Årsmelding for Alvdal Turforening 2018
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Styret i perioden har bestått av:
Johan Ragnar Eggen

leder (på valg 2018)

Arne Helge Dahlen

nestleder (på valg 2019)

Bjørn Langleite

styremedlem (på valg 2019)

Else Helen Lillestrøm

styremedlem (på valg 2019)

Nils Flaten

styremedlem (på valg 2018)

Erling Steigen

varamedlem (på valg 2018)

Brit Iren Stormoen

varamedlem (på valg 2018)

Valgkomité: Leif Sturla Lillestrøm, leder (på valg 2018), Kirsten Slørstad (på valg 2019), Jan
Sagplass (på valg 2020)

Revisorer: Trond Paaske (på valg 2019), 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
885 timer arbeide (831 timer i fjor), fordelt på alle ukedagene.

Regnskap: Vekstra NØ avd. Alvdal v/ Anne Gina Wenstad.
Møter: Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter og 36 saker er ført i møteboka. Vi har vært
representert på ulike møter i DNT NØ, Alvdal kommune, Alvdal I.L. og organisasjonen Opplev Alvdal.

Medlemstall: Medlemstallet holder seg stabilt men litt lavere enn i fjor. Se regnskap. 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 – 28 deltakere. For 34 gang!
2. Trimkasser. Tjørnåsen/Malenaåsen/Fossåsbekken: 4140/1420/240 navn i bøkene.
3. Skiteknikk kurs. Lærerikt for mange som øker skigleden. 12 deltakere.
4. KOM DEG UT DAGEN. Natursti til Allmannstua med 55 gjester. Kaldt, kun 3 innleverte klippekort.
5. To dages tur til Breisjøseter. Meget tradisjonell tur. Totalt 21 deltakere til middagen.

6. Måneskinnstur til Gapahuken på Malenaåsen. Elendig måne men fine spor. 10 gjester. Det har
også vært åpent Palmesøndag med langt over 100 gjester, arrangør komite for ny taubane.
7. Rødalen. Påska. 35 stk. Flott tur på 18 km. Topp servering i gapahuken igjen i Gardvikåsen.
8. EN PÅ TOPP. Bjønnåsen 913 moh. 25 deltagere. 1 gavekort kr 913.
9. Kosetur bortpå Kjølen. «Latmannstur» – hygge ved bålet. 4 deltakere.
10. Måneskinnstur til Breisjøseter. Godt skiføre – 4 deltakere
11. Familieskidag på Allmannstua. Sportsandakt med Kari Prest. Trivelig dag med 100 gjester.
12. Skitur til Grimsbu. Siste tur før våren kom. Kjempevær.6 stk. Middag på Grimsbu Camp.
13. Fotokonkurranse. Bedømmes av Alvdal Fotoklubb. 3 gavekort. 15 innsendte bilder

Vår og sommer.
14. Fåsten. Lillesøstera til Sten. Åpningstur 10 på topp. 1 fellestur.11 deltakere i fint vær.
15. Fugletur, bli kjent med trekkfugler. Tronsvangen med Bjørn Pettersen. 10 deltakere.
16. Kollutvola i Sølndalen. Ti på topp tur. 18 deltakere. Kjempevær i flott terreng.
17. Sierra Nevada - Spania. Kjempedager for 5 stk. Mye høydemeter å gå og sykle!
18. Rundhaugen. Fellestur Ti på topp. Sommervarme i juni. 19 deltakere.
19. Blanktjønnvola – fellestur Ti på topp. Regn og mygg - servering på Urstrømsetra. 21 deltakere
20. Stolpejakten. 40 stolper. Mye besøk med hele 13.902stolper besøkt, 661deltakere!
21. Gloføkkampen. Kjempe flott topp men tjukk tåke på fellestur med innleid kjentmann. 6 deltakere.
22. Langhøa. Fellestur Ti på topp. Kjempedag 30 deltakere. God mat på Romsdalssetra.
23. Sykkeltur på Dovre. Siste sykkeltur på militærveien. Trist at veien er borte nå. 10 deltakere.
24. Savalen. Båttur til Skolholmen. Kjempeflott sommerkveld for 45 deltakere.
25. Busteinen. Liten søndagstur i Einnunndalen. Trivelig servering på Gunnarvangen for 9 stk
26. Geologitur i Aumdalen. Trivelig kveld. Servering på Stormoen vangen. 12 deltakere.
27. Høstdalsdager – tur langs Høsta. Vårt bidrag en liten runde i nærområdet. Totalt 15 deltakere.
28. I fotspora etter Olav Langleite. Nyoppusset Natursti – kjempefin tur. 12 deltakere.
29. Åpen dag på Vardsetra. Spennende historie. Regnfull dag. 30 gjester.
30. Sivilla Natursti. Nydelig turvær med 26 deltakere -avsluttet med kaffe i Basheim.
31. Flatbua i Sølndalen. Nydelig sted på en flott søndag. 25 deltakere.
32. Fløtarhistorie ved Barkald. Noen kulturminner står igjen. 26 deltakere.
33. Malenaåsen - åpning minitaubane. Flott høstdag for 100 fremmøtte.
34. Åpning av Hauståsbua. 140 gjester. Historisk dag og ei flott ny bu.

35. Konsert på Divle lille Sankthansaften. Kåsenkara spilte opp. 21 stk. Kaldt!
36. Måneskinnstur til Urdskardskampen. Trivelig tur uten måne men godt lys. 3 stk.
37. Trippelen 3 x 3. 25 deltakere. Suksess. 3 gavekort uttrukket.
38. TI PÅ TOPP. Bra deltakelse i år også, tydelig at toppene «falt i smak». Diplomer på årsmøtet.
39. STEN. Selvbetjeningstiltak. God jevn trafikk, 1950 navn i boka siden 1. april. BF Bygg AS har fått
opp ei stor klokke som det kan ringes i.
40. Onsdagsturen. Feiret 13 års dag i juni. Stadige rekorder legges frem.
41. Trimkasser utlagt på Store Sølnkletten, Tylldalsutsikten, Malenaåsen, Gardvikåsen med flere.
42. Naturstier: Baugsberget,Storfjellet/Langodden,Tronsvangen. Ryddet og vedlikeholdt.
43. Merkede stier, jfr Turskiltprosjekt siste årene. Stadig behov for rydding og vedlikehold. Ta kontakt
med Bjørn L. hvis du f.eks. vil ta i et tak på en sti eller område.
(annnonsert men ikke arrangert på grunn av værforholdene : utenfor alfarvei – vinter, Rondane,
Hanestadtur vinter, vårtur Dovre. På grunn av få påmeldte: Kvitvolatur

Allmannstua – og andre serveringssteder. Eiemokoia borti Vola. Sykkelveger.
Skistua Allmannstua har hatt en veldig god sesong. Jevn god trafikk med 33 ganger åpent og gode
inntekter for oss. Hytta til Britt og Olav M Samuelshaug på Gammelsetra, Norengvangen på
Hamndalen , gapahuken i Gardvikåsen, Vardsetra og Flatbua i Sølndalen har vært serveringssteder
ved ulike tiltak. Alle som har hatt har gitt overskuddet av salget til oss, tusen takk! 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 har behov for vedlikehold. Glåmgardsvegen er blitt utbedret
med gravemaskin. Dessverre så registrer vi at stoppemarkeringen med stein kastes til side og veien
blir brukt til ulik aktivitet med bil og traktor. Fra Reidar Moldstad er det motatt en stor sekk med
snerte for oppfyring i ovnen på Allmannstua – kjekt å ha!

Økonomi. Det vises til detaljert resultatregnskap og balanse på bakerste side. Regnskapet blir ført
av Vekstra Alvdal, se kommentarene. Totalt sett har vi hatt et godt økonomisk år, selv om det er
noen avvik i inntektene siste året. Litt mindre kommet inn i medlemskontingent og støtte til skiløyper
sammenlignet med rekordinnbetalingene i fjor. Dette er ikke noe dramatikk føler vi, muligens ble vi
litt for seine å sende ut purring. Prosentandelen på Grasrotandelen har økt og det er positivt for oss.
Vi har fått kr 25.000 i støtte fra DNT NØ i forbindelse med DNT sitt 150 års jubileum. Kr 25.000 er gitt
i tilskudd fra Alvdal Kommune for produksjon av turkart for Alvdal. Kr 35.000 er gitt i tilskudd fra
Narve Sevilhaug, årsmøte må mene noe om hva pengene skal brukes til. Vi sier tusen takk til Narve!
På utgiftssiden er det ekstra store driftskostnader til drift av løypemaskina og annet driftsmateriale til
løypeprepareringa. Ved en glipp ble søknad om momskompensasjon til Lotteristiftelsen rett og slett
oversett i forhold til fristen.
Vi har fått kr 25.000 i tilskudd fra Sparebank Stiftelsen Hedmark til kjøp av løypeprepareringsutstyr
for snøscooter. Dette dekker kun deler av kostnaden og utstyret er forhåpentligvis klart til
sesongstart. Vi håper dette kan redusere behovet for kjøring med løypemaskin i enkelte traseer. Blir
spennende å erfare!

Våre samarbeidspartnere: se vår internettside www.turforening.no og vinter- og vårfolder 2018

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. Løypemaskin har gått 350 timer. Det er brukt mye midler til drift og
reparasjon av løypemaskin, se regnskap. 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. Informasjon rundt hvor det kjøres
offentliggjøres via www.skisporet.no, vår hjemmeside og Facebook. Facebook blir stadig oftere
brukt, vi har fått 150 nye følgere og står nå registrert med over 1780 venner. Det har vært jobbet
med garasje for løypemaskina, vi er langt fra å komme i mål med dette prosjektet.

Diverse.
Skiltprosjektet går mot slutten, må være ferdig til 30.november 2018.Her det igjen gjort mye dugnad
med skilteksperten Bjørn Langleite i spissen. Hele Østkjølen fra Trontoppen til Jutulhogget er skiltet,
også for sykkel langs Glåma. Baugsberget med Moan samt Sten/Strømmen og Måna er skiltet. Det er
satt opp en rekke infotavler på disse områdene. Haustdalen og Gammelsetra gjenstår til neste år.
Stolpejakten i samarbeid med Alvdal IL .o-gruppa med 20 poster på Plassen og 20 på Steia har hatt
meget god oppslutning med hele 13 902 stolpebesøk og 661 deltakere!! Hauståsbua – gaven fra
Astrid S. Mellesmo for 4 år siden: Etter årsmøtet i fjor har vi tatt et skippertak og gjort
restaureringsarbeidet ferdig. Det er utført 500 timer dugnad med rydding av tomta og bua, legging av
tak og veranda samt wc. Prosjektet er tilnærmet finansiert. Til neste år planlegges det å sette opp en
enkel vedskål og rydding av skog. Vi håper at bua kan være til glede for allmennheten og elever ved
skolene.
Styret har enstemmig vedtatt å gi tilskudd på kr 5.000 til Utsiktsplattform på Trontoppen. Likeså har
styret gått til innkjøp av ny PC som står plassert hos leder. Eierløs turbenk på Reinslia – på grense
mellom Alvdal og Folldal er blitt pusset opp i samarbeid med Folldal Turlag.
Fløtarbåten «Simen» har vi solgt til Langodden Gard. Styret er av den oppfatning at båt på Glåma er
utenfor vår virksomhet og at vi må konsentrere oss om å kjøre skiløyper og legge til rette for ulike
turtilbud sommerstid.

Gjennomføring av handlingsplan. Jfr. handlingsprogram vedtatt på årsmøtet i
fjor (nov 2017)
1.Rydde og registrere gamle ferdselsveier Styrets egenvurderinger. OK. Prosjekt som vi aldri blir
ferdig med, mye stier er ryddet de siste årå. 2.Serveringssteder. Ok – flere gode tilbud hele året. 3.
Historiske steder/Bli kjent i nærmiljøet. Flere steder registrert men ikke lagt ut på nett. 4.
Informere om helsebegrepet med en rekke tiltak og arrangementer som f.eks. Ti på topp OK. 5.
Åpne serveringssteder. Gjennomført med åpen Allmannstua og andre steder. 6. Barnas Turlag og de
voksne. God aktivitet for de minste, vårt bidrag er kun annonsering. Flere tilbud for voksne, bl.a.
Onsdagsturen. 7. Skogsbua i Hauståsen. OK - utført. 8. Sykkelkart f.eks. med Folldal. Sondert

terrenget, må jobbes mer med. 9. Avsette midler til ny løypemaskin. OK – startet prosjektet. Langt
frem – se årsmøtesak. 10. Grunneieravtaler. Info på årsmøte.

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, fra 1 november til 1. mai. Mye flotte skiløyper ble produsert hele
vinteren, dette er jo vårt hovedformål! Gjennom hele barmarksesongen har det vært jevn stor
aktivitet med mange flotte og ulike tiltak og aktiviteter. Ekstra stas var det å lykkes med oppføring av
Hauståsbua, allerede nå ser vi at mange tar turen opp til skogsbua og runden om Hauståsen. Alvdal
Turforening vil takke alle som har støttet oss på en aller måte. 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 nettavisa Alvdal Midt i Væla som ofte lager positive
nyhetssaker for oss. Og ikke minst ønsker vi alle hjertelig velkommen til nye turer i skog og mark. Vi
håper at mange erfarer vårt slagord ”Alltid noe å glede seg til med……Alvdal Turforening”, fungerer
i praksis.
Alvdal, 7. november 2018.

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 posten ved forespørsel.

