
 

 

Rapport til Akershus fylkeskommune  

Turstisamarbeid i Eidsvoll ved Eidsvoll frivilligsentral   

som prosjektets leder  

 

 

Referanse: tilskudd er  
 
2017/ 894-2/43306/2017 EMNE 233    KR. 55 000,- 
 
Og 2016/20981-2/178640/2016 EMNE 233    KR. 50 000,- 
 

 

Alle involverte i samarbeidet: Frivillige ved Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter, Dal vel, 

EIF Vandrelag, Eidsvoll turlag, Bokkedalen ved Styri vel, Minnesund vel, Turgruppa i Feiring IL, 

Nordre Eidsvoll Idrettsforening, Finstad idrettslag, Dokken Vel og mange frivillige utenfor disse 

gruppene. 

 

 
 

 

 

 

 

 Eidsvoll frivilligsentral i Eidsvoll kommune 

 Gladbakkveien 54, 2070 Råholt. 



Rapport og aktiviteter i tursamarbeid/postkassetrimmen. 

10.mai 2017 Verdens aktivitetsdag: En aktiv dag på Gladbakk aktivitetssenter, Frisliv-og 

mestringssenteret og Frivilligsentralen. Sammen har vi markert verdens aktivitetsdag. Dagen ble 

avsluttet etter mange ulike aktiviteter med en god latter. Den var det GT-Sara som sto for. 

Frokost ved kjøkkenet på Gladbakk aktivitetssenter, Vandring og påmelding til den Gyldne 

spaserstokk ved EIF Vandrelag og Frivilligsentralen, oppvarming og aktivitetsløype ved Friskliv og 

mestringssenteret, Smoodi bar ved kjøkkenet på Gladbakk, premieutdeling og underholdning.   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/GT-Sara/1070992799594676


Vi avsluttet dagen med årets første postkassetrim tur som gikk i sludd og snø, men det stoppet 

ikke 14 ivrige deltagere. Leif Senstad ble årets postkassetrimmer i Tærudrunden 2016 og fikk 

sin premie før vi startet turen. Ved Gapahuken ble det servert pølser og der fikk vi jammen 

gjester også. Takk for en fin tur og en flott dag hvor mange har deltatt på markeringen av 

verdens aktivitetsdag. 

 

 

Bli kjent- mat og natur 20.5.2017 

En flott aktivitetsdag på Festiviteten Eidsvoll verk. Vi seilte barkebåter, delte ut mat, vafler og 

kaffe. Skattejakt og fiskeplass ved brua ble også godt besøkt. Tusen takk til Eidsvoll og Hurdal 

røde kors, Eidsvoll Bygdekvinnelag, Bli Med, Øvre Romerike Hørselslsg, 3 speidergruppe 

Eidsvoll, Eidsvoll Frivilligsentral og alle fremmøtte for en fin dag. Postkassetrimmen var en del 

av arrangementet og Rune Pettersen ble årets Postkassetrimmer 2016 i Indistrihistorisk sti 

Andelva. Prisen ble delt ut på årets tur i forbindelse med aktivitetsdagen. Eif vandrelag er godt 

engasjert i Industrihistorisk Andelva. Tusen takk til dere for alt engasjement og innsats.  

Ansvarlig for arr. Vi bryr oss om Eidsvoll ved Eidsvoll frivilligsentral. 

 

 



 

 

 

 

 



Våren 2017 bidro Snekkerboden med skilter til etableringen av Eidsvoll Terreng sykkelpark. 

Eidsvoll sykkelklubb tok initiativet og sammen med Eidsvoll verk skiklubb ble område til i Staviåsen 

ved skihytta. 

 

Dugnadsgjengen fra Sykkelklubben. 

 

 

 



En super gjeng gikk 29.mai Postkasstrimmen, kulturhistorisk sti Eidsvoll sentrum. En tur innom 

Wergelandskilden ved badet ble det også. Avsluttet med kaffekos på Prestegårdstunet. Takk for en 

fin tur... 

       

     

 

Det var en meget aktiv gjeng fra Fus Barnehagen på Grueknausen som vant Postkassetrimmen 2016 i 

Sundet. Vi inviterte med oss Eidsvoll og Ullensaker blad som laget en liten sak om Trimmen og om 

det å gå på tur i nærområde.  Kun fire av de barna som var med i 2016 var i barnehagen denne 

dagen, men det var en gjeng som var glad i å gå på tur og veldig glad for å få premie. 

 

 



Feiring, Mjøsstranda 7.6. Været stopper ikke en Postkasstrimmer. I kveld har vi vært i Feiring og gått 

ruta langs Mjøsstranda. Fin tur, selv om vi måtte ha regnklær på. 

      

Premien i Feiring gikk til ennå en sprek barnehage. Hoppensprett barnehage i Feiring. 

 

12 juni.  

Bokkedalen og dens venner hadde 12.juni en flott sommeraktivitet i Bokkedalen. Vi takker Romerike 

vokalensemble for vakre toner, en skikkelig smak av sommer. 

     

 



Dal- Svinåsen 13.6 

Flott tur til tårnet på Dal med postkassetrimmen på denne fine junikvelden. Flere av deltagerne 

hadde ikke vært der før. Alle kom seg opp til tårnet, noen gikk videre om Svangerud og noen gikk 

runden via sommerfjøset. Fint område med mange turmuligheter. 

 

 

Rundt 15 000 turgåere bruker løypene på Dal hvert år. 

 



Onsdag 21.6 

Postkasstrimmens midtsommer tur til Bokkedalen ble en flott kveld. Alltid koselig å komme inn til 

den trivelige gjengen som holder til inne i Styrimarka. Flott servering og musikk ved Christine Strid 

Johansen og Rune Lien skapte sommerstemning for oss og til de rundt 80 deltagere som kom. Denne 

gjengen jobber gjevnt og trutt med å skape et godt miljø, gode turstier og god merking. 

 

 

                        

Gjennom prosjektet har Bokkedalen fått støtte til ulike aktiviteter. De har samling med kaffekos og 

frokost inne i styrimarka hver eneste dag gjennom hele året. 

Det er det satt opp nye skilt fra Brennhaugen til Steinbrua. Fin alternativ rute for en tur til 

Bokkedalen. Skiltene er laget på snekkerboden, et samarbeid mellom Frivilligsentralen og Gladbakk 

aktivitetssenter. Til sammen har Bokkedalen fått 18.000,-  i støtte fra sentralen og Akershus 

fylkeskommune i 2017. Dette er midler til drift og aktivitet. 

Kai Pettersen fra Bøn er en av 

Bokkedalskara og en ivrig turgåer. 

Han er blitt trukket ut som årets 

Postkasse trimmer i Bokkedalen. 

Frivilligsentralen tok turen til Bøn for 

å dele ut prisen, vi gratulerer. 

https://www.facebook.com/christine.strid.songbird1?fref=mentions
https://www.facebook.com/christine.strid.songbird1?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Bokkedalen/715767598519606


 

                             

 

Onsdag 21.6 

Super gutta fra Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen monterte to nye 

krakker nede ved Andelva ved Seterberget. Det er mange som flittig bruker denne turmuligheten og 

det er en flott plass. 

 

 

 

 

 

 

 



Dokken Vel fikk 5000,- til sitt prosjekt for å utvikle turstien i Julsruddalen og å skape aktivitet. 

    Årsrapport Dokken Velforening - Sti og Gapahuk 

Arbeidet har dette året bestått i oppdatering av eksisterende stinett og gapahuk, og oppstart av stort 
prosjekt i Julsruddalen sammen med Dokken Velforening  Historielag. 
 
Gapahuken og utedo ble vasket og ryddet i april, med stor dugnadsiver.  Vinterved ble hugget og 
stablet opp.  «Dokkenkjærringa» dukket også opp langs stiene.   Eventyrskogen har fått bord og 
krakker og blir jevnlig oppdatert 
 
 

                            
 
 

 
 
Siden er det ryddet og merket 2 nye stier tilknyttet stinettet ned til Julsruddalen – Tjuvholmrunden 
og Julsruddalrunden. 
 
 
Julsruddalen.   
 
Nede ved det gamle samfunnet  ( dokumentert av Historielaget ) ble område ryddet for vegitasjon.  
Stiene ble ryddet og merket.  

   
 



Sitteplass langs stiene er satt opp, samt krakker med bord nede ved rasteplassen.   Oppslagstavler er 
også satt opp med informasjon fra historielaget. ( Disse vil bli oppdatert senere. )   Siden ble det 
bygget to broer der nede over bekker.   Det er også startet opp rydding av en badeplass her. 
 

 
 
 
Området er etter hvert godt besøkt av privatpersoner og «gågrupper» fra distriktet.  Nede på 
Dokneshuken har vi pr nov. 2017 hatt besøk av ca 1700 personer som har notert inn sitt navn.  
Tilsvarende nede i Julsruddalen er ca 200.  Dette vil helt klart øke betraktelig når alt kommer på 
plass. 
 
Dokken Velforening – Sti og Gapahuk vil nok en gang takke for bistand og økonomisk støtte fra 
Eidsvoll Frivilligsentralen som alltid stiller opp og gjør sitt ytterste for å tilfredsstille våre ønsker.  
 

Dokken 20.12.2017, Mvh, Dokken Velforening – Sti og Gapahuk, Vidar Fjeld 
 

Ut i det blå tur til Dokken og Dokneshuken 28.6.2017 

En flott dag på Dokken. Rundt 60 stk tok turen ned til Dokneshuken i dag. Noen gikk langt og noen 

kort, men alle koste seg i det fine været. Vi vinket Skibladner velkommen på sin første tur til Eidsvoll 

denne sesongen. 

 

 

  



Høst 2017. 

Tøllkjerka 13.8.2017. 

En vakker og magisk ettermiddag ved Trøllkjerka i Feiring. Turgruppa i Feiring IL, Eidsvoll Lions og 

Frivilligsentralen hadde fått samlet et knippe av Eidsvolls flotte artister til konsert langt ute i skogen. 

Takk til alle som stilte opp og til de over hundre spreke tilhørere som tok turen. Artistene var Mona 

Julsrud, Rune Melby, Kåre Aasen, Kjell Asbjørn Bunæs, Hans Ekornholmen og Vokslgruppa Bris. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Tr%C3%B8llkjerka/423191704410330?fref=mentions


Tirsdag 15.august kom Postkasstrimmen i gang etter sommerferien, turen gikk til Gullverket. Det ble 

en riktig girl power tur, 14 damer trosset værmeldinger og ble ikke våte. Tusen takk til Grethe 

Madsen fra Gullverket Cirkumferens for en historisk og god omvisning.   

 

Ved hjelp av frivillige har vi  funnet frem til vinneren i Gullverket. Kari og Knut Ecroll Fra Blaker er 

årets postkassetrimmere.  

 

Flott tur i Postkasstrimmen til Finnkollen 21.august, 22 deltagere og god stemning. Det var ny merket 

løype med nye turskilt som er laget av gutta på snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter i regi av 

Frivilligsentralen. Eidsvoll Turlag har gjort en super jobb i Finnkollen.  

 

 



Vinner av postkassetrimmen på Finnkollen ble: Espen Thorn Hansen. 

 

Nabbedagen søndag 27.august ble gjennomført med flott vær og godt besøk. Frivilligsentralen' 

hadde dessverre ikke anledning til å delta, men det blir rapportert om et meget vellykket 

arrangement. Vi støttet prosjektet med annonsering og synliggjøring gjennom vår hjemmeside og 

facebook. Vinneren på Nabben fikk premien litt seint, men hva gjør vel det når prisen blir så godt 

mottatt. Monica Nerby er en ekte Nabben elsker og har mange turer i året.  

 

Minnesund, Stensby onsdag 30.8. Flott tur i Postkasstrimmen, Stensby ved Neil hytta. NEIL ved Hege 

og Vegard Julsrud sto for årets flotteste postkassetrim service, her var det hjemmebakt kake, saft og 

kaffe etter turen. Takk til alle for en fin tur. 

    



                    

Vinneren Turid Bjørnstad fra Ovrelia har fått premien. 

 

En vakker dag på Mistberget. Vanskelig å anslå hvor mange som tok turen for folk kom og gikk fra kl. 

10.00 til vi dro ned i fire tiden. Men at over 200 tok turen i løpet av dagen er vi ganske sikre på. 

Mistbergets venner legger til rette for en flott dag med servering på toppen en gang i året og dette 

kan de. Frivilligsentralen med Postkasstrimmen hjelper til. Takk til alle som kom og til alle som står på 

gjennom hele året for at dette er en av Eidsvolls mest besøkte turmål. 

 

 

 

 



Eva Fagerli er årets Postkassetrimmer på Mistberget. 

 

Mistbergets venner har fått 40 000,- av midlene i år. De har pusset opp utedo, tårnhytte og div. 

krakker og klopper. Arbeidet ble gjort høsten 2017.  

Turstien opp til Mistberget er en av Eidsvolls mest brukte turstier og her trengs det tilenhcwer tid 

vedlikehold på gapahuker, klopper, stier og parkeringsplasser. 

 
Må berømme denne flotte dugnadsgjengen som onsdag 6.9 satte opp nye krakker ved gapahuken i 
Tærudrunden. Løpsklubben 1814 og Jens Hegland fra sentralen. De var jammen standhaftige, sto på 
tross veldig dårlig vær. 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/lk1814/?fref=mentions
https://www.facebook.com/jens.hegland?fref=mentions


20.9 
Perfekt med samarbeid. Beboerne på Råholt Bosentet ønsker seg krakker, Frivilligsentralen har 
materialer, rammer og frivillige. Gladbakk aktivitetssenter har snekkerbod og frivillige. Kommunen 
har vaktmester og vips så er nye krakker på plass. Nå venter vi bare på noen flotte høstdager. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. oktober 
Det beste ved å sitte som koordinator for et turstisamarbeid er at du får så mange hyggelige 
meldinger fra folk som hele tiden står på. Denne gangen er det ny grillplass ved Gapahuken i 
Finnkolleden som har kommet på plass. Joel Johannessen har fått tønne av SAS, Bjørn Dalbo fikset litt 
på den gratis og Joel fikk den på plass. Nå er det duket for flotte høstdager med grilling. Tusen takk. 
 

 
 

 
 
 



11.10 
To av snekkergutta reiste til Pålsejordet bokollektiv for demente med en flott gave. Et fuglemat 
stabbur til hver avdeling. Mange fornøyde beboere som nå gleder seg til å se på småfuglene utover 
vinteren. 

 
 

 
 
http://www.eub.no/nyheter/ga-gave-til-demente, Eidsvoll og Ullensaker sin reportasje.  
 
16.10  
Gutta på Snekkerboden har i dag også fått festet lunsj krakken på Seterberget. Den sto på landsiden, 
men noen synes nok den passet bedre ute på den store øya. Vi kan til dels si oss enig, men da måtte 
den flomsikres. Så nå er den boltet fast i fjellet. Mange koser seg på tur langs Andelva og det er vi 
veldig glade for. 
 

 
 

             

http://www.eub.no/nyheter/ga-gave-til-demente


Nye stier merket på Finstad. 
 
Våren 2017 ble Eidsvoll frivilligsentral kontaktet av ildsjeler på Finstad, de hadde mange 
umerkede stier i sitt område som de ønsket skilt til. Gutta på snekkerboden sto klare for å lage 
skiltene.’ I løpet av sommeren og høsten har det kommet opp mange nye skilt i område, her er 
noen eksempler. Dette var det siste område i Eidsvoll som vi ikke hadde laget skilt til. Gjennom 
de fem siste årene har vi nå laget over 1000 skilt som er blitt satt ut i turløyper rundt i Eidsvoll 
fra Feiring i nord til Dal i sør. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rapport besøkstall i Bokkedalen 2017. 

Besøkstallene for Bokkedalen totalt pr. mnd. i 2017: har til sammen mottatt kr 18.000, - i 

støtte 

Januar - 1831 besøk, i snitt 59 pr. dag (2016: 1233 besøk) 

Februar - 1835 besøk, i snitt 66 pr. dag (2016: 1380 besøk) 

Mars - 1565 besøk, i snitt 50 pr. dag (2016: 1479 besøk) 

April - 1591 besøk, i snitt 53 pr. dag (2016: 1226 besøk) 

Mai - 1388 besøk, i snitt 44 pr. dag (2016: 1490 besøk) 

Juni - 1378 besøk, i snitt 46 pr.dag (2016: 16276 besøk) 

Juli - 1202 besøk, i snitt 39 pr.dag (2016: 1062 besøk) 

August - 1649 besøk, i snitt 53 pr.dag (2016: 1513 besøk) 

September - 1117 besøk, i snitt 37 pr.dag (2016: 1513besøk) 

Oktober - 1224 besøk, i snitt 39 pr.dag (2016:13782 besøk) 

November - 1153, i snitt 38 pr. dag (2016: 1146 besøk) 

Desember - 1169, i snitt 44 pr.dag ( 2016: 1349 besøk) 

17102 besøk i gapahuken i år, og 47 besøkende i snitt pr.dag igjennom året. 

 



                                            
 

Pr.1.12.2017 ligger vi nå over 1000 foran fjoråret. Dermed går det mot ny rekord og vi ligger godt 
an til å passere 17000 i år (det vil garantert bli premie til nr. 17000 ). 

     Julebord i Bokkedalen. ÷16 På morran. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Nytt prosjekt startet i 2017 / 2018. 
 

Vi søkte midler til et nytt prosjekt som omhandlet truger. Vi ønsket å få med oss nye grupper 
ut i skog og mark, spesielt de som ikke vil gå på ski. Vi har kjøpt inn truger, gjennomført et 
prøveprosjekt med ungdomstrinnet på Feiring skole og fått med Frisklivssentralen i Eidsvoll 
kommune. Nå som det har kommet godt med snø kommer vi til å jobbe med dette utover 
vinteren. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



Aktivitetshenger. 
 
I desember 2016 fikk alle Frivilligsentralene på Romerike støtte av Gjensidigestiftelsen til og 
kjøpe inn aktivitetshenger. Det skulle være en henger full av aktiviteter for barn og unge. Vi 
valgte og bruke noen av midlene fra turstisamarbeidet til å innrede denne hengeren, slik at det 
ble enkelt for lag / foreninger å bruke utstyret og rydde det på plass igjen. Det var en frivillig 
som tok på seg oppgaven og brukte 4126,00 
 

  
 

 
 

 
 

Hengeren inneholder mange ulike aktiviteter som oppblåsbar Hinderløype, målradar, bowling, 
lydutstyr, kjegler, enhjulsykler  osv. her brukt på et Hallovenn arrangement 31.10 hvor det var 
2000,- innom. 
 
 



Regnskap: 
 
Innkomne tilskudd er 2017/ 894-2/43306/2017 EMNE 233  KR. 55 000,- 
 
Og 2016/20981-2/178640/2016 EMNE 233 KR. 50 000,- 
 
 
 

 
Turstisamarbeid 2017, T3131400 

 

 
Kvartal/Årsoppgjør 

  

     

 

Konto for Tap og Vinning 
  

     Nr.: Konto: Inntekt Utgift Resultat 

10 Innkomne tilskudd 105000,00 0,00 105000,00 

20 Bokkedalen 0,00 18000,00 -18000,00 

30 Mistbegets venner 0,00 39881,50 -39881,50 

40 Dokken 0,00 5000,00 -5000,00 

50 Monter/snekkerboden 0,00 16480,40 -16480,40 

60 Postkassetr. Aktiviteter 0,00 11184,00 -11184,00 

70 Aktivitetshenger 0,00 4126,00 -4126,00 

80 Trugegruppe 0,00 10000,00 -10000,00 

90 
 

0,00 0,00 0,00 

100 
 

0,00 0,00 0,00 

110 
 

0,00 0,00 0,00 

120 
 

0,00 0,00 0,00 

130 
 

0,00 0,00 0,00 

140 
 

0,00 0,00 0,00 

150 
 

0,00 0,00 0,00 

160 Div. utlegg Irene 0,00 374,00 -374,00 

 
Underskudd/Overskudd 45,90 0,00 -45,90 

  
105045,90 105045,90 

 

     

      
 
 


