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Styret har hatt 5 styremøter.
Det ble i fjor vedtatt å heve avgiften. Samtidig ble sesongprogrammet og giro sendt til alle
hytteeiere som har hytter som ligger i nærheten av løypenettet. Dette medførte noen endringer
i medlemstallet: (tall i parentes viser 2004-tallet)





Familiemedlemskap, kr 500,-:
Enkeltmedlemmer, kr 250,-:
Antall bidrag som er mindre enn kontingenten
(Alle er personer bosatt utenfor Tynset )
Herav medlemmer med adresse utenfor Tynset
kommune (som har betalt full kontingent):

193 (208)
200 (163)
13
63 (21)

Løypenett og turstier
Turlaget kjører hver vinter et løypenett på ca 106 km. Det ble denne sesongen foretatt noen
endringer i løypenettet. I arbeidsprogrammet står det at ” Ved utforming og vedlikehold av
løypenettet skal lett tilgjengelighet fra der folk bor tilstrebes. Minst mulig bilkjøring er et
mål.” Det ble i den forbindelse etablert et nærløypenett fra Skarløype, forbi Solbakken til
Sandvollskoia og videre langs gang-og sykkelveien til lysløypa. Det ble også kjørt løype fra
Haverslia forbi Kalbækken og Sandvoll, over Tjønnområdet, opp bygda og inn på løypenettet
på Åsan. Med denne endringen er løypenettet er Åsan knyttet sammen med løypene i Aumlia,
samtidig som det blir mulig å gå på ski til en større del av boligområdene.
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Fast mannskap på maskinen har som tidligere vært Arne Graven, Helge Haug og Trond
Nesseth som gjør en meget god jobb for alle som bruker løypenettet i Tynset. Turlaget har
kjørt løyper for Tylldalen IL og Tynset idrettslag i tillegg til noe leiekjøring for private.
Avtalen med skigruppa ble i fjor reforhandlet slik at skigruppa nå er med og dekker en større
del av utgiftene til nærløyper og ekstra kjøring i området Haveren/ Aumdalen.
Det har vært kjørt skøytetrasé fra Tylldalskjølen, rundt Grashavern og ned til Haverslia
Skistadion, på Åsan og over Grønfjell hele vinteren. Det er gjort avtale med Sindre Gjelten og
Leif Arne Harsjøen om supplering av løypenettet på Åsan med scooter.
Det er blitt lagd noen skilt som skal plasseres på stien som går på tvers av Skistu-løypa og
Skardløypa. Det er likeså lagd skilt som skal merke en sti som Thor Grandum har ryddet og
merket fra Hugudalsmoen til Bratthøa.

Turløypesprosjektet
Siste del av prosjektet er ferdigstilt ved at det er satt oppslagstavler på Ytre Åsan, Kvannrøsta,
Tylldalskjølen, Haverslia skistadion og på Brydalskjølen. Tavlene presenterer løypenettet med
bilder og kart. Det er også satt opp gradestokker på tavlene og flere andre steder i løypenettet.

Ti på Topp og Barne fem på topp
Årets Ti-på-topp var: Fjøshøa, Skardfjellet, Gloføken, Bratthøa, Håmmålsfjellet, Veslevola,
Kroktjørnkletten, Snausjøvorda, Jønnbekkjevorda, Langhøa (Spekehøa)
Antall solgte kort: 229 (285)
Antall som har besteget alle 10 toppene: 43 (55)
Antall som er med i trekningen: 82 (147)
Håmmålsfjellet, som ble godt besøkt, var årets påsketopp. Toppene var også i år satt opp med
kartreferanse i sesongprogrammet og anbefalte ruter til toppen var å finne på turlagets
hjemmeside.
Nytt av året var Barne-fem-på-topp med fem mindre topper i nærmiljøet. Toppene var i år:
Vola, Veslevola, Kalven, Haveren, Fåsteinen
Antall solgte kort: 114
Antall som har besteget alle 5 toppene: 52
Antall som er med i trekningen: 52

Arrangementer
Søndag 19.juni var det felles tur til Bratthøa i Vingelen for å sette ut ti-på-topp-kassa. 58
spreke turgåere deltok. Guider på turen var Knut, Jacob og Magnus Trøan fra Vingelen. Det
var myesnø i fjellet uten at det bød på nevneverdige problemer i det fineværet. På veien
tilbake benyttet mange seg av tilbudet om middag på skihytta i Vingelen. Det var omtrent like
stor deltakelse som året før, og det viser at slike turer blir godt mottatt.
Søndag den 22.mai var det fellestur til Fåsteinen som er en av i alt 5 topper i Barnas 5 på
topp. Det var et lite, men sprekt følge som tok turen opp fra Bang og på toppen. På toppen ble
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det grillet pølser og marsmallows. Det var til sammen 18 stykker i følget, fra 3 til nærmere 70
år.
24. februar ble de arrangert måneskinnstur fra Vingelen til Vordsvangan med buss fra Tynset.
På grunn av kulda nede i bygda var det bare ca 20 deltakere. Det viste seg å være mye mildere
i høyden, og de som deltok fikk en uforglemmelig tur med innlagt suppeservering på
Vordsvangan.
Den 12. januar var det skismørekurs for turgåere på Alvdal Tynset Sport. Det ble en suksess
med stappfullt hus.

Informasjon
Sesongprogram
Folderen med flerfargetrykk som ble utarbeidet i samband med 20-årsjubileet ble videreført
sist sesong. I brosjyra er det i tillegg til vanlig stoff om toppturer og løypekjøring også et
løypekartet i farger. Folderen er i sin helhet finansiert av annonser.
Telefonsvarer
Turlagets telefonsvarer har også i år vært løypetelefon om vinteren og 10-på-topp telefon om
sommeren. Det har ikke vært mulig å få registrert trafikken på svareren, men styrets inntrykk
er at telefonen er flittig brukt.
Internett
Turlagets internettadressen er www.tynsetturlag.org Her kan medlemmer og andre finne stoff
om turlagets aktiviteter. Her finnes løypekart, diskusjonsforum og nyheter. I samband med
toppturene kan de som ønsker det legge inn anbefalte ruter og turbeskrivelser.
Løpende informasjon om status på løypekjøringen ble lagt ut på nettet hele vinteren. Så langt
det var mulig ble også temperaturen i høyden lagt inn i helgene. I samarbeid med Fjellnett AS
er det blitt satt opp webcamera med værstasjon på Svarttjønna. Dette vil bli et nyttig
hjelpemiddel når tåka ligger tjukk og kald nede i dalen.
Det er mulig å kontakte turlaget gjennom hjemmesiden eller på epostadressen
leder@tynsetturlag.org

Økonomi
Turlagets løpende utgifter er i hovedsak knyttet til drift av lagets løypemaskin som i år 2000
ble innkjøpt for kr 1 040 000,-. Årlige driftsutgifter knyttet til maskina ligger på ca.
kr 130 000,-. I tillegg kommer kapitalkostnader/avskrivninger.
Styret har hatt fokus på økonomi etter forrige årsmøte. Det ble på nyåret søkt Tynset
kommune om ettergivelse av et lån på kr 300 000,- fra næringsfondet. Søknaden er innvilget,
slik at laget nå er gjeldfritt. Turlagets spilleautomat ble utplassert på nytt på Aas. Dette har
gitt en ekstra inntekt på kr 36 994,-. Som kjent blir denne ordningen avviklet fra årsskiftet.
Det er også gjort en avtale med KIVI på Trontorget som har satt opp ei kasse for den som vil
støtte turlaget med en flaskepantelapp. Dette innbrakte kr 2 640,-.
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Årets resultatregnskap er gjort opp med et pent overskudd. Dette skyldes at løypemaskina er
nedbetalt og at det ikke er ført avskrivninger på denne i år. For å opparbeide nok kapital til
utskifting av løypemaskina når den tid kommer bør overskuddet årlig ligge på ca. kr 100 000,-

Gode medhjelpere
Løypekjøring er en sentral aktivitet i Tynset turlag. Gode løyper betyr mye for lokalsamfunnet
og det har løypekjørerne det siste året levert med en ikke ubetydelig ekstra dugnadsinnsats.
Tynset kommune ettergav i år Turlagets løypemaskinlån i næringsfondet. Dette er et viktig
tilskudd for å kunne skifte maskin når den tid kommer.
Også i år har ”Budeiene” på Volsvangan holdt dørene åpen for turgåere på Åsan. Dette er et
kjærkomment tilbud i turlagets løypenett. En stor takk til vann- og vedbærere, vaffelstekere
og kaffekokere som sørger for et årlig bidrag i turlagets kasse.
Skistua som drives i regi av Tynset idrettslag er også et viktig tilbud i løypenettet, og en god
samarbeidspartner for turlaget.
En lang rekke medlemmer i Turlaget har sagt seg villig til å vedlikeholde hver sin teig av
løypenettet. Dette er frivillig arbeid som turlaget er helt avhengig av for å kunne holde oppe et
skikkelig løypenett. Oversikt over hvem som gjør denne ekstra innsatsen ligger på
hjemmesiden.
Hovedpremien i 10 på topp er også i år laget og gitt av Jon Annar Nygårdshaug.
Uten sponsorer ville det ikke være mulig å drive turlaget slik det gjøres i dag. Ca. 50 bedrifter
på Tynset stiller opp for turlaget med Sparebanken Hedmark som den største sponsoren.
Oversikt over hvem sponsorene finnes på turlagets hjemmeside.
Tynset, den 8. november, Styret for Tynset Turlag
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