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Styret har i 2016 bestått av:
Leder:
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Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Revisorer:

Valgkomite:

Vidar Støvne
Stein Ingulf Ranøien
Hildegunn Prytz Djupdal
Jan Ove Nesvold
Synnøve Lillevold
Per Olav Lian
Gunnar Bjørgård
Arnt Heksem
Jan Bjørnar Ranøyen
Hans Grøt

Varamedlem: Anita Fodor Talsnes

Ingrid Reitan
Morte Ivar Brennås
Elin Bollingmo

Styret har i 2016 avholdt 5 styremøter og behandlet 18 saker. Arbeidsgruppene i Ålen og Haltdalen
har hatt egne møter.

Litt om saker, utover arbeidet med hovedformålet, som styret i Turforeningen har jobbet
med i 2016.
1. Tilbakebetaling av lån i kommunens Risikokapitalfond.
Som man kjenner til ble det i sin tid ved anskaffelse av løypemaskin gitt et kommunalt lån til
Turforeningen på kr 450 000,- (2011). Vi har betalte kr 70 000,- i avdrag i 2016 og står dermed i lån
på 280000,-.
2. Facebook
Sosiale medier er kommet for å bli og stadig flere benytter seg av det. Turforening etablerte en
” Facebookgruppe” på 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. Vi fortsetter å bruke dette i tillegg
til info i Retten på fredager og på vår hjemmeside. Dessuten fungerer jo skisporet.no svært godt,
med umiddelbar info om løypekjøringen.
Det ble også etablert en egen «facebookgruppe» for styret, som ble et godt og effektivt
hjelpemiddel.
1

3.Stabilt medlemskap
Antall medlemmer som har betalt kontingent for 2016 er 304. Det er 7 fler enn i 2015.
Kassereren gjør en stor jobb med å ajourføre medlemsregisteret. Det gir oss nå oversikt over hvem
som har betalt de 3 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
Det bør være et mål for Turforeningen å sikre et årlig resultat som går i balanse. Det betyr at
vi må dekke de årlige avskrivingene på maskinene. Årets resultat viser et underskudd på
kr 105560,- Dette skyldes spesielt store reparasjonskostnader på ei løypemaskin.
Driftsinntektene er i.ht budsjett. Inntekter fra Haltdalskalenderen og Skiguiden er helt
nødvendige, medlemskontingenten utgjør bare 38 % av de totale inntektene. Derfor er det
påkrevet å hente inntekter fra andre kilder.
Vi har en sunn økonomi, EK er på kr 1 144555,- og likvidinnskudd i banken på kr 1 089135,Dog har vi valgt å nedbetale lånet vi har i Kommunenes Risikokapitalfond i 2017 for å spare
renteutgifter, slik at EK er 280000,- mindre i dag.
Den økonomiske situasjonen for Turforeningen er etter vår mening slik at vi kan være i
stand til på relativt kort sikt å kunne skifte ut en av maskinene (hvis dette blir nødvendig
eller viser seg å være økonomisk gunstig).

Den daglige driften: Haltdalen
Medlemmer i de respektive arbeidsgruppene har vært:
Haltdalen:
➢ Stein Ranøien leder.
➢ Arnt Heksem
➢ Synnøve Lillevold
➢ Jon Martin Brørs
➢ Gunnar Bjørgård.
➢ Olav Tronsaune,
Møter er avholdt etter behov.
Kjørere:
➢
➢
➢
➢

Inge Martin Ranøien.
Geir Gifstad.
Harald Moen
Rolf Rønning.
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➢ Stein Ingulf Ranøien.
Stor takk til kjørerne som gjør en utmerket jobb (gratis.) Det er mye skryt av flotte løyper.
Av saker som avdelingen har jobbet med kan nevnes:
✓ Haltdalskalenderen utarbeidelse og salg, hittil solgt ca. 300 stk. Salg av Haltdalskalenderen gir
ca.kr. 40.000,- i overskudd.
Bidrag til Haltdalskalender: Gunnar Bjørgård bilder. Jann Rønning, Øyvind Lillevold og Stein I Ranøien
har bidratt med tilbakeblikk. Olav ansvarlig for hva skjer. Georg Melien er ansvarlig for dialektord for
16 året.
✓ Løypeplan og kjøreplaner.
Det har vært vanskelige forhold for preparering og det er preparert mindre løyper enn planlagt
grunnet snøforholdene. Det er Aunegrenda Rundt som har reddet vinteren med stort sett fine
forhold i løypa.
✓ Samarbeid med andre løypekjørere.
Grønseth til Litjnålsjøbekken.
En stor takk til Terje Rognes, 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 turforeningen!

Løypemaskinen:
I år har løypemaskinen påført store reparasjonskostnader på bl.a. hovedstrøms boks.
Årlig servise og vedlikehold er utført av Rolf Rønning, med Stein som assistent.
En stor takk til Kjell Ove Oftedal, som har preparert mye spor for turforeninga i Aunegrenda, et
veldig bra samarbeid som gjør at vi kan preparere mer spor og holde fine spor i lysløypene.
Det er preparert gratis spor for Haltdalen Oppvekstsenter.
Rolf Rønning er turforeningas faste reparatør som alltid stiller opp når maskinene trenger
vedlikehold. Rolf gjør en verdifull jobb for turforeninga, han kjenner maskinene og bor i bygda, noe
som gjør at vedlikeholdet blir billigere enn om vi måtte ha reparatør fra Støren.
Rolf sørger også for sommergarasje til maskinen i Haltdalen. Stor takk til Rolf.
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Ålen
Følgende personer har hatt disse oppgavene:
Vidar Støvne
overordnet ansvar
Hildegunn Djupdal Prytz
sekretær/Skiguideansvarlig/hjemmesiden/facebook
Per Olav Lian
kontaktperson mot Ålen il og maskinkjørerne, ansvar for
løypemeldinger og prepareringsplanlegging
Eva Eggen Angen
turansvarlig
Vidar Støvne
planlegging av løypekjøring og kontakt mot løypekjørerne på
Østsiden
Jens Helge Bakås
planlegging av løypekjøring og kontakt mot løypekjørerne på
Kneppen

Jon Moan og Per Erik Løberg har i 2016 utført løypekjøringen på en utmerket måte. Vi er heldige som
har to faste og svært solide maskinførere. Dessverre har Per Erik nå avsluttet sitt engasjement og vi
takker for et godt samarbeide.
Følgende har bidratt med løypekjøring med scooter:
Østsida: Jan Langeng, Einar Ingmar Hov, Jan Nyrønning, Leif Atle Gjære, Stig Østby, Stein O Bogholm,
Jon K Engesvold, Steinar Trondsetås

Kneppen: Bård Ove Bakås , Bjørn Magne Jensås, Trond Geving, Oddnar Dragmyrhaug,
Anders Bakås, Jens Helge Bakås, Jim Andre Morken, Tor Gundersen, Ola Dragmyrhaug,
Anders Morken.
Kneppen har det vært store utfordringer for å opprettholde tilbudet. Etter stor innsats har
man klart å holde løypenettet tilgjengelig det meste av sesongen!
Benndalen: Marius Jermstad
Holtålen kommune la til rette for at løypemaskin i Ålen kunne lagres ved kommunens
verksted og lager . Dette er vi veldig glad for.
En stor takk til alle som har bidratt slik at vi kan tilby medlemmer og andre et godt
skiløypenett i kommunen.

5. Fellesturer:
Det er arrangert 3 fellesturer, en til Bellingbrua ,Renåtjønna/Ledalen og en til Holdsjøen. Det er
populære turer.
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Sluttord
Vi opplever stadig (særlig de tre siste årene) at vær- og føreforhold har gjort det vanskelig for
oss å sikre at det til enhver tid er mulig å kjøre opp skispor. Vinteren 2015 var det tidvis ikke
nok snø i Haltdalen og på Kneppen til at det var mulig å få kjørt spor. Kun i de høyere deler
av løypenettet, på Holla og Aunegrenda, var det bare periodevis brukbare forhold sist vinter.
Det er svært frustrerende med vekslende snø og temperaturforhold som gjør at det tidvis
blir veldig isete i sporene. Men vi gjør så godt vi kan ut fra rådende forhold. De vanskelige
snøforholdene minner oss stadig på at det er behov for mer sommerpreparering
(planering)av løypetraseene våre.
Det vil være viktig at det legges en kort -og langsiktig plan over hvilke investeringer og
strategi for at det blir gode tilbud av turløyper i Holtålen.

Vidar Støvne

styreleder

Hildegunn Djupdal Prytz sekretær

Stein Ingulf Ranøien nestleder

Jan Ove Nesvold

kasserer

Per Olav Lian

Synnøve Lillevold

styremedlem

Arnt Heksem

styremedlem

styremedlem

Gunnar Bjørgård styremedlem
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