
Årsmøtet Sak nr. 5 
 

ÅRSMELDING FOR 2019 
 

LOTs tillitsvalgte har i 2019 bestått av følgende personer: 
Styret   Leder:  Reidun Forbes   

Nestleder:  Paul-Erling Lia  
Kasserer: Svanhild Rosseland  
Sekretær: Anita Breivold  
Styremedlem: Tone Vareberg 
Varamedlem: 1) Thomas Pindard  
  2) Camilla Bjørnestad Stene   
 

Hyttekomité: Reidun Forbes (utleieansvarlig)   
Helge Uldal    
Alf Hæstad      
Trygve Løland    
Jørn Thore Solaas  
   

Valgkomité Bjørn Egil Hansen       
Camilla Bjørnestad Stene   
Geir Atle Olsen 
   

Revisor  Knut Dannevig 
 

Fellesturer og arrangementer i 2019: 
o Søndag 7. april Høvåg, Hæstadneset  Svanhild /Vivian  14 deltagere 
o Søndag 28. april Den omvendte båd   Astrid og Salve  Avlyst  
o Søndag 5. mai  Rossefjell i Reddal   Reidun / Tone / Trygve  15 deltagere 
o Lør 11. - søn 12. mai Dugnad på Trotto  Reidun, Helge   12 deltagere 
o Søndag 19. mai Brøvardheia   Trygve    58 deltagere 
o Søndag 2. juni  Hægefjell   Kjell Lia (via Finn)  11 deltagere 
o Søndag 10. juni Frokosttur   Trygve    62 deltagere 
 

o Søndag 1. sept  Eide / Homborsund   Helge + kjentmann  22 deltagere 
o Søndag 15. sept. Havsyn   Svanhild    11 deltagere 
o Søndag 22. sept. Trotto    Reidun    21 deltagere 
o Torsdag 10. okt. Måneskinntur Eigelandsknuten Helge / Trygve  10 deltagere 
o Tirsdag 8. okt.  Vardetenning         7 deltagere 
o Søndag 27. okt. Dyblemyrheia   Svanhild   15 deltagere 
o Søndag 3. nov  Lokale topper, fra Frydentopp Paul Erling   1 deltager! 
o Søndag 1. des  Nissetur med grøt  Reidun, Astrid, Klevens 25 deltagere 

Oppslutningen har også i 2019 vært svært god, men også variabel, med fra 1 til 62 deltagere.  
 
Besøkstall på toppene.  
Tidenes beste resultat! 
Her ser vi besøkstallene på hver topp, der 2019 er sammenlignet med 2018. Tabeller kan være 
kjedelig lesning, men denne er jo virkelig trivelig å studere. Når passerer vi 30.000? 



 
 

 

 

 

 

 

 
 Dugnadsarbeid i løypenettet, - rydding, skilting mm 

I 2019 (fra 1.nov. 2018 til 31. okt. 2019) er det gjennomført følgende på dugnad: 
A. Vi fikk lov av Fylkesmannens Miljøvernavdeling å sette opp skilt 8 steder innenfor Olashei 
Naturreservat. Dette medførte mye bæring av materialer og selve monteringen. Dette ble utført i 
mai 2019. 95 timer. 

B. Bygging av 2 klopper på til sammen 21 meter på Skrubbemyr (inn fra Storemyr 
industriområde og under Sovehei) -bæring av mye materialer og bygging av selve kloppen. 
Arbeid utført i desember 2018. 36 timer. 

C. Fjernet havarert klopp på Teinemyr i mars 2019. 4 timer 

D. Reparere/ forsterke skilt på stien mot Skifjell i januar 2019. 2 timer. 

E. Bygging av to trapper mot Sovehei fra nord og drenere /steinsette stien langs Raumyr i mars 
2019. 80 timer. 

F. Montere skilt som viser sykling forbudt innenfor Olashei Naturreservat (i samarbeid med 
Naturoppsynet). Utført i mars 2019. 4 timer. 

G. Rydding og forbedre utløp av bekk i Hestedalen. Rensing av bekken. Fjerning av mange og 
store steiner. Vannstanden ble nok redusert med ca. 30 cm. Etter dette har det foreløpig ikke vært 
oversvømmelser i Hestedalen. Utført i april 2019. 56 timer. 

H. Rydding av lysløypa på Holta for flere rotvelter. Utført i april 2019. 10 timer. 

I. Bygging av klopp på 2-3 m og omlegging av stien mot Olashei. Utført i mai 2019. 25 timer. 

J. Klipping av gress i løypene før Olasheiløpet i september 2019. 10 timer. 

K. Bistå Naturoppsynet med tak over plansjer over Olashei Naturreservat. Dette ble gjort på 3 
steder (Storemyrbroa, mot Vardehei og inn fra Prestegården). Utført i juni og juli 2019. 35 timer. 

L. Skilting av turvei fra Sentrum (Tomta) via Springvannsstemmen - Reveråsen - Seljelia 
/Borkedalen. Utført sommeren 2019, og det gikk med 36 timer. 

M. Rydding av stien mellom Frydentopp og Barbro Slott i august 2019. 19 timer. 

N. Merking av stien fra Prestegården til Olashei i august 2019. 3 timer. 

O. Bygging av klopp på 15 meter, rydding av stien fra Klingsund og innover og steinsetting av 
våte partier i september 2019. 30 timer. 

P. Rydding av stien fra Kviviga (Fløreneslandet) mot Grunnesund. Mange rotvelter og generell 
rydding. Utført i september 2019. 30 timer. 

Turtopp 2018 2019       + / - Forskjell i 
prosent  

Skifjell   4401 5460              +1059 + 24 % 
Olashei   3119 4214 +1095 + 35 % 
Trotto     379            274                 -105 - 27 % 
Fløresteinen   3750 4849              +1099 + 29 % 
Kniben   3622 4581   +959 + 26 % 
Vardehei   2348 2940   +592 + 25 % 
Sovehei    2088 3147 +1059 + 51 %! 
Barbros slott     972 2032 +1060 + 109 %! 
 20679 27497 +6818 + 33 % 



Q. Rydding av stiene fra Klingsund til Lille Fløresteinen. Drenering av bekk, steinsetting av flere 
våte partier og fjerning av mange rotvelter. Utført i oktober 2019. 50 timer. 

R. Rydding av stien fra Tusenårsplassen på Kaldvell og opp til Kaldvellmyra og langs denne. 
Noe steinsetting. Arbeid utført i oktober 2019. 8 timer. 

S. Det er planen å skilte Flørenes området rundt Fløresteinen på våren 2020. Et forberedende 
arbeid med kontakt med grunneiere, vurdering av steder hvor det er behov for skilt, uttegning av 
skilt etter foreløpig plan og måling av avstander er utført i september og oktober. 30 timer. 

I de tre årene 2017-2019 er det av dugnadsgruppa satt opp 217 skilt på til sammen 83 steder. De 
totale kostnadene til dette beløper seg til ca. kr 240.000. Aust-Agder Fylke har gitt tilskudd på kr 
70.000, Lillesand Kommune kr 85.000 og Lillesands Sparebank kr 20.000. De resterende kr 
65.000 er finansiert med midler fra LOT. 

Prosjektene i 2019 er blitt gjennomført på dugnad av 18 personer som en eller flere ganger har 
vært med på dugnadene. Oversikten over viser at det minimum er utført ca. 560 dugnadstimer i 
år, noe som er på samme nivå som i 2018 (575 timer). I tillegg er det gjort en del rydding av 
løyper i egen regi uten at dette er med her. 

Følgende har deltatt på dugnader i 2019: 

Alf Løvik, Helge Braadland, Harald Breivik, Tore Andersen, Hjalmar Hassel, Jan Willy Kleven, 
Salve Linnebo, Thor Bjorå, Bjarne Engedal, Kristen Heldal, Ole Andreas Lundemoen, Kjell Lia, 
Johan Knudsen, Knut Dannevig, Frank Eriksen, Paul Erling Lia, Jacob Spillekom og Finn 
Salvesen. 

Vi må få takke grunneierne i og rundt Lillesand for positiv holdning til vårt arbeid. 

Direkte kostnader som LOT har hatt utenom skiltprosjektet består av innkjøp av kloppbord og 
andre trematerialer, erstatning av ødelagte spader og sager mm, reparasjon av bormaskin, 
syrefaste skruer og drivstoff til motorsag, bormaskin og ryddesag. Videre har LOT kostnader til 
ulykkesforsikring av dugnadsdeltagere. 
 

Avtale med kommunen 
LOT og kommunen har for 10-11 år siden inngått en avtale vedrørende samarbeid om 
løyperydding. Dette innebærer et løfte om pengestøtte til vedlikehold av turløyper, med dekning 
av årlige utgifter på inntil kr. 15.000, -  

 

Hjemmesida vår 
Siden 2013 år har LOT vært på nett med hjemmesiden www.lillesandturistforening.no. Vi gjør 
vårt beste til at den gir inspirasjon til å få folk ut og å delta på våre, og vi jobber etter evne…  
 

LOT på facebook  
Siden 2017 er Turistforeningen også på facebook. Turer blir som regel lagt ut både på facebook 
og på nettsida. 
 

Trekning på turbøkene  
På styremøtet 18. november 2019 ble det trukket ut 36 gevinster til turgåere som var registrert i 
turbøkene på toppene. Vi er svært takknemlige for alle som sponset oss med gevinster.  
 

Sponsorer  
Lillesands Sparebank er vår hovedsponsor for annonser i avisen. Trimtex er hovedsponsor for 
gevinster på trekningen på turbøkene (gavekort for kr 10.000). Utover det får vi noen gevinster 
fra lokale bedrifter. Takk og takk! 
 



Turbok-kasser  
Med jevne og ujevne mellomrom må vi skifte ut kassene som turbøkene ligger i. Dette syrefaste 
arbeidet har Asbjørn Guttormsen stått for, og per nå ser kassene ut til å fungere godt.  
 

Trottohytta  
• Heimdalsløpet ble avlyst i 2019. 
• Kontaktperson for utleie av hytta er Reidun Forbes. 
• Vindkraftsaken. Vi følger saken kontinuerlig. Styret følger med etter beste evne, ved hjelp av 

ressurspersoner innen saken, slik at det som har betydning for Trottohytta blir hensyntatt. 
• Hytta utgjør fremdeles en forholdsvis stor utgiftspost på driftsbudsjettet sammenlignet med 

leieinntektene. Den er godt vedlikeholdt og blir stadig mer trivelig. Dugnadsarbeidet er sosialt og 
også trivelig, der godt humør og innsats følges av god mat. I 2019 kjøpte vi også nye batterier. 
 

ARBEID UTFØRT PÅ TROTTO PÅ DUGNADEN 11.- 12. MAI-2019,  
av 12 dugnadsvillige entusiaster: 

• To nye benker på trammen utenfor! 
• Hele hytta og hemsen er ryddet og vasket 
• Alle tepper og puter er ristet og banket 
• Alle madrasser er luftet og banket 
• Noe vindusvask  
• Rydda området ute og hogd opp vindfall 
• Rydda under hytta, sagd opp til ved det som egnet seg 
• Kjetting fra takrenne, så vannet ledes 
• Sanering av maur og mus. Tiltak er satt i verk, vha Anticimex. Mer skal gjøres i 2020. 
• Nye batterier er på plass på loftet, og dekket med ei beskyttende kasse 

Dugnadshelga oppsummert: Igjen godt jobba, godt samarbeid, god mat og god stemning "#$% 
 

Planer i neste runde: 
• Fikse trillebår / hjul / pumpe 
• Termometer ute / inne / kjøleskap 
• Ny buesag, evt kløyvøks og kile 
• Stålbøtte til drikkevann, en til 
• Rammer til oppslag på veggen 
• Merke skuffer og skap på nytt 
• Eventuelt «flislegge» veggen bak komfyren 
• Anskaffe småutstyr ifølge liste etter dugnad 
• Reglementet revideres 
• Annet? 

 
Økonomi 
LOT s økonomiske stilling er fremdeles solid. Vi er takknemlige for pengegave fra Lillesand 
Sparebank, som sponsor har dekket våre annonsekostnader i 2019.  
Vi har videre et godt samarbeid med Trimtex Sport AS som er vår hovedsponsor for turbok-
lotteriet. 10.000 kr i gavekort til turbok-lotteriet. Videre har LOT avtale med Lillesand 
Kommune om bidrag til delvis dekning av kostnader knyttet til oppgradering og vedlikehold av 
løypenettet. 
Årsregnskapet er gjort opp, og med et overskudd på kr. 23.359, -.  
Videre har fondet gitt kr. 3.368, - i renteinntekter.  
Det henvises ellers til regnskapet, sak nr 6 som fremlegges av kasserer Svanhild.  



Så en liten påminnelse: I 2018 fikk vi opprettet en VIPPS-konto; 507940. 
Fondet 
Renteinntektene på Fond Lillesand og Omegn Turistforening var i 2019 på 3.368 kroner og 
egenkapitalen pr 31.12.19 på 577.696 kroner i form av bankinnskudd. Avkastningen er liten på 
grunn av det generelt lave rentenivået. Det er først og fremst kapitalen i fondet som er 
bærebjelken i foreningens økonomiske fundament. Denne gir oss både handlingsrom i forhold 
til nye tiltak, og også trygghet for å kunne dekke uforutsette utgifter. Det henvises ellers til 
regnskapet under sak nr. 6 som fremlegges av kassereren. 
 

Grasrotandel gjennom Norsk Tipping 
LOT er registeret i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og blitt deltaker i Grasrotandelen  
gjennom Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper eller spiller Lotto kan bestemme at  
7 % av deres innsats øremerkes foreningen. I 2019 var inntektene fra dette 22.875 kroner. Vi 
håper fremdeles på støtte fra mange av medlemmene våre. 
 

Økonomisk støtte – og takk for det  
LOT samarbeider med fylket, kommunen og velvillige grunneiere. Turistforeningen takker 
Lillesand kommune for økonomisk støtte. Alt det praktiske arbeidet er utført av spreke og 
dugnadsvillige entusiaster. Videre fikk vi gaveinntekter fra Lillesands Sparebank på 10.000 kr. 
  

Medlemsmassen  
Medlemstallet er relativt stabilt; 332 medlemskap totalt i 2019. Det var 10 medlemmer som 
ikke betalte i 2019, men det kom til flere nye, og per 31.12.2019 var det 217 
familiemedlemskap, 107 enkeltmedlemskap og 8 livsvarige medlemmer. Til sammen 332 
medlemskap. Hvis vi regner 3 medlemmer per familiemedlemskap, betyr dette en 
medlemsmasse på omtrent 700 medlemmer. 
 

Seniorgruppa og Ruslegruppa  
Gruppene er selvstyrte. Ruslegruppa går tur på tirsdager og Seniorgruppa hver onsdag, fra 
august til mai.  
 

Til slutt 
Alt i alt har også 2019 vært et godt driftsår med stor aktivitet både når det gjelder turer, 
rydding, skilting, opparbeiding og vedlikehold av løypenettet rundt Lillesand. Vi har også, som 
vi pleier, hatt god mediedekning i gjennom 2019, og vi konstaterer at nok et år går over i 
historien som et Friluftslivets år. Vi fortsetter med like mye fokus på friluftsliv også i 2020. 
 

Vi sender ut medlemskort og turprogram til samtlige medlemmer sammen med årskontingenten 
den nærmeste tiden. Årsmeldinga vil i år bli lagt ut på hjemmesida vår. 
Opplysninger om turer og LOTs aktiviteter finner du på foreningens hjemmeside 
www.lillesandturistforening.no, og på facebook.  
 
Årsmelding 2019, v/ Anita, - med innspill fra styret, samt dugnadsgruppa v/ Finn Salvesen. 


