Organisering

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG
2010

STYRET
Leder Jan Inge Grøndalen
Kasserer Marit Oddny Hansson
Løypesjef Magnar Often
Sekretær May Solveig Barmoen
Ti-på-toppsjef Grethe Bergum
Varamedlemmer: Arne Sandbakken, Øyvor Oldertrøen
REVISORER
Arnulf Strand
Sissel Tharaldsteen
VALGKOMITEEN
Arvid Hagen
Marit Rokstad
Erling Brekken
Styret har hatt 6 styremøter og 2 arbeidsmøter og ellers telefon/mail kontakt etter behov.
Sesongprogram med giro er delt ut til alle medlemmer og til en del andre husstander og
hytteeiere. Det er gjort en innsats for å øke medlemstallet uten å lykkes. Det bør være
grunnlag for øke medlemstallet.
Tabellen nedenfor viser antall betalte medlemskap de 4 siste årene.
Type medlemskap
2010
2009
2008
Familiemedlemskap, kr 500,-:
250 / 450 252/467 240/444
Enkeltmedlemmer, kr 250,-:
200
215
204
Herav medlemmer med adresse utenfor Tynset kommune 78
88
75

2007
212/457
245
65

Tallene viser noe variasjon fra år til år. Det er også variasjoner i hvem som betaler fra år til
år. Det er beklageligvis en nedgang i medlemstallet fra 2009 til 2010. Vi har tidligere erfart at
aksjoner i løypa har gitt resultater, noe som ble gjennomført i 2010, men likevel ble det
tilbakegang.
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Løypenettet
Turlaget kjører hver vinter et løypenett på ca 110 km. Det ble denne sesongen ikke foretatt
noen endringer i løypenettet, men de rodeansvarlige på de forskjellige parsellene har
gjennomført ryddearbeid i eksisterende løyper. Oversikt over hvem som har påtatt seg
rodeansvar finnes på nettsidene. Elever fra Ungdomsskolen gjorde en god ryddedugnad i
løypenettet to dager i juni.
Fast mannskap på maskinen har vært Arne Graven, Helge Haug, Gunnar Smedplass og Martin
Tronslien som gjør en meget god jobb for alle som bruker løypenettet i Tynset.
John Moen har service på maskina.
Turlaget har kjørt løyper for Tylldalen IL og TIF - Skigruppa i tillegg til noe leiekjøring for
private. Det ble i år også gjort avtale med Vingelen IL om kjøring av løyper fra Åsan til
Åsvangen i Vingelen.
Vi prøver nå å bruke snøscooter noe mer til løypepreparering, det er særlig aktuelt for
oppfrisking av løyper ved urolig vær. Løypesjefen arbeider med å etablere ei gruppe med
frivillige scooterkjørere som vil gjøre en dugnadsinnsats for Turlaget.
Det vurderes å investere i ny snøscooter i 2011.

Prosjekter
Økonomi. Det bør være et realistisk mål i 2011 og 2012 å øke både medlemstallet og
sponsorinntektene.
Vi har ambisjoner om en større gjennomgang av løypenettet, en ny løypeplan.
Breddeutvidelse av eksisterende trase er et tiltak. Stadig flere seterveier brøytes, det fører til
behov for nye løypetraseer på strekninger der vi i dag benytter veier til skiløyper.
Vi tenker oss at noen nye traseer bare ryddes for scooterpreparering. Det er særlig aktuelt for
å binde sammen løypenett og for tilførsel-løyper til eksisterende nett, det være seg på tvers av
Glomma og mot Telneset, Lonåsen og Savalen.
Ny nettside ble etablert i 2009 og funksjonaliteten er god. Nettsida er godt besøkt med ca.
300 om dagen i sesongen. Magnar Often er ansvarlig for drift og utvikling.
GPS. – Skisporet.no. Det er montert GPS i løypemaskina som sender opplysninger til
nettstedet Skisporet.no. Informasjon herfra kan nå forløpende følges på hjemmesida.
På nettsida blir det i tillegg lagt ut fortløpende informasjon om hva vi planlegger og preparere
når og hva som blir kjørt med scooter.
FYSAK. Turlaget har inngått samarbeide med FYSAK –prosjektet til Tynset kommune v /
Stein Kaasin. Vi får 10 kasser i rustfritt stål. Noen ( 5 stk. ?)av kassene settes opp på faste
topper og noen alternerer på varierende ti-på-topper.
Det lanseres fellestur til en topp som trenger ny varde. Stein Kaasin er med som muremester
og hver deltaker tar med sin ”favorittstein”.
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Ti på Topp og Barne fem på topp
Årets Ti-på-topp var:
Flatfjellet, Åsfjellet, Kletten, Vordengvorda, Kvannberget, Nonsvola, Eggjevorda,
Tekgardsvola, Gråhøgda og Snøfonnhøa.
Antall solgte kort
Antall som har besteget alle 10 toppene
Antall som er med i trekningen:

2010
181
69
88

2009
206
64
102

2008
167
43
75

2007
176
66
102

2008
113
57
57

2007
113
54
54

Årets vintertopp var Finstadhøa.
Vi har en nedgang i antall solgte voksne kort fra toppåret i 2009.
Årets Barne-fem-på-topp var:
Fåsten, Havern, Busjøvola, Kvannberget og Eggjevorda.
Antall solgte kort
Antall som har besteget alle 5 toppene
Antall som er med i trekningen:

2010
118
49
49

2009
111
45
45

Antall solgte barnekort holder seg stabilt.

Arrangementer
7.januar ble det avholdt smørekurs.
Søndag 21.mars tilbud om smøreservice ved ”Stenersenhytta” med servering av varm drikke og
kringle. Markedsføring og info om Turlaget. Bra respons.
13.juni fellestur til Havern medgrilling på Skistua. Stor deltakelse og god stemning
2. september fellestur til Gammeldalen. Har vi verdens største esker i Gammeldalen?
Hardeste konkurrenten er Alvdal Turforening. Har Alvdal den største i Finnbudalen ?
Så langt jevnt løp med omkamp til sommeren.
Vellykket arrangement med Leiv Skare og Ola Grønn Hagen som fagfolk / kjentmann.
.

Informasjon
Sesongprogram
Brosjyre med flerfargetrykk sendes ut hvert år ved juletider. I brosjyra er det i tillegg til vanlig
stoff om toppturer og løypekjøring også løypekart i farger. Brosjyra er i sin helhet finansiert
av annonser. Brosjyren ble i år distribuert til medlemmer i Tynset Turlag og en til potensielle
nye medlemmer. Sesongprogrammet er lagt ut på Mælanvangen, Skistua og i kasse i krysset
ved Stenersenhytta og i tillegg på Statoil og Alvdal Tynset Sport.
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Turkartet som ble lagd i 2007, er delt ut på blant annet Tynset Camp.
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 telefonen brukes
fortsatt av mange. Det er et spørsmål hvor lenge vi skal opprettholde denne tjenesten som er
noe krevende å oppdatere til enhver tid. Nå kan vi få all info via PC og mobil.
Internett
Turlagets nye nettside er funksjonell og god.
Turlagets adressen er www.tynsetturlag.org Her kan medlemmer og andre finne stoff om
turlagets aktiviteter. Her finnes løypekart, 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. Skistua
og Volsvangen legger ut informasjon om tilbud, vær og temperatur direkte på nettet de dagene
de hadde åpent. Webcamera og værstasjon på Svarttjønna fungerer gjennom sesongen
Det positivt nye er GPS-senderen på maskina og fortløpende informasjon om løyper på
Skisporet.no !
Det er mulig å kontakte turlaget gjennom hjemmesiden eller på e-postadressen
leder@tynsetturlag.org

Økonomi
En liten nedgang i antall medlemmer.
Turlagets løpende utgifter er i hovedsak knyttet til drift av lagets løypemaskin.
Turlaget fikk litt økte inntekter gjennom Grasrotandelen, men er fortsatt ikke i nærheten av
det spilleauotmaten i sin tid innbrakte.
Regnskapet viser et overskudd på Kr. 37.370. Regnskapsførte avskrivninger er på kr.68.000.
Vi har ingen gjeld pr. 31.12.2010. Har kr 375.000 på bankkonto. Økonomien er god, og vi
bør tilstrebe overskudd på ca. 50.000 årlig for videre oppbygging av egenkapital mtp.ny
maskin og scooter.

Gode medhjelpere
Løypekjøring er en den sentrale aktiviteten t i Tynset turlag. Gode løyper betyr mye for
lokalsamfunnet og det har løypekjørerne det siste året levert med god kvalitet.
Skistua i Havern og Volsvangen på Åsan er populære stopper for turgåerne, og vi føler det er
flott tilbud til publikum.
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.
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Uten sponsorer og aktive medlemmer ville det ikke være mulig å drive Turlaget slik det gjøres
i dag. Sponsorer bidrar med betydelige summer. Oversikt over sponsorene finnes på turlagets
hjemmeside.

Tynset, den 12. februar 2011
Styret for Tynset Turlag
Jan Inge Grøndalen
Leder
May Solveig Barmoen
Sekretær
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Kasserer

Magnar Often
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