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1. HOVEDSTYRET 

 
Hovedstyrets medlemmer og organisering 

 

Styrets sammensetning: 

Styremedlemmer:   Ragnvald Jevne   leder 

                                            Ragnhild Angard Wefling  nestleder 

                    Torbjørn Monset   økonomi  

Kari Birkeland   styremedlem  

Henning Holmbakken  styremedlem  

Stine Thallaug Dalane   varamedlem 

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2014: 
Jostein Synstrud    Hyttekomiteen 

Erik Hanssveen     Sti- og løypekomiteen  

Elisabeth Hasselknippe   Turkomiteen   

Bjørn Olav Sunde   DNT fjellsport Lillehammer  

Erik Qvam/Sigrid Skjølås   Barnas Turlag 

 
Organisering av styret  
DNT Lillehammers styre består fast av det valgte styret og komite-/gruppelederne. Dette fungerer godt og bidrar 

til å samordne foreningens mangesidige aktiviteter.  

 

Styremøter 
Det utvidete styret har hatt 8 møter i 2015. Vi er et arbeidende styre, og alle styremedlemmene har oppgaver som 

utføres i tillegg til styremøtene. 

Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for DNT Lillehammer.  

Daglig leder og styreleder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Torbjørn Monset har 

samarbeidet med daglig leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.  

 
Regnskap-revisjon 
Regnskapet er revidert av Ernst & Young.  Regnskapet for 2015 vil bli framlagt for årsmøtet 09.03.15 for 

gjennomgang og godkjenning. 

 

Daglig leder 
Erland Flaten har 50% stilling som daglig leder. 

 

Daglig leder har arbeidet på bred front, og særlig tilbud til med barn og unge, nettbasert informasjon på 

foreningens hjemmeside og på facebook, i samsvar med styrets prioriteringer. Daglig leder har en fleksibel 

arbeidsform.  

 

Åpen turinformasjon hos Vandreskoen 
DNT Lillehammer har avtale med Jeroen Oostendorp, som driver forretningen Vandreskoen. De ansatte på 

Vandreskoen er samtidig foreningens førstelinjetjeneste over for publikum. DNTs online elektroniske 

medlemssystem Focus benyttes til salg av medlemskap hos Vandreskoen, slik at medlemskort utstedes på stedet. 

 
Turinformasjon er en vesentlig oppgave, både om aktiviteter og turmuligheter i nærområdet samt tilbudene i 

Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell, som DNT Oslo og Omegn har ansvar for. I tillegg selger vi kart, DNT-

kalendre, luer og lakenposer hos Vandreskoen.  

 

Lokaler 
DNT Lillehammer har i 2015 benyttet Vandreskoens lokaler i Mesnasenteret. I tillegg har vi fortsatt hatt et lager 

i kjelleren på skysstasjonen. Daglig leder holder til i kontorlandskap på Fabrikken. 
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Åpningstider  
Vandreskoen har åpent seks dager i uka. Minimums åpningstid er mandag – fredag kl 10-18 samt lørdag 10-16.   

 
Oversikt over medlemsutviklingen i DNT Lillehammer 2002-2015: 

 
Medlems

type 

Per. Per. Per. Per. 

 

31.12. 

2012 

Per. Per. Per . 

Per. 

Per. Per. Per. Per. Per. Per. 

  31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12. 

2011 

31.12. 

2010 

31.12. 

2009 

31.12. 

2008 

31.12. 

2007 

02.11. 

2006 

02.11. 

2005 

01.10. 

2004 

01.10. 

2003 

31.10. 

2002 
           

  
            

Hovedmedl.  1 241 1 191 1 145 1161 1145 1159 1151 1151 1149 1135 1170 1172 1200 1225 

Student/ 

ungdom 
151 112 134 118 117 121 121 101 97 102 82 63 143 83 

19 – 26 år                        

Honnør-
medl. 

333 301 273 247 232 222 214 193 191 189 188 194 193 190 

Husstand-

medl. 
553 539 509 493 481 485 464 446 468 499 482 481 543 528 

Barnas 
Turlag  

279 286 245 244 268 264 234 244 250 257 248 204 237 293 

Livsvarig 22 24 27 26 27 28 30 32 32 35 33 33 34 34 

Skole-
ungdom 

146 169 146 158 135 141 154 153 149 132          

13 – 18 år                        

Sum 2 725 2 622 2 479 2447 2405 2420 2368 2320 2338 2351 2340 2263 2352 2355 

 

 

Medlemsveksten i 2015 er på 3,9 %. Tidspunkt for sammenlikningen er 31. desember 2014 og 2015.  

 

I 2015 hadde vi medlemmer fordelt på våre primærkommuner: 

Lillehammer 2085 

Øyer 200 

Gausdal 238 

Ringsaker 163 
   De øvrige fordeler seg andre kommuner i Norge samt noen få med adresse i utlandet. 

Det er også interessant å merke seg at selv om DNT Lillehammer ikke har den største medlemsveksten i DNT-

familien, ligger vi på tredje plass i antall medlemmer beregnet i % av befolkningen i medlemsområdet (etter 

Voss Utferdslag og Kongsberg Turistforening).  

 

 

Høstmøte 
DNT Lillehammer gjennomførte et godt besøkt høstmøte i november 2015, der Petter Bjørstad gjestet oss. Møtet 

ble holdt på Lillehammer videregående skole, av Nord, og det var  mer enn 50 frammøtte. 
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DNT Lillehammers overordnede mål er følgende: 

 
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”. 

(Vedtektene § 1) 

DNT Lillehammers virkeområde 

DNT Lillehammers medlemsområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker 

kommune. Arbeidsområdet vårt strekker seg inn i deler av Ringebu kommune. I Gausdal kommune er området 

fra Liomseter og nordover del av arbeidsområdet til DNT Oslo og Omegn. 
 

Representasjon 
 Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger, landsstyremøter og møter med Hedmark/Oppland-

foreningene  

 På landsmøtet i Harstad deltok Kari Birkeland, Erland Flaten og Ragnvald Jevne. 

 Erland Flaten har deltatt på seminarer og daglig leder-møter i regi av DNT sentralt.   
 

Uttalelser 

DNT Lillehammer har avgitt flere uttalelser om arealplan for Ringsaker kommune der vi fokuserte spesielt på 

det kontroversielle forslaget om hyttefeltet «Heståsmyra-Lunkefjell», nå omdøpt til FB8 Lunkelia. Vi har også 

skrevet brev i forbindelse med oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan til grunneier Pihl AS og 

Ringsaker kommune. Status i denne saken har vært tema på hvert styremøte. DNT Lillehammer har frontet et 

sterkt engasjement for bevaring av det ubebygde området mellom Heståsmyra og Lunkefjell, og vi medvirket i å 

legge til rette for underskriftskampanje og aksjon på Heståsmyra/Sjusjøen i påsken. Både Erik Hanssveen og 

Ragnvald Jevne har skrevet innlegg i lokalavisene, og vi har tatt direkte kontakt med representanter for Pihl AS, 

kommunens administrasjon og politikere.  

 

DNT Lillehammer har skrevet høringsuttalelse om planene for ny dam ved Kroken.  

 

DNT Lillehammer har skrevet brev med innspill til forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark og tilstøtende 

verneområder. 

 

Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for DNT Lillehammer. Det blir ivaretatt på ulike måter. 

Annonsering av våre tallrike og varierte aktiviteter i Byavisa forteller allmennheten mye om foreningens 

virksomhet. I tillegg har de fleste turer og arrangement i regi av DNT Lillehammer stått oppført i ”Det skjer”-

spalten i GD samt på nettstedet GD-PULS. Nettsidene lillehammer.dnt.no oppdateres fortløpende, og er 

mye besøkt. Her finner man også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. I desember 2015 

gikk vi over til ny design på nettsidene med mal fra DNT sentralt. 

 

Turprogrammet ble i 2015 trykket i 4000 eksemplarer, og delt ut til alle medlemmer i Lillehammer, Øyer, 

Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres turprogrammet til mange flere. Vi sender også ut til 

forretninger, større bedrifter i området osv. Ellers har det vært reportasjer og omtale flere ganger i GD og 

Byavisa om våre turer/aktiviteter.  

 

Foreningen har dessuten brukt Facebook i 2015, både for hovedforeningen og flere grupper. Fjellsportgruppa har 

hatt Facebook-side lenge. Trilleturene har dessuten en egen FB-side. Barnas Turlag har benyttet Facebook 

regelmessig i 2015. 

DNT Lillehammers internett-sider 

Adressen er: lillehammer.dnt.no (ny fra desember 2015) 
E-post: lillehammer@turistforeningen.no 

 

Styrets oppsummering  
Styret ser tilbake på et godt år, som viser at DNT Lillehammer er en aktivitetstilrettelegger som har betydning 

for alle målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, turkoordinatorer og dugnadsfolk har gjort det mulig 

http://www.dntlillehammer.no/
http://www.dntlillehammer.no/
mailto:lillehammer@turistforeningen.no
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å opprettholde en svært variert meny av turtilbud og aktiviteter. Styret er opptatt av at vi lokalt følger opp 

vedtatte strategier fra DNT sentralt. Friluftslivets år ble markert i januar. 

 

Vestfjellhytta 

2015 er for øvrig det året der vi realiserte planene for ei ny selvbetjeningshytte i Gausdal Vestfjell. Det har 

preget styrets arbeid, og det har involvert en rekke dugnadsfolk. Styret retter en spesiell takk til hyttekomiteens 

leder, Jostein Synstrud, som har styrt prosjektet, og hatt hovedkontakten mot entreprenør Saltdalshytta og lokale 

myndigheter. Vestfjellhytta ligger ikke ved bilveg, noe som …….. 

 

Vi har hatt mange dugnader på Vestfjellhytta, som fikk sitt navn etter en omfattende navnekonkurranse. 

Dugnadene har bestått i utvendig beising og innvendig overflatebehandling av alle vegger, golv og tak. Vi har 

montert møbler, kjøkkeninnredning og sørget for gardiner og utstyr. Klopper er lagt ut i Vestfjellhyttas 

umiddelbare nærhet. Styret takker alle som har deltatt i dugnadene, og som har gjort satsingen mulig. 

Vi takker også firma som Bohus, Gudbrandsdal Uldvarefabrikk – utsalget - samt Gausdal Landhandleri for 

rabatter på utstyr og inventar til Vestfjellhytta. På den offisielle åpningen 26. september 2015 var vi ca 100 

personer til stede på en viktig begivenhet for foreningen. 

 

 
 

Andre momenter styret vil framheve 

Turpostkasser på Nevelfjell, Balbergkampen og Lunkefjell er populære turmål. Mange skriver seg inn i bøkene.  

Samarbeidet med Bedriftsidrettskretsen om «Ti på topp» fortsatte i 2015. Til sammen 10 turpostkasser er 

utplassert på ulike steder i Lillehammer. Noen av kassene er tilgjengelig for rullestolbrukere. Begrepet «TOPP» 

må derfor ikke oppfattes som fjelltopp, men som et attraktivt turmål. 

 

”OPPTUR” for 8. klassinger i regionen var en suksess med ca 500 deltakere, som gikk opp på Balbergkampen 

og en runde på den etter hvert etablerte stien i området. Konseptet var det samme som fem foregående år, og ble 

gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere, med aktiviteter på sletta i den gamle 

hoppbakken, inkludert klatretårn fra Tyrili. Nytt dette året var bueskyting. 

 

Friluftsuke på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for sjuende gang. 

 

Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av styremedlemmene har 

deltatt i sammen med daglig leder. Det trykte turprogrammet for 2015 kom i samme design og format som vi har 

hatt i flere år. Programmet viser hele foreningens bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på turer og 

aktiviteter, og som idébank for egne turer.  
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Vi har etablert rutiner for risikovurdering av aktiviteter i foreningens regi der dette er påkrevet. Styret vil 

dessuten framheve det verdifulle kompetansemiljøet i fjellsportgruppa som en ressurs for hele foreningen. Styret 

ser med tilfredshet at flere av våre medlemmer deltar på turlederkurs, både grunnleggende og sommerturleder. 

Her har vi bl.a trukket veksler på et godt samarbeid med Hamar og Hedmarken Turistforening. 

 

Når det gjelder hyttene våre, har vi ikke foretatt en systematisk risikovurdering av alle forhold i 2015. Men vi vil 

framheve at det viktigste brannforebyggende tiltaket er solstrøm (eller nettstrøm), som betyr mindre bruk av bart 

lys. Medregnet to sikringsbuer disponerer DNT Lillehammer 9 bygninger som brukes til overnatting. 6 av disse 

har belysning basert på strøm (Kittilbua har nettstrøm). 

 

Nytt i 2015 er samarbeidet med GD om felles arrangement. Det første var tur over Bånseterkampen, og det andre 

var 7-fjellsturen. På større arrangement benytter vi oss av prosjektledere. Kjersti Moltubakk var prosjektleder for 

7-fjellsturen, og Erland Flaten var prosjektleder for OPPTUR i 2015.  

 

Internt i styret fungerer samarbeidet svært godt. Vi arbeider etter konsensusmodellen, og arbeider oss fram til 

enighet.  

 

 

Styret vil takke alle som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet i 2015.  
 

DNT Lillehammer, hovedstyret 

Ragnvald Jevne, styreleder 

Ragnhild Angard Wefling  Torbjørn Monset  Kari Birkeland   Henning Holmbakken 

nestleder    styremedlem økonomi styremedlem  styremedlem 

  

Jostein Synstrud (hyttekomiteen)            Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen) 

Elisabeth Hasselknippe (turkomiteen)            Bjørn Olav Sunde (DNT fjellsport Lillehammer) 

Sigrid Skjølås (Barnas Turlag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet på forrige side er fra 7 fjellsturen 2015  
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ÅRSMELDING 2015 FJELLSPORTGRUPPA DNT LILLEHAMMER 
 

Vi i styret er godt fornøyd med nok et år med bra aktivitet i gruppa.  

 

STYREAKTIVITET:   
4 styremøter, god kommunikasjon på mail, telefon, sms og facebook. 

 

DNT Lillehammer har hatt 13 styremøter i 2015. Leder i fjellsportgruppa har deltatt på alle 13 møter.  

DNT Fjellsportgruppa Lillehammer flytta i 2015 sitt lager fra Lillehammer turist til Vandreskoen.  

 

DNT Fjellsportgruppa gjorde innkjøp av Basecamptelt, som har fungert utmerket på våre turer. Vi mangler 

fortsatt logo på teltet da vi ikke har funnet noen som kan få dette på uten å øydelegge teltduken. Inntil videre 

bruker vi en logo som vi knyter på uten på teltet. Det er viktig å vise oss frem. 

 

Vi fikk også tilslag på Bjørstadstiftelsen der vi ble tildelt kr. 12000,- fra denne stiftelsen til å kjøpe Skredsøkere 

for vinteren 2015/16. 

 

DNT sentralt ønsker flere på kurs og det ble i 2015 bevilget mer penger til kurs. Dette fikk alle turkoordinatorer 

tilbud om. 

 

Vi i styret ønsker også mer bruk av vår Facebookside. 

Facebooksida til gruppa fungerer som en god kanal der medlemmer kan formidle mer impulsive turer. I 2015 har 

styret registrert 11 turer utenom vårt ordinære turprogram. Veldig bra. Dette viser at det er god aktivitet i gruppa. 

Vi ønsker gjerne at det legges ut bilder fra turene på facebooksida. 

 

Nettsiden vår skal skiftes ut, så denne vil ikke bli oppdatert før den nye er på plass. 

Dette er DNT Lillehammer sitt ansvarsområde. 

Økonomi:  

  Kontakt   Pris antall   

Satellitt  Telefon   ok 5500 1 5500 

Ekstra Batteri   ok 500 1 500 

Snøskredkurs   ok 3000 4 12000 

Møter   ok 13000 1 13000 

Samlingstelt m/logo DNT   ok 45000 1 45000 

Grunnleggende Turlederkurs Hamar ok 2600 6 15600 

Sommerlederkurs Skolle  Hamar ok 5000 4 20000 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

Sum inkludert mva         111600 

      

Budsjettet ble godkjent av DNT Lillehammer     

 
MEDLEMSAKTIVITET:   
 

LOF-turer 2015 
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TUR DATO KOORDINATOR 

(medkoordinator) 

Måneskinnstur i Rondane 30. jan.-1. feb. Arve (+ ?) 15 

Fjellskitur til Eldåbu   13-15. mars   Håkon (+ IE) 

Samling i Leirungsdalen 20-22. mars Erland (+ ?) 

Vårskitur til Demmevasshytta 10-12. april Torkel (+ IE) 

Toppturhelg ved Turtagrø 24-26. april Marthe (+ Ragnhild) 

Vårskitur Leirvassbu 30. – 3. mai Magnus + Geir 

Kajakkdag i Mjøsa 9. mai Mildri (+ ?) 

Midtsommerfest på Vendalen 19-21. juni Hanne (+ ?) 

Padletur på Nevlunghavn 26-28. juni Mildri (+ ?) 

Klyvetur på Dovrefjell 10-12. juli Hallgeir (+ ?) 

Sykkelsamling på Skeikampen 14-16. aug. Kjetil (+ ?) 

Topptursamling i Leirdalen, Storjuvtind 14-16. aug. Terje (+ Roger) 

Høsttur til Rondane 12-14. sept. Siv (+ ?) 

 

Kurs 

Ambassadørkurs:  ca 35 personer 

Sommerturlederkurs:   Mildri Urke Andreassen, Erland Flaten 

Skredkurs:   Marthe Jordhøy, Ragnhild Holø  

Turlederkurs:   Bjørn Olav Sunde, Astrid Stensrud, Ida Bjørkavåg.  

 

Årsmøte Fjell Sport sentralt: 

Årsmøte var i år på Sagafjord Hotell på Sæbø som ligger på Sunnmøre. Dit reiste Bjørn Olav Sunde. Der var det 

sosiale og turer i Sunnmørsalpene det sentrale. Eg var på Kolåstinden  

Valg av nytt styre.  

 

Samarbeidsaktivitet:  
Samarbeid med Hamar og Gjøvik fjellsport. I 2015 hadde vi ingen samarbeidsturer på programmet. Derimot til 

neste år vert det 2 turer der vi har samarbeid. 

Vi har i 2015 hatt samarbeid på kurs og utdanning. 

 

Vi er enige om å samarbeide om flere turer, kursing og utdanning. Tar sikte på å ha to årlige samarbeidsturer. I 

2016 blir det 3 samarbeidsturer, på den ene turen skal det også være et skredkurs. Dette gir også muligheter i 

form av samarbeidsturer utenfor Norge. 

 

Styret i 2015 

Mildri Urke Andreassen, turansvarlig 

Astrid Stensrud, styremedlem 

Marthe Jordhøy, styremedlem 

Hallgeir Engen, materialforvalter. 

Magnus Esberg, sekretær 

Ida Bjørkavåg, vara.  

Geir Sandbakken, vara.  

Bjørn Olav Sunde, Leder 
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Turkomiteen. Årsrapport 2015. 

 

Turkomiteen har bestått av: 

Elisabeth Hasselknippe 

Kjell Arne Jøndal  

Petra Eichler 

Geir Åke Dahlen 

Lars Urlien 

Inger Veiteberg (ansvar kveldsturer) 

Anne Siri Rønning Bakkeberg (ansvar formiddagsturer) 

 

Møter. 

Det er avholdt 4 komitèmøter for planlegging av turprogram. 

 

Dags-/helgeturer 

Det er gjennomført 16 dagsturer og 2 helgeturer, med til sammen 530 deltakere.  

To store arrangementer var åpning av Vestfjellhytta og 7-fjellstur.  

3 turer er avlyst pga få påmeldte eller dårlig vær.  

 

Formiddagsturer  

Anne Siri Rønning Bakkeberg har planlagt og koordinert formiddagsturene, som går på 

mandags formiddag fra april til desember. Oppslutningen har vært bra og variert fra 14- 20 

personer på hver tur uansett vær og føre. I alt har det vært gjennomført 17 turer med til 

sammen 289 deltagere. 

 

 

Kveldsturer 

Inger Veiteberg har planlagt og koordinert kveldsturene, som går tirsdags kveld i 

sommerhalvåret.  

I alt har det vært gjennomført 14 turer med til sammen 316 deltagere. 3 turer avlyst pga vær 

eller sykdom.  

 

Samarbeid med GD. 

Det er innledet et samarbeid med GD om ”Ut på tur”-turer, hvor GD står for annonsering og 

”gavedryss” og vi for turledelse. Turene gikk til Bånseterkampen og 7-fjellstur i 

Øyerfjellet/Fåberg Østfjell..  

 

Turlederutdannelse. 

3 turledere har gjennomført grunnleggende turlederkurs (nivå 2) og 2 turledere har 

gjennomført sommerturlederkurs (nivå 3).  

 

 

Turlederkveld. 

Det er arrangert en temakveld for turledere på tvers av alle undergrupper, hvor det var mange 

forberedte innlegg om turledelse, førstehjelp og lignende, og utveksling av erfaringer. Det var 

enighet om å fortsette med dette årlig.  

 

 
 

 

 

 

  



DNT Lillehammer                                                               Årsmelding 2015 11 

 
 

ÅRSMELDING  FOR  2015 

 
Medlemmer 
 Erik Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Kjetil Skaansar, Bjørn Olav 

Sveinhaug, Olav Tjønntveit, Johnny Vinju og Martin Åsegg.  

 

Komiteen har hatt to møter: 19. mai ble det lagt planer for den enkeltes arbeid for sommeren, og dette 

ble oppsummert 1.desember.  

 

 

Aktiviteter 

DNT Lillehammer har ansvar for om lag 350 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2015 

gjort en stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre 

gjengroing. Foran sesongen plukket alle ut prioriterte strekninger i sitt område, og disse er blitt fint 

fulgt opp. En del klopper er også lagt ut av den enkelte. 

 

Av annet utført arbeid nevner vi: 

 

- Etablering av tursti ”Nordseter rundt”, inklusive 200 m med klopper, 30 skilt og 

produksjon/oppsetting av kart. 

- Bru over Bæla i Balbergskaret. 

- Uthogging og maskinplanering av skiløypetrase mellom Mesnasaga og skogsbilvegen mot 

Vårsetervegen. 

- Utvidelse av skiløypa fra  Skurvbrua til Skistadion, i form av uthogging og maskinplanering. 

- Klopping ved Vestfjellhytta, samt supplering av kloppene sør for Abbortjernet. 

- Oppsetting (dels utbytting) av 40 skilt langs Jotunheimstien 

- Utbytting av 20 platekart i Fåberg Østfjell (reviderte og i bedre målestokk) 

- Produksjon av nye platekart for Sjusjøen og omegn skiforening 

- Revisjon og opptrykk av nye skiløypekart. 

 

Også personer utafor komiteen har utført mye arbeid; vi vil særlig få takke Arnfinn Anfinnsen, Jørn 

Breili, Halvard Eskeland, Tom Harald Hansen, John Kopperud, Mass Lier,  Johan Løwbugt,  Jan 

Nyengen, Torveig Olsen,  Arnfinn Pedersen, Bjørg Ø. Simonsen og Helge Tordhol.  

 

 

Økonomi 

Kartsalget har igjen vært meget godt, men vi har også hatt store utgifter til de mange prosjektene. 

Regnskapet er gjort opp  med et lite …..skudd  -  på kr.  Et detaljert regnskap vil bli lagt fram på 

foreningens årsmøte. 

 

 

 

Erik Hanssveen     Einar Haugen   Kjell Nordaune   Kjetil Skaansar    

Bjørn Olav Sveinhaug    Olav Tjønntveit   Johnny Vinju     Martin Åsegg  
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Barnas Turlag i DNT Lillehammer, Årsmelding for 2015 
 

 

 

 

Barnas Turlag (BT) har en aktiv gruppe i Lillehammer. Det omfatter dessuten et stabilt trilleturmiljø. Sigrid 

Skjølås, Toril Vestad, Astrid Arstad og Erik Qvam har sittet som styremedlemmer i Barnas Turlag. Erik ledet 

gruppa første halvår, og Sigrid overtok andre halvår. 

 

Trilleturene har blitt koordinert av Nina Hjort og Kjetil Brandsar første del av 2015. Per Håkon Kristiansen har 

ansvaret for tilsynet av Barnas Turlags hytte Krokbua.  Vi retter en særlig takk til Per, som tilbringer svært mye 

tid på Krokbua, og som er en god vert for store og små turgåere i området. 

 

BT på Facebook 

BT Lillehammer har egne facebook-grupper hvor informasjon og bilder om og fra turene blir lagt ut. 

Trillegruppa har også egen facebook-gruppe.   

 

Aktiviteter 

Aktivitetene beregnet på barn og barnefamilier har vært svært variert. «Kom-deg-ut-dagen» i februar ble 

arrangert i Kleivbakken med svært godt oppmøte. Kafédag på Krokbua med salg av kaffe, kakao og boller er et 

populært tiltak som vi vil fortsette med framover. Det ble arrangert aktivitetsdag på Birkebeinerstadion med 

skiinstruktører.  Treklatredagen i Hundremeterskogen var enormt populær. Som vanlig hadde vi dugnad på 

Krokbua i juni med tilbud om kanopadling, og i august sykkeltur fra Hafjell til Lillehammer gjennom 

Gropmarka.  «Kom-deg-ut-dagen» i september ved  Nevelvatn, i samarbeid med Fåberg Østsides Utmarkslag, 

Fåberg fjellstyre og Lillehammer speidergruppe, var et strålende arrangement med mange deltakere!. 

Klatreaktivitetene som ble gjennomført i samarbeid med Tyrili Klatring på våren og i november er i ferd med å 

befestes som en tradisjon.  

 

 

Trilleturer har vært gjennomført regelmessig hver torsdag (unntatt midt på sommeren). Trilleturene er et godt 

tilbud til unge foreldre som er hjemme med barn, og som ønsker å trille og trimme sammen i sosialt fellesskap. 

Et kjennetegn ved trilleturene er at de har ulike utgangspunkt, og at de følgelig byr på stor variasjon i type turmål 

og terreng.  

 

Friluftsskole 

Vi har også gjennomført friluftslivsuke/friluftsskole på Krokbua i skolens sommerferie.  

Konseptet går ut på at ungene leveres om morgenen og hentes igjen av foreldrene om ettermiddagen. Natursti, 

turer til fots og med kano, spikking, orientering, førstehjelp og matlaging på bål sto på programmet.  

 

Gapahuk 

Gapahuken ved Krokbua ble nesten ferdig i 2014, og noen fleire arbeider er  utført på dugnad i 2015. Gapahuken 

er delvis finansiert av Ekstrastiftelsen. De var på besøk i 2015 og produserte en flott video der Sigrid Skjølås og 

Per Kristiansen fortalte om virksomheten vår. Videoen er benyttet i Ekstrastiftelsens sendinger på NRK TV en 

rekke ganger i 2015. 

 

Kano 

Vi har 6 kanoer i naustet ved Krokbua. Disse er populære for medlemmer og andre som kan leie kano for en dag, 

og padle på strekningen Kanalen, Krokflø, Bottilflø og Tuveitflø. 

 

Førstehjelpskurs  
ble arrangert tidlig på sommeren, like før friluftsskolen.  

  



DNT Lillehammer                                                               Årsmelding 2015 13 

DNT LILLEHAMMER - HYTTEKOMITEEN   

ÅRSRAPPORT 2015 

 
Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder: 

 
Hyttekomiteen har i 2015 bestått av følgende medlemmer: 

 

Jostein Synstrud (leder)  Alle hyttene 

Rolf Bråstad    Vetåbua 

Arnfinn Stubrud   ----»---- 

Paul Pladsen    Djupsli 

Jørn Breili    ----»---- 

Gutorm Aarnes    ----«---- 

Erik Isum    ----«---- 

Ragnar Manengen   Lyngbua 

Steinar Fossum    ----»---- 

Arild Aamodt    Skjellbreidhytta 

Aina Irene Lien    ---------«-------- 

Tormod Prestrud   Kittilbua 

Kjersti Moltubakk   -----»----- 

Bjørn Hofstad    -----»----- 

 

I tillegg eier DNT Lillehammer også Krokbua ved Mesnaelva, som disponeres av Barnas Turlag, og 

som har egne tilsynsmenn, Per H Kristiansen og Egil Moen. Krokbua kommer organisatorisk under 

Hyttekomiteen når det gjelder det bygningsmessige, mens disponeringa blir uendret. 

 

Vestfjellhytta 

 

Foreningen bygde sommeren 2015 ei ny hytte ved Jotunheimstien ved Nysetra i Espedalen 

landskapsvernområde. Byggesummen ble på kr. 2 287 319,29 inkl MVA. Dugnadsarbeidene er 

verdsatt til kr. 249 245,- I tillegg kommer utgifter til inventar og løsøre for kr. 95 850,68 inkl MVA, 

og det ble anskaffet proviant og andre driftsmidler for kr. 24 079,87. DNT Lillehammer har fått 

tilskudd fra Olav Thons DNT-fond på kr. 400 000,- samt kr . 633 000 i spillemidler. Hytta er 

selvbetjent, og ble innviet 26. september. Det gjenstår å utføre noen kompletterende arbeider inne og 

ute på hytta. Vi har forskuttert valg på årsmøtet i mars 2016 ved at Ragnvald Jevne og Trond Harald 

Hansen allerede har startet opp som tilsynsmenn på Vestfjellhytta 

 

Generelt om drift av hyttene: 

 

Hovedoppgaven til hyttekomiteens medlemmer (tilsynsmenn) er å holde hyttene i orden, med rydding 

og renhold, etterfylling av proviant på selvbetjeningshyttene, etterfylling av ved, gass og nødvendig 

forbruksmateriell, samt kontroll av røykvarslere og brannslukkingsapparater. 

Tilsynsmennene forutsettes også å drive mindre vedlikeholdsarbeider.  

Større vedlikeholdsarbeider søkes utført på dugnad, da fortrinnsvis under ledelse av respektive 

tilsynsmenn. 

Tilsynsmennene har også som oppgave å tømme betalingskassene på de respektive hytter, og å bringe 

blanketter/pengekonvolutter til Vandreskoen, evt til hyttekomiteens leder, for videre behandling. 

Tilsynsmennene tilstreber å besøke Vetåbua og Djupsli, som er våre mest besøkte hytter, ca hver 14. 

dag i høysesongen. Før øvrig prøver en å få til månedlige besøk på alle hyttene. I vintersesongen kan 

det gå lengre mellom besøkene, spesielt på de hyttene som er minst brukt. 

 

Utførte dugnader/tiltak i 2015: 

 

Alle hytter: 

Vårrengjøring ble gjennomført på alle hyttene. Dessuten ble det gjennomført normalt tilsyn, 

etterfylling av proviant, ved, gass og annet forbruksmateriell. 
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Vetåbua: 

Ikke utført større arbeider. Vindmølla på sikringsbua måtte skiftes ut, og er erstattet av nytt 

solcellepanel. 

 

Djupsli: 

Det ble ryddet en god del skog nedover mot vannet i 2014. Dette er i 2015 kappet opp til ved. Laget 

nye sittebenker ute. 

 

Lyngbua: 

Ikke utført spesielle tiltak. 

 

Skjellbreida: 

Hogd ned trær som sto inntil hytta. Startet opp å lage til utemøbler. 

 

Kittilbua: 

Ikke utført spesielle tiltak. 

 

Planer for 2016: 

 

Alle hyttene: 

Rengjøring og generelt ettersyn, sjekk/utskifting av røykvarslere og brannslukkingsapparater. 

Anskaffelse av branntepper. Anskaffelse av «dotruger» Gå gjennom, og systematisere 

«oppslagsjungelen» i hyttene. Etablere en form for «kontrollbok» for alle hyttene, dvs en sjekkliste for 

utførte arbeider relatert til sikkerhet på hyttene. 

 

Vetåbua: 

Grundig rengjøring av den gamle hytta, se på litt oppshining innvendig. Skogrydding på egen grunn 

rundt hytta. Skifte ut sittebenkene ute? Montere to skap for utvendig plassering av gassflaskene. 

 

Djupslia: 

Skifte vindskier på uthuset, og rydde opp i utstyret inne i uthuset. Fortsette arbeidet med utemøbler. 

Skifte ut ovn i hovedhytta til rentbrennende type. 

 

Lyngbua: 

Befaring/planlegging for utbedring av grunnmur, og isolering av gulv. Undersøke muligheten for å 

etablere overbygd inngangsparti. Selve arbeidene tenkes utført i 2017. 

 

 

Skjellbreida: 

Skifte vindskier, og fullføre arbeidene med utemøbler. Se på utskifting av kjøkkeninnredning. 

 

Kittilbua: 

Kontakte Statskog angående fornyelse av leiekontrakt samt tidligere innmeldt behov for 

tilsyn/vedlikehold. 

 

Spesielle forhold: 

Som i alle tidligere år så er det et tilbakevendende problem at våre besøkende tar ned røykvarslerne og 

fjerner batteriene. Dette er et forhold som komiteen ikke har noen mulighet til følge opp til en hver tid, 

men det blir kontrollert ved hvert tilsynsbesøk. 

På Djupsli og Vetåbua er det montert trådløst seriekoblede varslere med tidsbegrenset 

avstillingsfunksjon, men det ser ikke ut til å hjelpe.  
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Besøk på hyttene: 

 

Hytte  Okt 14-des 15     Okt 13-okt 14 

 Overnatting Dagsbesøk Sum Overnatting Dagsbesøk Sum 

Djupsli 401 10 411 372 9 381 

Vetåbua 380 24 404 455 7 462 

Lyngbua 91 0 91 95 1 96 

Skjelbreida 78 2 80 88 6 94 

Kittilbua 62 6 68 97 8 105 

Vestfjell 28 7 35    

Totalt 1040 49 1089 1107 31 1138 

  

Oversikten viser litt færre besøkende på hyttene i 2015, unntatt på Djupslia. 

 

 

Fåberg, 1. feb 2016 

 

Jostein Synstrud/leder Hyttekomiteen 
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Årsmelding 2015 for DNT ung Lillehammer  

18-01-16 

 

Januar  

 

Start på nytt turår. Styret i DNTung Lillehammer har fire 

medlemmer. Leder; Selma Selbæk, nest-leder; Oda Frøisland, 

sekretær; Lars Peder Henriksen og turveteran; Helle Seiertun 

Bjerke. Vi sparket i gang friluftlivets år med mange stands på alle 

videregående skoler, og HIL. Målet var å rekruttere nye medlemmer. 

Det fikk vi til!  

 

 

Februar  

 

Fullbooka og vellykket event med isklatring i 

Mesnaelva. Flott hjelp til gjennomføring av 

Fjellsportrepresentant Sigbjørn Kvannli. Det ble en 

hyggelig og kald dag med nydelig vær. Mange nye fjes, 

slik liker vi.  

 

 

 

 

Mars 

 

Planlagt tur med hundekjøring (13.-15. 

mars) ble dessverre ikke gjennomført på 

grunn av syke hunder. Turen var fullbooka.  

Lars Peder og Oda representerte 

Lillehammer på landsmøtet (19.-22. mars). 

Vi mottok DNTung sin Veilederpris for å ha utmerket oss som en nyoppstarta DNTung-

gruppe som andre kan se til for inspirasjon og råd. Lars Peder og Oda gjennomførte 

brattkortkurs.  

 

April 

10.-12. april dro vi, tradisjonen tro, til Rondvassbu og 

besteg Veslesmeden. Bare nye fjes var påmeldt. 

 28.april deltok Helle på ambassadørkurs. Vi fikk også 

dobbelside i GD den 20.april, det var god promotering av 

DNTung og turprogrammet vårt.  
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Mai 

Vi hadde ingen planlagt tur. Deltok på stand i gågata 

den 12.mai. Vi var også godt representert og bistod 

Barnas Turlag på deres arrangment den 14.mai.  

 

 

 

Juni  

Åpent årsmøte 2.juni ble arrangert på Lillehammer Videregående. Vi hadde kort informasjon 

om hvem og hva DNT ung Lillehammer er og gjør. Totalt 26 møtte opp. Nytt styret ble satt.  

 

Måtte dessverre avlyse stisykling da det var for få påmeldte.  

 

Juli 

Torbjørn Birkenes deltok på sommerturlederkurs 

med DNTung Oslo.  

 

August 

Første styremøte med nytt styre med syv 

tillitsvalgte. Leder; Oda Irene Frøisland, nest-leder; 

Andrea Godberg-Jensen, sekretær; Torbjørn 

Birkenes, turansvarlig; Helle Seiertun Bjerke, 

utstyrsansvarlig; Anna Følstad Sæter, 

markedsføringsansvarlig; Vebjørn Rakvaag og 

økonomiansvarlig; Marte Sofie Buraas.  

 

Luksustur til Snøhetta (21-23) var også fullbooka, til og med venteliste! Hurra for det. Flott 

gjennomført.  

 

September 

Flere møter for å konstruere et kult og attraktivt aktivitetsprogram for DNTung Lillehammer 

2016.  

 

Oktober 

Oda Frøisland deltok på grunnleggende turlederkurs med DNTung Oslo.  

 

November  
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Andrea Godberg-Jensen og Torbjørn Birkenes deltok på regional samling ØST. Sunt med 

erfaringsutveksling med mer erfarne og også 

mindre erfarne DNTung-grupper. 

 

Desember  

Avsluttende julebord på Nordseter. Vi hadde 

tacokveld på hytta til Oda. Vi satte oss en tanke 

for hvordan vi ønsket å få 2016 til å bli et knallår 

for friluftsliv for Lillehammers ungdommer. 

Fokus på gode relasjoner internt i styret legger 

forutsetninger for et bra samarbeid.  

 

Oppsummering 

Det har vært en vellykket rullering med nytt styre. Nå er vi et ressurssterkt og sammensatt 

styre. Både HIL, vgs og Jørstadmoen er representert, det er en fordel. For første gang siden 

restarten av DNTung Lillehammer føler vi at styret er blitt mer selvstendig, og alle er 

inkludert i alt. Det er en motivert og engasjert som møter til månedlige styremøter.  

 

Vi forsøkte å sette opp noen spontane nærturer i september og oktober. De ble dessverre 

avlyst på grunn av for få påmeldte. Det tør vi påstå var grunnet for dårlig markedsføring.  

 

Økonomisk sett har vi i 2015 benyttet oss av mindre penger enn det opprinnelig var 

budsjettert.  

 

Mål for 2016 

- Tilby det beste alternative aktivitetsprogrammet for ungdommer (13-26 år) i Lillehammer.   

- Bli betydelig bedre på å markedsføre våre turer og aktiviteter.  

- Skape mer engasjement og oppmerksomhet rundt det vi arrangerer 

- Satse mer digitalt; instagram, facebook, snapchat og den nye nettsiden vår.  

- Ha et større fokus på medlemmene våre; hva tilbyr vi dem i tillegg til turprogrammet?  Hva 

med medlemskvelder og diverse kurs? 

- Ikke avlyse en eneste tur, heller flytte den.  

- Rekruttere flere medlemmer! 

- Opprettholde et godt samarbeid i styret for DNTung.  

- Sette opp og følge en strategiplan med datoer og arrangementer.  

 

 
 

 

 

 

 
 


