
Årsmelding 2022 Turstigruppa 

Fjelltrimmen. 

I 2022 ble Fjelltrimmen arrangert for 21. gang, Det var det andre året vi benyttet oss av 

Trimpoeng-appen, og den første sesongen uten Fjelltrimmenkruset. Isteden for kruset 

prøvde vi oss med pengepremier, med en hovedgevinst på kr 5000 og 3 gevinster på kr 1500. 

Antallet som registrerte seg i Trimpoeng-appen er svært imponerende med 384 

registreringer. Av disse har 350 sjekket inn en eller flere ganger. Totalt har det vært 14 511 

innsjekk, og høyeste poengsum var imponerende 1402 poeng. Det var 2 deltakere som 

besøkte alle 51 turmål. Igltjønna var det mest besøkte turmålet med 3367 innsjekk. Dette er 

svært gledelige tall, som viser at vi bidrar på en god måte når det gjelder en bedre folkehelse 

i Rindal og omegn. Mindre gledelig er det at færre velger å betale deltakeravgiften og 

dermed på å delta i Fjelltrimmen, 146 betalende i 2022 mot 244 i 2021. 

 

Småtrollturen 2022. 

Dette var et nytt opplegg i 2022, rettet mot de yngste turgåerne. 14 unge i alderen 3,5 mnd 

til 10 år deltok i 2022. Vi er godt fornøyd med deltakelsen og kommer til å videreføre tiltaket 

i 2023. Premiering var Fjelltrimmenbuff og diplom designet av Åse Børset i iTrollheimen, 

med motiv som passer godt til navnet på opplegget. 

 

Aktiviteter i 2022. 

Prosjektet vi har valgt å kalle «skilt og informasjontavler» ble avsluttet i 2022 og spillemidler 

utbetalt. Vi har mottatt skiltene og tavlene, og disse vil bli plassert ut i terrenget i løpet av 

våren. Vi fikk utbetalt kr 64 000 i spillemidler, mens Rindal Sparebank har bidratt med kr 

25 000 i gavemidler og Rindal kommune med kr 9000. Kostnadene til prosjektet ble ca kr 

86 800. 

Verandagolv og vedovn kom på plass på Haraldhøtta i 2022. Gapahuken og resten av 

gjenstående arbeid er tenkt utført i løpet av 2023, slik at spillemidlene kan utbetales i år. 

Vi rustet opp flere av stiene i løpet av 2022, mellom andre stien til Librekksetra og stien til 

Skåkleiva fra Brønstadøyan. 

Vi har også merket en ny sti i tilknytning til Trollheimstunet og Helgetunmarka. Denne stien 

følger Langvassbekken og vil forhåpentligvis, før eller senere, bli en del av en kultursti som 

skal vise bekkens kulturhistoriske verdi, med bla tømmerfløting, sagbruk og kvernhus. 

Vi har deltatt på «Torgdagen» som i 2022 ble arrangert i T-kompbygget. God respons og 

mange besøk på standen vår. 

Vi har også i 2022 fortsatt med å arrangere Early Birds den første fredagen i hver måned. 

Stabilt antall deltakere med 10 til 15 personer. 



Vi har deltatt i et prosjekt som heter «Friluftslivets Ferdselsårer» sammen med Rindal 

kommune. Dette arbeidet skal føre til at skiløyper og turstier blir en del av det kommunale 

planverket. Turstigruppa har mottatt kr 25 000 fra Rindal kommune for dette arbeidet. Disse 

midlene har gått til innkjøp av GPS og til å kompensere Rune Løfald for den 

arbeidsbelastningen dette har medført. 

 

Tirsdagsturen. 

Totalt ble det arrangert 16 tirsdagsturer i 2022, med mellom 25-32 deltakere på hver tur. Ca 

40 forskjellige personer har deltatt i løpet av sesongen. Sesongengens første tur var 10. mai 

og gikk til Svinvika. Siste turen, 4. oktober var til Tifjellet med kaffekoking og sosialt samvær 

ved Steinkjerkvatnet. Denne turen var tur nummer 182 siden oppstarten i 2013. Sommeren 

2022 var ikke den beste værmessig, men likevel ble ingen turer avlyst. Harald Egil Folden og 

Helge Sæther er fremdeles administratorer for opplegget, med Aud Lillegård som viktig 

bidragsyter. 

 

Økonomi. 

2022 gav et negativt resultat på kr 43 900, mot budsjettert kr 27 000. Dette skyldes at 

kostnadene angående Fjelltrimmen, både Fjelltrimmenkruset i 2021 og pengepremier i 2022 

belaster 2022 regnskapet, og i tillegg med reduserte inntekter på Fjelltrimmen i 2022. 

 

Turstigruppa vil takke de som har deltatt på opplegget vårt i 2022. Vi takker de som har 

bidratt med  dugnadsarbeid eller på annen måte støttet oss. Vi takker også grunneiere for 

fortsatt positiv innstilling til det vi driver med. Takk til Rindal kommune, Trøndelag 

fylkeskommune og Rindal Sparebank. 

 

Aud Lillegård                       Rune Løfald                          Ole Solvik 

 

Georg Aune                         Harald Egil Folden               Baard Gåsvand 


