
TRIMAVDELINGEN 

Trimutvalget	2021	
Det har vært positivt å få økt antallet medlemmer i styret. Følgende er i styret: Liv Kristin Bye, 
Terje Kvernberg, Anne Elshaug, Elin Harneshaug, Jørgen Høyem og Lars Arne Pedersen 

Turmålene	
Trimavdelingen har 7 trimkasser rundt omkring i Buvika. En nedgang i antallet som skriver 
seg inn i bøkene er naturlig å i perioden med Corona. Gledelig er at vi nå også kan registrere 
andre turmål sammen med de tradisjonelle kassene.. 
 
Besøk i trimkassene: 

Trimkasse  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Øvergjerdsvollen  4 170  4 304  3 673  2 700  2 285  3 441  3 147  3 928  3 024  2 538 

Bjønnaskaret  1 874  2 304  1 324  547  808  141  1 349  2133  1 450  1 419 

Sæteråsen  732  640  774  253  661  371  428  464  366  224 

Ølsholmhåggån  2 800  2 146  2 456  2 881  2 818  4 498  4 455  4 656  5 277  3 582 

Gapahuken 
Vigda  628  941 

   *) 
5 075  5 913  5 878  5 210  5 163  4 964  4 274 

 
4 246 

Haugarommet  1 419  1 438  1 658  2 491  3 260  2 470 
 **) 

1 670   2 230  1 785 
 

1 952 

Øyberget  1 896  2 190  2 865  4 646  4 675  5 057  5 325  4 532  3 922  4 447 

TellTur   ***)                    401 

Total  13 519  13 963  17 825  19 431  20 385  21 188  21 530  22 907  20 098  18 799 

 
*) Flyttet til gapahuken 
**) Sto i en periode på Onstjønna, men ble flyttet tilbake til Haugarommet. 

 
Totalt registrert på turmål (bøker og TellTur) i 2021: 

 
Turmål  Bok  Telltur  Sum 

Sæteråsen  199    199 

Bjønnaskaret  971  403  1 573 

Gapahuken  4 491  1 435  5 926 

Øvergjerdsvollen  1 860  715  2 575 

Ølsholmhåggån  2 909  727  3 636 

Haugarommet  1 653  478  2 131 

Øyberget  3 410  486  3 896 

Kvammen, Vigda    219  219 

Kjølvatnet    158  377 

Dhupsjøen    559  936 

Spanskletten    186  1 122 

Utsikten, Buvikåsen  888   
Saltnesøra    2 593   
 Sum  15 493  8 847  22 590 

 
 
 
 



 
Uttrekkspremier for de som har skrevet seg inn i trimbøkene eller besøkt turmålene via 
Telltur: 

 Kjetil Valseth 
 Jannike Walderhaug 
 John Gunvald Onsøien 

Vinterkulturuka	
Trimavdelingas bidrag i Vinterkulturuka 2021 var å arrangere lysvandring oppover langs elva 
og til Gapahuken, samt servering av kaffe og saft. Buvik skole hadde laget utsmykning som 
hang i trærne på turen. Et greitt arrangement med ca 50 som møtte opp. Temperaturen ned 
på -21 grader påvirket nok besøkstallet i 2021. 
 

TellTur	
Alle idrettslagene i Skaun har samarbeidet med å registrere turmål etter 
oppfordring av Trondheimsregionens friluftsråd. Her kan vi legge inn 
turmål og stier samt parkering og alle kan registrere sine besøk og få 
poeng. Det ble arrangert vinterkonkurranse og en sommerkonkurranse 
 
Samarbeidet med de andre trimavdelingene i de andre idrettslagene i Skaun, har vært 
positivt og blitt lagt merke til av både hovedsponsor Sparebank 1, Skaun kommune og 
Trondheimsregionens friluftsråd.  
 

O‐aktiviteter	
Det har ikke vært noen O-aktiviteter i 2020. Buvik skole ble kontaktet der vi kan bistå i 
opplæringen i kart og kompass – for å kunne skape mer interesse omkring orientering som 
en flott tursport. Coronaen har nok også her satt stopp for aktivitet. 
 

Løpegruppa	
Våren 2021 startet vi opp en løpegruppe. Et lavterskeltilbud for alle i bygda som er gratis å 
være med på. Den første løpeturen gikk langs Vigda 3.juni og når vi teller opp ved årsslutt så 
er det gjennomført hele 30 løpeøkter. Vi har hatt 16 personer med på løpeturene, og i 
gruppen på Facebook er det 98 medlemmer. 
Primus motor har vært Kjell Rune Logan-Halvorsrud.  
Målsetninger for 2022 er enda flere med på løpeturene og deltagelse i St.Olavsloppet. 
 

Turskiltprosjekt	
Skaun kommune har tatt initiativ til at vi skal få skiltet flere av turene og turmålene. Vi har 
deltatt og levert inn behov for ca 180 skilt fordelt på både sommer og vinterløyper. Skal bli 
både spennende å se resultatet, men det blir en bra dugnad med å få satt ut skiltene. 
 

Avslutning	
Trimutvalget oppfordrer alle til å benytte alle de flotte løyper og traseer som finnes. Det er 
mulighet for å være aktiv i flott natur, i allslags vær og til alle årstider. 
 


