Årsmelding for Alvdal Turforening 2017
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Styret i perioden har bestått av:
Johan Ragnar Eggen

leder (på valg 2018)

Arne Helge Dahlen

nestleder (på valg 2017)

Bjørn Langleite

styremedlem (på valg 2017)

Else Helen Lillestrøm

styremedlem (på valg 2017)

Nils Flaten

styremedlem (på valg 2018)

Erling Steigen

varamedlem (på valg 2017)

Brit Iren Stormoen

varamedlem (på valg 2017)

Valgkomité: Jan Sagplass, leder (på valg 2017), Leif Sturla Lillestrøm (på valg 2018), Kirsten
Slørstad (på valg 2018)

Revisorer: Trond Paaske (på valg 2017), Thea Skaret Sagplass (på valg 2018)
Ansatte: Audun Eggset - driftsoperatør, ansatt siden 1. nov 2011. Olav Magne Samuelshaug er fast
reserveoperatør. Arbeidsgiveransvaret ligger hos samarbeidspartner Alvdal I.L. Totalt er det utført
831 timer arbeide, fordelt på alle ukedagene.
Regnskap: Vekstra NØ avd. Alvdal v/ Anne Gina Wenstad.
Klimaregnskap: Vårt regnskap viser at løypemaskin har brukt ca 2800 liter diesel, leietraktor ca
600 liter diesel, snøscooter ca 100 liter bensin.

Møter: Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter og 29 saker er ført i møteboka. Vi har vært
representert på ulike møter i DNT NØ, Fjellregionen Møte ifbm Alvdal kommune , Alvdal I.L. og
organisasjonen Opplev Alvdal.

Medlemstall: Medlemstallet holder seg stabilt og vi har fått flere nye medlemmer noe som også
vises i regnskapen. Vi har pr dato om lag 775 medlemmer som er en liten økning siden i fjor. God og
sikker inntekt fra medlemskontingent er vår økonomiske ryggrad!

I år har det vært gjennomført en rekke arrangementer og tiltak som kort kan beskrives slik:
Vinter - vår:

1. Romjulstrim. Vårt tradisjonsarrangement – 36 deltakere.
2. Trimkasser. Tjørnåsen/Malenaåsen/Fossåsbekken: 4426/1580/295 navn i bøkene.
3. USA tur til Grand Canyon. 29 stk. Uforglemmelig tur i 14 dager
4. KOM DEG UT DAG Hjertemarsjen og Valentinerdag og Allmannstua. 110 stk innom.
5. Solan Gundersens Hodelamperenn. 70 deltakere. Alltid flott i Sandegga.
6. Rendalsfjella til Johnsgard. Nydelig skitur for 10 deltakere. Lengde 34 km.
7. 2. dages tur til Breisjøseter. Meget tradisjonell tur. Totalt 15 deltakere til middagen.
8. Rødalen. 11 stk. Flott tur på 18 km. Nydelig servering i gapahuken i Gardvikåsen.
9. Vårskitur på Dovrefjell. 8 stk ved start, 6 stk helt med til Halvfarhø.
10. En på topp vinter. Bjønnåsen på Østkjølen. 60 navn i boka. 2 gavekort à kr 924.
11. Kosetur bortpå Kjølen. «Latmannstur» – hygge ved bålet. Kun 3 deltakere
12. Den store morsdagen med servering på Nordihaugan. Få som lekte seg, mange på ski.
13. Familieskidag på Allmannstua. Sportsandakt med Kari Prest. Trivelig dag med 70 gjester.

Vår og sommer.
14. Kvebergsberget. Åpningstur 10 på topp. 713 moh. 13 deltakere.
15. Vissmannskletten. 10 på topp. Med taubanehistorie. Flott dag. 15 deltakere.
16. Måna. Ti på topp tur. 5 deltakere. Årets beste utsiktstopp?
17. Reåpning av sykkelvegen til Barkald. Servering på Langodden. 14 navn i boka.
18. Snøhetta Norges Nasjonalfjell. Fellestur 10 på topp. 9 deltakere. Kjempedag.
19. Sykkeltur på Dovre. Skytefeltvegen. 45 km er turen, veien legges nå ned. 15 deltakere.
20. Storskarven med kulturminner. Ukjent terreng for alvdøler flest. 4 deltakere.
21. Digerkampen og Einunndalen. Kjempetur fra Døllia med 11 deltakere. Turen anbefales.
22. Sommertoget kommer! Vi var godt utrustet med folk på 4 topper, alle utstyrt med store bannere.
Folk hadde vi på Urlia, Storfjellet, Kvebergsberget og Blåvola samt Sten påfølgende dag. Dette var
god reklame for alle sammen og en viktig lagåndbygging for hele bygda. Godt oppmøte alle steder.
23. Kveldstur over Kvitvola. I år for 31. gang. 22 deltakere. Takk til Mildri for god servering,
24. Barals Grav i Tron. Med botanikk og kulturhistorie. 100 år siden Baral kom til Alvdal. 16 stk.
25. Svartbekkjølen og kveldstur til Stormobua. Alltid spennende område. 12 deltakere.
26. Høgronden. Tradisjonell tur siste lørdagen i juli. Vær både «på og av». 14 deltakere.
27. Den fantastiske Busteinen. Kveldstur med regnskur. Oppsiktsvekkende kulturminne. 10 deltakere.
28. Høstdalsdager med natursti. Vårt bidrag en liten runde i nærområdet. Totalt 56 deltakere.

29. Avduking av minnesmerke med sørsamene. 2. minnesmerker – på fødestedet fra 1895 ved
Haugtjønnan og samen som bodde på Norsensetra. Trivelig dag for 40 fremmøtte. Viktig del av
kulturhistorien i fjellregionen. Avslutningsmiddag på Romdalssetra.
30. Geologitur på Haustdalen for 17 deltakere. Trivelig og lett turterreng. Interessant tema.
31. Gapahuken oppi Lian. Trivelig fellestur. 9 deltakere. Vi har mange flotte gapahuker!
32. Verdensdagen for psykisk helse på Allmannstua. Flott høstdag. 40 gjester.
33. Tylldalsbua og Høgåsen. Fint å gå i skogen om høsten – nydelig område. 10 deltakere.
34. Nordlys og stjernehimmelen. En helt spesiell opplevelse i det store universet. 6 deltakere.
35. Vesletronden. 10 på topp tur i regntur maidag. Nok en flott topp. 12 deltakere
36. Konsert på toppen av Baugsberget lille Sankthansaften. Kåsenkara spilte opp. 40 stk tok turen.
37. Bli kjent i nærmiljøet. Totalt 5 turer før ferien og 2 turer etter ferien. Hyggelig. Fra 4 til 30 stk.
38. TI PÅ TOPP. Meget stor deltakelse i år, tydelig at toppene «falt i smak». Diplomer på årsmøtet.
39. STEN. Selvbetjenings tiltak. God jevn trafikk, 2150 navn i boka siden 1. april. BF Bygg AS har fått
opp ei stor klokke som det kan ringes i. Måneskinnstur med konsert av Kåsen Kara i oktober. Dårlig
måne og kun 1 tilskuer (dog med hunden sin)
40. Stolpejakten – frem til 1. november. Nytt tiltak i Alvdal. 431 deltakere, 7187 stolper besøkt!
41. Fotokonkurranse våren 2017. 3 gavekort. Rikelig med innsendte bilder.
42. Onsdagsturen. Feiret 12 års dag i juni. Stadige rekorder legges frem. Pr. juni 19043 turer!!!
43. Trimkasser Utlagt på Store Sølnkletten, Tylldalsutsikten, Malenaåsen, Gardvikåsen med flere.
(annnonsert men ikke arrangert av ymse årsaker:Trekkfugler, utenfor alfarvei – vinter, Vardsetra)

Allmannstua – og andre serveringssteder. Eiemokoia borti Vola. Sykkelveger.
Skistua Allmannstua har hatt en rekord sesong i omsetning. Jevn god trafikk med 34 ganger åpent.
Hytta til Magnvor Stenhaug på Gammelsetra, Norengvangen på Hamndalen og i gapahuken i
Gardvikåsen. Alle som har hatt har gitt overskuddet av salget til oss, tusen takk. Vi har leid ut
Allmannstua en lørdag til «Krafttak mot Kreft» arrangert av Bygdeungdomslaget. Godt besøkt var det
og gode kroner til kreftsaken. Den flotte jordkoia vår, Eiemokoia, har mange besøk men få
overnatter. Dette er det perfekte sted for ”den gode samtale". Våre 4 sykkelveger - sykkelvegen i
Øikletten/Langodden,Tylldalen, gamle Folldalsveg og Glåmgardsvegen brukes jevnt men behov for
vedlikehold. Det er gjort betydelig utbedringer og hugging av kratt på gammelveien til Barkald.
Glåmgardsvegn er blitt redusert kraftig siste året. Det er kjørt gjennom 2 ganger ifbm flytting av
skogsmaskiner, den ene gangen uten å spørre. Det er registrert at flere bruker sykkelvegen (merket
med skilt) til traktor transport for å slippe å kjøre på RV3. Det bør iverksettes tiltak.

Økonomi. Det vises til detaljert resultatregnskap og balanse på bakerste side. Regnskapen blir ført
av Vekstra Alvdal. Totalt sett har vi hatt et godt økonomisk år. Vår økonomiske ryggrad: støtte
skiløyper og medlemskontingent har vist en god økning siden i fjor!!! Dette er vår økonomiske
ryggrad. Vi satte omsetningsrekord på Allmannstua – lang god vinter gir gode resultater. Vi hadde ny

omsetningsøkning totalt og nådde nesten millionen i rene transaksjoner. Grasrotmidler fra Norsk
Tipping, våre arrangementer refusjon merverdiavgift, samarbeidsavtaler med næringslivet er svært
viktige økonomiske bidrag for vår virksomhet. Utgiftssiden har økt på flere poster. Både løypemaskin
og driftsoperatør har stor økning, mye av dette kan reflekteres mot en lang vinter med mye
løypekjøring. Styret vil innstille ovenfor årsmøtet at styret får fullmakt til å innstille ovenfor
årsmøtene i årene fremover at deler av evt driftsoverskudd avsettes til løypemaskinfond.

Våre samarbeidspartnere: Se vår internettside. www.turforening.no og vinter og vårfolder 2017.

Oppkjøring av skiløyper m.m. Vinteren kom med fullt skiføre allerede de første dagene på
november, og ble liggende. Det ble kjørt med løypemaskin mer eller mindre i 6 måneder – frem til
slutten av april. Forholdene var kjempebra hele vinteren og en må trygt kunne kalle det en
drømmevinter av godt gammelt merke. Det er kjørt løyper over hele bygda. Likeså i alle seterdalene
til vinterferien og påsken. Snøscooter har gått 33 timer, løypemaskina har gått 1390 timer. Den er fra
desember 2012 og har følgelig gått i 5 sesonger, hvilket betyr 278 timer i snitt. Vi har hatt kjøreavtale
med Alvdal Idrettslag for preparering i lysløypa og Sandeggabakken. Olav Strypet kjører for Alvdal
Turforening med snøscooter i Strålsjøåsen. Totalt har vi nå 130 km med flotte skiløyper. Det brukes
en god del ressurser på å rydde løypetraseene sommertid. Høstens store prosjekt er ryddig av ny
skiløype mellom Nysetra og Sjulhusvangen. Veien vil heretter bli brøytet helt frem til Nysetra fra
Sjulhusvangen. Informasjon rundt hvor det kjøres offentliggjøres via www.skisporet.no, vår
hjemmeside og Facebook. Facebook blir stadig mere brukt, vi har fått 300 nye følgere og står nå
registrert med over 1600 følgere.
Diverse.
Vi har fått mere midler fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen til oppmerking av flere
stier sommer som vinter. Vi har tilskudd på hele kr 220.000 og prosjektet må være ferdig til høsten
2018. Det er nå Sten området pluss Strømmen området samt Baugsberget og Haustdalen som står
for tur. Det er satt opp en rekke oversiktstavler i Østkjølen området. Takk igjen til Bjørn Langleite for
nok et år med stor innsats og stor kompetanse på feltet. Via Hedmark Fylkeskommune er vi tildelt
midler til det nasjonale Stolpejakt prosjektet både for i år og neste år. Tiltaket er svært populært og
er et godt lavterskel tilbud.
Vi har mottatt midler etter Sverre Haugerud sin begravelse. Pengene er brukt til kjøp av utstyr på
Allmannstua. Sverre var medlem i Alvdal Turforening i mange år. Vi jobber med prosjekt «Skogsbua i
Hauståsen» - dette er en gave fra desember 2015 fra Astrid Sørhus Mellesmo. Prosjektet er ikke
enda fullfinansert. Det er å håpe at prosjektet står ferdig til ny barneskole åpnes neste høst, årsmøtet
må ta stilling til videre fremdrift. Det er innkjøpt ny snøscooter etter årsmøtevedtaket i fjor. Så langt
har dette vært en god investering.

Gjennomføring av handlingsplan. Jfr. handlingsprogram vedtatt på årsmøtet i
fjor (nov 2016)
1.Rydde og registrere gamle ferdselsveier Styrets egenvurdering: Prosjektet videreføres, vi har fått
kr 220.000 fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige til å fortsette prosjektet, går frem til høsten
2018 . Skilttavler kommet på plass i år. 2.Prosjekt fri og villig. Bli kjent i nærmiljøet. Suksess vellykket -med vekt på bli kjent i Alvdal. 3. Historiske steder. Ikke så stor aktivitet som ønsket, kun

avduking av minneplater i Einunndalen. 4. Informere om helsebegrepet med en rekke tiltak og
arrangementer som f.eks. KIA. 5. Åpne serveringssteder. Gjennomført med åpen Allmannstua og
andre steder. 6. Barnas Turlag. God aktivitet for de minste, vårt bidrag er kun annonsering. 7.
Avklare hva vi gjør med skogsbua i Hauståsen. Vi jobber mot åpning til høsten 2018. 8. Sykkelkart
f.eks. med Folldal. Sondert terrenget, må jobbes mere med. Folldal kan ha midler via Historiske
veier.
Forslag innkommet på årsmøtet i fjor blir omtalt i år også og vi foreslår slik innstilling til årsmøtet:
Skøyter/klassisk - Fortsetter som før med presisering av det settes 2 spor i enkelte helger ifbm
helgas løype. Kjøp av snøscooter -tas til etterretning. Skiløype ved Høgåsen – vi kjører ikke her fast,
kun ved servering e.l Langløypeprosjektet Alvdal – Røros – tas til etterretning. Løypetrase ved
Sjulhusvangen – utsettes nå, vi må først få orden på ny trase Nysetra – Sjulhusvangen. Betaling av
skyss ved fellesturer – tas til etterretning. Skogsbua i Hauståsen – orientering på årsmøtet – vedtak
på årsmøtet.
Totalt 8 stk. Kom med innspill på nye saker! Jfr årsmøteinnkalling.

Styrets kommentar
Alvdal Turforening har hatt et godt år igjen og er en stor og sterk organisasjon i lokalmiljøet til glede
for mange, både bygdefolk, turister og hyttefolk. Aktiviteten i år har vært ekstraordinær stor med en
skisesong som varte i 6 måneder! Mye flotte skiløyper ble produsert hele vinteren, dette er jo vårt
hovedformål! Gjennom hele barmarksesongen har det vært jevn stor aktivitet med mange tiltak og
aktiviteter. Ekstra gledelig er det at rekordmange har bidratt med medlemspenger og skiløyestøtte!
Alvdal Turforening vil takke alle som har støttet oss. Likeså takker vi for godt samarbeid med våre
samarbeidspartnere, grunneiere, Alvdal Kommune, Alvdal Idrettslag, alle som har bidratt på skistua,
vertskapet på serveringsstedene, driftsoperatørene våre, turledere og andre som vi har samarbeidet
med. Også en stor takk til lokalavisene og ikke minst Alvdal Midt i væla. Og ikke minst ønsker vi alle
hjertelig velkommen til nye turer i skog og mark. Vi håper at mange har fått erfare at vårt slagord
”Alltid noe å glede seg til med……Alvdal Turforening”, har fungert i praksis.

Alvdal 1. november 2017 Styret i Alvdal Turforening

OBS. Øvrige årsmøtepapirer, i henhold til sakliste blir lagt ut på vår hjemmeside senest 4 dager før
møtet. Kan også sendes i post ved forespørsel.

