ÅRSMELDING 2010 - TURSTIGRUPPA
FJELLTRIMMEN 2010
Dette var niende året med fjelltrim i regi av Turstigruppa og i år har 231 deltakere levert inn
registreringskort.
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.
FELLESTURER
I 2010 har turstigruppa gjennomført følgende arrangement;
Tirsdag 29.junii; den tradisjonelle fellesturen til Tifjellet. I år var det 131 personer som skrev seg inn i
boka på toppen oh som fikk gratis servering i form av pølser med brød og nykokt kaffe fra svartkjelen.
Søndag 22.august var det tur fra Solvang over fjellet til Kårøyan. Her var Per Egil Rønning med som
kjentmann og turen ble avsluttet med middag i Kårøyan for de 15 deltakerne.
Lørdag 28.august; tur etter den nymerka seterstien fra Gammelseterøyan til Grytbakksetra. Ordfører
John Ole Aspli foretok den offisielle åpninga av stien før vi startet fra Gammelseterøyan. Etter en
lengre matpause inne på ”setra”, gikk turen videre til Brattset hvor de 26 deltakerne ble hentet med
buss.
I tillegg til disse turene stilte vi som guider på en fellestur til Raudfjellet 24.juni, arrangert av
veteranene i Trondhjem Turistforening.
ØKONOMI
Regnskapet føres ved Bondelagets Regnskapskontor 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. I år har vi solgt kart for ca
11.000,Overskuddet av salget skal gå til friluftsformål i kommunen.
Pr 22.11.10 har vi ca kr 260.000,- fordelt på to kontoer i banken.
Turstigruppa organiserte aksjonen for å få inn løypeavgift for sesongen 2009/10 og her kom det inn ca
35.000,som er fordelt til IL Rindøl, IK Rindals-Troll, Rørvatnet Vel, Tørsåsen Vel og Helgetunmarka
grunneierlag.
”SMIL-midler” (Spesielle miljøtiltak i landbruket);
Turstigruppa har i år fått ”SMIL-midler” til 2 prosjekt;
1. Rydding av seterstølen samt noe reparasjonsarbeid på Aunsetra i Folldalen kr 20.300,-,
2. Restaurering av Knapphaugløa kr 20.400,Merking/skilting;
I løpet av 2010 er det foretatt remerking av turstiene. Det er vedtatt at vi skal følge ”Norsk standard” og
har derfor startet merking med blått og vil fullføre dette arbeidet i 2011.
Det er i år utført utbedringsarbeid og merking på stien fra Langvassbekken til Helgetunsetra.
TAKK
til alle som har deltatt på våre fellesopplegg det siste året og til dere som betaler inn bidrag til
løypekjøring. Målet vårt er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt friluftsliv og inspirere til at
flest mulig benytter seg av den flotte naturen vi har rundt oss.
Takk også til Rindal Sparebank som har gitt oss 10.000 kroner i støtte til vårt arbeid.
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