ÅRSMELDING 2018 – TURSTIGRUPPA I RINDAL IL

FJELLTRIMMEN 2018
I Fjelltrimmen’s 17. sesong var det 210 som leverte inn registreringskort (2017-204, 2016-251, 2015242, 2014-233). Antallet deltakere har variert litt, fra år til år, men har holdt seg imponerende jevnt
og stabilt. Dette viser at Fjelltrimmen fremdeles er «liv laga» og får mange ut i rindalsnaturen. Også i
år kunne de som fullførte velge mellom det tradisjonelle kruset og t-skjorte med påtrykk. De som
ønsket begge deler betalte 150 kroner ekstra. Det var i 2018 20 turmål å velge mellom.

FELLESTURER
«Tirsdagsturen» har siden oppstarten i 2013, vært et populært og velkomment opplegg for de som
har anledning til en dagstur midt i uka. En stor takk til Harald Egil Folden og Helge Sæther, som
drivkreftene bak dette opplegget. De har, i alle år, vist en imponerende evne til å finne nye og
spennende turmål. Siden oppstarten har de besøkt, utrolige, 110 forskjellige turmål og dårlig vær har
heller aldri vært til hindring for å arrangere tur. I 2018 har det blitt arrangert 18 tirsdagsturer, med
23-24 deltakere i snitt og med 34 deltakere på det meste. Turene har gått til mål i Rindal, Halsa,
Surnadal, Orkdal og Rennebu.
3. juli ble det arrangert minnemarsj for Harald Solvik. 275 registrerte seg som deltakere på marsjen,
men det totale antallet var nok over 300. Minnemarsjen fant sted i et område som Harald satte svært
høyt, i Åsan bak Igeltjønna.

ØKONOMI
Foreløpig regnskap for 2018 viser et lite overskudd på 6500 kroner, mot et underskudd på ca 36000 i
2017. 2018 har vært et «stille» år på investeringsfronten. Ingen spillemidler har blitt mottatt dette
året. Turstigruppa mottok 74 150 kroner i gave fra Harald Solvik’s etterlatte. Disse midlene er
øremerket prosjekt Haraldhøtta, etter ønske fra Harald’s familie. En stor takk til Harald’s familie for
gaven.

HARALDHØTTA
I 2018 ble det inngått en avtale mellom RIL og Magne Løset om bruk av ei eldre hytte på Tiuråsen.
Turstigruppa besluttet at navnet på hytta skulle bli Haraldhøtta, for å hedre Harald Solvik’s minne. I
2018 ble hytta ryddet og vasket og området rundt ryddet for busk og kratt. I tillegg er trimboks
kommet på plass. I 2019 er det planlagt å oppgradere hytta, slik at dette blir et fristende turmål. Vi vil
benytte anledningen til å takke Magne så mye for velvillighet og generøsitet i denne forbindelse.

INNFALLSPORT HELGETUNMARKA
Et spennende prosjekt for å gjøre Helgetunmarka til Rindal’s innfallsport til Trollheimen er i gang.
Turstigruppa har sagt seg villig til å delta i det som har med opparbeiding av sti å gjøre. I 2018 har vi
bidratt i arbeidet med stien opp fra Langvatnet mot Litjraufjellet. Mye arbeid gjenstår.

TRAGEDIEN
Mandag 11. juni rammet en meningsløs og forferdelig tragedie rindalssamfunnet. Harald Solvik
mistet livet i en arbeidsulykke i forbindelse med dugnadsarbeid. Turstigruppa mistet sin dyktige
leder, gjennom samtlige år, siden oppstarten i 1998. Harald’s betydning for friluftslivet i Rindal og for
Turstigruppa kan ikke lovprises nok. Harald skapte et godt og trivelig miljø innad i gruppa, noe som
bare 2 utskiftninger i styret i løpet av 20 år, forteller alt om. Det føles tungt å fortsette uten Harald,
men vi får bare prøve å ta med oss de gode minnene om en god samarbeidspartner, turkamerat og
god venn i arbeidet videre i Turstigruppa. For å kunne fullføre arbeidet i 2018 på en god måte har Eli
Landsem Solvik, Håkon Solvik og Ole Solvik deltatt på styremøter og ellers som viktige bidragsytere.
En stor takk til alle tre.
Undertegnede, Baard Gåsvand, har fungert som midlertidig leder etter Harald’s bortgang.
Takk til alle som har deltatt på våre fellesopplegg det siste året og til dere som betaler inn bidrag til
løypeoppkjøring og drift.
En stor takk også til dere som har deltatt på dugnader i løpet av året og til grunneiere for positiv
innstilling.
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