
HANDLINGSPLAN FOR HOLTÅLEN TURFORENING 2023 - 2024

NÅSITUASJON ØNSKET SITUASJON STRATEGI

ADMINISTRASJON Styret består av 8 personer

Leder og nestleder fra hver
sin bygd

Begge bygder skal være
representert

Begge kjønn skal være

representert

4 fra hver bygd i styret

Tydelig rollefordeling i
styret

Konstituering i det nye styret, sørge for
rolleavklaring

Tilstrekkelig mange som kjører
løyper og fordeling av kjørere i
løypenettet

Godt koordinert
løypekjøring i både
Haltdalen og Ålen

Ha nok kjørere tilgjengelig

Vaktlister etableres

En koordinator på øst- og vestsiden i
Ålen etableres

Opprettholde koordinator-ordningen i
Haltdalen

Arrangere samling for løypekjørere ved
avsluttet sesong, for evaluering og
anerkjennelse

Vurdere oppstartmøte med aktuelle
løypekjørere i oktober

God kontroll på maskiner og
utstyr

Opprettholde god kontroll på
maskiner og utstyr

Vurdere alternativ for GPS på maskinelt
utstyr
Redusere antall GPS-enheter

Arrangere fellesturer når
smittevernreglene tillater det,
og etter enighet i styret

All aktivitet skal være
forankret i styrevedtak

Styret utfører sine oppgaver i tråd med
føringer i HTF sine vedtekter.

To turansvarlige i styret, en fra hver bygd

Fellestur til Holtsjøen, søndag 16.april





UTSTYR To løypemaskiner
1 HTF Scooter
6 slodder m/sporsetter
3 sporkjelker i Ålen og 2 i
Haltdalen, Grønset.
8 GPS ‘er (+)
Vester med logo

Vedlikeholde og beholde
utstyret i så god stand som
mulig

God oversikt over utstyr

Sørge for gode lagringsplasser, sikker
transport og avtaler om henting og
oppbevaring av utstyr

Godt vedlikehold av maskiner og utsyr

Gode rutiner ved start og avslutning av
sesong

Merking av utstyr

OPPDRAG I henhold til vedtekter:

Kjøre skiløyper til allmenn
benyttelse/ på vegne av
medlemmene i
vintersesongen

Kjøre for Ålen IL og HIL

Tilgjengelige løyper i
kommunen gjennom hele
vinteren

Nykjørte løyper hver helg

Oppkjøring av spor til skoler
og barnehager i kommunen

Avtaler med grunneiere må ordnes:
Østsia i Ålen

Opprettholde kontakten med
hytteforeninger og inngå avtaler

Kjøre løyper hver helg om vær og føre
tillater det

Planlegging av traseer i samarbeid med
hytteforeninger, IL og andre aktuelle

Samarbeide med skolene og
barnehagene.



OPPDRAG Mangelfullt arkivsystem Arkivsystem bør finnes,
både digitalt og fysisk

Sette i gang jobb for etablering av
bedre systemer

Fellesturer vinter og sommer Lavterskelturer for familier

Samarbeid på tvers av lag
og foreninger

Ta kontakt med o- grupper, idrettslag
og 4H m.fl.

Merkeprosjektet: Samarbeid
med andre lag og foreninger
om felles merking og
informasjon

Sette opp infotavler

Godt merkede løyper/stier,
og god informasjon om
utfartssteder

Samarbeide med Friluftslivets
ferdselsårer

MEDLEMMER Redusert medlemstall Beholde og øke
medlemsantallet

Øke aktiviteten på
sommerstid; fellesturer

Informativ nettside og FB

Vervekampanjer – individuelt,
personlig

Giroer for innbetaling vedlegges
Skiguiden

Medieomtale

Informasjon

Prioritere løyper i områder med ro og
stillhet

Økt bruk av informasjon og
opplysninger om VIPPS på sosiale
medier



MEDLEMMER Manglende informasjon og
synlighet på kommunesiden

Være lett synlig på
kommunesiden

Ønske om å få plass på Hei
Holtålen sine sider

Kontakte kommunen med en slik
forespørsel

INNTEKT Medlemskontingent

Skiguiden – annonser

Haltdalskalenderen, - salg og
annonser.

Offentlige tilskudd og gaver

Fortsatt god økonomi Søke midler, - følge med på utlysing av
midler og søknadsfrister

Gi ut Haltdalskalender årlig, ferdig
oktober

Skiguide, ferdig november

Verve medlemmer
Mangelfull informasjon om
mulighet for å gi en gave

Informasjon i løypene som
gjør at brukerne donerer en
gave

Informasjonsplakat ved skiløypene,
med VIPPS-nummer for
gaver/dagsstøtte

Økt fokus på Østsida
Liten inntekt på
grasrotandelen

Flere velger å gi
grasrotandelen til HTF

Oppfordre folk til å gi HTF
grasrotandelen, i sosiale medier og
plakater

UTGIFTER Drift og avskriving av
maskiner og utstyr

Mest mulig kostnadseffektiv
drift

Sørge for midler til utskifting av
maskinparken etter behov

Godt vedlikehold gir mindre behov for
reparasjoner


