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Styret har hatt 6 styremøter.
Medlemstallet har vært stabilt det siste året. Turlaget har 208 familiemedlemmer og 163
enkeltmedlemmer. Av disse har 21 adresse utenfor Tynset kommune.

Løypenettet
Turlaget kjører hver vinter et løypenett på ca 106 km. Det ble denne sesongen ikke gjort store
endringer på traseene fra forrige år. Fast mannskap på maskinen har 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. Det har vært kjørt skøytetrasé fra Tylldalskjølen, rundt Grashavern og ned til
Haverslia Skistadion hele vinteren. På senvinteren ble det kjørt skøytetrasé over Grønfjell og
Åsan rundt. Det er inngått avtale med Sindre Gjelten og Leif Arne Harsjøen om supplering av
løypenettet på Åsan med scooterløyper.

Turløypesprosjektet
Prosjektet skal ferdigstilles i 2004. Det har denne sesongen blitt gjort sluttarbeidet på
planering og merking i traseene. Skiltene er i hovedsak ferdig produsert og satt opp. Rotary
har gjort en stor jobb for Turlaget med å sette opp skiltene i Aumdalen. 5 oppslagstavler er
under produksjon og skal settes opp på Tylldalskjølen, Brydalskjølen, Åsan Kvannrøsta og
Haverslia skistadion.
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Ti på Topp
Toppene i år har vært Rødalshøa, Kolletvola, Kommeren, Abbelvola, Måna, Storåsen,
Gjersjøhøgda, Hælfjellet, Tjuvholdtangen og Store Sølnkletten.
Antall solgte kort: 285
Antall som har besteget alle 10 toppene: 55
Antall som er med i trekningen: 147
Rødalshøa ble satt ut som påsketopp. Toppene var i år satt opp med kartreferanse i
sesongprogrammet og anbefalte ruter til toppen var å finne på turlagets hjemmeside.
Årets fellestur gikk til Tjuvholdtangen den 20. juni med besøk i Tjuvholet. Det deltok 60
turgåere i alderen 3 mnd til over 70 år. Kåre Guldvik var guide og kjentmann. Anders Often
deltok som botaniker. Han fortalte om floraen i området. Deltakelsen er et tydelig signal om at
turlaget bør vurdere å arrangere flere slike turer.

Informasjon
Sesongprogram
I samband med at Tynset turlag var 20 år i 2004 ble det utgitt et noe mer påkostet
sesongprogram enn tidligere. Folderen var på 16 sider flerfargetrykk og ble i sin helhet
finansiert av våre sponsorer. I brosjyra er det i tillegg til vanlig stoff om 10-på –topp og
løypekjøring også en artikkel om turlaget sin historie. Løypekartet ble også presentert i farger.
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
Turlaget fikk høsten 2003 sin egen hjemmeside med eget domene. Adressen er
www.tynsetturlag.org Her kan medlemmer og andre finne stoff om turlagets aktiviteter. Her
finnes løypekart, diskusjonsforum og nyheter. I samband med 10-på-topp kan de som ønsker
det legge inn anbefalte ruter og turbeskrivelser. På diskusjonsforumet ble det i vinter lagt inn
flere innlegg om løypekjøring. Det var i første rekke medlemmene i styret og de som satte ut
kassene som benyttet mulighetene for å legge inn turbeskrivelser knyttet til den enkelte topp.
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.
Det er mulig å kontakte turlaget gjennom hjemmesiden eller på epostadressen
leder@tynsetturlag.org

Økonomi
Turlagets løpende utgifter er i hovedsak bundet til lagets løypemaskin som i år 2000 ble
innkjøpt for kr 1 040 000,-. Årlige driftsutgifter knyttet til maskina ligger på kr 123 000,-. I
tillegg kommer kapitalkostnader. Banklånet på maskina er nå nedbetalt og det gjenstår
kr 300 000,- av et lån gitt av Tynset kommune.

Postadresse
Aumliveien 31
2500 Tynset

Telefon
62481041

Internett
E-post: leder@tynsetturlag.org
Web: tynsetturlag.org

Som følge av gode inntekter fra en spilleautomat har turlaget de siste 2 årene hatt en brukbar
økonomi. Denne inntekten har imidlertid blitt borte i 2004 på grunn av konkurs på
utplasseringsstedet. Uten denne inntekten vil ikke turlaget kunne forsette med dagens drift når
en tar i betrakting at laget må skifte ut dagens løypemaskin om noen år og at driftsutgiftene vil
øke med en gammel maskin. Turlaget må derfor enten redusere dagens standard eller volum
på løypekjøringa eller øke inntektene.
Det ble i foregående år forsøkt å innføre noen fordeler knyttet til det å være medlem i turlaget
ved at det ble inngått en avtale om rabatt på avgift på Aumdalsveien og rabatt på Statoil. Dette
har gitt liten effekt på medlemstallet.
Årets resultatregnskap er gjort opp med et underskudd. Dette skyldes at turløypeprosjektet er
ført ut av regnskapet. Summen blir her negativ fordi et forskudd ble ført som inntekt i
fjorårets regnskap.

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 Volsvangen 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.
Rotary har i år hjulpet turlaget med oppsett av alle skiltene i Aumdalen.
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 er finnes på turlagets hjemmeside.
Tynset, den 3. november
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