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HOLTÅLEN TURFORENING 2020
Holtålen turforening er klar for en 
ny sesong med løypekjøring og vi 
takker våre medlemmer, hytteforenin-
ger, idrettslag, kommunen, sponsorer, 
næringslivet, samarbeidspartnere og ikke 
minst grunneiere som i det heletatt gjør 
det mulig å legge skispor. Uten dere er 
ikke dette mulig å gjennomføre!

Bak disse skisporene ligger en fantas-
tisk jobb av våre sjåfører, som med sine 
lokale kunnskaper om vær og føre-
forhold, vedlikeholder løypenettet til alle 
døgnets tider.
Våre løyper kjøres på dugnad med de 
ressursene vi har til rådighet og vi ber 
om forståelse for at vi ikke kan holde 
samtlige strekninger i løypenettet nypre-
parerte til enhver tid. HTF følger en 
løypeplan som må tilpasses værforhold-
ene og vi vil annonsere helgas løyper i 
sosiale medier, samt at dere kan følge 
status på våre oppkjørte spor på www.
skisporet.no 

 
Styret i HTF tar gjerne imot 
tilbakemeldinger på Post@htf.no og 
skulle ting haste, så finner du mobilnum-
meret til lederen på våre hjemmesider. 
Styret ber om at skisporoppdateringer fra 
sjåfører ikke blir benyttet til å diskutere 
arbeidet vi gjør på facebook, da dette 
er kun ment som oppdatering til våre 
følgere, skryt tillates selvfølgelig.

Vi har forståelse for at det er behov for 

å diskutere ting i det «offentlige rom», 
men dette hører altså ikke hjemme i en 
sporoppdatering og vi ber alle respektere 
dette.

Nytt denne vintersesongen 

Covid 19! Vi ber alle om å vise hensyn 
og følge de gjeldene smitteverntiltak gitt 
av myndighetene, da dette er avgjørende 
for å kunne opprettholde vårt tilbud. 
HTF vil tilrettelegge for dette på våre 
fellesturer, men vi mener at flest mulig 
bør få muligheten til både mosjon og 
rekreasjon ved å benytte våre skispor.

Vår turkomité har fått i oppdrag å 
arrangere felles familieturer, der ett 
startpunkt og turmål blir publisert på 
våre hjemmesider. Disse turene vil bli 
tilrettelagt slik at familier 
kan treffe andre til felles hygge med mu-
lighet til grilling og andre aktiviteter.
Som alle sikkert forstår, er dette 
væravhengige så følg med på våre sider.

Utfordringene med samkjøring Flya-
Målåsetra ifb. Gauldalsløypa er nå løst 
og vi vil takke grunneiere og skuterklub-
ben for en fantastisk innsats!
Vi ber brukere følge skispor, og skilting 
der ski og skuterspor kommer sam-
men eller skilles! På tur oppover ligger 
skisporene til høyre og vil du holde til 
venstre, er dette korrekt om du er på tur 
nedover mot Flya.

Kartet i denne Skiguiden viser hvor det 
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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 pre-
pareringsplanene viser hvor ofte vi plan-
legger å kjøre de ulike løypene. Likevel 
er den veiledende i den forstand at vær- 
og føreforhold dessverre kan medføre at 
løypene ikke framstår som «trikkeskin-
ner» til enhver tid. l 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.

HUSK, Hessdalen! Vi vil bare minne 
på at det er noen fantastiske skiløyper 
i regi av Hessdalen IL også, som har 
utfartssted «Fjellheim parkering» innerst 
inne i dalen.
Disse løypene støtter dere på Vippsnr. til 
Hessdalen IL.

l 2019 noterte 259 medlemmer, fordelt 
på 162 familie og 97 enkelt medlem-
skapet samt att vi har hyttefelt som er 
medlemmer, håper at flere ser nytten i 
vårt løypenett og støtter HTF med ett 
medlemskap. 

Våre satser for medlemskontingent er:
Enkeltmedlemskap:  kr 500,-
Familiemedlemskap: kr 700,-
Bedrifter, lag og foreninger: kr 600,-
 eller mer
Kontingentkonto Haltdalen Sparebank 
4355 5011491 
VIPPS 109546

Styret for 2020/2021 består av:
Frank Gunnes Mikkelsen leder
Stein Ingulf Ranøien nestleder
Therese Husebø Ranøien sekretær
Grete Kjellås kasserer
Gudrun Sletten styremedlem
Eli Johanne Gundersen styremedlem
Stian Grønli styremedlem
Jorunn Rønning styremedlem

Vi ønsker alle en god skisesong! 

Med hilsen Styret
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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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Arr/sted  Stil            Dag           Tid
Lysløyperenn Aunegrenda Fri 7.jan 18:30
Lysløyperenn Haltdalen Kla 14.jan 18:30
Lysløyperenn Haltdalen Fri 21.jan 18:30
Aunegrenda rundt Turrenn Kla 30.jan 9:00
Lysløyperenn Aunegrenda Fri 4.feb 18:30
Lysløyperenn Haltdalen Kla 11.feb 18:30
Lysløyperenn Haltdalen Fri 4.mar 18.30
Klubbmesterskap Aunegrenda Kla 18.mar 18:30
Svenukrennet Turrenn Kla 1.apr 9:00

Arr/sted                     Dag           Tid
Lysløyperenn  7.jan 18:00
Skilek i lysløypa  14.jan 18:00
Lysløyperenn  21.jan 18:00
Skilek i lysløypa  28.jan 18:00
Lysløyperenn  4.feb 18:00
Skilek i lysløypa  11.feb 18:00
Lysløyperenn  18.feb 18.00
Skilek i lysløypa  25.feb 18:00
Lysløyperenn H  4.mar 18:00
Skilek i lysløypa  11.mars 18:00
Lagsmesterskap, Holla skistadion  18.mars 18:00
Svenukrennet Turrenn  1.apr 9:00

Arrangement Haltdalen 2021

Arrangement Ålen 2021
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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 foren-
ing, 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 in-
teresser. Holtålen Turforening skal gjennom sine
disposisjoner legge til rette for ski- og turaktiv-
iteter. 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 varamed-
lemmer 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.
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 dob-
belt.
§ 4.2 Styrets oppgaver:
Styret har ansvar for den daglige driften av 
Holtålen Turforening, og skal drive sin virk-
somhet i henhold til vedtektene og god forret-
ningsskikk.
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.

Vedtekter for
HOLTÅLEN TURFORENING

Revidert mars 2018
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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 pros-
edyre for innkalling som for ordinært årsmøte.

§ 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 Tur-
forening 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 med-
lemmene.
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.
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Vi reparerer: Maskiner
   Anleggsutsyr
   Traktorer
   Landbruksustyr
Vi utfører:  Sveising
   Presser hydraulikkslanger 
Vi leverer:   De fleste typer olje.
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