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Årsmelding for Ullensaker Turlag 2017 
 
 

1. Årsmøtet 
Årsmøtet 2017 ble avholdt den 28. mars 2017 i lokalene til Ullensaker 
Frivillighetssentral, Døliveien 3, 2066 Jessheim. 14 stemmeberettigede medlemmer 
møtte. 

 
Årsmeldingen for 2017 gjelder for Ullensaker Turlags (UT) virksomt fra 28.03.17 til 
8.mars 2018. Regnskap – og aktivitetsrapportering gjelder for kalenderåret 2017. 

 
 

2. Valg  
Årsmøtet valgte leder, kasserer og dugnads- og merkeansvarlig, samt tur- og 
aktivitetsansvarlig. Det ble valgt to nye medlemmer til valgkomiteen. Valgene var  
enstemmige. 

 
 

3. Styrets sammensetning i 2017.  
Leder: Atle Forbord  (2 år ny ) 
Kasserer: Ann-Mari Grøndalen Lund, (2 år gjenvalg) 
Styremedlem: Ingeborg Knutsdatter Gresaker, (ikke på valg – valgt til 2018)  
Styremedlem/ tur- og aktivitetsansvarlig: Daniel Nordmeland, (2 år ny)   
Styremedlem/ dugnads- og merkeansvarlig:  Odd Trones, ( valgt for 1 år ny) 
Sekretær: Knut Jørgen Syversen, (ikke på valg – valgt til 2018)    

 
 
4. Valgkomité:  

Kirsti Jenny Bakke, (1 år) 
Tom Gunnar Fjellstad, (2 år ny) 
Jane Larsen (2 år ny) 

 
 
5. Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter i perioden.  
 
 

6. Organisering av arbeidet 
UT har organisert arbeidet i en Tur- og aktivitetsgruppe og en Merke- og 
dugnadsgruppe. Disse gruppene har hatt egne møter. 
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7. DNT Oslo og Omegn - møter med lokallagene 
Styret har vært på to møter med alle lokallagene i DNT Oslo og Omegn. 
Viktige tema på møtene har vært: 
• Organisering av turlagene i DNT Oslo og Omegn – ulike organisasjonsmodeller. 
• Erfaringsutveksling med ulike modeller fra Nittedal, Asker og Ås.  
• Om landsmøtedeltakelse i 2017 
• Nytt regnskapsoppsett, samt nye kriterier for fordeling av sentrale midler mellom 

turlagene i DNT Oslo og Omegn. 
• Endringer i stønadsordninger for tilskudd fra stat/fylkeskommune.  
• Arrangementer - og aktiviteter ved markeringen av DNT 150 år i 2018. 

 
 

8. Medlemmer 
Medlemsregistrering skjer i regi av DNT Oslo og Omegn. Medlemstallet fordelt på de 
ulike medlemskategoriene fremgår av denne oversikten: 
 

Medlemskategori Menn Kvinner Totalt 
Familie hoved 16 13 29 
Hovedmedlem 145 136 281 
Studentmedlem 0 3 3 
Honnør 51 35 86 
Livsvarig 2 3 5 
Barn 13 14 27 
Skole 14 10 24 
Husstand 38 48 86 
Familiehusstand 48 44 92 
Sum 327 306 633 

 
 
 
9. Tur-  og aktivitetsgruppa 

5. februar 17 – Kom deg ut dagen ved Nordbytjernet 
Ca 400-500 deltakere. Flotte akeforhold, konkurranser, grilling, popcorn og stand. 
 
12. mars 17 – Tur i Jessheimmarka 
Om lag 45 små og store deltakere. Flott rundtur som ble avsluttet med bålkos ved 
Speiderhytta. 
 
23. april 17 – Tur i Åsmarka 
Ca 30 deltakere. Flott vårtur med morsomme historier og fakta underveis. 



3 
 

  
 

15. mai 17 – Åpent møte; turer og aktiviteter 
Ca 10 deltakere møtte. Gjennomgang av aktuelle turer kommende år, idemyldring, 
opplæringsbehov, rekruttering. Positivt møte. 
 
28. mai 17  – Tur til Hasleråsen 
Ca 30 deltakere. Ullensakers høyeste punkt (313,5 m) ble besteget, og det var flott 
utsikt denne dagen. 
 

 
 
 
3. juni 17 – Ti på topp– Tur til Prekestolen (Gjerdrum) 
20 deltakere. Fin tur for glade vandrere på pinseaften. 

 
4. juni 17 – Ti på topp – Tur til Rundkollen (Nittedal) 
3 deltagere. Flott tur i duskregn med vårlig fuglekvitter. 
 

Hasleråsen 

Åsmarka 
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18. juni 17 – Byvandring i Jessheim 
Ca 100 deltagere. En engasjerende, opplysende og morsom rundtur i Jessheim 
bysentrum med Tore Kværner som guide i sommersol og t-skjortevær. 
 

 
 
 
25. juni 17 – Familietur i 
Langelandsfjellet 
30 små og store deltagere. Flott tur i 
flott sol med informasjon om 
lokalskogen og dens dyrearter 
underveis. 
 
 
20. august 17 – Tur til Utsikten på 
Hovinfjellet 
Ca 20 deltagere. Flott tur for to- og 
firbeinte som spiste matpakka si ved 
gapahuken. 
 
 
 
3. september 17 – Kom deg ut dagen ved Sandtjernhytta 
Ca 80 deltagere. Masse aktiviteter for små og store, grilling og fint vær. Flott dag ute! 
 

 
Sandtjernhytta 

Langelandsfjellet 
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24. september 17 – Tur til Svinåsen og Vardehøgda 
Ca 15 deltagere. Bra turvær, men litt vått i terrenget. Flott tur og utsikt! 

 
1.oktober 17 – Tur til Romeriksåsen 
3 deltagere. Litt gråvær, men en fantastisk dag ute i høstens praktfulle farger. 

 
29. oktober 17 – Spøkelsestur med grilling ved Aurtjern 
Omtrent 80 deltagere. Morsom ettermiddag ute i skumringen med små og store som 
lyste i skogen ved Aurtjern. Stor suksess! 
 

 
 
21. januar 18 - Kom deg ut dagen - DNT 150 år 2018 
En nydelig “Kom deg ut dagen” ved idylliske Nordbytjernet, på 150-årsdagen til DNT. 
Det var 4-500 personer som var med på jubileumsmarkering. Det var mange barn og 
familier  som ble aktivisert i finværet. Sanitetssoldater fra Sessvoldmoen 
orienterte/underviste litt om førstehjelp. 
 

 
 
 
 
Barnas Turlag 
Barnas Turlag  - Etablert 
Barnas Turlag i Ullensaker ble offisielt etablert i forbindelse med «Kom deg ut dagen» 
ved Nordbytjernet den 21.01.2018.  Dette har vært etterspurt en god stund.  
På åpningsdagen var det snøaktiviteter, førstehjelpsopplæring, turboorientering og 
turtipp, og mange barn og familier ble aktivisert i finværet.  

Aurtjern 
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Det er igangsatt et arbeid for å skape en gruppe med frivillige som drifter aktivitetene i 
Barnas Turlag. Foreløpig teller denne gruppen i underkant av 10 voksne personer. 
Gjennomføring av opplæring er første prioritet, før et bredere spekter av aktiviteter 
kan iverksettes. 
 

 
 
 
25.februar 18 – Barnetur   
Familietur langs merket løype i Langelandsfjellet. 
Vi utnytter den fine vintersnøen og tar ski på beina. 
6 deltagere(3 barn og 3 voksne) ble med på en flott skitur i Langelandsfjellet langs 
perfekte skiløyper. Sol, minusgrader og supre termosforhold. 
 
 
 

10. Merke – og dugnadsgruppa 
 

Langelandsfjellet - Rambymarka 
I 2016 fikk UT bevilget midler til stimerking «Prosjekt Langelandsfjellet – 
Rambymarka» fra Akershus Fylkeskommune i tilknytning til prosjekt 
«Turskiltmidler». 
Det ble nedlagt et betydelig arbeid i 2016 med å planlegge merkingen, velge traseer og 
ikke minst å ta kontakt med grunneierne for å etablere avtaler. Det praktiske arbeidet 
ble gjennomført våren, sommer og høst 2017. 
Prosjektet ble formelt avsluttet i november 2017 med rapport til Akershus 
Fylkeskommune.  
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Det er merket og skiltet 13 km. Det er satt opp 43 skilt og informasjonstavler ved alle 
stikryss. Merkingen er gjennomført av merke- og dugnadsgruppa. Det er anslått at det 
er medgått ca 320 dugnadstimer.  

 

 
 

 
Det var gitt tilsagn om kr 91 500, men det 
er blitt utbetalt kr 71 250. Prosjektet ble 
gjennomført til en kostnad på kr 26 368. 
Ubrukte midler av utbetalt beløp fra 
Akershus Fylkeskommune utgjør kr 
44 881. Akershus Fylkeskommune har i 
desember 2017 vedtatt at UT beholder de 
innsparte midlene på kr 44 881. Det er 
imidlertid forutsatt at en del av midlene 
skal benyttes til etablering av gangbaner i 
Rambymarka. Øvrige midler skal inngå 
som delfinansiering av merking i 
Åsmarka. 

 
Årsaken til besparelsene er at Ullensaker 
kommune har bidratt med stolper  
(ca kr 3 000) og har dekket kostnadene til 
informasjonstavler (kr 33 200). Totalt har 
Ullensaker kommune bidratt med ca        
kr 36 000. I tillegg har turlaget fått 
merkemaling fra DNT Oslo og Omegn.  
 
 
Nordbytjern - merking 
Ullensaker kommune og UT har merket området rundt Nordbytjern og området fra 
LHL- sykehuset til gangbrua over E-6 og Gardermobanen. Ullensaker kommune har 
planlagt og tatt alle kostnadene for merkingen, mens dugnadsgruppa til UT har satt 
opp stolper og skrudd opp skiltene.  

 
Åsmarka – planlegging av merking 
UT har i løpet av høsten arbeidet med planlegging av merking av Åsmarka. UT ønsker 
at turstiene i Åsmarka, Rambymarka og Langelandsfjellet knyttes sammen. I dette 
arbeidet har vi samarbeidet med/ har positiv støtte/ tilbakemelding fra lokale 
foreninger – Borgen IL, Børgeborgere (velforening på Borgen), Borgen Vel, 
Ullensaker O-lag, Historielaget, Ullensaker kommune, lokale barnehager og skoler. 
I samarbeid med Ullensaker kommune arbeides det med å etablere avtaler med 
grunneierne. Når det er i orden, vil UT gå videre med arbeidet. 
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Nordkisa - planlegging 
Fra lokalt hold i Nordkisa er det uttrykt ønske om merking i Kopperudfjellet. UT og 
Ullensaker kommune har sammen med lokale interessenter gjennomført befaring. Det 
har også vært møte med grunneiere.  

 
Nordbymoen - planlegging 
Nordbymoen Vel og UT har hatt samtaler om mulighet for framtidig merking av 
området Nordbymoen – Brennifjell. Det er i dag merket skiløyper, men det er ellers 
ingen annen merking. Nordbymoen Vel arbeider med forslag til merking. 
 
 

11. Samarbeid med Ullensaker kommune 
 

UT vil gi Ullensaker kommune stor honnør for et utmerket samarbeid. Det er spesielt 
enhetene for Idretts og Friluftsliv og Kulturkontoret vi arbeidet mest sammen med. 
Det har også vært samarbeid med enheten Plan og næring.  

 
Vi må også framheve det gode samarbeidet med Ullensaker Frivillighetssentral og 
Gjestad Kafe. UT har fått benyttet lokalen til møtene og opplæring. 

 
UT har avgitt høringsuttalelse i arbeidet med «Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder i Ullensaker». UT har også vært representert i Ullensaker 
Kulturting for 2018.  

 
Ullensaker kommunes bidrag har vært vesentlig for det arbeidet UT har gjennomført 
og de aktiviteter som planlegges i 2018. 

 
UT hadde den 03.05.2017 et orienteringsmøte med ordfører i Ullensaker. 

 
 

12. Opplæring/Kurs 
 

4 medlemmer har deltatt på Nærlederkurs i regi av DNT Oslo og Omegn. 5 
medlemmer deltok på Stimerkekurs i regi av Nannestad Turlag.  
 

 
Nærturlederkurs     Ambassadørkurs 
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Anne-Mari Grøndalen Lund har vært alle turlagenes representant i et utvalg i DNT 
Oslo og Omegn. Utvalgets mandat var å foreslå en ny fordelingsmodell av de 
økonomiske midlene mellom turlagene.  

 
Styret har gjennomført Kurs i dataprogrammet Sharepoint som benyttes av DNT. To 
styremedlemmer har gjennomgått et 2 timers kurs i regi av DNT Oslo og Omegn i 
dataprogrammet Sherpa (internett).  Fire styremedlemmer har deltatt i kurs i Facebook 
for lag og foreninger i regi av Oslo og Omegns Friluftsråd. 

 
18.02.2018  
Ullensaker Turlag arrangerte DNT Ambassadørkurs for 10 deltakere. Det ble over 4 
timers opplæring og vi ble litt klokere på blant annet allemannsretten, miljø, ulike 
DNT-aktiviteter, litt historie og mye annet.  

 
   

 
13. Facebook – Hjemmesidene til UT 

 
Vi har pr februar 2018 1428 følgere på Facebook (FB). Det er en stor økning fra 
tidligere år som følge av opplæring i bruk FB og at UT har blitt mere synlig ved 
arrangementer, turer og stimerking.  
UT´s hjemmesider,  www.ullensaker.dntoslo.no, er i det siste blitt oppdatert og koplet 
sammen med UT´s FB sider.  
 
 

14. Aktivitetsdata innrapportert til DNT for 2017 
 
Turer/Kurs Voksne Barn/familie Andre  Medlemsmøter Kurs  
Antall arrangement 8 3 2 1 4 
Antall deltakere 216 155 550 10 15 
Antall deltakerdager 1728 465 1100   

 
 

15. Økonomi 
UT økonomi – Regnskap 2017 Vedlegg  1 
UT Budsjett 2018    Vedlegg  2  
 

 
 

Jessheim 20. februar 2018 
 
 
 

Atle Forbord  Ann-Mari Grøndalen Lund  Ingeborg K Gresaker 
 
 
 
 

Odd Trones  Daniel Nordmeland   Knut Jørgen Syvertsen 

http://www.ullensaker.dntoslo.no/
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