
ÅRSMELDING 2020 TURSTIGRUPPA. 

 

Fjelltrimmen. 

147 personer fullførte Fjelltrimmen 2020. Dette er en betydelig nedgang fra tidligere år. Det 

kan være flere årsaker til det.  Koronaepidemien har helt sikkert noe av skylden for 

nedgangen. Erfaringen er at flere har vegret seg, og også holdt opp med å registrere seg i 

trimbøkene på turmålene. Vi registrerer imidlertid at stinettet vårt fremdeles blir flittig 

brukt, og satt pris på. Folk ute på tur i naturen vår er den viktigste motivasjonen for å drive 

med det vi gjør. 

 

Noen av prosjektene vi arbeidet med i 2020. 

Skiltene etter stien fra Gråsjøen og opp til Sekkvatnet ble fjernet, men en ny sti er blitt 

merket til Sekkvatnet fra trimboksen på Slompan. Dette gjør at en fremdeles kan benytte 

Gardfjellet som ett av turmålene i Fjelltrimmen. Stien mellom Slompan og Sekkvatnet går i et 

lettgått og fint terreng. 

Et annet mål som også har fått opparbeidet en ny sti er Gaddfjellet. Her har grunneierne og 

hytteeierne, med Tor Jarle Bolme i spissen, og med Turstigruppa som støttespiller, lagt ned 

en imponerende innsats med opparbeiding og merking av stien. Stien som starter opp ved 

Hølstodammen, anbefales på det varmeste til alle som er glade i en fin tur i noe av det 

fineste fjellandskapet vi har i Rindal. 

I 2020 hadde vi en spillemiddelsøknad inne angående nye skilt og informasjonstavler på 

noen av turstimålene våre. Målet er å oppgradere alle målene våre, men i første omgang 

rakk vi bare Skåkleiva, Tifjellet, Storfjellet, Ruten, Gråurfjellet og nystien til Gaddfjellet. For å 

være berettiget til spillemidler måtte vi ha skriftlig avtaler med grunneierne. Dette virket 

ganske uoverkommelig i oppstarten av Koronaen, men med stor innsats av flere, og med 

imponerende velvillighet fra samtlige grunneiere fikk vi dette på plass i tide. Grunneierne 

kan ikke fullroses nok i denne sammenhengen. To av våre gode hjelpere må enda en gang 

roses, også det gjelder dette prosjektet. Byggmakker/Møre-Tre/Talgø for svært gode 

rabatter på impregnerte stolper til skiltene, og Surnadal Transport for svært god rabatt på 

transporten av disse til vårt lager. 

I 2020 ble, ikke overraskende, to allerede fullførte prosjekt fra Skiavdelingen prioritert foran 

vår spillemiddelsøknad, men vi har fått gode signal på at vi kan få våre midler i 2021. 

Restaureringen av Haraldhøtta har kommet langt i løpet av 2020. Ole Solvik er leder for 

prosjektet og dugnadsgjengen har utført arbeidet. Etter imponerende innsats er 

snekkerarbeidet på selve hytta nesten ferdig. Det er kjøpt materialer for ca 50 000 kr. 

Halvparten er betalt med den generøse gaven vi fikk tildelt i 2019 fra Rindal Sparebank, og 

resterende er betalt med minnegaven fra Haralds etterlatte. Vi har også en 

spillemiddelsøknad inne når det gjelder Haraldhøtta. Gapahuk, veranda og toalettløsning er 



arbeider som gjenstår ved hytta. I den forbindelse må, nok en gang, grunneier og hytteeier 

Magne Løset berømmes for stor positivitet og ikke minst generøsitet. 

 

Økonomi. 

Årsresultatet viste en minus på ca 12 000. Vi mottok gave fra Rindal Sparebank på 25 000 kr 

til prosjektet med skilt og informasjonstavler, og støtte fra Rindal Kommune til samme 

prosjekt på 9 000 kr. En stor takk til begge. Turstigruppa har deltatt med stand på Torgdagen 

og på Jul i Rindal. Begge var positive og gode arrangement. Vi har solgt turstihefter/kart for 

ca 7 500 kr og buffer for 6 250 kr. 

 

Fellesturer. 

Harald Solviks minnemarsj ble arrangert 8. august med 71 deltakere. 

Tirsdagsturen er også en viktig del av fellesturene våre, til og med i det vanskelige 

«koronaåret» 2020. Harald Egil Folden og Helge Sæther er fortsatt drivkreftene og 

organisatorene for opplegget. Vi lar Helge oppsummere året med egne ord. 

På grunn av korona ble ikke første tirsdagstur før 2/6 2020, men vi rakk da å fullføre 15 turer 

i 2020. Deltakelsen har vært veldig bra, med mellom 20-30 på hver tur. Rekrutteringen er 

kanskje ikke den aller beste, men 3-4 nye har vært med. Turene har gått i Orkland, Rennebu, 

Surnadal og Rindal. Siste turen gikk til Litjraufjellet, som også ble benyttet som avslutning av 

turåret med kaffekoking og servering av mange slags godsaker. Det var hele 34 stk på siste 

turen. 

En stor takk til Helge og Harald Egil for godt utført arbeid. 

 

I tillegg til de vi allerede har takket for god hjelp og støtte må vi også i 2020 takke alle som 

har deltatt på fellesturer, på dugnader eller som bruker stinettet vårt. 

 

Harald Egil Folden            Aud Lillegård           Eli Landsem Solvik 

 

Rune Løfald                       Ole Solvik                  Baard Gåsvand   

 

  


