
Årsmelding for Alvdal Turforening 2020  
 1. oktober 2019 - 30. september 2020 

  

Styret i perioden har bestått av: 

 Johan Ragnar Eggen           leder               ( på valg 2020) 

 Arne Helge Dahlen             nestleder        (på valg 2021) 

 Bjørn Langleite                    styremedlem (på valg 2021) 

 Else Helen Lillestrøm         styremedlem (på valg 2021)  

 Nils Flaten                            styremedlem (på valg 2020) 

 Brit Iren Stormoen              varamedlem (på valg 2020) 

 Ola Nørdsti                          varamedlem (på valg 2020)  

  

Valgkomité:    Jan Sagplass  - på valg 2020  (leder), Jon Erik Gjelten – på valg 2021.  Gerd Marie  

Gjermundshaug – på valg 2022 

Revisorer:  Hilde Skomakerstuen (på valg 2021), Magnar Tronsmoen (på valg 2020) 

Ansatte: Olav Magne Samuelshaug er fast driftsoperatør.  Arbeidsgiveransvaret ligger hos 

samarbeidspartner Alvdal I.L.  Audun Eggset er reserve driftsoperatør. Totalt er det utført   747 timer 

arbeid (712 og 885 timer 2 foregående år), fordelt på alle ukedagene. Begge to gjør en kjempejobb 

og står på både seint og tidlig ved behov. 

Regnskap: Vekstra NØ avd. Alvdal v/ Anne Gina Wenstad.  

Møter: Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter og 48 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. Noe mindre kommet inn totalt på kontingent og 

støtte skiløyper.  Vi tror at et Koronapandemien og manglende tilgang til hytter for utenbygds i 

påsken samt anmodning om at brukere av våre tilbud ble engasjert til å selge løypelodd har spilt inn. 

 

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

Vinter - vår:  

1.  Romjulstrim. Vårt tradisjonsarrangement – 31 deltakere. For 36 gang! 

2. Trimkasser vinter: Tjørnåsen/Malenaåsen/Fossåsbekken: Trimbøker hele året. 

3. KOM DEG UT DAGEN.  Natursti til Allmannstua med 110 gjester. Kaldt,  35  innleverte klippekort. 

4.  Måneskinnstur til Allmannstua. SUPERMÅNE.  Kjempegode skispor.  40 gjester. 



5.  Solan Gundersens Vinterleker.  Tradisjon i Sandegga.  55 stk med hodelampe! 

6. EN PÅ TOPP. Kvannberget oppe i Tron. 38 navn i boka. 1 gavekort kr 500. 

7.  Avduking ny løypemaskin -  SPORIL – Sandeggbakken.  90-100 deltakere 

8.  Løypemaskinfest på Strømmen.  Fremvisning SPORIL.  Trivelig for 80 stk. 

9. Fotokonkurranse.  Bedømmes av Midt-Østerdal   Fotoklubb. 3 gavekort. 10 innsendte forslag. 

10. TINE Familieskidag.    Natursti - Uheldig med været  –  50 gjester. 

11.  Skikurs for flyktninger sammen med Alvdal Kommune. 25-30 stk 

12. Skitur fra Sølnsetra over Follandsvangen til Grimsbu for 3 stk.  KNALLTUR. 

Alle arrangementer fra 10.mars til 16. mai avlyst pga Korona pandemien. 

Vår og sommer. 

13.  17. mai på Sten og Hauståsbua. Mange på 2 og 4 tok turen opp. Flaggheising kl 08.00!  

14.  VÅRYR.  Sten, Baugsberget, Hauståsen. 3 flotte våruker. 87 deltakere. 

15.  Dokkampen. Start Ti på topp. Flott tur med Ola Nørdsti. 12 stk. 

16. Vesletron. Ti på topp tur.  7 deltakere. 

17.  Streitkampen.   Råflott topp i Folldal.  7 deltakere. Middag på tur hjem på Grimsbu. 

18. Grøttingbratten.  Topp vær, føre og topp for 16 stk. 

19. Stolpejakten. 40 stolper. Åpning på  Steia av Maria (8 år) og Ingunn 87 år). 9 stk på åpning. 

20.  Savalen på sitt beste. Trivelig Sankthans aften ved Sivilosen.  40 fremmøtte. 

21. Åpning Da   Vinci broen ved Sjulhusvangen med besøk på Humla. 30 stk i 30 grader varme! 

22. Sykkel og turåpent på Stormoen hytta. Dårlig vær, kun innendørs for 8 stk. 

23. Supersøndag på Dovrefjell og Syndre Knutshøa.  13 stk – flott tur. 

24.  Blomstertur i Tronsvangen Natursti.  Nydelig sommerkveld for 7 stk. 

25. Kulturtur i Sølndalen.  Med bl.a. Vinkel 1 og Radskiftbekken.  15 stk. 

26. Vardmoan Naturreservat.  Kjempetur igjen med   Leiv Skare. 9 deltakere. 

27. Sølndalen på sitt beste.   Flatsetra og Ryphuset. Takk til Randi Flaten for serveringa. 

28. Storstrypet og Nøsterdalen.  75 årig krigsminne.   40 stk Trivelig servering hos Ødegård Gjelten. 

29.   SELVBETJENINGSTILTAK 

      - Stolpejakten         Samarbeid med Steien Helselag og Alvdal IL. 13800 stolpebesøk. 

      - Tre i skuddet          3 turer på 3 steder. Sten, Kvitvola og Storfjellet. Mange slitere her. 

     -  Ukas sti                   10 ulike stier. Mange gleder seg over å bli bedre kjent i Alvdal 

     -  Høstturjakta           8 turer i trivelig høstfarver. 



     -  TI PÅ TOPP              REKORDOPPSLUTNING i år med nesten 100 innleverte klippekort. 

30. Onsdagsturen. 15 års dag jubileum i juni. Stadige rekorder her. 9 stk har når 500 turer eller fler! 

31. Trimkasser utlagt på Store Sølnkletten, Tylldalsutsikten, Malenaåsen, Sten med flere. Hauståsbua 

har 7000 stk  - sjutusen – navn i boka siden  åpningen 14. okt 2020. 

32. Naturstier: Baugsberget,Storfjellet/Langodden,Tronsvangen. Ryddet og vedlikeholdt. 

33. 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. 

 

 Allmannstua – og andre serveringssteder. Eiemokoia /Hauståsbua/ 

Sykkelveger. Skistua Allmannstua var åpen fra oktober i fjor og helt frem til 9. mars, hvor det da 

ble helt stengt ned pga Koronapandemien. Det har vært holdt åpen en gang på Stenhaug hytta på 

Gammelsetra. Det har i høst blitt avholdt flere serveringer ifbm. sommer arrangementer. Hauståsbua 

har vært en stor suksess siden åpningen 14. oktober 2018 med 7000 navn i boka. Ekstra gledelig er 

det at skoleklasser ved skolene bruker bua som utfartsmål.  Eiemokoia i Vestate er også et populært 

turmål for mange. 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. Det er søkt på midler fra Sparebank Stiftelsen Hedmark til 

opparbeidelse av turkart for Alvdal men søknaden nådde ikke opp.  

Økonomi. Det vises til detaljert resultatregnskap og balanse på bakerste side. Regnskapet blir ført 

av Vekstra Alvdal, se kommentarene.  Perioden har vært hektisk med stor oppmerksomhet rundt salg 

av 999 LØYPELODDER og sluttfinansiering av ny løypemaskin.  Vi sier tusen takk til samtlige som  

kjøpte og solgte LØYPELODD. Sikre inntekter fra medlemskontingent og støtte til skiløyper/bidrag til 

løypemaskin er på det jevne, men noe mindre enn normalt.  Salg på Allmannstua fikk bråstopp når 

Koronaen kom. Tapte inntekter her er delvis dekket opp med Koronatilskudd fra Sparebank Stiftelsen 

Hedmark og Lotteristiftelsen. Sikre poster som Mva kompensasjon, Grasrotandelen og 

samarbeidspartnere er viktig for oss.    

På utgiftssiden er det store utgifter til løypemaskin og traktor.  Ny løypemaskin gjør selvsagt til at vi 

får god kontroll på driftskostnadene.  Oppbygging av ny hjemmeside ble mye dyrere enn prosjektert 

og det gjenstår å flytte over historikk fra gammel hjemmeside.  Det ble tatt opp kr 200.000 i lån til 

kjøp av ny løypemaskin for å dekke inn momsen.  Det vil bli søkt refusjon for denne fra Lotteri 

stiftelsen, vi komme til utbetaling i des 2021. 

Oppkjøring av skiløyper m.m.  

Skisesongen sist høst startet 15. november og det var behov for løypepreparering til godt over påske, 

altså sesong på over 5 måneder.  Storparten er blitt kjørt med løypemaskin.  Det kom mye snø tidlig i 

mange traseer og da er det best å bruke løypemaskin. Den nye løypemaskina SPORIL er veldig bra og 

vil glede oss i mange år fremover.  Maskina kostet 2,65 mil kroner og er finansert med innbytte 

gammel maskin, midler fra Alvdal Kommune, Alvdal Il, Sparebank Stiftelsen Hedmark, loddsalg, og 

egne oppsparte midler. SPORIL ble avduket av ordfører Mona Murud 25.  jan i Sandeggbakken. Vi har 

kjøreavtale med Alvdal Idrettslag for preparering i lysløypa og Sandeggabakken. Olav Strypet kjører 

for Alvdal Turforening med snøscooter i Strålsjøåsen. Informasjon rundt hvor det kjøres 

offentliggjøres via www.skisporet.no, vår hjemmeside og Facebook.  Facebook blir stadig oftere brukt 

i informasjon om vår virksomhet og vi har nå over 2200   brukere av vår profil.  Endelig kan nevnes at 

http://www.skisporet.no/


det er utsendt nye grunneier avtaler hvor det kjøres skiløyper til alle berørte grunneiere, totalt godt 

250 stk.  

 Diverse.  

Skiltprosjektet på Østkjølen, Baugsberget/Dokkan, Sten/strømmen er nå avsluttet selv om det alltid 

er behov for suppleringer med nye skilt.  Vi starter nå opp med Haustdalen og Åsan rundt på Plassen. 

Foruten et tilskudd fra DNT NØ   har vi dårlig finansiering på prosjektet.  Vi har skiftet ny leverandør  

av hjemmeside  www.turforening.no fra Duett  As  til  DMT /Haus AS.  Hjemmeside må vi ha for å 

lagre vår historikk.  Budsjettet er sprengt for oss og det gjenstår en jobb med å få over gammel 

historikk.  Vi har invitert andre turforeninger i Fjellregionen til et dialogmøte om ulike temaer rundt 

løypekjøring.  Meget vellykket og informativt.  Fra Olav Nyeggen har vi fått tilbud om gammelt 

sommerfjøs som ønskes satt opp som mulig ny Tylldalsbua på Østkjølen. Mer opp dette på årsmøtet 

vårt. 

Etter årsmøte vedtak i fjor er det startet opp prosjekt SIKTROSE på toppen av Store Sølnkletten. Det 

gjenstår arbeide både med finansiering og tegning mm, det er å håpe at vi kan få dette til i løpet av 

kommende år. 

På stien opp til Hauståsbua er det montert mange infotavler fra Det Norske Skogselskap.  Gledelig er 

det å høre at skolene bruker dette ifbm sine utflukter. 

 

Gjennomføring av handlingsplan. Jfr. handlingsprogram vedtatt på årsmøtet i 

fjor (nov 2019) 

Markedsført nye stier med prosjekt UKAS STI og holde oppe aktiviteten med 

arrangementer og tematur og ymse tiltak;  OK utført 

Best mulig finansiering løypemaskin:  OK utført 

Skikurs for flyktninger:  OK  utført men stoppet pga Korona 

Lage gangbruer over Tronsåa:   Nei – ikke utført, ny Da Vinci bru Kvennbekken er OK 

Starte prosess med overbygg for snøscooter på Sjulhusvangen: NEI ikke utørt, har fått 

rikelig med materialer til saken! 

Rydde skog ved Hauståsbua -  Ok i boks, ble megabra. Takk til Alvdal Kommune og 

Morten Sørhus 

Skiltprosjekt Haustdalen.  Ok  startet opp , mye er klart i løpet av  2021 

Ryddet stier.  Ja/nei – noe er gjort men mye mer kan gjøres 

Prosess med egen garasje for SPORIL.  Nei – ingen ting gjort i perioden 

 

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. Vårt hovedområde er og blir oppkjøring av skiløyper 

og det er her det brukes klart mest ressurser på, og som det er viktig vi stadig utvikler. Selv om 

Koronapandemien kom både brått og uventet har vi med unntak av serveringer og en del 

arrangementer hatt noenlunde normal drift. Skisesongen med ny løypemaskin var veldig bra og lang, 

og våre aktiviteter på barmark har vært veldig BRA!  Alvdal Turforening vil takke alle som har støttet 

oss på en aller måte. Likeså takker vi for godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, grunneiere, 

http://www.turforening.no/


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.  

I 2021 er Alvdal Turforening 40 år! 

  Alvdal, 5. november 2020   

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. 

Den nye løypemaskina  «SPORIL»  lager  nye flotte spor ved  Gammelsetra. 

SPORIL ble avduket av ordfører Mona Murud  25. januar 2020 i Sandeggbakken 

 

 

 

 


