
 
 

 

Årsmelding 2021 

Arbeidsåret har som foregående år vært preget av den pågående Covid-19-pandemien.  Vi har 

gjennom året hatt vekslende muligheter til å drive aktivitet, og mange arrangementer er blitt 

avlyst.  

Årsmøtet ble avholdt 25. mars på Teams 

Styret har siden årsmøtet bestått av 

 Verv Valgt På valg 

Karl Henrik Laache Leder   2013 2023 

Bjarte Norheim Nestleder 2019 2023 

Trygve Bekken  2021 2023 

Thorbjørn Refsum  2019 2023 

Irene Lunde Sandholt  2016 2022 

Jon-Hallvard Heggelund  2020 2022 

Astrid Elise Borch  2018 2022 

 

Styret har hatt 8 styremøter i 2020, hvorav 4 på Teams. De viktigste sakene styret har 

behandlet er arbeidsplanen, smittevernarbeidet, kurs, stiarbeidet, Friluftsskolen, Opptur, 

turplaner, stolpejakt og medlemsmøter. Dessuten en rekke mindre saker. Styremøtene har 

vært brukt til å fordele ansvar og planlegge. 

Styret har fordelt ansvarsområdene slik:  

Karl Henrik – leder, Friluftsskolen, presse, økonomi 

Bjarte – nestleder, politiattester, digital 

Elise – styresekretær, stolpejakten, publisering.  

Jon-Hallvard - Diverse 

Trygve  -   Diverse 

Thorbjørn – DNT Ung, turprogrammet. 

Irene – dugnadsgruppa i Nordåsen, grunneiertillatelser, kursansvarlig. 

 

Medlemstall (nov i foregående år) 

2015 384 

2016 405 



 
2017 443 

2018 458 

2019 502 

2020 470 

2021 443 

 

 

Stiarbeidet 

Store mengder snøbrekk har skapt mye arbeid for dugnadsfolket i Nordåsen, og det har vært 

lite tid til å tenke på nye stier.  Infotavler er oppsatt på Kløvberget, ved Honsjøen og ved 

Vikkelihytta.  Hellervegen, Gamlevegen over Asakskogen er offisielt åpnet og infotavler 

oppsatt.   

Det er rapportert 240 timer med stirydding i Romeriksåsen, mye snøbrekk der også forrige 

vinter. 

Stolpejakten 

Vi arrangerte Stolpejakten for fjerde gang i 2021, sammen med Nannestad kommune og 

Gjerdrum O-lag.  Vi har nå 85 stolper, plassert i Holter/Eltonåsen, Åsgreina, Nannestad og 

Maura. I tillegg har vi 10 høststolper.  Tilbudet har god oppslutning, med 2926 brukere. 

Turlaget har ansvaret for utsetting og innhenting av stolper, samt premiering.  

Opptur 

Opptur ble i år ikke arrangert, grunnet Covid-19. 

Friluftsskolen 

I månedsskiftet juni/juli arrangerte vi Friluftsskolen for18 barn fra 4. til 7. klasse.  Det var et 

variert program over fire dager med varierte aktiviteter i området, med bading, kanopadling, 

orientering, klatring og mye mer. Karl Henrik var hovedansvarlig og Hans Andreas Laache, 

Tom Grefsheim, Glenn Kampesveen og Jon-Hallvard Heggelund var med som hjelpere.  Vi 

hadde alliert oss med klatregruppa Rettiveggen med som hadde klatring i Kløvberget, og med 

Gjerdrum O-lag som holdt kurs i orientering.  

Hyttene 

Alle hyttene i vårt område, Bekkestua, Råbjørnhytta og Vikkelihytta, er godt besøkt, men vi 

ser gjerne at de blir mer brukt. Vi bidrar med dugnadsarbeid når det trengs.   



 
Vikkelistallen er ombygget høsten 2021, og skal åpnes med 4 sengeplasser våren 2022 som et 

eget tilbud.  Vikkelihytta er tilrettelagt for rullestolbrukere.  

SjekkUT og turpostkasser 

Vi har lagt SjekkUT-punkter med turpostkasser på følgende steder: Marifjell, Klofjell, 

Kvernsjøberget, Bårhaugkampen, Nipkollen, Bekkestua, Råbjørn, Rovolsvarden (Raudfjell) 

og Vikkelihytta. 

Informasjonsarbeid 

I 2021 ble vår populære turbrosjyre lagt ut i postkassene av Nannestad Menighetsblad i 

6000x. 

Kurs 

Vi har ikke arrangert kurs i arbeidsåret på grunn av Covid-19. 

Barnas Turlag Nannestad 

Barnas Turlag Nannestad ble etablert 15. oktober 2013 og er underlagt Nannestad Turlag. Vi 

har hatt oppstartmøte for nye interesserte, men det var dårlig besøkt så vi planlegger nye 

møter våren 2022 

DNTung Nannestad 

I 2021 har DNT Ung stått i bero, men vi planlegger for nye aktiviteter i 2022.  

Turer arrangert av Nannestad Turlag og Barnas Turlag 

Vi hadde planlagt til sammen 24 (32 i 2020) fellesturer i Nannestad Turlag og Barnas Turlag, 

3 er avlyst pga. pandemien. 

Oversikt over deltakere på fellesturer i Nannestad turlag og Barnas turlag 2020 

Dato Hva/hvor Antall deltakere 

6/2 Kom deg ut-dagen Avlyst 

15.03 Trugetur i Nordåsens 

villmark 

3 stk 

20/3 Bålkurs (samarbeid med BT) Avlyst 

9/5 Rundtur Raudfjell 20 stk  



 

29/5 Fototur Råbjørn 

(overnatting) 

6 stk 

30/5 På nye stier i Nes 17 stk 

6/6 Romeriksåsen sør på langs 

(Eltonåsen-Tærud) 

30 stk 

12/6 Overnatting Råbjørn (Barnas 

turlag) 

15 stk 

19/6 Økrisetra 7 stk 

20/6 Langtur over Mistberget 16 stk 

Uke 27 Friluftsskolen 20 påmeldte (18 oppmøtte) 

4/7 Rundtur Bårhaugkampen 

(lang/kort) 

9 stk 

8/8 Setervanger i Holter 10 stk 

14/8 Åpning av Hellervegen 25 stk 

21/8 På umerkede stier i 

Nordåsen 

7 stk 

22/8 Romeriksåsens indrefilet 6 stk 

28/8 Romeriksåsen på langs 

(overnatting) 

7 stk 

28/8 Insektssafari (Barnas turlag) 12 stk 

4/9 Natt i naturen avlyst 

5/9 Kom deg ut-dagen Ca 100 

12/9 4-fjellstur 4 stk 

19/9 På ville veier til 

Kvernsjøberget 

13 stk 

26/9 Rundtur til Busterudvangen 5 stk 

10/10 Slaget på Låke 8 stk 

23/10  Måneskinnstur til Raudfjell 

(sammen med BT) 

25 stk 

 

 

 



 
Samarbeid med DNT Oslo og Omegn 

Vi er et lokallag tilknyttet DNT OO og har en rekke fordeler av det som støtte til ulike 

arrangement, markedsføring, hjemmeside og tilgang på faglige ressurser. Vårt regnskap føres 

av DNT OO. Vi deltar på fellesmøter med turlagene og DNT OO to ganger pr år. 

Støtte  

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for hjelp og støtte i året som er gått.  Spesiell takk til 

Avinor Oslo Lufthavn, KIWI Nannestad og Nannestad kommune, og grunneierne som lar oss 

rydde og merke stier over eiendommene deres. 

Vipps 

Vi tar gjerne imot gaver til arbeidet vårt med turer og stier i Nannestad.  Bruk vår Vipps 

#524530 

 

Nannestad, den 1. mars 2022 

Karl Henrik Laache /s/ 

Styreleder 

 

Bjarte Norheim /s/  Astrid Elise Borch /s/  Irene Lunde Sandholt /s/        

Jon-Hallvard Heggelund /s/  Thorbjørn Refsum /s/  Trygve Bekken /s/ 

 

 

 

 

Nannestad kommune 

 



 
 

 



 

 

Årsmøtet 2021 

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte torsdag den 17. mars kl 19 på Nannestad Bibliotek 

Saksliste: 

1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

2: Valg av møteleder, referent og tellekorps 

3: Årsmelding 

4: Regnskap 

5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene.   

6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret 

7: Valg av leder og styremedlemmer 

8: Valg av valgkomité etter forslag fra styret 

9: Valg av revisor  

 

Før årsmøtet blir det foredrag med Lise Viken: «Fra overvektig nikotinslave til fjellgeit på 

Pacific Crest Trail, Nord-Amerikas tøffeste fjelltur.» 

Foredraget er åpent for alle. 

 

Alle medlemmer av DNT Oslo og Omegn med adresse i Nannestad er automatisk medlemmer 

i Nannestad Turlag og har stemmerett på årsmøtet. 

 

Enkel servering. 

  



 

 
 
Valgkomitéens innstilling til årsmøtet i Nannestad Turlag, 2021 
 
Styret består i dag av følgende personer: 
 
Karl Henrik Laache  ikke på valg 
Jon Hallvard Heggelund  på valg 
Trygve Bekken  ikke på valg 
Irene Lunde Sandholt  på valg 
Elise Borch   på valg 
Thorbjørn Refsum  ikke på valg 
Bjarte Norheim  ikke på valg 
 
 
Valgkomitéen startet arbeidet sitt med å kontakte de tre styremedlemmene som er på valg i 
år. De tre styremedlemmene dette gjelder, Jon Hallvard Heggelund, Irene Lunde Sandholt og 
Elise Borch har alle sagt at de tar gjenvalg. Valgkomitéen har da hatt en enkel jobb.  
 
Valgkomitéens innstilling er som følger: 
 
Karl Henrik Laache  ikke på valg 
Jon Hallvard Heggelund  velges for to år 
Trygve Bekken  ikke på valg 
Irene Lunde Sandholt  velges for to år 
Elise Borch   velges for to år 
Thorbjørn Refsum  ikke på valg 
Bjarte Norheim  ikke på valg 
 
Valgkomitéen henstiller årsmøtet om samtidig å velge en en ny valgkomité, da de 
undertegnede har hatt denne jobben i to og tre år. 
 
 
Valgkomitéen har bestått av Hege V. Marthinussen, Jan Ove Nicolaisen og Nina Skyrud  
 


