    
Her har det vært vanlig drift med tilførsel av ved; dette er noe arbeidskrevende all den tid 
hytta ligger et stykke fra veg. (Det vil bli en utskifting av ovn og rør her i løpet av 
forsommeren 2022 )  
  
Snippkoia:    
Her har det også vært vanlig drift, men med en ryddeaksjon med ny hyttesjef og 
utlemping  av gamle klær og gjenglemt utstyr. 
  

Lageråkvisla (koia):    
Her fikk vi en voldsom flueinvasjon på ettersommeren. Koia ble dynket med egnet 
fluemiddel, og rundvask av hytta ble utført og da gikk det heldigvis bra 
  

Målia, Stouslandhytta:    
Plattingen utenfor hytta skal endres og er under arbeid.  
     

  
Savalsætra:    
Setra er i god stand og har blitt et populært 
overnattingssted (se bildet av utsikten).  
  
Svartskogkoia, Tingstadkoia, Fløtdamkoia og 
Gammelsaga har alle fått installert 
solcelleanlegg i løpet av året. En betydelig 
oppgradering utført på dugnad til beste for de 
besøkende.  
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Finnsbråten:    
Etter at leieavtalen ble sagt opp, flyttet vi ut herfra den 1. juni. Vi har foreløpig ikke funnet 
overnattingsløsning sør i Stange som kan erstatte Finnsbråten i overgangen fra vårt område 
til Eidsvoll. 
  

Morskogen vokterbolig: Jevn god drift, ingen spesielle tiltak i år  

 

  

Selvbetjente hytter    
Målia selvbetjente hytte:  Her har det vært ordinær drift og ikke noe vedlikehold dette året.  
  

Øyungshytta:    
Svært mye brukt dette året. Planene om vedskjul måtte utsettes til 2022 pga. leverings-
utfordringer av ferdigkuttede materialer fra Løten bygdesag. Supert samarbeid med Pihl om 
ved inkl. kjøring dit. 
 

Farmenkoia: 

Dagsturhytte langs Ilsengstiene. Her har vi også 

byttet hyttesjef i 2021, og det er nå Liv Grete og 

Leif Erik Grønvold som følger opp hytta og den 

fine uteplassen med gapahuker, bålplass og 

sittebenker. På bildet sees de nye hyttesjefene 

sammen med moren til grunneieren, Berit Solum, 

i tillegg til HHTs daglige leder. 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet i HHT 

HMS-arbeidet i HHT har pågått over en årrekke.  
Alle våre dokumenter ligger på hht.no/beredskapsplan  
Planen med underdokumenter er hovedsakelig ment for turledere, dugnadsledere, 
stifaddere og hyttetilsyn. 
 
Beredskapsutvalget 
Utvalget har bestått av Helle Jørstad, Thomas Pedersen, Bente Langøigjelten, Turid Borud, 
Anne Helga Melting og Tore Nilsen (hyttekoordinator og leder). Utvalget har ikke hatt noe 
møte i 2021. 
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Drift av Lageråkvisla serveringshytte 
HHT driver serveringshytta på Lageråkvisla ved hjelp av dugnadsinnsats fra medlemmer og 
andre interesserte. Hytta er tilrettelagt for overnatting slik at dugnadsfolket kan kombinere 
dugnad med hyttetur.   
 

Pga. restriksjoner i forbindelse med covid-19 
holdt vi hytta stengt to helger i januar. Resten av 
vinteren var det åpent lørdager og søndager, 
hele vinterferien og hele påsken med ulike 
smitteverntiltak. Vi ryddet unna lekekroken og 
fjernet noen bord, gjestene fikk ikke forsyne seg 
selv, og det var ekstra fokus på vasking og 
desinfisering av bord. En periode var det kun lov 
å gå inn for å handle, mens man måtte nyte 
maten utendørs, og en periode endte vi med 
kiosksalg gjennom kjøkkenvinduet. Til tross for 

begrensningene var det godt besøk. På høsten var de fleste restriksjonene fjernet, og hytta 
var åpen ni søndager med vanlig drift. Da vi skulle starte vintersesongen i romjula, var 
smitten igjen økende, og etter råd fra kommuneoverlegen endte vi med å holde stengt. Til 
sammen ble det 39 åpningsdager.  
 
I 2021 ble det lagt ned 852 dugnadstimer på drifta av Lageråkvisla, inkludert jobben 
hyttetilsyn Kari og Nils Jørgen Hervig gjør med innkjøp og frakt av varer, levering av 
vannprøver mm. En stor takk til alle og også til løypekjører Helge Kartomten 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, noe som er veldig populært. Ute på 
tunet er det gapahuk, mange benkebord og bålpanne til fri bruk. Særlig vinterstid er hytta et 
populært turmål både for barnefamilier og andre.  
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Stier og løyper 

 
Løten krets har satt opp 2 gapahuker i 2021 – på Klekkefjellet (bildet) og på Savalsæterhøgda 
(«Steinars plass») 
 

Generelt Sti og løype  
Vi starter med å skryte av oss selv. Også i 2021 har våre merkede ruter vært i vinden som 
aldri før. Folk går og går på tur, og ikke noe gleder oss mer. For et nettverk av merkede 
turruter HHT kan tilby innbyggere og tilreisende! Et nettverk som passes på av stifaddere, og 
vedlikeholdes og utvikles videre på dugnad av engasjerte frivillige som ønsker å tilrettelegge 
for enkelt friluftsliv. Det er en stor arv vi forvalter og videreutvikler.  
  
Vi opplever gledelig økning i interessen for å bidra i stiarbeidet. Til sammen i HHT er vi nå 
120 stifaddere, med dugnadsdeltakere er vi nærmere 140 frivillige.   
I 2021 er det 28 km nymerkede stier; HHT nærmer seg 750 km totalt. Det er godt antall 
frivillige øker med antall km.   
  
Stimerkekurset er en arena for rekruttering. Det er en samling vi holder på våren, på 
rundgang mellom kretsene. Tema er merkehåndboka, vår lokale praksis, rydding, HHT/DNT- 
organisasjonen og praktisk arbeid i felt (se bilde).  
Stimerkekurs 2021 var i Ringsaker med 13 deltakere fra alle kretsene. Kvarstad-Østberg- 
runden ble merket med blå fliser, skilt og stolper. Vi var veldig fornøyde med å kunne 
gjennomføre innenfor gjeldende smittevernregler. Været viste seg etter hvert fra sin beste 
side. Utsikten fra runden er upåklagelig. Alle 13 er i gang som stifaddere.  
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Vi får en del spørsmål om hvilke stier 
HHT har vedlikehold på. Alle aktører 
merker med blå fliser, og det er derfor 
lett å koble all blåmerking med HHT. På 
den nye skiltstandarden er logo nå med. 
Derav framgår hvem som har ansvaret 
for stien. HHT har både samarbeid og 
kommunikasjon med andre 
organisasjoner (turlag, velforening mm) 
som merker stier i vårt område. Når 
merkede stier kan kobles sammen, gir 
det nye turmuligheter.    
Området til HHT favner flere vekstsoner, 
stiarbeid i lavere strøk starter tidlig i 

april, på Hedmarksvidda tidlig i juni. Det var veldig artig at den første dugnaden i Stange 3. 
april hadde følge av et filmteam fra Fabelaktiv som laget et innslag om stirydding. Innslaget 
ble sendt på NRK1 den 27. april som en del av Extra-trekninga.  
Løten krets har for siste gang lagt om Rondanestien for kryssing nye rv 3/rv 25. Endelig er 
permanent trasé kommet på plass etter vegbyggingen.  
  

Hamar har jobbet videre med «Stier i Vang». Nå 
er det en merket turrute mellom rv25 og Fart-
vegen, koblet sammen med Lageråarunden. HHT 
har blåmerket sti til Lunden skole og Fart 
fotballbane via Hafsalrunden.   
  
Flere nye rastebord er plassert ut. Her oppfordrer 
vi dere til å bruke ut.no. Sett på filter «Turmål og 
steder», så finner du disse detaljene som kan 
gjøre turen enda bedre.  

  

Brubyggere fra HHT har satt 
opp ei ny flott bru over 
Svartelva ved Klevfos. Vi har 
en glad og dyktig gjeng med 
mye kompetanse som nå 
har bygd mange små bruer. 
Video om bruprosjektet på 
Klevfos ble vist på 
høstmøtet.  
  
Vinteren 20/21 var snill med 
lite toppbrekk, vinden kom 
senere på sesongen (her var 
det lokale variasjoner). Men 
tida det tar mellom 
vinterhogst og rydding av 
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hogstfeltet når snøen er gått, syns vi er lang. For lang noen ganger. Sagførerne i Stange fikk 
ekstra oppdrag som de løste glimrende rett før HHT ultra skulle starte. Det vanket fortjent 
mange godord fra deltakerne og i reportasjer på Kondis og HA.   
   
Olsrud leverer fortsatt materiell til stiarbeidet. Bestillingen i 2021 var 180 lemmer, 300 
stikker, 20 sekker blåflis.   
Moelven industrier ga bort et nytt lass med materialer som de ikke kan benytte.   
På slutten av vintersesongen kjøres materiell ut på snøen hvis mulig.   

  
Mye mer informasjon er rapportert i 
kretsrapportene. Antall timer nedlagt i 
stiarbeidet er større en noen gang, det 
samme med antall frivillige. Nye frivillige 
tar kontakt. Vi er i en positiv trend.  
  
Hilsen Sti og løypeutvalget ved   
Jan Johnsrud (Løten), Jan Schrøder 
(Stange), Helge Tørud (Ringsaker) og Bente 
Langøigjelten (Hamar/Vang). 

 
Hamar/Vang 
Stier i Vang  
Lageråarunden i 2020 ble starten på HHTs arbeid med «Stier i Vang». Det er artig å berette i 
årsrapporten 2021 om nymerkete Hafsalrunden. HHT har sammen med grunneiere etablert 
blåmerking nord for rv25, til Lunden skole og Fart fotballbane.   
   
Hafsalrunden  
Hurra! Nymerket runde og ny etappe knyttet inn i stinettverket. Dette er runden som åpner 
opp mulighetene nord for rv25.   
Det begynte i april med befaring med grunneiere. Naturlig mål var Fart fotballbane, der er 
det infrastruktur i form av parkeringsplass, bussforbindelse og tilreisende.    

Videre kom ideen fra grunneier på Hafsal om å rydde fram en gammel vei nordover fra 
Hafsalvegen til Lunden skole. Ny befaring, inn i bushen, og jammen ligger det en gammel veg 
i det som oppfattes som en grensegate mellom to jorder. For å gjøre historien kort, HHT 
ryddet fram vegen med god hjelp og etablerer dermed en merket sti til Lunden skole 
samtidig.  
Det var ikke bare å klippe litt kvist, det måtte kraftig lut til. Sigurd Ruud Skjeseth jobbet i to 
dager med ryddesag med å ta ned busker og trær. En kveld senere jobbet 11 personer med å 
lempe unna all kvisten. Det var en liten åpenbaring å gå tilbake på sti til kaffe og wienerbrød 
etter endt innsats. Totalt fire dagers dugnadsinnsats på 400 meter, men du verden så fint 
det er blitt.   
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I gave fra Hamar kommune fikk HHT fem 
rastebenker. Med hjelp av grunneier med 
traktor er det plassert tre rastebord på 
runden, alle med fin utsikt. Skilt ble montert i 
oktober, og turløypa er publisert på ut.no. 
Anbefales.   
  
I Furuberget ble Tippestien 2 km merket med 
reflekser forrige sesong. Refleksene ble limt 
sent på året, og erfaringen gjennom vinteren 
var at flere ramlet av. De er nå limt på nytt i 
sommersesong. Resultatet med reflekser er 

at 2 km-løypa ble brukt hele mørkeperioden, en nyvinning i Furuberget for små og store. 
Ideen med reflekser ble brukt videre til blåmerkingen i Klukhagan i forbindelse med «Den 
levende skogen». I Furuberget er det også plassert ut et rastebord «på toppen» på 
blåmerket 4 km.   
  
Dugnader er utført som planlagt. April og mai ble brukt på Hafsalrunden: to fellesdugnader 
og en del ekstra timer for stifaddere med merking og rydding. Det er mange meter med god 
vekst. Første sesong på en nymerket sti er alltid spennende. Generelt kan vi si at det trengs 
mye klipping her.    
Stenfjellet fikk sin reparasjon av klopper mellom Stenfjellhytta og Appelsinhaugen en kveld i 
juni. Kaffen ble inntatt på Hamar fineste veranda, Stenfjellhytta.  
På stien til Bårdsætra, østover fra stikrysset på Brumundvegen, la vi lemmer på «sving 2». 
Det er det øverste partiet som er bløtt, videre er stien tørr og fin helt ned til Bårdsætra. Nå 
anser vi oss ferdig med lemmer der.  
  

Ny stor parkering på Lageråarunden er 
opparbeidet. Innkjøring fra Kongsvegen ved 
Torp er det gruset opp en parkeringsplass. Stein 
har igjen stått i spissen for dugnaden.   
På Lageråarunden har vi nyskiltet bruene med 
navn Søndre bru og Nordre bru.  
  
Så er det slik at HHT bidrar med løyperydding på 
Sjusjøløypa mellom Lavlia og Hamarsæterhøgda. 
Det er nødvendig å sjekke at kloppene over 
Ingridsbekken og Grønholtbekken er festet med 

stålwirer, at stakene med rød flis er høye nok (her er det snakk om både snødybde og 
myrdybde så stikkene må være ekstra lange) og event. toppbrekk/rotvelt er fjernet før ny 
løypesesong (vinter). En nydelig ettermiddag i september vandret to sagførere, to 
kvistklippere og to ryddere over løypa og fikk tatt unna det som var nødvendig. Dette gjøres 
på høsten og er ofte en tung jobb i fuktige områder. I 2021 gikk vi tørrskodd på myrene.  Har 
du lyst til å bidra på Sjusjøløypa, så ta kontakt.  
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Generelt tilsyn og vedlikehold er utført av 
stifaddere på vanlig god måte. Takk for 
jobben til Ragnvald Øvergaard som gir seg 
etter 2021-sesongen etter mange års 
deltakelse.  
 
Det var veldig hyggelig å kunne gjennomføre 
sesongavslutningen på tradisjonelt vis med 
marsinpankake. Knut Einar fra 
administrasjonen presenterte nye muligheter 
i ut.no. Vi som er øynene på stien, kan bidra 
på kvaliteten på ut.no i vårt område.  

 

Informasjon 
Værstasjon og webkamera ved Stenfjellhytta  
I 2021 ble internettforbindelsen (radiolinje) til Bangsberget fornyet, og etter det har 
publisering av bilder og værdata fungert stabilt. 
Det var driftsavbrudd fra 24. august til 26. august. Da måtte antennen og det ene kameraet 
demonteres på grunn av ombygging av taket på Stenfjellhytta. Kamera og antenne ble 
deretter samlet på ny stolpe på sørøst-veggen. På grunn av tidligere gjentatte skader og 
høyere plassering av antennen ble det montert en lynavleder over antennen. Den ble koblet 
til det nye metalltaket, og taknedløpene ble jordet. Det ble også utført noe vedlikehold 
ellers.  
 
Kameraet mot sør-vest er fortsatt værutsatt, det går periodevis ut over sikten vinterstid. 
Vindmåleren (hastighet og retning) er også utsatt for å fryse, bl.a. ved nysnø. 
Webkamera og værstasjon følges opp av Ivar Helleberg. 
 
Statistikk fra nettsider:  

 
o Antall turforslag:  387 
o Antall turmål/steder: 233 (turposter, rastebenker, utsiktspunkter, gapahuker etc) 
o Antall rutebeskrivelser: 12 (Rondanestien, fra hytte til hytte) 
o Antall hytte: 22 

hht.no 
o Antall registrerte besøk: 355 070 
o Mest besøkte sider: webkamera fra Stenfjellhytta, link til skisporet.no, aktivitetskalender 

og hyttene. 
o Hvilke enheter brukes: 50% av besøkene er fra mobil, 42% fra PC og 7% fra nettbrett. 
o Hvor kommer trafikken fra? Prosent fra Norge: 88%, fem andre land har også besøkt 

hht.no 
 
HHT-nytt hadde to utgaver i 2021; den første hadde hovedtema Hedmarksvidda og den 
andre hadde tema fjellsport. 
 



 

 

18 

 

 

Sosiale medier:  
Vi har følgende Facebook-sider (antall «likere» i parentes): Hamar og Hedemarken 
Turistforening (6.365), Hamar og Hedemarken Turistforening Løten krets (1.272), Stange 
rundt (2.297), Målia (3.156), Lageråkvisla (1.379), Stenfjellhytta (1.948), Barnas Turlag i HHT 
(1.961), , DNT ung Hedemarken (421), DNT fjellsport Hedemarken (535) + vi bidrar på 
Hedmarken Turistløyper. Det legges ut vanligvis 1 innlegg på facebook hver dag på vår 
hovedside HHT og litt sjeldnere på de andre. Hovedsiden er det administrasjonen som følger 
opp og de andre sidene er det både administrasjon og frivillige som følger opp. Dynamisk 
informasjon og inspirasjon skjer fortrinnsvis i sosiale medier og vi har et stort behov for 
ferske bilder. Vi jobber også mye med nettsiden vår hht.no der all grunninformasjon om vår 
virksomhet og aktiviteter ligger. Det linkes ofte til nettsiden vår fra sosiale medier. 
 
Instagram-kontoer: @hamarhedemarkenturistforening (1.851 følgere) og 
@dntunghedemarken (325 følgere).  
 
Vi sender også ut nyhetsbrev til registrerte epost-adresser.  
 
I løpet av året har appen DNT SjekkUT blitt erstattet med den vanlige UT-appen for digital 
registrering av besøk på turpostene. Dette har medført en del dobbeltarbeid dette året, men 
denne fasen er nå ferdig. 
 
Andre viktige informasjonstiltak/aktiviteter i året som har gått: Julie Maske fra DNT hadde 
med seg reiselivssjef Kari Uglem og lagde Fjell og vidde reportasjetur Hedmarksvidda vinter 
fra Savalsætra til Lillehammer. De var også med på direkte tv-sending på God Morgen Norge. 
Vi engasjerte Andreas Kokkvoll til å filme fra hyttene våre og disse filmene ble ferdige i 2021: 
Farmenkoia, Lageråkvisla, Morskogen, Målia. Vi skal fortsette dette arbeidet i 2022.   
Fabelaktiv filmet fra stidugnad i Stange i slutten av april (med overraskende mye nysnø i 
terrenget) og dette ble sendt på NRK TV i Extratrekningen. Vi bidro også på et NRK innslag 
om sporløs ferdsel både på TV og radio 
Mange redaksjonelle saker i Hamar arbeiderblad, Hamarradioen, Hamar Dagblad og andre 
lokalaviser. 
 

 
Thor Oppegård blir intervjuet av programleder Truls Pedersen og filmet av Fabelaktiv 
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Turer og aktiviteter 
Turutvalget har bestått av Turid Borud, Kjell Vidar Holen, Leif Bjarne Steinbakken, Unni 
Thoresen, Ingunn Hermansen, Thomas Pedersen (fjellsport) og Anne Helga Melting 
(sekretær). Utvalget har det overordnede ansvaret for turprogrammet til HHT. Programmet 
spenner fra det enkle og nære til det mer krevende, fra trilleturer i Barnas Turlag til 
toppturer med fjellsportgruppa. Turprogrammet vises i aktivitetskalenderen på hht.no.   
 
2021 har vært preget av pandemi og avlysninger, og det betydde langt færre fellesturer enn 
vanlig. Vi måtte avlyse alle turer fra starten av året ut april, og så på nytt noen turer i 
mai/juni, men greide så å gjennomføre gjennom sommeren og ut året. Vi er svært fornøyde 
med at vi kunne gjennomføre sommerleirene for barn og unge. Fjellturene for voksne og de 
fleste fjellsportturene ble gjennomført med god deltagelse. HHT har totalt arrangert 92 
turer/leire med totalt 2.153 deltagere i 2021.   
 
Vi har over 100 turledere fordelt på ulike type turer og nivåer. Alle turledere er dugnadsfolk, 
og innsatsen i 2021 tilsvarte 1.491 timer. Det er viktig med god skolering av turledere, og 
HHT holdt følgende turlederkurs i 2021: to DNT Ambassadørkurs (en kveld med informasjon 
om HHT, DNT og allemannsretten), grunnleggende turlederkurs (2-dagers kurs som gir 
godkjenning for å lede dagsturer i nærmiljøet) og sommerturlederkurs (to langhelger) som 
gir godkjenning for turer i høyfjellet.  
 

Barnas Turlag 
Barnas Turlag 

Året 2021 ble året hvor vi måtte ha forhåndspåmelding på de fleste turene våre. Noen av 
grunnene for påmelding var antallsbegrensning, deltagere fra forskjellige kommuner skulle 
ikke blandes, vi måtte ha mulighet til å holde 1 meters avstand, og det skulle være mulighet 
for smittesporing om det skulle bli nødvendig. De fleste turene ble gjennomført, men noen 
ble også avlyst eller utsatt.  

      
Vi startet året med at det meste stengte ned igjen, også våre aktiviteter. Vi samlet sammen 
tips og la ut disse på facebooksiden til Barnas Turlag i HHT og på hjemmesiden til HHT. Det 
ble laget nye turboløyper, og de fire kommunene i Hedmark fikk hver sin turboløype. Disse 
kom ut til KOM DEG UT-helga og det ble arrangert fotokonkurranse i forbindelse med helga. 
Vanlig KOM DEG UT-dag ble ikke arrangert. I slutten av februar fikk vi lov til å arrangere turer 
igjen! Barnas Turlag har også vært med på å lage «Den levende skogen» i Klukhagan, 
sammen med Tor Karseth. Her brukte man kart på mobilen og fikk høre fortellingen og 
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sangene når man nådde visse punkter på turen. I samarbeid med flere lokale lag, deltok vi på 
familiedag i Naturstien på Gåsbu. En kjempesuksess som samlet veldig mye folk.  

 
Høstens KOM DEG UT-dag delte vi opp i flere 
mindre arrangementer, noe som fungerte fint 
og ga god oppslutning. Barnas Turlag hadde 
også stand på familiedag i Koiedalen på Budor, 
med besøk av selveste Turbo (som var veldig 
glad for å få lufte seg litt igjen). Utover høsten 
var det noen lommelyktturer, også disse ble 
godt besøkt. Førjulsturen til Jønsberg fikk vi 
også gjennomført ved å dele opp deltagerne i 
kohorter, så da fikk vi prøvd oss på det også.   
 

 
Turledere:  
Det ble arrangert aktivitetslederkurs for å rekruttere nye turledere, og det fungerte denne 
gangen også. Noen flere turledere har vi fått, mens noen har valgt å prioritere andre ting. De 
vi har, er engasjerte, dyktige og trivelige turledere. Ledere for lokallagene i år har vært Stig 
Handegård i Løten, Heidi Frogner i Ringsaker, Charlotte W. Christiansen i Hamar og Leif 
Grande i Stange. Leif Grande ga seg som leder etter flere år, da tok Knut Einar Nordhagen 
over ansvaret til ny leder er på plass. Vi vil takke alle turledere for jobben dere gjorde i 2021. 
Takk for at dere holder ut, selv med avlyste turer, endrede planer på kort varsel og for at 
dere stiller opp. Uten dere hadde det ikke vært noe Barnas Turlag!   
 

Leirene   
Friluftsskoler   

HHT har arrangert en friluftsskole i 2021. Friluftsskolen er et tilbud på dagtid mandag–

fredag. HHT arrangerte Friluftsskole første uka i sommerferien. Vi hadde også planlagt å 

arrangere en friluftsskole i høstferieuka, men det var krevende å få både deltagere og ledere 

på plass, så det ble droppet. Noe av bakgrunnen for det må ses i sammenheng med 

kommunenes gratistilbud for ulike aktivitetsskoler. På sommerens friluftsskole var det 

følgende aktiviteter: Allemannsretten, kartforståelse, orientering, mat på bål, ekspedisjon, 

frilek og leiretablering.   

 

På sommeren var det fire ledere og 25 deltagere (fulltegnet). 

 

Turboleir   

Fordi pågangen har vært så stor de siste årene ble det arrangert to Turboleirer på Åkersætra 

de to første ukene i sommerferien. Anita Lundby og Karina Kvanneberg Skogli var 

hovedleder hver sin uke.   

 

Første dag på leir er det fokus på å bli kjent med både Åkersætra og hverandre. I løpet av 

uka fikk deltagerne prøve seg på bading i Åsta, hinderløype, tur med orientering, spikking, 

frilek, fisking, begynneropplæring i kano, bruk av flytevest og hva som er greit og ikke av 

oppførsel i kano på vann. Videre var det myrbading, 50-leken, laging av barkebåter med race 
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i bekken etterpå, Åkersætra talenter Mesternes Mester eller Kompani Lauritzen med 

bonuspoeng for godt samarbeid og teamwork og vannkrig med både unger og ledere, myr-

disco og noen av deltagerne sov ute den siste natta. Siste dagen var det tid for å rydde og 

vaske seg ut av hyttene. Takk for fantastiske uker på Åkersætra! 

 

DNT ung Hedemarken 
DNT ung Hedemarken har gjennomført kajakkurs i Pellervika på Mjøsa i juni 2021 med 
Ingunn Nordal Sørum som instruktør, og har i tillegg hatt enkelte tirsdagsaktiviteter for 
aldersgruppa 13-18 år, men i det store og det hele har det å arrangere ungdomsaktivitet på 
tvers av skolekohorter vært særdeles krevende og vanskelig å gjennomføre det første 
halvåret.   
 
Det har vært eksempelvis to uker hvor man kan arrangere, deretter fire uker hvor vi ikke har 
fått lov til å arrangere, så har det vært mulig ei uke igjen, før en ny nedstengning osv. Dette 
har naturlig nok påvirket arbeidet med å få i gang en «kjernegruppe» blant ungdommene i 
vårt område. Høsten ble noe bedre, hvertfall i oktober og november …  
 
DNT ung Hedemarken startet høsten 2021 opp et tilbud for unge voksne. Dette er for de 
som er 19 år eller eldre, og tilbudet har blitt veldig godt tatt imot. Furuberget i Hamar, 
Korpreiret i Løten, Bjørgeberget i Brumunddal og Nevelfjell ved Nordseter er noen av turene 
som ble arrangert i løpet av høsten 2021. Initiativtager Reina Jochems utdannet seg som 
turleder sommeren 2021, og kom med idéen om å sette opp turer for unge voksne. Hun 
hadde noen tanker om hvordan hun skulle gjøre tilbudet kjent, og responsen har vært 
overveldende. HHT setter opp busstransport hvis det er behov for det, og det er lav terskel 
for å være med. Anne Larsen ble med som turleder, og disse to er et tospann som utfyller 
hverandre veldig bra!  

 
DNT unge voksne på tur til Korpreiret 
Studenter fra mange ulike nasjoner som ønsker å bli bedre kjent i Hamarregionen deltar, 
men også mange lokale unge voksne. 
 
VinterBaseCamp skulle vært arrangert på Åkersætra leirsted 1.-4. mars, men måtte avlyses 
pga. smittevernrestriksjoner, da det ikke var tillatt å samle deltagere fra ulike kommuner på 
dette tidspunktet.   
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SommerBaseCamp ble arrangert med Skolla leirsted som base 9.-13. august. 20 ungdommer 
deltok. Karina Kvanneberg Skogli var hovedleder, og hun hadde med seg tre andre ledere.   
 
Vi hadde bli kjent-leker, bading, innføring i kart og kompass, fisking, Skolla Games med 
kanopadling, hinderløype med ulike poster med bårelaging og stjerneorientering, kortspill og 
lek, overnattingstur i telt, returetappe mot Skolla gikk i terrenget og på kompasskurs til 10 i 
stil. Alt i alt ei fin uke, og vi var veldig heldig med været! 
 

Fjellsportgruppa  
Styret i fjellsportgruppa er uendret fra 2020 og består av Thomas Pedersen (leder), Jon 
Simensen, Ingunn Nordal Sørum og Per Bergsvein Støen (vara). I tillegg til styret har gruppa 
bestått av tre aktiv turledere til: Jo Reistad, Lars Ivar Ulmo og Tore Leirvik. 
Vi ønsker flere aktive turledere som kan bidra til å skape gode opplevelser og fine turer i 
fjellet, velkommen inn i gruppa. Det har vært litt vanskelig å jobbe med rekruttering under 
koronapandemien, men vi håper på bedring i 2022.  
 
Turer: 
Vinterturene i 2021 ble avlyst pga. korona, men på sommeren ble det arrangert både HHT 
ultra langs Rondanestien fra Savalsætra til Morskogen (ultraløpetur + sykkeltur innom alle 
hyttene) og Jotunheimen på tvers (løpetur). Brekurs: Dette kurset er delvis finansiert med 
midler vi har fått innvilget fra Bjørstad stiftelse. Kurset var først planlagt i 2020, men måtte 
utsettes pga. korona. Vi prøvde på nytt sommeren 2021 med stort hell. Kurset hadde 10 
plasser, og 6 av plassene tok vi i fjellsportgruppa. Dette ble et meget bra kompetanseløft for 
gruppa, som vi er veldig fornøyd med.  

 
Brekurs 

 

Møter: 
• Fjellsportgruppa har gjennomført 2 fysiske møter i 2021 (hadde planer om et møte i mai, 
men avlyst pga. korona) 
• Årsmøte i DNT fjellsport (ble avholdt som nettmøte 23.04.2021), Thomas P. deltok på 
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dette. 
• Utvidet styremøte i HHT (20.01.2021), Thomas P. deltok. 
• Flere av oss deltok og bidro bra på årets turledersamling på Naturens hus 23.11.2021. Det 
var gøy å se så mange turledere på denne samlingen. Tydelig at programmet falt i smak. 
o Thomas hadde innlegg om sikkerhet i DNT og i fjellet 
o Lars Ivar hadde innlegg om bærekraft i DNT 
o Ingunn hadde innlegg om kommunikasjon og følelser 
 
Konferanser: 
Vi var seks fra HHT, hvorav fire fra fjellsport, som deltok på UT-danningskonferansen 
29.10.2021. Veldig bra utbytte av denne konferansen. Tema fra konferansen ble presentert 
på vår turledersamling. Dette var en fin måte å spre informasjonen videre i HHT- 
organisasjonen på. 

Onsdagsgruppa 
På grunn av coronarestriksjonene ble alle vinterturene avlyst. Sommerturene ble stort sett 
gjennomført som planlagt, og de fleste er hentet fra boka 90 turer. Det ble 12 turer med til 
sammen 441 deltakere. Årets fjelltur gikk til Spitsbergseter 23.-26. august med 49 deltakere. 
Hver dag var det tilbud om tre forskjellige turmål med ulik vanskelighetsgrad i flott terreng.  
Annet sosialt samvær: Sommeravslutning på Karmel i Furnes. I tillegg til noe informasjon og 
visning av bilder fra turene holdt vi minnestund over Kate Fredhjem og Stein Sørum som 
døde i perioden fra sist vi hadde sosialt samvær. Vi har avholdt to styremøter og en 
vaskedugnad på Blåmyrkoia.  

 
Onsdagsgruppa på tur til Jordbærkirka 

 
Sommerturutvalget: Anna Kozlowska og Hans Martin Nissen.  
Fjellturutvalget: Nils Jørgen Hervig, Hans Martin Nissen, Erik Mathiesen og Anna Kozlowska.  
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Styret for Onsdagsgruppa: Anna Kozlowska fra sommerutvalget, Hans Martin Nissen fra 
fjellturutvalget, kasserer Nils Jørgen Hervig og leder Laila M Dragerengen fra 
vinterturutvalget. 

Butikk/turinformasjon 
I mars 1999 åpnet HHT butikk ved siden av Gravdahl i gågata, i et lite lokale på totalt 25 m2 
med forholdsvis enkel standard. Med ujevne mellomrom har vi vært på utkikk etter bedre 
lokaler, men aldri lyktes – før nå. 1. mars i år flyttet vi inn i større, bedre og helt 
nyoppussede lokaler i Strandgata 45! Her er vi samlokalisert med Hamarregionen 
turistkontor, som dekker kommunene Hamar, Løten og Stange, og lokalene fungerer veldig 
godt for oss.  Se forsidebildet på denne årsrapporten – og stikk gjerne innom oss for en prat, 

turinformasjon eller handel        
 
Vi er både butikk og turinformasjon/kontor og en viktig kanal ut til både medlemmer og ikke-
medlemmer. Vi selger ullundertøy, ytterbekledning, sekker og diverse turutstyr og har 
dessuten distriktets 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 så godt som alle varer. Da vi flyttet, utvidet 
vi åpningstidene til kl. 09-16 hver dag fra mandag til fredag. Lørdag er det åpent kl. 10-15.   
 
Også 2021 har vært preget av covid-19, men vi har kun holdt stengt fire dager i mai da alle i 
Hamar ble pålagt å stenge. HHT er medlem av Hamar Sentrum AS.   
 
Regnskapstallene for butikken/tursenteret kan man se i regnskapsoversikten. 

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 
Tallene for turposter ble litt lavere enn ifjor (som var et helt spesielt år for nærmiljø 
friluftsliv) men vi kan trygt kalle dette for det største og viktigste folkehelsetiltaket for 
friluftslivsaktivitet i Hamarregionen. 

 
 
Dette er 10. gang HHT har koordinert turposter i Hamar (Stolpejakt), Ringsaker, Stange og 
Løten. Vi er glade for å få til dette hvert år - i svært godt samarbeid med mange i alle disse 
årene: 
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Kommunene bidrar med innsats, 
finansiering og kartproduksjon. 
Frivilligheten bidrar med å finne 
turmål/poster, merke stier, klargjøre 
parkeringsplasser, merke og skilte m.m. 
Sparebank1 Østlandet bidrar med 
finansiering av deltakerpremiene sammen 
med Ankerskogen svømmehall, 
kommunene og HHT. Hamar media 
IdeTrykk produserer alle trykksakene 
hvert år. Vang o-lag følger opp den 
digitale løsningen i Stolpejakten for 
Hamar. HHT følger opp alt med den 

digitale DNT-løsningen SjekkUT for Løten, Stange og Ringsaker og legger i tillegg alle 
turposter inn som turforslag på ut.no - i tillegg til å koordinere hele prosessen. Fra 2022 
starter vi med 10 turposter i Hamar også (og o-klubbene fortsetter med Stolpejakten i egen 
regi og samarbeid med kommunen). 
 
Vi har også tilrettelagt for egenorganisert aktivitet kun via digitale opplegg (uten noe fysisk i 
terrenget) – fra vinterferien til og med påske hadde vi f eks et opplegg med Digitale 
vinterturposter med langturforslag. 
 
Vi har organisert en dagstur til Balberg med Kvalifiseringssenteret i Stange. 
 

Samarbeidsparter og prosjekter 
Vi har hatt et spennende 
samarbeidsprosjekt med Tor Karseth og 
Lage Thune Myrberget basert på musikk 
og sang fra «Den levende skogen» av Tor 
Karseth. Vi blåmerket en runde i 
Klukhagan og lagde en digital opplevelse 
som var slik at når man gikk turen og kom 
til punkter kom det musikk og fortelling  
via gps’n i mobilen og bruk av appen 
izitravel. Prosjektet var støtte av 
Sparebankstiftelsen Hedmark og 
friluftsmidler fra Miljødirektoratet via 
Innlandet fylkeskommune. På lanseringen 

10. juni hadde vi med oss en veldig glad gjeng barnehagebarn fra Klukhagan barnehage (se 
bildet) ‐ og i høstferien inviterte vi alle SFO‐grupper i Hamar kommune til å komme på en 
organisert form med Tor Karseth. Det var 4 grupper som meldte seg på og dette ble veldig 
vellykket. Da ble det en super kombinasjon av fysisk tur og kultur pluss bruk av appen. Det 
fungerte veldig bra og det kan godt hende vi videreutvikler den formen senere. 
 
Vi har fornyet avtalen vår med Sport1 Olrud som gir våre medlemmer gode rabatter der. Les 
mer om det på https://www.hht.no/medlemskap/  

https://www.hht.no/medlemskap/
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I påsken ble vi invitert av Hamar 
kommune til et artig samarbeid med flere 
om Påskerebus  med kart i Hamar 
sentrum (se bildet). Det var svært mange 
glade barnefamilier som gikk en 3 km 
runde på kartet og fikk en velfortjent 
premie i mål. Kartet var spesialtegnet av 
Nils Kanten. Vi har også bidratt i «Gå-i-
lunsjen»-opplegg med Hamar kommune 
og Norsk Tipping. På slutten av året var 
det kreativt opplegg «KreaTur» med å 
spore egen aktivitet med f eks Strava og 
lage en figur/mønster på kartet. Det ble 

avsluttet i januar 22.  
 
Vi har byttet alle røykvarslerne på alle hyttene våre – og til dette mottok vi 70 røykvarslere 
fra Gjensidige forsikring.  
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Økonomi 
I 2021 har vi fått nytt økonomisystem. Accountor fører nå regnskapet i PowerOfficeGo; det 

gir løpende god oversikt, men har ført til mye merarbeid i overgangsåret.  

 

Økonomisk har året blitt bedre enn budsjettert, men det er fordi noen kostnader er utsatt til 

2022. Totalt for hele HHT (inkl kretsene og Onsdagsgruppa) ble inntekta på kr. 6 074 977 mot 

kr 7 084 128 i 2020. Forskjellen skyldes særlig salg av turboka som ga en ekstra inntekt i 

2020.  

 

Medlemskontingent er viktig for inntekten og ble på kr. 2 148 078. Ulike tilskudd til drift ble 

på kr. 1 640 870,- Dette er viktig for å kunne holde et høyt aktivitetsnivå. Inntekt på 

overnatting og fellesturer/leirer økte med 24% til kr 962 473  og det forteller at våre tilbud 

(særlig hyttene) har vært mye brukt også siste året. Det er vi veldig glade for! 

 

Totale kostnader ble på kr. 6 539 941 mot kr. 5 371 088 i 2020. Skifte av tak på Stenfjellet 

kostet nesten kr. 650 000 totalt ble det brukt nesten 1 mill. i vedlikehold på våre anlegg. Det 

gir et underskudd på kr 439 025. Økonomien er solid i HHT, men vi er helt avhengig av 

tilskudd for å holde anlegg vedlike og ha stor aktivitet. Balansen viser en svært god situasjon 

som gjør at vi har stor frihet til å holde jevn drift på alle områder – og initiere betydelige 

prosjekter (som vi vanligvis har mange gode samarbeidspartnere med på). 

 

HHT takker alle som har gitt bidrag stort eller lite også i 2021.  

 

Takk også til alle som har jobbet dugnad, ca. 10 500 timer er utført av nesten 250 personer; 

denne jobben gjør at våre hytter og stier er flotte og trivelige å bruke.    

 

Styret takker spesielt våre tre ansatte, for solid arbeid og tilrettelegging for et mangfoldig 

arbeid, spesielt takk til Margrete!  

 

Hamar den 24. februar 2021 
 

Kristen Bartnes Bente Langøigjelten  Aud Norstad  Turid Borud  

leder   nestleder og sti/løype  hyttekoordinator turutvalget 

 

Asbjørn Schjerve Helge Stikbakke  Rolf Kjellmo  Charlotte W. Christiansen  

Stange krets  Ringsaker krets Løten krets  Barn og unge 

 

        Margrete Ruud Skjeseth 

        daglig leder 
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ÅRSREGNSKAP FOR HELE HHT MED NOTER  

 
 

 

Note HHT 2021 Ringsaker Stange Løten

Onsdags-

gruppa SUM
Inntekter

Salg butikk 863 441                             300 863 741          

Salg servering- og selvbetj.hytter 124 015                   124 015          

Medlemskontingent DNT 2 148 078                2 148 078       

Tilskudd fra offentlig og privat 4 1 640 870                1 640 870       

Overnatting- og leieinntekter 538 937                   538 937          

Fellesturer og leire 423 536                     178 800 602 336          

Tilskudd fra HHT 42 500          47 000          57 500              10 000 157 000          

Sum inntekter 5 738 877                42 500          47 000          57 500          189 100 6 074 977       

Varekjøp

Innkjøp mat servering- og selvbetjent 66 233                     66 233             

Varekjøp butikk 472 342                   472 342          

Innkjøp fellesturer og leire 187 234                   8 413            3 900              164 210 363 757          

Sum varekjøp 725 809                   8 413            -                3 900            164 210 902 332          

Driftskostnader

Lønn- og personalkostnader 2 524 062                2 524 062       

Drift kontor og butikk 613 705                   3 100            5 225            10 673                 5 842 638 545          

Drift og vedlikehold hytter 2 952 937                   717               953 654          

Drift og vedlikehold stier 291 414                   15 330          8 375            315 119          

Fremmede tjenester 177 146                   177 146          

Reisekostn. og bilgodtgjørelse 130 064                   130 064          

Profilering og informasjon 287 969                   2 803            290 772          

Kretser, grupper og løypetilskudd 265 700                   50 000          24 000          40 000          379 700          

Folkehelse-og kartprosjekter 72 257                     72 257             

Forsikringer 78 734                     78 734             

Gaver og andre kostnader 73 125                     2 542            1 500                      389 77 556             

Sum driftskostnader 5 467 113                53 100          47 814          63 351          6 231      5 637 609       

Driftsresultat  

Finansinntekter 22 113                     518               68                 289                      2 952 25 940             

Årsresultat 431 933-                   18 495-          746-               9 462-            21 611    439 025-          
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

NOTE 1 BANKINNSKUDD

Driftskonto 1 959 581,00

Sparekonto 6 934 736,00

Stange 76 063,00

Ringsaker 389 879,00

Løten 191 202,00

Onsdagsgruppa 91 202,00

Reisegarantikonto 54 673,00

Skattetrekk 78 759,00

Til sammen 9 776 095,00

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. 9 079 597       

Årets underskudd 439 025-           

Egenkapital 31.12. 8 640 572       

NOTE 4 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Innlandet Fylkeskommune -  friluftstiltak (post 74) 120 000           

Hamar kommune, - driftstilskudd barn og unge 55 000              

Løten, Stange, Ringsake, Hamar kommune - deltagerpremie 9 960                

Sparebank1 Østlandet - sponsormidler 30 000              

Sparebankstiftelsen Hedmark - levende skogen 100 000           

DnT Frifond 240 000           

DnT formålskapital 255 259           

Norsk Tipping sponsor via DnT (minus mva) 80 000              

Norsk Tipping - Grasrotandel 46 128              

Gjensidigestiftelsen - utbytte 10 795              

Momskompensasjon 246 719           

Studieforbundet -  natur og miljø, sommerturlederkurs 8 900                

DnT - ut - innholdsproduksjon 20 000              

DnT Friluftsskole - kom deg ut 12 609              

DnT skole prosjekt 45 000              

Frisluftsskoler 33 000              

Sparebankstiftelsen -  tak Stenfjellhytt 170 000           

Nasjonalparkriket Reiseliv - Munchprosjekt, bru Klevfoss 80 000              

Erling Bjørnstads stiftelse - brekurs 35 500              

Hamar, Ringsaker, Stange. Løten - andel trykksaker 42 000              

Til sammen 1 640 870        
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BALANSE PR. 31.12. 2021

HHT Ringsaker Stange Løten
Onsdags-

gruppa
SUM

EIENDELER NOTE

OMLØPSMIDLER

Varelager 491 688            491 688         

Diverse fordringer 192 416            5 000           3 362              200 778         

Bankinnskudd, kontanter 1 9 132 726        389 879         76 063         191 202                  91 201 9 881 071      

Kasse                 990  

SUM EIENDELER 9 816 829       389 879         81 063         194 564                  92 191 10 573 536   

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Fri egenkapital 3,5 7 882 308        389 879         81 063         194 564                  92 191 8 640 005      

SUM EGENKAPITAL 7 882 308       389 879         81 063         194 564                  92 191 8 640 005      

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 36 635              36 635           

Skyldig off. avgifter 225 641            225 641         

Skyldig lønn  -                  

Forskuddsbetalt kontingent 1 672 245        1 672 245      

Annen kortsiktig gjeld  -                  

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 934 521       -                  -                -                  -               1 934 521      

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9 816 829       389 879         81 063         194 564                  92 191 10 574 526   
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2022 

 

RIKT LIV MED ENKLE MIDLER 
 

 
Fellesturer og arrangement, åpne for alle og godt og variert. Tilrettelegge for egenorganisert 
aktivitet for barnefamilier. Turposter i Hamar også fra 2022. Markere frivillighetens år særlig 
«Vår dag 22. mai» med opplegg på Klevfos/Kristian Lien stien 10 år og Løten Krets 75 år. 
Viktig å synliggjøre fordeler med medlemskap når mye er gratis.  
 

 
Vedlikeholde og videreutvikle stier. Klopper/planker, fortsette satsing + merking/ 
tilrettelegging av nærmiljøstier. Ha god løsning egne kartdata + god oversikt alle skilt. Skrive 
vedlegg til Merkehåndboka: «Slik gjør vi det i HHT» med lokale detaljer. To nærturkart: 
Brumunddal og Ilsengstiene/Lageråarunden/Kristian Lien stien. Nytt/revidert skiløypekart 
Hedmarksvidda pluss tavler i felten.. Målia: Legge strøm. Stouslandhytta: platting og beising. 
Øyungshytta: bygge vedlager som er kuttet klart på forhånd. Utbedre uteområdet og lage 
ubetjent hytte i annekset på Stenfjellhytta . Åkersætra: følge opp Åkersætrabrua mht 
galvanisering og vaierfester. Sandfløten: ny ovn og pipe/røykrør. Gapahuk på Hemberget. 
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Godt samarbeid med medlemsforeningene i Innlandet via DNT forum Innlandet og med 
Innlandet fylkeskommune + FNF. Følge opp offentlige planprosesser og annet som påvirker 
vår aktivitet. 
 

 
Fokus på god organisering og rekruttering av nye dugnadsfolk. Tilstrebe gode samarbeids-
løsninger og god koordinering til beste for det enkle friluftslivet og medlemmene våre.  
Kurs: turlederkurs (grunnleggende) og klatrekurs i bratt terreng (fjellsportgruppa). 
Stimerkekurs inkl rydding av stier + motorsagførersamling. Førstehjelpskurs for turledere. 
Sikkerhetsarbeid. Løten krets fyller 75 år og dette skal markeres med jubileumshefte mm.  
 

 
Søke tilskudd og følge opp gaver og støtte. Sikre god drift og oppfølging av alt vi eier og 
forvalter. 
 

 
Aktiv oppfølging av nettside, sosiale og trykte medier, koordinert av administrasjonen. 

Opprydding og kvalitetssikring av det vi har liggende på .no.  HHT-nytt i mars inkl 
barmark-turprogram.  
 

 
Nytt regnskap/økonomisystem gir nye rapporter/oppfølgingsmuligheter. Aktiv bruk av 

dokumentdeling og digitale samhandlingsverktøy Innhold i .no (filmer fra hyttene, 
rydding og forbedringer). Forvaltning, Drift og Vedlikehold-system for hyttedrift. Følge med 
på utvikling av digital struktur i DNT. Jevn driftsoppfølging av hyttebooking og 
medlemssystem. 
 

 

MÅL MEDLEMMER INNEN UTGANGEN AV 2022: 

BARNAS TURLAG  750 

HHT     5.800 
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Budsjett 2022 

 
 

Inntekter

Salg butikk 880 000          

Salg servering- og selvbetj.hytter 130 000          

Medlemskontingent DNT 2 180 000      

Tilskudd fra offentlig og privat 3 813 500      

Overnatting- og leieinntekter 402 500          

Fellesturer og leire 350 000          

 

Sum inntekter 7 756 000      

Varekjøp

Innkjøp mat servering- og selvbetjent 70 000            

Varekjøp butikk 400 000          

Innkjøp fellesturer og leire 250 000          

Sum varekjøp 720 000          

Driftskostnader

Lønn- og personalkostnader 2 760 500      

Drift kontor og butikk 517 500          

Drift og vedlikehold hytter 3 505 000      

Drift og vedlikehold stier 250 000          

Fremmede tjenester 185 000          

Reisekostn. og bilgodtgjørelse 115 000          

Profilering og informasjon 150 000          

Kretser, grupper og løypetilskudd 292 500          

Folkehelse-og kartprosjekter 165 000          

Forsikringer 90 000            

Gaver og andre kostnader 75 000            

Sum driftskostnader 8 105 500      

Driftsresultat

Finansinntekter 25 000            

Årsresultat 1 044 500-      
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Årets store prosjekt er å legge strøm til Målia. Finansiering/spleis/gaver er foreløpig ikke 
klar. Vi har lagt inn en foreløpig beredskap her på at HHT må ta opp mot 850.000 av den 
regningen men jobber for at den skal bli lavere. 
 

 
  

TILSKUDD OG GAVER 2022

Innlandet Fylkeskommune/MD, friluftslivstiltak (post 74) 110 000       

Kommunene, turposter trykksaker 55 000         

Delt.premier turposter Ankerskogen fra Sparebanken + kommunene 35 000         

Innlandet Fylkeskommune,OPPTUR 40 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebank1 Østlandet 30 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere, Norsk tipping 80 000         

Sparebankstiftelsen Hedmark, Jubileumshefte Løten, løypekart 

Hedmarksvidda, Strøm til Målia 695 000       

Støtte til Strøm til Målia fra flere gode støttespillere og hytteeierne 1 500 000    

Hamar kommune,kultur, barn og unge 50 000         

Stiprosjekt Hamar kommune "Stier i Vang" inkl nærturkart 50 000         

DnT Frifond barn og unge 250 000       

DNT skole prosjekt 45 000         

Friluftsskoler (2 sommeruker) 66 000         

Norsk Tipping, Grasrotandel 40 000         

Momskompensasjon 240 000       

Innholdsutvikling ut.no fra DNT 30 000         

DnT utdeling formålskapital fordelt etter medlemsantall 329 000       

Storhamar Lions gave til uteområde Stenfjellhytta 70 000         

Løten kommune og Løiten almenning støtte jubileumshefte 35 000         

Kundeutbytte Gjensidige 10 000         

Studieforundet natur og miljø 3 500            

Diverse inntekter 50 000         

Til sammen 3 813 500    

Hytteutgifter anslag 2022

Strøm til Målia 3 000 000      

Uteområde Stenfjellhytta 70 000            

Ubetjent hytte i annekset Stenfjellhytta 35 000            

Vanlig hyttedrift og oppfølging alle hytter 400 000          

Sum hytteutgifter 3 505 000      
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Sak 5 - Innkomne forslag 
Ingen saker 

 

Sak 6 – Valgkomiteens innstilling  
Funksjon    Status  Valgkomiteens innstilling  

Leder  Kristen Bartnes  På valg  Ingeborg Nordlund (1 år)  

Nestleder  Bente 
S. Langøigjelten  

Ikke på valg     

Barn og unge  Charlotte W. 
Christiansen  

Ikke på valg     

Sti- og løypeutvalget  Bente 
S. Langøigjelten  

Ikke på valg  )  

Turutvalget  Turid Borud  På valg  Gjenvalg (2 år) 

Hyttekoordinator  Aud Norstad  Ikke på valg  
 

Vara for barn og unge  Terje Lundby 
Michaelsen   

Ikke på valg  
 

Vara for sti- og 
løypeutvalget  

Jan Schrøder  Ikke på valg  
 

Vara for turutvalget  Leif Bjarne 
Steinbakken  

På valg  Gjenvalg (2 år) 

Vara for hyttekoordinator  Børge Jacobsen  Ikke på valg   
 

Revisor  Bente Vestues   På valg  Sigmund Tollersrud  

Valgkomité  Simen Tollersrud  Går ut  
 

  Gunhild Sem   1 år igjen    

 Ingeborg Nordlund 2 år igjen Kristen Bartnes 
 Ny 3 år igjen Per Myrvang 
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Vedlegg: Kretsenes årsrapporter 

Løten krets 
Styret og verv 2021:  
Leder: Rolf Kjellmo (og sitter i styret i HHT) 
Nestleder: Jan Arild Lerudsmoen  
Sekretær: Emilie Westli Andersen  
Kasserer: Kirsten Alfei  
Styremedlem/stiansvarlig: Jan Johnsrud (og sitter i sti- og løypeutvalget) 
Styremedlem: Kirsten Nereng Bergseng  
Varamedlem: Bente Elin Lilleøkseth  
Varamedlem: Unni Thoresen  (og sitter i turutvalget)  
Barnas Turlag leder: Stig Hadnegård  
Styremedlem BT:  Line Christine Bretun  
Turposter i Løten: Emilie Westli Andersen  
 
Verv i HHT  
Foreningen Løtenløyper: Styret/rep.skapet Jan Johnsrud, vara Rolf Kjellmo  
Valgkomite: Leder Arne Erik Myhre, Berit Svevad, Knut Holen  
 
Antall medlemmer i HHT Løten pr. 31.12.20:    Totalt 349 (nedgang på 40 stk fra forrige år)  
 
Møter: 8 styremøter, 2 planleggingsmøter dugnader, 1 møte Tirsdagstrampen og Turposter, møter 
med Løiten almenning og Løten kommune.  
 
Dugnader  
Stor dugnadsinnsats i 2020 med rydding, merking, skilting og klopping på stinettet. Oppført 2 stk 
gapahuker på h.h.v. Klekkefjellet og Savalsæterhøgda. 10-12 personer stiller vanligvis opp på 
dugnadskveldene. I tillegg er det flere aktive som tar tak på eget initiativ med forskjellige nødvendige 
oppgaver. Våre stifaddere (40stk) gjør en stor og verdifull innsats på vedlikehold av stinettet. 
Registrert 562 timer med frivillig arbeid fra stifaddere i 2020. Vi skal heller ikke glemme 
møtevirksomhet og administrative oppgaver der det nedlegges en stor innsats gjennom hele året.  
 
Vedlikehold stier  
I myrlendt terreng ser vi stadig vekk behov for å reparere / løfte opp klopper og lemmer som siger 
ned i myra. Ved hjelp av materialer som vi har fått fra Moelven Ind. ,så er dette et prioritert arbeid 
som gjentar seg etter  år etter år.  Pr. januar  har vi ca 2500 meter impr. materialer i forskjellige 
dimensjoner og kvaliteter på vårt lager. Løiten almenning og Løtenløyper er behjelpelig med 
utkjøring av materialer på vinterføre. Dette gjør arbeidet om vår/sommer mye lettere. Det ble også 
transportert rastebord til Velt Svaen, Steinars plass, Hemberget og Rosettjernet.  
 
Vedlikehold koier  
Kretsen disponerer flere koier i almenningen som vi har vedlikeholdstilsyn for. Det er kun 
overnattingskoiene/hyttene Svartskogskoia, Savalsætra, Målia og Snippkoia som har fast tilsyn. De 
øvrige befares mer tilfeldig, og alle  fremstår p.t. i rimelig god stand. Årets vedlikehold har stor sett 
vært renhold og vedforsyning.  
 
Gapahuker  
Med god bistand fra HHT Hamar (Margrete) ble det ordnet med tillatelse til å sette opp en gapahuk 
på Klekkefjellet, som ligger i et vernet naturområde sør for Budor Gjestegård. Løten Bygdesag var 
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leverandør, transport til byggeplass ble gjort på dugnad på vinterføre i april, og etter omfattende 
dugnadsinnsats ble det åpning den 28. juni.  
 
Etter Steinar Østlies bortgang ville vi hedre Steinar ved å bygge en tilsvarende gapahuk på hans 
yndlingsplass langs Rondanestien nær Savalsæterhøgda. Løiten almenning bidro og bekostet 
gapahuken, og etter nok en stor dugnadsinnsats så sto gapahuken klar til åpning og bruk på Steinars 
fødselsdag 27. september.  
 
Tirsdagstrampen  
Til tross for covid 19 fikk vi gjennomført nesten alle turene i 2021, kun en tur måtte utgå. Det ble 
gjennomført 13 turer med tilsammen 319 deltagere. Årets siste tur ble avsluttet i Stauslandhytta 
med tradisjonell marsipankake og trekking av premier blant deltagerne. Til og med 2021 sesongen er 
det gjennomført 376 Tirsdagstramper i regi  av HHT Løten.  
 
Turposter i Løten  
Emilie Westli Andersen har hatt ansvaret for Turposter i 2021, og hun vil takke for mye god hjelp hun 
har fått med å plassere ut/ta inn postene. Turpostene var ute fra 1. mai til 15. oktober, og 
informasjon/Turpostbrosjyrer ble delt ut på alle skoler og andre «møteplasser» i Løten.. Tradisjonell 
avslutting sammen med O-laget måtte avlyses pga koronapandemien, men 10 gavekort fra HHT-
butikken ble trukket på deltagere, og vinnere kunne hente premien på Tingberg.  
 
Ved opptelling var det 89 som leverte papirkort, 227 deltok i UT-appen. Totalt 316 deltagere, mot 
359 i 2020.  Det var 110 barn og unge under 16 år som deltok og fikk deltagerpremie med gratis 
inngang i Ankerskogen  svømmehall. Til sammenligning var det 102 barn og unge som deltok i 2020. 
Tilbakemeldingene sier at folk har fått oppleve steder de ikke har vært før.  
 
Informasjonstiltak  
HHT Løten har egen Facebook-side med flere enn 1200 følgere. Her legges ut bilder fra dugnader, 
turer i skog og mark og andre turrelaterte tips og nyheter. BT Løten har egen Facebook-side sammen 
med med de andre BT grupper i HHT.  BT har også en fast infospalte i avisen mittLøten. 
Tirsdagstrampen og andre turer/tiltak blir også satt inn på HA-tavla  
 
Aktiviteter og turer  
Unni Thoresen representerer Turutvalget fra HHT Løten. Ett møte har vært avholdt på Teams og to 
møter på Naturens Hus. Fokus i Turutvalget er å samordne både lokale og andre fellesturer i HHT.  
Mange fine turer er gjennomført og til en gammel klassiker, « I Mosjømarka på let etter 
Sankthansorm» kom det 20 stk klokka 22:30 om kvelden den 25. juni. Ledere var Ørjan Bekkevold og 
Sverre Engen. Soppturen i 2021 måtte avlyses på grunn av mangelen på sopp. Turutvalget ønsker 
flere turledere fra lokalt !  
 
Barnas Turlag  
Flere aktiviteter avlyst i 2021 pga korona. Varierende oppmøte på de aktivitetene som er 
gjennomført, alt fra ingen på en av turene til 45 deltagere på Idrettsskolen. Etablert Turboløype fra 
Flyplassen til Hølmyrkoia, med 5 sommeraktiviteter og 5 vinteraktiviteter for barn. «Kom deg ut» 
dagen ble arrangert 5.september med natursti fra Ruskåsen opp til Målia.  36 påmeldte, men flere 
kom og ville bli med.  Vi deltok på Idrettsskolen med lommelykttur til Hølmyrkoia. Her ble det 
kveldsmat og bålkos for totalt 45 stk. Det er avholdt 2 planleggingsmøter for turer og ett møte i 
styret for Barnas Turlag. 
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Stange krets 
Styret har bestått av: 

Leder  Asbjørn Schjerve  HHT-styret, Fysak og bindeledd 

Nestleder Jan Schrøder   Stier og kart 

Kasserer Brit Karlsen 

Sekretær Trine Lauritzen 

Styremedlem Thor Ludvig Løken  Grunneierkontakt 

1. vara Kjell Vidar Holen  Turutvalget HHT 

2. vara  Asbjørn Korsbakken 

Valgkomite: 

Øyvind Hartvedt, leder, Kjerstin Lillehagen og Aud Norstad 

Medlemmer:     2021  2020  

Familie/hovedmedlem    437   472 

Barn/skole og studentmedlem   106   143 

Honnør og livsvarig medlem   167   161 

Husstand-/familiemedlem   358   410 

SUM      1068  1186 

 

Aktiviteter: 

Styret:  

Det har blitt avviklet fire styremøter. Leder har deltatt i HHT sine styremøter, og nestleder er Stange 

krets sin representant i sti- og løypeutvalget i HHT. Vi har også en representant i HHT sitt turutvalg.  

Kretsen har delt ut gratis nærturkart over Tangen/Espa-området og Stange sentrum/Vestbygda. Det 

er nå tomt på lager av det sistnevnte kartet, samtidig med at kartet også bør revideres. Det har vært 

arbeidet med et nytt nærturkart over Ilseng og Romedal. Dette utgis i 2022. 

Kretsen samarbeider med Stange Kommune om Fysakopplegget «10 steder i Stange», som et ledd i 

Folkehelsearbeidet. Det har også vært praktisk samarbeid med turlagene i kommunen (Kvennstugua 

Bygdetun og turstier, Romedal Allmenning turlag, Espa Turistlag og Ottestadstien). Grunnet korona-

situasjonen har det ikke vært benyttet stifteklemmer. Kvitteringer har skjedd via DNT SjekkUT/UT-

appen eller notering av bokstavkode på posten. Som avslutning ble det arrangert en egen 

matpakketur i Ottestadstien, med akrobatisk underholdning. Antall deltagere i 2021 var 581, hvorav 

133 tok alle 10 postene. Tilsvarende tall året før var 787 og 157. Antallet registrert via 

DNTSjekkUT/UT-appen var 497 stk. 

3. Stiaktivitet: 

HHT Stange hadde i 2021 ansvar for 183 km blåmerka sti. Dette er en økning på hele 11 km 
sammenlignet med året før. Økninga skyldes omfattende nyanlegg av stier mellom Balberg og Rotlia: 

● Bjørsrudåsen rundt (Balberg-Komatt-Bjørsrudåsen-Balberg) 

● «Tretopprunden» (Komatt-Vethammerbakken-Port Arthur-Hamnsvekoia-Ingvaldhaugen-

Komatt) 
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Mye av HHTs stinett ligger mellom Stange og Tangen og mellom E6 og Mjøsa, men det er også stier i 
Furuberget og Bakstadmarka ved Tangen, i Brynsåsen, på Ilseng og i begge allmenningene der 
Rondanestien går fra Lysjøen på grensa til Eidsvold i sør til Nybuåsen på grensa til Løten i nord. 

HHT Stange samarbeider som før med andre lag på deler av stinettet: 
● På 31 km av Rondanestien er det daglige vedlikeholdet overlatt til RAT. 

● Ilsengstiene vedlikeholdes i samarbeid med Ilseng IL, og idrettslaget står for de fleste av 

dugnadstimene. 

● Stiene i Sørbygda (Romedal) vedlikeholdes i samarbeid med Sørbygda vel. 

● På den sørligste delen går Rondanestien i samme trasé som Pilegrimsleden. Vedlikeholdet 

her støttes av Pilegrimssenteret i Hamar. 

I 2021 var i alt 35 stifaddere i aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs stinett i Stange, sju flere 
enn året før. Etter egne anslag har de brukt 1118 timer, nesten 200 timer mer enn året før. Her er 
ikke timene til RAT og Ilseng IL regnet med. Heldigvis var det mulig å arrangere dugnader det meste 
av våren til tross for Koronaen. Det ble i løpet av våren arrangert seks fullverdige dugnader og to 
kvelder der noen få reiste ut på individuelle oppdrag. Dugnadene foregikk i hovedsak i området 
mellom Balberg, Rotlia og Hamnsvekoia for å rydde nye stier. Men det var også dugnader med 
skilting og opprustning av Kristian Lienstien, i Bakstadmarka og i Sørbygda. 28 personer var med på 
minst én av dugnadene. Dette utgjorde totalt 241 dugnadstimer, 100 mer enn året før. Mange av 
stifadderne er med som faste dugnadsdeltakere. 
På den første dugnaden 3. april hadde vi følge av et filmteam fra Fabelaktiv som laget et innslag om 
stirydding. Innslaget ble sendt på NRK1 den 27. april som en del av Extra-trekninga. 

Stange krets har ei egen brugruppe som har spesialisert seg på mindre bruer og klopper. Det ble også 
i 2021 montert et par prefabrikkerte rastebenker. Årets store byggeprosjekt var imidlertid gangbrua 
over Svartelva ved Klevfos industrimuseum. Brua erstatter brua over Klevfosdammen, som er stengt 
for allmenn ferdsel på grunn av svakheter i damfundamentet. Lars Lien og Hans Kroglund sto i 
spissen for dette kjempeprosjektet. 

Hytter: 
Vi har tre hytter i vårt område langs Rondanestien; Tingstadkoia, Fløtdamkoia og Gammelsaga. Hytta 

på Finnsbråten ble for første gang ikke tilbudt turgåere, og det arbeides med å få et erstatningssted. 

Hyttevertene har sørget for ordinær drift, og samtlige hytter har fått installert solcellepanel. 
Farmenkoia, som er bygd opp igjen etter brann, ligger i Hamar kommune, mens ansvaret for hytta 
ligger til Ilsengstiene v/HHT. 
 

Turer: 
Grunnet koronasituasjonen har det vært svært få arrangement og deltagere. En ny tur fra Ekeberg – 
Svartnesodden ble gjennomført med 11 deltagere. Det har også vært gjennomført organiserte turer 
på Stasjonstien (3) og Ilsengstiene (40), i tillegg til en botanikktur i Rotlia (18). Barnas Turlag har 
arrangert «Bli kjent med orrhanen» (16) og Fjøskos på Jønsberg (44). 

Økonomi: 
Stange krets ha fortsatt en bra egenkapital, som er tilstrekkelig i forhold til vår driftsform. Den gir oss 
muligheter til å være en god bidragsyter til gode aktiviteter i vårt område. Året 2021 viser et 
underskudd på kr 746. Egenkapitalen er på kr 81.063. Det er delt ut kr 24.000 til 8 forskjellige 
skigrupper som tilskudd til løypekjøring. 
Regnskapet for kretsen føres i henhold til felles retningslinjer fra HHT og revideres som en del av 
regnskapet for HHT. 
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Ringsaker krets 
Styret har bestått av  
Leder      Helge Stikbakke  
Nestleder og kontaktperson «10-topper» Anne Frogner Mausethagen  
Kasserer     Harald Solberg  
Sekretær     Marit Rustand Langerak  
Styremedlem Turutvalget   Leif Bjarne Steinbakken  
Styremedlem Sti- og løypeutvalget   Helge Tørud  
Styremedlem Barnas Turlag   Heidi Frogner  
Vara      Einar Håkon Røhr  
Vara      Marit Sund Storlien  
  
Medlemmer  
Ved utgangen av 2021 var det 1512 registrerte medlemmer i Ringsaker krets. Det er en nedgang på 
75 medlemmer sammenlignet med 2020. Medlemmer i Turistforeningen i nordre deler av 
Ringsaker  (med postnummer som starter med 26xx) fordeles automatisk til Lillehammer ved 
innmelding.  
  
Styrets aktivitet  
Det er holdt 4 styremøter i tillegg til årsmøtet og 3 arbeidsmøter for nærturkart Brumunddal i 2021. 
Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene. Styreleder eller nestleder har deltatt på 
styremøtene til HHT.  
  
Sti og løype  
Første del av sesongen medført mye arbeid med rydding av toppbrekk etter vinteren på skogstiene. 
Så var det fram med motorsaga igjen etter vindfall i oktober. I løpet av sesongen er Kvarstad-
Østbergrunden skiltet og blåmerket. Stien fra Nysetervangen til Nyseteråsen er rustet opp med 
mange klopper. Det samme gjelder Birkebeinerstien fra Nysetervegen til hyttefeltet i Stalsberglia. 
Det er også utført klopping ved Bokåsen og på By imillom-stien. Dette er bare litt av den innsatsen 
stifadderne gjør med rydding, merking og tilrettelegging. Mer detaljert beskrivelse kan leses i 
årsrapporten til Ringsaker krets.  
  
Barnas turlag  
Ni av ti planlagte turer ble gjennomført. I tillegg ble det en ekstratur for å lage «reklamefilm» for BT 
sammen med Ringsaker kommune. Av turaktivitetene kan vi nevne akedager, måneskinnstur, 
innføring i kart og kompass ved orienteringsklubben, overnatting i hengekøye, andeløp, topptur til 
Jomfruen og førjulstur med grøtservering.  
  
Turer og aktiviteter  
Korona-pandemien har skapt noen utfordringer også i 2021, med noen avlyste dagsturer på grunn av 
manglende forhåndspåmelding, noe som har vært et krav. Likevel har vi fått gjennomført trugetur til 
Langtjernkoia, dagstur Skolla-Hornsjø, tur fra Bokåsen til Bokhølkoia, Tur fra Birkebeinervegen til 
Myklebysjøen og Helgetjernene. Vi har også arrangert en sykkeltur på Nes.  
  
10-topper i Ringsaker (eller 10 topp turer)  
Styret i Ringsaker krets deltar aktivt med planlegging, merking og gjennomføring av 10 topper i 
Ringsaker i samarbeid med Ringsaker kommune. Tilbudet er svært populært, med deltakere i alle 
aldre fra 86 til under et år. De fleste registrerer postene via en app. Statistikken fra appen viser 1808 
deltakere. Antallet er en nedgang sammenlignet med 2020. Dette kan også skyldes at det har vært 
tekniske problemer med appen. 573 deltakere har besøk alle postene, mens 889 har besøkt minst 6 
poster.  



 

 

42 

 

 

  
Nærturkart Brumunddal  
Styret i Ringsaker krets har jobbet med å få laget et nærturkart for Brumunddal. Arbeidet er i rute 
mot lansering i mars 22. Arbeidet skjer i samarbeid med administrasjonen i HHT, og Ringsaker 
kommune har gitt tilskudd til arbeidet.  
  
Hyttedugnader  
Vi har også i 2021 bidratt med dugnadsinnsats på HHT’s hytter, Åkersetra, Skolla og Øyungshytta.  
  
Økonomi  
HHT Ringsaker krets har solid egenkapital. Årsregnskapet viser et underskudd på 18495 kroner. 
Egenkapitalen er på kr 389 879,-. Det er gitt et løypetilskudd til Vollkoia Turløyper på 50 000 kroner.  
  

   
Takmåkedugnad Skolla. Foto: Helge Stikbakke  
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Referat HHTs årsmøte  
 
Årsmøtet ble avholdt på teams onsdag 10. mars 2021 med 42 deltagere. 

1. Kristen Bartnes ønsket velkommen og uttrykte glede over så mange deltagere på HHTs første 

digitale årsmøte. 

2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes 

    Valg av sekretær: Anne Helga Melting 

    Valg av to til å underskrive protokollen: Randi Helleberg og Per B. Kristensen 

3. Årsberetningen ble kommentert av Margrete Ruud Skjeseth og Kristen Bartnes med vekt på bl.a. 

medlemstall (økning på 3,5%), aktiviteter og dugnadsinnsats i et år preget av pandemi og strenge 

regler. Mellom 40-50 turer/arrangement ble avlyst, men de fleste turer på sommeren og alle leire for 

barn og unge ble gjennomført. Dugnadsinnsatsen var på nærmere 10.000 timer, og det meste som 

var planlagt mht. stiarbeid og hyttevedlikehold, ble gjennomført. Turboka 90 turer har solgt meget 

bra og har kommet i tre opplag, hver på 3000 bøker. HHT har ikke hatt behov for å søke støtte fra 

korona-ordninger. Vi har hatt fokus på det som var mulig å få til! 

Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Det viste et resultat på kr 1 713 140. HHT har solid 

økonomi, noe som gir stor handlefrihet. 

Både årsberetning og regnskap ble godkjent uten innsigelser. 

4. Handlingsplan og budsjett for 2021 ble gjennomgått av Kristen Bartnes og Margrete Ruud 

Skjeseth. 

Handlingsplanen omfatter følgende 7 områder: aktiviteter (særlig fokus på egenaktivitet for 

barnefamilier), hytter (uteområdene på Stenfjellhytta og Målia og nytt tak på Stenfjellhytta, bedre 

energiløsning på Målia samt å bidra i kommunenes dagsturhytteprosjekt) og ruter (bl.a. nye 

nærmiljøkart og revidering av løypekart for Hedmarksvidda), naturforvaltning, miljø og kulturarv (i 

samarbeid med de andre DNT-foreningene i Innlandet, fylkeskommunen og FNF), organisasjon (nye 

butikklokaler i fellesskap med turistkontoret, holde turlederkurs og rekruttere dugnadsfolk), 

kommunikasjon (innholdsutvikling på ut.no inkl filmer fra hyttene), økonomi (nytt regnskapssystem) 

og digitalisering. Mål om 850 medlemmer i Barnas Turlag og 6.100 medlemmer i HHT innen utgangen 

av 2021. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. Budsjettet for 2021 ble lagt fram av Kristen 

Bartnes og enstemmig vedtatt med et underskudd på 1,6 millioner. 

5. Innkomne saker: 

Ingen innkomne saker. 

6. Valg 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Simen Tollersrud: 
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Funksjon  Status Valgkomiteens innstilling 

Leder Kristen Bartnes På valg Gjenvalg (1 år) 

Nestleder Bente S. 

Langøigjelten 

På valg Gjenvalg (2 år) 

Barn og unge Ingeborg Nordlund På valg Charlotte Wahlquist 

Christiansen (2 år) 

Sti- og løypeutvalget Bente S. 

Langøigjelten 

På valg Gjenvalg (2 år) 

Turutvalget Turid Borud Ikke på valg  

Hyttekoordinator Tore Nilsen På valg Aud Norstad (2 år) 

Vara for barn og unge Terje Lundby 

Michaelsen  

På valg Gjenvalg (2 år) 

Vara for sti- og løypeutvalget Jan Schrøder På valg Gjenvalg (2 år) 

Vara for turutvalget Leif Bjarne 

Steinbakken 

Ikke på valg  

Vara for hyttekoordinator Børge Jacobsen På valg Gjenvalg (2 år) 

Revisor Bente Vestues  På valg Gjenvalg (1 år) 

Valgkomité Siv Stenseth Går ut  (ny Ingeborg Nordlund, 3 år) 

 Simen Tollersrud 1 år igjen  

 Gunhild Sem 2 år igjen  

 

Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon. 

Kristen ga en foreløpig takk til de som nå avsluttet sine verv. En spesiell takk til Tore Nilsen for svært 

lang innsats i både DNT og HHT på mange plan. Vi satser på et fysisk høstmøte og en grundigere takk 

da. Margrete takket styrets leder og nestleder for engasjement og innsats – og for at de begge tok 

gjenvalg. 

Referent: Anne Helga Melting 

 

Randi Helleberg       Per B. Kristensen  
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VEDTEKTER  

 

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 andre 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. 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. 

 

3. 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, barn og 

unge, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide retningslinjer for utvalgene 

• avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg 
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• 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 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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