ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG
2005-2006
Organisering
STYRET
Leder Magnar Often
Kasserer Olaug Grue
Løypesjef Jens Morten Nesseth
Sekretær Barbro KleppoVangen
Ti-på-toppsjef Svein Harald Telneset
Varamedlemmer: Arne Sandbakken, Magne Aspås.
REVISORER
Ingunn Strand Olsson
Gunn Kari Grue
VALGKOMITEEN
Trond Steinbakken
Vera Haugseggen
Line Ryen
Styret har hatt 5 styremøter.
Sesongprogram med giro er delt ut til husstander i turlagets nedslagsfelt. Sesongprogram og
giro er sendt til hytteeiere som betalte året før. Tabellen nedenfor viser antall betalte
medlemskap de 3 siste årene.
Type medlemskap
2006
2005
2004
Familiemedlemskap, kr 500,-:
209
193
208
Enkeltmedlemmer, kr 250,-:
177
200
163
Herav medlemmer med adresse utenfor Tynset kommune 65
63
21
Tallene viser noe variasjon fra år til år. Det er også variasjoner i hvem som betaler fra år til
år. Vi har tidligere erfart at aksjoner i løypa har gitt resultater, noe som ikke ble gjennomført i
2006.

Løypenettet
Turlaget kjører hver vinter et løypenett på ca 106 km. Det ble denne sesongen ikke foretatt
noen endringer i løypenettet, men de rodeansvarlige på de forskjellige parsellen har
gjennomført et viktig ryddearbeid i eksisterende løyper. Det har blant annet vært gjennomført
dugnad på løypa opp til Langsetra. Oversikt over hvem som har påtatt seg rodeansvar finnes
på nettsidene.
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.
Det er i år gjennomført en del formaliseringer av drifta av løypemaskina. Det er inngått en
vedlikeholdsavtale med Mobilgrus AS og det er utarbeidet instruks for løypekjørerne.
Turlaget har kjørt løyper for Tylldalen IL og TIF 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.

Det har vært kjørt skøytetrasé i hele løypenettet med unntak av traseen fra Stenersenhytta til
langsetra i Aumlia. Det er gjort avtale med Sindre Gjelten og Leif Arne Harsjøen om
supplering av løypenettet på Åsan med scooter.
Det ble våren 2006 gjennomført et større vedlikehold på løypemaskina som nå blant annet har
fått nye belter. Mye av arbeidet ble utført på dugnad og gjennomført lokalt på Tynset.
Det er investert i ny snøscooter, verneutstyr og skikjelke. Ryddesag, som kan lånes ut til
rodeansvarlige og andre medlemmer som tar ansvar for rydding av traseer, er innkjøpt. Helge
Haug er ansvarlig for utlån og vedlikehold.

Nye Prosjekter
I samarbeid med TIF skigruppa er det planlagt nye lysløype mellom eksisterende lysløpe i
Haverslia, Nytrømoen og Sandvoldskoia. Det er sendt søknad om tippemidler og det er gjort
avtale med grunneiere.
I samarbeid med de andre turlagene/turforeningene i regionen er det etablert et lokallag av
DNT i Nord-Østerdal. I lagets vedtekter er turlagene gitt en særskilt stilling. Tynset turlag har
deltatt aktivt i dette arbeidet og har også en representant i styret.
Turlaget har også deltatt aktivt i arbeidet med løypesentralen som er et stort prosjekt i
regionen som har som mål å etablere et kartsystem på internett som viser løyper, stier,
sykkelveier og ridestier i hele regionen. I tilknytning til kartet skal det også utarbeides
turbeskrivelser. Det er gitt støtte på 1,7 mill. fra Høykom. Turlagene sine bidrag er å registrere
løyper og turer innenfor sine ansvarsområder.

Ti på Topp og Barne fem på topp
Årets Ti-på-topp var:
Snøhetta, Elgspiggen, Eggjevorda, Blåkletten, Marsfjellet, Lettingshøgda ,Måna (Bellingan),
Fisktjørnkletten, Midthøa, Bratthøa (Savalen)

Antall solgte kort
Antall som har besteget alle 10 toppene
Antall som er med i trekningen:

2006
154
33
70

2005
229
43
82

2004
285
55
147

Marsfjellet, var årets påsketopp. Vanskelig føre gjorde at mange ikke fikk tatt denne toppen i
påska. Det er en negativ utvikling på antall deltakere på dette tilbudet. Styret må vurdere hva
som kan gjøres for å øke interessen.
Årets Barne-fem-på-topp var:
Tunnvorda, Sørkletten, Veslkletten, Reitkletten, Måna

Antall solgte kort
Antall som har besteget alle 5 toppene
Antall som er med i trekningen:

2006
86
30
30

2005
114
52
52

2004

Veslkletten var årets Påsketopp

Arrangementer
Søndag 25. juni arrangerte Turlaget felles tur til Midthøa. Tema for turen var Røstvangen
gruver, og kultursjef Jon Ole Hokstad var guide. I litt varierende værforhold fikk de 50
deltakerne en interessant innføring i en meget spesiell historie.
Søndag den 11. juni var det fellestur til Tunnvorda, som er en av toppene i Barne-5-på-topp.
Det ble en fin tur for 26 barn og 16 voksne med grilling i strålende, varmt vær
15. mars ble de arrangert måneskinnstur fra Lonåsen til Nyvangen og videre til Tynset. Det
ble en flott tur med servering på Nyvangen hos Hans og Vidar Vangen.
Den 11. januar var det skismørekurs for turgåere på Alvdal Tynset Sport. Også i år ble kurset
godt besøkt.

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 et løypekartet i farger. Brosjyra er i sin helhet
finansiert av annonser. Distribusjonsmåten bør vurderes i kommende år. Totaldistribusjon til
alle husstander krever et stort opplag.
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 adressen 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. Skistua
og Volsvangen la også ut informasjon om tilbud, vær og temperatur dirkte på nettet de dagene
de hadde åpent. Webcamera og værstasjon på Svarttjønna, som eies og driftes av Eidsiva,
fungerte godt gjennom hele sesongen. Siden det er mulig for alle å legge inn meldinger på
nettet ble det lagt ut en del løpende informasjon om været.
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 og snøscooter ligger
på ca. kr 170 000,-. I tillegg kommer kapitalkostnader/avskrivninger.
Turlagets spillautomat har gitt laget en ekstra inntekt på kr 86 081,- siste året. Denne
ordningen blir avviklet fra sommeren neste år.

Årets resultatregnskap er gjort opp med et pent overskudd. Dette skyldes at gjeld på
løypemaskina er nedbetalt og at inntekter fra spillautomaten har vært gode. Årets drift har
forbedret likviditeten med kr 136 280,-. Av dette er det brukt kr 77 000,- til ny snøscooter.

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.
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 TIF 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 sponsorene finnes på turlagets hjemmeside.
Tynset, den 8. november, Styret for Tynset Turlag
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