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Holtålen turforening er klar for en ny sesong med 
løypekjøring for våre medlemmer, er du ikke 
medlem er du hjertelig velkommen til å støtte vårt 
løypeprogram. Vi lover å gjøre så godt vi kan og 
har satt opp en ambisiøs kjøreplan, men som må 
tilpasses etter værforholdene. 

Våre løyper kjøres på dugnad med de ressursene 
vi har til rådighet og takker alle som stiller opp 
slik at vi faktisk kan gjennomføre vedlikehold på 
våre løyper. Bak skispor ligger det framfor alt mye 
dugnadsinnsats - fra styremedlemmer, spor-
maskinkjørere og scooterkjørere som stiller opp 
sent og tidlig både helg og ørk for å gjøre skispor 
tilgjengelig for så mange som mulig. 

Felles for alle våre sjåfører er at vi elsker skryt og 
ikke minst møte blide brukere som virkelig viser 
tommel opp, fortsett med det!

Arbeidet som gjøres i Haltdalen med Haltdalskal-
enderen, er sammen med Skigaiden en meget 
viktig inntektskilde for oss - og ikke å forglemme 
de mange små og store bidrag fra kommune, 
idrettslag og ikke minst lokalt næringsliv. På 
vegne av medlemmene kan vi bare si: Tusen takk!

Før denne vintersesongen 
Etter erfaring vil prepareringsplanene bare være 
veiledende, vi legger heller opp kjøringen etter 
nødvendig vedlikehold for å sikre best mulig 
spor til enhver tid. Vi jobber med ett oppsett av 
kjøregrupper med ansvar for områder, der de selv 
passer på vedlikeholdet etter værforholdene og 
ikke til faste oppsatte tider.

Nytt av året er endringen av løypen rundt 
motorsport-sentret hvor det er lagt til rette for 
en fantastisk flott trase, her må vi berømme 
motorsport-klubben for fantastisk bra arbeid. I 
skrivende stund gjenstår noe skogrydding, men vi 

håper denne blir klar i løpet av høsten.

Utfordringene med gauldalsløypa og partiene som 
er smale, har vi lagt en plan med Holtålen Snø-
scooterklubb, slik at turgåere ikke behøver å være 
bekymret i disse partiene.

HTF jobber nå for å få på plass skriftlige grunnei-
eravtaler der disse mangler, slik at evt fremtidige 
skutertraseer kan etableres uten at vi trenger 
store omlegginger av skispor.

HTF har i samarbeid med Ålen il bestemt at vi 
forsøker å stasjonere løypemateriell på Holla skis-
tadion og håper dermed at vi får startet sesongen 
betraktelig tidligere. Ålen IL vil som ett prøve-
prosjekt i vinter- og påskeferien forsøke å sette 
opp transport med minibuss fra sentrum til Holla 
skistadion, slik at de som ønsker å renne nedover 
skal få ett tilbud. Følg med på Ålen IL hjemmeside 
for opplysninger rundt dette.

Kartet i denne Skiguiden viser hvor det blir kjørt 
løyper og hvor lange løypene er. Kartene viser at vi 
dekker store deler av kommunen slik at det ikke 
skal være nødvendig for så mange å kjøre langt 
for å finne ei løype. Oversikten over preparerings-
planene viser hvor ofte vi skal klare å kjøre de 
ulike løypene. Likevel er den veiledende i den 
forstand at vær- og føreforhold dessverre kan 
medføre at løypene ikke framstår som «trikke-
skinner» til enhver tid. I appen «Skisporet.no» vil 
du kunne finne informasjon nærmest i sanntid når 
det blir kjørt spor. Vi vil naturligvis også informere 
via facebook-siden vår og hjemmesiden www.htf.
no.

I 2019 noterte vi 336 medlemmer, en liten 
økning fra året før. Men med tanke på hvor mange 
som bor i kommunen og ikke minst hvor mange 
hytter og fritidseiendommer det er i kommunen, 
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er vi sikker på at det er mange flere som kunne 
bidratt. Husk at løypestellet blir ikke bedre enn vi 
har penger til!

Som i fjor, ble det også denne påska kjørt spor 
rundt Øyongen (Hessdalen IL) og ved Riasten 
(Lokale HTF’ere). Dette vet vi blir godt mottatt av 
medlemmene - og sikkert også av noen «gratis-
passasjerer». 

Fellesturene som var planlagt i 2019 måtte 
dessverre avlyses på grunn av dårlige værforhold. 
Det er vi lei oss for, men å arrangere skitur over 
snaufjellet i sterk vind, og topptur i regn og tåke 
på sommeren, er ikke hyggelig. Vi har som mål å 
arrangere skitur til Holdsjøbua i april, og en topp-
tur i løpet av sommeren. Men klok av værskade, 
velger vi å ikke planlegge datoer nå. Følg med på 
vår nettside og Facebook for publisering av turer.

Våre satser for medlemskontingent er:
Enkeltmedlemsskap:   kr 500,-
Familiemedlemskap:   kr 700,-
Bedrifter, lag og foreninger: kr 600,- eller mer.
Kontingentkonto: 
Haltdalen Sparebank 4355 50 11491 eller
VIPPS 109546.
Nytt i år at det ikke sendes med eget brev om 
kontingent ved utsendelse til medlemmene.

Styret for 2019/2020 består av:
Frank Gunnes Mikkelsen leder
Stein Ingulf Ranøien nestleder
Synnøve Lillevold sekretær
Bente Botnan kasserer
Gudrun Sletten styremedlem
Gunnar Bjørgård styremedlem
Arnt Heksem styremedlem
Kine Hilmo styremedlem

Vi ønsker alle en god skisesong! 

Med hilsen Styret Forside: Fra Aunegrenda rundt med Ane 
Fætten og Ingeborg Rognes
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Holddalsvollan

Svenuken
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Ålbyggbua ved Holdsjøen

HTF arrangerer fellesturer både vinter og sommer.
Følg med på hjemmesida vår htf.no og HTF på facebook

Ved å tilknytte oss som din gras-
rotmottaker vil vi få 7% av det du 
spiller for hos Norsk Tipping AS

Det er enkelt å bli medlem, dess flere, dess bedre løyper.

Enkeltmedlemsskap:   kr 500,-, – Familiemedlemskap:   kr 700,-
Bedrifter, lag og foreninger: kr 600,- eller mer.
Kontingentkonto:  Haltdalen Sparebank 4355 50 11491, VIPPS 109546
Nytt i år at det ikke sendes med eget brev om kontingent ved 
utsendelse til medlemmene.
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 Vi trenger fler medlemmer 

- Vippsnr: 109937

- 300 kr enkeltmedlem

- 500 kr for familie ( Barn t.o.m 16 år)

Pådriver for etablering av 
rekreasjonsløyper i Holtålen
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§ 1. FORENINGENS NAVN OG FORM
Foreningens navn er Holtålen Turforening.
Foreningen er organisert som en selveiende forening, og bygger sin virksomhet
på medlemskap.
Holtålen Turforening skal drive sin virksomhet fra Holtålen kommune.

§2. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Holtålen Turforening er åpent for alle. Medlemskapet er
personlig og kan ikke overdras.
Det kan tegnes tre typer medlemskap:
 • Enkeltmedlem
 • Familiemedlemskap ( 2 voksne og barn inntil 19 år)
 • Lag, foreninger og bedrifter.

§2.1. STEMMERETT
Alle medlemmer over 18 år har tale- , forslags- og stemmerett ved
foreningens årsmøte.
Lag og foreninger representerer en stemme hver.

§ 3. FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er ideelt og allmennyttig, og den skal ikke drive
næringsvirksomhet.
Holtålen Turforening skal forvalte og drifte løypemaskiner i samsvar med
medlemmenes interesser. Holtålen Turforening skal gjennom sine
disposisjoner legge til rette for ski- og turaktiviteter. Dette skal skje gjennom:
 • Oppkjøring og merking av skiløyper etter en oppsatt løypeplan
    vedtatt av styret.
 • Leiekjøring til en pris fastsatt av styret
 • Tilrettelegging av fellesturer sommer og vinter

§ 4. FORENINGENS ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER

§ 4.1 Styret:
Holtålen Turforening ledes av et styre bestående av 8 medlemmer med 2
varamedlemmer som velges av årsmøtet.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
Hvert år er 4 styremedlemmer på valg.
Begge kjønn skal være representert i styret.
Begge bygdelag (Ålen og Haltdalen) skal være representert

Vedtekter for
HOLTÅLEN TURFORENING

Revidert mars 2018
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Blant styremedlemmene velger årsmøtet:
Styrets leder for ett (1) år av gangen.
Nestleder, kasserer og sekretær for to (2) år.
Styreleder og nestleder skal være fra hver sin bygd
Styret skal holde møter når leder bestemmer dette, eller når flertall av
styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets
medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller
styreleders stemme dobbelt.
§ 4.2 Styrets oppgaver:
Styret har ansvar for den daglige driften av Holtålen Turforening, og skal drive
sin virksomhet i henhold til vedtektene og god forretningsskikk.
Det kan organiseres ett tur-utvalg for hver av bygdene (?)
Styreleder og nestleder har signaturrett.
§4.3 Protokoll:
Fra styremøtene føres protokoll
Gjennomgang av siste møtes protokoll innleder hvert styremøte.
§ 4.4 Årsmøte:
Årsmøtet er Holtålen Turforenings høyeste myndighet
Årsmøtet holdes inne utgangen av mars måned.
Innkalling og underretning om sakliste legges ut minst 14 dager før årsmøtet på
foreningens hjemmeside og kunngjøres i lokalpressen.

Saker som behandles av årsmøtet:
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
 • Årsberetning og revidert årsregnskap
 • Fastsetting av budsjett
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Valg av styre og styrets leder
 • Valg av 2 revisorer
 • Valg av valgkomite med 3 medlemmer for 3-års rullering
 • Behandle innkomne forslag eller saker fra medlemmer eller styre.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøte, må meddeles styret skriftlig
senest 7 dager før årsmøtet.
For gyldig vedtak i ordinære årsmøtesaker (se kulepunktene over) og valg
kreves simpelt flertall, dvs over 50 % av fremmøtte medlemmer.
Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
§4.5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstrordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene
skriftlig krever dette.
For ekstraordinært årsmøte gjelder samme prosedyre for innkalling som for
ordinært årsmøte.
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§ 5 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i vedtektene besluttes av årsmøtet etter at saken er fremmet i samsvar
med gjeldende prosedyre for innkalling (se § 4)

For vedtak om vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av de frammøtte
stemmeberettigede.

§ 6 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Forslag om frivillig oppløsning av Holtålen Turforening kan foreslås på et
årsmøte for behandling på neste årsmøte.
For gyldig vedtak kreves at de som stemmer for oppløsning representerer minst
2/3 av medlemmene.
Hvis gyldig flertall ikke oppnås, kan det innkalles til ekstraordinert årsmøte i
samsvar med reglene i § 4.5, tidligst en – 1 -, måned etter avholdt årsmøte.
Beslutning om oppløsning kan da fattes når flertallet (simpelt flertall) av de
tilstedeværende medlemmer stemmer for dette.

Før oppløsning skal all gjeld og alle forpliktelser være dekket. Evt. gjenstående
kapital skal gå til allmennyttige formål, besluttet av flertallet under årsmøtet der
oppløsning vedtas.

Vi reparerer: Maskiner
   Anleggsutsyr
   Traktorer
   Landbruksustyr
Vi utfører:  Sveising
   Presser hydraulikkslanger 
Vi leverer:   De fleste typer olje.
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Utsikt fra bua ved Renåtjønnan - mot Måstjønnskarven.
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