
Årsmøtet Sak nr. 5 
 

ÅRSMELDING FOR 2022 
 

LOTs tillitsvalgte har i 2022 bestått av følgende personer: 
Styret   Leder:  Reidun Forbes   

Nestleder:  Paul-Erling Lia  
Kasserer: Svanhild Rosseland  
Sekretær: Anita Breivold  
Styremedlem: Trygve Løland 
Varamedlem: Camilla Bjørnestad Stene 
Varamedlem: Thomas Pindard  
    

Hyttekomité:  Reidun Forbes (utleieansvarlig)        
Trygve Løland    
Frank Eriksen 
Jostein Gunnufsen 
Jan Frank Myrene  
   

Valgkomite:     Inger Sofie Benestad   
Geir Atle Olsen 
Bippa Uldal Løland 
  

Revisor  Knut Dannevig 

 
 
Fellesturer og arrangementer i 2022: 

 
Oppslutningen i 2022 har som vi ser vært ganske variabel, mye avhengig av vær. 
 

 
 

Dato Hvor gikk turen Turleder  Antall 
deltagere 

Søndag 3. april  Hove og Spornes på Tromøya Paul-Erling Lia 15 
Lø 30.apr – sø 1. mai Dugnad på Trotto Reidun Forbes og hyttekomiteen 12 

Søndag 8. mai  Dyrevarden i Eide  Astrid og Salve Linnebo  18 

Søndag 15. mai  Ruben / Roksheia Svanhild Rosseland 10 

Søndag 22. mai Heietjønn i Tveit Trygve Løland  14 

Søndag 21. august Dynge i Høvåg Vivian Teland 6 

Søndag 28.aug Havrefjell, Felle i Gjerstad Kjell Lia 8 

Søndag 11. sept Råmundshelleren + Håstølknuten  Trygve Løland 10 

Søndag 18. sept Oggevatn / Skreros Reidun Forbes  38 

Søndag 25. sept Trotto Reidun Forbes 12 

Søndag 16. okt Flørenes (Kaldvell) Paul-Erling Lia 4 

Tirsdag 8.nov Måneskinnstur til Justøya  Camilla B. Stene + Thomas Pindard Avlyst pga vær 

Søndag 4.des Nissetur med fakler og grøt Reidun Forbes og Astrid Linnebo 46 



 
Besøkstall på toppene 2022 

Her ser vi besøkstallene på hver topp, der 2022 er sammenlignet med 2021. 
Det ble nesten 30.000 navn. 

Turtopp 2021 2022       + / - 

Skifjell 4979 3890 - 1089 

Olashei 4550 3390 - 1160 

Trotto   347 290 -     57 

Fløresteinen 5801 5066 -   735 

Kniben 4704 8876        +     4172 

Vardehei 3403 2920 -   484  

Sovehei  4153 3180 -   973 

Barbros slott 2425 1940 -   485 

Totalt  30.362 29552 -   810 

 

Løyperydding og dugnadsgruppa 
Prosjektene i 2022 er blitt gjennomført på dugnad av 14 personer som en eller flere ganger har vært 
med på dugnadene. Oversikten i vedlegget bak viser at det minimum er utført ca. 213 dugnadstimer i 
år. Dette er på et lavere nivå med foregående år (2021 =350 timer). Corona må ta noe av skylden for 
lavere aktivitet våren 2022. Utsettelsen av prosjektet på Vardehei har også spilt inn. I tillegg er det 
gjort en del rydding av løyper i egen regi uten at dette er med her. 
Detaljert oversikt over utført dugnadsarbeid finnes i vedlegget bak.  
 
LOT takker alle som har stilt opp med egen tid for å hjelpe arbeidet vårt. Uten denne innsatsen hadde 
ikke kvaliteten på turløypene i Lillesand vært den samme! 
 

Kartplater 
Paul Erling og Trygve har jobbet med nye kartplater, og Paul Erling har satt dem ut i terrenget, mer enn 
40 kartplater. En stor takk til både Trygve og Paul-Erling for et stort og flott stykke arbeid. 
Støtte til dette prosjektet var fra Lillesands Sparebank via søknad Drømmebanken. 
 

Hjemmesida vår  
LOTs nettside er www.lillesandturistforening.no. Her finner man oversikt over turmuligheter, også med 
kart, i Lillesands turområder. Videre turprogram for fellesturer, informasjon om arbeid gjort i 
turløypene, kommende turer, dugnader og annen informasjon vi ønsker å spre. 
 

LOT på facebook  
LOT er også på facebook. Søk på «Lillesand turistforening» for å finne oss. Her legger vi ut aktuell 
informasjon om fellesturer, dugnader, utført arbeid i løypene, og annen informasjon vi ønsker å spre. 
 

Trekning på turbøkene  
På styremøtet i desember 2022 ble det trukket ut 46 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. Utover det får gevinster fra lokale bedrifter. Takk! 
 

Trottohytta  
• Heimdalsløpet ble ikke gjennomført i 2022. 

• Hytta er godt vedlikeholdt og blir stadig mer trivelig.  

http://www.lillesandturistforening.no/


Dugnadsarbeidet er sosialt og også trivelig, der godt humør og innsats alltid følges av god mat. 
 
ARBEID UTFØRT PÅ TROTTO PÅ DUGNADEN 30.april- 1. mai-2022  
av 10 dugnadsvillige entusiaster: 

• Generelt vedlikehold, maling og beising 

• Rydding ute og inne. 

• Det er investert i nye spill og bøker i etterkant av dugnaden.

Dugnadshelga oppsummert: Som alltid godt jobba, med godt samarbeid, god mat og stemning       
 

Økonomi 
LOT s økonomiske stilling er fremdeles solid.  
Det henvises ellers til regnskapet, sak nr 6 som fremlegges av kasserer Svanhild.  
Styret har i høst startet en prosess med å avvikle Fondet. Vi har hatt kvalifisert hjelp av revisor Knut 
Dannevig, for at dette skal gjennomføres på en riktig måte. Prosessen føres videre i 2023.  
Viser ellers til egen sak på årsmøtet. 
 

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 turistforeningen. I 2022 var inntektene fra dette kr. 37.583, -.   
Vi hadde 72 givere pr. 31.12.2022 og håper fremdeles på støtte fra mange av medlemmene våre. 
 

Medlemsmassen  
Medlemsmassen i LOT er stabil. Pr. 31.12.2022 hadde vi 359 medlemskap som fordeler seg slik:  
133 enkeltmedlemskap, 219 familiemedlemmer og 7 livsvarige medlemmer.  
Hvis vi regner 3 medlemmer per familiemedlemskap, betyr dette en medlemsmasse på over 800 
medlemmer. 
 

Seniorgruppa og Ruslegruppa  
Gruppene er selvstyrte. Ruslegruppa går tur på tirsdager og Seniorgruppa onsdager, fra aug. til mai.  
 

Nytt turkart over Lillesand  
Det nye kartet ble utgitt i 2022 og ble en stor suksess. Her har Trygve Løland vært en svært sentral 
person. Nok en gang takk for et stort arbeid. 
Kartsalget utgjør en stor del av vårt overskudd for 2022. Støtte fra Gjensidigestiftelsen og våre 
lokale sponsorer gjorde dette kartprosjekt mulig å gjennomføre.  
Også en stor takk til næringsdrivende i byen som selger kartet for oss. 
 

Dagsturhytte 

LOT har deltatt i komiteen som har arbeidet med å finne en egnet lokasjon for dagsturhytte i 
Lillesand. Prosjektet ledes av Lillesand Kommune og støttes med midler fra Sparebankstiftelsen SR-
Bank, Agder fylkeskommune, Lillesand Kommune, samt tippemidler. Plassering for hytta ble midt på 
ryggen på Kaldvellkniben, og gode stier / veier er anlagt. LOT var med på åpningen av hytta, som har 
fått navnet Knibenro. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Til slutt, en oppsummering 
Alt i alt har også 2022 vært et godt driftsår med stor aktivitet både når det gjelder turer, rydding, 
skilting, opparbeiding og vedlikehold av løypenettet rundt Lillesand, samt et vellykket kartsalg.  
Vi har også, som vi pleier, hatt god mediedekning igjennom 2022, 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 2023. 
 
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.  
 
 
 
 
 

Lillesand 24.01.2023 
 
 
________________________ _______________________  _____________________ 
Reidun Forbes    Paul Erling Lia    Anita Breivold 
Styreleder     Nestleder     Styremedlem 

 
_____________________               _______________________ 
Svanhild Rosseland   Trygve Løland  
Styremedlem    Styremedlem  

http://www.lillesandturistforening.no/

