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INNLEDNING
Styret har i 2020 avholdt 5 styremøter og behandlet 26 saker. I tillegg har vi hatt mye
kommunikasjon og tatt noen diskusjoner og avgjørelser via messangergruppa vår.
Covid har selvfølgelig preget aktivitetene som var besluttet gjennomført, men har ikke
nevneverdig gått utover skispor. Skispor har vært det avbrekket brukere kunne
benytte med gjeldende Covid-regler, og har vært et populært tilbud. Så til alle våre
frivillige i Haltdalen/Ålen; dette er deres fortjeneste, tusen takk for innsatsen!

I tillegg har arbeidsgruppene i Ålen og Haltdalen hatt egne arbeidsmøter for
planlegning og drift i disse områdene der hovedaktiviteten er å tilrettelegge og
koordinere kjøring av skispor.

En stor del av jobben i arbeidsgruppene er arbeid med produksjon av
Haltdalskalender og Skiguide.
Haltdalskalender og Skiguide bidrar med vesentlig midler til drifting av HTF. For 2020
er det ett overskudd på produksjon av Haltdalskalender kr 45000,- og Skiguide kr
45.000,-.

Publiserte kjøreplaner i Skiguiden har blitt mer veiledende enn praktiske, ettersom vi
har mer fokus på værforhold for at sporene skal stå seg best mulig. Til vinterferie og
påske kjører vi flest mulige løyper, slik at alle har løyper i nærheten av der de bor
eller der de er på hytta. HTF har jobbet med å styrke kjørerstallen, slik at vi klarer å få
vedlikeholdt større deler av løypenettet i løpet av formiddagen når det er stort trykk i
kommunen.

AKTIVITET / DAGLIG DRIFT

Ålen:
Det jobbes fortsatt for å få på plass avtaler med grunneierne om tillatelse til
løypekjøring over eiendommer. Det gjenstår noen i Børson-traseen før vi skal jobbe
med Østsia.
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Løypemaskin i Ålen har fått mer lys, og det er kjøpt inn mer utstyr til skogrydding. I
november og desember 2020 ble det lite snø og derfor bare notert 14 timer kjøring.
I påska 2020 ble det ikke det helt store innrykket i løypene, men vi preparerte som
om det skulle vært en normal påske.
Vi vil presisere at alle løyper som skal kjøres på vegne av HTF, både i Ålen og
Haltdalen, må være godkjente, og kjørere av skuter og løypemaskin skal ha
kjøretillatelse fra styret, samt refleksvester med HTF-logo på.

Løypesjåfører avd Ålen
Per Erik Løberg (LM), Olaf jensvoll (LM), Marius Jermstad (V), Anders Bakken (V),
Jan Arild Sivertsgård (V), Hans Inge Åsen(V/Ø), Esten Tronsaune (Ø), Arvid Bårstu
(Ø), Jan Tore Ness (ø), Truls Tronsetås (ø), Runar Iversen (ø), Stein Ove Finland (ø),
Stian Grønli (ø), Henrik Thorsvoll Langeng (ø), Jo Sindre Moen (V). Kjell Tore
Magnussen (Ø) og Kjetil Grønli (ø)
Vaktliste er satt opp på løypemaskin der de tar annenhver uke, og samarbeider med
skutersjåfører om vedlikeholdet av spor ut ifra planlagte løypemaskinturer.
Skuterkjørerne har kommunisert seg imellom på en messengergruppe, for å ha
fleksibilitet og oversikt over planlagte aktiviteter og utstyrsplassering/handover.

Utstyr avdeling Ålen:
1 stk Løypemaskin, betjent av 2 sjåfører. Jobbes med garasjeløsning.
1 stk Lynx Commander 900ACE. Stasjonert Flya/Olaf Bakken
2 stk BK slodd med BK sporsettere. Stasjonert på Flya og skisentret (skisentret og
HTF eier denne 50/50)
2 stk sporsettere med stavkomparatorer. Stasjonert Holla og Flya
1 stk sporsetter. Stasjonert Kjølidal/Riasten for påskeløyper
3 stk GPS fra Skisporet, en montert i løypemaskin, en på skisentret og en på Flya.

Utstyr avdeling Haltdalen:
-Sporkjelker, en Monark og en GK slodd med sporsetter. Stasjonert på Grønset.
-3 stk. GPS for sporing av løyper på skisporet.no, en står i løypemaskina, en er på
Grønset og en er på Nordpå fjellhotell.
-1 stk. løypemaskin, type Prinoth Husky 2012 modell.
-En flott garasje i Aunegrenda, som fungerer meget bra.
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I Haltdalen startet vi årets sesong 12.12 med spor Meenget til Hultdalsvollan.
Det er kjørt spor i lysløypene til trening og lysløyperenn. Det er kjørt 160 timer,
dieselforbruk er 1792 liter, i gjennomsnitt 11,2 liter pr. time. Løypemaskina har
fungert veldig bra uten store reparasjoner.

Maskinkjørere i Haltdalen:
Harald Moen, Inge Martin Ranøyen, Rolf Rønning og Stein Ingulf Ranøien.
Rolf Rønning er også fast reparatør for begge maskinene som HTF har.
Kjørerne Arnt Heksem og Gunnar Bjørgård har deltatt i vedlikehold og reparasjoner.

Grønset til Litjnålsjøbekken og til Gapahuk ved lille Bellingsjø kjøres for det meste på
dugnad med snøscooter. Inneværende sesong er det anskaffet GPS slik at løypene
blir markert på Skisporet når de kjøres.
Snøscooterkjørere er Atle Melien, Jan Bjørnar Grønset og Jon Kåre Flatberg.

Vi har i sesongen ryddet mye skog for å komme fram med løypemaskinen.
I samarbeid med Haltdalen IL, har vi bygget bro over Tverråa. Det har vært mye
problemer for å passere Tverråa fordi mildvær førte til at snøbroen ble vasket bort.
Nybroen fungerer meget bra.
Vi fikk gratis tomt for bygging av garasje til løypemaskinen i Aunegrenda. Tomten er
ved avkjørselen til Nordaunvegen og er en meget fin plassering for at vi kan ha
maskinen mest mulig i garasje. Garasjen ble i 2020 ferdigstilt og er tatt i bruk denne
vinteren. Dette vil lette for både tilsyn, vedlikehold og reparasjoner. Garasjen gjør at
maskinen kan tas i bruk varm, og fri for snø og is. Garasjen ble bygget på dugnad og
HTF vil rette en stor takk til alle, som på ulike måter, bidro til at dette arbeidet kunne
gjennomføres.

Fellesturer
Grunnet Covid 19 har det ikke blitt arrangert fellesturer i 2020.

Merkeprosjektet
Dette prosjektet har dessverre ligget i skuffen og må få litt fokus nå som vi har lært å
avvikle møter under Covid. Hovedmålet er fortsatt å sette opp informasjonstavler på
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aktuelle utfartssteder, samt merke opp turstier, trimposter, skiløyper, turorientering og
fjelltrimposter, og få publisert det på de respektive organisasjonenes hjemmesider,
vår hjemmeside og på kommunens hjemmeside.

INFORMASJON / KOMMUNIKASJON

HTF jobber aktivt for at oppdatert informasjon om løypekjøring legges ut på vår
Facebookside og har oppfordret til at forbedringsforslag sendes til styret og ikke
legges ut på kommentarfelt. Dette ser det ut til at det fungerer bra.

Skisporet.no skal alltid være oppdatert ved bruk av GPS, og vi jobber med å skaffe
mer utstyr for at flere har tilgang på GPS for oppdatering.

For henvendelser og spørsmål til styret, anbefaler vi å sende e-post til:
post@htf.no

MEDLEMSKAP

Holtålen Turforening er en medlemsorganisasjon, som utfører oppdrag på vegne av
medlemmene, og der medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden.

Medlemstall for 2020:
Enkelt: 82. Familie: 158. Total: 240

ØKONOMI

Det er et mål for HTF å sikre et årlig resultat som går i balanse. Det betyr blant annet
at vi må dekke de årlige avskrivningene på maskinene. Årets resultat viser et
overskudd på kr 94 783,21.
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Driftsinntektene for 2020 er på kr 492 189,79 mot 486 082 for 2019. driftsutgiftene
har gått ned med 15 693,67 kr fra forrige år. Medlemskontigent, bidrag fra
idrettslagene, annonser i Haltdalekalender og Skiguide er de største inntektskildene
som vi er helt avhengige av. Avskriving maskiner, drivstoff og vedlikehold på
maskiner er de største utgiftspostene.
Vi har en sunn økonomi. Egenkapitale er på kr. 1 751 522,11,- og likviditetsinnskudd i
banken er på kr. 684 242,69 pr. 31.12.2020.

Styret velger å ikke foreslå økt medlemskontingent i år. Kontingent for enkeltmedlem
holdes på kr 500,- og tilsvarer kostnaden for en halv times kjøring med løypemaskin.
Familiemedlemsskap: Kr 700.

HANDLINGSPLAN

HTF har hatt glede av handlingsplanen og har gjennomført anskaffelser som ble
identifisert under arbeidet med planen. Styret vil legge ut egen sak på årsmøtet med
nytt forslag til handlingsplan. Denne må årsmøtet godkjenne, da dette er
handlingsrommet for styrets aktiviteter.

SLUTTORD
Holtålen Turforening (HTF) er en organisasjon som er basert på frivillig arbeid. Det
er utrolig mange som legger ned mye arbeid i å gi mulighet for gode skiopplevelse til
bygdafolket, turister og andre besøkende. Medlemskontingenten utgjør en stor del av
inntektene, og HTF ønsker flere medlemmer da dette gjør oss i stand til å
opprettholde og forbedre dagens tilbud. Jo flere betalende medlemmer, desto bedre
drift og vedlikehold, flere kilometer oppkjørte spor. Vi takker alle som er medlemmer i
HTF og ønsker andre velkommen.
HTF har gode sponsorer og bidragsytere noe vi setter umåtelig stor pris på. Uten
disse kunne vi ikke tatt de store investeringene.
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Holtålen kommune er en av de større hyttekommunene i Trøndelag. Holtålen kan by
på fjell, vidder, fiskevann og flotte naturopplevelser. Det er derfor naturlig at
kommunen reklamerer med attraktive løype- og turmuligheter i vakkert naturterreng.
Dette skaper forventninger av brukerne. Alt arbeid i HTF er basert på frivillig
arbeidskraft og midlene til å kjøpe og vedlikeholde moderne utstyr kan av og til være
begrenset. Likevel arbeider HTF og medhjelperne hardt for å gi gode skispor og
traseer til de som oppsøker løypenettet vårt. Vi håper at brukerne er fornøyde med
innsatsen og setter pris på det arbeidet som gjøres.
Holtålen turforening ser klart for seg at forventningene om tilrettelagte turløyper,
sommer som vinter, ikke vil bli mindre, men heller større. Vi er innstilt på å gjøre vårt
for å innfri dette og satser på at enda flere vil bidra sammen med oss i arbeidet
framover.

Til slutt vil vi rette en STOR TAKK til alle våre frivillige løypekjørere som står opp
tidlig om morgenen også i helger og høytider for at alle skigåere skal ha flotte spor å
gå i når vi har nytt en lang og god frokost. Uten dem hadde ikke dette arbeider vært
mulig.

Hilsen styret

Frank Gunnes Mikkelsen, leder

Stein Ingulf Ranøien, nestleder

Therese Husebø Ranøien, sekretær

Grete Kjellås, kasserer

Gunnar Bjørgård/ Jorun Rønning, styremedlem

Eli Johanne Gundersen, styremedlem

Gudrun Sletten, styremedlem

Stian Sundan Grønli, styremedlem
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