Verksamhetsberättelse för Grövelsjöfjällen Turistförening
Verksamhetsåret 2016-11-01 till 2017-10-31
Styrelsen har under året bestått av Hans Segerhjelm ordförande, Lars Ericson vice ordförande
och spåransvarig till 22/2 -17, Anette Hedbern kassör, Kerstin Jacobsson assist kassör, samt
ledamöterna, Cornelia Schmid hemsidesansvarig, Anders Doverskog och Pär Ejervall.
Sekreterar sysslan har alternerat mellan styrelsemdlemmarna.
Suppleanter har varit Beate Hertenstein, Björn Jonsson och Niclas Bentzer, den senare till
30/4 -17 då Charlie Ekberg gick in som adjungerad.
Styrelsen har, förutom årsmötet, haft 8 protokollförda möten.
Årsmöte hölls i Storsäterns Bystuga den 3 januari 2017.
Medlemmar. Medlemsavgiften har varit 350 kr, men är nu 400 kr. Antalet medlemmar under
året uppgick till 319.
GTF:s ekonomi. Se bokslutsrapport och revisorernas berättelse.
Skidspåren. GTF ansvarar för spårsystemet och uppdrar det praktiska spårningsarbetet åt de
olika anläggningarna som tillhandahåller spårningsmaskiner och personal. Spårkörningen i
området utförs av följande aktörer, och dess personal. STF Fjällhotell, Lövåsgårdens
Fjällhotell, Storsätra Fjällhotell, Grövelsjögården, Västerbäcken samt Valdal. (Norska sidan)
Ca. 10 mil preparerade spår där varje aktör ansvarar för sina respektive slingor.GTF har,
genom skidspårningsbidrag från anläggningarna samt intäkter från spårmärkesförsäljning,
använt ca 597 000 kr till spårkörningsarbetet.
Leder och broar.Inför årets säsong har följande underhållsarbeten genomförts.
• 2 st. nya broar, ny övergång, nedanför stora bilparkeringen vid Lövåsen.
• 2 st. broar har reparerats, och flyttats tillbaka, vid Sågbäcken efter det att vårfloden tagit
dem.
• Plankbyte på hängbro vid övre fallet, Storsätern.
• Påfyllning av ved i 4 slogbodar.
• Stöttning av västra bron över Grövlan.
• Bron vid Övre fallet har fått träräckena utbytta eftersom de har blivit hårt åtgångna av
väder och vind. Även gångbanan har bytts under eftersommaren.
Andra spårarbeten, bl a slyröjning. Påfarten till spåren nere vid Storsätern, är nu flyttad till
parkeringen vid Fjällbondegården. Även denna sommar har skyltningen i spårsystemet
ytterligare kompletterats både med träskyltar med riktnings- och avståndsangivelser samt
översiktsskyltar.
Spårmärkesförsäljningen har som förväntat även under detta år fortsatt att öka även om
ökningstakten minskat. Samtidigt kan vi konstatera att potentialen är avsevärt mycket större
än nuvarande intäkter. Alltför många åkare är inte medvetna om eller har inte blivit
uppmärksammade på att de ska bära spårmärken när de använder GTF:s spårsystem.

Spårvärdar. En handfull personer har engagerat sig ideellt i det viktiga och uppskattade

arbetet som spårvärdar. Uppdraget innebär att bistå skidåkarna i spåren med information om
spårmärken, spårsystemet, vägvalstips och annan hjälp. Spårvärdarna utrustas med väst och
en midjeväska som innehåller förbandsmaterial, ett mindre vallasortiment samt
vallningsutrustning.
Slogbodar. Sammantaget ansvarar GTF för 4 slogbodar i spårsystemet samt Oscarsstugan vid
Foskbäcken där kaminen under sommaren blivit utbytt och besiktigad av skorstensfejare.
Annonsering har som tidigare gjorts i det tyska resemagasinet Nordis, i Fjällposten och i
Fjällguiden. GTF har också valt att anta annons och reklamerbjudande genom Visit Dalarna.
Där vi får en egen sida på deras webb och utrymme på socialt media samt pappers
exponering.
Spårinformation. Skidspår och skidleder visas på www.livetracks.se, som ger aktuell
spårinfo om när spår körts. www.skidspår.se visar åkares omdömen
Spårkartan uppdateras vid varje nytryckning och är efterfrågad av åkarna.
Hemsidan har löpande uppdaterats med ny information på svenska, tyska och engelska.
Områdesinformation. Spårkarta och vandringsledsguide med 23 turförslag är fortfarande
mycket uppskattade av besökarna i området och ger ett fortsatt gott ekonomiskt tillskott.
Utflyktskartan som getts ut genom en överenskommelse mellan GTF och Storsätra Fjällhotell
säljer fortarande bra och bidrar därmed till fina upplevelser för områdets gäster. GTF har
också liksom tidigare år i samarbete med Fjällposten tagit fram en vinterguide och en
sommarguide. GTF ger även ut de uppskattade säsongsguiderna.
Turistinformation. Turistbyråverksamheten har bedrivits som infopoints på några av
anläggningarna, STF Grövelsjön Fjällstation, Grövelsjögården, Storsätra Fjällhotell,
Lövåsgården, Fjällbua och Renbiten i GTF:s regi genom avtal med Norra Dalarnas Turistråd
(NTR).
Samarbete i regionen – Vision 2021
Företagarföreningen med flera andra aktörer i regionen har 2014 tagit initiativ till
projektsamarbete inom besöksnäringen med namnet Vision 2021. Det sammarbetet avslutades
under 2017.
Strategiarbete. Se årets verksamhetsplan.
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