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Årsmelding for Nes Turlag 2021 
 
 
Tillitsverv Navn 
Leder og økonomi Jørgen Johannessen (På valg 2022) 
Sekretær og styremedlem Bjørn Henning Larsen (På valg 2022) 
Styremedlem Morten Bratli (På valg 2022) 
Styremedlem Ole Jørgen Halvorsen 
Styremedlem Gunnar Halvorsen 
 
 
Revisorer: Årnes Revisjon 
Valgkomite: Hege Beate Brøterfallet. Vi mangler per i dag to til valgstyret. 
Regnskap: Gunnar Lyster 

 
Medlemmer 

Det er per d.d (25.02.2022). 341 betalende medlemmer i Nes Turlag. I 2020 var kontingenten 

kr 250,-. 

 

Styrets arbeid 

Styrets arbeid tok seg opp etter Årsmøtet høsten 2021. Med den nye styresammensetningen 

fikk Nes Turlag et løft med tanke på visjoner for fremtiden og praktiske løsninger – spesielt 

med å sette i gang prosjektet med ny garasje ved Dragsjøhytta. Nye scootere ble også levert i 

2021. Vi arrangerte et treffe ute ved Dragsjøhytta med gløgg og pepperkaker, men 

pandemien satte nok preg på oppslutningen. Vi mener likevel det var en start for 

arrangementer i 2022.  

 

Økonomi 

Turlagets økonomi var i 2021 sunn og likviditeten anses god. Det vises til regnskapet for 2021 

for utfyllende informasjon. Alt arbeid som utføres i turlaget er ulønnet. Vi har ikke tallfestet 

hvor mange timer som er brukt, men det må dreie seg om flere hundre. Vi fikk 35 650 kroner 

av norsk tipping. 
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Stifinnergruppa 

Fra Arne Kvamme 25.02.2022: Stifinnergruppas aktivitet ble også i 2021 i betydelig grad 

preget av koronapandemien. Vi har 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. 

Vi er ikke kjent med at noen har blitt smittet med korona på noen av våre mange turer i skog 

og mark. 

 

Vi gikk 70 turer i 2021, inkludert både tirsdags- og torsdags-turer. På 3 av turene i høst ble 

skiløypene til Nes turlag ryddet. I folkeminneuka samarbeidet vi med Nes kommune og 

sammenslutningen "Naturopplevelser nord i Nes" om en tur til gruver, krigsminner og 

vindmølleparken på grensen til Odalen. 40 turglade deltok på turen med Rune Åslund fra 

Steinsjøens venner som turleder. Det ble laget en ny rasteplass på Aulihøgda etter tillatelse 

fra grunneieren og ellers foretatt vanlig fjerning av kratt og vindfall langs stiene på våre 

turer. 

 

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 2021 

avlyst fra kommunens side. 

 

Skiløyper og sommerstier   

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 

2021, men det ble en kort sesong. Stifinnergruppa var behjelpelig med å rydde flere av 

løypetraseene i 2021. 

 



3 

 

 

 

Skiltgruppe 

Frits Wahlstrøm og Arne Kvamme ville gjerne ha avlastning på å sørge for skilting etter 2021-

sesongen. Det planlegges med en egen skiltgruppe 2022. Morten Bratli vil gjerne ha et 

ansvar for å holde oversikt over hvor det trengs nye skilt eller oppussing av gamle – gjerne i 

dialog med Frits Wahlstrøm og Arne Kvamme.  

 

Årnesdagene 

Avlyst på grunn av pandemien. 

 

Barnas dag 

Ingen arrangementer 2021 på grunn av pandemien. Barnas Turlag Nes er startet opp i regi av 

DNT. Det ble planlagt å samarbeide med denne gruppa, men ingen oppstart 2021 

 

Hjemmeside og facebook  

Vi hadde per 25. februar 2022 2536 følgere mot 2290 i henhold til årsmelding 2020. 

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. Turlaget har også en 

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

mye i lysløypa. Det ble også kjøpt inn to nye scootere, en stor arbeidsmaskin spesielt for 

lysløypa og en mindre. 
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Garasje Dragsjøhytta 

Vi startet opp oppføring av garasje i 2021 og var innen utgangen av året godt i gang med 

denne. Vi startet en Spleis som dro inn rundt 20 000 kr. Finansieringen var ikke helt på plass, 

men det er lagt ned et betydelig dugnadsarbeid. 

 

Lysløypa 

Dessverre har 41 av de ca. 150 lysarmaturene gått i stykke. Det er en større kostnad på rundt 

150 000 kroner for å få rettet det opp. Det var i 2021 uklart om det var lynnedslag eller 

andre årsaker til at så mange var ødelagt. Vi valgte å gå videre med ny garasje fremfor å 

utbedre lysløypa i 2021. Lysløypa må for fremtiden også forsikres. Det er viktig at lysløypa 

fungerer og en prioritert oppgave i 2022 ved siden av ferdigstilling av ny garasje. 

 

 

 

Årnes 01.04.2022 

 

 

På vegne av styret, 

 

Jørgen Johannessen 
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