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Sak 4  Årsmelding for Holtålen Turforening 2018  

Styret har i 2018 bestått av:  

Leder:   Vidar Støvne til 19/3, Laila Folde fra 20/3        

Nestleder:  Stein Ingulf Ranøien                                           

Sekretær:  Hildegunn Prytz Djupdal til 1/9, Synnøve Lillevold fra 1/9   

 

Hildegunn Prytz Djupdal søkte om fritak fra styrevervet 1/9 2018, Jon Lars Hofstad tiltrådte 

som nytt styremedlem fra samme måned. 

 

Kasserer:  Jan Ove Nesvold til 19/3, Bente Botnan fra 20/3   

    

Styremedlem/sekretær: Synnøve Lillevold    

Styremedlem:  Per Olav Lian       

Styremedlem:  Gunnar Bjørgård 

Styremedlem:  Arnt Heksem   

Varamedlem:   Anita Fodor Talsnes 

   Jon Lars Hofstad (styremedlem fra 1/9)  

Revisorer:  Jan Bjørnar Ranøyen  

                              Hans Grøt 

Valgkomite:   Ingrid Reitan til 19/3, Elin Bollingmo fra 20/3 

     Solveig Lyngstad 

   Bente Kristin Morken 

 

Styret har i 2018 avholdt 9 styremøter og behandlet 45 saker. I tillegg har arbeidsgruppene i 

Ålen og Haltdalen hatt egne arbeidsmøter. Arbeidsmøtene er blant annet brukt til å lage 

Skiguide og Haltdalskalender. Begge disse krever en del jobbing, men gir HTF gode inntekter. 

Ellers er hovedaktiviteten selvsagt å planlegge, tilrettelegge og koordinere kjøring av skispor, 

samt å forvalte de to løypemaskinene på en god måte. 

 

1. Informasjon/Kommunikasjon 
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Sosiale medier er kommet for å bli og stadig flere benytter seg av det. Turforeninga etablerte 

en facebookside høsten 2015. Det viste seg å være et vellykket tiltak. Vi ser at svært mange 

benytter seg av informasjonen om løypekjøringen vi legger ut der. På Facebook er det videre 

enkelt å videresende/dele med andre det som blir lagt ut. Vi ser ofte at info om 

løypepreparering blir delt på Ålen ILs side og på Ålen skisenters side. Også private deler den 

informasjonen vi legger ut.   

Vi fortsetter å bruke Facebook i tillegg til info i Arbeidets Rett på fredager og naturligvis vår 

egen hjemmeside www.htf.no. Dessuten fungerer jo app’en Skisporet.no svært godt, med 

umiddelbar info om løypekjøringen. 

Høsten 2017 ble vår hjemmeside www.htf.no oppgradert i samarbeid med Infonett Røros. Vi 
ser at denne siden blir brukt og er et godt hjelpemiddel for å spre budskap på. Et aber med 
dette publiseringsverktøyet er at det ikke er enkelt å bruke til annet enn å kunngjøre 
løypemeldinger.  
 
Skisporet.no blir mer og mer brukt ettersom det umiddelbart vises på kart når løypene blir 
kjørt og deretter hvor lenge det er siden de sist ble kjørt. Styret har besluttet å kjøpe inn 
flere GPS-sendere slik at større deler av løypenettet vårt kan bli synlig på kartet til 
Skisporet.no. En bedre dekning av GPS-sendere for hele løypenettet vil også legge bedre til 
rette for at medlemmene kan hente aktuell informasjon om løypestatusen på egen hånd, og 
dermed redusere kravet om informasjon i andre kanaler.  
 
Skiguiden er i tillegg til å være en inntektskilde ved salg av annonseplass også en kilde til 
informasjon om turforeningas aktiviteter. Arrangementkalenderen viser i tillegg 
idrettslagenes ski- og lysløyperenn, også skirenn arrangert av Hessdalen idrettslag. 
Oversiktskartene med inntegnede tur- og løypetraseer er til god hjelp for de av oss som ikke 
er lommekjent i fjellheimen. Turforeninga har en god del medlemmer som ikke er bosatt i 
kommunen. Nytt av året er siden med beskrivelse av turforslag sommer som vinter med 
referanser til oversiktskartene. Dette er noe vi mener kan videreutvikles samtidig som vi ser 
at bedre skilting av ulike traseer spesielt for turmål sommers tid er nødvendig. Styret hadde 
en intensjon om å publisere Skiguiden elektronisk på hjemmesiden, men det viste seg umulig 
pga at publikasjonen blir for «tung» for siden. 
 
Hvis Skiguiden i framtiden i større grad blir en guide også for sommerturer bør vi vurdere å 
bytte navn til Ski- og turguide.  
 
 

2. Aktivitet 
Flere av skiløypene som turforeningen preparerer er opparbeidet og «tilhører» Ålen- og 

Haltdalen idrettslag. Turforeninga og de respektive idrettslagene har derfor inngått en 

gjensidig forpliktende samarbeidsavtale som uttrykker hvilke av idrettslagenes løyper som 

skal prioriteres med henblikk på preparering. Denne avtalen reforhandles hvert år. 

 

I tillegg preparerer turforeninga løyper i egen regi.  Totalt har vi et løypenett i Ålen og 

Haltdalen som strekker seg over ca 180 km inklusive traseer som kjøres bare på senvinteren i 

http://www.htf.no/
http://www.htf.no/
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tilknytning til turrenn og påskehøytiden. Lysløypene prepareres på oppdrag av idrettslagene 

og er derfor ikke inkludert i denne sammenhengen. 

Første del av årets vintersesong oppsummeres som en av de mest stabile og beste med 

tanke på sporkjøringen. Løypene i «høgfjellsonen» var riktignok utsatt for kraftig vind, og i 

perioder umulig å holde vedlike. Men summa samarium svært gode forhold for vårt formål 

og tilsvarende gode tilbakemeldinger fra ivrige skiløpere.  

Statens naturoppsyn (SNO) utøver kontroll av motorferdsel i utmark. Styret har derfor 

bestemt at alle løypekjørere med skuter bør bringe med seg fullmakt for sporkjøring på 

vegne av Turforeningen. Fullmaktene utstedes av leder/nestleder eller løypeansvarlige. Det 

er også bestemt at vi skal gå til innkjøp av nye refleksvester merket med «Holtålen 

turforening» og «Løypekjøring».   

Fjellstyret krever kart over løyper som kjøres sporadisk (løyper som ikke er avmerket på 

Skisporet.no), eksempelvis fellesturen til Holdsjøen og påskeløypene ved Riasten og 

Øyungen. Styret sørger for dette.  

 

3. Medlemskap  

Antall medlemmer som har betalt kontingent for 2018 er 319. Det er 4 færre enn i 2017.          

Kassereren gjør en stor jobb med å ajourføre medlemsregisteret. Det gir oss oversikt over 

hvem som har betalt de 5 siste årene. Det gir oss videre mulighet til å fjerne tidligere 

medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste årene, dermed vil medlemsregisteret 

vårt være reelt.  

Vi oppfordrer alle til å ha fokus på verving av nye medlemmer. Vi tror det fortsatt er et 

potensial for å få flere medlemmer. 

 

 

4. Regnskap, økonomi og eiendeler 

HTF eier to løypemaskiner, en i Haltdalen og en i Ålen. I tillegg en slodd og sporkjelke i 

Haltdalen og henholdsvis en slodd og sporkjelke på vestsida i Ålen (delt eierskap med Ålen 

skisenter). Vi har i tillegg bruksrett til en slodd og sporkjelke, eid av Østsida utmarkslag, på 

østsida i Ålen. Turforeninga har også en sporkjelke som brukes av Hessdalen IL til løypene i 

Kneppentraseen. Styret vedtok innkjøp av ny slodd og sporkjelke til bruk på østsida i Ålen, 

den ble bestilt og skulle komme til jul, men levering ble utsatt til januar 2019. Vi har også 

GPS-sendere i begge løypemaskinene og to GPS-sendere til skuterbruk. Dette er ikke 

tilstrekkelig for å dekke løypekjøringen til enhver tid, så vi har bestilt to nye GPS-sendere for 

skuter, en til bruk i Bringenløypa og en til Benndalen og Holla. 

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 
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174 614. Den gamle løypemaskina ble solgt for 405 000 og er nedskrevet på ny maskin i 

Haltdalen. Andel av momskompensasjon for 2017, ble utbetalt i 2018. Dette beløpet følger 

av innkjøp av ny løypemaskin og utgjør kr 161 770. Dette beløpet er brukt til å nedskrive 

lånet til ny maskin i Haltdalen, kto. 1202. 

Driftsinntektene for 2018 er på kr 574 245 mot kr. 581 905 for 2017. Driftsutgiftene er 

redusert med kr 69 500 i 2018. Medlemskontingenten, bidragene fra idrettslagene og 

kommunen, annonser i Haltdalskalender og Skiguiden er de største inntektskildene, som vi 

er helt avhengige av. Avskrivning av maskiner, drivstoff og vedlikehold på maskiner er de 

største utgiftspostene. 

Vi har en sunn økonomi. Egenkapitalen er på kr. 1 430 809.- og likviditetsinnskudd i banken 

er på kr. 1 101 552.-.  

Styret mener at vi på relativ kort sikt er i stand til også å kunne skifte ut maskinen i Ålen, 

dersom det blir nødvendig, eller viser seg å være økonomisk gunstig. 

 

5. Den daglige driften:  

Haltdalen  

Medlemmer i de respektive arbeidsgruppene har vært: 

Haltdalen:       

➢ Stein Ranøien leder.     

➢  Arnt Heksem     

➢ Synnøve Lillevold        

➢ Gunnar Bjørgård.      

Møter er avholdt etter behov. 

Kjørere: 

➢ Inge Martin Ranøien 

➢ Harald Moen 

➢ Rolf Rønning. 

➢ Stein Ingulf Ranøien. 

Stor takk til kjørerne som gjør en utmerket jobb (gratis). Det er mye skryt for flotte løyper. 

Av saker som avdelingen har jobbet med kan nevnes: 

✓ Haltdalskalenderen  

Hittil har vi solgt ca. 300 stk. Salg av Haltdalskalenderen gir omlag 45.000 kr i overskudd.  
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Bidrag til Haltdalskalender: Synnøve Lillevold bilder. Arnt Heksem, Gunnar Bjørgård og Jan 

Bjørnar Ranøien har bidratt med «Tilbakeblikk». Stein Ingulf Ranøien ansvarlig for «Hva 

skjer». Georg Melien er ansvarlig for «Dialektord» i 18 år på rad. 

✓ Rydding av løypetrasé 

Harald Moen og Stein Ingulf Ranøyen har ryddet løypetrasèen fra Øyvegen til ovenfor 

Kjærsåsen (Svenuktraseen) 

✓ Løypeplan og kjøreplaner. 

Det har vært fine forhold for preparering og det ble preparert løyper fra oktober.  

Aunegrenda Rundt ble også i år en suksess. 

✓ Samarbeid med andre løypekjørere.  

En stor takk til Jan Bjørnar Grønset, John Kåre Flatberg og Atle Melien.  De sørger for at 

løypa fra Grønseth til Litjnålsjøbekken er perfekt preparert og dette gjør de uten noen 

kostnader for turforeninga.   

✓ Løypemaskinen 

Høsten 2017 gikk Turforeningen til innkjøp av en nyere løypemaskin i Haltdalen.  

Den er 8 år nyere enn den gamle maskina som vi solgte i 2018. Den nye maskina har fungert 

meget godt.  Det gjør det mye enklere å drifte maskina og heller bruke tid og ressurser på å 

kjøre spor i stedet for tid til stadig reparasjon og stillstand. Maskina går ca 200 timer i 

vintersesongen 

Løypemaskinførerne gjør en kjempejobb både med å lage gode løyper og ikke minst at de tar 

ansvar for fortløpende vedlikehold. Dette gjør at vedlikeholdskostnadene blir holdt så lavt 

som mulig.  

Sist sommer leide vi garasjeplass hos Aune Trevare i Haltdalen. Det jobbes med å få bygd 

garasje for maskina i Aunegrenda. Det er en stor fordel for drift og vedlikehold av maskina, å 

kunne kjøre den inn i varm garasje ved behov for avtining og vedlikehold og reparasjoner. 

 
Ålen  

Styremedlemmene fra Ålen har fordelt arbeidsoppgavene med hovedvekt på følgende. 

Laila: Kontakt og informasjon på vegne av HTF. Koordinering og annonsering av 

løypemeldinger. 

Bente: Oversikt over økonomi og medlemsmasse. 

Jon Lars: Organisering av løypekjøring på Øst-sida, kontakt opp mot skuterkjørere. 

Per Olav: Organisering av løypekjøring på Sør-vestsida, og ansvar for løypemaskinbruken. 
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Løypepreparering: Fortsatt gjør skuterkjørerne en stor jobb med å lage skispor. Jan Langeng, 

Jan Nyrønning, Einar Ingmar Hov, Ivar Djupdal og Arvid Bårdstu har utallige timer på Øst-

sida. Sør-vestsida, med Børson, Holla og spesielt Benndalen kjøres av Marius Jermstad. 

Løypemaskina har i 2018 gått 165 timer, fordelt på 150 timer på våren og 15 timer på 

høsten. Vårsesongen ble avsluttet 17.april, mens første tur på høsten var 9. oktober. Sjåfører 

har vært Olaf Jensvold, Jon Moan, Tor Moan og Per Olav Lian. Maskina har i tillegg til kjøring 

i de "faste" traseene vært benyttet til preparering i forbindelse med Svenukrennet og 

Hessdalsrennet. Pga. vanskelige snøforhold ble spesielt Hessdalsrennet en krevende 

oppgave i 2018. 

Kneppenløypa: Fra høsten -18 er preparering av denne løypa ikke lenger HTFs ansvar. 

Skuterkjørerne her ønsket å kjøre for Hessdalen IL, og følgelig ble prepareringa "Hessdalens" 

ansvar. 

Vi har avtale med Skisentret om å hente ut drivstoff til løypemaskina i Ålen. Dette er vi svært 

førnøyd med. 

 

5. Fellesturer  

 

I 2018 inviterte HTF til 3 fellesturer. Den første gikk til Litjnålsjøbekken 10.februar, med 

servering i grillbua ved Bellinga. Oppmøtet var nokså beskjedent, 8 -10 personer tok turen, 

og hadde en trivelig dag. Turen til Holdsjøbua 15.april var adskillig mer populær, med 

mellom 30-40 deltagere. Denne turen har blitt en populær tradisjon der ålbygger og 

haltdalinger møtes fra hvert sitt utgangspunkt. 

Den planlagte sommerturen til Storsola i Sylan i august måtte dessverre avlyses på grunn av 

for dårlig vær til topptur. 

  

6. Sluttord  

Holtålen Turforening (HTF) er en organisasjon som er basert på frivillig arbeid. Det er utrolig 

mange som bidrar til å tilfredsstille skiglade folk, medlemmer og gjerne flere som kan bli 

medlemmer. Medlemskontingenten utgjør en stor del av inntektene, og jo flere betalende 

medlemmer, desto bedre drift og vedlikehold – og flere kilometer oppkjørte spor. 

HTF har gode sponsorer og bidragsytere noe vi setter umåtelig stor pris på. Uten disse kunne 

vi ikke tatt de store investeringene. 

Holtålen kommune er en av de større hyttekommunene i Trøndelag, og satser aktivt på 

ytterligere hyttebygging – blant annet med en omfattende næringsvirksomhet i 

byggebransjen. Kommunen markedsfører seg med attraktive løype- og turmuligheter i 

vakkert naturterreng.  Dette skaper forventninger om tilrettelegging som til tider kan være 
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vanskelig å innfri når alt baseres på frivillige som stiller opp i sin fritid og med begrensede 

midler til innkjøp av moderne utstyr og vedlikehold.  

I tilknytning til det kommunale planarbeidet med skuterløype var Holtålen turforening en 

lovpålagt høringsinstans. Årsmøtet behandlet saken og vedtok et høringssvar som påpekte 

at den foreslåtte skutertraseen ville komme i konflikt med våre etablerte skiløyper på østsida 

i Ålen. Som følge av årsmøtevedtaket og etterhvert kommunestyrets vedtak har Holtålen 

turforening registrert at flere medlemmer har valgt å «melde seg ut» ved ikke å betale 

medlemskontingent – enten fordi de mener vi har vært for ettergivende eller at vi har vært 

for negative til den etablerte skuterløypa. Konsekvensene av kommunens arbeid med 

skuterløypa er i alle fall en noe negativ medlemsutvikling for oss og redusert antall frivillige 

til løypekjøring i Ålen.  

Etableringen av motorsportsentret i Løvåsen i Haltdalen skapte noen utfordringer for 

skiløypetraseen til Renåbekken. I reguleringsplanen for motorsportsenteret var det en 

planforutsetning at ny trasé til skiløype skulle planeres og ryddes i forkant, en såkalt 

rekkefølgebestemmelse. Dette ble ikke gjort. Holtålen turforening har påpekt dette overfor 

kommunen og har i samtaler med motorsportsentrets ledelse fått løfte om at ny trasé skal 

ryddes i løpet av våren 2019.  

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. 

 

Laila Folde      styreleder   Synnøve Lillevold  sekretær 

 

Stein Ingulf Ranøien nestleder   Bente Botnan               kasserer 

 

Per Olav Lian        styremedlem                Jon Lars Hofstad        styremedlem 

 

Gunnar Bjørgård  styremedlem   Arnt Heksem                styremedlem 

 

 


