ÅRSMELDING 2011 - TURSTIGRUPPA
FJELLTRIMMEN 2011
I år var det 10-årsjubileum for Fjelltrimmen i regi av Turstigruppa og 223 deltakere levert inn registreringskort.
I forbindelse med jubileet var det satt opp 3 gavesjekker som premie som ble trukket ut blant alle som fullførte.
De heldige vinnerne ble; Ole Trygve Foseide kr 5.000, Tore Aune kr 3.000 og Jan Romundstad kr 1.000.
FELLESTUR
I 2011 har turstigruppa bare gjennomført en fellestur;
Tirsdag 29.junii; den tradisjonelle fellesturen til Tifjellet. I år var det 130 personer som skrev seg inn i boka på
toppen og som fikk gratis servering av pølser med brød, frukt, sjokolade og nykokt kaffe fra svartkjelen.
Torsdag 9.juni var vi guider på fellestur for TT-veteranan til Tifjellet. Startet med servering av kaffe og
hjemmebakt brød ved gapahuken i Furuhaugmarka.
Søndag 4.april stilte vi med smørehjelp ved Skavliaog som guide til Raufjellet og Helgetunsetra i forbindelse
med et PR-framstøt som ”Tid til å leve” hadde for trondhjemmere. Gratis buss og opplegg ved ved gapahuken
ved Langvatnet.
ØKONOMI
Regnskapet føres ved Bondelagets Regnskapskontor og tas inn som et avdelingsregnskap under IK RindalsTroll. 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 16.000,Overskuddet av salget skal gå til friluftsformål i kommunen.
Pr 31.12.11 har vi kr 151.686,- fordelt på to kontoer i banken.
Turstigruppa organiserte aksjonen for å få inn løypeavgift for sesongen 2009/10 og her kom det inn ca 40.000,som er fordelt til med kr 13.400,- til IL Rindøl og kr 26.600 til IK Rindals-Troll.
”SMIL-midler” (Spesielle miljøtiltak i landbruket);
Turstigruppa har i år fått ”SMIL-midler” til 1 prosjekt;
18.juni gjennomførte vi dugnad med 15 personer for å rydde seterstølen på Grytbakksetra og for det mottok vi
kr 6.000,Grillhytte
I sommer og høst er arbeidet med grillhytta i Grønlifeltet fullført. Hytta ligger like ved skiløypa mellom
Grønlivatnet og Skogsletta og står åpen hele året til allmenn benyttelse.
Vi har mottatt kr 15.000,- i kommunal støtte og det er sendt søknad om spillemidler til fylket.
Merking/skilting;
* I løpet av 2011 er det utført rydding og skilting av trimstiene øst for sentrum. Lengste runden er på 10 km, men
med mange muligheter til kortere turer. 75 skilt er satt opp. Det er også bygget ny gangbru over Askildsåa ved
Sagøya. Totalt har dette prosjektet kostet i overkant av 50.000.
* Det er også ryddet og merket ny tursti til Duvåsen fra parkeringsplassen ved Bjønnsleet i Folldalen. Her vil det
bli en ny trimpost i 2012.
TAKK
til alle som har deltatt på våre fellesopplegg det siste året og til dere som betaler inn bidrag til løypekjøring.
En stor takk også til dere som har deltatt på dugnader i løpet av året og til grunneiere for positiv innstilling.
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.
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