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INNLEDNING

Styret har i årsmøteperioden 2022/2023 avholdt 5 styremøter og behandlet 32 saker, samt

ett møte for å klargjøre distribusjon av skiguidene. I tillegg har vi hatt en del kommunikasjon

og diskusjoner via messenger-gruppa på FB.

Våre frivillige i Haltdalen og Ålen har i året som har gått gjort en imponerende innsats, både

med skiløypekjøring og bygging av garasje i Holla. Det er nedlagt en enorm dugnadsinnsats

som har ført til at løypenettet har holdt åpent når folk virkelig har hatt behov for rekreasjon og

avbrekk i hverdagen.

Løypekjørere i begge bygdene har koordinert sine aktiviteter i den hensikt å planlegge,

tilrettelegge og gjennomføre hovedaktiviteten som går på kjøring av skispor.

I tillegg har løypemaskin og annet nødvendig utstyr, også fått husrom i Ålen.

En annen og viktig del av oppgaven, er inntektsbringende arbeid gjennom utgivelse og

distribusjon av Skiguiden, samt salg av Haltdalskalenderen.

I den sammenheng er vi avhengig av støtte fra annonsører og sponsorer som hvert år bidrar

med betydelige beløp, nettopp for å skaffe finansiering og overskudd til Turforeningas daglige

drift.

Til alle våre frivillige i Haltdalen og Ålen; dette er alles fortjeneste, tusen takk for innsatsen!

En del av jobben i arbeidsgruppene, er arbeid med utgivelse av

Haltdalskalender og Skiguide.

Haltdalskalenderen:
I likhet med forrige år, ble det utgitt Haltdalskalender også i år. Det ble trykt opp 300

eksemplarer og pr 10.3.23 er det solgt 174 stk. Hele 15 annonsører har betalt inn sin andel i

årets kalender. Totalt vil dette utgjøre kr 52.860. Trykkeutgiften ble på kr 22.000, slik at

inntektene for kalenderen per dato er kr 30.860.

Skiguiden:
Skiguiden ble trykket i et opplag på 1000, hvor samtlige fastboende i Ålen, Haltdalen og

Aunegrenda fikk Skiguiden i postkassa. Alle medlemmer utenfor kommunen fikk denne

tilsendt i posten.

Det trykte opplaget på 1000 stk. kan med fordel økes med 100 - 200 stk. for neste år, da det

knapt nok var noen tilgjengelig ved økt og tilfeldig merbehov.

Betalingsinformasjon vedrørende medlemskap i HTF lå vedlagt som en fysisk bankgiro. Det

ble også utlagt Skiguider på offisielle steder som butikker, Skisenteret osv. Overskuddet for

Skiguiden 2022 endte på ca kr 19.000,-. Også Skiguiden hadde trykkeriutgifter på ca kr

22.000,-
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Publiserte kjøreplaner i Skiguiden har blitt mer veiledende enn detaljert eksakte, ettersom vi

er nødt til å vurdere nytteeffekt rundt varierende værforhold og holdbarhet for oppkjørte spor.

Styret har funnet det lite formålstjenlig å kjøre når de åpenbart blir visket bort i løpet av kort

tid. Det er henvist til både skisporet.no og til vår FB-side hvor oppdatert løypeinformasjon blir

utlagt.

Til vinterferie og påske kjøres ekstra mange løyper, slik at de fleste har spor i nærheten av

bosted eller hytta.

Etter endt sesong 2021/2022, avsluttet dessverre alle faste løypekjørere i Ålen sin tjeneste

av forskjellige årsaker.

Dette medførte en god del merarbeid for styret i forkant av sesong-oppstart 2022/2023.

Etter iherdig innsats klarte vi til slutt å skaffe fire-fem stk nye løypekjørere på maskina. Noen

av disse var erfarne maskinkjørere fra tidligere år, mens andre var helt nye.

Selv om det på grunn av snømangel før jul i årets sesong ikke ble maskinkjørt spor, har de

alle vært i aksjon så langt i 2023.

I tillegg har Turforeningas kasserer i sterk grad bidratt til å legge spor med scooter,

hovedsaklig på Østsida.

I hele vårt område kjøres løyper på dugnad og vi takker alle som frivillig stiller opp og kjører

for oss. Disse står som oftest opp før resten av innbyggerne har våknet, nettopp for å

tilrettelegge for fysisk aktivitet og rekreasjon.

Tusen takk! Uten dere - ingen skispor.

Aktivitet – daglig drift
Ålen: 

Den nye garasjen på Holla ble i løpet av våren 2022 ferdigstilt med innvendig panel og

innlagt strøm.

Varmepumpe ble installert, samt nødvendig innvendig belysning.

Garasjen har etterhvert vist seg å være et både nødvendig og nyttig tilskudd for fremtidig drift

og oppbevaring av maskiner og utstyr.

Vi vil presisere at alle løyper som skal kjøres på vegne av HTF, både i Ålen og Haltdalen, må

være godkjente, og kjørere av scooter og løypemaskin skal ha kjøretillatelse fra styret, samt

refleksvester med HTF-logo på.

Løypekjørere ved avd Ålen er for øyeblikket: John Moan (LM), Per Olav Lian (LM), Rolf

Sivertsvold ( LM ), Håvard Sørdal ( LM ), Roger Håkensen ( LM ), Marius Jermstad

(V), Anders Bakken (V), Petter Bendheim (Ø).

Det er kjørt 185 timer med maskin i Ålen i sesongen 2021/2022.
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Utstyr avdeling Ålen: 

1 stk tråkkemaskin, Prinoth Husky 2007-modell, stasjonert i garasjen på Holla.

1 stk scooter, Lynx Commander 900ACE 2018-modell, stasjonert Målåsetre 

2 stk BK slodd med BK sporsettere, stasjonert på Østsida og Skisentret

2 stk sporsettere med stavkompaktor, stasjonert Holla og Østsida.

1 stk sporsetter, stasjonert Kjølidalen/ Riasten for påskeløyper.

5 stk. GPS-enheter fra Skisporet.

Haltdalen:
Arbeidet har i hovedsak dreid seg om planlegging av løypekjøring, og produksjon av

Haltdalskalender for 2023. I tillegg er det gjennomført barmarkspreparering av løyper og

rydding av skog langs løypene. Vi har hatt en scooterkjører som har kjørt Grønset –

Litjnålsjøbekken vinteren 2022. Det er Atle Melien som har kjørt på dugnad strekningen

Grønset – Litjnålsjøbekken. Dette har nå opphørt fordi det ikke har lyktes å skaffe ny kjører.

I årsmøteperioden har Anders Brennås og Bård Bakås kjørt spor i Renåmarka i perioder da

løypemaskina har vært i Aunegrenda.

Olav og Jonas Tronsaune har kjørt spor til Envollen og Aunegrenda Rundt når maskina har

vært i Haltdalen. Vi retter en stor takk til snøscooterkjørerne.

Løypemaskinkjørere har som tidligere vært Inge Martin Ranøien, Harald Moen, Rolf Rønning

og Stein Ingulf Ranøien. Rolf Rønning er også i tillegg sjefsmekker. All kjøring har foregått på

dugnad. Alle kjørerne har deltatt med vedlikehold og reparasjoner.

Alle disse kjørerne fortjener en rettelig stor takk for innsatsen.

Løypemaskina fungerer meget bra etter at den fikk garasje. I kalenderåret 2022 er det kjørt

140 timer med løypemaskina.

Utstyr avdeling Haltdalen

1 stk tråkkemaskin, Prinoth Husky 2012-modell, stasjonert i garasjen i Aunegrenda.

1 stk Monark sporkjelke, stasjonert ved parkering HV-senteret.

1 stk BK slodd med BK sporsetter, stasjonert Meenget.

3 stk GPS fra Skisporet, herav en stk. montert i tråkkemaskina.
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GPS En på Nordpå og en på Renåbekkløypa

Merkeprosjektet
For mer fokus på dette, bør HTF samarbeide med andre lag og foreninger for felles merking

og informasjon. I tillegg er et av våre styremedlemmer involvert i prosjektet sammen med

Friluftslivets Ferdselsårer.

INFORMASJON / KOMMUNIKASJON

HTF bruker facebooksida i tillegg til skisporet.no for å holde medlemmer og andre turglade

informert. Vi ser det nødvendig å gjøre en større jobb med vår hjemmeside htf.no da denne

er veldig tung å administrere. Det er for tungvint å legge ut saker, og dermed blir facebook

mer brukt i hverdagen.

Skisporet.no skal alltid være oppdatert ved bruk av GPS. Alle våre sjåfører skal være utstyrt

med HTF-refleksvest og gps slik at løypenettet skal være oppdatert på skisporet.no.

For henvendelser og spørsmål til styret, anbefaler vi å sende e-post til

post@htf.no

Medlemskap
Medlemskap i Holtålen Turforening er åpent for alle. Det kan innbetales kontingent for

enkeltmedlem, familiemedlemskap samt for lag, foreninger og bedrifter.

Antall medlemmer (årene 2020, 2021 og 2022):

2020 2021 2022

Enkeltmedlem (stk) 82 82 84

Familiemedlemskap (stk) 158 160 134

Totalt (stk) 240 242 218
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Vi har i tillegg mottatt kontingent fra Novola Hytteforening på kr 34.000 og Håen

Hytteforening på kr 5.000 i 2022.

Av medlemsantallet på 218 stk har 51 adresse 7383 Haltdalen (23%), 80 adresse 7380 Ålen

(37%) og 87 adresse utenfor kommunen (40%).

Som tabellen viser, har medlemstallet gått noe ned denne sesongen.

Det er dessverre ingen hemmelighet at det fremdeles registreres at en del benytter oppkjørte

spor, uten at det innbetales medlemskontingent. Dette er en stor utfordring for oss, all den tid

det selvsagt medfører store utgifter ved bruk av løypemaskiner og scootere.

Økonomi
Det er et mål for HTF å sikre et årlig resultat som minst går i balanse. Det må bygges opp

tilstrekkelig egenkapital slik at maskinpark og øvrig utstyr kan fornyes etter behov.

Årets resultat viser et overskudd på kr 11.752.

Driftsinntekter for 2022 var kr 441.157 mot kr 538.061 i 2021. Nedgangen skyldes bl.a.

reduksjon i offentlig støtte samt at inntekter fra annonser i Skiguiden og Haltdalskalenderen i

sin helhet kommer i 2023. Største inntektskilde var medlemskontingent, videre løypekjøring

for idrettslagene, annonser i Skiguiden, annonser og salg av Haltdalskalenderen, offentlig

støtte, grasrotandel og gaver.

Driftskostnader for 2022 var kr 429.404,- mot kr 357.088 i 2021. Merkostnaden skyldes i

hovedsak økte drivstoffkostnader og en større reparasjon av tråkkemaskina i Haltdalen.

Total egenkapital pr 31/12-2022 var kr. 1.793.897. Bankinnskudd utgjorde kr 664.688.

Sluttord

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

mange som legger ned mye av sin fritid for å gi flest mulig gode skiopplevelser til

kommunens innbyggere, turister og andre besøkende. 

Medlemskontingenten utgjør en stor del av inntektene, og HTF ønsker flere medlemmer da

dette gjør oss i stand til å opprettholde og forbedre dagens tilbud. Jo flere betalende
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medlemmer, desto bedre drift og vedlikehold, samt flere kilometer oppkjørte spor. Vi takker

alle som er medlemmer i HTF og ønsker nye velkommen. 

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 kan by på fjell,

vidder, fiskevann og flotte naturopplevelser. Det er derfor naturlig at kommunen reklamerer

med attraktive løype- og turmuligheter i vakker og storslått natur. Dette skaper forventninger

fra brukerne. 

Alt arbeid i HTF er basert på frivillig arbeidskraft og midlene til å kjøpe og vedlikeholde

moderne utstyr kan av og til være begrenset. 

Vi håper at brukerne er fornøyde med innsatsen og setter pris på det arbeidet som gjøres.

Holtålen Turforening er oppmerksomme på at forventningene om tilrettelagte turløyper,

sommer som vinter, vil øke i tiden som kommer. Vi er innstilt på å gjøre vårt beste for å innfri

dette, og satser på at enda flere vil bidra sammen med oss.

Til slutt vil vi rette en STOR TAKK til alle våre frivillige løypekjørere som står opp grytidlig

både i helger og høytider for å legge til rette for så gode løypeforhold som mulig. 

Uten disse hadde ikke dette vært mulig. 

Hilsen styret:

Ole A. Holden, leder

Vidar Aunøien, nestleder

Petter Bendheim, kasserer

Kari Vårhus, sekretær

Eli Johanne Gundersen, styremedlem

Gunn Sivertsgård, styremedlem

Inge Martin Ranøien, styremedlem

Vilde Støvne, styremedlem
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