Gjerdrum Turlag

Årsmelding 2019
Styrets sammensetning i 2019
Camilla Nilsen (leder)
Karianne Fagerheim (kasserer)
Kjersti Fløtten (styremedlem)
Einar Korvald (styremedlem)
Roar Bergheim (styremedlem)
Petter Bråthen (styremedlem)
Monica H. Moer (styremedlem)
Styremøter
Det er avholdt to styremøter i løpet av siste år;
- 29. april
- 14 oktober
I tillegg har styret diskutert saker ad hoc på sin lukkede Facebook gruppe og per
epost.

Organisering av arbeidet
Turlaget har organisert de ulike aktivitetene vi holder på med i ulike grupper.
Barnas Turlag ledes av Kjersti Fløtten og de har egne møter hvor alle turlederne
samles for å planlegge turprogram og de enkelte turene.
Stimerkingsprosjektet som turlaget fikk tildelt midler til i 2017 har inntil i
sommer blitt ledet av Petter Bråthen som da ga stafettpinnen videre til Einar
Korvald.

Turer for voksne organiseres av Einar Korvald, Evelina Hoppa og Monica H.
Moer. Denne gruppa ble etablert rett etter årsmøtet i 2019.

Medlemmer
Medlemsregistreringen skjer via DNT Oslo & Omegns medlemsregister og per
1.1.20 har Gjerdrum Turlag følgende medlemssammensetning:
Medlemskategori
Familie
hovedmedlem
Hovedmedlem
Student
Honnør
Lisvarig
Barn
Skole
Husstand
Familiehusstand
Sum

Menn
19

Kvinner
11

Totalt
30

47
2
23

62
5
12

109
7
35

4
20
50

2
7
34
110
333

2
3
14
60

Totalt 333 medlemmer.

Barnas Turlag
Barnas Turlag gruppa har vært i aktivitet siden turlaget ble etablert i 2017 og
deres turer er jevnt over ganske populære og trekker mange familier ut på tur.
Vi ser derimot at det nå er et lite ‘generasjonsskifte’ på gang hvor endel av
familiene har fått større barn som ikke lenger er så aktive på denne typen turer.
Vi jakter derfor på nye mammaer og pappaer som kunne tenke seg å engasjere
seg i Barnas Turlag.
- Turledere
o 11 aktive turledere i Barnas Turlag som gjennomførte
tilsammen 12 turer i 2019.

- Turer
Turnavn & dato
Fullmåneskitur
20.1
KDU dagen 3.2 Spikertjernhytta

Antall deltakere
12

Skøytedisco 13.2.
Middagstur 7.2.
Vinterovernatting
2.-3.mars
Middagstur 21.3
Påsketur 7.4.
Søndagstur Busterud 26.5

AVLYST
15
19

KDU dagen – Gjermenningen 1.9

Ca 100

Sopptur 15.9
Vandretur til Busterudvangen 22.9

AVLYST
Ca 30

Halloweentur til Spikertjern
27.10

Ca 300

Kveldsmattur/refleks 6.11

30

Førjulstur 30.11

Ca 100

Ca 100

17
Ca 80
39

Total: 842

Turer for voksne
- Turledere
Det er 3 aktive turledere i gruppen som organiser turer for voksne.
Denne gruppa startet opp for første gang våren 2019 og gjennomførte
6 turer i løpet av året. Det har vært flere gode tilbakemeldinger på at
vi har kommet i gang med turer for voksne, og så håper vi at tilbudet
blir stadig mer kjent slik at flere finner veien innom oss. De 3
turlederne har alle gjennomført nærturlederkurs samt at en har også
gjennomført grunnleggende turlederkurs. Vi ønsker oss svært gjerne
flere turlederkollegaer så hvis du har lyst til å være med og bidra er
det bare å si ifra.

- Turer
Dato
26.mai
09.jun

16.jun
01.sep

Tur
Vardåsen rundt – samarbeidstur
med Gjerdrum historielag
Topptur til Prekestolen
Rundtur Romeriksåsen –
samarbeidstur med Ullensaker
Turlag
Kom deg ut dagen!

Antall deltakere
21
12

15
3

20.okt

Langtur innom 3 kommuner og 3 10
gjermenninger

12.nov

Båltur i måneskinn

2

Kurs og kompetanseutvikling
2 av våre turledere deltok i 2019 på et aktivitets & nærturlederkurs hos
Ullensaker turlag.
I tillegg arrangerer vi i samarbeid med Gjerdrum o-lag et kart og kompasskurs
hver vår. Dette er en mulighet for egne turledere samt andre turdeltakere til å
friske opp kart og kompass kunnskapene.

Stiprosjektet
Stiprosjektet er et samarbeid mellom Gjerdrum kommune og Turlaget. Det skal
merkes, skiltes og ryddes stier fra sentrum/boligområder og ut i eksisterende
blåmerkede stier. Vi har en ramme på kroner 112.500,- til prosjektet, midler
innvilget fra Akershus fylkeskommune til friluftstiltak. Siste frist for å få
ferdigstilt prosjektet er 30. nov. 2020
Stiene er i stor grad ryddet og avstander oppmålt. Det er bestilt 45 skilt og 30
retningspiler. Alle skilt og skiltsteder har blitt lagt inn i DNT sin skiltdatabase.

Tilskuddsordninger & andre planlagte prosjekter
I tillegg til stimerkingsprosjektet jobber vi med å ferdigstille et par andre
prosjekter som turlaget har fått tildelt midler til tidligere år.
I 2017 fikk turlaget tildelt kr. 70.000,- fra Akershus Fylkeskommune til
friluftsaktiviteter og dette har vært øremerket en hinderløype. Avtaler med
grunneeiere er nå på plass og i løpet av høsten 2019 har man kommet til
enighet med bl.a. Gjerdrum IL om lokasjon av denne ved A-brua i Gjerdrum
almenning. Elementer til hinderløype er bestilt, prosjektmidlene er
sluttrapportert og planen er å sette opp denne på dugnad til våren/sommeren.
Barnas Turlag inngikk høsten 2019 en leieavtale med Gjerdrum almenning om
leie av Breimåsanhytta rett ovenfor Merketremyra i Almenninga. Leieavtalen er
for 1 år av gangen og avtalt leie er kr. 5.000,- per år. Hytta skal brukes til
arrangementer i regi av turlaget.
Turlaget har siden 2018 blitt tildelt midler fra andre lag/foreninger til blant
annet lavvoer og flere uteplasser som per i dag ennå ikke har blitt iverksatt.
Styret må gjøre en vurdering om dugnadskapasiteten tilsier at disse midlene
kan bli brukt eller om de må refunderes tilskuddsgiver.

Samarbeid med andre
Siden vi er et relativt ny-oppstartet turlag og vi er få turledere som har turer for
voksne ser vi svært positivt på at vi har et godt samarbeid med både Nannestad
og Ullensaker turlag.
Vi samarbeider også godt med andre lokale aktører om turer i vårt nærmiljø
her i Gjerdrum, blant annet Gjerdrum Historielag og Gjerdrum o-lag.

Markedsføring/Informasjonsarbeid

Gjerdrum turlag sin hjemmeside og Facebook side er våre primære
informasjonskanaler.
I tillegg trykker vi opp turprogrammet for hvert år og distribuerer dette rundt
på strategiske steder i bygda for å markedsføre turene våre.
Vi passer også på å markedsføre turene våre i forkant på Facebook gruppa
‘Gjerdrumsportalen’ og ‘Det skjer i Gjerdrum’.
Økonomi
Regnskapet blir ført sentralt av DNT Oslo og Omegn som også sørger for at
regnskapet blir revidert av revisor. Gjerdrum Turlag sørger for betaling av
fakturaer og følger opp prosjekter vi har fått tilskudd til herunder
rapporteringer.
Revidert regnskap for 2019 vil publiseres som et eget vedlegg i god tid før
årsmøtet.
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