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ÅRSBERETNING 2016 
 

 
Merking, skilting og rydding av stier er sentralt i HHTs tilrettelegging for friluftsliv. 
De siste årene har vi lagt ut mange klopper over noen av de bløteste områdene.  

Foto: Steinar Østlie 
 

Årsmøte 15. mars 2017  
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Årsmøteinnkallingen er kunngjort på www.hht.no fra 22. januar. Datoen ble varslet i HHT-
nytt i starten av desember 2016. Sakspapirene kunne hentes på papir i butikken fra onsdag 
8. mars og har ligget på vår nettside fra samme dag. Det vil ikke bli opplesning fra 
årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene og åpnet for kommentarer og 
spørsmål. 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTET 15. MARS, 
 Høgskolen i Innlandet, Hamar 

 

Kl. 18.30 
Årsmøte for medlemmer i HHT 
Kaffepause med marsipankake 

 

I år er det Ragnhild Narum som er vår gjest,  
og hun har fått denne tittelen på sitt foredrag: 

"Fra trilleturleder i HHT til landsstyremedlem i DNT 
- på vei mot 150-års-jubileet" 

 
Hun starter ca. kl. 20.00, og dette er et åpent arrangement  

også for de som ikke er medlemmer. 
 

 
 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen 
3. Årsberetning og regnskap for HHT (hovedforeningen) 2016 
4. Handlingsplan 2017-2018 og budsjett 2017 
5. Innkomne forslag 
6. Valg – innstillingen fra valgkomiteen blir lagt fram i møtet 

 
 

Gratisutlodning med gaver fra Norsk Tipping ved avslutning av møtekvelden.  
Møtet avsluttes ca. kl. 21.00 
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 Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2016  
 

VIRKSOMHETEN 2016 
2016 ble et år med mye aktivitet på alle områder i HHT. Medlemstallet økte til nesten 5.100, 
med en særlig fin økning både i Barnas Turlag og DNT ung. 5.000 medlemmer har vært et 
mål i planperioden, og det er artig når målet blir nådd. 
I arbeidsåret har alle planer vedtatt på årsmøtet blitt gjennomført eller påstartet. Det har 
spesielt vært stor aktivitet på vedlikehold av stier og hytter. Mht hytter var det planlagt 
rehabilitering på Skolla og Sandfløten. Utbedring av brønnen på Stenfjellhytta er vi ikke helt i 
mål med. I tillegg har vi etablert en ubetjent hytte på Finnsbråten som ligger sør i Stange 
allmenning på grensa til Eidsvoll. Dette er en fin hytte like ved Rondanestien i et område der 
vi manglet et godt overnattingstilbud. 
Merking og vedlikehold av stier har hatt et stort løft, her er det mye systematisk arbeid som 
blir gjort år for år. Stifadderne gjør en imponerende jobb, som eksempel er det lagt ned over 
700 klopper dette året – det er mye arbeid! 
Oppslutning på fellesturer har vært bra også i 2016. HHT har hatt tilbud til alle alders-
grupper, og nytt av året er tilbud til utviklingshemmede. Opptur, Kom deg ut og den flotte 
skituren fra Sjusjøen til Gåsbu har hatt stor deltakelse. 
Organisasjonen har hatt mange kurs og leirer, men vi oppmuntrer stadig flere til å ta 
turlederutdanning og delta i å bygge organisasjonen og aktiviteten inn i framtida. 
Det store løftet i 2016 er at HHT kjøpte en gammel hytte ved vatnet på Øyungen. Hytta er i 
dårlig forfatning og må rives, og vi skal bygge ny selvbetjent hytte i 2018. Den vil ligge like 
ved Rondanestien, og dette blir et flott tiltak det året DNT fyller 150 år. 
Kommunikasjonen blir mer og mer elektronisk og på sosiale medier, og det fungerer meget 
bra. Tradisjonelt har vi gitt ut 2 nr. av HHT-nytt, og leserundersøkelse viser at medlemmene 
er meget godt fornøyd med bladet. 
På landsmøtet ble Ragnhild Narum valgt inn i landsstyret i DNT, det er vi meget godt fornøyd 
med. Gratuler med valget, Ragnhild! 
Gledelig at interessen er økende for å være ute i naturen og drive friluftsliv, aldri har 
oppslutningen vært større. Det setter krav til hele organisasjon, og jeg vil påstå at HHT har 
levert også i 2016! 
Takker alle - medlemmer, dugnadsfolk, samarbeidspartnere og 
ikke minst de ansatte!  
Takk for jobben som er gjort! 
Kristen Bartnes 
Styreleder i HHT 
 

Nøkkeltall  
Antall medlemmer  5.090   
(fjorårets tall i parentes) 

Fam 
hoved 

Hoved Ungdom 
(19-26) 

Honnør Livs-
varig 

Barn 
(0-12) 

Skole-
ungdom 
(13-18) 

Hus-
stand 

Fam 
husstand 

 
 

2016 

 
 

2015 Diff % 

145 
ny kat. 

2.098 
(2.243) 

128 
(137) 

699 
(679) 

 66   
(66) 

423 
(566) 

193 
(247) 

857 
(977) 

481 
ny kat. 

5.090 4.915 175 3,6 
% 

 
DNT total økte med 7,6 %, og samlet har vi nå 290.790 medlemmer 
Vi gjør oppmerksom på at det er barne- og ungdomsmedlemmer i kategorien livsvarig, og 
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det er mange ungdom (19-26 år) i kategorien husstand. Ny kategori i 2016 er Familie-
medlemskap, og dette har slått veldig godt an. Det riktige antall medlemmer fordelt på alder 
blir kommentert under Barn og unge her i årsrapporten. 
 
Æresmedlemmer: 2 
Tore Nilsen og Hans Ruud (se bildet) 
 

Årets viktigste aktivitetstall 2016 
Hytteovernattinger: 2.555 netter (2.882 i 2015)  

Dugnadsinnsats: 10.413 timer (11.016 timer i 2015)  
Aktivitetstall:  

Turer: 196 (194 i 2015) med 7.625 deltakere (7.268 i 2015)  

Kurs: 9 (10 i 2015) med 143 deltakere (160 i 2015)  

Medlemsmøter/foredrag: 16 (14 i 2015) med 499 deltakere (441 i 2015)  

Sum arrangementer: 221 (218 i 2015) med sum 8.267 deltakere (7.869 i 2015)  

I tillegg har mange tatt Turposter: 80 poster (samme i 2015) – 3.731 personer har sendt inn til 

sammen 58.058 klipp (2015: 2.328 personer- 36.091 klipp). Dessuten vet vi at mange har tatt 

turposter uten å sende inn kortene sine!  

 
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). Halvor Johansen 
Mære har vært sommervikar i butikken, og Hanne Nordsveen Jansen har vasket ukentlig i 
skoleåret i Naturens hus. 
 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
Følgende medlemsmøter har vært avholdt i 2016:  
HHTs årsmøte med foredrag av Randi Langøigjelten, fylkeskultursjef (Tema: «Nært og ofte»), 
årsmøter i de tre kretsene Løten, Stange og Ringsaker, Onsdagsgruppa: Sosial samling vår og 
høst og HHTs høstmøte med foredrag av Øystein Dahle, æresmedlem i DNT. 
 
Kurs 
I 2016 hadde vi følgende kurs: Skismurning for turgåere (som en del av samarbeidsavtalen 
med Sport 1) og kajakkurs for DNT ung på Mjøsa (kursholder Per Myrvang). Det ble arrangert 
et  grunnleggende turlederkurs som var åpent for alle medlemsforeninger i Hedmark og 
Oppland på Skolla med 12 deltagere. Kursholdere var Per Bergsvein Støen og Jon Simensen. I 
tillegg ble det holdt et DNT Ambassadør-kurs på Naturens hus og et DNT Ambassadør-kurs 
for studentene på friluftsliv årsstudium, Høgskolen i Hedmark og et Barnas Turlag 
aktivitetslederkurs i hagen på Naturens hus. Knut Einar Nordhagen var kursholder for disse 
tre kursene. 
 
Styremøter  
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2016. Les avsnittet om Samarbeidspartnere og 
utviklingsprosjekter lenger bak for å se oppfølging av punktene fra handlingsplanen for 2016. 
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Ranghild Narum på landsmøtet                 «Sommeråpent» NRK om barkebåtspikking, 15. juli 

 
DNT-møter og representasjon 
HHT var representert med fire utsendinger (Kristen Bartnes, Aud Norstad, Ragnhild Narum 
og Margrete Ruud Skjeseth) på DNTs landsmøte i Lom i juni. Vi har også deltatt på daglig 
ledermøter, styreledermøte + at administrasjonen har deltatt på ymse DNT-
seminarer/møter.  
Følgende representerer HHT i Hedmarken Turistløyper i 2015-18. Styret: Kristen Bartnes 
(vara Siv Stenseth). Representantskapet: Pål Diesen, Bente Vestues, Nils Jørgen Hervig, 
Margrete Ruud Skjeseth. Kretsene har representanter inn i styrene i Løtenløyper og 
Brumunddal og Omegn Turistløyper. Kristen Bartnes er leder i DNTs valgkomite. 
HHT følger opp arbeidet med naturvern særlig gjennom aktiv deltakelse i FNF (Forum for 
Natur og friluftsliv) i Hedmark der Margrete er leder av styret.  

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. 
Huset er i god utvikling både innendørs og utendørs. 

Hyttene   

Serveringshytte Vertskap 

Lageråkvisla HHT, koordinert av hyttesjef Nils-Jørgen Hervig og administrasjonen 
v/Anne Helga Melting. Super dugnadsinnsats fra medlemmer i foreningen. 

Stenfjellhytta Vertskap ekteparet Erik Plesner og Olga Petrunko har høyt utviklingsfokus 
på serveringshytta og får mye besøk. De holder mye åpent og har en 
imponerende meny. 

Målia Vang skolekorps v/Jens Erik Dobloug har vi fortsatt langsiktig driftsavtale 
med. De er svært godt fornøyd med den rehabiliterte serveringshytta med 
ytterligere utbedringer i 2015 og at området nå er mye bedre tilrettelagt 
for sommeraktivitet.  
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Dugnad Sandfløten juni 2016                                                  Smilefjes på Målia, Kari Bjerke(Mattilsynet) og Jens Erik Dobloug (Vang skolekorps) 

 

Overnattingshyttas navn Antall senger Hyttetilsyn 

Lageråkvisla (koia)  7 Nils-Jørgen Hervig 

Målia selvbetjent   10 Unni Thoresen, Siv Stenseth (ny) 
og Thor Oppegård 

Målia Stouslandhytta 20 Som over 

Stenfjellhytta (kun servering) 0  Børge Jacobsen 

Åkersætra (leirsted og ubetjent) 53 Ole Johan Vangen og Hans Ruud 

Skolla (leirsted og ubetjent) 27 Som over 

Godlidalshytta 5 Christian Nordlien     

Halgutusveen 6 Arvid Hagen  

Sandfløten 6 Tore Swensen (ny) 

Snippkoia 5 Harald Hellum (ny) 

Svartskogkoia 8 Inger Marie Bjørke 

Tingstadkoia 6 Geir Rønning 

Fløtdamkoia 6 Geir Rønning 

Gammelsaga 5 Ellen Mohaugen (ny) 

Finnsbråten (ny) 7 Anette Andersen (ny) 

Overnattingskapasitet i sum: 171 (164 i 2015) senger ved utgangen av året  

 

   
Stua på Finnsbråten  Restaurering Svartskogkoia 
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Antall overnattinger: 

 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på hyttene 
Som vi fortalte i årsberetningen i fjor har styret arbeidet med sikkerhet og beredskap i hele HHTs 
drift, og med utgangspunkt i sitt vedtak i desember 2015 er to dokumenter av stor betydning for 
hyttedriften vedtatt i løpet av året: Internkontroll for vannforsyningen («IK Vann») for 
serveringshyttene, og Internkontroll for brann- og eksplosjonsvern i HHT («IK Brann»), som gjelder 
alle våre hytteanlegg, både eide og leide. Disse dokumentene beskriver opplegg og rutiner som skal 
sikre at vi tilfredsstiller den strenge lovgivningen på områdene vann- og matforsyning og brann- og 
eksplosjonsvern, spesielt all håndtering av gass. Gamle og nye rutiner skal gjennomgås med 
hytteverter og hyttesjefer tidligst mulig i løpet av 2017. 
 
Serveringshyttene 
At vårt tilbud på serveringshyttene absolutt er på stell, fikk vi beviset for i august, da Mattilsynet 
etter befaring tildelte Smilefjes til alle tre serveringshytter; en fjær i hatten ikke minst til 
vertskapene!  

 

Lageråkvisla har bra oppslutning om den dugnadsbaserte driftsformen, som jo er en forutsetning for 
at vi skal kunne holde åpent slik publikum forventer og hyttas status som Barnas Turlag hytte. 
Ordinært vedlikehold er utført, og hytta tilbyr betaling gjennom kortleser (iZettle) og mCash, noe 
som fungerer svært godt. Mattilsynet pålegger oss å demontere de eldre vannfilterne for 
brønnvannet, da de ellers forutsetter nøye renhold og vedlikehold. Vannet er nemlig utmerket som 
det er. 
 
Stenfjellhytta har ikke fått endelig løsning på problemet med for høyt jerninnhold i vannet, men 
dette representerer ingen helsemessig risiko ved nåværende bruk, kun event. smak og farge. 
Mattilsynet har etter tilsyn pålagt HHT å søke å bedre forholdet, men dette er vi ikke i mål med. Et 
mulig alternativ er ekstra filtre, men kostnaden er høy og virkningen uviss, bl.a. fordi det høye 
jerninnholdet skaper oksydering og driftsproblemer for pumpe og øvrig forsyningssystem.  Kostbar 
og komplisert rensing ble utført i høst, og vintersesongen så langt har gått greit, men dette må 
sannsynligvis gjentas om ikke lenge.  Men hytta fikk sitt Smilefjes etter tilsynsbesøket i august, etter 
utmerket innsats av vertskapet! 

2016 2015 2014

Finnsbråten 6

Godlidalshytta 60 106 80

Skolla ubetjent 28 43 10

Skolla utleie/egen bruk 393 582 618

Åkersætra ubetjent 42 127 50

Åkersætra utleie/egen bruk 1303 1447 1271

Halgutusveen 42 44 41

Sandfløten 32 83 90

Snippkoia 30 25 36

Målia 158 185 92

Stouslandhytta utleie/egen bruk 282 29 0

Svartskogkoia 60 45 69

Tingstadkoia 26 47 35

Fløtdamkoia 44 34 27

Gammelsaga 21 60 54

Lageråkvisla 28 35 44

2555 2892 2517
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Nye hoveddører ble montert like i forkant av vintersesongen. Det er utført mindre vedlikehold på 
balkong og i kjeller, bl.a. med ventilasjon og avfukter. Vertskapet har notert seg en del 
utskiftingsbehov bygningsmessig og på noe kjøkkenutstyr, dette vil bli vurdert neste år. 
 
Målia: Dugnadsinnsats 2016. 
Nå står Målia der, stolt over ny giv. Det er lagt ned enormt med arbeid, til glede for store og små. 
I år har det roet seg, og det gjenstår nå en del beising og maling utvendig. Av litt større aktiviteter 
kan vi nevne at rekkverket på trappa opp til Stouslandhytta er fullført. I juni leide vi en minigraver til 
Målia. Det ble gravd bort torv fra oversiden av den selvbetjente hytta og Stouslandhytta. På begge 
hyttene sto torv oppover langs ytterveggen, og dette ble fjernet for å hindre råteskader. I tillegg ble 
vann fra utedoen gravd dypere ned i bakken og i steinsatt grøft videre ned forbi selvbetjeningshytta. 
De to siste gamle vinduene i Stouslandhytta skal skiftes. Disse vinduene ble bestilt og kjørt opp like 
før vintersesongen startet og vil bli montert tidlig i 2017. Fullføring av beising står også høyt på lista. 
I selvbetjeningshytta har Unni Thoresen gjort en stor malejobb. Innvendig er flere overflater frisket 
opp med lyse farger, og i inngangspartiet er veggene hvitmalt. Utover dette er det de vanlige 
gjøremål og vedlikehold som er utført i 2016. Takk for i år! Hilsen «Målia-teamet»: Thor Oppegård, 
Unni Thoresen og Siv Stenseth. De drar lasset sammen, men har primært hver sin hytte: Siv 
(Stouslandhytta), Unni (selvbetjenthytta) og Thor (serveringshytta.)  
 
Leirstedene 
Åkersætra 
Det har ikke vært spesielle prosjekter på Åkersætra dette året. Planer videre: reparere gjerde, male 
vinduer i Jakthytta, bygge gapahuk. Det har også kommet innspill om å bygge en hinderløype. Dette 
følges opp i 2017. Ole Johan Vangen er nå driftsansvarlig for leirstedene sammen med Hans Ruud. 
Takk til Inger Johanne Ruud for mange års innsats på Åkersætra og Skolla! 
 
Skolla sto på programmet for både bygningsmessig rehabilitering og dugnadsvedlikehold sist 
sommer. Nytt bygg for utedoen, nye takrenner og utskifting av vinduer i hovedhuset ble gjort av 
snekkerfirma Adolfsen, der også Pihl bidro med litt grunnarbeid. Pihl sørget også for å ta ned noen av 
de svære granene langs gjerdet, og endelig ble flott dugnadsarbeid gjort i løpet av noen dugnads-
dager i juni og august: maling av golv, tak og vegger i hovedhusets kjøkken og oppholdsrom og i de 
tre rommene i annekset. Også nytt solcelleanlegg med god belysning er montert på dugnad, i kyndig 
regi av utlånt hyttesjef Thor fra Målia! Vi slet med misbruk av den ubetjente hytta på Skolla i 
nov./des. og endte opp med å stenge hytta. Det kommer vi nok til å fortsette med de to aktuelle 
månedene.  
 

    
Skolla hovedhytta med nye vinduer mm    Hytta på Øyungen! 

 
Dette året har til sammen 40 skoleklasser overnattet på våre utleiehytter: 4 på Stouslandhytta, 6 på 
Skolla, 30 på Åkersætra. Flere ungdomsskoleklasser har overnattet flere netter. Både barneskoler, 
ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler bruker våre leirsteder. Dette er vi veldig glade for! 
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Vi deltar i prosjektet DNT skole, og dette med skolehytter er noe av det vi bidrar med i prosjektet. Vi 
har også utviklet Farmenkoia som nærmiljøanlegg særlig for Breidablikk skole – og koia blir også 
brukt av mange andre i skoletid og fritid. 
 

Nytt hytteprosjekt langs Rondanestien: Øyungen 

Styret/administrasjonen har hatt fokus på Rondanestien mot 2018 (DNT 150 år). Vi har spesielt sett 
på overnattingskapasiteten vår. Det har pekt seg ut særlig to områder hvor vi burde få til bedre 
tilrettelegging både for vandrere som går langt og de som er på kortere turer (nærmiljø). Det er sør i 
Stange/nord i Eidsvoll – og det er nord i Ringsaker. Når det gjelder sør i Stange, se neste avsnitt om 
Finnsbråten. Nord i Ringsaker er status at snaufjellområdet rundt Hemmeldalen (Øyungen – 
Skvaldra) er et fantastisk fint og snilt fjellområde med enkel adkomst i vårt område. Vi har i mange år 
hatt avtale med Pihl om å benytte Godlidalshytta som ubetjent hytte, men den har kun fire 
sengeplasser og en sofa. Vi ønsker å legge bedre til rette i dette området og har vært i god dialog 
med Pihl og Ringsaker Jakt- og Fiskeområde (RJFO) om dette. De tipset oss om den eneste store hytta 
som ligger inne ved Øyungensjøen, at den kanskje kunne komme på salg. Vi har hatt flere befaringer 
og mye dialog med søskenparet som hadde arvet hytta. Vi har hatt avklaringsmøter med 
Fylkesmannen/Ringsaker kommune/Pihl/RJFO, og på sensommeren var kjøpet ferdig avtalt, og vi 
overtok hytta 1. september. Vi har vurdert flere samarbeidsmodeller for kjøpet, men endte opp med 
å kjøpe den alene. Hytta er dessverre i så dårlig forfatning at vi ønsker å rive og bygge ny. Vi har 
jobbet en del med skisser (med arkitekt Knut Lindman) for en selvbetjent hytte med ca. 15 
sengeplasser og et uthus med sikringsbu, vedskjul og utedo. Planene våre er nå til behandling i 
byråkratiet og vi venter på høringssvarene. Vi har som mål å kunne åpne denne hytta i løpet av 2018. 
Dette blir HHTs største prosjekt framover! 
 
Ny ubetjent hytte i sør: Finnsbråten 
Stange krets har merket seg etterspørsel fra vandrere etter en innkvarteringsmulighet langs 
Rondanestien sørover fra Gammelsaga mot Eidsvoll. Sør for Lysjøen, så vidt over grensa mellom 
Stange og Eidsvoll kommuner, og altså helt på grensen av vårt virkeområde, har Pilegrimsleden hatt 
et lite kvarter, Lysjøhimet, der Rondanestien går rett forbi. Kvarteret har derfor også vært benyttet 
av vandrere på Rondanestien (som her følger samme trasé som Pilegrimsleden). Men Lysjøhimet er 
lite, tre senger, og standarden dårlig, så et alternativ har vært etterspurt. 
 
Finnsbråten er et gårdsanlegg i nærheten, sørøst for Lysjøen, som eies av Sigmund Stensrud, Espa. Et 
større anneks har tjent som bedriftsferiested tidligere, nå delvis utleid til pilegrimskvarter. Vi tok en 
befaring sammen med eier i mai og konkluderte positivt mht. å inngå leieavtale om en ubetjent hytte 
med 7 senger i annen etasje i annekset. En hektisk dugnadsperiode med Stange krets i førersetet ble 
innledet, og i august kunne styret sammen med representanter for DNT Oslo og Omegn og Eidsvoll 
Turlag innvie det nye kvarteret. Bakgrunnen for det siste var at vi egentlig er på DNT OO’s «grunn», 
så vidt i Eidsvoll kommune, men med Stange Almenning som grunneier! Men våre gode naboer i sør 
var bare glade for vårt initiativ. I tillegg har vi fått en meget aktiv hyttesjef i Anette Andersen, HHT-
medlem med bopel i Eidsvoll.  
Dugnaden i sommer var i hovedsak innvendig vask og maling og diverse innredning samt restaurering 
av inner- og yttervinduer for den andreetasjen vi leier. Videre skilting og merking på hus og tun og 
langs veien opp fra Rondanestien, ca. 3/4 km. 
 
Ubetjente hytter 
Sandfløten har ventet lenge på restaurering. Ganggolv, ytterkledning, tak, vinduer og dører trengte 
både reparasjon og utskifting. Koia eies av Vang Almenning, og vi fikk klarsignal av allmenningen ved 
bestyrer Svenkerud tidlig i året for en materialkostnad på vel kr 50.000, som allmenningen dekket, 
mens HHT skulle stå for dugnadsarbeidet. Rapport fra byggruppa ved Leif Rune Erstad og Thor 
Oppegård: 
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«Etter planlegging og bestilling hjalp Helge Kartomten oss med innkjøring av materialer på vårsnøen. 
På tre kjappe turer var omtrent halve materialbehovet allerede på plass. Utover i mai og juni har en 
ivrig dugnadsgjeng bidratt med å rive og bære, isolere og spikre, montere og male, til vi i slutten av 
juni kunne bære ut verktøy med en sverm av knott rundt oss. I våre fotspor la vi igjen en eim av 
stolthet etter nok et flott gjennomført prosjekt! 
 
I tillegg har det gått med tid for planlegging, koordinering og innkalling til dugnader. Vi har brukt 174 
dugnadstimer og to torsdager hvor vi har fått god hjelp av Olav Martinsen og hans stigjeng. 
Nå står hytta der nesten som før, like rød og innbydende for dagsbesøk og kondisjonerte vandrere. 
Byggruppa takker for tilliten og håper hytta nå kan stå i nye 60 år.» 
I tillegg skal nevnes at stigjengen slo til med utlegging av lemmer og nye klopper på Rondanestien fra 
hytta mot krysset med Jomfrudalsvegen. Meget nyttig for inntransporten av tunge materialer og 
maskiner! 
Tore Swensen tok over som hyttesjef for Sandfløten etter Anne Ringnes i 2016. Velkommen til Tore, 
og stor takk til Anne for innsatsen over mange år! 
 
Snippkoia har i år fått sin kraftige rødfarge forsterket og framstår fin og nybeiset. Kretsen har ordnet 
med brønnen/vannkilden. Den gamle doen bør fjernes. Også på Snippkoia er det ny hyttesjef, Harald 
Hellum har tiltrådt, velkommen til ham. Steinar Østlie har takket av, og takkes så meget for mange 
års innsats, ikke minst i spissen for dugnadsfolket fra Løten krets, som har bygget opp og satt koia i 
stand til ubetjent hyttestatus.  

Svartskogkoia 
Ved Svartskogkoia er vedlikeholdstiltakene som ble påbegynt i 2015 sluttført i 2016. Koia og 
uthusene inkludert vinduer, dører og vindskier er beiset. En taklekkasje på østsiden av verandaen er 
tettet. Det er skiftet ovnsrør i det vestre rommet og montert brannmurplater bak ovnene i begge 
rommene. I løpet av 2015 og 2016 er det dessuten utført en del dugnadsarbeid med hogst, tørking, 
kapping og innbæring av ved i vedskålen.  
 
Halgutusveen: Vanlig vedlikehold utført. Hogd trær og kappet til ved, og det har blitt mye lysere 
rundt hytta. 

Fra hyttene i Stange krets er mottatt rapporter om stort sett ordinært vedlikehold. Gammelsaga har 
fått ny hyttesjef, Ellen Mohaugen, Tangen. Velkommen Ellen, og stor takk til fratrådt hyttesjef Kirsten 
Rommen for trofast oppfølging av koia siden starten. 

Godlidalshytta 
I nydelig høstvær var Godlidalshytta arena for et artig innslag i NRKs og Norsk Tippings markedsføring 
av sin Extra-trekning (tirsdager 18.30, NRK1).  Hans Ruud og Tore Nilsen viste fram DNTs tradisjons-
rike dugnadsinnsats med stier og hytter til skogs og til fjells. I løpet av formiddagsstunden ble både 
fronten på hytta og noen T’er på Rondanestien malt!  Resten må nok vente til sommeren. 

Drift av Lageråkvisla serveringshytte 
HHT har også i 2016 drevet serveringshytta på Lageråkvisla på dugnad blant egne 
medlemmer. Pga. dårlige snøforhold startet vintersesongen først 9. januar, og vi holdt åpent 
alle lørdager og søndager fram til påske, hele vinterferieuka og påsken og et par dager på 
forespørsel fra skole og idrettslag. Høstsesongen strakte seg over åtte søndager fra 28. aug. 
til og med 16. okt. Ny vintersesong startet 2. juledag og varte til og med 6. dag. Til sammen 
ble dette 49 åpningsdager. Vi har etter hvert fått en liten kjerne faste dugnadsarbeidere, 
men i høst kom det også flere nye til, noe som var svært kjærkomment. I 2016 ble det lagt 
ned 880 dugnadstimer på serveringsjobben på Lageråkvisla. I tillegg har både hyttetilsyn Nils 
Jørgen Hervig og løypekjører Helge Kartomten bidratt mye med frakt av varer.  
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Lageråkvisla er en Barnas Turlags-hytte og er tilrettelagt med aktiviteter for barn. Ute er det 
skileikområde og utlån av akebrett, truger og twintip-ski, og inne er det bøker, tegnesaker og 
noe leker. Hytta er et populært turmål både for barnefamilier og andre. 

Stier og løyper 
Rydde og merke stier, legge klopper, snekre bruer, rydde etter trefall, holde på ute og 
oppleve natur samtidig som man er med å skape trygghet i skogen, enten alene eller 
sammen med andre. Dette er oppgavene til stifaddere og dugnadsdeltakere, de som deltar i 
arbeidet med sti- og løypearbeid i HHT. Et viktig og meningsfylt frivillig arbeid.  
Til sammen er det over 80 stifaddere og flere dugnadsdeltakere. Takk til alle for innsatsen. 
 
Sti- og løypeutvalget består av 4 medlemmer. Bente Langøigjelten ble valgt som leder i 2016. 
De andre medlemmene har vært Jan Schrøder for Stange krets, Ola Johan Basmo for 
Ringsaker krets og Jan Johnsrud for Løten krets. Utvalget har hatt to møter i løpet av 2016. 
 
Omtrent 730 km med stier skal ha sitt ettersyn og nødvendig vedlikehold. I 2016 er det 
tilrettelagt drøyt 30 km med nymerking. Det er tre rundturer på Målia på 1, 2 og 3 km. 11 km 

ved Tangen øst, Rotlia og Finnsbråten.  «By-i-millom» mellom 
Moelv og Brumunddal pluss Bjørgeberget er ferdig 
merket/skiltet, og karttavlene kommer opp i løpet av våren 
2017. Mer om dette i årsrapporten til hver krets. 
 
Enhver sti (både gammel og ny) krever vedlikehold. I 2016 ble 
det lagt ut til sammen 700 lemmer. Mange lemmer kjøres ut 
på vinteren. Det koordineres med skiløypekjører. Er stien 
innenfor et naturreservat, må søknad sendes. Sti og løype har 
en god og flink administrasjon i HHT å jobbe sammen med. 
Blåmerker (flis), lemmer og stikker produseres fortsatt hos 
Hamar Arbeid & Aktivitet på Olsrud. 
 

Utvalget arrangerte stiryddingskurs 15/6-16. Det ble holdt i Hamar/Vang som en dugnad på 
stien mellom Nybusetra – Bokhølkoia. Ragnvald Ødegård var kursleder. Kurset var planlagt til 
28/5 men måtte utsettes rett før grunnet flom.  Mistet noen deltakere på grunn av ny dato, 
men en stifadder ble rekruttert. Kurset holdes årlig og er ideelt for nye stifaddere. 
 
Sti og løype presenterte litt av sitt arbeid på høstmøte den 9/10. Vi vil fortsette å vise fram 
det arbeidet som legges ned i en sti for å ha en hyggelig tur og samtidig skryte av den 
frivillige innsatsen og vise fram de fine muligheter vi har lokalt i HHT. 
 
For Hamar/Vang 
Det er avholdt to møter med stifadderne, et vårmøte og et høstmøte. Torsdager er etablert 
som dugnadsdag i Hamar/Vang. Dette vil fortsette i 2017. I 2016 ble det gjennomført tre 
fellesdugnader. På stien fra Jomfrudalsvegen til Sandfløten ble det bygget bruer og lagt 
lemmer. Så fint har du aldri gått til Sandfløten før! Heving av sviller opp av myra på stien 
mellom Nybusetra og Bokhølkoia, samt rydding av kjerr over bekk. 40 sviller ble hevet og 
justert. Ferske boller ble servert i kaffepausen. På Stenfjellet er det lagt ut 20 lemmer på 
strekningen mellom Stenfjellhytta og Appelsinhaugen. Alle stiene tilsett og nødvendig 



 

13 

 

vedlikehold er gjort. Nye lemmer er lagt ut på Lavsjømyra mellom Kveådammen og Målia.  
Til sammen er det rapporter 420 dugnadstimer. 
 

Informasjon 
Informasjonsutvalget har bestått av Nils-Jørgen Hervig (redaktør for HHT-nytt), Ivar 
Helleberg (webredaktør) og Siv Stenseth (leder). Utvalget hadde fire møter i 2016.  
 
Informasjonsutvalget har i tillegg hatt møte med administrasjonen der vi har evaluert og 
endret innholdet i HHT-nytt med mål om mer effektiv kommunikasjon med Barnas Turlag. 
Første utgave i mer begrenset form kom høsten 2016.  
 
HHT-nytt vil bli evaluert videre i 2017 med tanke på eventuell videreføring av 
medlemsbladet og hvilken form det i så fall skal ha. Nåværende redaktør har signalisert at 
han går av etter mange års ansvar for bladet. 
 
Også i 2016 inviterte vi til en fotokonkurranse der det kom inn en rekke gode motiver. De 
beste bildene ble premiert, og bildene er publisert i ulike kanaler. Bildene er spesielt viktige 
for den trykte utgaven, der illustrasjoner av gode turmål og turopplevelser er viktige 
elementer i HHTs kommunikasjon. 
 

Administrasjonen fortsetter sine aktiviteter i sosiale medier. 
Dette er gode formidlingskanaler om alt fra løyper, servering, 
åpningstider og aktiviteter i vårt nedslagsfelt. Kanalene gir gratis 
markedsføring og engasjerer mange. Det er fortsatt viktig å ha 
oppmerksomhet på å øke trafikken i disse kanalene. HHTs side 
på Facebook når raskt de mange brukerne og har nå mer enn 
3.600 følgere. I tillegg har vi egne FB-sider for Barnas Turlag i 
hver kommune + hver serveringshytte, DNT ung og 
Fjellsportgruppa. HHT nærmet seg 1 000 følgere på Instagram 
(@hamarhedemarkenturistforening) ved årsskiftet (se bildet, 
status Insta pr 05.02.17).  
 
Det er sendt ut tre nyhetsbrev i løpet av dette året og det er 
også startet opp egne nyhetsbrev for Barnas Turlag. Det er i all 
hovedsak administrasjonen som benytter og administrerer disse 
informasjonskanalene.  

 
Nettsiden hht.no er et daglig verktøy for HHTs ansatte i informasjonsarbeidet og inneholder 
nyheter og annen viktig informasjon om HHT og HHTs arbeid. UT.no er kanalen for 
formidling av informasjon om hytter, stier og turforslag. UT.no inneholder nå om lag 210 
gode turforslag for vårt område (noenlunde jevnt fordelt på de fire kommunene). Ansatte 
sørger for de fleste oppdateringene og ny informasjon på hht.no. Antall registrerte besøk på 
hht.no i 2016 var på 381 913, en økning i forhold til 2015 da tilsvarende tall var 329 634. En 
hovedgrunn til det er nok lang og god skisesong. Det er litt færre sider per besøk, 1,89 mot 
2,12 i 2015. Antall registrerte sidevisninger var 720 903 mot 699 076 i 2015, dvs. en svak 
nedgang. (Kilde: Google Analytics). 
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Hovedmengden av trafikken kommer fra Norge. Det utgjør 95,4 prosent av alle besøk, så er 
det stor spredning på resten av verden (ingen andre land står for mer enn 1 prosent, som en 
kuriositet er iflg. Google 144 land registrert på besøksstatistikken. Mer enn 20 land er ikke 
registrert på besøksstatistikken ;-)). Besøkstallene varierer som tidligere mye gjennom året 
på grunn av at informasjon fra værstasjonen har størst interesse i skisesongen. I 
sommermånedene mai - september  var gjennomsnittlig antall økter ca. 400 per dag (ca. 165 
brukere per dag).  

Turer og aktiviteter 
Turutvalget har bestått av Turid Borud (leder), Torunn Holt Jensen, Anne Ringnes, Nina Sollie 
(fjellsportgruppa), Kari L. Austlid (Stange krets), May Kristin Pedersen Tangen (Ringsaker krets), 
Ole Iver Morthov (Løten krets) og Anne Helga Melting (administrasjonen/sekretær).  
Vi bestreber å ha et turprogram som favner hele spennet fra det enkle og nære til det mer 
krevende, fra trilleturer i Barnas Turlag til toppturer med fjellsportgruppa. 
HHT har til sammen avholdt 205 turer/leire med totalt 7652 deltagere. Det er både flere turer og 
flere deltagere enn året før.  
 
For å kunne tilby våre medlemmer et bredt tilbud av turer og opplevelser, er vi avhengig av gode 
turledere. HHT har ca. 60 turledere som bidrar med forslag til et allsidig turprogram gjennom 
hele året. Turlederjobben utføres helt og holdent som dugnad. HHT arrangerte også i 2016 et to-
dagers grunnleggende turlederkurs som kvalifiserer til å lede dagsturer i nærområdet. Dette gir 
oss nye turledere med nye ideer. 

 

Barnas Turlag 
2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 

Ant. medlemmer i BT   432  474  492  492 504 572 617 
Ant. deltakere på BT-turer   873  1504  1016  1021 1168 1227  1367 
(her er ikke trilleturene tatt med) 
Ant. deltagere på familiearrangement 2140  1970  1575  2085 1980 1920 2520 
 
 
Familiedager 

Kom deg ut-dagen på vinteren samlet også i 2016 mye folk, men 
været gjorde nok sitt til at det kom en del færre enn de siste årene. 
Lageråkvisla og Knuken hadde begge arrangement denne dagen. Det 
kom omlag 250 til Lageråkvisla og 70 til Knuken, og vi takker for all 
hjelp fra alle samarbeidspartnere og glade HHT'ere på dugnad!  
Åkersætra og Kvennstugua var arenaer for Kom deg ut-dagen på 
Hedmarken i september 2016. Om lag 400 deltagere møtte opp på 
Åkersætra hvor man fikk oppleve alt fra kanopadling, stylter, foto-

orientering, hest og kjerre, natursti, orientering, barkebåtspikking og Geirr Lystrup som sang 
og spilte egne sanger. For fjerde gang var det et Kom deg ut-arrangement på Kvennstugua. 
Her kom det også nesten 400 deltagere – veldig gledelig med ny deltagerrekord der! 
Turbotunnelkrabbing, pinnebrødsteking, brikkeløype og TurTipp var nok de mest populære 
aktivitetene. Takk til alle gode samarbeidspartnere! 
 
Finn Fram-dagen ble arrangert både i Løten, Ringsaker og Hamar. Også dette var godt 
besøkte arrangementer, og det er en fin arena for Barnas Turlag til å rekruttere nye 
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turdeltagere! I både Løten og på Vollkoia kom det 150 deltagere, mens det for andre året på 
rad ble arrangert to Finn Fram-dager i Hamar kommune. Det kom henholdsvis 300 deltagere 
i Ankerskogen og 150 deltagere ved Flekkenga barnehage på Ingeberg. 
En nyhet i 2016 var en egen Familiedag på Målia i august som HHT arrangerte i samarbeid 
med en rekke andre lokale lag og foreninger. Her var det muligheter for å prøve mange 
spennende aktiviteter. Både Stouslandhytta, den selvbetjente hytta og serveringshytta var 
åpne, og ca. 500 personer kom til Målia denne augustdagen. 
 

   
Familiedag på Målia     Friluftsskole 

 
Leirer 
VinterBaseCamp 
VinterBaseCamp ble arrangert på Åkersætra i 2016, og det ble en nedgang fra 2015 når det 
gjaldt antall deltagere. 10 deltagere lagde liv og moro rundt Åkersætra, samt at økter med 
skredsøking og isfiske (med kjentmann fra Pihl AS) gjorde sitt til at deltagerne fikk oppleve 
vinterfriluftslivet i Åstdalen på en variert og trygg måte. Halvor Johansen Mære var 
hovedleder på leiren og hadde med seg fem praksisstudenter fra friluftsliv årsstudium på 
Høgskolen i Hedmark. 
 
Friluftsskole 
For aller første gang arrangerte HHT i 2016 en Friluftsskole for barn, primært i alderen 9-12 
år, den første uka i sommerferien. Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og 
ungdom som arrangeres mange steder i Norge, og er et samarbeid mellom Den Norske 
Turistforening og Friluftrådenes Landsforbund. 
Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne en god start på sommerferien gjennom lek og 
moro ute på tur. Friluftsskolen arrangeres på dagtid i perioden kl. 09.00-15.00 over 5 dager. 
Friluftsskolen er åpen for alle, og i 2016 var det 20 ordinære deltagerplasser. I tillegg satte 
HHT av fem gratisplasser, disse deltagerne ble rekruttert via flyktningkontoret i Hamar 
kommune. 
På Friluftsskolen fikk deltagerne prøve seg på mange morsomme leker ute i naturen, i tillegg 
til å bli kjent med allemannsretten, kartforståelse, vannaktiviteter som bading og fisking, 
grilling og mye mer! Friluftsskolen ble bemannet med fire lønnede ledere fra HHT. 
 
Turboleir 
40 deltagere var samlet på Åkersætra i månedskiftet juni/juli 2016. Hedda Bulie Haanæs var 
hovedleder for Turboleiren, og hadde også med seg tre andre voksne ledere og fire 
ungdomsledere. Aktiviteter som kanopadling, natursti, fisking, bading, «Mesternes Mester» 
og mye mer gjorde sitt til at uka ble minneverdig for både ledere og deltagere! 
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Sommerleir på Åkersætra  
Som i 2015 tok grunneier Pihl initiativ til en leir på Åkersætra sommeren 2016. Dette ble et 
svært positivt samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune (kultur + barnevern), 
grunneier, Ringsaker jakt- og fiskeområde og oss. Det ble en femdagers leir for barn som 
ellers ikke drar mye på ferie, rekruttert gjennom barnevernskontoret i Ringsaker kommune. 
Tre voksne ledere. Mange gode aktiviteter, og de ni barna hadde svært gode dager. Leiren vil 
bli gjentatt sommeren 2017. Det blir ikke informert om denne i eksterne kanaler. 
 
SommerBaseCamp 
Leiren ble fulltegnet tidlig i 2016 (en hel skoleklasse fra Storhamar var med!), og nytt av året 
var at man overnattet i lavvoer ulike plasser i Åstdalen og Øyungsfjellet.  
 
NewtonCamp 
I høstferien ble NewtonCamp arrangert på Skolla. 8 deltagere fikk lære om geologi, lage 
drikkevannsfilter, bygge mini-katapult, konstruere og bygge bro i tillegg til de tradisjonelle 
leiraktivitetene som Energikamp, kveldssamlinger i lavvoen og matlaging på bål mm. Denne 
leiren er et samarbeid mellom HHT og Tekna avd. Hedmark og Oppland. Torkel Torve var 
hovedleder fra HHT og hadde med seg to ledere med realfagkompetanse som ble ansatt av 
Tekna. 
 

DNT ung Hedemarken 

DNT ung Hedemarken hadde 573 medlemmer i 2016, en økning på 16,9 % fra 490 
medlemmer i 2015. Ungdomsmedlemmene har ingen egen gruppe med eget styre i 
organisasjonen. Store deler av planleggingsarbeidet ble gjennomført av aktivitetskonsulent 
Knut Einar Nordhagen. Knut Einar var hovedansvarlig for Skolemesterskapet i friluftsliv og 
Opptur i tillegg til at DNT ung Hedemarken bl.a. arrangerte isklatring på Biri, hundekjørings-
dag på Kroksjøen, kajakk-kurs på Mjøsa og hyttetur til Svartskogkoia. 
Den ukentlige aktiviteten hver uke med base på Naturens hus ble videreført i 2016. Hver 
tirsdag kl. 18.00-20.00 samles ungdommer til aktivitet. Knut Einar Nordhagen og Marte 
Berntsen (fra Frisklivsentralen i Hamar) leder aktivitetene. Målet med opplegget var å få en 
fast kjerne som møtes ofte til DNT ung-aktivitet, og dette må sies å være oppnådd. 
Eksempler på aktiviteter for denne gruppa er «Urbane turposter», kart og kompass, GPS, 
reflekstur, lage bål, mat på bål, men de har også hatt inspirasjonskveld med turforedrag av 
Morten Nordhagen osv. Sommeravslutningen i 2015 ble lagt til Åkersætra leirsted. Tre av 
ungdommene i denne kjernen har deltatt på regional DNT ung-samling, og to deltok på DNT 
ungs landsmøte på Saltfjellet i Nordland. 

      
DNT ung tirsdag – på Ferskingkurs   Skolemesterskapet i friluftsliv for vg skoler 
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Skolemesterskapet i friluftsliv 
Skolemesterskapet i friluftsliv for videregående skoler ble arrangert for 7. gang, som en 
etterfølger av 61°nord som ble arrangert i 2009. Hele 11 lag (ny deltagerrekord) fikk brynt 
seg på diverse oppgaver i området ved Sætersjøen i Nord-Odal, med bl.a. et besøk i 
klatreparken Stiggarti som DNT Odal har bygget opp og drifter på dugnad. DNT Odal la til 
rette for, et godt eksempel på samarbeid på tvers av medlemsforeninger i Innlandet. 
Stange videregående skole stakk av med seieren i 2016! Dette arrangementet er et 
samarbeid mellom HHT og og Hedmark fylkeskommune, med andre bidragsytere i tillegg 
(blant annet praksisstudentene våre fra Høgskolen i Hedmark). Samarbeidet fortsetter i 
2016. 
 
OPPTUR 
OPPTUR er dagen der alle 8. klassinger + lærere på Hedmarken blir invitert med ut på tur. 
OPPTUR ble arrangert med samme modell som foregående år, med mer fokus på nærmiljø 
friluftsliv og med mindre busstransport. Derfor ble det arrangert tre parallelle OPPTUR-
arrangementer i 2016. 
OPPTUR samlet ca. 1100 deltagere, fordelt på de tre turene Løten-Ilseng, Lille Hamar-runden 
på sykkel og rundtur i Byhagan og Aslamarka i Brumunddal. Margrete Ruud Skjeseth, Knut 
Einar Nordhagen og Ola Johan Basmo var arrangementsansvarlige på hvert sitt sted. 
Onsdagsgruppa og Skogsjentenes klubb var med som avgjørende medhjelpere underveis. På 
Hamar deltok lærerstudenter fra Høgskolen i Hedmark med diverse aktiviteter i målområdet, 
mens elever fra Jønsberg vgs hadde aktiviteter langs løypa mellom Løten og Ilseng. Vi 
fortsetter OPPTUR etter samme modell i 2016. 

Fjellsportgruppa 

Fjellsportgruppa satser aktivt på kompetanse og skal være en ressurs på dette feltet også for 
øvrige deler av HHT. Medlemmer av fjellsportgruppa har bidratt aktivt med kursvirksomhet 
for HHT, og som turledere også for turer på HHTs øvrige program. 
Styret har i 2016 hatt fokus på å utvikle et større og mer aktivt fjellsportmiljø, blant annet 
gjennom samarbeid med øvrige fjellsportgrupper i mjøsregionen, ved å arrangere sosiale og 
faglige møter/arrangementer og ved å tilby et variert turprogram med varierende 
vanskelighetsgrad. 
Det er avholdt to formelle styremøter i 2016; ett i vårsesongen og ett i høstsesongen. Styrets 
leder har vært Nina Sollie. Ove Haugereid og Anders Flatla trådte ut av styret i løpet av året. 
Styret har, i tillegg til leder, etter dette bestått av Per Bergsvein Støen, Jon Simensen og Hans 
Christian Johnson. Håvard Storås trår inn i styret fra 2017. Leder deltar i turutvalget og har 
deltatt i ett utvidet styremøte i HHT.  

Fjellsportgruppa har i 2016 hatt et variert 
turprogram med jevnt over god deltakelse.  
I februar ble den tradisjonelle 
fjellsportsamlingen på Bessheim arrangert i 
samarbeid med fjellsportgruppene i 
Lillehammer og Gjøvik. Det ble denne gang 
arrangert et skredkurs (se bildet) en av 
dagene med godt kvalifiserte instruktører. 
Arrangementet ble gjennomført helgen før 
de nye fjellvettreglene ble lansert, hvor 
viktigheten av kunnskap om risikofaktorer – 
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som for eksempel skredfare – er fremhevet. Samlingen og kurset ble svært godt mottatt og 
samlingen hadde over 30 deltakere.  
I begynnelsen av mars ble det arrangert en sosial fjellsportkveld på Naturens Hus med i 
underkant av 30 deltakere. Turprogrammet for 2016 ble presentert, og det ble holdt et 
foredrag om Høgruta i Jotunheimen.  
I begynnelsen av mai ble «Uren Luren Himmelturen» arrangert; topptursamling på ski med 
opphold på Leirvassbu. Det var mange deltakere til tross for varierende vær.  I slutten av mai 
ble det arrangert vårskitur til Rasletind, en av de lettere tilgjengelig 2000-meterstoppene ved 
Valdresflya. Også denne turen hadde god deltakelse. 
På turprogrammet stod også en gammel «klassiker»; tur til Falketind og Uranostind i august. 
På grunn av dårlig værmelding var det stort frafall av påmeldte deltakere, og det var ikke 
forsvarlig å gjennomføre turen til Falketind som planlagt. Søndagens bre- og topptur til 
Uranostind ble imidlertid gjennomført, og det ble en fantastisk tur i strålende vær!  
Topptursamling i Leirdalen i august, og førjulsturen til Rondvassbu i slutten av november ble 
avlyst på grunn av dårlig vær. 

Onsdagsgruppa 

Det var 11 onsdager mellom nyttår og påske, og da var Onsdagsgruppa på tur. Den 6. januar 
var det ikke skiføre, så de som møtte opp, gikk på beina rundt Vollkoia. De andre onsdagene 
var det svært bra løyper. Harald Normann og Dag Erik Hovde var fyrbøtere på begge hyttene 
og vertskap på Blåmyrkoia. På Vollkoia var forskjellige medlemmer av Onsdagsgruppa 
vertskap. Boller ble bakt til alle turene, og deltakerne på begge hyttene fikk en bolle hver  på 
hver tur. På Blåmyrkoia møttes alle til allsang og opplesning  klokka 12. Etterpå fortsatte 
hver og en den skituren som passet dem. Til sammen var det 383 deltakere på de 11 turene, 
derav 86 på Vollkoia. Sissel Ravnsborg var turleder. Skisesongen ble som vanlig avsluttet på 
Buttekvern. Sidsel Gotaas viste bilder fra turene. 

    
I februar arrangerte vi åpent møte på Ringsaker bibliotek, Brumunddal  med 
presentasjon av Onsdagsboka (en samling av dikt og sanger forfattet av vår husdikter 
Hans Peder Narbuvold).  Her møtte det opp 70 personer.  
 
Våren startet vi med å være mannskap på OPPTUR for 8.-klassingene i HHT-området. 
Sommeren og høsten fortsatte vi med  turer til fots. Turstier fant vi fra Ring i nord til Vallset i 
sør, Nordhue i øst og Mjøsa i vest. Totalt 11 turer med 383 deltagere. Stein Sørum og Laila 
Mærde Dragerengen var turledere. 
 
Fjellturen gikk 22.-25.august for tredje gang til Beitostølen. Vi bodde på Radisson Blu, med 
svært hyggelig betjening og fantastisk mat. Hver dag kunne vi velge mellom tre turer: kort, 
middels og lang. De to første dagene med flott vær og utsikt, den tredje med regn og tåke. 
Høstavslutning på Buttekvern. Stein Sørum og Sidsel Gotaas viste bilder fra sommer-
sesongen. Vi avsluttet som vanlig året med førjulssamling på Vollkoia. Da var det kakespising 
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og allsang med trekkspillmusikk. Onsdagsgruppa har i 2016 hatt 912 deltakere på 27 
arrangementer; Opptur, andre dugnader og styremøter ikke medregnet. Vi har vasket 
Vollkoia vår og høst og hatt HHT-stand på arrangement for eldre på Domkirkeodden. 
 
Styret har bestått  av Stein Sørum (sommerutvalget), Liv Wikstrøm (fjellturutvalget), 
fram til august var Sissel Ravsborg leder og sekretær, deretter tok  Laila Mærde Dragerengen 
over det vervet. Vinterutvalget har bestått av Sissel Ravnsborg, Dag Erik Hovde og Harald 
Normann, sommerutvalget av Stein Sørum og Laila Mærde Dragerengen, fjellturutvalget av 
Liv Wikstrøm, Erik Mathiesen, Stein Sørum, Frøydis Tuven. Hjemmesideansvarlig har vært 
Harald Normann og Laila Mærde Dragerengen, med tekst og mange bilder fra Sidsel Gotaas. 
Eva Jønsrud og Oddmund Lunna har også bidratt med bilder. 

Butikk/turinformasjon 

HHT-butikken i Hamar sentrum er både butikk og turinformasjon/kontor og en viktig kanal 
mot både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi har byens beste utvalg i kart og selger ellers 
ullundertøy, ytterbekledning, sekker og diverse turutstyr. 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 alle varer.  
Omsetningen har gått noe ned fra 2015 (som var et svært godt år takket være de nye 
turkartene Stange og Hedmarksvidda og nyutgivelse av boka om Hedmarksvidda), men ligger 
over 2014-tallene. Salgsinntekter i butikken (minus salg av medlemskap og ekskl. mva) var på 
kr 690.250,-. 
Butikken har bra beliggenhet ved østre Torg, men lokalene er trange, og vi føler sterkt behov 
for nye og større lokaler. HHT er medlem av Hamar Sentrum AS. 
 

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 

Vi koordinerer Turposter på Hedmarken i de fire kommunene, og her ser vi svært god 
aktivitetsutvikling. Urbane turposter Hamar ble i år med i malen for «Stolpejakten», og vi fikk 
dermed bedre registreringer fra alle som deltar. Svært gode tall! Vi hadde også en 
skolesatsing overfor skolene i Ringsaker, Hamar og Stange (Løten har hatt en egen 
skolekonkurranse i mange år). Dette medførte at alle skoleklasser fikk sin kommunes 
turposthefte og ble oppfordret til å bruke dette i skoletid og fritid. Vi vet at mange 
skoleklasser etter hvert har gjort det. Vi kommer til å fortsette å dele ut hefter til 
skoleklasser. HHT har vært pilot/tester for den nye DNT-appen Sjekk Ut som skal lanseres i 
slutten av april 2017 for digital kvittering av turposter. Dette tar vi i bruk i Stange, Ringsaker 
og Løten i kommende sesong. 
Sparebanken Hedmark og Ankerskogen svømmehall har også i år spleiset på deltaker-
premien til barn og unge som har klart kravet (tatt 60% av postene i sin kommune) – og av 
de 880 som klarte kravet har 599 brukt premien før fristen 31.12. Vi får svært gode 
tilbakemeldinger på premien – tusen takk til banken og Ankerskogen! (Den glade nyheten er 
at de vil gjøre dette i 2017 også!)  
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I tillegg til vårt vanlige turprogram har vi også samarbeid med kulturkontoret i Hamar 
kommune om et eget turopplegg for voksne som sliter psykisk. Her har vi en fast turleder fra 
HHT som planlegger og er ansvarlig for alle turene – og i tillegg har kommunen flere ansatte 
med som følger opp brukerne/deltakerne. Denne gruppen har gjennomført 10 turer i 2016 
(117 personer til sammen). 
 

Nytt i 2016 er tilbud om friluftsliv for utviklingshemmede, annenhver uke på onsdag 
ettermiddag. Vi startet opp i september i Trollparken ved Åkershagan og har hatt svært godt 
frammøte, totalt 220 deltagere på 8 ganger. Dette er et enkelt opplegg med tur, aking eller 
andre uteaktiviteter etter vær og føre, og vi avslutter alltid med kveldsmat og sang ved 
bålet. I januar 2017 flyttes «basen» til uteområdet og lavvo på Lovisenberg barnehage/skole. 
Dette opplegget er del av en nasjonal DNT-satsing der vi på Hamar er tidlig ute med å kaste 
oss med. Prosjektlederen (Eirik Dahl) flyttet til Hamar sommeren 2016 og deltar aktivt på 
opplegget vårt i tillegg til våre turledere fra administrasjonen/frivillige som følger opp dette. 
 

Samarbeidsparter og utviklingsprosjekter 

 Svært godt samarbeid med de store grunneierne i vårt område: Pihl AS, Furnes, Vang, 
Løiten, Romedal og Stange allmenninger. I 2016 vil vi særlig takke Vang Almenning for 
deres betydelige støtte til utbedringene på Sandfløten (de tok alle kostnader, og vi 
gjorde jobben på dugnad).  

 Høgskolen i Hedmark, friluftslivslinjen på Elverum, deltok med hele klassen for å lage 
skileikanlegg på Lageråkvisla til Kom deg ut-dagen. Vi har også hatt 5 studenter i praksis 
som i tillegg har hatt ansvar for opplegg til VinterBaseCamp og skolemesterskapet. Vi er 
også godt fornøyd med samarbeidet med lærerstudentene med fordypning i kroppsøving 
om planlegging/innspill for turopplegg og at de var med og arrangerte OPPTUR Hamar 
med imponerende mange aktiviteter.  

 Tekna i Hedmark/Oppland har også i år vært med som medarrangører av NewtonCamp 
på Skolla. En super leir med kobling realfag og friluftsliv. 

 Sparebanken Hedmark har vi fast sponsoravtale (kr 30.000) med, og de gir oss også årlig 
gave gjennom gaveutdelingen med særlig fokus på barn og unge. De har også de fire 
siste årene bidratt med flotte deltakerpremier til barn/unge som tar minst 60% av 
postene i Turposter på Hedmarken. Tusen takk! 

 Norsk Tipping har i mange år vært en solid sponsor, og de siste årene har vår avtale blitt 
innlemmet i DNTs turpartneravtale. Det betyr at vi har møter sammen med DNT sentralt. 
Lokalt har vi også et godt samarbeidsarrangement i Høsttur i tippestiene i Furuberget i 
oktober.  

 Vi har hatt befaringer og møter angående om det er aktuelt å opprette en ubetjent hytte 

Deltakerstatistikk turposter 2016

 Innleverte 

kort 

 innleverte 

kort i 2015  Totalt ant klipp 

 Totalt 

antall klipp 

i 2015 

Barn/unge 

innlevert

Barn/unge 

klart kravet

Ant pers 

tatt alle 

postene

Ringsaker 1 210            (1197) 10 131                   (10 155))  330 740

Løten 270               (234) 2 257                     (2 032) 149 145 108

Stange 381               (331) 3 300                     (2 638) 172 172 238

Hamar 1 870            (566) 42 370                   (21 266) 236 ** 233 433

sum totalt 3 731            (2 328) 58 058                   (36 091) 880 1519
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i forbindelse med nedlagte jernbanestasjoner (i vokterboligen) langs nasjonal sykkelrute 
7 (fra Halden til Trondheim) men som her har en runde rundt Mjøsa – Mjøstråkk. I 
september åpnet 18, 5 ny trase fra Minnesund og nordover i forbindelse med at 
anleggsarbeidet ny jernbane og E6. Vi har hatt en del kontakt med 
Fortidsminneforeningen ang vokterboligen på Espa men den er i dårlig stand og der skal 
det være anleggsfase til 2023. Framtiden er fortsatt usikker for det huset som ligger på et 
svært attraktivt friluftsområde (når toget blir flyttet opp i bru). Vi har imidlertid landet på 
at vokterboligen på Morskogen stasjon ligger klar og istand. Vi (HHT og Eidsvoll turlag) 
har nå avtalt med Eidsvoll kommune at vi får bruke den vokterboligen til ubetjent hytte 
med planlagt åpning 01. mai 2017. Vi tror dette blir en spennende utvikling for nærmiljø 
friluftsliv og sykkel i Hamarregionen. 
 

Økonomi 
Økonomisk har 2016 blitt som forventet, et lite overskudd i drifta, men underskudd totalt 

(740.000 kr) da hytta på Øyungen kostet 1,2 mill. Inntektssiden er som forventet både salg i 

butikk, tilskudd i prosjekt og økning i aktivitet. Medlemsvekst virker positivt på 

inntektssiden. HHT har god økonomisk oversikt og styring gjennom året. I 2017 og 2018 får vi 

store kostnader ved bygging av ny hytte på Øyungen, det blir viktig å søke tilskudd til dette 

prosjektet, her bør det være gode muligheter for solide bidrag. Egenkapitalen er nå på ca. kr 

4,5 mill 

Styret takker alle som har gitt HHT bidrag til drift, utvikling og aktiviteter i 

2015! En spesiell takk til ansatte som har stått på og lagt til rette slik at vi kan 

være stolt av resultatene i 2016, takk til alle som har bidrag med dugnads 

arbeid. God tur i naturen også i 2017! 

Hamar den 15. mars 2017 

 
Kristen Bartnes          Siv Stenseth             Tore Nilsen              Turid Borud         Hilde Skar 
 
Helge Stikbakke           Steinar Østlie           Aud Norstad            Bente Sund Langøigjelten 
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ÅRSREGNSKAP FOR HHT MED NOTER  

 

REGNSKAP PR. 31.12.
NOTE REGNSKAP

INNTEKT 2016 2015

Medlemskontingent 1 755 077    1 655 187    

Losji- og leieinntekter 228 668       248 994       

Fellesturer og leire 331 884       350 190       

Salg butikk 690 250       876 875       

Salg Lageråkvisla 169 508       138 992       

Off. og private tilskudd inkl.barne-og ungdoms

aktiv., samarbeidsavt. og reklameinnt. 4 1 968 383    2 437 617    

Renteinntekter 49 585         86 379         

Sum inntekter 5 193 354    5 794 235    

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 1 969 105    1 819 949    

  Drift av kontor 349 426       370 267       

  Møteutgifter 57 541         65 651         

  Reiseutgifter 34 154         46 690         

  Profilering 47 421         43 734         

  Folkehelseprosjekter 68 720         59 375         

  Kurs og kompetanse, turledelse 30 904         92 545         

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 108 285       105 665       

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000         

  Fellesturer 284 617       206 550       

  Fjellsportgruppe 13 488         -               

Informasjon

  HHT-nytt 90 106         97 098         

  Internett 11 529         20 088         

  Værstasjon Stenfjellet 5 246           -19 654        

Stier og løyper

  Skilting og merking 237 468       240 777       

  Tilskudd løypekjøring 155 466       152 223       

Hyttedrift

  Vedlikehold og investering 2 1 899 974    816 149       

  Forsikring og annen drift 86 502         83 110         

Butikkdrift - kjøp varer 376 828       448 089       

Lageråkvisla - kjøp varer 63 574         68 617         

Gaver og representasjon 32 857         46 321         

Sum utgifter 5 933 211    4 773 245    

Årets resultat -739 857      1 020 990    
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BALANSE PR. 31.12. 2016 2015

EIENDELER NOTE

OMLØPSMIDLER

Varelager 393 345       426 546         

Diverse fordringer 302 871       95 000           

Bankinnskudd 1 5 388 907    6 299 719      

Kasse 4 104           6 984             

SUM EIENDELER 6 089 227 6 828 249

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Fri egenkapital 3,5 4 541 364 5 281 221

SUM EGENKAPITAL 4 541 364 5 281 221

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 67 120 127 559

Skyldig off. avgifter 139 368 151 637

Skyldig lønn 169 916 168 495

Forskuddsbetalt kontingent 1 086 000 1 048 000

Annen kortsiktig gjeld 85 459 51 336

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 547 863 1 547 027

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 089 227 6 828 249
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016

NOTE 1 BANKINNSKUDD

Driftskonto 1 651 549,55

Sparekonto 3 594 029,62

Reisegarantikonto 53 129,00

Kredittkort 30 651,00

Skattetrekk 59 548,00

Til sammen 5 388 907,17

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. 5 281 221,00  

Årets -739 856,63    

Egenkapital 31.12. 4 541 364,37  

NOTE 4 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Hedmark Fylkeskommune, fri luftstiltak MD 100 000           

Hedmark Fylkeskommune, aktiv.støtte barn og ungdom 110 000           

Hedmark Fylkeskommune, turskiltprosjekt 65 000             

Hedmark Fylkeskommune, skolemesterskap 40 423             

Hedmark Fylkeskommune, OPPTUR 32 000             

Hedmark Fylkeskommune, skolesatsing turposter 40 000             

Hamar kommune, turprogram psykisk helse 5 000                

Hamar kommune, org.tilskudd 32 800             

Løten kommune, spil lemidler, anleggstilskudd Målia 411 000           

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000             

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 40 000             

Hed. Fylkeskommune, Hamar, Stange og Løten kommune, fri luftsliv utviklingsh. 25 000             

DNT, kom deg ut 32 900             

DNT Frifond 290 693           

DNT, formålskapital 35 883             

DNT/ Norsk Friluftsliv, fri luftskole 43 000             

Norsk Tipping sponsor via DnT 80 000             

DNT skole - DN 245 000           

Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, turposter 30 000             

Norsk Friluftsliv, arr.utgifter teltjakten 5 000                

Norsk Tipping, Grasrotandel 18 599             

Momskompensasjon 246 685           

Støtte ti l  skilt i  Ilsengstiene (fra Bamsebo barnehage og Ilseng Arbeiderlag) 9 400                

Til sammen 1 968 383        

NOTE 5 SPILLEMIDLER TIL GODE KOMMUNALE FORVENTET

SPILLEMIDLER TILSKUDD UTBETALT

Åkersætrabrua 717 000            239 000              2017/2018

717 000            239 000              
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2017–2018  
(basert på strukturen fra DNTs gjeldende veivalgsdokument) 
Målområde 1: Medlemmer og potensielle medlemmer 

Rekruttering/verving  

 Aktivitet/fokus på medlemsverving på serveringshyttene. Infoutvalget følger opp 

 Flere Barnas Turlag ressurspersoner som bidrar i lokale nærmiljøer 

 Kommunisere medlemsfordeler godt 

 Butikken: viktig medlemsservice. Det ville være en fordel å finne bedre lokaler for butikken 
(men med like god beliggenhet)  

 

Målområde 2: Tilbud 
Hytter    

 God drift på våre serveringshytter og overnattingshytter 

 Fokus hytte- og ruteplanen. Momenter: Kompetanseutvikling, vedlikeholde og gjøre koiene 
innbydende, booking, åpne koier/nødbuer, selvbetjente hytter. Sette opp 5 års langtids 
vedlikeholdsplan (rullerende) for hyttene våre.  

 Mjøstråkk og sykling. Åpne ny ubetjent hytte: Morskogen vokterbolig, samarbeid med 
Eidsvoll kommune og Eidsvoll turlag 

 Forberede ny selvbetjent hytte på Øyungen (ferdigstilles 2018) 
 
Stier 

 Merke nye stier og følge nasjonal mal for gradering på skilt og kart. Ferdigstille Hamarstiene 
inkl Jessnesrunden. 

 Vedlikehold og jevn drift på våre merkede stier. 

 Jevnt fokus på økt bruk av våre tilrettelegginger for friluftsliv. Koordinere Turposter på 
Hedmarken og videreutvikle med digitale løsninger (i samarbeid med DNT, første sesong 
2017) 

 I 2018 er DNT 150 år: 
o Vi i HHT ønsker å gjennomgå og ruste opp Rondanestien og «matestier» 
o Planlegge og gjennomføre ny selvbetjent hytte på Øyungen 
o Forberede Stenfjellhytta 50 år i januar 2018 

 
Fellesturer og arrangement 

 Forbedre tilbudet og øke antall deltakere på fellesturer – ikke flere turer.  

 Lære barn i å bli glad i å ta vare på naturen, lære det enkle friluftsliv, sporløs ferdsel. 

 Folkehelsefokus på integrering, også med turgåere med funksjonshemninger og 
utviklingshemmede. Finne gode former for integrering på våre arenaer. 

 Fokus god drift i alle turgruppene våre. 

 Ta vare på de turlederne/ressurspersonene vi har, og jevnt fokus på å rekruttere inn nye, f 
eks fadderordning for nye turledere, systematisere oppfølgingen. 
 

Målområde 3: Naturforvaltning 
 Delta i lokale høringer og forvaltning i verneområder + utbygginger av 

boligområder/veier/jernbane. Organisere dette arbeidet bedre i styret/administrasjonen. 

 Følge opp DNT arbeidet naturvern 

 Ta vare på koier og bidra til skogsdrift-historikk(lokalhistorie). Miljøinformasjon om vårt 
område med særlig fokus villrein. 

 Naturforvaltning integrert i turlederansvaret 

 Grønn infrastruktur: følge opp stitilbud knyttet til offentlig kommunikasjon, eks stasjonsstien 

 Videreutvikle FNF (i ny organisering) og oppfølging av aktuelle temaer  

 Tydeligere miljøvurdering av vår egen aktivitet 
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Målområde 4: Organisasjon 
 Videreutvikle organisasjonen. 

 Oppmuntre flere til å delta på turlederutdanning, integrere flere i HHT/ DNT-systemet 
gjennom dette. 

 Rekruttere nye og yngre dugnadsfolk, ta godt vare på dugnadsånden.  

 Kvalitet hyttedrift/HMS og sikkerhet turer/aktiviteter basert på sikkerhetsutvalgets mal. 
Oppfølging og god forankring 

 Videreutvikle samarbeidet med andre foreningene i DNT med særlig vekt på Hedmark og 
Oppland 

 Kurs. Opplæring i friluftsliv / naturgrunnlaget 

 Utvikling av turlederkompetanse i HHT gjennom kursing, deltagelse på turer, samlinger og 
løpende oppfølging av kurs-deltakere. Dette gjelder alle nivåer. Spesifikt for fjellsport blir det 
særlig viktig å utvikle og sikre kompetansen innenfor skred, bre, klatring, instruktørutdanning 
for turledelse, faglige møtepunkter, seminarer, forum osv. og organisasjonsoppfølging.  

 Godt samarbeid med grunneiere (partnerskap) og bedrifter 

 Diskutere funksjonsområde Ringsaker nord, internt i HHT og med DNT Lillehammer 
 

Målområde 5: Kommunikasjon 
 Ha gode bindeledd til medlemmene, og mellom medlemmene og andre. Knytte flest mulig, 

medlemmer og interesserte, opp mot kommunikasjonen på de digitale mediene.  

 Aktiv bruk av sosiale medier både for å rekruttere medlemmer og markedsføre foreningen og 
spre turglede 

 Barnas Turlag-kalendere fortsetter. HHT-nytt formidler resten av turprogrammet og har 
saker i tillegg, dette blir evaluert i løpet av året. 

 Facebook-sider og grupper både for hovedforeningen, grupper, serveringshyttene og annet. 
Jevnt med oppdateringer. Følge opp Instagram jevnlig. 

 En god og korrekt turbeskrivelse på nett er avgjørende. Skrive en turrapport i etterkant av 
turen, se på struktur kommunikasjon på dette. 

 Sende nyhetsbrev jevnlig/etter behov 

 Få på plass bildearkiv og dokumentdeling/arkiv for administrasjon og tillitsvalgte.  
 
 
 

MÅL: Passere 700 medlemmer i Barnas Turlag og 
 i hele HHT: 5.500 medlemmer innen 2018. 

. 
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Budsjett 2017 

 
  

REGNSKAP BUDSJETT

INNTEKT 2016 2017

Medlemskontingent 1 755 077    1 800 000   

Losji- og leieinntekter 228 668       250 000      

Fellesturer og leire 331 884       350 000      

Salg butikk 690 250       680 000      

Salg Lageråkvisla 169 508       175 000      

Off. og private tilskudd, sponsorer og gaver

 1 968 383    2 537 000   

Renteinntekter 49 585         40 000        

Sum inntekter 5 193 354    5 832 000   

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 1 969 105    1 990 000   

  Drift av kontor 349 426       380 000      

  Møteutgifter 57 541         75 000        

  Reiseutgifter 34 154         50 000        

  Profilering 47 421         60 000        

  Folkehelseprosjekter 68 720         100 000      

  Kurs og kompetanse, turledelse 30 904         100 000      

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 108 285       120 000      

  Onsdagsgruppa 10 000         10 000        

  Fellesturer 284 617       300 000      

  Fjellsportgruppe 13 488         10 000        

Informasjon

  HHT-nytt 90 106         90 000        

  Internett 11 529         20 000        

  Værstasjon Stenfjellet 5 246           20 000        

Stier og løyper

  Skilting og merking/klopper 237 468       350 000      

  Tilskudd løypekjøring 155 466       160 000      

Hyttedrift

  Vedlikehold 1 899 974    675 000      

  Forsikring og annen drift 86 502         90 000        

Butikkdrift - kjøp varer 376 828       380 000      

Lageråkvisla - kjøp varer 63 574         80 000        

Gaver og representasjon 32 857         35 000        

Sum utgifter 5 933 211    5 095 000   

Årets resultat -739 857      737 000      
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OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Hedmark Fylkeskommune/MD, friluftslivstiltak (post 74) 100 000       

Hedmark Fylkeskommune, grunnstøtte barn og unge, fra kultur 110 000       

Hedmark FK + kommunene, turposter 60 000         

Hedmark Fylkeskommune,OPPTUR 30 000         

Hedmark fylkeskommune, skolemesterskap vg skoler 35 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebanken Hedmark 30 000         

Sponsorer/samarbeidspartnere,Norsk tipping 100 000       

Gave overskudd Sparebanken Hedmark 40 000         

Hamar kommune,kultur, barn og unge 35 000         

DnT Frifond 300 000       

DNT skole 80 000         

Kom deg ut vinter 15 000         

Kom deg ut sommer 15 000         

Friluftsskole 33 000         

Friluftsliv utviklingshemmede, støtte fra kommuner/fylkeskom 60 000         

Norsk Tipping, Grasrotandel 15 000         

Momskompensasjon 150 000       

DnT utdeling egenkap. i hht medlemsantall 100 000       

Spillemidler Åkersætrabrua (ikke bekreftet 2017) 956 000       

Spillemidler klopper (DNT-ordningen) 88 000         

Turskiltprosjektet Hamarstiene 135 000       

Diverse inntekter 50 000         

Til sammen 2 537 000    

Hytteutgifter 2016

  

Normalt vedlikehold hytter 250 000       

Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm) 35 000         

Morskogen, etablering av ubetjent hytte 40 000         

Øyungen, planlegging og riving/klargjøring 250 000       

Vann utbedring brønn Stenfjellhytta 100 000       

675 000       
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Sak 5 - Innkomne forslag 
 

Vedlegg: Kretsenes årsrapporter og regnskap 

Løten krets 
 

Styret har i perioden bestått av: 
 Leder: Steinar Østlie 
 Nestleder: Ole Iver Morthov 
 Kasserer: Rolf Wright Hagen 
 Sekretær:    Nina Smestad 
 Styremedlem (stiansvarlig): Jan Johnsrud 
 Styremedlem: Kirsten Nereng Bergseng 
 Varamedlem: Arne Rom 
 Varamedlem: Jan Arild Lerudsmoen 
 
 Barnas Turlag Løten, 
 Leder:  Unni Thoresen, Styremedlem: Terje Evensen 
 Styremedlem: Marianne Mittet, + skolerepresentanter valgt av FAU 
 
 Toppturer i Løten:  Morten Berntsen   
 Valgkomité:             Håkon Kildahl (leder), Amund Sigstad og Jan Lauritsen 
 
Medlemmer    

Ant. medl.  

per 31.12.   

 

Totalt 

Familie- 

medlem  

Hoved- 

medlem  

Student/ 

ungdom 

 

Honnør 

 

Husstand 

 

Barn 

 

Livsvarig 

Skole-

ungdom 

2016 319 23 150 12 42 63 20 1 8 

2015 331  159 14 43 70 28 1 16 

 
Turer og andre tilbud  
Det har vært avholdt tilsammen 29 turer i kretsens regi, fordelt slik: 
o arnas Turlag: 14 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 31 (inkl. Finn Fram-dagen) 
o Tirsdagstrampen: 11 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 29 
o Fellesturer:   4 turer, gjennomsnittlig deltakelse: 15 
 
Stier   
Stinettets totale lengde er nå 258,4 km. Stifaddere mangler på enkelte strekninger. 
Områdevis oversikt over tilstand og tiltak: 
Fjellet (104,1 km): Ordinært vedlikehold er utført. Alle stier er tilfredsstillende merket og 
skiltet. Det er merket 3 nye familierunder rundt Målia med samlet lengde 5,3 km. 
Mosjømarka (74,7 km):  Ordinært vedlikehold.  Alle stier er tilfredsstillende merket og 
skiltet. 
Nordbygda (32,0 km):  Ordinært vedlikehold. Flere runder/stistrekninger i turområdet nord 
for Jønsrud skole er nedlagt grunnet beiting av storfe og kjøreskader etter hogst. Merking og 
skilting er tatt ned. Øvrige stier er tilfredsstillende skiltet,  merking må gjennomgås i 
skiløypetraséen nord for Lier. Nedlagte stier utgjør ca. 2,0 km av stinettet.  
Løtenrunden (26,9 km): Alle stier er tilfredsstillende merket og skiltet. Enkelte grasbevokste 
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strekninger er gjennomgått med grastrimmer.  
Ådalsbruk (20,7 km): Bergum-Klevfos, Brynsåsen, Klevfos-Byhagan-Hørsand bru. Alle stiene 
er ryddet, merket og skiltet.  
Ca.  180 prefabrikkerte klopper er utplassert på ulike strekninger i Mosjømarka og i fjellet. 
Det er i tillegg utlagt ca. 300 utrangerte stillaslemmer fra Martin M. Bakken på Taigaen 
turområde.  Informasjonstavla ved minnestøtta er skiftet ut med  ny produksjon i aluprint.  
Det er bygget nye klopper/bruer over bekker, bl.a. ved gapahuken ved Storholtet 
(Rondanestien), over Trættbekken nord for Furasaga, nord for Klevfos.  
Skiltplan  for stinettet vedlikeholdes og oppdateres årlig.  
 
Utplassering av nye trimkasser  
Det er anskaffet 8 trimkasser eller turbok-kasser fra Rørosprodukter AS som erstatning for 
de gamle Fysak-trekassene, disse var modne for utskifting. De nye kassene er utplassert på  
Veensætra, Gjetholen, Korpreiret, rasteplass Svaen nord (v/Rondanestien), stikryss ved 
Øksna (Størigarden øst), Finstadhagan, Skafottet (Taigaen), Jøstjernet.  
 
Hytter, koier og andre husvær   
Ved Svartskogkoia er vedlikeholdstiltakene som ble påbegynt i 2015 sluttført. Det er skiftet 
ovnsrør i det vestre rommet og montert brannmurplater bak ovnene i begge rommene. En 
taklekkasje på østsiden av verandaen er tettet. Koia og uthusene, inkludert vinduer, dører og 
vindskier, er beiset. 
Ved brønnen i Snippkoia er overbygget med lokk skiftet ut med nytt. Det andre strøket med 
beis på koia og uthuset ble utsatt til 2017.  
I Nerli ble brønnen lenset en gang, samt at det er utført noe enklere vedlikehold i koia. 
Arbeidet må videreføres. Det er behov for en ny overnattingsmulighet langs Rondanestien i 
dette området. I den anledning må det avklares om det skal tilrettelegges et nytt kvarter nær 
Savalsætra eller om Nerli skal oppgraderes.  
Ordinært renhold og vedlikehold, samt hogst og evt. utkjøring av ved utføres årlig ved 
Snippkoia  og flere koier i Mosjømarka – Svartskog, Småsætra, Hølmyrkoia, Mosjøkoia og 
Sletthellkoia. Veddugnad utføres  ved behov i Kjølstadkoia, Nerli, Ingeborgkoia og 
gapahukene. 
 
Barnas Turlag Løten    
2016 har vært et jevnt år i Barnas Turlag. Vi har hatt et middels frammøtte på alle turene 
våre og vært med på litt ekstra opplegg i år også. Camp Munch på Klevfos der 350 stk var 
innom og senere Måliadagen som også trakk mye folk. Finn Fram-dagen ble avholdt i mai 
med 150 deltakere. 
Skolekonkurransen har gått sin gang som tidligere år, og det ble videreført 10 poster.  
Rektorene ønsket en dialog om konkurransedelen mellom skolene. Vi må vurdere om vi skal 
fortsette med skolekonkurransen eller ikke i løpet av februar  2017. 
 
Topposter i Løten   
Topposter i Løten ble arrangert for syttende gang i 2016. Etter gode erfaringer fra forrige 
sesong, ble det også i 2016 satt ut ti poster. Postene var på følgende steder: Synsåsen 
(midtre topp), Ulvhaugene, rundtur ved Mattisrud, topp 725 øst for Gråberget, kirkeruinene 
på Rokoberget, Finstadgardshøgda, Hølmyrkoia, minnesteinen på Ekromsmyra, steinringen 
ved Ven og Byhagan.  
Totalt er det levert inn 270 deltakerkort. Dette er en pen økning fra fjoråret, som også var et 
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kjempegodt toppturår.  Av de kortene som er levert inn, er 149 stk 16 år eller yngre, mens 
121 er voksne.  
 
Tirsdagstrampen  
Tirsdagstrampen har gjennomført 11 turer etter tradisjonelt opplegg. Turene har vært 
lokalisert og godt fordelt over hele bygda.  Årets siste tur fra Klevfos ble avsluttet på 
forsamlingshuset Hasselbakken, med sedvanlig marsipankake og trekning av premier blant 
årets deltakere. Til og med 2016-sesongen er det gjennomført 324 turer i Tirsdagstrampens 
regi. Gjennomsnittlig deltakelse på årets turer har vært 29, mot 24 i 2015, mot 32 i 2014 og 
18 i 2013.   Deltakelsen viser en liten økning siden i fjor. Turen fra Gjetholen med åpningen 
av tårnet hadde den høyeste deltakelsen med 57.  
 
Utsiktstårn på Gjetholen 
Tårnet er oppført i samarbeid med Løiten Almenning, og har varmebu på bakkeplan og et 
utsiktsnivå som gir et flott rundskue i alle retninger. Sverre Engen har vært en viktig pådriver 
i arbeidet. Sist vinter kjørte Løtenløyper skispor til toppen med løypemaskin.  Almenninga 
har til hensikt å kjøre opp ved om vinteren. 
 
Informasjonstiltak  
Kretsen har opprettet egen Facebookside - «Hamar og Hedemarken Turistforening, Løten 
krets». Nina, Jan, Kirsten og Jan-Arild er registrert som administratorer. Barnas Turlag Løten 
har også egen Facebookside, som brukes aktivt. Løtenavisa brukes regelmessig til omtale av 
turer og arrangementer, spesielt av Barnas Turlag og Tirsdagstrampen.  Kretsen har 
informert om sin virksomhet og sine tilbud gjennom medlemsbladet til Løtenfjellet 
Hytteeierforening.  Det ble i fjor spesielt informert om utsiktstårnet på Gjetholen og de nye 
familieturrundene ved Målia. 
  
Økonomi    
Regnskapet viser et overskudd for året på kr 325. Egenkapital per 31.12.2016 er kr 189 080.  
Det er ikke gjennomført noen større, kosntadskrevende prosjekter eller mottatt øremerkede 
tilskudd i løpet av 2016. Kretsen har mottatt kr 8 266 i momskompensasjon fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet, basert på samlet søknad fra DNT. Refundert kontingentandel fra HHT 
utgjør kr 7 975 (kr 25 per medlem). Samlet innkjøpskostnad for 8 nye trimkasser utgjorde kr 
10 890. 
 
Diverse     
o Sverre Vidar Engen ble tildelt Løten kommunes ildsjelpris for 2016 for sin mangeårige 
innsats på mange felter for friluftslivet i Løten, etter forslag fra kretsen. 
o Det er inngått avtale om anskaffelse av en brukt beitepusser for klipping av 
grasbevokste strekninger primært på Løtenrundene. Kjøpspris er kr 1500.  
o Det er foretatt trekning på vinnere blant de som har skrevet seg inn i de nye 
trimkassene. Det trekkes én vinner for 4 av kassene hvert år.  
o Det er avholdt samling/hyggekveld i Skjold for tillitsvalgte og dugnadsdeltakere, og 
hyggekveld i Skytterhuset for deltakere på Toppturer i Løten (i samarbeid med Løten O-lag).  
o HHT Løten krets er 70 år 17. april 2017! 
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Stange krets 

Styret har bestått av: 
Leder                Aud Norstad   HHT-styret, Fysak og bindeledd 
Nestleder         Jan Schrøder   Stier og kart 
Kasserer           Brit Karlsen    
Sekretær         Trine Lauritzen    
Styremedlem   Thor Ludvig Løken 
1.vara   Kari Landheim Austlid 
2.vara   Terje Breirem 
 
Valgkomite: 
Bjørg Akre, Gunvor L. Maagaard og Ragnhild Hørsand 
 
Medlemmer:                      
Hoved Ungdom 19-26  Honnør  Livsvarig    Barn  Skoleungdom 13-18  Husstand  Totalt 
433 25  121  8 106 33  253  979 
Det er en oppgang på 44 stk sammenlignet med året før. 
 
Aktiviteter: 
Styret: 
Det har vært avviklet tre styremøter.  Leder har deltatt i HHT sine styremøter og nestleder er 
Stange krets sin representant i sti- og løypeutvalget i HHT hvor han også er vara. 
Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «10 Steder i Stange» som er 
et ledd i Folkehelsearbeidet.  Fysakbrosjyren har vesentlig blitt delt ut til skoler, barnehager 
og turgrupper samt at det er lagt ut i Stangehallen, butikker, kommune og bibliotek.  
Opplegget ligger også ute på HHT sin webside.  Oppslutningen utvikler seg fortsatt veldig bra 
i det antall innleverte klippekort har økt fra 332 til 379 stk. Den etterfølgende avslutning i 
kantina i Stange kommunehus fikk en meget god oppslutning.    
På høsten ble det arrangert ”Kom deg ut dag” i Kvennstugua sammen med Barnas turlag.  
Den flotte høstdagen trakk til seg ca 400 deltakere i alle aldre. 
Gjennom sommerhalvåret sender vi aktuelt stoff til Stangeavisa. 
 
Stiaktivitet:  
I 2016 var det i alt 33 stifaddere i aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs stinett i 
Stange. I tillegg ble det i løpet av våren arrangert åtte «tirsdagsdugnader» på stiene med 
skilting, rydding og merking. 22 personer var med på en eller flere av dugnadene, som 
utgjorde totalt 260 timer.  
 
HHT rydder og merker nå 138 km sti i Stange mot 122 året før. Økningen i stinettet har 
kommet på fire steder: De fleste kilometerne har kommet rundt Rotlia (6 km) og sør for 
Tangen opp til Furuberget og Skaberudkrysset (6 km). I tillegg har det kommet til noen nye 
strekninger på Ilsengstiene og en sidesti fra Rondanestien til det nye overnattingsstedet 
Finnsbråten. 
 
Etter anslag fra stifadderne er det i tillegg til dugnadene brukt rundt 400 timer fordelt på 
rundt 120 økter på stiarbeidet. Romedal Almenning Turstilag (RAT) har ansvaret for den 
delen av Rondanestien som går gjennom Romedal almenning (31 km). Denne 
dugnadsinnsatsen er ikke regnet med i timetallet over. Ilsengstiene vedlikeholdes i 
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samarbeid mellom HHT og Ilseng IL, og her er det brukt like oppunder 200 dugnadstimer på 
klipping, vedlikehold, brubygging, kjøring av beitepusser og rydding av nye stistrekninger. 
Ilseng IL står for de fleste av disse timene. 
 
Hytter:   
Langs Rondanestien kom det et nytt hyttetilbud på Finsbråten helt sør i almenningen.  Her 
har noen dugnadsfolk bidratt med malingsarbeid og tilrettelegging av hytta før den kunne 
åpne for turfolket i august.  Et flott tilskudd i et område som fortjener å bli mer besøkt.  
Ellers gjennomfører vi vanligvis en dugnadskveld hvert år på hyttene i vår krets.  Vi hadde 
«åpen koie» på vinteren på Tingstadkoia med servering av kaker og drikke til og hvor en del 
skiløpere og familier stakk innom utover dagen. 
 
Turer: 
I Stange krets har det totalt vært arrangert 6 turer med 144 deltakere pluss ca 100 stk på 
Ilsengstiene 8. mai.  I tillegg kommer 12 arrangement i Barnas Turlag sin regi med 445 
deltagere pluss ca 70 stk på «Kom deg ut»-dagen på Knuken i februar og ca 400 stk i 
Kvernstugua i september.  BT har utviklet seg voldsomt med antall turer og deltakere 
ettersom årene har gått.  Det er meget god aktivitet i gruppa og store deler av kommunen er 
nå dekket inn med lokale kontaktnett. 
 
Økonomi: 
Økonomien i Stange krets er stabil og god.   Den gir muligheter for oss å være bidragsyter til 
gode aktiviteter og folkehelsetiltak i vårt område.  Året 2016 har et underskudd på kr 16.864.   
Egenkapitalen er på kr 142.591.  Det er fordelt ut kr 40.000 til 8 forskjellige skigrupper i 
tilskudd til løypekjøring. 
Regnskapet for kretsen føres i henhold til felles retningslinjer fra HHT og revideres som en 
del av regnskapet for HHT. 
 
Stange, 31.01.2017 
 
Aud Norstad                   Jan Schrøder                      Brit Karlsen 
 
Trine Lauritzen    Thor Ludvig Løken  
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Ringsaker krets 
Medlemmer: 

Ved utgangen av 2016 hadde HHT Ringsaker krets 1.381 registrerte medlemmer, en økning på 96 

medlemmer fra 2015. Beboere i nordre del av Ringsaker med postnummer som begynner på 26, 

rutes automatisk til DNT Lillehammer dersom de ikke krysser av for en annen medlemsforening. 

Styret i 2016: 

Leder Helge Stikbakke 

Nestleder  Trine Standal Modell 

Kasserer Harald Solberg 

Sekretær Erik Haugen 

Styremedlem Turutvalget May Kristin Pedersen Tangen 

Styremedlem Sti- og løypeutvalget og 
representant «Ti Topper» 

Ola Johan Basmo 

Styremedlem Barnas Turlag Jo Reistad 

Varamann Anne Bergljot Falck – Ytter 

Varamann Ingun Johanne Friis 

 

Andre verv i 2016: 

Revisor Bente M. Vestues (engasjert av HHT)  

Valgkomite Helge Tørud, Olav Østby-Deglum og Alf Johnny 
Bekkum, vara: Anne Marie Hagene 

HHT- styremøter Helge Stikbakke 

Turutvalget HHT May Kristin Pedersen Tangen 

Sti- og løypeutvalget HHT Ola Johan Basmo 

Barnas Turlag Jo Reistad og Heidi Frogner 

Brumunddal og omegn turistløyper AL Helge Stikbakke 

Ettersyn og vedlikehold av stinett:  

By-i-millom, Storlisdammen-Brumunddal Knut Hovde 

Rondanestien: Bjønnåsen - Djupendal  

        ”                  Djupendal - Øyungsjøen Mai og Tore Olsen 

        ”                  Øyungsjøen - Godlidalshytta Erik Ulven  

        ”                  Godlidalshytta - Nyskolla Geir Storbråten 

Nysætra nordøstover mot Rondanestien Thor Herman Bøhle 

Blåstiene: Vollkoia-Blåmyrkoia-Haugsetra-
Tørbustilen-Høyenhall-Vollkoia 

Tor Danielsen 

Birkebeinerstien: Bjønnåsberget-Ljøsheim Inger Slåttsveen / Tove Norstad 

Slaattsveen-Høsbjør mangler 

Høsbjøråsen : Stier / løyper mangler 

 

Møter: 

Styret har hatt 5 styremøter etter forrige årsmøte. Vararepresentantene er innkalt til alle styremøter.  

Barnas Turlag: 

I 2016 har det vært en betydelig aktivitet i Barnas Turlag. Vi har i alt hatt 13 turer på turprogrammet 

for 2016, 7 turer i vårhalvåret og 6 i høsthalvåret, dette er omtrent på samme nivå som i 2015. Vi har 

alt fra enkle nærmiljøturer til mer krevende fjellturer. 
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Turer og aktiviteter: 

Oppslutningen om turene og aktivitetene har vært god i 2016. Deltagerantallet har variert fra 5 til 59. 

Måneskinnstur til Vollkoia (30), Helgøya til fots, (59), By-i-millom (28), sykkeltur Østre Brumund (11), 

Helgøya rundt på sykkel (13), Øyungen på kryss og tvers til Ragnarok (5), høsttur til Danseråsen i 

Veldre (12), fra Vollkoia til Tørbustilfallene (22). 

10 topper: 

Prosjektet startet i 2011, og er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune (v/idrett, friluftsliv 

og folkehelse), Ringsaker O- klubb og HHT, Ringsaker krets.  Deltagelsen er god, og for sesongen 2016 

ble det levert inn 1210 turkort. 740 personer har vært på alle toppene, og 330 barn og unge fikk 

dagskort på Ankerskogen fordi de hadde tatt mer enn 6 topper.  

Sti og løyper: 

HHT Ringsaker har fått tildelt penger gjennom Gjensidigestiftelsen for å merke stier i Bjørgeberget og 

stien By-i-millom. Det er samlet inn grunneiertillatelser fra ca. 25 grunneiere på disse strekningene. 

Stien By-i-millom, på drøye 20 km fra Moelv stasjon til Brumunddal stasjon fikk nye HHT-skilter i 

2016. Brumunddal turmarsj-forening har bistått med merking, rydding og klopping av By-i-millom. 

Det har blitt blåmerket 4 rundturer i Bjørgeberget med utgangspunkt i Brumunddal sentrum, Sveum 

idrettspark, Hempa skole, Fagerlund skole/Tømmerli og fra Bjørge. Skiltene til Bjørgeberget er  

anskaffet og vil bli utplassert våren 2017. Ringsaker HHT har betalt for skilter som skal settes opp i 

Høsbjørmarka nord. 

Majorstua: 

HHT Ringsaker krets har sagt opp avtalen med grunneier. Aktiviteten vil videreføres av Majorstuas 

venner. 

Andre aktiviteter der HHT Ringsaker krets har deltatt/bidratt: 

Kom deg ut dagen på Åkersetra, folkehelsedag i Brumunddal, Ut i det Fri dag i Moelv og Julemarked 

for barn på torget i Brumunddal, oppsetting av hytte nr. 4 i regi av Moelvmarkas venner, kontakt-

møte med Pihl AS, kjøp av hytte på Øyungen som ledd i å etablere ny selvbetjeningshytte. 

Økonomi: 

Økonomien i HHT Ringsaker krets er god. 

Takk: 

Styret retter en stor takk til alle samarbeidspartnere, tillitsvalgte og alle andre frivillige 

dugnadsarbeidere i kretsen, for engasjement og positiv og solid innsats gjennom året 2016. 

Brumunddal 1.februar 2017 

Helge Stikbakke  Trine Standal Modell  Harald Solberg  Erik Haugen    

Jo Reistad      Ola Johan Basmo  May Kristin Pedersen Tangen 
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Referat HHTs årsmøte  
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VEDTEKTER  

 
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT  

(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)  

Sist revidert/endret 11. mars 2015 
 
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 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 9 medlemmer: 

 Leder og 5 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, 

informasjonsutvalg, barn og unge, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide 

retningslinjer for utvalgene 

 avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg 

 velge delegater til landsmøtet i DNT 

 
4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 3 uker i forveien.  Fristen for å 
fremme forslag til årsmøtet er 2 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: 
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 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 i informasjonsutvalget 
f. leder av hyttedrift 
g. nestleder, som velges blant styrets medlemmer 
h. 5 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 20 medlemmer 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. 
 

 


