
 

 

Årsmelding for Alvdal Turforening 2022  
 1. oktober 2021 - 30. september 2022. 

Styret i perioden har bestått av: 

 Johan Ragnar Eggen           leder                (på valg 2022 

 Arne Helge Dahlen             nestleder        (på valg 2023) 

 Bjørn Langleite                    styremedlem (på valg 2023) 

Nina Skovro Enget              styremedlem (på valg 2023)  

 Marit Grøtting                    styremedlem (på valg 2022) 

 Brit Iren Stormoen              varamedlem (på valg 2022) 

 Dag Strøm Andersen          varamedlem (på valg 2022)  

 Valgkomité:    Liv  Guri Eggestad   - på valg 2024  (leder), Jon Erik Gjelten – på valg 2023.  Gerd 

Marie Gjermundshaug – på valg 2022 - leder 

Revisorer :  Hilde Skomakerstuen (på valg 2022), Magnar Tronsmoen (på valg 2023) 

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

samarbeidspartner Alvdal I.L.  Audun Eggset er reserve driftsoperatør. Totalt er det utført 611 timer 

arbeide (642, 747, 712 og 885 timer 4 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, 

Sølnkletten Villreinutvalg samt øvrige turforeninger i Fjellregionen 

Medlemstall: Medlemstallet holder seg stabilt på ca 750 stk.  Det er kommet inn litt mindre i 

medlemskontingent og støtte til skiløyper i år, men mange har bidratt på andre prosjekter. Disse 

postene er vår økonomiske ryggrad. Mange av medlemmene er eiere av fritidsbolig i Alvdal. 

 

Tiltak og arrangement.  Det har vært gjennomført en rekke arrangementer og tiltak som kort kan 

beskrives slik:  

Vinter - vår:  

1.  Romjulstrim. Vårt tradisjonsarrangement – 33. deltakere. For 38. gang! Smaker med gris! 

2. Trimkasser hele året. Blitt tradisjon med trekning pr 1. nov hvert år. Mest besøkt på Hauståsbua, 

Tylldalsutsikten, Digre-brua, Sten og Malenaåsen. En rekke gavekort er uttrukket. Totalt er det 14 

trimkasser som skal vedlikeholdes. 

3. KOM DEG UT DAGEN. Vellykket dag med flott vintervær. Nesten 100 gjester på Allmannstua. 

Bålpanne som gave fra Alvdal-Tynset Sport fikk sin debut.  Natursti fra Sjulhusvangen. 



 

 

4. Skiteknikk kurs på Steimoegga. Lærerikt.  6 deltakere. 

5.  Historisk servering på nye Tylldalsbua.  Fullmåne.  35 gjester. 

6. Frivillighetens år 2022. Frivillige hadde servering i Taubanehuken.  Kjempevær. Innpå 100 gjester 

7. Vinterfest i Alvdal på Hauståsbua. Flott kveld for 11 fremmøtte. 

8.  Skiteknikk kurs for flyktningene våre. Sammen med Flyktningetjenesten i Alvdal Kommune. 10 stk. 

9.  Servering på Norengvangen. Alltid fint vær her og flott utsikt!  40 gjester. 

10.  Skitur Dølbekken-Gråsjøen. 20.  mars – kjempevær. Kun 3 deltakere. 

11. Breisjøsetertur. Lite snø, gikk fra Sollia. 11 deltakere. 

12.  Servering i Sjølia i påska. Hytta til Lilleeidet – Samuelshaug.  20 gjester 

13.  Bålbrenningstur. Kosetur i påska. Kort å gå – 8 deltakere. 

14.   «Våryr» med ny selvbetjent APP – TRIMPOENG.  103 deltakere. Meget vellykket.  

15.   Kulturtur på Hauståsbua i mai. Vårlig men måtte tenne opp i bua. 8-10  stk 

16.   Flaggheising på Sten og Hauståsbua 17. mai  

17.   Fugletitter tur til Savalen og Strålsjøen.  Kjempebra. 10  stk 

Sommer og høst: 

18.   Endelig TI PÅ TOPP.  Første fellestur til   Hoelsetvola.  Flott topp og tur – 4  stk. 

19.  Midthøa på Kvikneskogen med Røstvangen Gruver.. TI PÅ TOPP start. 6 deltakere.   

20.  Tre kjappe fellesturer TI PÅ TOPP. Brennvola/Volengsvola og Naustervola. 3  dager på  rappen. 

Fra 4 til 12 deltakere på de ulike turene. 

21.  Ti på topp tur. Skjellåkinn. Langtur – uforglemmelig dag for 8 deltakere. 

22.  Minnesmerket i Fjellrøstvola.  Kjempedag for 18 deltakere 

23.  Storbekkjølen med Kulehøgda.  Godt og varmt for 8 deltakere. 

24.  Åpning av NYE Tylldalsbua med ordfører i Alvdal og Tynset.  Kjempevær med mye folk, gode taler 

og flotte kulturinnslag. En historisk dag for 65 fremmøtte. 

25. Falketind 1684 moh Dovrefjell. Ti på topp  tur for 3 stk. Vi måtte ta ned igjen skilt og tang etter 

beskjed fra Nasjonalparkstyret. 

26.  Ny turbru over Nordre Tronsåa. Regntung sommerkveld – trivelig åpning for 35 fremmøtte. 

27.  Langtur i Kviknefjella. En kongedag for  4 deltakere. 

28.  Steinmoen. Spennende område i Sølndalen. Takk igjen til Leiv Skare. 11 deltakere. 

29. Jernblestring i Alvdal.  Meget interessant fagtema. Takk til Terje Vedum.  6 deltakere. 

30. Kulturminner i Gaupskardet. Spennende område og flott kveld. 11 fremmøtte. 

31. Åpning turveg for ALLE til Høgåsen.  Sjelden flott sensommerkveld med kulturinnslag og taler. 

Åpnet av Eva Lill Klokkerengen som sitter i rullestol.  Over 60 fremmøtte. 



 

 

32.  Åpning av romantisk kultursti i Dokkampen. Med midler etter Ola Nørdstis bisettelse. Flott sti i et 

spesielt område.  30 fremmøtte. I samarbeid med  familien Nørdsti. 

33.  Servering i  Sognan.  Flott sted. 30 deltakere (16. okt.)  

34. Åpent i Tylldalsbua ifbm vandring med arrangementet TRON TALKS. Kjempedag med 70 turgåere.  

(23. okt). 

35.   Alvdal Bergmaraton. Vi har bistått før og under løpet. Regnvær, over 100 deltakere. 

36   SELVBETJENINGSTILTAK 

      - Stolpejakten- bygdefolk men klart mest utenbygds. 21.950 stolper tatt 

     -  Ukas sti   -      10 konvolutter solgt. 

     -  TRIMPOENG   - 15.juni – 31. okt.  Godt mottatt. 60 deltakere. 4430 innsjekk 

     -  TI PÅ TOPP -   også i år med 15 topper. Neste år 10 topper. 70 stk har klart kravet 

     -  3 på topper VINTER - 15 stk tatt 3 topper 

37 Onsdagsturen. 18 års dag jubileum i juni. Stadige rekorder her. 17 stk har når 500 turer eller mere! 

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

39. 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. 

2 annonserte vinterarrangementer og 1 sommerarrangement ikke avholdt 

Allmannstua – og andre serveringssteder-Eiemokoia-Hauståsbua-Sykkelveger. 

Allmannstua hadde en tilnærmet normal vintersesong med åpent fra 2. dag jul til og med påska.  Det 

var stengt de 3 første helgene på nyåret etter anmodning fra helsemyndighetene ang Korona 

pandemoen.  Det har også vært åpent for servering flere steder tilknyttet skiløypenettet og ved 

turbuer og gapahuker. Hauståsbua har vært en stor suksess siden åpningen 14. oktober 2018 med 

mye trafikk hele året).  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.  

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.  

Jubileumsprosjektene Tylldalsbua og Turveg er finansert når tippemidler blir utbetalt.  Moms 

kompensasjon fra kjøp ny løypemaskin bidrar til god likviditet og nedbetalt banklån.  Sikre poster 

som Grasrotandelen, Alvdal Kommune og samarbeidspartnere er også en del av vår økonomiske 

ryggrad.  Mange små arrangementer og tiltak hele året gir et godt økonomisk bidrag til øvrig drift. 

Det er kommet to større anonyme bidrag til vår virksomhet. 

På utgiftssiden fikk vi også sist vinter merke økning i drivstoffutgifter for både avgiftsfri diesel (SPORIL 

og traktor) og bensin for snøscooter.  Disse har økt enda mer frem til vintersesongen vi står foran nå.  

Alle andre kostander er i grove trekk på samme nivå som tidligere år. 

Oppkjøring av skiløyper m.m.  



 

 

Skisesongen 2021/2022 ble ikke enkel mht oppkjøring av skiløyper. Snøen lot vente på seg, første tur 

med snøscooter var først 17. desember. SPORIL sesongdebuterte først 2. dag nyttår.  Vinter 

månedene gikk kjøringa som normalt, dog var det aldri veldig mye snø. Preparering i Finnbudalen og   

Sølndalen var ikke forsvarlig for løypemaskin.  SPORIL fra januar 2020 fungerer 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.  Det er også utarbeidet 

kjøreavtale med Haustdalen Vel for snøscooter utenom høytidene. 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 2600   følgere av vår profil.  

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. Vi setter opp noen skilt 

til i   Haustdalen og grensetraktene mot Sølndalen og dette blir ikke skiltet lenger innover i Vestfjella.   

Alle merkede stier blir registrert på det nye tur og vandrekartet. 

Det har vært avholdt dialogmøte med Sølnkletten Villreinutvalg vedr. vår aktivitet i sentrale områder 

der reinen oppholder  seg mest. Det er ulik tilnærming og oppfatning om hva TI PÅ TOPP turgåere  

betyr for forstyrrelser for  reinen.   Vi   har nå  landet  på et  kompromiss der vi kan bruke avtalte  

topper  i sommer sesongen til  den  populære TI på topp   aktiviteten. 

Våre store prosjekter i jubileumsåret  2021  -NYE TYLLDALSBUA, TURVEG FOR ALLE TIL HØGÅSEN og 

SIKTSKIVE på STORE SØLNKLETTEN er  gjort ferdig. Tylldalsbua  fikk sin offisielle åpning i  juni og 

Turveg for ALLE sin offisiell  åpning i   august. Dette ble  svært vellykkede prosjekter som vil glede  

mange for all fremtid.   Siktskive  på  Store Sølnkletten har dratt ut i tid , det  har vært krevende å få 

på plass  den tekniske løsningen.  Nå  er den klar og  avduking  vil skje i  månedsskiftet juni/juli  neste  

år.  

Endelig  fikk vi til  «Tur og  Vandrekart» i Alvdal. Veldig kjekt  å ha noe «å  holde  i»  når en skal  finne 

frem i  det  store  løypenettet  vårt.  Tusen takk  til  Bjørn Langleite som  hovedarkitekt. Vi må 

korrigere  den første  utgaven med en ny versjon i  2023.  

Det har vært krevende å passere  elva Nordre  Tronsåa når en bl.a. skal  gå Tronsvangen Natursti.  

Her ble  det i  juli  åpnet en flott  bru, der  MMM  gjengen (Møtes med mening) stod for arbdeidet. 

Godt jobba. 

Det er gitt økonomisk  bidrag  til  opprustning  av gamle  Bellingmo  Bru -  bygget i  1913.  Her er det  

fint å  sykle og  passer  fint inn i turer på  begge  sider av Glåma. Offisiell åpning var i september. 

Gjennomføring av handlingsplan. Jfr. handlingsprogram vedtatt på årsmøtet i 

fjor (nov 2021) 

Utført: 

• 1. Tur- og  vandrekart  for Alvdal. 2. Skiltprosjekt Haustdalen og  omegn -  avklare  

videre skilting.  3.  Turveg for  ALLE  til Høgåsen 4.   Åpning Kultursti  etter  Ola  

Nørdsti. 4. informere om helsebegrepet og stimulere til økt aktivitet hele året. 5.  

Bygge bruer i sentrale områder og merke stier.  

http://www.skisporet.no/


 

 

IKKE utført eller gjort ferdig: 

• 1 Prosjekt  siktrose Store Sølnkletten – åpne juli  2023. 2 Få ut tavler og  merke 

historiske steder. 3  Sikre  bedre  ankomst til Tronsåfossen. 4  Avklare  garasje for 

løypemaskin. 5 Avklare arkiv  plass for AT sin historie. 6  Enkel  overbygg for  

snøscooter på Sjulhusvangen.  7. Sykkelkart i samarbeid med  Steien Hotell. 

Styrets kommentar for driftsår 2022. 

Styret føler at siste år – nr.  41 i rekken  -  har vært et godt  år for oss og  Alvdal.  Aktiviteten har vært 

jevn og god hele året. Det har vært mange ting å glede seg over, dog så  var åpning  Nye  Tylldalsbua 

og Turveg for ALLE til  Høgåsen ekstra gledelig.  Utarbeidelse av vandrekart var gledelig og bidrar til  

muligheten for å vise mange flotte  turmuligheter  i bygda  vår. 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 tiåret fått en større naturlig 

oppmerksomhet rundt barmarkstiltak.  

Alvdal Turforening vil takke alle som har støttet oss på en eller 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, 8. november 2022   

Styret i Alvdal Turforening                         

Kanskje årets høydepunkt: Eva Lill Klokkerengen i rullestol åpnet turveg for ALLE til Høgåsen.  

 



 

 

 

VÅRE SPONSORER SETTER  VI STOR PRIS PÅ. 

 

 

 


