ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG
2014
En vital 30-åring
De to siste årene har det vært ekstra stor aktivitet i Tynset Turlag.
Tynset Turlag ble stiftet på initiativ fra Bjarne Grandum i 1984.
I forbindelse med årsmøtet 21. mars 2014 ble Turlagets 30-årsjubileum markert.
Dette skjedde på Skistua med styret, innbudte gjester og medlemmer til stede.

Organisering
Styret
Leder Jan Inge Grøndalen
Økonomiansvarlig Bjørg Røsteggen Brændvang
Løypeansvarlig Magnar Often
Sekretær Bernt R. Hansen
Styremedlem Gunn Torill Ryen
Ti-på-toppansvarlig Eldbjørg Kalbækken
Varamedlemmer: Arne Sandbakken, Øyvår Oldertrøen
Styringsgruppe stifadder-prosjekt
Tore Stubbe
Kristin Siksjø
Marit Eggen Nyaas
Revisorer
Olaug Grue
Hans Olaf Often
Valgkomite
Erling Brekken, leder
Annar Vangen
May Solveig Barmoen
Styret har hatt 6 styremøter og 1 arbeidsmøte og ellers telefon/mail kontakt etter behov.
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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.. Det bør være grunnlag for å øke
medlemstallet ytterligere.
Tabellen nedenfor viser antall betalte medlemskap de 4 siste årene.
Type medlemskap
2014
Familiemedlemskap, kr 500,-:
302/ 515
Enkeltmedlemmer, kr 300,-:
213
Herav medlemmer med adresse utenfor Tynset kommune 79

2013
300/ 518
218
79

2012
2011
268/ 478 256/ 462
210
206
75
71

Vi har stabilisert medlemstallet på over 500. Men med Turlagets tilbud i dag, bør det være
potensiale for å få flere medlemmer. Hva med 550 ?

Løypenett og løypekjøring
Turlaget kjører hver vinter et løypenett på ca 110 km. Det ble denne sesongen startet på en
oppgradering og omlegging av løypenettet, se under prosjekter. I tillegg har de rodeansvarlige
på de forskjellige parsellene gjennomført ryddearbeid i eksisterende løyper. Oversikt over
hvem som har påtatt seg rodeansvar finnes på nettsidene.
Fast mannskap på maskinen har vært Arne Graven, Gunnar Smedplass og Jonny Dalbakk som
gjør en meget god jobb for alle som bruker løypenettet i Tynset.
Arne G avsluttet sin karriere som løypekjører i 2014. Han har utført en fenomenal innsats for
Turlaget og har vært en foregangsmann når det gjelder løypepreparering i regionen. Han ble
fortjent hyllet på jubileumsfesten sammen med Helge Haug, også han løypekjører og «alt
mulig mann» gjennom en årrekke.
Turlaget har kjørt løyper for Tylldalen IL og TIF - Skigruppa i tillegg til noe leiekjøring for
private. Det ble også i år gjort avtale med Tolga Turlag om kjøring av løyper fra Åsan til
Åsvangen i Vingelen og med Ørdet hyttefelt om kjøring i hyttefeltet.
Vi bruker nå snøscooter mer til løypepreparering. Det er særlig aktuelt for oppfrisking av
løyper ved urolig vær. Det blir også kjørt særskilte skuterløyper. Løypesjefen har etablert ei
gruppe med frivillige scooterkjørere som gjør en flott dugnadsinnsats for Turlaget.

Prosjekter
Økonomi
Det bør være et realistisk mål i 2015 å øke medlemstallet og stabilisere sponsorinntektene.
Ny løypemaskin
På årsmøtet kunne vi bl.a. feire at vi nettopp hadde kjøpt ny løypemaskin.
Dette ble mulig takket være en svært vellykket innsamlingsaksjon blant
Turlagets medlemmer, store tilskudd fra Tynset kommune og vår nye hovedsponsor
Tolga-Os Sparebank og andre bidrag.
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Ny sporsetter til scooter
Turlaget er i ferd med å investere i nytt sporsetterutstyr for snøscooteren. Med bedre utstyr til
scooteren kan vi lage bedre løyper når scooteren benyttes, og vi kan også spare penger ved at
scooteren noen ganger kan benyttes i stedet for løypemaskinen.
Utbedringer i løypenettet
I 2013 og 2014 er det nedlagt ekstra mange timer i dugnadsarbeid for å forbedre
løypenettet. Det er laget ny løypetrasé fra Arnemovangen til Engevangen
i Aumdalen. Det er også laget ny trasé fra den nye Skihytta til tylldølene
mot Gravsvangen. I 2014 er det benyttet gravemaskin for å planere
disse strekningene. I tillegg er traséen fra Sandbakken-hytta til Langsetra
utvidet i bredden og planert. Disse endringene bidrar til at vi trenger mindre
snø enn tidligere før vi kan starte å kjøre løyper.
Scooterløypa som går forbi Volsvangen fra Brydalskjølen er lagt om ved Volsvangan,
på en strekning der løypa var ekstra vindutsatt.
På Grønfjell blir løypa kjørt via Brydalstjønna som en permanent ordning.
Løypekrysset før familiegropa blir flyttet litt oppover slik at løypa mot Brydalstjønna
blir gående mer skjermet i skogen.
Løypa som går fra Grønfjelliveien, forbi Hugudalsvangan til Lauåsvangan ble ryddet i en
bredde som gjør det mulig å kjøre med løypemaskin også på denne strekningen.
Skilt og informasjonstavler
Turlaget fikk i 2013 innvilget en søknad om støtte fra Hedmark fylkeskommune
og Gjensidige. Tilskuddet på kr 210000 benyttes til nye skilt og informasjonstavler
i løypenettet. Skiltene og informasjonstavlene blir satt opp
høsten 2014 og våren 2015.
Samarbeid med grunneierne
Tynset Turlag har et godt samarbeid med grunneierne som eier grunn der
løypenettet går. En betydelig del av løypenettet er lagt på seterveier. Stadig
flere av disse veiene blir brøytet om vinteren. Dette medfører behov for at
deler av løypenettet må få nye traséer ved siden av, eller i nærheten av,
tidligere traséer. Et fortsatt godt samarbeid med grunneierne er viktig hver
gang det blir behov for å endre deler av løypenettet.
GPS. – Skisporet.no. Det er montert GPS i løypemaskina og på scooter som sender
opplysninger til nettstedet Skisporet.no. Informasjon herfra kan fortløpende følges på
hjemmesida.
På nettsida blir det i tillegg lagt ut fortløpende informasjon om hva vi planlegger å preparere
når, og hva som blir kjørt med scooter.
FYSAK –topper er et tiltak som vi følger opp. Vi har valgt ut 12 relativt sentrumsnære
topper rundt omkring i hele kommunen. Der er det satt ut kasser i rustfritt stål med bok som
ligger ute hele året. Har nå merket med skilt til toppene og ryddet stier og parkeringsplasser.
Hver topp har egen fadder som passer på kassa og vedlikeholder merking og stier.
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Havern hadde mest besøk med 1950 registrerte. Deretter fulgte Fåsten og Måna.
Stifadder-prosjektet
Stifadder-prosjektet, som ble startet i 2013, medfører også stor aktivitet.
Mange har meldt seg som stifaddere. Stiene blir ryddet og vedlikeholdt. De
vil også få nye skilter. Dette arbeidet er i gang og fortsetter i 2015
Prioritert arbeide høsten 2014 har vært å planlegge realisering av sentrumsnære turstier langs
Glåma :
- «Nebyrunden»
- « Tynset bru – Å-brua»
- «Kjærlighetsstien / Allmannveien»
Dette gir grunnlag for enda en spillemiddelsøknad fra Turlaget.

Vinterstier
Ikke alle går på ski. Noen foretrekker fotturer, også om vinteren.
Turlaget tråkker vintersti fra Haverslia, langs Tylldalsveien - Infiltrasjonsbassenget Motorsenteret og rundt Ripan. Hensikten er å gi et tilbud om turstier hele året, utenom
sentrum og brøyta veier. Vi håper dette også vil avlaste de vanlige løypene for gående.
Fastheten i stiene vil selvsagt variere etter snøforholdene, men til tider vil det også være et
godt tilbud for joggere. Parkeringsplassen på Ripan blir brøytet av Tynset kommune.
Vinterstien er et treårig prøveprosjekt med 2014 som første år. Skal dette forsette ut over tre
år må det innhentes ny tillatelse fra Tynset kommune.

Ti på Topp og Barne fem på topp
I forbindelse med 30-årsjubileet ble Ti på topp utvidet til å være 12 topper.
men max poengsum til adelskalenderen var likevel 100.
38 personer besøkte alle 12 toppene. 10 av toppene lå på kommunegrensa og 6 var felles med
naboturlag. Det var 5 fellesturer i år.
Årets Ti-på-topp var:
Skorsåhøgda,Firkanthøgda, Brennhøgda, Knausen,Sætertangen, Sandfjellet, Kletten,Medhøa,
Veslvola G, Tron Ø.Topp, Forollhogna, Stororkelhøa
2014
2013
2012
2011
Antall solgte kort
158
151
126
150
Antall som har besteget alle 10 toppene
59
48
41
50
Antall som er med i trekningen:
76
84
62
70
Årets Barne-fem-på-topp var
Veslvola G, Veslvola B, Knausen, Svartberget, Oppmåshøa
2014
2013
Antall solgte kort
86
98
Antall som har besteget alle 5 toppene
30
41
Antall som er med i trekningen:
30
41
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21
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111
30
30
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Arrangementer
4. juni:
15. juni:
13. juli :
3. august:
17.august:

Fellestur med Rendalen, Skårsåhøgda
Veslvola, Garvikåsen
Fellestur med Alvdal, Tron Østre-topp
Fellestur med Tolga, Sætertangen
Fellestur med Os, Forollhogna. Middag som avslutning

I tillegg hadde vi åpent 2 helger på Skistua i oktober og november med godt besøk.

Informasjon
Sesongprogram
Brosjyre med flerfargetrykk sendes ut hvert år rett før jul. 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 til potensielle
nye medlemmer. Sesongprogrammet er lagt ut på Mælanvangen, Skistua og i kasse i krysset
ved Stenersenhytta og i tillegg på Statoil, Alvdal Tynset Sport og Biblioteket.
Internett
Turlagets nettside er funksjonell og god.
Turlagets adresse 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 har åpent. Webcamera og værstasjon på Svarttjønna fungerer gjennom sesongen.
Det er positivt med GPS-sender både på maskina og scooter som gir fortløpende informasjon
om løyper på Skisporet.no !
Det er mulig å kontakte Turlaget gjennom hjemmesiden, på Facebook eller på e-postadressen
leder@tynsetturlag.org
Samarbeidspartnere
Vi samarbeider med DNT- Nordøsterdal , DNT-Ung, Barnas Turlag og Tynset
Frivilligsentral. Gjensidig nytte.

Økonomi
Økonomien i Turlaget er solid. «Aksjon ny Løypemaskin» og jubileumsåret ga oss et løft.
I tillegg har Turlaget fått prosjektmidler gjennom flere søknader de 2 siste årene.
Men vi hadde håpet på at økt aktivitet og enda bedre tilbud fra Turlaget, hadde gitt utslag i økt
medlemstall.
Turlagets løpende utgifter er i hovedsak knyttet til drift av lagets løypemaskin og snøscooter.
Regnskapet viser et overskudd på kr 146.070. Regnskapsførte ordinære avskrivninger er på
kr 90.500. I tillegg er det avskrevet kr 270.000 på løypemaskina. Det tilsvarer
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momskompensasjonen. Vi har ingen gjeld pr. 31.12.2014. Har kr 1.058.762 på bankkonto.
Økonomien er god, og vi bør tilstrebe overskudd på minimum kr 50.000 årlig for videre
oppbygging av egenkapital.
Tilskudd:
- Turlaget er tildelt kr 210.000 fra Hedmark Fylkeskommune, Innlandsprosjektet. Det
er til merking og gradering av løyper og stier. Prosjektet fullføres i 2015.
- Jubileumsgave fra vår tidligere samarbeidspartner og bankforbindelse, Sparebanken
Hedmark
- Sponsoravtale med vår nye samarbeidspartner, Tolga- Os Sparebank

Gode medhjelpere
Løypekjøring er den sentrale aktiviteten i Tynset Turlag. Gode løyper betyr mye for
lokalsamfunnet og det har løypekjørerne det siste året levert med god kvalitet.
Nå snakker vi om «dagens løyper» og ikke lenger bare om «helgas løyper»!
Skistua i Havern og Volsvangen på Åsan er populære stopper for turgåerne, og vi føler det er
flotte tilbud til publikum. En positiv tilvekst er Tylldalen sin nye Skihytte, gratulerer !
Flere 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.
Stifadderprosjektet og FYSAK prosjektet har ført tilbudene Turlaget leverer enda et skritt
videre. Vi har nå til sammen over 80 hjelpere som bidrar til at Turlaget kan levere gode
løyper, stier og topp-tilbud året rundt.
Uten sponsorer og aktive medlemmer ville det ikke være mulig å drive Turlaget slik det gjøres
i dag. Oversikt over sponsorene finnes på Turlagets hjemmeside.

Tynset, den 24. februar 2015
Styret for Tynset Turlag
Jan Inge Grøndalen
Leder
Bernt R. Hansen
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Sekretær
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