FYSAK-fadderens oppdrag
Generelt
Være ansvarlig for èn FYSAK-topp i Tynset. Hensikten er å fremme folkehelsa, ved få folk til å ta
gjentagende turer til noen ”nærtopper”. Toppene skal tilrettelegges slik at også de som er ukjent i
området finner fram, og slik at alle turgåere får en god og positiv opplevelse.
Planlegge og etablere










Tynset turlag har gjort i stand kasser inneholdende ei plasteske med bok og skrivesaker.
Hensikten er at de som går på toppen kan skrive navnet sitt i boka hver gang de besøker toppen.
Fadderen setter opp kassa på toppen. Kassa skal stå ute hele året. Vaier eller annet det som er
nødvendig for oppsett av kassa kjøpes av fadderen. Utgiftene refunderes av turlaget. Send eller
lever kvitteringer til kasserer Bjørg R. Brændvang, Holmengata 14E, 2500 Tynset, tlf 90622187.
Oppgi ditt eget kontonummer.
I samråd med Ti-på-topp-sjef Grete Steihaug, finne ”den beste” veien til toppen, og hvor det er
hensiktsmessig å parkere. Vurdere om det er aktuelt med to ruter slik at det kan bli en runde.
Gjøre eventuelle avklaringer med eier av vei eller grunn. Oppfordres det til parkering i nærheten
av hytter/hus, må eier kontaktes
Rydde stien / traseen opp til toppen, der det er nødvendig. Turlaget disponerer ei ryddesag.
Denne kan lånes ut. Kontakt Helge Haug, tlf 917 56 706
Merke stien med FYSAK-merker. Tenke i gjennom behovet for skilt. Det bør minimum være et
skilt med navnet på toppen der stien starter. Behov for merker og skilt (og retning på pila)
meldes til Jan Inge Grøndalen, tlf 90600614, epost: jan-inge.grondalen@tynset.kommune.no
Toppen skal beskrives på turlaget sin hjemmeside (www.tynsetturlag.org) Kontakt webansvarlig /
lag en beskrivelse. Web-ansvarlig er Magnar Often tlf 90167813, epost:
magnar.often@gmail.com

Årlige oppgaver
 Holde stien ryddet.
 Vedlikeholde merking og skilt
 Se til at kassa-, og at bok og
skrivesaker, er i orden
 Tell opp om høsten, pr. 1. oktober,
antall besøk siste året . Rapporter
resultatet på skjema på
hjemmesiden eller send til Magnar
Often, Aumliveien 31, epost:
magnar.often@gmail.com
 Resultatet vil bli lagt ut på turlaget sine hjemmesider. (www.tynsetturlag.org)

