Årsmelding for Alvdal Turforening 2021
1. oktober 2029 - 30. september 2021

Styret i perioden har bestått av:
Johan Ragnar Eggen

leder

(på valg 2021 styret til 2022)

Arne Helge Dahlen

nestleder

(på valg 2021)

Bjørn Langleite

styremedlem (på valg 2021)

Else Helen Lillestrøm

styremedlem (på valg 2021)

Marit Grøtting

styremedlem (på valg 2022)

Brit Iren Stormoen

varamedlem (på valg 2021)

Dag Strøm Andersen

varamedlem (på valg 2021)

Valgkomité:

Jan Sagplass - på valg 2021 (leder), Jon Erik Gjelten – på valg 2021. Gerd Marie
Gjermundshaug – på valg 2022 - leder

Revisorer:

Hilde Skomakerstuen (på valg 2021), Magnar Tronsmoen (på valg 2022)

Ansatte: Olav Magne Samuelshaug er fast driftsoperatør.

Arbeidsgiveransvaret ligger hos
samarbeidspartner Alvdal I.L. Audun Eggset er reserve driftsoperatør. Totalt er det utført 642 timer
arbeide (747,712 og 885 timer 3 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

8 styremøter med mange små og store saker. Vi har vært
representert på ulike møter i DNT NØ, Alvdal kommune, Alvdal I.L. og organisasjonen Opplev Alvdal.

Medlemstall: Medlemstallet holder seg stabilt. Kontingent satsene ble økt i fjor og vi fikk inn
rekord mye i medlemspenger. Posten «støtte til skiløyper» er doblet siden i fjor. Disse postene er vår
økonomiske ryggrad. Mange av medlemmene er eiere av fritidsbolig i Alvdal.

I jubileumsåret – 40 år - har det vært gjennomført en rekke arrangementer og tiltak som kort kan
beskrives slik:
Vinter - vår:
1. Romjulstrim. Vårt tradisjonsarrangement – 27. deltakere. For 37. gang! Uttrekning av årets
vinner ble gjort av brukerne på Alvdal Aktivitetssenter.
2. Trimkasser vinter: Tjørnåsen/Malenaåsen/Fossåsbekken/Kvitvola: Trimbøker hele året.

3. 40 års fest for oss selv på Allmannstua på selve dagen 31.jan. Kjempeoppmøte med minst 200
gjester i kjempevær.
4. Kjærlighetsmøte på Nysetra. Nytt tiltak med Vinterfest. 40 stk tok turen. Styggvær.
5. Åpent på Taubanehuken ifbm. Helgas løype. Godt vær for 100 gjester.
6. EN PÅ TOPP. Kvitvola - vinter. 100 navn i boka. Trekker ut gavekort.
7. Sportsandakt med TINE familieskidag. Kun maks 20 stk på gudstjenesten pga Korona, bra med folk
hele dagen.
8. Norengvangen. Åpen skisøndag. For 7 gang. 25 gjester.
9. Vintertur Hanestad. En del av 40 års markeringa. Drømmedag. 8 deltakere.
10. Grimsbu – Sølnsetra. Ny flott dag i Vestfjella – 6 deltakere.
11. Breisjøsetertur. Jubileumstur. Vindfullt lørdag, kjempedag søndag. 10 deltakere.
12. Våryr. Selvbetjeningstiltak. 70 navn og noen få bedrifter.
13. Infomøte om skogen vår med Anders Jenssen – Hauståsbua. 16 stk
Sommer og høst:
14. 17. mai markering. Sten og Hauståsbua. Mange på 2 og 4 tok turen opp. Flaggheising kl 08.00!
15. Tre kjappe fellesturer TI PÅ TOPP. Vesletjønnvola/Gråvola- Vestate/Høgkuven. Godt oppmøte
over 3 dager 5/6 og 7. juni.
16. Ti på topp tur. Fjordungskollen i Sølndalen. 11 deltakere
17. Ti på topp tur. Bellinga. Nydelig tur fra Jutulhugget. 10 deltakere.
18. 40 års dag midt i sentrum. Regntung dag. Salg caps, servering, Alvdalspodden , Strømmen
Spelemannslag og gode ord fra ordfører Mona.
19. Ti på topp tur. Blårandfjell. Lang tur i et kjempeflott vær. 11 stk.
20. Ti på topp tur - Store Sølnkletten. 13 stk. En «kongedag» som er jubilanten verdig,
21. Auma Sag – et kulturminne. Trivelig og spennende tur for 18 stk.
22. Finnbudalen. Alltid spennende med Leiv Skare. 13 deltakere.
23. Åpning av Digre brua. Bygget i hemmelighet! 40 fremmøtte. En flott kveld.
24. Kveldstur over Kvitvola. For 34 gang! 21 deltakere. Flott kveld og tur igjen!
25. Botanisk vandring i Tron. God temp med mye tåke. 8-9 deltakere.
26. Grensetreff med Folldal på Reinslia. 40 besøkende.
27. 40 års jubileumstur. Fra Savalen til Gaia senteret. Kjempedag. 11 stk.
28. Høstsøndag i Rødalen. Flott sted på en høstlig dag. 30 fremmøtte.
29. Taubanehuken – høstservering. Den gode og viktige frivilligheten. 45 gjester.
30. SELVBETJENINGSTILTAK

- Stolpejakten - kjempeøkning i besøket, over 30.700 stolper tatt
- Ukas sti - 20 konvolutter solgt.
- Høstturjakta - over 20 har sendt inn sin deltakelse
- TI PÅ TOPP - svært god trafikk. I år for 40 gang og topp nr 400! 100 innleverte klippkort.
31. Onsdagsturen. 16 års dag jubileum i juni. Stadige rekorder her. 10 stk har når 500 turer eller
mere!
32. Trimkasser utlagt på Store Sølnkletten, Tylldalsutsikten, Malenaåsen, Sten med flere. Hauståsbua
har 11.000 navn i boka siden åpningen 14. okt 2018
33. Naturstier: Baugsberget, Storfjellet/Langodden, Tronsvangen. Ryddet og vedlikeholdt.
34. Merkede stier, jfr Turskiltprosjekt siste årene. Stadig behov for rydding og vedlikehold. Ta kontakt
med Bjørn Langleite hvis du f.eks. vil ta i et tak på en sti eller område.

Allmannstua – og andre serveringssteder. Eiemokoia.Hauståsbua.Sykkelveger.
Skistua Allmannstua fikk også i år en forkortet sesong pga Koronapandemien med stengt i bl.a. hele
påska 2021. Det har vært tilbud om servering på flere steder utenom Allmannstua, se oversikt over
arrangementer og tiltak. Hauståsbua har vært en stor suksess siden åpningen 14. oktober 2018.
Trafikken siste året (måletidspunkt medio oktober) har økt med tusen navn og 4450 navn er skrevet.
Ekstra gledelig er det at skoleklasser ved skolene og eldste barnehagebarna 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 og vi håper dette kan
presenteres i løpet av 2022!

Økonomi. Det vises til detaljert resultatregnskap og balanse på bakerste side. Regnskapet blir ført
av Vekstra Alvdal, se kommentarene. Året har vært et økonomisk greit totalt sett. Sikre inntekter fra
medlemskontingent og støtte til skiløyper/bidrag til løypemaskin er tilfredsstillende. Tilskudd fra
Lotteriestiftelsen og Sparebank stiftelsen Hedmark vedr Covid -19 er gull verdt. Sikre poster som
Mva kompensasjon, Grasrotandelen, Alvdal Kommune og samarbeidspartnere er også en del av vår
økonomiske ryggrad.
På utgiftssiden drar utgifter til å lage til og holde et stort løypenett kostnadene opp. Vi byttet fres på
løypemaskin som en del av prosjekt ny løypemaskin 2020, derfor relativt store utgifter på dette
området. Vi venter i desember 2021 et større beløp refundert fra Lotteri stiftelsen vedr utlagt moms
på SPORIL løypemaskin. Dette vil dekke lånet i banken og gi oss et godt grunnlag for oppbygging av
nytt fond for fremtidige nødvendig investering i løypeprepareringsutstyr.

Oppkjøring av skiløyper m.m.
Skisesongen 2020/2021 ble relativ enkel for oss. Snøen kom seint, vi kjørte første turen med
snøscooter første del i starten av desember. SPORIL sesongdebuterte først i nyttårshelga. Det var en
lengre kaldperiode i januar og februar. Den nye løypemaskina SPORIL fra januar 2020 fungerer er
fantastisk flott men husk at hun trenger snø for å lage gode spor!
Vi har kjøreavtale med Alvdal Idrettslag for preparering i lysløypa og Sandeggabakken. Olav Strypet
kjører for Alvdal Turforening med snøscooter i Strålsjøåsen og Gardvikåsen. 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 2400 brukere av vår profil.
Endelig kan nevnes at det er lagt ned mye ressurser i utbedring av løypetrasser i Haustdalen og
Savalen.

Diverse.
Skilting og merking i skiløyper og turstier er alltid noe som vil vær en del av vår virksomhet. Mye er
skiltet de siste årene, og det er alltid behov for mere skilt «både her og der». Som en del av
skiltprosjektet som har gått i mange år føler vi det nå er behov for lage til et etterspurt turkart både
på papir og nett som gjør at turfolk kan finne frem og bruke alle spennende stier og turmål.
Våre store prosjekter i jubileumsåret NYE TYLLDALSBUA, TURVEG FOR ALLE TIL HØGÅSEN og
SIKTSKIVE på STORE SØLNKLETTEN er kommet godt i gang. Tylldalsbua er ferdig til jul 2021 og vil få
en formell åpning i juni 2022. Siktskive på Storsølnkletten er teknisk klart og vi mener avduking vi bli
sommer 2022. Turveg for ALLE likeså, går det som planlagt så kan vi også her bli en åpning neste år.
Alle 3 prosjektene er store for oss som en frivillig forening både når det gjelder finansiering og
organisering, men vi både vil og skal få det til!
DIGREBRUA. Arnfinn og Oddbjørn Digre startet etter eget initiativ bygging av bru over Storbekken i
Tronsvanglia. Resultatet ble kjempebra og brua er nå blitt et populært turmål med egen trimkasse!
Vi har dekket material utgifter til bygginga. Brua er meget solid og vil tåle alt mulig av vær og vind!
Som en del av stiprosjektet er det laget ei solid og nødvendig bru over Hausta i gamle DNT stien fra
Sølnsetra til Langsetra. Tusen takk til Thor og Ivan Granrud, Hallvard Skogli og Bjørn Langleite.
Vi har gitt et bidrag til prosjekt «SJØVEGEN TIL BREISJØSETER». Det er Breisjøseter Venneforening
som står bak tiltaket. Nå kan du få en fantastisk fin opplevelse med kano i Alvdal Vestfjell.
Ola Nørdsti var en stor ressurs for oss og Alvdal. Dessverre gikk han bort så altfor tidlig. Midler fra
begravelsen var hans ønske skulle gå til vår virksomhet. Vi har flere flotte prosjekter neste år hvor
midlene blir benyttet.

Gjennomføring av handlingsplan. Jfr. handlingsprogram vedtatt på årsmøtet i
fjor (nov 2020)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skiltprosjekt Åsan rundt og Haustdalen. OK
Turveg for ALLE til Høgåsen. Ok - godt i gang.
Nye Tylldalsbua. OK. Ferdig.
Merke historiske steder. Tavle og på nett. Nei – ikke gjort noe
Markere 40 års jubileum med en rekke turtiltak. OK
Bygge takoverbygg for snøscooter på Sjulhusvangen. Nei
Bygge bruer i sentrale områder. OK. Bl.a. Digrebrua og bru over Hausta.
Rydde gamle ferdselsveier uten skilting. OK – påbegynt. Inn på kart.
Siktrose på Store Sølnkletten. Ok. Realiseres i 2022.
Avklare garasje for løypemaskin. Nei – ikke avklart.
Avklare og få til sikker arkivplass for materiell for AT. Nei – ikke avklart
Sykkelprosjekt med bl.a. Steien Hotell. Turkart. Påbegynt – ikke avklart.

Styrets kommentar – i jubileumsåret 40 år.
Alvdal Turforening har hatt et veldig godt år i vårt jubileumsår. Aktiviteten har vært god på alle
områder selv om Koronapandemien har gitt en del utfordringer. Vi har fått markert 40 års dagen
gjennom hele året med mange tiltak og arrangementer. Salg av caps var vår jubileumsgave og som vi
håper mange fortsatt vil kjøpe. Alvdal Turforening 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 men har også det siste tåret fått en større naturlig oppmerksomhet rundt barmarkstiltak.
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, 11. november 2021
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.
NYE Tylldalsbua oktober 2021 – en av 3 store prosjekter i jubileumsåret vårt.

