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1. HOVEDSTYRET 
 
1.1  Hovedstyrets medlemmer og organisering 
 
Styrets sammensetning: 
Styremedlemmer:   Ragnvald Jevne  leder 
                                            Jan Erik Mæhlum  nestleder 
                    Finn Olsen  økonomi  

Inger Veiteberg  styremedlem 
Kari Birkeland  styremedlem  
Signe Marit Steine Jevne varamedlem   

 
I tillegg har lederne for følgende komiteer/grupper møtt i hovedstyret for 2010: 
Jostein Synstrud     Hyttekomiteen 
Erik Hanssveen      Sti- og løypekomiteen  
Ole Prestrud     Turkomiteen   
Inger Elin Nes Hjelle/ Kjetil Brandsar  DNT Fjellsport Lillehammer  
Jostein Birkeland     DNT Ung Lillehammer  
Bente Langvik Olsen    Barnas Turlag 
 
Organisering av styret  
LOTs 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 9 møter i 2011.  

1.2 Økonomi 
 
Organisering av økonomiarbeidet 
Regnskapsbyrået VISMA Services fører regnskapet for LOT.  
Daglig leder/styreleder har foretatt utbetalinger og levert bilag til regnskapsbyrået. Finn Olsen har samarbeidet 
med daglig leder, styreleder og regnskapsbyrå om prognoser og resultatregnskap gjennom året.  
 
Regnskap-10/11. Revisjon 
Regnskapet for LOT for 2010 ble framlagt, gjennomgått og godkjent på årsmøtet. Regnskapet er revidert av 
Ernst & Young.  Regnskapet for 2011 vil bli framlagt for årsmøtet 15.03.12 for gjennomgang og godkjenning. 
Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor hvert år.  
 
1.3 Daglig leder 

Stillingen som daglig leder.  
Anne Brit Lee var ansatt som daglig leder i 65 % stilling fram til sommeren 2011, da hun sluttet etter eget ønske. 
Styret i Lillehammer og Omland Turistforening vil gi uttrykk for at hun vil bli husket og savnet av alle oss som 
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har samarbeidet med henne i 13 år, og av alle medlemmer og besøkende som har nytt godt av hennes sterke 
serviceinnstilling. Vi takker henne så mye for innsatsen! 

Sommeren 2011ble LOT-kontoret i Storgata drevet ved hjelp av tre vikarer. Fra oktober inngikk LOT 
v/styreleder avtale med Lillehammer Turist om at Turistkontoret representerer Lillehammer og Omland 
Turistforening. Det er gitt en innføring i generell kjennskap til DNT, og konkret opplæring i bruk av DNTs 
online elektroniske medlemssystem til de ansatte på Turistkontoret. 

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. 
 

Stillingen som daglig leder er ikke blitt utlyst på ny i 2011. Styret har tatt seg tid til å vurdere nærmere 
stillingsinnhold med tanke på utlysning og tilsetting i 2012. 
 

Lokaler 
Lokalene i Storgata 34 ble avviklet i september 2011, og fra oktober var vi installert i den nyrestaurerte 
skysstasjonen i nært samarbeid med Turistkontoret.   Lokalene leies av ROM Eiendom.  Kontrakten var inngått 
mellom LOT og ROM Eiendom allerede i 2010.         
    
 
1.4 Åpningstider  
 
LOT-kontoret har hatt åpent tirsdag, torsdag og fredag hver uke fra kl. 10.00 – 15.30.  

Turistkontoret på Skysstasjonen har åpent seks dager i uka. Minimums åpningstid er mandag – fredag kl 08-16 
samt lørdag 10-14.  I høysesongen om sommeren utvides åpningstidene ytterligere. 

 
1.5 LOTs medlemsmasse 
 
Oversikt over medlemsutviklingen i LOT 2002-2011: 
 
Medlems-
type 

Per. Per. Per . 
Per.

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

  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 

                         

Hoved-
medl.  

1145 1159 1151 
1151

1149 1135 1170 1172 1200 1225 

Student/ 
ungdom 

117 121 121 101 97 102 82 63 143 83 

19 – 26 år                

Honnør-
medl. 

232 222 214 193 191 189 188 194 193 190 

Husstands
medl. 

481 485 464 446 468 499 482 481 543 528 

Barnas 
Turlag  

268 264 234 244 250 257 248 204 237 293 

Livsvarige 27 28 30 32 32 35 33 33 34 34 

Skole-
ungdom 

135 141 154 153 149 132       

13 – 18 år                

Sum 2405 2420 2368 2320 2338 2351 2340 2263 2352 2355 

 
Dette er en nedgang på 15 medlemmer sammenliknet med 2010. 
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1.6 LOTs mål og styrets arbeid 

LOTs overordnete mål 

 
I §1 i LOTs vedtekter heter det:  
                       “Lillehammer og Omland Turistforening (LOT) er en selvstendig   
                        lokalforening tilsluttet Den Norske Turistforening” 
 
LOTs overordnede mål er følgende: 
 
“Foreningen har til formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv”. 

 
LOTs delmål 
 
For å nå LOTs overordnete mål er følgende delmål satt: 
 
1. Arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett. 
2. Drive turisthytter for å sikre ferdselen i LOT/DNTs sti- og løypenett. 
3. Arrangere turer for medlemmer og ikke-medlemmer. 
4. Legge til rette for friluftsliv for barn, barnefamilier og ungdom. 
5. Arbeide for økt bruk av nærområdene. 
6. Bidra til vern av naturområder. 
7. Spre opplysninger til hjelp for friluftslivet. 
8. Arrangere informasjonsmøter og kurs. 
9. Samarbeide med andre lokale foreninger og Den Norske Turistforening      
    (DNT). 
 

 

LOTs  virkeområde 
LOTs virkeområde er Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker kommune.  
 

 

 
Representasjon 
• Ragnvald Jevne har deltatt på styreledersamlinger, landsstyremøter og møter med Østlandsforeningene.  
• Jan Erik Mæhlum og Ragnvald Jevne deltok på Østlandsmøtet 2011. 
• På landsmøtet i Geiranger deltok Kari Birkeland, Inger Veiteberg, Finn Olsen og Ragnvald Jevne. 
• Inger Veiteberg deltok på styreledermøte på Gardermoen. 
 

Uttalelser 
Styret har i 2011 uttalt seg i følgende saker: 

• Regulering av fjellvegene i Fåberg Østfjell til skiløype. 
• Innspill til Lillehammer kommune og Birkenarrangørene om felles løypetrasé. 
• Kommuneplanens arealdel 2011-24 for Lillehammer 
• Uttalelse reguleringsplan Stampesletta 

Felles for uttalelsene er at Lillehammer og Omland Turistforening tar utgangspunkt i friluftslivets interesser. 
 
 

Informasjon 
Det utadvendte informasjonsarbeidet er viktig for LOT. Det blir ivaretatt på ulike måter. Annonsering av våre 
tallrike og varierte aktiviteter forteller allmennheten mye om foreningens virksomhet. I tillegg har alle turer og 
arrangementer i regi av LOT stått oppført under ”Det skjer”-spalten i GD samt på nettstedet GD puls. 
Internettsidene www.turistforeningen.no/lillehammer oppdateres fortløpende, og er mye besøkt. Her finner man 
også turprogrammet, referat og bilder fra turer, nyheter, møter etc. 
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Turprogrammet ble i 2011 trykket i 5000 eksemplarer, og delt ut til alle LOT-medlemmer i Lillehammer, Øyer, 
Gausdal og nordre deler av Ringsaker. I tillegg distribueres turprogrammet til mange flere. Vi sender ut etter en 
egen mailingliste, til legekontor, større bedrifter i området etc. Ellers har det vært reportasjer og omtale flere 
ganger i GD om våre turer/aktiviteter. OPPTUR 2011 ved Balbergkampen ble dessuten presentert på NRK TV. 
 
Turinformasjon via LOT-kontoret og senere Turistkontoret er omtalt ovenfor. 
 
Foreningen har dessuten  brukt Facebook i 2011, både for hovedforeningen og flere grupper. Fjellsportgruppa 
har hatt Facebook-side lenge, og ungdomsgruppa bruker også FB for å få ungdommer med på tur. Trilleturene 
har dessuten en egen FB-side. 

LOTs internett-sider 
Adressen er: www.turistforeningen.no/lillehammer 
 
E-post 
lillehammer@turistforeningen.no 
 
 
 
Styrets oppsummering  
Styret ser tilbake på et godt år, som viser at Lillehammer og Omland Turistforening er en 
aktivitetstilrettelegger som har betydning for alle målgrupper. Frivillig innsats fra turledere, veiledere, 
turkoordinatorer og dugnadsfolk har gjort det mulig å opprettholde en svært variert meny av turtilbud 
og aktiviteter. Styret er opptatt av at vi lokalt følger opp vedtatte strategier fra DNT sentralt. 
 
Nyhet i 2011 var samarbeidet i forbindelse med Nansen Cross Country.  Hovedarrangør er 
Nansenskolen og Nansen Fredssenter, og vi knyttet dessuten god kontakt med Røde Kors Hjelpekorps 
under arbeidet med arrangementet. 
 
Nytt er også utplassering av turpostkasser på Neverfjell og Balbergkampen. Vi har investert i solide 
postkasser og tilhørende stativ. Over 1000 turgåere skrev navnet sitt i boka på Balbergkampen i løpet 
av sommeren/høsten, mens tallet for Neverfjell var ca 2200.  En annen nyvinning i 2011 er turer for 
voksne om formiddagen, som startet i oktober, og som har vist seg å være et attraktivt tilbud. 
 
”OPPTUR” for 8. klassinger i regionen var en stor suksess med over 400 deltakere, som gikk opp på 
Balbergkampen og en runde på mindre kjente stier i området. Konseptet var det samme som i 2010, og 
ble gjennomført takket være flott dugnadsinnsats fra eldre støttespillere. 
 
I 2011 ble base camp for ungdom i alderen 13-16 avlyst pga liten påmelding. 
Friluftsuker på Krokbua i sommerferien for elever i barneskolen ble gjennomført for tredje gang, og 
med meget godt resultat. 
 
Krokbua med tilhørende tomt ble kjøpt av Lillehammer og Omland Turistforening i 2003. Det viste 
seg at grensene ikke var trukket opp. Vi fikk med jordskifterettens hjelp fastsatt grensene sommeren 
2011, slik at alle formaliteter nå er ordnet. Foreningen er følgelig eier av Krokbua og en eiendomstomt 
på ca 4 mål. 
 
Foreningens nettside og informasjonsarbeid for øvrig krever mye arbeid, som flere av 
styremedlemmene har deltatt i. Det trykte turprogrammet for 2011 kom i samme design og format som 
året før. Programmet viser hele foreningens bredde. Det fungerer både som invitasjon til å delta på 
turer og aktiviteter, og som idébank for egne turer.  
 
Besøket på hyttene våre var vesentlig lavere i 2011 enn i 2010, og dette skyldes trolig faktorer som 
mye regn i sommersesongen, og sen påske midt i snøsmeltingen. 
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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 2011! 
 

        LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 

Hovedstyret 
 

Ragnvald Jevne, styreleder 

Jan Erik Mæhlum   Finn Olsen Inger Veiteberg   Kari Birkeland  
nestleder    økonomi styremedlem   styremedlem 
  
Jostein Synstrud (hyttekomiteen)           Erik Hanssveen (sti- og løypekomiteen) 

Ole Prestrud (turkomiteen)            Kjetil Brandsar  (DNT Fjellsport Lillehammer) 

Bente Langvik Olsen (Barnas Turlag) 
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2. STI- OG LØYPEKOMITEEN 
 

ÅRSMELDING  FOR  2011 
 
Medlemmer, møter og representasjon 
Roar Halvorsen ble valgt inn på LOTs årsmøte i mars, og ellers har komiteen bestått av Erik 
Hanssveen (leder), Kjell Nordaune (kasserer), Einar Haugen, Bjørn Olav Sveinhaug, Olav 
Tjønntveit og Martin Åsegg.  
 
Komiteen har hatt to møter. 09.05 ble det lagt planer for prosjekter og den enkeltes arbeid for 
sommeren, og dette ble oppsummert 01.12. Leder har representert komiteen på møter i LOTs 
hovedstyre. Utad har han svart på en rekke henvendelser og hatt møter med bl.a. Nordseter 
Utvikling, Birkebeinerarrangørene og Lillehammer kommune. 
 
Ettersyn av stinettet 
LOT har ansvar for om lag 340 km merka stier, og SLKs medlemmer har også i 2011 gjort en 
stor jobb med å kontrollere og utbedre skilting og merking – og ikke minst rydde for å hindre 
gjengroing.  Men også personer utafor komiteen har utført mye arbeid; vi vil særlig få takke 
Ragnvald Jevne, Kai Mathisen, Torveig Olsen, Arnfinn Pedersen, Ole Prestrud, Bjørg Ø. 
Simonsen og Helge Tordhol.  
 
Spesielle prosjekter 

- Klopping på strekningen Øvre Moksjøen-Veslefjellet 
- Omlegging av stien øst for Sollia (del av stien Vårsetervegen-Natrudsletta-Mesnasaga) 
- Etablering av skiløypetrase ved Flømyra. 

Over en strekning på 1.100 meter har det blitt rydda og planert skiløype ved sida av 
vegen, dels slik at vegen har blitt flytta. Dette har vært et omfattende prosjekt; med 
mye planlegging og oppfølging av maskinarbeidet, og det har blitt lagt ned mange 
dugnadstimer. I tillegg til komiteens egne folk vil vi få takke Steinar Bekkevoll og 
Odd Kummen. 

 
 
Økonomi 
Kartsalget har vært noe mindre innbringende enn vanlig. Samtidig ble Flømyrløypa svært 
kostbar, med ca 340.000 i direkte utbetalinger. Årsregnskapet er derfor gjort opp med et 
underskudd på ca kr. 280.000.  Et detaljert regnskap vil bli lagt fram på LOTs årsmøte. 
 
 

 
Erik Hanssveen       Roar Halvorsen   Einar Haugen     Kjell Nordaune

    
Bjørn Olav Sveinhaug        Olav Tjønntveit   Martin Åsegg  
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3. HYTTEKOMITEEN 
 
3.1. Hyttekomiteens medlemmer og ansvarsområder: 
 
Hyttekomiteen har i 2011 bestått av følgende medlemmer: 
 
Jostein Synstrud (leder)  Alle hyttene 
Morten Fagerli   Vetåbua 
Knut Thujord    ----”---- 
Paul Pladsen    Djupsli 
Ole Prestrud    ---”--- 
Ragnar Manengen   Lyngbua 
Kjell Solvang    Skjelbreidhytta  
Arve Rønningen   Kittilbua 
 
I tillegg har LOT også Krokbua ved Mesnaelva, som disponeres av Barnas Turlag, og som har 
egen tilsynsmann, Per Håkon Kristiansen. 
 
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 LOT-kontoret, evt 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. 
 
Dugnader/tiltak i 2011: 
 
Alle hytter: 
Vårrengjøring ble gjennomført på alle hyttene. 
 
Djupsli:  
Det ble montert nytt gassbluss på kjøkkenet i hovedhytta. 
 
Vetåbua: 
Det ble foretatt en del utbedringer på solcelleanlegget, og batteriene ble skiftet ut. Det er 
montert opp nye røykvarslere i soverommene. Gavlveggen i front, samt en langvegg på 
hovedhytta ble beiset. 
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Skjelbreidhytta: 
Det var planlagt en dugnad for å skifte ut den delvis råtne verandaen. Men på den planlagte 
dagen kom det  kun to deltakere (hvorav den ene hadde begrenset tid til rådighet) og det gikk 
derfor ikke å få utført alt arbeidet. Det som ble gjort var å kappe ferdig det som var mulig av 
rekkverksbordene. Det er nå avtalt internt i hyttekomiteen at arbeidet skal utføres primo juni 
2012. 
 
Kittilbua: 
Ingen spesielle tiltak gjennomført. 
 
Lyngbua: 
Ingen spesielle tiltak gjennomført. 
 
Spesielle forhold: 
Som i alle tidligere år så er det et tilbakevendende problem at våre besøkende fjerner 
batteriene fra røykvarslerne. Dette er et forhold som komiteen ikke har noen mulighet til følge 
opp til en hver tid, men det blir kontrollert ved hvert tilsynsbesøk. 
Det er en diskusjon på gang om direktiv for lagring av gassbeholderne på hyttene. 
Undertegnede fikk 28. feb mail fra DNT om at vi inntil videre forholder oss til at det kan 
lagres inntil 55 liter propan inne i hyttene, og 90 liter ute i luftet uthus. Saken er fremdeles til 
behandling i DSB.  
 
Besøk på hyttene: 
 
Hytte  Okt 09-okt 10     Okt 10-okt 11 
 Overnatting Dagsbesøk Sum Overnatting Dagsbesøk Sum 
Djupsli 389 12 401 350 22 372
Vetåbua 462 15 477 293 20 313
Lyngbua 92 7 99 72 4 76
Skjelbreida 64 1 65 52 1 53
Kittilbua 86 5 91 54 0 54
Totalt 1093 40 1133 821 47 868
  
Tallene viser en forholdsvis kraftig nedgang fra tidligere år. Kan en del av årsaken være den 
våte sommeren? 
 
 
Fåberg, 29. feb 2012 
 
Jostein Synstrud/leder hyttekomiteen 
 
 
 
 
 
 
   LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 
     Hyttekomiteen 
   Jostein Synstrud, leder hyttekomiteen 
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4.   TURKOMITEEN 
 
4.1. Turkomiteens medlemmer og organisering 
 
Turgruppa 
Turgruppa har i 2011 bestått av følgende medlemmer: 

Ole Prestrud leder 
Anne Siri Rønning Bakkeberg 
Martin Koller 
Petra Eichler 
Kjell Solvang 
Elisabeth Hasselknippe 
Rapport fra helgeturene i 2011 
Det var satt opp 17 helgeturer og 4 av disse ble avlyst. 
 Til sammen var det totalt 162 som deltok på disse turene.  
Helgeturer  
20 februar skitur Torpafjellet, 2 deltakere. 
 27 februar skitur  Follebukjølen, 6 deltagere. 
 5 mars skitur fra Skramstadsetra til Sjusjøen 42 deltagere. 
11-13 mars skitur Rondane ble avlyst. 
10 april skitur frå Steinsetra til Sjusjøen, 23 deltakre. 
17 mai skitur til Kalvhøgda/Rasletind ble avlyst. 
  4 juni Sykkeltur på Nes/Helgøya, 13 deltakere.  
 19 juni fottur til Lyngkampen, 9 deltakere. 
 25 juni skitur Glittertind, 9 deltakere. 
 26 juni fottur i Fåberg Vestfjell, 12 deltakere. 
 31 juli fottur til Heidalsmuen, 13 deltakere. 
   7 august fottur  til Kriksfjell/ Hitfjell og Reinsfjell, 14 deltakere. 
 14 august fottur ved Djupslia, 11 deltakere. 
 19-21 august Sykkeltur på Rallarveien avlyst 
 28 august fottur ved Per Gynt vegen, 8 deltagere. 
    4 september fottur i Espedalen avlyst. 
 17-18 september fottur til Storkvelvbu avlyst. 
 
 
 
Kveldsturer 
På disse 17  kveldsturene deltok det til sammen 490 deltakere 
3. mai  Kveldstur til Drotten på Fåberg  39 deltakere 
10. mai Rundtur frå Øyer kyrkje   25 deltakere 
24. mai Fuglelivet langs Fåberg kultursti 20 deltakere 
31. mai På stier og veger i Ålsbygda  36 deltakere 
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7. juni Tur fra sentrum i Brøttum  60 deltakere 
14. juni Tur i Lismarka    17 deltakere 
21. juni Kveldstur langs Panoramavegen 55 deltakere 
28. juni Tur i Mesnali    33 deltakere 
2. august Tur med Moelvmarkas Venner  20 deltakere 
9. august Rundtur i Døsgrenda i Vingrom 25 deltakere 
16. august Tur til Bjørga i Gausdal   12 deltakere 
23. august Tur i Rudsbygda    45 deltakere 
30. august  Tur til Abbortjern    21 deltakere 
6. sept. Sjusjøen rundt    Avlyst 
13. sept. ”Blåtur” på Nordseter   19 deltakere 
20. sept. Tur til Abbor-Akksjøen på   27 deltakere 
  Nordseter 
27. sept. Rundtur i Øyer    36 deltakere  
 
 
Kveldsturene er organisert av Inger Veiteberg. 
 
_______________ 
 
Nytt fra oktober 2011 er formiddagsturer for voksne, der Anne Siri Rønning 
Bakkeberg er koordinator. 
 
_______________ 
 
Nansen Cross Country, som ble arrangert første gang vinteren 2011, hadde 170 
deltakere. Deltakerne var i hovedsak nye landsmenn, godt hjulpet av et 
støtteapparat fra miljøet ved Nansenskolen. Røde Kors hjelpekorps og 
Lillehammer og Omland Turistforening var medarrangører. Hovedansvar for 
arrangementet hadde Nansenskolen og Nansen Fredssenter.
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5. DNT UNG LILLEHAMMER 
 
Ungdomsgruppa har i 2011 gjennomført en organisert tur. I tillegg uoffisielle spontanturer. 
  
Turen gikk til Dovrefjell/Snøhetta 12.-14. mars, med overnatting på Reinheim.  
 
Vi jobbet mye med å få til den tradisjonelle Opplevelseshelg – ”minibasecamp” i Leirdalen første 
helga i september.  Dårlig værmelding bidro til avlysning 
 
DNT ung Lillehammer bruker facebook aktivt. 
 
DNT ung Lillehammer var representert med tre delegater på årsmøtet i DNT ung nasjonalt 

 
Styret i DNT ung Lillehammer bestod i første halvår av: Jostein Birkeland (leder), Vegard Tungevåg, 
Kasper Svendsen og Anna Ringerud. Andre halvår overtok Hallstein Hognestad (leder) og Sturla 
Dimmen Sæhle. 
 
 
 
  LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 

     DNT Ung Lillehammer 
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6.     DNT FJELLSPORT LILLEHAMMER 
 
6.1. Generelt 

Årsmelding 2011 for DNT fjellsport Lillehammer/LOF  
Turåret 2011 har vore prega av mykje vær, så også turane til fjellsportgruppa. Likevel har dei fleste 
turane blitt gjennomført, og deltakinga har vore god, trass i ein god del regn, skodde og vind. 
Bresamlinga på Nigardsbreen blei avlyst pga dårlig værmelding og manglande interesse.  
Fjellsportgruppa har ei medlemsliste med rundt 60 navn. LOF har også ei gruppe på Facebook som har 
77 medlemmer.  
 
Turoversikt 
 
Dato  Tur  Turkoordinator Antall deltakarar  
21.-23. januar  Topptursamling i 

Rondane  
Arve 
Thorsberg/Erland 
Flaten  

8  

25.-27. februar  Fjellskitur i 
Huldreheimen  

Håkon Solberg/Inger 
Elin Nes Hjelle  

9  

29. april – 1. mai  Ryggtravers i 
Hurrungane  

Bjørn 
Hofmann/Hanne 
Jarmann Larsen  

9  

20.-22. mai  Vårskisamling på 
Smørstabbreen  

Hallgeir Engen  5  

22.-24. juli  Topptursamling i 
Leirdalen  

Terje Myhre/Hallgeir 
Engen  

7  

4.-7. august  Bresamling 
Nigardsbreen  

Hanne Jarmann 
Larsen/Bjørn 
Hofmann  

AVLYST  

12.-14. august  Sylan  Siv Vassdal  7  
 
 
Andre aktivitetar  
30. jan.: Skredøvingsdag på Nordseter  
24.-27. mars: Årsmøte i DNT fjellsport, Beiarn. LOF var representert ved Inger Elin Nes Hjelle, Siv 
Vassdal og Erland Flaten  
25. juni: Sommarfest for LOF, Vendalen  
4.-6. nov.: Skredkonferanse i Tromsø. LOF representert ved Siv Vassdal  
11. nov.: Årsmøte i LOF  
 
Vi gjorde forsøk på å arrangere raftinghelg i Sjoa, men det var ikkje tilstrekkelig interesse for dette.  
 
Klatring  
Fjellsportgruppa arrangerer klatretrening kvar måndag. Treninga foregår ute i sommarsesongen, inne i 
Håkons hall eller på Tyrili resten av året. Facebook-gruppa blir brukt for å gi informasjon om 
klatringa. Hallgeir Engen i LOF-styret er ansvarlig for dette. I 2011 har det vore jevnt oppmøte, også 
med ein del nye som har blitt faste deltakarar på klatringa.  
 
Styret  
6.5. Styret har i 2011 bestått av: 
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Inger Elin Nes Hjelle, leder  
Hallgeir Engen  
Erland Flaten  
Terje Myhre  
Siv Vassdal Kjell Lundemo (vara) 
 
Kjetil Brandsar overtok som leder fra høsten 2011. 
 
 

 
LILLEHAMMER OG OMLAND TURISTFORENING 
 
 DNT Fjellsport Lillehammer 

      
 
En lengre versjon av årsmeldingen ble lagt fram for årsmøtet i DNT Fjellsport Lillehammer.



 
 
7. BARNAS TURLAG 
 
Barnas Turlag har grupper både i Lillehammer og Gausdal. Barnas Turlag omfatter dessuten 
et stabilt trilleturmiljø. 
 
Aktivitetene beregnet på barn og barnefamilier har vært svært variert. Åpent tilbud på 
Krokbua flere søndager i februar, skiturer mellom Nordseter og Lillehammer, samt 
hundekjøring i Gausdal Vestfjell har blitt gjennomført. Bruk av kano har vært tema både ved 
Kroken og på helgetur til Fjorda ved Randsfjorden. Sykkeltur, blåbærtur og tur til 
Kyrakampen på Kom deg ut-dagen, samt deltakelse på lågåsildfiske, bekrefter det varierte 
tilbudet. ”Pappatur” er i ferd med å befestes som tradisjon, og det samme gjelder 
klatreaktivitetene som ble gjennomført i samarbeid med Tyrili Klatring i oktober.  I Gausdal 
er aktivitetsmenyen supplert med f.eks aktivitetsdag ved Kittilbua, detektivtur og turer med 
kosedyr og lommelykt. 
 
Trilleturer har vært gjennomført regelmessig hver tirsdag (unntatt midt på sommeren). En 
egen trilleturbrosjyre som beskrev turene i 2011, ble lagt ut på strategiske steder. 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. 
 
Vi har også gjennomført to forskjellige friluftslivsuker ved 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 pr kano, spikking, orientering, førstehjelp og 
matlaging på bål sto på programmet. Friluftslivsukene forutsatte en viss egenbetaling. 
 
  
 
Bente Langvik Olsen (leder), Lillehammer 
Vivian Andersen, Lillehammer 
 
Øydis Uthberg,  Gausdal 
Torill Uthberg, Gausdal  
 
Per Håkon Kristiansen har hatt tilsyn med Krokbua. 
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