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Årsmøteinnkallingen er kunngjort på www.hht.no  fra starten av januar.  Sakspapirene kunne 
hentes på papir i butikken fra torsdag 4. mars og har ligget på vår nettside fra samme dato. 
Det vil ikke bli opplesning fra årsrapporten i møtet, kun informert om de viktigste punktene 
og åpnet for kommentarer og spørsmål. 
 

 
PROGRAM 

ÅRSMØTE 10. MARS kl. 18.30 på Teams 
 

Vi kan ikke arrangere fysisk årsmøte dette året siden smitteverninstruksen ikke 
tillater oss å ha arrangement med deltakere fra flere kommuner. Vi beklager 

dette sterkt, men i år må årsmøtet gjennomføres digitalt.  
 

Alle som ønsker å delta må melde seg på forhånd. 
Se nettsak med informasjon om dette: 

Påmelding og praktisk ang digitalt årsmøte 

 

 

 
 
 

DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen 
3. Årsberetning og regnskap for HHT 2020 
4. Handlingsplan 2021 og budsjett 2021 
5. Innkomne forslag  
6. Valg  

 

 
 

http://www.hht.no/
https://www.hht.no/artikler/nyheter/23550-pamelding-til-digitalt-arsmte/
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 Sak 3 – Årsberetning og regnskap for HHT 2020  
 

VIRKSOMHETEN 2020 
HHT har på nytt hatt et år med stor aktivitet, til tross for virus og 

strenge smitteverntiltak. Årsmøtet vedtok en handlingsplan med 

store ambisjoner og mange krevende oppgaver som skulle 

gjennomføres, men dagen etter årsmøtet ble hele nasjonen stengt 

ned på grunn av virussmitte; det førte til ulike justeringer og at vi 

måtte se verden på en ny måte. Vi måtte stenge alle hytter for 

besøk. De ble åpnet igjen 10. juni, men booking ble innført, og det 

har fungert bra.  

 

o På årsmøtet feiret vi HHT 90 år. Turboka 90 TURER i Stange, Løten, Ringsaker og Hamar ble 

lansert. Boka ble en kjempesuksess; opplaget på 3000 ble solgt på 14 dager, og totalt ble det 

solgt nesten 8000 bøker. Det har vært en berikelse for mange å bli kjent på nye stier på 

Hedmarken, samt et godt bidrag til god folkehelse.  

 

o Rehabilitering av Halgutusveen ble gjennomført i samarbeid med Vang Almenning, og resultatet 

ble meget bra. Ellers er vedlikehold av stier med merking og legging av klopper gjennomført som 

vanlig; stiene i HHT er meget bra.   

 

o DNT på nasjonalt nivå hadde en liten reduksjon av medlemstallet, men HHT hadde en fin økning. 

Ved årsskiftet var det nesten 5900 medlemmer, og Barnas Turlag hadde også en økning.   

 

o Bra var det også at vi fikk arrangere to Turboleirer; det er viktig med leirer for barn og unge. 

Besøk på våre hytter var under normalt i starten på sesongen, men tok seg bra opp etter hvert, 

en grei sesong.  

 

o Landsmøtet i DNT ble avviklet digitalt, ikke bra, men eneste måte å ha et landsmøte på dette 

året. DNT sentralt har gjort en meget god jobb for oss også i 2020.  

 

o HHT har i flere år hatt planer om å leie nye lokaler til butikken, og vi har nå inngått avtale om å 

leie i Kvartal 48. Vi flytter dit 1. mars nå i år, og det blir samlokalisering med turistkontoret, noe 

som blir meget bra.  

 

o Samarbeid med andre DNT-foreninger i Innlandet er meget bra. Innlandet har en rik natur  å 

drive friluftsliv i, og for vår del har vi Hedmarkvidda som flere og flere blir betatt av.  

 

Et krevende år, men med en solid og god administrasjon har dette gått meget bra. Takk også til alle 

dugnadsfolk, samarbeidsparter og alle som har gitt økonomisk støtte til dette samfunnsnyttige 

arbeid. Takk også for godt samarbeid i styret.  

 

  

 

Kristen Bartnes 

Styreleder i HHT 
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Årets viktigste tall for 2020 

Antall medlemmer 5.853 (i 2019 hadde vi 5.668)  

Barnas Turlag (0-12 år): 772 (i 2019 hadde vi 757)  
DNT ung (13-26 år): 806 (i 2019 hadde vi 750)  
 

Hytteovernattinger: 2.286 døgn (2.970 døgn i 2019)  

Dugnadsinnsats: 9.873 timer (10.614 timer i 2019)  

Turer: 88 (157 i 2019) med 3.037 deltakere (5.974 i 2019)  

Kurs: 3 (6 i 2019) med 44 deltakere (101 i 2019)  

Medlemsmøter/foredrag: 9 (19 i 2019) med 310 deltakere (622 i 2019)  

Sum arrangementer: 100 (182 i 2019) med sum 3.391 deltakere (6.697 i 2019)  

Også i år har mange tatt Turposter på Hedmarken: 80 poster (samme antall som i 2019) – 
10.081 personer har sendt inn til sammen 183.918 klipp (2019: 7.851 personer – 129.755 
klipp).  

 
Æresmedlemmer: 2 
Tore Nilsen og Hans Ruud 
 

Ansatte  
Hamar og Hedemarken Turistforening har en administrasjon med tre personer i fulle, faste 
stillinger: Margrete Ruud Skjeseth (daglig leder), Anne Helga Melting (butikk og 
turoppfølging) og Knut Einar Nordhagen (aktivitetskonsulent barn og unge). I tillegg er Sigrid 
Melbye Sørum lørdagshjelp og sommervikar i butikken. Anne Marie Platou er tilkallingsvikar i 
butikken. Alvi E. Östgård vasker hver uke på Naturens hus.  
 

      
 

Møter og kurs 
Medlemsmøter 
Kretsene avholdt sine årsmøter som vanlig. Vi rakk akkurat å avholde HHT-årsmøtet 10. mars 

med fokus på 90 års-jubileum og historisk foredrag av våre to æresmedlemmer Tore Nilsen 

og Hans Ruud. Så gikk jo landet inn i et skikkelig annerledesår med strenge 

smitterestriksjoner og -instrukser. Derfor har vi i 2020 ikke kunnet arrangere DNT ung 

landsmøte i april, Onsdagsgruppas sesongavslutninger, høstmøte i november og turutvalgets 

sesongavslutning på Lageråkvisla. Men vi lagde et alternativ-arrangement for våre egne og 
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alle samarbeidende lags dugnadsfolk for å gjøre stas på all innsats som ligger bak turboka 

vår. Det ble en veldig trivelig lørdag formiddag i starten av oktober på Kvennstugua med tur, 

omvisning, gode ord fra Kristen Bartnes og reiselivssjef Kari Uglem pluss konsert med Tor 

Karseth og servering av deilig suppe og bålkaffe med kringle. 

 

Kurs 
Det ble avholdt DNT Ambassadørkurs 20. mai. Knut Einar Nordhagen var kursholder for 15 
deltagere. Grunnleggende turlederkurs ble avholdt på Skolla 12.-13. september. Jon 
Simensen og Per Bergsvein Støen var kursholdere for 15 deltagere. Jan Ingvoldstad fra 
Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps hadde førstehjelpsbolken på dette kurset. 
 
14 turledere i Barnas Turlag i HHT fikk inspirasjon og utematglede gjennom et eksklusivt kurs 
hos Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn i Brumunddal! Dette kurset fikk vi til for å 
bygge opp kompetanse blant våre turledere med turer for barn og barnefamilier! Grillede 
grønnsaker, hjort, lammeribbe, bacon, epler, fisk, baconpølse, brød, poteter og tortillachips. 
Et fantastisk inspirerende kurs som vi håper og tror at medlemmene i Barnas Turlag også 
skal få nytte av gjennom spennende turer med gode natur- og matopplevelser i årene 
framover! 
 
Styremøter  
Det har vært avholdt 8 styremøter og en del digitale avklaringer og oppfølginger i 2020.  
 

DNT-møter og representasjon 
Ragnhild Narum fra HHT er nestleder i DNTs landsstyre. 
HHT har representanter i styrende organer både i  Hedmarken Turistløyper, Løtenløyper og 
Vollkoia turløyper. Kristen Bartnes deltar i nasjonalt utvalg om DNTs møteplasser. HHT følger 
opp arbeidet med naturvern og deltar aktivt i FNF (Forum for Natur og friluftsliv) i Innlandet. 
Vi har tatt initiativ til mer regionalt samarbeid både innenfor fjellsport og styreleder/daglig 
leder-nivå. Dette medførte at vi i januar 2020 etablerte det uformelle samarbeidsorganet 
DNT forum Innlandet for alle medlemsforeningene i tidligere Hedmark og Oppland. 
 

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 
 
Bildet viser koronavennlig julestyremøte med 2 meter 
avstand mellom møtedeltakerne… 
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 Hyttene   
 

 
Overnattingshytte Senger Hyttetilsyn 

Lageråkvisla (koia)  7 Ole Anders Tomter 

Målia selvbetjent   10 Unni Thoresen, Per Blomstrand Kristensen (ny) og 
Thor Oppegård (Målia-teamet) 

Målia Stouslandhytta 20 Som over 

Stenfjellhytta (kun servering) 0  Børge Jacobsen 

Åkersætra (leirsted og ubetjent) 53 Svein Ødegaard 

Skolla (leirsted og ubetjent) 27 Kari Landheim Austlid 

Øyungshytta 6 Karl Otto Oppegård og Aud Joval (ny) 

Halgutusveen 6 Thor Oppegård 

Sandfløten 6 Tore Swensen  

Snippkoia 5 Bente Elin Lilleøkseth 

Savalsætra 8 Rolf Kjellmo 

Svartskogkoia 8 Inger Marie Bjørke og Ole Lien 

Tingstadkoia 7 Geir Rønning 

Fløtdamkoia 6 Aud Norstad 

Gammelsaga 5 Ellen Mohaugen 

Finnsbråten  7 Anette Andersen  

Morskogen vokterbolig 11 Torbjørn Sæther 

Overnattingskapasitet i sum: 186 senger 

Vi takker Siv Stenseth og Gunn Stenseth for super innsats som hyttesjefer på henholdsvis 
Målia og Øyungshytta og som har bedt om avløsning i løpet av 2020. 
 

Overnatting HHTs hytter           

  2020 2019 2018 2017 2016 

Finnsbråten 19 29 18 24 6 

Fløtdamkoia 16 48 17 34 44 

Gammelsaga 52 33 36 41 21 

Halgutusveen 60 55 54 39 42 

Lageråkvisla 43 24 41 35 28 

Morskogen vokterbolig  133 100 108 70   

Målia 188 131 142 268 158 

Sandfløten 61 70 65 90 32 

Serveringshytte Vertskap og drift 

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

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

Målia Vang skolekorps v/Kari Svelle Reistad har vi fortsatt langsiktig driftsavtale 
med - tenk at de har 40 års-jubileum for drift på Målia i 2021!  
Målia har svært mye besøk, særlig om vinteren.  
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Savalsætra 109 185 32     

Skolla ubetjent 36 44 16 50 28 

Skolla utleie/egen bruk 241 283 231 376 393 

Snippkoia 12 32 10 31 30 

Stouslandhytta utleie/egen bruk 172 228 218 278 282 

Svartskogkoia 40 43 40 30 60 

Tingstadkoia 21 66 44 36 26 

Øyungshytta (åpnet 2018) 354 434 183     

Åkersætra ubetjent 84 67 48 102 42 

Åkersætra utleie/egen bruk 637 1098 1310 1408 1303 

  2278 2970 2613 2912 2495 

 
Vi er veldig glade for å se gode tall for overnattinger på hyttene våre etter dette merkelige 

året med en periode med stengte hytter og så overgang til kun forhåndsbooking.  

 

Status på hyttene våre:  
Status på hyttene våre Hyttene våre var fysisk stengt fra starten av april til 10. juni og fra da 

har det kun vært mulig å bruke hyttene våre med forhåndsbestilling. Vi la ut booking pr. 

seng og lot det være opp til den enkelte bestiller å vurdere hvor mange de kunne være. På 

nyåret 2021 måtte vi endre til utleie av hele hytter. Vi har hatt endring av prisstrukturen ved 

begge disse endringene.  

 

Serveringshyttene  
Vi måtte stenge alle tre 
serveringshyttene fra midten av mars 
og ut vintersesongen. Men heldigvis ble 
løypene kjørt og det var et svært viktig 
nærmiljø folkehelsetiltak. 
 
Høstsesong med smitteverntiltak ble en 
god forberedelse til vintersesongen da 
det er mye høyere besøkstall og fokus 
på å holde avstand etc. Før vinteren 
20/21 monterte vi glassplater mellom 
vertskap og kunder både i butikken og 
serveringshyttene.  
 

 

Målia:  
Brannvesenet gjennomførte tilsyn på alle hyttene på Målia i august (gjøres hvert 4. år). Ingen 
vesentlige merknader for serveringshytta, men brannvesenet krever bedre takstige for 
feiing. Noen mindre merknader angående gassledningene fra utendørs tank er 
etterkommet. Vi har inngått ny, lovpålagt serviceavtale med firma RSM om tilsyn 
med disse inntaksledningene fra utvendig gasstank til forbrukssteder innvendig (ovn, komfyr 
og kjøleskap). Samme firma har også service på gasstanken. Det er stor slitasje på gulvene 
både i kjøkken og serveringsdelen, og vi bestemte oss for å legge solid gulvbelegg på 
kjøkkenet. I stua ble de mest slitte passasjene lakkert, noe som nok bør gjentas regelmessig. 
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Samtidig med maling utvendig av de andre hyttene fikk doen også en oppussing 
av ytterpanel, dører og vinduer. Vi har ikke kommet lenger i vurdering av alternativ energi på 
Målia – dette ble nedprioritert i 2020, men tas opp igjen i 2021.  
  
Stenfjellhytta:  
Fjorårets vellykkede reparering av stolene i serveringsstua på Lageråkvisla med sjøgress ble i 
år fulgt opp på Stenfjellhytta hos samme flinke håndverker Sidsel Lie i Ottestad. Ca. 1/3 av 
stolene trengte dette.  Hytta ellers har bare trengt mindre, enkelt vedlikehold. Værstasjonen 
ble pusset opp og fikk forsterket bardunering ute på myra. Ny antenne for telesignal er 
montert, og ny innføringskabel er på plass. Arbeidet med finansiering av nytt tak på hytta er 
godt i gang, og jobben planlegges gjort i 2021.   
 
Lageråkvisla:  
Hytta fikk en skikkelig opprusting som barne- og familiehytte i 2019 med bygging av 
gapahuk, grill- og rasteplass og oppgradering av ubetjenthytta i koia. I år ble dette fullført 
med flyttbar inngjerding av tunet mellom grillplassen og serveringshytta for å skjerme mot 
beitedyr. Faste hull i bakken til grindstolpene er korket igjen for vintersesongen og skal tas i 
bruk igjen til beitesesongen. Både gapahuken og koietaket fikk en omgang med beiskoster, 
og det samme gjaldt terrassen på serveringshytta.   
 
Leirstedene  
Skolla:  

I år er skigarden rundt hele eiendommen reparert og 
delvis nyoppsatt. Men de kraftige sporene etter 
hakkespetten på sydveggen har vi ikke rukket å gjøre noe 
med. Altså en oppgave for 2021.  
 
  
Åkersætra:  
Det er gjort noe vedlikehold og oppussing. Thor 
Oppegård har justert solcellanelgget og montert 
sengelamper sammen med lys- og ladepunkter for mobil. 
Noen av koiene har fått nye takrenner, og vinduene i 

størhuset er kittet og malt utvendig. Jobben innvendig må fortsette neste år. I uteområdet 
er det lagt ut nye, svære halvkløvinger å sitte på ved grua – gave fra Løiten Bygdesag – og 
gapahuken er beiset. Nede ved bekken er brua reparert, og den store gangbrua over Åsta 
er sikkerhetssjekket. Galvaniseringen er fortsatt en uløst utfordring som er lovet oppfølging 
av Hordaland mekaniske verksted og deres underleverandører. 
  
Ubetjente hytter  
Halgutusveen:  
Vi tok fatt på en omfattende oppgradering av denne hytta i 2019 og 2020, i samarbeid med 
eier Vang Almenning. En vellykket åpningsmarkering med besøk av hele Vang Almennings 
styre fant sted 26. august der vi også fikk hedret våre dugelige dugnadsarbeidere. Nytt og 
større kjøkken, ny ovn og pipe, nye vinduer og ytterkledning, nytt tak, solcellepanel for lys og 
mobillading. Sittebenk/rastebord er brakt inn på sterke rygger av våre dugnadsfolk.  
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Sandfløten:  
Hytta er i fin stand, kun mindre vedlikehold utført, i tillegg til midlertidig reparasjon 
av røkrøret, som blir utskiftet i 2021.  
  
Snippkoia:  
Gammeldassen vil neppe bli savnet, den er nå revet. Ellers mindre, ordinært vedlikehold.  
  
Lageråkvisla (koia):  
Delvis omtalt under serveringshytta; koia ble veldig tiltalende oppgradert inne (i 2019), og 
det har fungert godt i 2020.  
  
Målia, Stouslandhytta:  
Noen viktige merknader fra branntilsynet er fulgt opp: skjerming av trepanel mot ovner 
og røkrør er ikke alltid enkelt i gamle hus og hytter; kravene er langt strengere i våre 
dager. Feieluka i kjøkkenet er også gjort forskriftsmessig. Planen var å sette opp nytt 
rekkverk ved inngangen, men dette utstår til 2021.   
  
Savalsætra:  
Istandsettingen av hytta er fullført av kretsen med sikring av den gamle brønnen og utendørs 
aktivitetsområde med bålpanne. Hyttas spektakulære beliggenhet og gode tilgjengelighet 
gjør den stadig mer populær. Fint utgangspunkt også vinterstid, med løyper videre 
til Budor bl.a.  
  
Svartskogkoia, Tingstadkoia og Fløtdamkoia har alle fått generelt vedlikehold og er i god 
stand.   
  
Gammelsaga:  
Sti til brønnen er merket og utbedret, og brønnen har fått nytt og sikrere lokk. Trivelig hytte 
med god orden!  
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Finnsbråten:  
Styret har vedtatt å nedlegge driften av hytta fra avtaleutløp 1. juni 2021. Eieren har hatt 
større forventninger til HHTs oppgradering av hele bygningen enn det vi realistisk har kunnet 
ta på oss. Vurderingen er dessuten at behovet for dette kvarteret med tanke på 
Rondanestien ikke har vært optimalt. Det er sett etter alternativer i nærheten, men de er få. 
Det er dessuten forholdsvis kort avstand til Gammelsaga (ca. 13 km), og Rondanestien 
sørover ligger i Eidsvoll/DNT OA/Eidsvoll Turlags område. 
 
Morskogen vokterbolig:  
Eidsvoll kommune har vedlikeholdsansvaret her, og det gjelder også uteområdet, som er 
statlig eiendom med status som friområde. Kommunen har i 2020 
meldt reduksjon/utsettelse av opparbeidingen av dette friområdet, av økonomiske årsaker.   
Hytta er populær, spesielt blant syklister. Stange krets har merket sti opp lia som knyttes 
til Rondanestien nær Lysjøen og Finnsbråten. Rene ‘himmelturen’, som anbefales!   
  
Selvbetjente hytter  
Målia selvbetjente hytte:   
Også her var branntilsynet innom, og vi ble pålagt å ordne istandsetting av ovnen i soverom 
øst og legge ovnsplate på gulvet inntil brannmuren i oppholdsrommet. Ovnen er nå 
demontert og fjernet, da den svært sjelden har vært i bruk. Hytta har fått et malingsstrøk 
både utvendig og innvendig (ytterkledning og gangen). Ikke utført brannpålegg gjelder noe 
utbedring av pipa.  
  

Øyungshytta:  
Øyungshytta fungerer veldig godt og blir 
svært godt besøkt. Marius Dalseg fra DNT 
sentralt var der i sommer og filmet med 
drone og tok gode bilder til bruk på ut.no. I 
etterkant har hytta fått god omtale i DNT-
kanaler så vi ser at flere og flere (og fra et 
større område) bruker hytta. Vi har et 
fantastisk godt samarbeid med Pihl/RJFO 
om Øyungshytta, og de bidrar med all ved 
inkl. transport og bistår oss ellers også. Vi 
har behov for å finne en bedre løsning for 
lagring av ved så det ikke trengs kjøring så 

ofte. Dette håper vi å finne løsning på i 2021. Gunn Stenseth har gjort super innsats som 
hyttesjef sammen med Karl Otto Oppegård. Gunn ønsket avløsning, og Aud Jovall sa ja til å 
overta. Takk til dere alle tre!  
  

Helse, miljø og sikkerhet i HHT 

HMS-arbeidet i HHT har pågått over en årrekke.  
Alle våre dokumenter ligger på hht.no/beredskapsplan  
Planen med underdokumenter er hovedsakelig ment for turledere, dugnadsledere, 
stifaddere og hyttetilsyn. 
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Beredskapsutvalget 
Utvalget har bestått av Helle Jørstad, Thomas Pedersen, Bente Langøigjelten, Turid Borud, 
Anne Helga Melting og Tore Nilsen (leder). 
Det er avholdt ett møte i året. Tema var to innmeldte hendelser under fellesturer, 
hyttedriften i forbindelse med covid-19-tiltak i 2020 og avvikling av aktivitetsopplegg i året. 
Vurdering og utforming av tiltak relatert covid-19 har i sin helhet vært administrasjonens 
ansvar, basert på behov for rask gjennomføring og tett kontakt med DNT sentralt og aktuelle 
myndigheter (se eget avsnitt om dette i årsberetningen). 
Det er behov for å gjennomgå beredskapsplanen for ajourføring og oppdatering. Leder og 
Anne Helga ble oppnevnt til dette. 
 

Drift av Lageråkvisla serveringshytte 
HHT driver serveringshytta på Lageråkvisla ved 
hjelp av dugnadsinnsats fra medlemmer og 
andre interesserte. Hytta er tilrettelagt for 
overnatting slik at dugnadsfolket kan 
kombinere dugnad med hyttetur. Fra nyttår 
hadde vi åpent alle lørdager og søndager samt 
hverdagene i vinterferieuka, men pga. covid-19 
ble alle serveringshyttene stengt fra midten av 
mars og ut vintersesongen. I august hadde 
situasjonen endret seg slik at vi kunne ha åpent 
som normalt åtte søndager i tidsrommet 25. 
august-13. oktober (siste helg i høstferien). I 

romjula var det også åpent fem dager som vanlig. Til sammen ble dette 38 åpningsdager 
pluss to dager på forespørsel fra skoler i forbindelse med skidag.   
 
Vi har sørget for følgende smitteverntiltak: pleksiglass over disken, spritdispenser for gjester, 
ikke selvbetjening av mat, noe færre sitteplasser og intensivert vasking av bord og stoler. Vi 
slipper ikke inn flere enn det er sitteplasser til.  
 
I 2020 ble det lagt ned 745 dugnadstimer på drifta av Lageråkvisla, inkludert jobben 
hyttetilsyn Kari og Nils Jørgen Hervig gjør med innkjøp og frakt av varer, levering av 
vannprøver mm. En stor takk til alle og også til løypekjører Helge Kartomten som bidrar med 
frakt av varer inn og søppel ut fra hytta.  
 
Lageråkvisla er en Barnas Turlags-hytte og tilrettelagt vinterstid med skileikanlegg og utlån 
av utstyr som akebrett/akematter, truger og miniski. Ute er det bålpanne, mange benkebord 
og gapahuk. Særlig vinterstid er hytta et populært turmål både for barnefamilier og andre   

Stier og løyper 
Sti og løypeutvalget: v/ Bente Langøigjelten (Hamar/Vang), Jan Schrøder (Stange), Helge 
Tørud (Ringsaker) og Jan Johnsrud (Løten). 
 
Dette kapittelet er generelt for sti og løype og noen hovedsaker. Se Løten, Ringsaker og 
Stange krets egne rapporter lengre bak i årsmeldingen og Hamar/Vang i neste kapittel. 
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Generelt Sti og løype  

2020 var året alle gikk på nærtur, en blåmerket sti ble en god og trygg arena midt oppe i alle 
smitteverntiltakene. Merkede turløyper som er kommet til og vedlikeholdt over mange års 
utrettelig arbeid av dugnadsressurser og stifaddere. At HHT kan tilby over 700 km merkede 
stier, har en enorm verdi. Det er ikke gjort over natta å etablere en ny turløype med alt som 
hører til. Vi kan trygt si at alles innsats gjennom flere år er synliggjort for en ny gruppe 

turgåere. Samtidig med godt vedlikehold utvikler vi litt 
nye turløyper i alle områdene våre.    
  
Heldigvis var vinteren snill med lite toppbrekk. Tidlig 
barmark i lave områder dekket turbehovet fram til snøen 
endelig smeltet i høyere luftlag først i juni. Når planlagt 
arbeid på stiene kom i gang fra april/mai, hadde enormt 
mange vært på tur. Dugnadsarbeid måtte organiseres på 
nye måter, både med antall, avstand og oppgaver.   

Senhøsten 2019 fikk vi tilgang til et stort parti med impregnerte materialer som Moelven 
industrier ikke kunne benytte i sin produksjon. Materialene ble fraktet og SJ Transport holdt 
lagerplass gjennom vinteren og sommeren. Dette var supernyttig! Mange titalls løpemeter 
er lagt i terrenget i 2020, og mange meter skal legges i 2021. Både HHT og andre turstilag har 
brukt materialene. På Svaen, Høsbjørmarka, Lageråarunden og Stange tråkker glade 
turgåere på solide klopper. Tusen takk.  

Innen kart har Stange krets utgitt et nytt flott turkart 
over Tangen.  
Å stoppe på tur ved en sitteplass for å hvile og innta 
både vått og tørt, vet vi skaper trivsel. I 2020 er det satt 
ut 20 nye rasteplassbenker.   
Stimerkekurset i 2020 ble holdt på Lagerårunden. 10 
deltakere holdt på til sola gikk ned. Først med litt teori, 
så i praksis med å merke hele Lageråarunden med blå 
fliser. Grunneierne ble spesielt invitert, vi tror på 

involvering i hele prosessen med å etablere en ny turløype.  
 
Olsrud er fortsatt leverandør av fliser, stikker og lemmer. I 2020 var bestillingen 
900 blåflis og 250 lemmer. 10 kg ståltråd ble anskaffet ved sesongstart. Det er litt volum i det 
vi gjør.  
  
HHT største nyetablering av turløype i 2020 var Lageråarunden med tilførsler nordfra og 
vestfra og kobling på Ilsengstiene. Da det etter hvert ble klart at det skulle bygges to nye 
bruer over Lageråa, ble det hentet erfaringer fra Stange og Ilsengstiene. Nå har vi en god 
felles gjeng frivillige som har vært med å bygge flere bruer.  
  
For mer detaljer over alt som er gjort, se rapport for hver krets. Summen av dugnadstimer 
dette året er høy. Vi syns det er kjempeartig med så mange på tur i nærområdet. Mange har 
vi møtt på våre oppdrag med sag, hekkesaks, gresstrimmer, drill, stikker, stolper, skilt eller 
malingskost under armen. Alle gode ord, smil og verbale klapp på skulderen tar vi til oss. Stor 
takk til alle som tilrettelegger for glade turgåere.  
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Hamar/Vang 
For et år, så mye gledelig som er gjort. Ikke bare er det vanlige tilsynet og vedlikeholdet 
utført, men ny turløype, Lagerårarunden, er kommet til og Furuberget har 
fått sine kartoppslag.  

HHT blir kontaktet jevnlig at turglade folk som har 
en ide om en sti de har lyst til å merke for å dele 
opplevelsen den gir med andre. Det er mye jobb å 
etablere ei ny turløype, og den skal ikke minst 
vedlikeholdes. Det trengs en organisasjon til å 
forvalte en merket turløype. Stein Sandaker er en 
stifinner og ildsjelen bak Lageråarunden. Ideen var 
god, naturen fin og med utlyste prosjektmidler fra 
kommunen ble arbeid igangsatt. Første og viktigste 
arbeid er grunneierkontakt. All tilrettelegging i 

utmark må skje i samarbeid. Med nysgjerrighet og ydmykhet er nye kontakter og 
bekjentskaper etablert med positive grunneiere, dialog og diskusjoner om trase, justeringer 
og avklaringer. Det var med glede Lageråarunden ble åpnet 3. oktober.  
Mellom grunneierkontakt og åpning er det ryddet, merket, skiltet, bygd to bruer, 
gjerdeklyver og klopper og plassert ut 6 benker, informert og publisert på ut.no. Utallige 
dugnadstimer er lagt ned med ildsjel Stein som drivkraft.   
  
Endelig fikk Furuberget kartoppslag. Stifadder Einar Lund har sammen med Hamar o-klubb 
laget tur- og kulturkart som er plassert ved de naturlige innfartsårene i Furuberget. Ei 
refleksløype har vært i støpeskjeen, i høstmørket ble 2-km Tippestien merket med reflekser. 
Runde reflekser med HHT-logo ble limt på de blå flisene av kompisgjengen.   
  
Utkjøring av lemmer på snø ble ikke gjennomført i 2020, Olsrud Aktivitet stengte ned sin 
produksjon i mars da Norge stengte ned, så lemmene ble klare da snøen var borte. Det ble 
et par dugnader med lange armer. Lemmer er lagt mellom Bokhølkoia – Haugsætra og nord 
for Bårdsætra.  
  
Nye skilt er montert ved Bringbu og på Brumundkampen. Veien inn til Brennsætra er merket 
som tilførsel til Rondanestien.  Klopper er bygget over veigrøftene til Halgutusveen der den 
nye tømmervegen krysser Rondanestien.   
  
Nye benker er satt ut på strekningen Nybusætra – Haugsætra. En rett vest for Holtbekken og 
en rett øst for Haugsætra. Samt i «stikrysset» Brumunddvegen – Lageråkvisla/Bårdsætra.  
  

Generelt tilsyn og vedlikehold er utført av stifaddere 
på vanlig god måte.  
Dugnader er avhold på Haugsætra og Lagerårarunden. 
Ingen møter er avhold dette covid-19-året.   
  
Dette året har det kommet til nye stifaddere, flere har 
meldt seg og ønsker en stistrekning å passe på. Takk 
for jobben til dere som har takket av.   
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Informasjon 
Værstasjon og webkamera ved Stenfjellhytta  
Siden november 2007 har internettforbindelsen til Stenfjellet vært basert på trådløs 
tilknytning til sender på Bangsberget. Mesteparten av tiden har den fungert stabilt, men 
hastigheten har vært svært lav. Den har vært brukbar for publisering av værdata, men for 
dårlig til å dekke vertskapets behov bl.a. for betalingsterminal. Leverandøren (BigBlue) 
oppgraderte sist vinter sitt utstyr, og HHT fikk ny og raskere forbindelse etter nødvendig 
utskifting av antenne m.m.  
I første omgang var signalet for svakt, selv om det fungerte noenlunde. Det ble felt et tre i 
siktelinjen uten at signalstyrken ble bedre. I oktober fikk vi derfor tilsendt en ny og vesentlig 
sterkere antenne. Etter at vi fikk den på plass har forbindelsen fungert meget bra, uten 
annet avbrudd enn ved strømstans på Stenfjellhytta. Nå er hastigheten tilfredsstillende også 
for vertskapets behov. 
  
Kameraet mot sør-vest er værutsatt. Beskyttelsen er forbedret, men fortsatt er det behov 
for manuell fjerning av snø når nedbøren kommer fra sørvestlig retning. 
Det er også gjennomført viktig vedlikehold på værstasjonen på myra og utskifting av kabel til 
antenna, utført av Tore Nilsen og medhjelpere.  
  
Når det gjelder øvrig utstyr, har værstasjonen fungert stabilt siden vi installerte ny PC i 
oktober 2018. Det har ennå ikke vært skade på utstyr som følge av overspenning etter at det 
i 2017 ble innført ny rutine med utkobling av hovedkameraet (mot hytta). 
Værstasjon og webkamera følges opp av Ivar Helleberg. 
 

Turer og aktiviteter 
Turutvalget har bestått av Turid Borud, Kjell Vidar Holen, Leif Bjarne Steinbakken, Unni 
Thoresen, Torunn Holt Jensen, Thomas Pedersen (fjellsport) og med Anne Helga Melting 
som sekretær. Utvalget har det overordnede ansvaret for turprogrammet til HHT. 
Programmet spenner fra det enkle og nære til det mer krevende, fra trilleturer i Barnas 
Turlag til toppturer med fjellsportgruppa. Turprogrammet vises i aktivitetskalenderen på 
hht.no.  
  
2020 har vært preget av pandemi og avlysninger, og det betydde langt færre fellesturer enn 
vanlig. Vi avlyste alle turer fra midten av mars til ut i mai, men greide så å gjennomføre 
gjennom sommeren til oktober, før vi igjen avlyste ut året. Vi er svært fornøyde med at vi 
kunne gjennomføre alle leire for barn og unge. Fjellturene for voksne og de fleste 
fjellsportturene ble gjennomført med god deltagelse. HHT har totalt arrangert 95 turer/leire 
med totalt 3029 deltagere i 2020.  
 
Alle turledere er dugnadsfolk, og innsatsen i 2020 tilsvarte 1674 timer. Det er viktig med god 
skolering av turledere, og HHT holdt følgende turlederkurs i 2020: DNT Ambassadør (en 
kveld med informasjon om HHT, DNT og allemannsretten) og grunnleggende turlederkurs (2-
dagers kurs som gir godkjenning for å lede dagsturer i nærmiljøet. 
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Barnas Turlag 
Barnas Turlag 

2020 - Annerledesåret også for Barnas turlag.    
Året begynte som vanlig, og vinterens «Kom deg ut dag» 2.februar ble en fantastisk dag! 
Dagen ble markert på Lageråkvisla. Vi hadde rekord i antall deltakere med om lag 800 
personer til stede. Storfint besøk hadde vi også denne dagen. Generalsekretær i DNT, Dag 
Terje Klarp Solvang, og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok med tale og turbodans.  
  

    

 

Fram til 8. mars gjennomførte vi turer som vanlig og oppmøtet var godt. Resten av året har 
vi gjennomført turer når smittesituasjonen har tillatt det. Jevnt godt oppmøte, med unntak 
av refleksturene på senhøsten. Dette er vanligvis svært populære turer som i 2020 hadde 
lavere deltakelse enn normalt.    
Koronapandemien bidro til at vi raskt måtte tenke annerledes også i Barnas Turlag. 
Tilrettelegging for egenorganisert aktivitet, informasjon og nyhetssaker på nett og i sosiale 
medier og etablering av turboløyper har vært viktige bidrag gjennom året. HHT sin 
jubileumsbok «90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker» har også truffet 
barnefamilier og bidratt til at mange familier er blitt kjent på nye plasser i sitt nærområde og 
nabokommunene og fått nye erfaringer med friluftsliv.   
Som alternativ til høstens «Kom deg ut-dag» lanserte vi turappen KulTur. I appen gir Turbo 
deg utfordringer med morsomme aktiviteter underveis på din egen tur. Vi laget en 
konkurranse i appen i anledning dagen. Deltakelse var god, og noen fikk til og med premie.    
  
Turledere:   
Barnas turlag er helt avhengig av turledere for å holde aktivitetesnivået oppe. Det er til 
sammen ca. 25 turledere fordelt på de fire lokallagene. Ledere for lokallagene i år har vært 
Heidi Frogner (Ringsaker), Charlotte Wahlquist i Hamar, Leif Grande (Stange) og i Løten 
Stig Handegård. Vi vil takke alle for innsatsen i 2020 - for tålmodighet, pågangsmot, tro på 
bedre tider OG gjennomføring av flotte turer og aktiviteter for barna!   
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2020 og mat på tur  
I 2020 har vi hatt ekstra fokus på mat på tur. Alle turlederne i Barnas Turlag ble invitert til å 
delta på et matkurs. 14 turledere deltok, og Geitmyra matkultursenter for barn i Ringsaker 
var kursholdere. Det ble et inspirerende og lærerikt kurs hvor vi lærte å lage næringsrik 
og smakfull bålmat! Vi lærte også hvor lite som skal til for å vekke entusiasme hos barna 
med krydder og ulike former av næringsrike ingredienser. Bildet viser et utvalg av retter vi 
laget på kurset. Bålpanna er tilsvarende den HHT har på Lageråkvisla.   

 

        

 

I 2020 har vi hatt en god økning i medlemstallet. Fra 2019 til 2020 økte medlemsmassen 
med 2%, og i 2020 har HHT Barnas Turlag 772 medlemmer.   
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Leirene   
Friluftsskoler   

 

HHT har arrangert to friluftsskoler i 2020. Friluftsskolen er et tilbud på dagtid mandag–

fredag. HHT arrangerte Friluftsskole både første uka i sommerferien og i høstferieuka. På 

sommerens friluftsskole var det følgende aktiviteter: Allemannsretten, kartforståelse, 

orientering, mat på bål, ekspedisjon, frilek og leiretablering.   

 

Under friluftsskolen i høstferien var det disse aktivitetene: Allemannsretten, kartforståelse, 

orientering, mat på bål, ekspedisjon, frilek, vedkløyving, bruk av øks, sag og kniv, 

viltkunnskap, luftgeværskyting, bær og sopp, leiretablering.  

 

På sommeren var det fire ledere og 20 deltagere (fulltegnet) og på høsten var det 3 ledere 

og 17 deltagere. HHTs administrasjon var også inne og bidro på enkelte aktiviteter denne 

uka.  

 

Turboleir   

Fordi pågangen har vært 

så stor de siste årene ble 

det arrangert to 

Turboleirer på Åkersætra 

de to første ukene i 

sommerferien. Pga. 

koronarestriksjonene 

denne sommeren ble 

gruppa delt inn i to, og 

både Åkersætra og Skolla 

ble brukt den første uka. 

Den andre uka kunne alle 

samles på Åkersætra. Anita Lundby og Halvor Johansen Mære var hovedledere for leirene. 

Ukene var preget av variert vær, bading 1–3 ganger om dagen og mye allsidig 

friluftsaktivitet! Det var bli-kjent-leker, kanopadling, orientering, kanonball i myra inni 

skogen, eventyrstien osv. «Åkersætra-talenter» ble arrangert onsdag kveld. Torsdag var det 

“Mesternes mester”, og halvparten av deltagerne sov utendørs under åpen himmel den siste 

natta på Åkersætra. Alt i alt veldig innholdsrike og artig uker! En gjeng med deltagere som 

var flinke til å tilby hjelp i både matlaging, oppvask, hente ved og sørge for at de andre rundt 

seg hadde det bra. Dyktige ledere som var flinke til å ta med seg ungene, aktivisere og 

inkludere dem, gjorde at ukene gikk veldig bra! Det var en god del ekstra arbeid med 

smittevern på leirene i 2020, og lederne utførte denne jobben meget bra! 

 

DNT ung Hedemarken 
DNT ung Hedemarken skulle vært arrangør av DNT ungs landsmøte i midten av april 2020. 
Johannes Sandberg og Sigrid Melbye Sørum var med i planleggingsfasen, sammen med 
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aktivitetskonsulent Knut Einar Nordhagen som ledet arbeidet. Dessverre måtte landsmøtet 
endres til digitalt møte, og dette var en stor nedtur for oss. Vi hadde gledet oss til å vise fram 
Hedmarken til landets DNT ung’ere!  
 
OPPTUR for åttendeklassingene ble først utsatt fra juni til september og så avlyst pga 
koronasituasjonen og smitteverninstruksen for arrangement. 
 
DNT ung Hedemarken har gjennomført kajakkurs på Næra i juni 2020, og har i tillegg hatt 
enkelte tirsdagsaktiviteter med f.eks. «bli-kjent-kveld» med BUA Hamar, mat på bål, «bli-
kjent-kveld» med Fjellsportgruppa i HHT, men i det store og hele har det å arrangere 
ungdomsaktivitet på tvers av skolekohorter vært særdeles krevende og vanskelig å 
gjennomføre dette året. Dette har naturlig nok påvirket arbeidet med å få i gang en 
«kjernegruppe» blant ungdommene i vårt område.  
 
VinterBaseCamp ble arrangert på Åkersætra leirsted 17.-20. februar. Ane Fjeldstad var 
hovedleder for leiren og hadde med seg to andre ledere. 8 deltagere fikk prøve seg på bl.a. 
aktivitet med søkestenger og skredsøkere, snøhulegraving, skitur, isfiske og god stemning i 
strålende vintervær!   
 
SommerBaseCamp ble arrangert med Skolla leirsted som base 10.-14. august. 15 
ungdommer deltok. Sigurd Cottis Hoff var hovedleder, og han hadde med seg to andre 
ledere. Mandag var bli-kjent-dag, tirsdag var det vannaktivitet som kanopadling og bading, 
onsdag startet overnattingsturen hvor deltagerne orienterte seg fram til et oppsatt turmål. 
Etter kurs i pakking av sekk og bekledning på tur ble det overnatting ved Bunkerudtjernet ei 
natt, og på kvelden fikk deltagerne bruk for kompassferdighetene, der de skulle ut på 
skattejakt ved hjelp av oppgitte grader og antall skritt. Ei kjempefin uke i Åstdalen! 
 

Fjellsportgruppa  
Thomas Pedersen tok over som leder av Fjellsportgruppa etter Renate Løvli i januar 2020. 
Etter at avklaringsmøte med HHT-administrasjonen ble det enighet om å opprette et mer 
formelt styre, som skal lede fjellsportgruppa.Dette styret består av Thomas Pedersen, Jon 
Simensen, Ingunn Sørum Nordal og vara Per Bergsvein Støen. Utover styret er 
fjellsportgruppa åpen for aktive turledere som kan bidra til å skape gode opplevelser eller 
fine turer i fjellet.  

Vi har gjennomført 3 fellesturer (og dessverre 
avlyst 3 andre planlagte) og ellers har vi 
arrangert:  
 

Fjellsport kveld: 
Dette er blitt en fin tradisjon med bra 
deltagelse, ca. 30 stk. Her presenterte vi 
kommende turprogram og hadde foredrag med 
foredragsholder om Storeskagadølstind. 
Bli kjent med DNT- ung: 
Det ble arrangert en bli kjentkveld i samråd med 

Knut Einar. Vi møtes på Hedmarktoppen folkehøgskole for å trekke dekk i lysløypa i 
Furuberget. Vi var 5 som møtte opp fra fjellsport, og det var ca. 10 fra DNT-ung. 
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Vinterturlederkurs: 
Det har vært et sterkt behov for flere vinterturledere. HHT var initiativtager til å få i stand et 
lokalt vinterturlederkurs. 3 fra HHT var med på dette kurset: Thomas Pedersen, Tore Leirvik 
og Lars Ivar Ulmo. Og Ingunn som aspirant., så hun er nå godkjent vinterturleder-instruktør. 
 
Brekurs 
Dette kurset har vi fått innvilget støtte til gjennom Bjørnstad-stiftelsen,men på grunn av 
koronapandemien greide vi ikke å arrangere kurset i 2020, så det kommer på programmet 
for 2021. 

Onsdagsgruppa 
Onsdagsgruppa fikk et år svært forskjellig fra de foregående pga. smitteverntiltakene og 

hensynet til at de fleste i gruppa tilhørerer 'risikogruppa'. Vi har hatt de aktivitetene vi har 

kunnet tilpasse, og som vi har funnet forsvarlig.  

 

Skiturer 2020  

Det var 11 onsdager før smitteverntiltakene startet, og da gikk Onsdagsgruppa på tur. Harald 

Normann og Dag Erik Hovde var fyrbøtere på begge hyttene og vertskap på Blåmyrkoia. På 

Vollkoia var det forskjellige medlemmer av Onsdagsgruppa som var vertskap. Turleder var 

Laila Mærde Dragerengen. Forskjellige medlemmer av Onsdagsgruppa bakte boller, og alle 

deltakerne på begge hyttene fikk en bolle hver. På Blåmyrkoia møttes alle kl. 12 til 

nistespising, prat, allsang og opplesning. På Vollkoia møttes de også kl. 12 til nistespising og 

prat. Vinterturer i alt 11 turer og 339 deltakere. 

 

Sommerturene har vi holdt som planlagt, bortsett fra noen justeringer for å benytte større 

parkeringsplasser siden vi ikke kunne ha felleskjøring. Der det har passet, har vi delt opp 

sommerturene i en kort og en litt lengre tur, for best mulig tilpasning til deltakernes behov. 

Vi har brukt 5 turledere når gruppa har vært delt i 2 og 3 turledere når gruppa har vært 

samlet. I år har det kommet flere nye turdeltagere enn vi har hatt tidligere.  

Sommerturer i alt: 11 turer og 375 deltagere  

Turdeltagere hele året: 714 deltagere   

Fjelltur til Spitsbergseter: Den måtte vi avlyse. 

Annet sosialt samvær: Vi måtte avlyse de sosiale treffene både i april, november og 

desember.  

 
Butikk/turinformasjon 
HHT-butikken i Hamar sentrum er både butikk og turinformasjon/kontor og en viktig kanal ut 
til både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi selger ullundertøy, ytterbekledning, sekker og 
diverse turutstyr og har dessuten distriktets beste utvalg i kart. Videre kan du ordne 
medlemskap, deponere på DNTs standardnøkkel, melde deg på turer og få hjelp med 
turforslag både lokalt og til fjells. DNT-medlemmer får minst 15 % rabatt på så godt som alle 
varer.   
 
Åpningstidene har vært kl. 10-16 mandag, tirsdag, torsdag og fredag og kl. 10-15 på lørdager. 
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Onsdager holdt vi stengt, men unntak av skolens sommerferie og desember da det er åpent 
seks dager i uka.  
 
Pga. covid-19 har 2020 vært et unntaksår for butikkdrift. Vi stengte butikken helt i tre uker 
fra 12. mars til påske, men åpnet så igjen med vanlige åpningstider. Besøket har vært 
varierende, og særlig førjulstrafikken var lavere enn tidligere år, noe som kan henge sammen 
med koronarestriksjoner og smittevernhensyn. Årets store salgsvare har uten tvil vært 
turboka 90 turer. 
 
Det er nå bestemt at butikken flytter til Strandgata 45 i samlokalisering med Hamarregionen 
turistkontor fra 1. mars 2021. Hurra! 
HHT er medlem av Hamar Sentrum AS.  
 

Turboka «90 turer» 
Året 2020 har vært et veldig spesielt år også med positivt fortegn!  
 

Turboka vår med 90 turforslag ble klar for salg 20. mars. Da var 
hele Norge nedstengt, og alle måtte være hjemme og gjøre 
egenorganiserte aktiviteter i det lyse vårværet. Heldigvis er 
naturen åpen og tilgjengelig hele døgnet. Ingen fikk lov til å reise 
så «alle» rettet øyne og fokus på sitt eget nærmiljø. Og da 
trengte de turboka vår! Hurra!  
De første ukene måtte vi tenke skikkelig kreativt på hva som var 
mulig å få til av distribusjon. Alle våre egne dugnadsfolk fikk 
turboka i gave og for å få til det organiserte vi dugnads-
distribusjon med bruk av sykler, beina og biler. Turbøker ble 
levert i postkasser – og det så vi jo fungerte fint så da åpnet vi 
for at våre egne medlemmer kunne få kjøpe boka (med 

medlemsrabatt og bruk av VIPPS) og få boka levert i sin egen postkasse. Vanlige medlemmer 
meldte seg også til tjeneste for å få utleveringen til. Det skapte glede både for oss som utgav 
boka, for de som kunne gjøre positive oppdrag med utlevering og for alle de som fikk 
turboka levert. Og «snakkisen» var i gang – også i pressen og alle sosiale kanaler. Plutselig så 
vi i sosiale medier at det ble referert til tur-nummer og glade turbok-opplevelser. 
 
Salgskanalene ble etablert ut fra hva som var åpent i hver kommune – bensinstasjoner, 
gårdsutsalg, matbutikker, bokhandlere, gjestegårder, sportsbutikker, turistkontor mm. Det 
første opplaget var på 3.000 bøker. Allerede etter to uker bestilte vi et nytt opplag som var 
like stort – og før sommerferien bestilte vi det tredje opplaget. Helt fantastisk moro! 
IdeTrykk i Hamar media har gjort alt det grafiske og trykkingen. De er like stolte av boka 
som vi er og kjørte to annonse-runder i sine kanaler både på nett og papir uten at det kostet 
oss noe. Tusen takk!  
 
Alt innhold i turboka er i utgangspunktet lagd på dugnad av de som kjenner hver tur best. Vi 
har fått inn tekst og bilder fra våre egne og andre turlags dugnadsfolk. Tusen takk! 
 
Så la vi ned et betydelig arbeid i å få alle beskrivelser opp på «samme nivå» både mht 
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informasjon/fakta og rent tekstmessig. Vår innleide tekstredaktør Birgit Sildnes gjorde en 
kjempegod jobb med massevis av detaljer der. Tusen takk! 
 
Vi ønsket at nivået på kartene skulle gi god og eksakt informasjon om selve turen og noe om 
området så det skulle være greit å orientere seg. I tillegg anbefalte vi aktuelle kart for hvert 
område. Vi er utrolig takknemlige for at vår egen Jan Schrøder hadde hånd om alt 
kartarbeidet og utførte dette helt supert! Tusen takk! 
 
Vi hadde to redaksjonsfaser med turboka. Den første redaksjonen samlet inn forslag og 
bestemte hvilke 90 turer som skulle få være med og så innhentet de tekst og bilder. I denne 
redaksjonen satt Aud Norstad, Steinar Østlie, Helge Stikbakke og Bente Langøigjelten  
Tusen takk! 
 
Vår egen administrasjon har holdt i alle trådene i turboka og brukt mange arbeidstimer i alle 
faser av bokutgivelsen. Tusen takk! 
 

 
Dette bildet er fra Ulvhaugane mot Gitvola. Fotografen er Steinar Østlie som døde så altfor tidlig i 2020 og som 
vi minnes med takk for alle timer og år han har viet til beste for vår alles gode naturopplevelser og aktivt 
friluftsliv i Løten og i hele vår region. Tusen takk Steinar!   
 
I 2019 planla vi turbokutgivelsen og for å få dette til søkte vi mange gode 
samarbeidspartnere om støtte til prosjektet. Og de sa ja. Uten dere hadde dette vært et helt 
annet type risikoprosjekt og vi er så glade for at vi var et stort team som var sammen om å få 
dette til! Her er oversikten over de glade giverne: 
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Tusen takk! 
 
Mange av bøkene i det første opplaget ble gitt bort i gave og dette er oversikten: 
 
Gaver til dugnadsfolk, skoler og 
støttespillere 

HHTs dugnadsfolk 220 

Redaksjon og fotografer 75 

Alle skoler i 4 kommuner 303 

Støttespillere, takk for 
pengestøtte 208 

Profilering/gaver andre 40 

Total 846 

 
Økonomisk har turboka blitt en skikkelig suksess. Vi har solgt mange bøker direkte selv, men 
også veldig mange via andre kanaler og turboka var for eksempel den mestselgende varen i 
DNTs nettbutikk i flere uker.  
 
Regnskapstallene for 2020 sier dette om turboka: 
Sum inntekter   1 503 302 
Sum kostnader     553 480 
Resultat      949 822 
 
HHT har ikke søkt noen korona-støtteordninger siden turboka har gitt oss så positiv effekt. 
 

Folkehelse- og nærmiljøprosjekter 
Vi har også i 2020 hatt turposter i alle fire kommunene (dvs Stolpejakt i Hamar og Turposter i Løten, 
Stange og Ringsaker). Dette var fjerde året vi brukte digital kvittering med DNT-appen SjekkUt. Den 
hadde skikkelig trøbbel i litt over en måned i sommer, og alle kvitteringer ble borte – det var veldig 
uheldig. Men vi ser allikevel på tallene at svært mange har tatt turposter og alle kommunene har 
høyere deltakertall enn året før. DNT sentralt jobber nå for å slå sammen Ut.no og SjekkUT i løpet av 
1. halvår 2021. Det blir bra! Vi ønsker fra 2022 å endre opplegget i Hamar og overlate Stolpejakten til 
o-klubbene og kommunen og at vi lager turposter tilsvarende som i de andre tre kommunene. Dette 

* Turbok 90 turer gaver/støtte:

Hamar kommune 40 000                 

Hedmark fylkeskommune 40 000                 

Stange almenning og Romedal almenning 30 000                 

Løten kommune 20 000                 

Sparebankstiftelsen Hedmark inkl utdeling til skoler 50 000                 

Knud A Rasmussens legat 100 000               

Stange kommune 25 000                 

Pihl as 30 000                 

Løiten almenning 15 000                 

Vang almenning 20 000                 

Norsk Tipping 30 000                 
Sum                  400 000 



 

 

24 

 

 

håper vi blir ryddigere og at det da blir ennå mer for ennå flere. Vi skal bruke 2021 til å forberede og 
organisere dette. 

 

 
 
Dette året gjorde det tydelig for mange flere at vår region har en super tilrettelegging for nærmiljø 
friluftsliv som både vi i HHT, men også alle våre samarbeidende turlag har jobbet med i årevis. 
Turpostene de siste årene har også gitt oss et godt grunnlag og oversikt. 
 
Vi har måttet avlyse mange fellesturer og arrangement i 2020 og da har vi måtte endre fokus til å 
tilrettelegge for egenorganisert aktivitet i stedet. Vi brukte SjekkUT til en ekstrarunde med turposter 
som kun var digitale og vi har gitt mange tips via våre egne kanaler og lokalpresse. Alle de 90 turene i 
turboka er også publisert på ut.no. Det gledelige er jo at innbyggerne i vår region har vært mer aktive 
i friluftsliv enn noen gang. På vinterstid er vi kjempeheldige som har Hedmarksvidda og det supre 
løypenettet som mange samarbeider om å få til.  

 

Samarbeidsparter og prosjekter 
Vi takker Sparebank1 Østlandet og Norsk Tipping for nok et år med positive sponsoravtaler. 
 
Vi takker alle grunneiere som gir oss lov til å ha infrastruktur på deres eiendom. Alt vi gjør av 
stiarbeid og hyttedrift er basert på deres positive innstilling til at vi får legge til rette for friluftsliv for 
alle. 
 
Årets største hytteprosjekt var totalrestaureringen av Halgutusveen. Som vanlig hadde vi godt 
samarbeid med Vang Almenning som eier koia. Det var vår hyttesjef Thor Oppegaard som planla, 
ledet og utførte alt arbeidet der med god hjelp av flere av våre positive dugnadsfolk. Hytta er nå mye 
mer praktisk og forbedret på alle måter. Tusen takk til alle som har bidratt!  
 
Året 2020 har vært annerledes på så mange måter. Vi har stadig måttet vri hodene og endre måten å 
organisere på – og ha mer fokus på det vi har fått til og mindre på det som ikke var mulig å få til. I 
stedet for å invitere til fellesturer og alle kan låse seg inn i våre hytter låst med DNT-nøkkel har vi 
måttet si det helt motsatte. Vi gleder oss veldig til vi igjen kan si til turlederne våre at alle er 
velkomne med – og at hyttesjefene kan åpne for normal DNT-drift i hele hyttenettet vårt. Vi tar 

Ant 

deltakere 

2020

 Ant 

deltakere i 

2019 

Barn/unge klart 

kravet

Ant pers tatt 

alle postene

Ringsaker 2246 1982 139 573

Løten 348 284 102 89

Stange 787 673 72 157

Hamar 6700 4912 ca 300 av 1270 1164

sum totalt 10081 7851 613 1983

Antall barn/unge som har benyttet dagsbilletten:

Deltakerstatistikk turposter 2020

Status pr 11.01 var 151 billetter og Ankerskogen har forlenget perioden 

for bruk til ut mars pga koronastengningene i 2020
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selvfølgelig med oss alle positive erfaringer fra dette året også: vi har digitalisert i kjappere fart 

sammen med DNT-familien både hyttebooking, medlemssystem, møteplasser og informasjonsdeling.   
 

 

Økonomi 
Økonomisk ble 2020 et mye bedre år enn det som lå i budsjett. Det var avsatt midler til å få orden på 

strømforsyningen på Målia, det ble satt på vent, det samme med noen investeringer på Åkersætra; 

årsaken var all usikkerhet med hensyn til Covid-19.  

 

Totalt ble det en omsetning på kr 6 865 050,- og en kostnad på kr. 5 184 262,- som gir et overskudd 

på kr 1 680 787- overskuddet overføres til egenkapital.  

 

Årsaken er flere, mindre investeringer enn det som lå i budsjett og et mye større salg av turboka. En 

økning i antall medlemmer gir også god vekst på inntektene. Vedlikehold og investering på hytter er 

kr 379 178.-; det er viktig at vi greier å holde ting i god stand. Tilskudd til løypekjøring er også på 

nesten kr. 200 000.-  

 

Balansen viser at vi har en egenkapital på kr 9 079 597,- Det gir oss handlingsrom for framtida; HHT 

har mange hytter som trenger vedlikehold hele tiden.  

 

Takker alle som har støttet HHT økonomisk på ulike måter i 2020, TUSEN TAKK!  

 

En takk også til våre ansatte og spesielt til Margrete Ruud Skjeseth for solid arbeid og ikke minst en 

takk til alle som jobber dugnad i HHT. Skulle en ha betalt for alle dugnadstimer, hadde HHT hatt et 

stort underskudd - TUSEN TAKK!  

 

Hamar den 24. februar 2021 

 

Kristen Bartnes Bente Langøigjelten  Tore Nilsen  Turid Borud  

leder   nestleder og sti/løype  hyttekoordinator turutvalget 

 

Aud Norstad  Helge Stikbakke  Rolf Kjellmo  Ingeborg Nordlund  

Stange krets  Ringsaker krets Løten krets  Barn og unge 

 

        Margrete Ruud Skjeseth 

        daglig leder 
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ÅRSREGNSKAP FOR HELE HHT MED NOTER  

 
  

REGNSKAP PR. 31.12.20

|

NOTE Ringsaker Stange Løten Onsdags- SUM

INNTEKT 2020 gruppa

Medlemskontingent 2 077 943   2 077 943  

Tilskudd HHT 42 500       40 500   50 000   10 000       143 000     

Losji- og leieinntekter 404 296      404 296     

Fellesturer og leire 369 835      369 835     

Salg butikk 1 959 031   1 959 031  

Salg Lageråkvisla 144 299      144 299     

Aktiv., samarbeidsavt. og rekl. 4 1 853 147   14 888   44 000   13 689       1 925 724  

Renteinntekter 56 500        2 148         267        1 080     6                60 001       

Sum inntekter 6 865 050   44 648       55 655   95 080   23 695       7 084 128  

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 2 467 615   2 467 615  

  Drift av kontor 430 922      1 235     8 823     645            441 625     

  Møteutgifter 34 504        898            1 270     9 288     2 220         48 180       

  Reiseutgifter 15 914        15 914       

  Profilering 43 521        43 521       

  Kurs og kompetanse, turledelse 22 495        22 495       

Tilskudd til kretsene og gruppene -             

  Andel kontingent inkl frifond 52 500        52 500       

  Onsdagsgruppa 11 996        11 996       

  Fellesturer 218 462      867            5 920     225 249     

  Fjellsportgruppe 13 067        13 067       

Informasjon -             

  HHT-nytt 34 669        34 669       

  Internett 25 467        25 467       

  Værstasjon Stenfjellet 7 273          7 273         

  Nærmiljø friluftsliv 87 950        4 122     92 072       

  Kartprosjekt 51 020        51 020       

Stier og løyper -             

  Skilting og merking 230 718      3 000         24 995   13 849   272 562     

  Tilskudd løypekjøring 195 297      40 000       23 000   40 000   298 297     

Hyttedrift -             

  Vedlikehold og investering 2 379 178      6 694     385 872     

  Forsikring og annen drift 83 213        83 213       

Butikkdrift - kjøp varer 645 149      645 149     

Lageråkvisla - kjøp varer 84 042        84 042       

Gaver og representasjon 49 290        49 290       

Sum utgifter 5 184 262   44 765       54 622   84 574   2 865         5 371 088  

Årets resultat 1 680 787   -117          1 033     10 506   20 830       1 713 040  



 

 

27 

 

 

 

HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 BANKINNSKUDD

Driftskonto 324 436,20

Sparekonto 9 112 711,62

Stange 81 809,00

Ringsaker 408 374,00

Løten 204 026,00

Onsdagsgruppa 70 128,00

Reisegarantikonto 54 584,00

Skattetrekk 79 895,00

Til sammen 10 335 963,82

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. 7 366 556,00    

Årets 1 713 040,08    

Egenkapital 31.12. 9 079 596,08    

NOTE 4 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILSKUDD MED MER

Innlandet Fylkeskommune, friluftstiltak (post 74) 148 000            

Spillemidler, turkart Stange og Tangen 80 000              

Hamar kommune, driftstilskudd barn og unge 50 900              

Løten, Stange, Ringsake, Hamar kommune - turposter 62 490              

Sparebank1 Østlandet, sponsormidler 30 000              

Sparebankstiftelsen Hedmark - tilskudd Ilsengstiene 30 000              

Tilskudd Lageråarunden Hamar kommune 70 000              

DnT Frifond 240 000            

DnT formålsparagraf 214 417            

Norsk Tipping sponsor via DnT 100 000            

Norsk Tipping, Grasrotandel 41 623              

Gjensidigestiftelsen - utbytte 10 838              

Momskompensasjon 219 879            

Studieforbundet 3 900                

DnT Skole 64 000              

DnT Friluftsskole 62 100              

Sparebank1 Østlandet - deltagerpremie turposter 25 000              

Turbok 90 turer gaver/støtte:

Hamar kommune 40 000              

Hedmark Fylkeskommune 40 000              

Stange- og Romedal  almenning 30 000              

Løten kommune 20 000              

Sparebankstiftelsen Hedmark inkl utdeling til skoler 50 000              

Knut A. Rasmussens legat 100 000            

Stange kommune 25 000              

Pihl AS 30 000              

Løten almenning 15 000              

Vang almenning 20 000              

Norsk Tipping 30 000              

Til sammen 1 853 147         
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HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING

BALANSE PR. 31.12. 2020

HHT Ringsaker Stange Løten Onsdags- SUM

gruppa

EIENDELER NOTE

OMLØPSMIDLER

Varelager 362 849     362 849       

Diverse fordringer 186 629     186 629       

Bankinnskudd 1 9 571 627  408 374     81 809   204 026  70 128     10 335 964  

Kasse 25 643       990          26 633         

SUM EIENDELER 10 146 748 408 374 81 809   204 026  71 118     10 912 075  

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Fri egenkapital 3,5 8 314 270 408 374 81 809   204 026  71 118     9 079 597    

SUM EGENKAPITAL 8 314 270 408 374 81 809   204 026  71 118     9 079 597    

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 20 268 20 268         

Skyldig off. avgifter 177 859 177 859       

Skyldig lønn 212 314 212 314       

Forskuddsbetalt kontingent 1 379 000 1 379 000    

Annen kortsiktig gjeld 43 036 43 036         

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 832 478 0 -         -          -           1 832 478    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 146 748 408 374 81 809   204 026  71 118     10 912 075  
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Revisjonsberetning 
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Sak 4 HANDLINGSPLAN HHT 2021 

 

RIKT LIV MED ENKLE MIDLER 
 

 
Fellesturer og arrangement, åpne for alle og godt og variert tilbud når smitteforholdene tillater det. 

Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet for barnefamilier (eks KulTur-app, fysisk tilrettelegging som 

Turboløyper i alle fire kommunene). Få fram mer info om mange nye rasteplasser, turmål og 

alternativer for egenorganisert aktivitet. Forberede turposter i Hamar fra 2022. «Den levende 

skogen» kultur- og natursti både fysisk og digitalt.  

 

 
Vedlikeholde stier og ta vare på det vi har. Klopper/planker, fortsette satsing + 

merking/tilrettelegging av nærmiljøstier. Forberede god løsning egne kartdata + god oversikt alle 

skilt. Nærmiljøkart Brumunddal (Ringsaker krets). Nytt/revidert skiløypekart Hedmarksvidda pluss 

tavler i felten. Forberede kart over Ilseng/Brynsåsen (utgis i 2022). Dagsturmål/gapahuk mellom 

Budor og Savalsætra. Stenfjellhytta: Bytte taket serv.hytta og annekset og avklare radiomast. Målia: 

Bedre energiløsning. Øyungshytta: bygge vedlager. Utbedre uteområdene på Stenfjellhytta og Målia 

for dagsbesøk i egenorganisert form. Halgutusveen: stallen. Åkersætra: følge opp Åkersætrabrua mht 

galvanisering, utbedre redskapsbua, mer solcellebelysning? Finnsbråten: avsluttes i juni. Sandfløten: 
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pipe/røykrør. Bidra i kommunenes «Dagsturhytteprosjekt» i alle fire kommuner. Lage plan for 

hyttevedlikehold 2-5 år fram. Skifte alle røykvarslere (skal skiftes hvert 10. År, innarbeide rutine). 

Skrive hyttehistorikk for alle hyttene vi eier og leier.  

 

 
Økt samarbeid med medlemsforeningene i Innlandet via DNT forum Innlandet og med Innlandet 

fylkeskommune + FNF. Følge opp offentlige planprosesser og annet som påvirker vår aktivitet. Følge 

DNT ung Miljøvettregler grunnprinsipp om gjenbruk og reparasjon i all vår aktivitet. 

 

 
Butikken: nye lokaler fra 1. mars til beste både for ansatte og kunder og i samboerskap med 

Turistkontoret. Fokus på god organisering og særlig på rekruttering av nye dugnadsfolk. Ta godt vare 

på frivillige i og etter pandemien. Tilstrebe gode samarbeidsløsninger og god koordinering til beste 

for det enkle friluftslivet og medlemmene våre. Forberede og organisere turposter i Hamar fra 2022. 

Kurs: turlederkurs til og med sommerturleder pluss forberede vinterturlederkurs i egen regi. 

Stimerkekurs inkl rydding av stier + motorsagførersamling. Brekurs fjellsport. Førstehjelp. 

 

 
Nytt regnskapssystem fra 01.01.21. Søke tilskudd og følge opp gaver og støtte.  

 

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

informasjon og klare budskap. Innhold i ut.no (filmer fra hyttene, rydding og forbedringer). 

Hyttebooking forankret i DNTs smitteverninstruks og så finne veien til en ny normal etter 

koronaperioden. HHT-nytt i mars inkl hele årets turprogram. «90 turer» følges opp også i 2021.  

 

 
Regnskap/økonomistyring i nytt system og nye rapporter/oppfølgingsmuligheter. Office365 

dokumentdeling inkl bruk av Teams. FDV-system for hyttedrift. Følge med på utvikling av digital 

struktur i DNT.  

 

MÅL MEDLEMMER INNEN UTGANGEN AV 2021: 

BARNAS TURLAG  850 

HHT     6.100 
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Budsjett 2021 

 
 

REGNSKAP BUDSJETT

INNTEKT 2020 2021

Medlemskontingent 2 077 943 2 100 000  

Losji- og leieinntekter 404 296      350 000     

Fellesturer og leire 369 835      300 000     

Salg butikk 1 959 031   1 200 000  

Salg mat Lageråkv/Øyungsh/Målia 144 299      150 000     

Tilskudd og gaver 1 853 147   1 622 000  

Renteinntekter 56 500        50 000       

Sum inntekter 6 867 070   5 772 000  

UTGIFTER

Administrasjon og PR

  Personalkostnader 2 467 615   2 500 000  

  Drift av kontor 430 922      700 000     

  Møteutgifter 34 504        75 000       

  Reiseutgifter 15 914        30 000       

  Profilering 43 521        50 000       

  Kurs og kompetanse, turledelse 22 495        100 000     

Tilskudd til kretsene og gruppene

  Andel kontingent inkl. frifond 52 500        60 000       

  Onsdagsgruppa 11 996        18 000       

  Fellesturer 218 462      200 000     

  Fjellsportgruppe 13 067        35 000       

Informasjon

  HHT-nytt 34 669        60 000       

  Internett 25 467        30 000       

  Værstasjon Stenfjellet 7 273          20 000       

  Nærmiljø friluftsliv 87 950        90 000       

  Kartprosjekt, Stange og Tangen 51 020        50 000       

  Turbok 90 turer 150 000     

Stier og løyper

  Skilting og merking 230 718      200 000     

  Tilskudd løypekjøring 195 297      200 000     

Hyttedrift

  Vedlikehold og investering 379 178      1 885 000  

  Forsikring og annen drift 83 213        85 000       

Butikkdrift - kjøp varer 645 149      700 000     

Lageråkv/Øyungsh/Målia matvarekjøp 84 042        100 000     

Gaver og representasjon 49 290        50 000       

Sum utgifter 5 184 262   7 388 000  

Årets resultat 1 680 787   -1 616 000 
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TILSKUDD OG GAVER 2021

Innlandet Fylkeskommune/MD, friluftslivstiltak (post 74) 125 000                  

Kommunene, turposter trykksaker 55 000                    

Delt.premier turposter Ankerskogen fra Sparebanken + kommunene 35 000                    

Innlandet Fylkeskommune,OPPTUR 40 000                    

Sponsorer/samarbeidspartnere, Sparebank1 Østlandet 30 000                    

Sponsorer/samarbeidspartnere, Norsk tipping 100 000                  

Søknad Sparebankstiftelsen Hedmark, Den levende skogen 125 000                  

Sparebankstiftelsen Hedmark støtte til skifte tak Stenfjellhytta 170 000                  

Hamar kommune,kultur, barn og unge 50 000                    

Stiprosjekt Hamar kommune "Stier i Vang" 50 000                    

DnT Frifond barn og unge 250 000                  

DNT skole prosjekt 65 000                    

E Bjørnstad stiftelse støtte til brekurs (fjellsport organiserer) 21 000                    

Friluftsskoler (sommer og høst) 66 000                    

Norsk Tipping, Grasrotandel 40 000                    

Momskompensasjon 150 000                  

DnT utdeling formålskapital fordelt etter medlemsantall 200 000                  

Diverse inntekter 50 000                    

Til sammen 1 622 000              

HYTTEUTGIFTER 2021

 

Normalt vedlikehold hytter 250 000                  

Ny energiløsning Målia? 500 000                  

Stenfjellhytta, nytt tak 600 000                  

Tilrettelegging uteområde Stenfjellhytta og Målia 500 000                  

Drikkevann serveringshytter (vannprøver mm) 35 000                    

1 885 000              
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Sak 5 - Innkomne forslag 
Ingen saker 

 

Sak 6 – Valgkomiteens innstilling  
Funksjon    Status  Valgkomiteens innstilling  

Leder  Kristen Bartnes  På valg  Gjenvalg (1 år)  

Nestleder  Bente 
S. Langøigjelten  

På valg     

Barn og unge  Ingeborg Nordlund  På valg  Charlotte Wahlquist (2 år)  

Sti- og løypeutvalget  Bente 
S. Langøigjelten  

På valg  Gjenvalg (2 år)  

Turutvalget  Turid Borud  Ikke på valg    

Hyttekoordinator  Tore Nilsen  På valg  Aud Norstad (2 år)  

Vara for barn og unge  Terje Lundby 
Michaelsen   

På valg  Gjenvalg (2 år)  

Vara for sti- og 
løypeutvalget  

Jan Schrøder  På valg  Gjenvalg (2 år)  

Vara for turutvalget  Leif Bjarne 
Steinbakken  

Ikke på valg    

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

Revisor  Bente Vestues   På valg  Gjenvalg (1 år)  

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

  Simen Tollersrud  1 år igjen    

  Gunhild Sem   2 år igjen    
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Vedlegg: Kretsenes årsrapporter 

Løten krets 
Styret og verv 2020: 
Leder: Rolf Kjellmo 
Nestleder: Jan Arild Lerudsmoen 
Sekretær: Steinar Østlie (Emilie Westli Andersen) 
Kasserer: Kirsten Alfei 
Styremedlem/stiansvarlig: Jan Johnsrud 
Styremedlem: Kirsten Nereng Bergseng 
Varamedlemmer: Bente Elin Lilleøkseth og Unni Thoresen  
Barnas Turlag Løten, leder Stig Handegård, styremedlem Line Christine Bretun    
Turposter i Løten: Emilie Westli Andersen    
Foreningen Løtenløyper: Styret/representantskapet Jan Johnsrud, representantskapet Rolf 
Kjellmo 
Valgkomite: Leder Rolv Dillerud, Arne Erik Myhre og Berit Svevad 
 
Antall medlemmer i HHT Løten krets pr. 31.12.2020: Totalt 389 
Møter: 9 styremøter + 2 planleggingsmøter dugnader og Tirsdagstrampen og turposter 
 
Dugnader 
2020 har vært preget av stor dugnadsinnsats med rydding, forbedring og fornyelse av 
klopping langs mange av stiene kretsen har ansvar for. 10-12 personer deltar aktivt gjennom 
sommerhalvåret i fellesdugnader på mandager. Det er registrert 343 timer på felles 
mandagsdugnader i 2020.  I tillegg til fellesdugnader er det flere som i omfattende grad tar 
et tak på egenhånd med vedlikeholdsarbeider som klopping, bygging av bruer, beising, 
vedhogst og stivedlikehold. Antatt over 250 timer på individuelle dugnader. Det er rekruttert 
4 nye stifaddere i 2020, noe som gir oss 31 aktive stifaddere, der de fleste gjennomgår stien 
sin flere ganger i sesongen. Samlet innsats i 2020 er 328 timer! Det er fortsatt behov for 
ytterligere stifaddere. Vi skal heller ikke glemme det administrative arbeidet der flere 
nedlegger en stor innsats gjennom hele året. Antatt mer enn 450 timer samlet inkludert 
møtevirksomhet. 

 

Vedlikehold stier 
Det bløte terrenget, særlig i Løtenfjellet, skaper utfordringer for vedlikeholdet av stiene. Det 
er i de senere årene utlagt over 1.000 meter med prefabrikkerte lemmer for å lette 
fremkommeligheten over bløte partier. Lemmene synker ned i myra og må allerede etter et 
par år heves. Dette er et forsømt arbeid som vi nå har tatt tak i. 

Senhøsten 2019 fikk HHT tilgang til et stort parti med impregnerte materialer fra Moelven 
industrier. Kretsen har hentet over 3.000 løpemeter plank av ulike dimensjoner. Vi har i 2020 
brukt ca. 600 meter og har ca. 2.500 meter liggende på lager på Skøyen.I byggeperioden for 
ny riksveg gjennom Løten har vi lagt om Rondanestien både i 2019 og 2020. Kretsen har nå 
bestemt å legge om deler av stien permanent og merker ny rute fra Vensætra, via 
Smalmyrkoia til Torvmyrbrakka, over den nye viltbrua, vestover langs Chausséen og inn i 
terrenget fram til Skafottet på Taigaen og videre inn på den opprinnelige traseen opp til 
Savalsætra. Omleggingen krever en del nymerking og omskilting. Kretsen ble etter søknad 
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tildelt kr 10.000, - fra Statskog til innkjøp av 4 rastebenker. Benkene blir kjørt ut i terrenget i 
løpet av vinteren. 

Vedlikehold koier: Kretsen disponerer og har vedlikeholdsansvar for flere koier i 
allmenningen. Kun overnattingskoiene Svartskogkoia, Savalsætra, Målia og Snippkoia har 
fast tilsyn. De øvrige befares mer tilfeldig og framstår i rimelig bra stand, og vedlikeholdet 
begrenser seg til vask og vedhogst. Hytta på Savalætra er malt. På Snippkoia er den gamle 
doen revet, og noen mindre bygningsmessige mangler utbedret.  
 
Tirsdagstrampen  
Pga. Coronapandemien kom Tirsdagstrampen sent i gang; 7 av 11 turer med til sammen 165 
deltakere ble gjennomført etter tradisjonelt opplegg.  Til og med 2020-sesongen er det 
gjennomført 363 turer i Tirsdagstrampens regi. Gjennomsnittlig deltakelse på årets turer ble 
24, mot 31 i fjor. Altså en betydelig nedgang. 

Turposter i Løten 
Emilie W. Andersen ble kastet inn som turpostansvarlig midt på vinteren da Torgeir Volden 
døde høsten 2019. Turpostsesongen var fra 1. mai til 15. oktober. Nytt av året var at Løten 
kommune laget parkeringsskilt, samt piler som ble skrudd opp ved parkering og stikryss på 
turene. Den tradisjonelle sesongavslutningen i samarbeid med Løten O-lag måtte avlyses på 
grunn av koronapandemien.  

Ved opptelling var det 120 som leverte papirkort og 239 deltok i DNT SjekkUt-appen, totalt 
359 deltakere, sammenliknet med 284 i 2019. 89 personer hadde tatt alle postene. På grunn 
av at all data i SjekkUT-appen ble borte i juni, kan det være flere som har vært på alle 
postene. Det var 975 klipp på papir og 944 i appen. 102 barn og unge under 16 år fikk 
deltakerpremie med gratis inngang i Ankerskogen svømmehall. Til sammenlikning var det 39 
barn og unge som deltok i 2019.  

Informasjonstiltak  
HHT Løten krets har egen Facebook-side med mer enn 900 følgere. Barnas Turlag Løten har 
felles Facebook-side med de andre Barnas Turlag i HHT samt fast informasjonsspalte i 
mittLØTEN-avisa.  

Aktiviteter og turer 
På turen fra Myklegaard til Savalsætra 14/6 ble 12 personer med. Fotturen Budor-
Savalsætra-Budor 5/9 hadde 12 deltagere. Sopptur 30/8 ble avlyst pga. mangel på sopp. Vi 
fikk noen nye lokale turledere i løpet av 2020, og det setter vi pris på. 

Barnas Turlag 
Stig tok over som leder av Barnas Turlag i februar etter Brina. Mange planlagte turer måtte 
avlyses, men vi hadde 2 turer tidlig på året; skitur til Hølmyrskoia og måneskinnstur til 
Klekkefjellet. I mai hadde vi en buldretur til Evensteinen. Lørdag 8. august hadde vi stand i 
Løten sentrum i forbindelse med Folkehelsedagen. Til mat-turen til Mosjøkoia i oktober 
møtte ingen. I stedet for «Kom deg ut-dagen» i september ble det laget en konkurranse for 
barn via KulTur-appen. Vi deltok en kveld på Idrettskolen med lommelyktstur fra Furasaga til 
gapahuken. Deltagelsen her var forholdvis stor, og vi delte inn i 3 puljer, slik av vi overholdt 
nasjonale smittevernregler. Vi har en stabil turledergruppe med 7-8 aktive turledere.  Det 
ble avholdt 2 planleggingsmøter, ett møte på Skype og ett møte avholdt på Savalsætra. 
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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   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 personer 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.  
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Mye av HHTs stinett ligger mellom Stange og Tangen og mellom E6 og Mjøsa, men det er 
også stier i Furuberget sør for Tangen, i Brynsåsen, på Ilseng og i begge allmenningene der 
Rondanestien går fra Lysjøen på grensa til Eidsvoll 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 område langs Rondanestien; Tingstadkoia, Fløtdamkoia, 
Gammelsaga og Finnsbråten.  I tillegg har HHT sammen med Eidsvoll Turlag ansvar for drift 
av Morskogen Vokterbolig 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 greide å avvikle.  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 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.  



 

 

39 

 

 

Ringsaker krets 
Medlemmer 
Ved utgangen av 2020 var det 1587 registrerte medlemmer i Ringsaker krets av HHT.  
I forhold til 2019 var det en økning på 46 medlemmer, ca. tre prosent økning. 
Styret har i 2020 hatt denne sammensetningen: 

Leder Helge Stikbakke 

Nestleder og kontaktperson «10-
topper» 

Anne Frogner Mausethagen 

Kasserer Harald Solberg 

Sekretær Marit Rustand Langerak 

Styremedlem Turutvalget Leif Bjarne Steinbakken 

Styremedlem Sti- og løypeutvalget  Helge Tørud 

Styremedlem Barnas Turlag Heidi Frogner 

Varamann Einar Håkon Røhr 

Varamann Inge Sætha 

Styremøter 
Det er holdt 2 styremøter i 2020 i tillegg til årsmøte. Varamedlemmene har vært innkalt til 
styremøtene. Koronapandemien med strenge restriksjoner på fysisk kontakt mellom 
mennesker har lagt store begrensninger på aktiviteten i 2020. Det har vært vanskelig å 
arrangere møter og turer.  
 
Sti og løype 
Her følger en gjennomgang av det som er gjort denne sesongen. Utover det som er nevnt i 
rapporten har alle stifaddere fulgt opp med nødvendig vedlikehold av stiene. 
Rondanestien. Der har Ingunn Friis og Ola Bratberg laget ny trapp på østsida av brua over 
Øyongsåa ved oset. Og de har forbedret brua over bekken fra Finntottvolla. 
Stien fra Nysætra til Rondanestien. Der har Anne og Øystein Onsrud lagt en del klopper på 
bløte partier. Her er det også bestilt et nytt skilt som blir satt opp i et stidele 6-700 m fra 
bilveien for å vise stien mot Rondanestien. 
Høsbjørmarka. Her har Svein Lillehovde med hjelper lagt mange titalls meter med klopper 
langs Reksla. Det er også satt opp nye skilt som viser hva som er Reksla. Dessuten har Svein 
gjort mye arbeid på Majorstua bl.a. med ved og ny skåle.  
Østberg/Kvarstad-runden. Dette var Ti topper i år og er bestemt innlemmet i vårt stinett fra 
neste sesong. Avtale med grunneiere er i orden, og Anne F. Mausethagen har tatt på seg å 
være stifadder. Hun har også i vår sammen med andre lagt en del klopper og bygd gjerdeklyv 
på runden. Skilter er bestilt i høst. Vi ønsker Anne F. Mausethagen velkommen som 
stifadder.Det som er brukt av materialer til disse tiltakene er i stor grad fra den pakka vi fikk 
med materialer fra Moelven bruk. I tillegg er det brukt en del lemmer fra Olsrud. 
Liberget/Bangsberget. Der har grunneier ryddet stien i nedre del av traseen for smågran og 
lauvoppslag. Etter at stien ble merket og skiltet til sesongen 2019, tok Erik Ilseng på seg å 
være stifadder. 
By-i-millom. Også i år er det lagt ut en del lemmer på By-i-millom-stien. Det er mange bløte 
partier i tillegg til at beitedyr sørger for at det blir opptråkket. By-i-millom-stien har også 
ganske lange strekk med voldsom grasvekst som gjør at det blir mye slåing. Knut Hovde har 
tatt i bruk en gammel grasklipper. Et tips der terrenget tillater det. 
Vollkoia-Bjørsetra. Her har Johannes Almaas reparert noen klopper og det vil bli gjort mer 
her til våren. Stien fra Bokåsen mot Tørbustilen er også på planen med en del klopper. 
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Barnas Turlag 
Året 2020 har for Barnas Turlag, som for alle andre, blitt et veldig spesielt år. Vi startet året 
med friskt mot og hadde planlagt 17 turer. Resultatet til slutt ble fem gjennomførte turer. Vi 
er veldig fornøyde med turene vi fikk gjennomføre, og så prøver vi på nytt i 2021 med turene 
som måtte vike. 
Vi startet året med måneskinnsturen på Vollkoia i februar. I mars skulle vi ha akedag på Nes, 
men å ake på grønt gress går ikke så veldig fort. Så aking ble erstattet med en skogstur. 
Minst like koselig likevel. På vårparten ble det innført at man måtte melde seg på i forkant 
for å være med på tur. Da vi skulle til Langodden var det ingen påmeldte, så turen ble avlyst. 
Turleder med barn tok turen på egenhånd, og jammen kom det ikke sju deltakere likevel. 
Toppturen til Danseren i juni fikk med seg åtte deltakere, og leketuren til Kolosvea fikk med 
seg det dobbelte. For fjerde gang arrangerte vi andeløp i Hundremeterskogen i Brumunddal.  
 
Turer og aktiviteter  
Vi hadde en tur før det ble stengt ned, det var måneskinnstur fra Vollkoia til Blåmyrskoia, 9. 
februar. Det var planer om flere turer utover våren, men i mars ble som kjent Norge stengt 
ned. Heldig var vi da at turboka 90 turer ble lansert, medlemmer og andre fikk tak i den og 
gikk mange turer på egenhånd, og det å komme seg ut var vel uansett viktigst om turen var 
organisert eller ikke.  
1. juni hadde vi neste tur, By-i-millom, Moelv–Brumunddal.  
28.juni ble det arrangert tur med start fra Veldre sag der turen gikk over Haukåsen, 
Danseråsen, Høgbrenna. 20. august ble det tur rundt Herstadtjernet på Nes. 6. september 
syntes vi kunne være en fin dag for en tur til Bokkhølkioa, med start fra to kanter. 13. 
september ble det arrangert tur kalt høsttur i Luddens rike. Turutvalget i HHT ønsket i løpet 
av jubileumsåret 2020 å arrangere en jubileumstur i hver kommune. Turen måtte stå i 
turboka, og i Ringsaker valgte vi turen fra Vollkoia til Blåmyrskoia og Brattberget som ble 
gjennomført 27. september. 
 
10 topper  
Det var året da 10 topper viste seg som det tilgjengelige tilbudet for alle folk til enhver tid fra 
1.mai til 15.oktober - mens korona snodde seg rundt nesa vår. Her var det mulig å gå alene, 
med nærkontakter og med anbefalt avstand til andre. Dette gjenspeiles antagelig i rekord i 
deltagelse, med over 2200 registrerte deltakere via app eller turkort. Over 600 har gått alle 
10 toppene en eller flere ganger, over 1100 har gått over halvparten av turene. Årets eldste 
deltaker var 88 år, den yngste 1 år. Det betyr at tiltaket er rettet mot alle aldre. 
 
Hyttedugnader 
Foruten den store dugnadsinnsatsen som gjøres av Sti og løype og alle stifadderne og 
turledere for store og små medlemmer, har vi også deltatt på dugnader på hyttene som 
ligger i Ringsaker; leirstedene Åkersætra og Skolla og Øyongshytta med vasking, gjerding 
snømåking m.m. 
 
Turboka 
Flere i styret bidro aktivt med turforslag, turbeskrivelser og foto fra Ringsaker til HHT’s nye 
turbok «90 turer» som ble lansert før påske. Boka har blitt en stor suksess og er allerede 
trykket i 9000 eks. 
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Referat HHTs årsmøte  
 

Årsmøtet ble avholdt på Høgskolen, Hamar tirsdag 10. mars 2020 med 83 personer til stede. 

1. Kristen Bartnes ønsket velkommen til årsmøtet som ble holdt på stiftelsesdatoen for HHT 

som nå fyller 90 år. 

2. Valg av møteleder: Kristen Bartnes 

    Valg av sekretær: Anne Helga Melting 

    Valg av to til å underskrive protokollen: Gunnhild Ljones og Sven Erik Grindvoll  

3. Årsberetningen som var delt ut til alle, ble kommentert av Margrete Ruud Skjeseth og 

Kristen Bartnes med vekt på bl.a. medlemstall, aktiviteter og dugnadsinnsats. Årets store 

vedlikeholdsprosjekt har vært Lageråkvisla; både koia, serveringshytta og uteområdet har 

blitt betydelig oppgradert. 

HHT fikk i 2019 heder både i form av DNT ungs forgubbingsbekjempelsespris utdelt på DNTs 

landsmøte og kåring av Norges beste turrute: Ilsengstiene. 

Regnskapet ble gjennomgått av Kristen Bartnes. Regnskapet viste et overskudd på 1,8 mill., 

mest pga. at utgiftene til Øyungshytta ble tatt i 2018 og spillemidlene kom i 2019. Både 

årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer. 

4. Handlingsplan og budsjett for 2020 ble gjennomgått av Kristen Bartnes og Margrete Ruud 

Skjeseth. 

Satsingsområder er utemat-fokus, finne nye og bedre butikklokaler, bedre energiløsning på 

Målia og opprusting av Halgutusveen. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. 

Budsjettet for 2020 ble lagt fram av Kristen Bartnes og enstemmig vedtatt med et 

underskudd på 719.000 kroner.  

5. Innkomne saker: 

Ingen innkomne saker. 

6. Valg 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Hilde Skar: 

Funksjon  Status Valgkomiteens innstilling 

Leder Kristen Bartnes På valg Gjenvalg (1 år) 

Nestleder Bente S. 

Langøigjelten 

Ikke på valg  

Barn og unge Ingeborg 

Nordlund 

Ikke på valg  
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Sti- og løypeutvalget Bente S. 

Langøigjelten 

Ikke på valg  

Turutvalget Turid Borud På valg Gjenvalg (2 år) 

Hyttekoordinator Tore Nilsen Ikke på valg  

Vara for barn og unge Terje Lundby 

Michaelsen  

Ikke på valg  

Vara for sti- og 

løypeutvalget 

Jan Schrøder Ikke på valg  

Vara for turutvalget Leif Bjarne 

Steinbakken 

På valg Gjenvalg (2 år) 

Vara for hyttekoordinator Børge Jacobsen Ikke på valg  

Revisor Bente Vestues  På valg Gjenvalg (1 år) 

Valgkomité Hilde M. Skar Går ut Gunhild Sem (3 år, ny) 

 Siv Stenseth 1 år igjen  

 Simen Tollersrud 2 år igjen  

 

Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon. 

Margrete Ruud Skjeseth presenterte HHTs store jubileumssatsing: Turboka 90 turer i Stange, 

Løten, Hamar og Ringsaker. Boka skulle vært i salg på møtet, men en feil hos bokbinderiet 

fører til ei drøy ukes utsettelse. 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med kaffe og marsipankake i 

anledning 90-årsjubileet. Programmet etter pause startet med visesang ved Tor Karseth og 

fortsatte med foredraget «Historiske hovedpunkter HHT 90 år» ved våre to æresmedlemmer 

Tore Nilsen og Hans Ruud.  

Årsmøtet ble avsluttet med trekning av gratislotteri med fem gevinster fra HHT-butikken. 

Referent: Anne Helga Melting 

 

 Gunnhild Ljones              Sven Erik Grindvoll 
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VEDTEKTER  

 

VEDTEKTER  

for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT  

(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)  

Sist revidert/endret 07. mars 2018 

 

1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på 

Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen: 

• bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

• drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder 

• opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og samarbeide med andre om skiløyper 

• gi ut sti-/løypekart 

• arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer 

• drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon 

• utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler, bedrifter 

og lokalmiljøet for øvrig 

• skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre organisasjoner 

• og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål 

 

2. Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 8 medlemmer: 

• Leder og 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år av gangen, 

de øvrige velges for 2 år. 

• Lederne av de tre kretsene som velges av kretsenes egne årsmøter.  

• Det velges personlige varamedlemmer for de årsmøtevalgte styremedlemmene. 

• Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. 

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

3. Styrets oppgaver: 

• ivareta HHTs formål på alle områder 

• se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler 

• sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt ivareta 

personalansvaret 

• sørge for at HHT har en sunn og god økonomi 

• organisere og velge nødvendige utvalg, slik som turutvalg, sti/løypeutvalg, barn og 

unge, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide retningslinjer for utvalgene 

• avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg 
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• velge delegater til landsmøtet i DNT 

 

4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 5 uker i forveien.  Fristen for å 

fremme forslag til årsmøtet er 4 uker før årsmøtet. Fristen for frasigelse av verv er 4 uker før 

årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent. 

 

5. Årsmøtet har som oppgave: 

• behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett 

• fastsette årskontingent for ordinære medlemmer hvis disse skal avvike fra DNTs 

standardsatser. 

• behandle innkomne forslag fra medlemmer 

• velge styret som består av:  

a. styreleder 

b. leder i turutvalget 

c. leder for barn og unge 

d. leder i sti- og løypeutvalget 

e. leder av hyttedrift 

f. nestleder, som velges blant styrets medlemmer 

g. 4 personlige varamedlemmer 

• velge revisor 

• velge valgkomité 

 

6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år, 

følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er automatisk 

valgkomiteens leder. 

 

7. Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer 

 

8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 5 % av medlemmene forlanger det. 

Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte. 

 

9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres 

sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter fram. 

 

10. Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg 

særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen. 

 

11. Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram. 

Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir 

foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening. 

 


