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FJELLTRIMMEN 2017 

Det er nå 16 år siden vi startet Fjelltrimmen i regi av Turstigruppa og 204 deltakere leverte inn 

registreringskort i 2017 (mot 251 i 2016). 

I år kunne de som hadde fullført, velge om de ville ha det tradisjonelle kruset eller T-skjorte med 

påtrykk ”Fjelltrimmen 2017”. De som ville ha begge deler, betalte 150 kroner ekstra. 

 

FELLESTURER 

* ”Tirsdagsturen” var et nytt tilbud i 2013 til de som hadde anledning til en dagstur midt i uka. 

Dette tilbudet har vært så vellykket at vi har fortsatt hvert år.. 

I 2017 ble det gjennomført 23 turer til forskjellige mål både både i Rindal. Surnadal, Meldal og 

Rennebu med et deltakerantall på 22-23 personer i snitt pr tur. 

En stor takk til Harald Egil Folden og Helge Sæther som har vært ”primus motorer” for tiltaket.  

 

ØKONOMI 

Totalt hadde Turstigruppa et underskudd i 2017 på kr 36.189 mot et overskudd på kr 67.215  i 

2016.  

Vi har mottatt spillemidler på kr 152.000 for prosjektet med adkomststi for funksjonshemmede til 

Langvatnet. I tillegg fikk vi støtte på kr 50.000 til prosjektet fra Rindal Sparebank. 

Totale investeringer i anlegg var 295.592, mens vi mottok kr 279.262 i offentlig støtte og gaver.  

 

UTBEDRINGER 
i 2017 ble det utført utbedringer ved gapahuken ved Storvatnet i Furuhaugmarka. Nytt dekke på 

taket av utedoen, beising og utskifting av bord ved grillen. 

Gapahuken og utedoen ved Langvatnet ble beiset og grillrister ble skiftet ut. 

Ellers er det gjort utbedringer av stien til gapahuken ved Gråurtjønna. Det er langt fiberduk og 

gruset på enkelte parti. Dette arbeidet vil fortsette i sommer. 

 

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. 

 

TAKK til alle som har deltatt på våre fellesopplegg det siste året og til dere som betaler inn bidrag 

til løypekjøring 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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