
 
 
 
ÅRSMELDING 2015 -  TURSTIGRUPPA RINDAL IL 
 
 
 
FJELLTRIMMEN 2015 
Det er nå 14 år siden vi startet Fjelltrimmen  i regi av Turstigruppa og 242 deltakere leverte inn 
registreringskort i 2015 (mot 233 i 2014). I år kunne de som hadde fullført, velge om de ville ha det 
tradisjonelle kruset eller T-skjorte med påtrykk ”Fjelltrimmen 2015”. De som ville ha begge deler, 
betalte 150 kroner ekstra. 
 
FELLESTURER 
I 2015 har turstigruppa gjennomført flere fellesturer; * Tirsdag301.juni; den tradisjonelle fellesturen 
under Kulturvøkku gikk i år til den nye gapahuken ved Gråurtjønna. * ”Tirsdagsturen”  var et nytt 
tilbud i 2013 til de som hadde anledning til en dagstur midt i uka. 
Dette tilbudet var så vellykket at vi fortsatte i 2015. Harald Egil Folden og Helge Sæther har vært 
”primus motorer” for tiltaket og det ble gjennomført 21 turer til forskjellige mål både både i Rindal. 
Surnadal, Meldal og Rennebu.  
 
ØKONOMI 
Regnskapet føres ved Bondelagets Regnskapskontor og tas inn som et avdelingsregnskap under Rindal 
IL.   Et evt overskudd skal gå til friluftsformål. 
Totalt hadde Turstigruppa et underskudd i 2014 på kr 16.895 mot et underskudd på kr 98.328 i 2014.  
Dette skyldes at vi har forskuttert opparbeidelse av adkomststi for funksjonshemmede til Tørsåsløa 
med  
kr 169.624. Spillemidler på dette forventes å være ca 100.000 og blir tidligst utbetalt i 2016. Det er i år 
mottatt kr 28.000 i forbindelse med bygging av ny gangbru over Askildsåa. 
Pr 31.12.14 har Turstigruppa  kr 100.393 fordelt på to kontoer i banken. 
 
Turstigruppa organiserer giroaksjonen for frivillig løypeavgift og her kom det inn 31.150,-  i følge 
regnskapet til Rindal Anleggsdrift. 
 
Grillhytta 
ligger like ved skiløypa mellom Grønlivatnet og Skogsletta og står åpen hele året til allmenn 
benyttelse. 
Hytta er i sommer beiset utvendig og gulvet lakkert. Det er planer om å bygge en veranda foran 
hytta.  Ny gangbru over Askildsåa ble ferdig i september.  
 
Ny tursti mellom Steinhytta (ved Kvennabekktjønna) og gapahuken ved Gråurtjønna ble ryddet og 
merket i sommer. Torhøtta og Steinhytta var nye turmål i Fjelltrimmen 2015. 
 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 både sommer og vinter og 
inspirere til at flest mulig benytter seg av den flotte naturen vi har rundt oss. 
 
 
Rindal 21.03.2016 
 
 
For Turstigruppa Harald Solvik  Rune Løfald          Aud Lillegård 
 Baard Gåsvand       	


