
Årsberetning for 2020 

 

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   Kjell Vidar Holen  Turutvalget i HHT 

2.vara   Asbjørn Korsbakken 

Valgkomite: 

Øyvind Hartvedt, leder og Kjerstin Lillehagen 

Medlemmer:   

Familie-/hovedmedlem    472 

Barn-/skole- og studentmedlem   143 

Honnør- og livsvarig medlem   161 

Husstand-/familie husstandsmedlem  410 

Sum               1 186        

Det er en oppgang på 14 stk sammenlignet med året før. 

 

Aktiviteter: 

Styret: 

Det har blitt 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. Vi har en representant i 

HHT sitt turutvalg. 

Kretsen ga i 2019 ut kartfolderen Stange sentrum/Vestbygda.  Dette året har vi fortsatt videre med 

nærmiljøkart over Tangen/Espa området.  Begge kartene har vært delt ut gratis.  Bidragsytere har vært 

Stange kommune, Innlandet fylkeskommune, spillemidler Norsk Tipping og Stange og Romedal 

Brannkasse.  Kartkomiteen har bestått av Jan Schrøder, Trine Lauritzen, Sven Erik Vestli og Aud 

Norstad. 

Turboka «90 turer» ble påbegynt i 2019 og kom ut våren 2020.  Den ble en gedigen suksess på 

Hedmarken, og den passet perfekt inn i folk sitt behov for turforslag og liv ute i naturen i et 

koronalammet Norge. Det er hittil solgt ca 8000 bøker i hele HHT.   



Kretsen samarbeider med Stange kommune om Fysakopplegget «10 Steder i Stange» som er et ledd i 

Folkehelsearbeidet.  Siden «Sjekk Ut» appen ble tatt i bruk for noen år tilbake, har utdeling av 

brosjyren blitt noe mindre.  Men den er tilgjengelig i Stangehallen, butikker, kommunen og 

biblioteket.  Opplegget ligger også ute på HHT sin nettside; hht.no.  Aktivitetsmessig var 2020 

sesongen noe høyere med sine 787 deltakere enn foregående sesong med sine 673 deltakere.  

Avslutningsarrangement i Stange kommune sin kantine måtte i år utgå på grunn av pandemien.    

Stiaktivitet:  

HHT Stange hadde også i 2020 172 km sti (samme lengde som i 2019). Det har imidlertid vært en del 

endringer i hvilke stier dette er. Hele stinettet i Bygdeberget i Åsbygda var rustet opp etter at RAT 

(Romedal Almenning Turstilag) ikke hadde kapasitet til å vedlikeholde det da Stangekartet ble utgitt 

for noen år siden. Nå har RAT sterk vekst i medlemsmassen, og de var i 2020 igjen i stand til å overta 

disse stiene, som ligger i tilknytning til andre deler av RATs stinett.  

Mye av HHTs stinett ligger mellom Stange og Tangen og mellom E6 og Mjøsa, men det er også stier i 

Furuberget sør for Tangen, I Brynsåsen, på Ilseng og i begge allmenningene der Rondanestien går fra 

Lysjøen på grensa til Eidsvold i sør til Nybuåsen på grensa til Løten i nord. De nye stiene som ble 

rydda og merka i 2020, går fra Ekeberg til Port Arthur via Hamnsvekoia, fra viltundergangen ved 

Furuberget og nordøstover mot Bakstadmarka og gjennom Sørbygdas stinett ved E7. De nye stiene 

gjør at total stilengde ikke har endret seg fra året før til tross for at Bygdeberget er ute av stinettet. 

Det har vært flere omlegginger i stinettet vårt. Over Skjellberget er stien lagt om for å unngå våte 

traktorveger. Jernbaneutbygginga ved Stensrud stasjon og boligbygginga i Navneberget har ført til 

noen midlertidige omlegginger. På grunn av E6-utbygginga med påfølgende oppdyrking har vi måttet 

nedlegge to stier og legge om en annen sti fra Roa til E7. De gamle stiene er imidlertid delvis inne på 

reguleringsplanen for området, så de kan kanskje merkes igjen når dyrkingsarbeidet er fullført. 

HHT Stange samarbeider som før med andre lag på deler av stinettet: 

• På ca. 30 km av Rondanestien er det daglige vedlikeholdet overlatt til RAT. 

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

dugnadstimene. 

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

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

støttes av Pilegrimssenteret i Hamar. 

I 2020 var i alt 28 stifaddere som hadde aktivitet med rydding og vedlikehold på HHTs stinett i 

Stange. Dette er to færre enn året før. Etter egne anslag har de brukt rundt 930 timer, en stor økning fra 

året før. Her er ikke timene til RAT og Ilseng IL regnet med.  Vi kjøpte inn en ryddesag, som 

disponeres av den såkalte «motorsaggruppa», da behovet for rydding av tennung og høyt gress meldte 

seg flere steder i en veldig god vekstsesong. 

Koronaen satte en stopper for ordinære dugnader, men det ble i løpet av våren arrangert fem felles 

arbeidstirsdager på HHT-stiene i Stange. Dugnadene foregikk i Raamarka, Skjellberget, Ekeberg-Port 

Arthur og Sørbygda. 18 personer var med på minst én av dugnadene. Dette utgjorde totalt 136 

dugnadstimer, mindre enn halvparten av året før. Mange av stifadderne er med som faste 

dugnadsdeltakere. 

Kretsen har ei egen brugruppe som har spesialisert seg på bruer og klopper. Det ble også i 2020 

montert et par prefabrikkerte rastebenker. 

 



 

Hytter:   

Vi har fire hytter i vårt området langs Rondanestien; Tingstadkoia, Fløtdamkoia, Gammelsaga og 

Finnsbråten.  I tillegg har HHT sammen med Eidsvold Turlag ansvar for drift av Morskogen Vokter-  

bolig i sommerhalvåret.   

Vi har hatt en liten dugnad på Tingstadkoia.  Ellers har hyttevertene sørget for ordinær drift de øvrige 

stedene.   

Turer: 

Det ble satt opp alle tradisjonelle turer i Stange i 2020, men koronaen må ta skylden for avlysninger og 

dårlig deltakelse på de vi prøvde å få avviklet.  På tre fellesturer hadde vi 39 deltakere hvorav den ene 

var en fellestur med RAT.   BT fikk heller ikke avviklet sine arrangement, men 36 deltakere ble 

registrert på de få turene som var. 

Økonomi: 

Stange krets har fortsatt en bra egenkapital og er tilstrekkelig i forhold til vår driftsform.   Den gir oss 

muligheter å være bidragsyter til gode aktiviteter i vårt område.  Året 2020 har et overskudd på           

kr 1.033.   Egenkapitalen er på kr 81.808.  Det er fordelt ut kr 23.000 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, 31.01.2021 

Aud Norstad                   Jan Schrøder                      Brit Karlsen 

Trine Lauritzen    Thor Ludvig Løken 


