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Årsmelding for Ullensaker Turlag 2020 
 
 

1. Årsmøtet 
Årsmøtet 2020 ble avholdt den 5. mars 2020 i lokalene til Ullensaker Frivillighetens hus, 
Sveavegen 36, 2050 Jessheim. 17 stemmeberettigede medlemmer møtte.  
DNT Oslo og Omegn var representert på årsmøtet med styremedlem Mathys Truyen og fra 
administrasjonen Glenn Menkin, leder for aktivitetsavdelingen. 
Årsmeldingen gjelder for Ullensaker Turlags (UT) virksomhet for kalenderåret 2020. 

 
 

2. Valg  
Årsmøtet valgte leder for sti - og merkegruppa og sekretær- og nettansvarlig. Det ble valgt to 
nye medlemmer til valgkomiteen. Valgene var enstemmige. 

 
Styrets sammensetning i 2020 
Leder: Atle Forbord (2021) 
Kasserer og aktivitetsansvarlig: Ann-Mari Grøndalen Lund, (2021) 
Sekretær og nettansvarlig: Ingeborg Knutsdatter Gresaker, (gjenvalgt til 2022)  
Styremedlem/ Ansvarlig Barnas Turlag Daniel Nordmeland, (2021)  
Sti- og merkeansvarlig: Ola Nafstad (ny til 2022)   

 
Valgkomité:  
Kirsti Jenny Bakke, (gjenvalg til 2022) 
Gyri Siljehaug. (ny til 2022) 
Asbjørn Gundersen (2021) 

 
 

3. Styremøter 
Det er avholdt 7 styremøter i perioden. 

 
 

4. Organisering av arbeidet 
UT har organisert arbeidet med en styreleder, kasserer og Tur- og aktivitetsleder, Sti - og 
merkeansvarlig, Ansvarlig for Barnas Turlag samt sekretær – og nettansvarlig.  De ansvarlige 
ledere har sine egne arbeidsgrupper innen sitt område. Etter årsmøtet ble styret redusert fra 
6 til 5 medlemmer 

 
 

5. DNT Oslo og Omegn - møter med lokallagene 
Styret har vært på to møter med alle lokallagene i DNT Oslo og Omegn. Møtene har blitt 
gjennomført digitalt. 
Viktige tema på møtene har vært: 

• Nytt regnskapsoppsett, samt nye kriterier for fordeling av sentrale midler mellom 
turlagene i DNT Oslo og Omegn. 

• Kommunikasjon – bruk av turlagenes internettsider og Facebook 

• Økonomi  

• Smittevern  
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6. Medlemmer 
Medlemsregistrering skjer i regi av DNT Oslo og Omegn.  
Medlemstallet pr 31.12.20 var 1352. Dette er en  
økning på 56 personer fra 2018.  
Alle som er medlemmer i DNT og som bor i Ullensaker er 
automatisk medlemmer i Ullensaker Turlag (UT). 

 
 

7. Tur – og aktivitetsgruppa 
• Antall turledere i Ullensaker Turlag pr 31.12.20 

o Av de som har gjennomført turlederkurs har 12 personer bidratt aktivt i 2020. 
 

• Avlyste turer på grunn av koronapandemien i 2020 
o Planlagte turer i perioden fra 22. mars til 23. mai ble avlyst – totalt 6 turer  

 

• Gjennomførte turer i 2020 (antall deltakere) 
o 02.02 Kom deg ut-dagen, Nordbytjernet (1000) 
o 07.03 Fullmånetur med bål i Jernbanemarka (35) 
o 14.06 Rundtur i søndre del av Romerikesåsen (50) 
o 15.06 Kveldstur på våre nye stier, Hovinfjellet-Langtjernet (32) 
o 28.06 Langtur i Åsmarka (15) 
o 04.08 Skogfaglig tur i Jernbanemarka (15) 
o 09.08 Historisk byvandring Jessheim (50) 
o 30.08 Historisk byvandring Kløfta (25) 
o 01.09 Sopptur i Jernbanemarka (11) 
o 09.09 Kveldstur på våre nye stier Rømudalen (25) 
o 13.09 Langtur nord i Romeriksåsen, Nordåsen (12) 
o 27.09 Historisk tur i Romeriksåsen Råsjøen, Gruvelia (14) 
o 10.10 Kulturnatt Rundhaugen i Nordkisa (21) 
o 31.10 Måneskinnstur i Hovinfjellet (15) 
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• Turtips lagt ut på Facebook  
o 22.03 Hovinfjellet - Utsikten 
o 23.03 Langelandsfjellet og Rambymarka - Åsmark 
o 25.03 Nordbytjernet 
o 28.03 Ullensakers høyeste punkt Hasleråsen Sør -Nordkisa turområdet 
o 03.04 Brennirunden – Jessheim Nord 
o 11.05 Hovinfjellet - Langtjernet 
o 25.08 Korpeberget – Nordkisa turområdet 
o 12.09 Hovinfjellet – Nordkisa turområdet 

 

• Møter Tur og Aktivitetsgruppa  

o 30.04 Digitalt Web seminar DNT Oslo og Omegn 
o Mai Digitalt smittevernkurs i regi av DNT Oslo og Omegn. 
o 14.10 Turledermøte – turprogrammet 2021- 8 pers 
o 02.12 Digitalt turledermøte – turprogram 2021- 10 pers 

 

• Antall dugnadstimer Tur og Aktivitetsgruppa 2020 – Totalt 670 timer 

o Dugnad i sammenheng med turer og arrangement: 500 timer 

o Kurs og opplæring: 30 timer 

o Møter, administrasjon, korrespondanse internt/ eksternt: 140 timer 

 

• Andre forhold 
Covid-19 har medført usikkerhet rundt rammene for aktiviteter og turer. Det har vært 
lagt opp til digitalt smittevernkurs og et digitalt informasjonsmøte med DNT Oslo og 
Omegn. Det har vært utfordrende å følge med på om vi kan arrangere turer, hvor mange 
kan vi være på tur og ikke minst det med bindende påmelding. Ikke alle er like digitale i 
forhold til bindende påmelding på nettet, men det har stort sett ordnet seg.  

 
 

8. Barnas Turlag 
• Antall aktivitetsledere i Barnas Turlag Ullensaker per 31.12.20 

o Av de som har gjennomført aktivitetslederkurs har 20 personer bidratt aktivt i 

2020  

 

• Arrangement i regi av Barnas Turlag i 2020 

o 18.01 – Reflekstur med bålmat, Stordammen – 40 deltagere 

o 02.02 - Kom deg ut-dagen, Nordbytjernet – ca 1000 deltagere (i samarbeid med 

Ullensaker Turlag) 

o 01.03 – Topptur med akebrett, Utsikten – 20 deltagere 

o 07.06 – Oppdagelsestur, Allergotskogen – 20 deltagere (EKSTRA TUR) 

o 11.06 – Kveldsmat og utelek, Hiltonskogen – 29 deltagere  

o 21.06 – Natursti i Trandumskogen, Trandum – 20 deltagere (EKSTRA TUR) 

o 13.08 – Kveldsmattur med bærplukking, Speiderhytta – 20 deltagere 

o 06.09 – Kom deg ut-tur, Grovtjern – 20 deltagere 

 
- Desember 2020 - Turbos julekalender (postjakt i turområdene i Ullensaker) 
- Desember 2020 – Aktivitetskalender (turtips med læring på facebook) 

 
 



 

5 
 

• Møter Barnas Turlag   

o 24.11 – Aktivitetsledermøte (digitalt),  

Jessheim –7 deltagere 

o I tillegg kommer styremøter Ullensaker  

Turlag og møter med DNT Oslo og Omegn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Antall dugnadstimer Barnas Turlag 2020 – Totalt 730 timer 

o Dugnad i sammenheng med turer og arrangement: 500 timer 

o Kurs og opplæring: 50 timer 

o Møter, administrasjon, korrespondanse internt/ eksternt: 180 timer 

 

• Andre forhold 

o Barnas Turlag har nå en del utstyr og eiendeler. Materiell lagres primært i 

garasjen hos Ann-Mari og Tom på Åssand 

o Covid-19 har medført stor usikkerhet rundt rammene for aktiviteter og turer. Det 

har sammenlignet med tiden før Cov-19 vært en opplevelse av et generelt 

informasjonsvakum fra DNT. Dette har vanskeliggjort det frivillige arbeidet. Blant 

annet i forhold til påmelding og deltagerregistrering har det vært en del 

usikkerhet og komplikasjoner.  

 
 

9. Aktiv i 100 
I 2020 etablerte Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors et samarbeidprosjekt Aktiv i 100. 
Det var tilbud om turer i nærmiljøet med 2-3 timers varighet. Målgruppen var eldre og andre 
voksne som var hjemme på dagtid og som trenger å komme i aktivitet.  Vi arrangerte også 
turer til steder/områder hvor det var nødvendig med transport. Av smittevernhensyn ble 7 
av 18 turer avlyst.  

• Følgende turer ble gjennomført med totalt 143 deltagere: 
o 10.06 Hauerseter 
o 24.06 Kløfta – Hiltonskogen 
o 08.07 Nes – Dagsjøen 
o 22.07 Åssand – Ås – Sollia  
o 05.08 Borgen skole – Stordammen 
o 19.08 Nordkisa stadion – Korpeberget 
o 02.09 Holt – Holtsetra 
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o 16.09 Vettal – Fiskeberget/Hvamsetertjern 
o 30.09 Mogreina kirke – Sandstjernshytta 
o 14.10 Skogmo – Jernbanemarka 
o 28.10 Hurdalsenteret (felles lunch)   

 

• Antall dugnadstimer Aktiv i 100 
o Dugnad i sammenheng med turer og arrangement: 99 timer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Sti – og merkegruppa 
Det er nå 112 merkestolper med 111 toppskilt og 332 retningsskilt og det er merket og 
ryddet 128,6 km med stier. 

   
 Det er satt opp en hel rekke pilstolper. Det er på Jessheim Nord, Hovinfjellet, Nordkisa 
turområde satt opp ca 20 kartoppslag/kartkasser. Kassene ble produsert av Orbit Arena. 

 

• Merking av Jessheim Nord 
De siste skiltene og merkestolpene ble satt opp. Det var noen utskifting av skilt samt at 
stinettet ble utvidet fra Habberstadskogen til Habberstadbekken 
Det er satt opp 20 stolper 77 topp/retningsskilt og merket 26,3 km med sti. 

 

• Merking av stier i Kopperudåsen, Rømådalen og Kopperudtoppen 
Skiltene bli satt opp våren 2020. Stinettet i 
Ullensaker knyttes sammen med stinettet i 
Dal/Hasleråsen via Kopperudtoppen og 
Brårud/Nes fra Rømådalen 
Det er satt opp 22 stolper 97 topp/ 
retningsskilt og merket 22 km med sti. 

 

• Merking av stier i Hovinfjellet  
Skiltene ble satt opp våren 2020. 
Det er satt opp 28 stolper 95 
topp/retningsskilt og merket 35,4 km med sti. 

 

• Merking av stier i Vettals – og Holtmarka 
Trond Skedsmo på Borgen har bidratt med skiltplanen Det har vært samarbeid med Nes 
og de har satt opp skilt på Ullensakersiden. Der hvor det var hensiktsmessig ble skiltene 
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satt opp på de nye stolpene. Skiltene ble satt opp på høsten og blåmerkingen vil bli 
fullført våren 2021. 
Det er satt opp 14 stolper 60 topp/retningsskilt og delvis merket 14,3km med sti. 

  

• Vedlikehold av stinettet 
o Stiene som er merket må vedlikeholdes. De merkede områdene er delt opp i avsnitt, 

hvor medlemmer jevnlig sjekker status og melder inn behov for større innsats. Vi ser 
også at andre rydder og fjerner trefall.  

o Skilt og karttavler har mange års levetid, men det må påregnes vedlikehold av 
skiltene som er av tre etter ca. 5-10 år. Det er stor vekst i Ullensaker kommune slik at 
det må forventes at stiavsnitt blir berørt av byggearbeider. Her vil Turlaget etter 
beste skjønn tilpasse merkingen. 

 

• Antall dugnadstimer i Sti og merkegruppa 2020 – Totalt 1091 timer 

o Det er en aktiv 

dugnadsgruppe på 

omkring 10 personer  

o Dugnader har stort sett 

blitt utført på dagtid med 

3-4 timers økter 

o Møter, administrasjon, 

korrespondanse internt/ 

eksternt: 180 timer 

 

• Turkart for Ullensaker 
Etter hvert som vi fikk flere 
merkede stier var det spørsmål om kart over stiene. Ullensaker Kommune tok utgiftene 
for produksjon og trykking av kart. Kartene ble laget av Tormod Svendsen Trondsen.  
I mai kunne vi utgi «Turkart for Ullensaker Vandrestier merket av Ullensaker Turlag».  Det 
første opplaget var på 2000 x.  Kartene var populære og ble raskt revet bort, og 2000x 
ekstra ble trykket opp. 
Kartene er gratis og har vært tilgjengelige på bibliotekene, Jessheim Storsenter, 
Frivillighetens Hus, i hotellresepsjonene i hotellene i Gardermoen Park og alle Kiwi 
butikkene i Ullensaker.  

 
 

11. Andre forhold – fellesaktiviteter og behov for frivillige 
• Fellesaktiviteter i Ullensaker turlag (UT) 

o Kurs:  
Planlagt i UT:  

• Ambassadørkurs, aktivitetslederkurs og nærturlederkurs i april. 

• Ambassadørkurs og turlederkurs i november. 
       På grunn av koronasituasjonen ble kursene utsatt på ubestemt tid.   

 
Planlagt samarbeid - Grunnleggende turlederkurs: 3-4 x planleggingsmøter (digitalt) 
ifm tur- og aktivitetslederkurs. Planlegging i samarbeid med Gjerdrum TL, Nannestad 
TL, kursledere i DNT og Frivillighetens hus Jessheim – kursene avlyst pga 
koronapandemien 

o 05.03 Årskavalkade – presentasjon som viste aktiviteter for turlaget i 2019, 
Jessheim, 20 deltagere 
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o 21.05 Offisiell åpning av Tjernstubrua, Langtjern ved ordfører Eyvind Schumacher  
o 06.06 - Befaring av hytte, Kopperudfjell/Langtjern  
o 20.11 Deltagelse på filminnspilling ifm. Ullensaker kommunes julekalender (i 

Åsmarka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Behov for flere frivillige 

 

• Behov for flere frivillige 

o Aktivitetsledere/turledere/sti- og merkeaktive: Det er behov for flere som tar 

eierskap i organisasjonen for å opprettholde aktivitetsnivå, og eventuelt utvikle 

flere og nye aktiviteter/turer/stimerking og-rydding. Antall frivillige er på et 

sårbart nivå, og hviler i stor grad på enkeltpersoner  

o Det er mange som har meldt sin interesse, men som ikke responderer når det er 
behov for innsats  

o Arbeidsmetode: Da de aller fleste frivillige har en hektisk både jobb- og 

familiehverdag foregår det meste av planlegging og koordinering via digitale 

løsninger (mail, messenger, FB) 

o Konsekvens av koronasituasjonen: Grunnet stor usikkerhet omkring muligheter 

og begrensninger ift smittesituasjonen i 2020 er det blitt avlyst mange aktiviteter 

i stedet for å nedskalere arrangementene  

 
 

12. Samarbeid med Ullensaker kommune 
UT vil gi Ullensaker kommune stor honnør for et utmerket samarbeid. Vi vil spesielt framheve 
enhetene for Idretts og Friluftsliv samt Kulturkontoret.  
UT vil berømme Ullensaker Kommune for den støtte vi har fått i 2020. Via DNT Oslo og 
Omegn har vi kontakt med turlagene i de andre kommunene. De fleste turlagene klager på 
manglende støtte fra kommunen. Ullensaker Turlag kan imidlertid bare fullrose kommunen 
for et meget godt samarbeid.  Dette er noe DNT Oslo og Omegn har lagt merke til.  
Kommunen har gitt Ullensaker Turlag fri tilgang på Sandstjernshytta.  
Kommunens har i 2020 har tatt kostnadene for alle skiltene og skiltstolpene. Det samme er 
utgiftene til produksjon av Turkart for Ullensaker samt kartkasser for kartoppslag.   
Vi må også framheve det gode samarbeidet med Frivilligsentralen - Ullensaker kommune 
 
 

13. Samarbeid med andre 
UT vil framheve det gode samarbeidet med grunneierne i de aktuelle områdene. Dette er en 
viktig forutsetning for etablering av gode vandrestier. 

  
Tjernstubrua åpning Filminnspilling julekalender 
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Vi har også hatt et utmerket samarbeid med Ullensaker Historielag, Børgeborgerne 
Nordbymoen Vel, Ås Gård Inn på Tunet, Raknehaugens venner, Ullr Vikinglag, Ullensaker 
Røde Kors, Forsvaret, Romerike Sopp - og Nyttevekstforening, Ullensaker Museum, 
Ullensaker Bueskytterklubb, Hauerseter Sportsklubb og Kløfta vel. 

 
 

14. Brukerrådet for Ullensaker Museum 
Ullensaker Turlag har et medlem i Brukerrådet for Ullensaker Museum. Odd Trones er 
turlagets medlem og Knut Jørgen Syversen er varamedlem. 

 
 

15. E16 – høringsuttalelse 
Ullensaker Turlag har avgitt høringsuttalelse om planprogrammet for ny E16 i Ullensaker. 
Hovedkonklusjonen i uttalelsen var at forslaget til planprogram, og datagrunnlaget som var 
inkludert i dette, var svært mangelfullt på områder som natur, friluftsliv, kulturminner, 
landskaps- og barriereeffekter og ikke minst sumeffekter på disse områdene, og at 
planprogrammet derfor ikke burde godkjennes uten vesentlige endringer. 
Høringsuttalelsen ble sendt Nye veier med kopi til involverte kommuner samt til alle politiske 
partier i Ullensaker. 
 
Ullensaker turlag har blitt forespurt av Nei til ny E16 i Ullensaker om bruk av våre skiltstolper 
til informasjon om ny E16. Styret avslo dette på prinsipielt grunnlag blant annet fordi det ville 
være svært uryddig i forhold til hva vi har avtale med grunneierne om. 

 
 

16. Dugnadsinnsats 
Ullensaker Turlags aktiviteter er avhengig av frivillig innsats fra medlemmene.  
I 2020 er det registrert totalt 2832 dugnadstimer. 

 
 

17. Facebook – Hjemmesider 
Profilering av Ullensaker Turlag, turlagets arrangementer, turer og stimerking/dugnader skjer 
via flere medier. 

• Facebook er det viktigste mediet for å profilere våre arrangement og gi 
turtips – her når vi flest personer.  

Vi har to facebooksider: 

1. Ullensaker Turlag - har pr 31. januar 2021 hele 2 987 følgere. Det er en økning på 701 

personer i løpet av det siste året. 

2. Barnas Turlag Ullensaker – ble opprettet i 2018, og har pr 31. januar 2021 1097 

følgere. Det er en økning på 343 personer i løpet av det siste året. 

 

• Hjemmeside - https://ullensaker.dntoslo.no/   
Alle turer og arrangementer legges ut på hjemmesidene og kobles til våre facebook-
sider.  
På hjemmesiden finnes også turkalender og generell informasjon om turlaget. 

• Turer og arrangementer profileres også i Romerikes Blad/Visit Greater Oslo, på 
nettsidene til Jessheim Puls og Ullensaker kommune.  

 
 
 

https://ullensaker.dntoslo.no/
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18. Økonomi 
• Tilskudd fra Ullensaker kommune – totalt i 2020 kr 15 000. 

• Medlemskontingenten (lokalt turlags andel) for 2020 ble etter et styrevedtak i DNT Oslo 
og Omegn ikke utbetalt på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i DNT 
grunnet koronapandemien  

• Regnskapsfunksjonen: 
Turlagets regnskap blir ført sentralt av DNT Oslo og Omegn. De sørger for at regnskapet 
blir revidert av revisor. Ullensaker Turlag sørger for betaling av fakturaer, følger opp 
prosjekter vi har fått tilskudd til med rapporteringer samt fører et "skyggeregnskap" som 
avstemmes mot regnskapet som er ført sentralt.  

 
 
 
 
 

Jessheim 17. mars 2021 
 
 
 
Atle Forbord   Ann-Mari Grøndalen Lund       Ingeborg Knutsdatter Gresaker 
 

 
      Daniel Nordmeland       Ola Nafstad 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


