ÅRSMELDING 2005 - TURSTIGRUPPA
FJELLTRIMMEN 2005
Dette var fjerde året med fjelltrim i regi av Turstigruppa.
Et opplegg vi startet med i 2002 for å motivere flere til å ta i bruk den flotte naturen vi har
rundt oss og for at folk skal bli bedre kjent rundt om i kommunen.
Årets opplegg;
Fjelltrimmen 2005 omfattet 8 fjelltopper som skulle besøkes innen 16. oktober.
I årets opplegg inngikk 7 av toppene som er med i turstiopplegget og den 8. toppen var i år
Stokkfjellet som kom i stedet for Mjukinn .
Premiering;
Alle som besøkte de 8 toppene innen fristen vil få et krus med bilde/motiv av en av toppene,
teksten ”Fjelltrimmen 2005” og personlig navn. I år vil motivet bli et fargebilde av
Steinkjerka på Tifjellet.
For barn født 1989 eller senere (t.o.m. 10.klasse) og pensjonister født 1938 eller tidligere var
kravet at de hadde besøkt 4 av toppene.
Fjelltrimmen er tenkt arrangert hvert år framover og motiv og tekst på krusene endres slik at
dette blir en samleserie for de som deltar hvert år.
Oppslutning;
Første året var det 228 som fullførte, i 2003 økte til 255 og i fjor til 314.
I 2005 er det 294 som har gjort seg fortjent til å motta kruset som bevis på at de har
gjennomført Fjelltrimmen .
Årsaken til en liten nedgang får vi tro skyldes en dårlig sommer og høst som ikke har fristet
mye til toppturer. Det var forresten 64 nye som ikke deltok i fjor.

TURSTIOPPLEGGET
Her følger en statistikk over besøket på de 8 toppene som er med i turstiopplegget og som
viser at opplegget har ført til en voldsom økning siden dette kom i gang.

FJELLTRIMMEN - antall registreringer
Turstiopplegget;
GADDFJELLET
918 m
GARBERGFJELLET 604 m
STORFJELLET
798 m
TIFJELLET
730 m
SKÅKLEIVA
786 m
URA
1.178 m
STOKKFJELLET
627 m
RAUDFJELLET
952 m
RESFJELLET
1.161 m
Antall besøk;

2000 2001 % +/174
454 743 63,7 %
82
193
120 556
520 710 36,5 %
284 376 32,0 %

2002
180
1048
369
835
769
504

% +/- 2003 % +/3 % 446 148 %
41 % 1099
5%
91 % 397 7,5 %
50 % 935
12 %
8 % 725 -6,5 %
34 % 464
-8 %

2004
445
1100
431
915
802
630

% +/-0,2 %
0,1 %
8,6 %
-2,1 %
10,6 %
35,8 %

415 711 73,0 %
1440 1320 -8,3 %
3315 4783 39 %

986 39 % 1085 10 % 1163
1320
0
1856 40,6 %
6011 26 % 7007 16,6 % 5486

7,2 %

2005
% +/529 18,9 %
1179 7,2 %
373 -13,5 %
1090 19,1 %
845
5,4 %
549 -12,9 %
693
1136 -2,3 %

6,5 %

6394

Uten Resfjellet

16,6 %

FELLESTURER
I sommer har turstigruppa arrangert fellesturer i samarbeid med arbeidsgruppa for
”Friluftslivets år 2005”.
Fellesturen til Tifjellet under Kulturvøkku samlet i år ny rekord. 108 personer skrev seg inn i
boka på toppen.
4.september var det tematur til Slumpan i Folldalen med tema ”Trollheimen” og med Lars
Olav Lund fra Statens Naturoppsyn som turleder.
Den planlagte turen til Bårdsgarden ble avlyst pga liten påmelding

PROSJEKT ”BARNEVENNLIGE TURMÅL”
I sommer åpnet vi to av de fire planlagte ”barnevennlige turmåla.
27.mai var det åpning ved Langvatnet i Helgetunmarka og 17.juni ved Storvatnet i
Furuhaugmarka.
Begge steder er det bygget gapahuk med grill- og bålplass og det er satt opp toalettbygg. Ved
Storvatnet er det også opparbeidet adkomst for rullestolbrukere fra nærmeste parkeringsplass,
De to siste måla er ved utmarksavdelinga til Rindal bygdemuseum i Fossdalen. Her er ei
gammel løe restaurert og satt opp. Det vil også her bli satt opp grill, toalettbygg og bygd
bålplass. Arbeidet vil bli fullført til sommeren.
Når det gjelder det siste målet, var dette planlagt til Tørsetmarka. Pga problemer med
adkomstvei for allmennheten, ble dette prosjektet ”lagt på is” til denne saken er avgjort.
Ettersom vi hadde fått produsert og betalt gapahuken, ble det bestemt å sette den opp ved
Rørvatnet. Her er det nå kommet opp gapahuk med grill på den flotte plassen til Rørvatnet
Vel.

ØKONOMI
Regnskapet føres nå av Ingrid Rognskog ved Rindal Maskin og tas inn som et
avdelingsregnskap under IK Rindals-Troll. Dette for at det skal være formelt i orden i forhold
til den avtalen turstigruppa inngikk med Rindal kommune da vi fikk ansvaret for salget av
Turkart Trollheimen. Overskuddet av salget skal gå til friluftsformål i kommunen og vi har
det siste året prioritert arbeidet med ”barnevennlige turmål” samt tilskudd til løypekjøring.
I vinter fikk vi inn 4 søknader om støtte til oppkjøring av skiløyper sesongen 2004/2005 og
styret i turstigruppa vedtok følgende tilskudd;
IK Rindals-Troll
kr 25.000,IL Rindøl
kr 12.500,Helgetunmarka grunneierlag kr 2.500,Rørvatnet Vel
kr 1.000,- (løypekjøring til Garbergfjellet)
NY TURSTI
I høst er det rekognosert trase for ny tursti til Gråurfjellet (792 moh) som vil inngå som en av
toppene i ”Fjelltrimmen 2006”. Trimboks er allerede på plass og permanent merking vil bli
ferdig så snart snøen forsvinner til våren.
Stien starter ved Slåstuggu i Fossdalen, passerer ”Barnevennlig turmål” og går videre oppover
lia på nordvestsida av Langskarven. Trimboksen er plassert på varden et par hundre meter
vest for toppvarden.
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