
Årsmelding for Nes Turlag 2020 
 
Tillitsverv 
Leder:              Jørgen Johannessen (1 år igjen) 
Sekretær:             Bjørn Henning Larsen (1 år igjen) 
Økonomi:             Gunnar Lyster (på valg 2021) 
Styremedlem:            Morten Bratli (1 år igjen) 
Styremedlem:            Bente Sverdrup Wennemo (på valg 2021) 
 
Revisorer:              Årnes Revisjon 
Valgkomite:              Hege Beate Brøterfallet, Line Sutterud og Trond Bjorli 

 
Medlemmer 

Det er per d.d. 341 betalende medlemmer i Nes Turlag. I 2020 var kontingenten kr 250,-. 

 

Styrets arbeid 

Styret hadde tre møter på Teams på grunn av pandemien. Dette var styremøter utenom 

årsmøtet i 2020. Det har vært til dels utfordrende å kommunisere med styremedlemmene i 

2020 på grunn av pandemien. Nes Turlag er også representert i styret for Stiftelsen 

Dragsjøhytta ved Gunnar Lyster.  

 

Økonomi 

Turlagets økonomi er sunn og likviditeten anses god. Det vises til regnskapet for 2020 for 

utfyllende informasjon. Alt arbeid som utføres i turlaget er ulønnet. Vi har fått 28 367 kroner 

av norsk tipping. 

 

Stifinnergruppa 

Stifinnergruppas aktivitet ble i 2020 i betydelig grad preget av koronapandemien. 

Oppslutningen om våre vanlige tirsdagsturer var god inntil Norge "stengte ned" i midten av 

mars. Vi har siden forsøkt å følge de til enhver tid gjeldende smitteforebyggende tiltak med 

begrenset antall sosiale kontakter, avstand, bruk av håndsprit m.m. Vi oppfordret til å delta i 

mindre grupper, bl. a. med en tirsdags- og en torsdagsgruppe. Det ble derfor flere turer, men 

med færre deltagere enn tidligere. Vi i Stifinnergruppa har deltatt på til sammen 60 turer 

over hele kommunen, men også noen turer til nabokommunene (til Børli i S. Odal, 



Skreikampen/Feiring jernverk i Eidsvoll og Egneråsen og Holtfossen i Ullensaker/Sørum). 

Stifinnergruppa arrangerte tur til Røsåsen for Årnes Rotary (27 deltagere) og tur i 

folkeminneuka sammen med Nes kommune til Høgåsen og Myrvika (33 deltager). Vi er ikke 

kjent med noen smittetilfeller i forbindelse med våre turer. Det har vært en del 

dugnadsinnsats, bl. a. har vi laget ny rasteplass ved Flæman, på Åserudåsen nær Osthaugen 

og ved Bjørndalstjenn. Gapahuken ved lysløypa mot Fjellfoten ble utstyrt med tømret bord 

og pukk på golvet, den andre gapahuken fikk samme type bord. Vi har bygget noen klopper 

og en enkel bru over Droggebekken ved Bjørnenga og ellers utført fjerning av kratt og 

vindfall langs stiene på våre turer. Vi hadde planer for flere annonserte fellesturer med 

historie og kultur, men disse ble avlyst p.g.a pandemien. 

 

Familiens hus 

Vi fortsatte partnerskapsavtale med Familiens hus.  

Mål med avtalen: Sammen å kunne tilby et tilbud til småbarnsfamilier som fremmer 

folkehelse og gir gode opplevelser for liten og stor. På grunn av pandemien ble turen 2020 

avlyst fra kommunens side. 

 

Skiløyper og sommerstier   

Det er et korps på 3 – 4 personer som sørger for skiløyper i Nes Turlag sitt område. Foruten 

turlagets to scootere kjøres det også med en privat ATV scootere ved behov. Løypekjørene 

driver også med noe rydding i løypetraseene, men de ønsker seg en større aktivitet på dette 

området inkludert stedvis bearbeiding av terrenget for å bedre forholdene når det er lite 

snø. Dette vil også gi mindre slitasje på utstyret. Det ble kjørt opp løyper i 2020, men det ble 

en kort sesong 

 

Årnesdagene 

Avlyst på grunn av pandemien. 

 

Barnas dag 

Ingen arrangementer 2020 på grunn av pandemien 

 



Hjemmeside og facebook  

Vi hadde per 28.08.2021 2290 følgere mot 1882 i henhold til årsmelding 2019. 

Ny e-post og nettside-leverandør fungerer, noe som har gjort jobben med endringer og 

oppdateringer mye lettere for oss. E-post: post@nes-turlag.no og hjemmeside: nes-

turlag.no. Det kom inn forslag på årsmøte 2019 om å ha direkte innmelding på nettsiden, 

men det har vi ikke fått til. Man kan melde seg inn ved å sende en e-post. 

 

Utstyr og materiell 

Våre to snøscootere holdes i god stand av scooterkjørerne. Den hydraulisk sporleggeren 

fungerer godt. Sammen med slådd er løypemannskapet fornøyd. Det ble også kjøpt inn 100 

vester og 250 refleksbånd med logo og navn. Disse er tenkt som premier eller lignende, men 

kun noen få ble delt ut i 2020. Vestene skal vise hvem vi er ved arrangementer. Turlaget har 

også en kantklipper som kan trekkes etter en ATV. Dette brukes for at det ikke skal vokse 

opp for mye i lysløypa.  

 

Garasje Dragsjøhytta 

Vi hadde i 2020 tegninger for garasje som skal settes opp ved Dragsjøhytta. Det jobbes 

videre med finansiering i 2021 og styret prioriterer oppgaven. 

 

 

 

Årnes 28.08.2021 

 

 

På vegne av styret, 

 

Jørgen Johannessen 

mailto:post@nes-turlag.no
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