
                      Årsberetning for Gjenvollhytta 2021 

 

Styret har i 2021 bestått av : 

Jørn Erik Berg  Leder  

Morten Kjøren   Nestleder 

Randi Kristin Svarva Sekretær  

Reidar Seter  Styremedlem 

Haldor Buan Grendstad Styremedlem 

Turid Dragsten  Styremedlem 

 

Administrasjon   

Det har i løpet av 2021 blitt avholdt 5 styremøter.Årsmøtet ble gjennomført 2 mars.          

Året har vært preget av Covid 19. 

 

Skisesongen/Kafeteriadrift      

Vinteren har vært veldig bra, med flotte forhold i løypenettet. Det har vært utrolig krevende 

å få åpnet hytta, da det har vært strenge restriksjoner på grunn av Covid 19.Betjening av 

hytta har KILs avdelinger stått for, og resultatet for dugnaden ble dessverre ikke den beste. 

Hytta ble holdt åpen i 5 dager i mars, og det ble vedtatt av styret i Gjenvollhytta at det ble 

betalt ut kr 3200,- pr dag til de som hadde vært der på dugnad. Klæbu IL Drift  AS og frivillig 

løypemannskap har stått for løypepreparering. Dette har fungert veldig bra med utrolig 

flotte spor til en hver tid. 

 

Utleie    

Utleien har vært på det gjevne med tidligere år, og omsettningen ligger på samme nivå som 

før vi gikk inn i Covid tiden. 

Vedlikehold og Dugnad  

Det har blitt gjennomført en stor dugnad med oppussing av hytta invendig. Her har det vært 

mange som har stilt på dugnad. Tak og vegger er blitt malt, mye av el utstyret er skiftet ut.    

Inngjerding av hytta med nytt gjerde for å unngå husdyrskit og hærverk. 

Vedlikehold av veien opp til hytta. (Grusing og skraping)     

Lysløypa har fått den siste runden med ny masse, som vi fikk tilkjørt gratis fra halset. 



Jan Egil Tillereggen har kjørt ut og planert dette. (både dugnad og fakturert) 

Garasjen er ryddet og det ble malt ett strøk på alle vegger(dugnad) 

Garasje har fått ny himling , med 2 lag gips og maling(dugnad og fakturert) 

Ny garasjeport er montert på dugnad. 

Dugnad rundt hytta (såing av gras, innbæring av ved og rydding)  

Dør på garasje ble flyttet slik at vi fikk inn ny garasjeport. (dugnad) 

 

 

Offentlige myndigheter        

Det har blitt sendt vannprøver til mattilsynet ut i fra prøver tatt av Styret i Gjenvollhytta. 

Søknad til Gjensidigestiftelsen ble sendt inn, og vi fikk dessverre ingen tildeling denne 

gangen.  

Vei/bomstasjon/grunneiere 

Veien til hytta har vært veldig fin hele sesongen, og det har vært lite kostnader. Bommen har 

fungert veldig bra hele tiden. Samarbeidet med Grunneier har fungert veldig bra 

PR 

Vi har hatt en annonse i Adressavisens friluftsmagasin som de gir ut i samarbeid med 

Trondheim Turistforening.Hjemmesiden er oppdatert, og Facebook brukes hyppigere enn 

tidligere. I skrivende stund så har Facebooksiden passert 2000 medlemmer. Dette er en 

utrolig bra vekst siden i fjor, da vi hadde 1700 medlemmer. 

 

Økonomi 

Hytta har en sunn økonomi. Vi har fått tildelinger fra Nidaros Sparebanks kulturstiftelse og 

Gavefond på 90 000,-. Disse skal   brukes  til vedlikehold av garasje, hvor vi skal skifte port og 

legge nytt tak innvendig .  

 

 

 

Gjenvollhyttas venner. 

Har stor tro på at vi vil få flere med på dugnader i 2022. Flere har tatt kontakt og vist 

interesse for å bidra. Vi ønsker selvfølgelig å få med enda flere, og vi kan lokke med sosialt 

og trivelig selskap. En hederlig omtale og en ny T-Skjorte er også en del av dette. 

 



 

Løypekjøring 

Løypekjøringen i Nordmarka har fungert veldig bra med gode tilbakemeldinger 

Oppsummering 

Styret vil takke alle som har bidratt til at Gjenvollhytta er et sted klæbygger og andre synes 

det er trivelig å besøke og benytte seg av. Spesielt vil vi gi honnør til løypekjørerne som på 

frivillig basis gjør en kjempejobb for å legge forholdene til rette for skigåing både på 

Nordmarka og nede i bygda. På sommeren er det videre utvidelse av lysløypa og rydding av 

traseer. Vedlikehold av maskinparken utføres kontinuerlig. En stor takk til disse ildsjelene. 

 

En stor takk til hele  styret som har gjort en flott innsats på mange områder.  

 

 

Klæbu 23.02.2022 

For styret i Gjenvollhytta  

Jørn Erik Berg 

Jørn Erik Berg , leder 


