
 
 

            
 
 
 ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 
 2019 

 
 
Organisering  
  
Styret  

Morten Sandbakken  Leder 
 Mari Morønning  Økonomiansvarlig 

Svein Harald Telneset Løypeansvarlig 
Ingunn Strand Olsson  Sekretær 
Hans Jacob Tronshaug Topp-ansvarlig 
 
Varamedlemmer: Arne Sandbakken, Marit Motrøen 
 

Styringsgruppe stifadder-prosjekt 
 
           Tore Stubbe 
           Kristin Siksjø 
           Sigrunn Jordet 

 
 Valgkomite 
 

Dag Grue, leder 
Karl Seim 
Trond Steinbakken 
 

Styret hadde fem styremøter i 2019. Ellers mye kontakt mellom styremøtene. 
Sesongprogram med giro er delt ut til alle medlemmer. Turlaget har stor aktivitet. Vi legger til 
rette for fysisk aktivitet både sommer og vinter. Medlemstallet har vist en økende tendens de 
senere årene. 
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Medlemsstatistikk 
Turlaget hadde ved årsskiftet 2019/2020 367 familiemedlemskap og 309 enkeltmedlemmer; 
til sammen 676 medlemskap. 113 av disse er medlemmer (17%) med adresse utenfor Tynset 
kommune. Medlemsutviklingen har vært positiv over mange år. Vi har nær 50% flere 
medlemskap (familie + enkelt) i 2019 i forhold til 2007. For utenbygdsboende er økningen på 
hele 74%. 
 

 
 
Økonomi 
Økonomien i Turlaget er god. I et vanlig driftsår er de største utgiftene i hovedsak knyttet til 
drift av løypemaskin og avskrivning på denne.  
 
I 2019 ble gammel løypemaskinen (kjøpt inn i 2013) byttet ut med en ny løypemaskin. 
Tilskudd til ny maskin ble tildelt Tynset Turlag med følgende beløp:  
Sparebankstiftelsen Hedmark:  kr 400 000  
Tynset kommune  kr 300 000 
Tolga Os Sparebank  kr 100 000 
 
Andre inntekter i 2019  
Erstatning fra Forsvaret etter NATO-øvelsen i 2018:   kr 300 806 
Fra Tynset kommune for løyper i Aumdalen og Grønnfjell:  kr 219 000 
Tippemidler til stiprosjekt Nebyrunden     kr 158 000 
Tippemidler til stiprosjekt Tynsetbrua-Aabrua    kr 100 000 
 
Momskompensasjon i ble 2019 kr 72 405. 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 638 028.   
Regnskapsførte ordinære avskrivninger er på kr 205 609.  
Tynset turlaget hadde pr. 31.12.2019 kr 819 948 på bankkonto. Det er kr 140 683 mer enn ved 
forrige årsskifte.  
 
Tynset turlag har ingen gjeld.  
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Løypenett og løypekjøring  
Turlaget kjører hver vinter et løypenett på ca 110 km. Løypenettet går på begge sider av 
Tynset sentrum – Aumdalen og Tynsetåsan. 
 
I 2018 ble det gjort endringer i løypenettet. Den nye traseen fra Langsetra over til 
Skjånnåråsen er vellykket da den ligger godt beskyttet mot vær og vind.  
 
Førjulsvinteren 2019 ble krevende for oss som følge av stort snøfall og ising som førte til mye 
nedbøyde og brekte trær og grener. Det var ikke mulig å kjøre verken løypemaskin eller 
snøscooter før traseene ble ryddet. Dette ryddearbeidet ble utført av driftige medlemmer. Et 
stort antall dugnadstimer ble lagt ned her. Stor takk til alle som bidro! 
 
Fast mannskap på løypemaskinen er Gunnar Smedplass og Jonny Dalbakk som gjør en meget 
god jobb for alle som bruker løypenettet i Tynset.  
  
Turlaget har inngått avtaler om løypekjøring med:  

• TIF – Skigruppa (lysløypa) 
• Tolga Turlag, om kjøring av løyper fra Åsan til Åsvangen i Vingelen 
• Ørdet hyttefelt på Brydalskjølen om kjøring i hyttefeltet 
- Tynsetskolene og Nord-Østerdal videregående skole 

  
En del løypekjøring blir også utført med scooter. Det er særlig aktuelt for oppfrisking av 
løyper ved urolig vær. Det blir også kjørt skuterløype til Måna. Der er det ikke mulig å 
komme fram med løypemaskin. Scooter brukes også en del i Ørdet hyttefelt, i Tronløypa og 
for å lage tilførselsløyper fra boligfeltene til løypenettet. En gruppe med frivillige 
scooterkjørere gjør en flott dugnadsinnsats for Turlaget. 
 
I tillegg til å kjøre skispor har turlaget nå i noen år kjørt snøscooter på Ripan for å pakke 
snøen for de som ønsker å gå fotturer der. Dette tiltaket har blitt godt mottatt og Tynset 
kommune forlenget i 2017 turlagets tillatelse til å gjennomføre dette opplegget fram til 2020. 
 
Ti på topp og Barne fem på topp  
 
Årets «Ti på topp»-topper var:   
 
Kustofjellet, Hælfjellet, Midthøa (Rødalshøa), Veslekletten, Nordkletten (Tron), Busjøvola, 
Brennfjellet (Vakkerfjellet), Taggarvola, Bratthøa (Grønfjellet) og Storhøa.            
 
 
 2019 2018 2017 2016 2015 
Antall solgte kort 220 218 205 247 162 
Antall som har besteget alle 10 toppene 86 79 99 95 65 
Antall deltakere i trekning om premier 108 106 128 129 94 
   
 
Årets «Barne-fem på topp»-topper var: 
 
Kustofjellet, Nordkletten (Tron), Busjøvola, Taggarvola og Bratthøa (Grønfjellet). 
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 2019 2018 2017 2016 2015 
Antall solgte kort - 66 119 139 145 
Antall som har besteget alle 5 toppene 28 18 53 52 55 
Antall deltakere i trekning om premier 28 18 53 52 55 
 
I 2019 ble det solgt bare en type kort, ikke egne kort for Barne-Fem på topp. Derimot ble det 
solgt familiekort for familier med barn under 12 år. Denne ordningen fungerte ikke så godt 
ettersom salgsstedene ikke kontrollerte godt nok at ordningen er tenkt kun for barn under 12 
år i følge med voksne. Det ble solgt 7 familiekort á kr. 300,-, noe hele 36 deltakere benyttet 
seg av, de fleste av dem godt over 12 år. Ordningen blir innskjerpet for 2020-sesongen. 
 
Det ble gjennomført fellestur til Nordkletten på Tron søndag, den 16. juni. 10 personer deltok 
på turen som begynte i varme og sol, men sluttet i vind, yr og skodde. 
 
Når det gjelder 10 på topp holder antall deltakere og gjennomføringsgraden seg nokså stabil 
fra tidligere år, mens tallet på deltakere under Barne-fem på topp gikk noe opp fra året før. 
Det legges fortsatt vekt på å finne en god fordeling mellom nærtopper og topper litt lengre 
unna. Det legges også vekt på fordelingen av topper slik at alle deler av kommunen er 
representert, og det blir forsøkt å ta med topper som aldri har vært med tidligere. 
 
2019 var siste toppsesong med kasser og bøker man skriver navnet sitt i ved toppbesøk. For 
2020-sesongen innføres en ordning der kun et klipp i klippekortet gjelder som registrering av 
toppbesøket. Det arbeides for at man om få år kan registrere toppbesøk elektronisk, men 
foreløpig er det klippekort som gjelder.   
 
Basert på noteringene i bøkene som var lagt ut på toppene, besøkte til sammen 2412 personer 
toppene som hører til 10 på topp-ordningen i 2019 (mot 1909 i 2018), mens 296 personer 
skrev seg inn i Barne-fem på topp-bøkene (mot 568 året før). Ettersom bøker for begge 
ordningene lå i samme kasse på fellestoppene, har flere barn skrevet seg inn i 10 på topp-
bøkene og «glemt» boka for Barne-fem på topp, og noen har skrevet seg inn begge steder. 
Likevel kan man med stor sikkerhet si at det har vært ca. 2500 toppbesøk på de 10 toppene 
som var satt opp for 2019- sesongen. Tar man med de 5000-6000 registrerte besøkene på 
FYSAK-toppene, kan vi konstatere at Tynsets befolkning liker seg på topp, og at toppturer er 
viktige bidrag til bedre folkehelse! 
 
Samarbeid med grunneierne 
Tynset Turlag har et godt samarbeid med grunneierne som er berørt av vårt sti- og løypenett. 
Vi forsøker å benytte allerede eksisterende veier og stier så langt det er mulig. Rydding, 
kvisting og felling av enkelte trær er det alltid behov for. Noen steder er det behov for å 
anlegge nye traseer. Det har blitt noe mer av dette da flere veieiere ønsker å brøyte veiene om 
vinteren. I forbindelse med de nye sentrumsnære turveiene/-stiene er det gjort inngrep i både 
vegetasjon og grunn. Stor velvillighet fra alle grunneiere. I dag er det også slik at vi må ha 
grunneiers tillatelse når ønsker å sette opp skilt og merker. Grunneierne er en betydelig 
bidragsyter til turlagets aktiviteter ved at de stiller sin egen grunn vederlagsfritt til disposisjon 
for oss. Vi er meget takknemlige for dette! 
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Prosjekter 
 
Stifaddergruppa 
Aktiviteten i Stifaddergruppa har også i 2019 vært preget av omfattende deltakelse i bru- og 
stiprosjektene ved Glåma. (Søknad for samlet prosjekt Neby bru og 12 stier, organisering og 
igangsetting av dugnader ved Glåma). Stiene «Nebyrunden» og «Tynset bru Å-brua» er 
endelig godkjent og oppgjøret fullført under forutsetning av to opprettinger (ras, vanndam). 
Utenom dette har gruppa produsert tre nye informasjons-ark i serien «Ut på tur» (Grønfjellia, 
Skarpåsen og Tynset bru – Å-brua). Dette er turforslag som fått gode tilbakemeldinger fra 
overnattingsbedriftene, men også kan brukes av alle. Tynset turlag har også bidratt med 
skilting opp til Skarpåsen i samarbeid med lokale interesserte der. Stifaddergruppas 
krattknuser har også vært en flittig bidragsyter – både til stiene i Neby-prosjektet og andre 
stier rundt Tynset. 
 
Stolpejakten 
I 2016 ble turlaget invitert med på et samarbeid med TIF-orienteringsgruppa, FYSAK og 
Frivilligsentralen om å etablere Stolpejakten på Tynset. Dette er et lavterskeltilbud, der det 
plasseres ut sentrumsnære poster som deltakerne kan orientere seg fram til. Dette tilbudet ble 
svært godt mottatt, og det ble gjennomført også i 2017, 2018 og 2019.  
 
Nebybrua tur- og friluftsområde 
Det som startet som et prosjekt som skulle bidra til ny gangbru over Glåma ved Neby har nå 
utviklet seg til et langt større prosjekt, som nå går under navnet «Nebybrua tur- og 
friluftsområde». Prosjektet var opprinnelig fire delprosjekter; ny Neby bru, toalettanlegg på 
Neby-sida av Glåma, 12 stier og belysning av noen utvalgte strekninger. Toalettanlegget er nå 
lagt på is da det ikke var mulig å finne en driftsløsning. Turlagets del av prosjektet vil i 
hovedsak bestå i opparbeiding og vedlikehold av de turveiene og stiene som defineres som en 
del av Nebybrua tur- og friluftsområde. Det er inngått skriftlig avtale mellom turlaget og alle 
grunneiere som eier grunn langs de traséene som er definert inn i prosjektet.  
 
Skisporet.no 
Det er montert GPS i løypemaskina og på snøscooterne som sender opplysninger til nettstedet 
Skisporet.no. Informasjon herfra kan fortløpende følges på hjemmesida. 
På turlagets facebookside blir det i tillegg lagt ut fortløpende informasjon om hva vi 
planlegger å preparere og når dette vil skje. 
 
FYSAK –topper 
Dette er et tiltak som vi følger opp. Vi har valgt ut 12 relativt sentrumsnære topper rundt 
omkring i hele kommunen. Der er det satt ut kasser i rustfritt stål med bok som ligger ute hele 
året. Det er merket med skilt til toppene og ryddet stier og noen parkeringsplasser. Hver topp 
har sin egen fadder som sørger for ryddig av stier, og at det ligger bøker i kassene. 
Havern er den toppen som har flest besøk gjennom året, etterfulgt av Fåsten og Måna.  
 
Informasjon  
 
Sesongprogrammet 
Sesongprogrammet sendes ut hvert år rett før jul. I brosjyra er det i tillegg til stoff om 
kommende sesongs toppturer og løypekjøring også løypekart i farger. Turlaget ønsker å takke 
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de bedriftene som støtter turlaget ved å annonsere i programmet. Vi har mange trofaste 
støttespillere her. 
 
Digital kommunikasjon 
Tynset turlag har en nettside med adresse www.tynsetturlag.org og en facebookside. Disse to 
kanalene benytter vi i kommunikasjonen med medlemmer og andre interesserte.  
 
Ved utgangen av 2019 fikk turlaget nye nettsider. I den forbindelse ble deg gjort en total 
gjennomgang av innholdet på sidene. Vi ønsket å forenkle sidene, gjøre de mer oversiktlige 
samt at de måtte fungere like godt på både pc, nettbrett og mobiltelefon. Nå vil de løpende 
løypemeldingene komme på vår facebookside, mens mer varig informasjon ligger på 
nettsidene, bl.a. løype- og stikart. Her er også lenker til andre interessante nettsider som 
skisporet.no og ut.no. I samband med toppturene kan de som ønsker det legge inn anbefalte 
ruter og turbeskrivelser. Turlagets digitale informasjonsstrategi er i utvikling, og vi tar gjerne 
imot kommentarer og forslag til forbedringer på dette området.  
 
Gode medhjelpere 
Mange medlemmer i Tynset Turlag bidrar med betydelig dugnad for å holde oppe vårt 
nettverk av løyper og stier både sommer og vinter. I forbindelse med Nebybrua og alle stiene 
som opparbeides i den forbindelsen har vi sett en enorm dugnadsiver. Dette er frivillig arbeid 
som gjør at turlaget kan tilby flotte turmuligheter både sommer og vinter.  
 
Løypekjøring er den største aktiviteten i Tynset Turlag. Gode løyper betyr mye for mange. Vi 
har dyktige løypekjørere som leverer spor av ypperste kvalitet til enhver tid. Det tilbys nå 
nypreparerte spor stort sett daglig, og ikke bare i helgene. 
 
Uten velvillige grunneiere, gode sponsorer og aktive medlemmer ville det ikke være mulig å 
drive Tynset turlaget slik det gjøres i dag.  
 
 
 
 
 

Tynset, 30. januar 2020 
 
 

Styret for Tynset Turlag 
 
 
 
 Morten Sandbakken Mari Morønning Svein Harald Telneset 
 Leder Økonomiansvarlig Løypeansvarlig 
 
 
 
 
 Ingunn Strand Olsson Hans Jacob Tronshaug 
 Sekretær Topp-ansvarlig 


