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Hamar og Hedemarken Turistforening Ringsaker Krets 

Årsmøte 2021 

 
18. februar 2021 kl. 19:00 på biblioteket i Brumunddal 

                                                                               

 

Sakliste: 
1. Åpning/Årsmøte 

2. Godkjenning av innkalling. 

3. Valg av møteleder og referent 

4.   Årsmelding  

5.  Regnskap 2020 og utgiftsbudsjett 2021 

6.  Valg 

7.  Åpen post 

 

Årsberetning 
 

Årsmøte 2020 
Årsmøtet ble holdt 12. februar på biblioteket i Brumunddal med 21 medlemmer til stede. Årsmøtet 

var kunngjort på HHT’s nettsider, Facebook, HA-tavla og gjennom «Det skjer» i Ringsaker Blad. 

Årsmelding og regnskap for 2019 ble godkjent.  

 

Helge Stikbakke enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år. 

Harald Solberg, kasserer, gjenvalgt for 2 år. 

Anne Frogner Mausethagen, nestleder, ikke på valg. 1 år igjen. 

Marit Rustand Langerak, sekretær, valgt for 2 år. 

Leif Bjarne Steinbakken, styremedlem i Turutvalget HHT. Gjenvalgt for 2 år. 

Heidi Frogner, styremedlem for Barnas Turlag, ikke på valg. 1 år igjen. 

Helge Tørud, styremedlem Sti- og løypeutvalget, ikke på valg. 1 år igjen. 

Inge Sæta, varamedlem til styret, ikke på valg. 1 år igjen. 

Einar Håkon Røhr, varamedlem til styret, gjenvalgt for 2 år. 

 

Vollkoia turløyper: Terje Tangen ble valgt for 2 år. 

 

Valgkomite 2021: 

Trine Standal Modell, leder, valgt for 1 år. 

May Kristin Pedersen Tangen, ikke på valg (gjenstår 2 år) 

Erik Haugen, valgt for 3 år. 

 

Varamann til valgkomiteen: Kjell Hauge 
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Styreleder i HHT Kristen Bartnes hilste fra styret og roste vårt engasjement og spesielt sti- og 

løypearbeidet og dugnadsinnsatsen. Han fortalte om DNTs generalsekretær og Helseminister Bent 

Høies tur på Hedmarksvidda. De ble «frelst» av vårt vakre nærområde og kommer tilbake i løpet av 

vinteren. 

Etter årsmøtet holdt Lars Mausethagen et engasjert foredrag, krydret med lysbilder fra skitur på 

Nordkalotten. Denne delen var et samarbeidsarrangement mellom HHT-Ringsaker og Biblioteket. 

 

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. 

 

Medlemstall fra åra 2014 til 2020 HHT Ringsaker krets 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sum 1232 1285 1381 1494 1573 1541 1587 

Endring fra året før 5 53 96 113 79 -32 46 

 

 

Medlemstall og kretsfordeling i hele HHT 2020 
Forening Navn Sum 

2300 HHT Hamar 2686 

2301 HHT Løten krets 394 

2302 HHT Ringsaker krets 1587 

2303 HHT Stange krets 1186  
 Sum HHT 5853 

 

Styret 
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 

 

Andre verv 
Det er for 2020 ivaretatt følgende verv og oppgaver: 

Revisor Bente M. Vestues (engasjert av HHT)  

Valgkomite Trine Standal Modell, May Kristin Pedersen 

Tangen, Erik Haugen, Vara: Kjell Hauge 

HHT- styremøter Helge Stikbakke 

Turutvalget HHT Leif Bjarne Steinbakken 

Sti- og løypeutvalget HHT Helge Tørud 

Barnas Turlag Heidi Frogner 

Vollkoia Turløyper Terje Tangen 
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Ettersyn og vedlikehold av stinett:  

  

By-i-millom, Storlisdammen-Brumunddal Knut Hovde/Else Delbekk 

Bjørgeberget med Høibyrunden Helge Tørud 

Rondanestien: Bjønnåsen - Djupendal Einar Håkon Røhr 

 Djupendal – Øyungsjøen Ingunn Friis 

 Øyungsjøen – Godlidalshytta Erik Ulven 

 Godlidalshytta – Nyskolla Geir Storbråten 

Nysætra nordøstover mot Rondanestien Anne Onsrud 

Blåstiene: Vollkoia-Blåmyrkoia-Haugsetra-

Tørbustilen-Høyenhall-Vollkoia 

Ola Johan Basmo/Johannes Almaas 

Birkebeinerstien: Bjønnåsberget-Ljøsheim Inger Slaatsveen /Tove Nordstad 

Slaattsveen-Høsbjør Tor Danielsen 

Høsbjøråsen: Stier/løyper Svein Lillehovde 

Nesvegen/Kvarbergvika -

Liberget/Bangsberget 

Erik Ilseng 

Kordinator Finn Fram dagen Vollkoia Aud Jovall 

 

 

Styremøter 
Det er holdt 2 styremøter i 2020 i tillegg til årsmøte. Varamedlemmene 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.  

 

Årsrapport Sti og løype (Helge Tørud) 

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 6-700m 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 som 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 som 

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. 
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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. 

 

Jeg har tatt med her det jeg har oversikt over av tiltak utover det som er gjort av årlig vedlikehold i 

form av rydding/slåing og gjenoppretting av skilt og ikke minst fjerning av vindfall. Jeg vet at alle 

har mange timer med arbeid på stiene i sommer fordi vi igjen har hatt en sommer med sterk 

grasvekst, mye bringebærkratt og lauvoppslag. 

 

Noen nye planer 

Som allerede nevnt blir Kvarstad/Østbergrunden innlemmet i stinettet vårt. I tillegg er det hyret en ny 

stifadder på stien fra Nysætervangen til Nysæterhøgda. Denne stien ble egentlig kuttet ut og erstattet, 

men etter initiativ fra folk med hytte på Nysætra, er det bestemt å skilte og merke bedre. Stien ligger 

jo der og folk bruker den. Ny stifadder her blir Johanne Aa. Sørum. 

 

I månedsskiftet oktober/november ble det avviklet et møte med representanter for velene på 

Skvaldra, Nysætra, Øyongen og Gammelskolla sammen med Margrete R.S. og meg. Dette for å bli 

litt bedre kjent og avklare litt om hvem som gjør hva i forhold til stiene i Åstadalen.  Det var nyttig 

og inntrykket er at velene gjør en god jobb med stinettet. Grovt sett kan vi si at Turistforeningen tar 

ansvar for en del tilførselstier fra hyttegrendene opp til Rondanestien i tillegg til selve Rondanestien. 

 

De to siste åra har to av våre stifaddere gitt seg og blitt erstattet med to nye. Einar H. Røhr tok over 

for Vigdis Nesbakken på den sydligste delen av Rondanestien i vårt område og Anne Onsrud tok 

over for Thor Herman Bøhle på stien fra Nysetra.  I sommer har Erik Ulven annonsert at han vil gi 

seg. Han har selv skaffet sin erstatter som blir Rune Bye. Erik har sagt at han kan bistå på stien fra 

den nedre parkeringa til Rondanestien. Tor Danielsen har vært stifadder på stien fra Br.dal til 

Høsbjør. Han har i høst bedt om å bli avløst her. Foreløpig er den jobben ubesatt.  Det er umulig å 

drive stiarbeid uten å ha gode og pålitelige stifaddere. Det er derfor på sin plass å si tusen takk for 

innsatsen til Erik og Tor og ønske Anne, Johanne og Rune velkommen som nye stifaddere.  

     

Til slutt vil jeg takke alle sammen for innsatsen i sommer og ønske alle en rolig og coronafri vinter. 

Vi ses til våren. 

                                                                                                                             

 

Liste over stifadderne: 

Knut Hovde/ Else Delbekk By-i-millom opp til Storlisdammen 

Svein Lillehovde Høsbjørmarka 

Johannes Almaas/Ola J. Basmo Blåstiene, Vollkoia-Blåmyrkoia-Bokåsen 

 Haugsetra-Tørbustilen-Høyenhall-

Vollkoia. 

 Vollkoia-Bjørsetra-Høyenhall 

Einar H. Røhr/Ingunn Friis/Rune Bye/Geir Storbråten Rondanestien 

Erik Ulven  Øyongsvangen til Rondanestien 

Anne Onsrud Nysætra nordover til Rondanestien   

Inger Slåttsveen/Tove Norstad Birkebeinerstien 

Johanne Aa. Sørum Nysætervangen til Nysæterhøgda   

Harald Solberg Skolla-Geitbu-Kotuva          

Foreløpig  ubesatt Br.dal-Slåttsveen-Høsbjør 

Erik Ilseng Liberget/Bangsberget      

Anne F. Mausethagen Kvarstad/Østbergrunden  

Helge Tørud Høybyrunden 
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Årsrapport Barnas turlag (Heidi Frogner) 
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. Der kom det hele 30 deltakere og av disse 

var det 23 barn. Vi fikk gått på ski, grillet og studert en fantastisk stjernehimmel. 

 

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. Der ble det med oss 64 

små og store. Nedover elva hadde vi ender i ulike størrelser, hjemmesnekra båter og fotballer.  Som 

vanlig blir det fin lek i skogen og mat på bål. Denne gangen med tydelige kohorter rundt om. 
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Etter høstferien skulle vi ha refleksturer både i Brumunddal og på Nes. På grunn av smitteøkningen 

fikk vi ikke gjennomført disse turene. Da valgte vi å sette opp ei refleksløype som stod oppe i 1,5 

uke slik at de som ønsket kunne gå dem på egenhånd. I Brumunddal var det mange som gikk turen i 

løpet av uka. Turleder var ute i flere runder denne perioden og møtte mange små med hodelykter i 

skogen. På Nes ble det en misforståelse med grunneier, og derfor ble løypa der tatt fort ned igjen. 

 

Flere av turene som ble avlyst i år, har vi allerede satt opp igjen i 2021. Vi gleder oss til nytt turår. 

 

Årsrapport Turer og aktiviteter (Leif Bjarne Steinbakken) 
For oss som har hatt ansvar for turer i HHT har året 2020 vært et svært spesielt år. På grunn av 

koronapandemien har mange turer blitt avlyst, men etter hvert ble samfunnet åpnet noe mer og man 

kunne arrangere turer igjen, men da med forhåndspåmelding også på dagsturer og nøye registrering 

av alle deltakerne. Veldig viktig at vi også kunne holde god avstand selv om vi var ute i naturen.  

 

Vi hadde en tur før det ble stengt ned, det var måneskinnstur fra Vollkoia til Blåmyrskoia, 9. februar 

med Åshild Hveem og Sven Erik Grindvold som turledere. Den kvelden var det dårlig vær, snø og 

overskyet, men det var likevel 6 deltakere inkludert turlederne. 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. Her var det to gruppemuligheter, ei 

gruppe som løper og ei gruppe for dem som ønsket å gå. Thomas Pedersen hadde ansvar for 

løpegruppa, der var det 7 deltakere og Lars Ivar Ulmo og Svein Ødegaard var turledere for dem som 

gikk, det var 11 deltagere.   

 

Området rundt Veldre sag/Danseråsen har flere ganger blitt brukt som en av 10 topper i Ringsaker, 

men det har egentlig vært lite dagsturer der. 28.juni ble det arrangert tur med start fra Veldre sag der 

turen gikk over Haukåsen, Danseråsen, Høgbrenna, det var lett regnvær og kun 3 deltakere inkludert 

de to turlederne Svein Ødegaard og Leif Bjarne Steinbakken.   

 

Kanskje en kort kveldstur kunne være interessant, 20. august ble det tur rundt Herstadtjernet på Nes, 

Svein Ødegaard var turleder og 4 deltakere.  

 

 Foto: Leif Bjarne Steinbakken - Bokkhølkoia         
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Mulig HHT har tatt opp igjen en gammel tradisjon, Bokkhøltreffet har blitt arrangert i flere år 

tidligere. Kom deg ut dagen 6. september syntes vi kunne være en fin dag for en tur til Bokkhølkioa, 

med start fra to kanter. Lennart Nilsen og Leif Bjarne Steinbakken var turledere for gruppa fra 

Bokkåsen og Sven Erik Grindvold hadde ansvaret for gruppa fra Nybusjøen i Vang. Da alle var 

framme ved Bokkhølkoia telte vi hele 36 deltakere. Eli Røhr og Magne Nordseng sang og fortalte 

artige episoder fra tida da koia var et «hovedkvarter» for skogsarbeiderne i Vang Almenning.   

 

På Sjusjøen og område rundt er det mye stier og da med gode muligheter både for korte og lange 

gåturer. 13. september ble det arrangert tur der kalt høsttur i Luddens rike. Dette er en langtur som 

går over flere av toppene, bl.a. Snørvillen og turen går også innom Luddenhytta på Kuåsen. Anne 

Larsen var turleder for 8 deltakere.  

 

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. 

27. september var dagen og Sven Erik Grindvold og Leif Bjarne Steinbakken var turledere for totalt 

13 deltakere.  

 

 
Foto: Helge Stikbakke - Friisvegen 

 

13.-16.august arrangerte HHT en 4-dagers sykkeltur fra Røros til Åkersætra. Her var det flere 

deltakere fra Ringsaker inkludert en av turlederne. Det var 13 påmeldte, 2 trakk seg, så vi startet med 

11 deltakere og 9 kom til Åkersætra. Det var en fin tur, men dessverre ble flere av deltakerne «mer 

eller mindre» dårlige på grunn av et smittsomt virus (ikke korona!). 

 

I Ringsaker har det etter hvert blitt mange turledere med god kompetanse. Vi hadde ønsket å samle 

disse for fine utvekslinger, gode forslag til turer m.m., men dessverre satte koronaen en stopper for 

dette. Da må vi heller prøve å få til ei samling dette året.  
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Årsrapport 10 topper (Anne Mausethagen) 

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. 

 

Årets turer: 

1. Kvarstad / Østbergrunden 1039 innsjekkinger 

2. Kongsvegrunden 956 innsjekkinger 

3. Fosstukrysset / Fossmarka 952 innsjekkinger 

4. Bjørsætra / Vollkoia 585 innsjekkinger 

5. Bokrudstadåsen / Næroset 578 innsjekkinger 

6. Kinneberget / Ring 509 innsjekkinger 

7. Kaiberget / Furnes almenning 450 innsjekkinger 

8. Matfarhaugen / Aksjøen 401 innsjekkinger 

9. Grunna /Ljøsheim 371 innsjekkinger 

10. Rauskjørkoia / Hamarseterhøgda 348 innsjekkinger 

11.  
I tillegg er jeg sikker på at mange har gått uten å registrere seg. Alt dette understreker viktigheten av 

10-topper som folkehelseprosjekt. 

 

Kvarstad / Østbergrunden vil fra 2021 inngå i HHT sitt faste stinett. 

 

10 topper gruppa på Facebook er et nyttig verktøy. Folk kommenterer, spør og får svar. Det kan være 

at noen ganger går meldinger på sosiale medier litt for fort. Men dette må vi leve med. All honnør til 

kommunens kontaktperson Ingeborg Nordlund for raske oppklaringer når det trengtes. 

Det er litt nytt av året at et par av turene er lagt i og rundt kulturlandskap i kommunen vår. Vi ser av 

tallene at dette er populære og lett tilgjengelige turer, tettere inn på innbyggerne. Vi takker for at vi 

får tillatelse til det, og for godt samarbeid med grunneiere og andre for å gjøre alle 10 topper-turene 

til gode opplevelser. På denne måten bidrar vi til at vi kan bli bedre kjent med flott natur og 

omgivelser i kommunen vår. 

  

Takk til 10 topper - gjengen som gjør mye dugnadsarbeid for å legge til rette, merke, finner og går 

opp nye stier, rydder, bygger klopper og gjerdeklyv. Takk til Ringsaker Kommune´s kulturavdeling v 

Ingeborg Nordlund og Sondre Bokrudstad for godt og smidig samarbeid, og til Tore Hermannson for 

uvurderlig karthjelp.  

 

Takk til alle som går på tur, det er høyst motiverende for oss som finner turene, og vise versa! 

Vi har allerede nye 10 topper for 2021 på plass. Det er bare å glede seg!   

 

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. 
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Foto: Helge Stikbakke - Dugnadsarbeid 

 

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. 

 

 

Økonomi 

               
 

Resultat 2020: Underskudd på kr 117,00 

 

 

Budsjett Regnskap

Medlemsinntekt 10 000          0

Andre tilskudd HHT (frifond) 8 000            17500

Tilskudd løypekjøring 40 000          25000

Andre inntekter 3 000            -                

Momskomp. -                

Renter 2 000            2 148,00      

Sum inntekter 63 000      44 648,00 

Møteutgifter 3 000            -                

Barnas Turlag, Finn Framdagen 3 000            -                

Løypetilskudd 40 000          40 000,00    

Turutgifter (10 topper) 12 000          3 867,00      

Annonsering, adm o.l. 1 000            -                

Årsmøte, o.l. 2 000            898,00         

Andre kostnader 1 000            -                

Sum utgifter 62 000      44 765,00 

Regnskap 2020

Egenkapital pr. 1.1. 399991,94

Overskudd/underskudd -117

399874,94

 

Sparebanken H.-driftskto. 88873,81

Sparebanken Sparekto 319500

Skyldig 0

Til gode 0

SUM 408373,81

Diff -8498,87

Balanse 2020
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Takk 
Styret takker alle som har bidratt med å legge til rette for friluftsliv og aktiviteter i kommunen vår i 

dette spesielle Korona-året. 

 

 

 

 

Brumunddal, 21.01.2021 

 

Helge Stikbakke Anne Frogner Mausethagen    Harald Solberg   

 

 

Heidi Frogner     Helge Tørud          Leif Bjarne Steinbakken  Marit Rustand Langerak 

 

 


