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Årsmelding



Bærum Turlag har hatt et godt arbeidsår.
Medlemstallet har økt betydelig.
Turer, arrangementer og dugnader har hatt
har hatt stor oppslutning. Bærum Turlag
ønsker imidlertid å utvikle seg videre. I
2017 har vi tatt nye initiativ, spesielt på
anleggssektoren. Vi nevner her noen saker.

På Svartvannshytta ønsker vi å rehabilitere
det nokså slitne båthuset til et to-sengs
nattkvarter der hund skal ha prioritet.
På Nedre Gupu ønsker vi å øke utleie-
hyppigheten til idrettslag, skoler og
barnehager. Det vil blant annet medføre at
det installeres omkring 10 senger i annen
etasje i hovedhuset. Med dette tror vi et
betydelig besøkspotensiale vil kunne ut-
løses for stedet. Vi arbeider også for å få
pålitelig mobilkontakt i området.

Til slutt vil vi nevne det initiativ som er tatt
overfor kommunens politikere for å utvikle
et kajakk- og padlesenter i Bjørnsvika ved
Sandvika. Det er velvilje blant politikerne
når det gjelder prosjektet. Bærum Turlag
ser planene i sammenheng med å etablere
en partnerskapsavtale mellom turlaget og
kommunen.

I næringslivet er Bull Ski & Kajakk en god
samarbeidspartner.

Einar Skage Andersen

Bærum Turlag, leder

FORORD

Merking av ruter i Vestmarka.

Fo
to

: N
ils

 M
at

hi
sr

ud
/ F

ot
o 

fo
rs

id
e:

 E
lle

n 
N

æ
sj

e

2



FORORD

Merking av ruter i Vestmarka.

Fo
to

: N
ils

 M
at

hi
sr

ud
/ F

ot
o 

fo
rs

id
e:

 E
lle

n 
N

æ
sj

e

2

Innhold
Virksomhetsrapport
2. Forord
4. Årsmøte 2018
6. Virksomhetsrapport
21. Regnskap

Vedlegg
24. Rapport fra stiryddergruppene
30. Handlingsplan 2016-2018
34. Statistikk

                                   3



Dagsorden
1. Godkjening av innkalling og saksliste
2. Årsrapport
3. Regnskap og budsjett
4. Forslag til endring av vedtekter
5. Andre saker fremmet av medlemmer
eller styret
6. Valg av styremedlemmer
7. Valg av valgkomitè

Organisasjon
Styre har hatt følgende sammensetning:
Leder: Einar Skage Andersen.
Styremedlemmer: Tor - Herman Næss, Liv
Frøysaa Moe, Nils Mathisrud, Trine
Hansson, Erlend Haaverstad, Even Sjølie.

Einar Skage Andersen, Trine Hansson,
Erlend Haaverstad og Even Sjølie er valgt
fram til årsmøtet i 2019.  De øvrige er på
valg i 2018.

Styrets leder er medlem i rådet i DNT Oslo.
og Omegn.

Ansatt:
Ellen Kr. Næsje er fra 4. september 2017
tilsatt i 80 % stilling med kontor på
Sæteren Gård.

Medlemmer
Pr. 25.11.2017 har Bærum Turlag 11 397
medlemmer som er en økning på 693
personer fra ifjor. I lagets handlingsplan for
perioden 2016-2018 er målet at vi ved
utløpet av 2018 skal ha 11 000 medlemmer.
Dette har vi oppnådd mer enn ett år
tidligere enn vår målsetting.

Statistikk
Det er gjennomført i alt 423 aktiviteter i
kategorien dugnad; 105 er knyttet til
komié- og styrearbeid, 172 til stirydding og
merking og 146 til turledelse/instruksjon.

Totalt er det utført 6000 dugnadstimer.

Årsmøte 20.mars 2018

Medlemskategori                          Antall pr. 31.12.2017

Familie hoved:    607
Hovedmedlem: 3 904
Studentmedlem:                          291
Honnør: 1 372
Livsvarig:       378
Barn:       658
Skole:       381
Husstand: 1 830
Familie husstand:  1 976

I alt:                                                            11 397
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Styret i Bærum Turlag. Fra venstre: Nils Mathisrud, Trine Hansson, Liv Frøysaa Moe, Tor-Herman Næss
(nestleder), Erlend Haaverstad, Einar Skage Andersen (leder) og Even Sjølie.
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Møtevirksomhet

Det har vært avholdt 9 styremøter. Av prioriterte saker i styrets arbeid nevnes:

1. Utarbeide og gjennomføre årets tur- og arrangementspogram.
2. Arbeid med å gjennomføre handlingsplanen for perioden 2016-2018 (se vedlegg til slutt i
årsrapporten).
3. Arbeid med boka/heftet om Sæteren Gårds historie. Ferdig i 2018.
4. Posisjonere oss overfor Bærum kommune når det gjelder samarbeid og videreutvikling
om bruk av Nedre Gupu og Svartvannshytta.
5. Posisjonere oss overfor de politiske partier og kommunens administrasjon om å utvikle et
maritimt friluftssenter (kajakkanlegg) i Bjørnsvika ved Gyssestad/Kjørbo.
6. Vedlikeholde og videreutvikle vår digitale plattform.
7. Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner, media, næringslivet og
kommunens administrasjon og politiske miljø.
8. Konsolidere og viderutvikle arbeidet i Barnas Turlag Bærum.
9. Støtte opp om arbeidet stiryddingsgruppene utfører i Bærumsmarka, Kolsås-
Dæliområdet, Vestmarka nord og Krokskogen sør.
10. Støtte opp om arbeidet som gjøres i komiteen som utarbeider lagets  tur- og
arrangementsprogram.
11. Styrke samarbeidet med Sæteren Gård.



Den store turdagen
Den store turdagen ble arrangert for
tredje gang søndag 18. september og
har blitt et fast årlig arrangement i
regi av turlaget. Tanken er å få flest
mulig av Bærums befolkning ut på
tur. I 2017 var det startsteder ved tre
utgangspunkt i Bærumsmarkas
randsone: Burudvann, Øverland og
Skytterkollen. Fra Burudvann ble
deltakerne fulgt av en turleder fram
til Brunkollen.

Under parolen «Ordførerens tur»
deltok Bærums ordfører Lisbeth
Hammer Krog på turen fra Skytter-
kollen til Brunkollen. Her var det
aktiviteter og underholdning.

Vi betrakter arrangementet som
vellykket. Litt færre deltakere enn i
2016, trolig på grunn av ustabilt vær.
Samarbeidet med Brunkollen er av
beste merke og vil bli opprettholdt.

Kom deg ut-dagen vinter
Vinterens Kom deg ut-dag ble
arrangert første søndag i februar på
Nedre Gupu. Det hadde kommet et
snøfall som gjorde dette til en
perfekt ski- og akedag. Bærum
Turlag fulgte tett opp forholdene
dagene før og kunne rett før dagen
anbefale ski opp til Nedre Gupu;
kunstsnøen fra det nyåpnede
skiskytteranlegget hjalp selvsagt på
forholdene. Unasett var det hyggelig
å kunne friste med ski og aking i en
ellers snøfattig vinter. Som vanlig
var det satt opp natursti fra
Franskleiv til Nedre Gupu med
morsomme spørsmål for barn,
Turbo var til stede, Bærum Turlag

spanderte pinnebrød og det vrimlet
av små og store rundt bålplassene.
Som vanlig hadde vi også booket
lavvoen slik at vi kunne tilby «natt i
naturen» - natt til Kom deg ut-
dagen. Dette er blitt en tradisjon og
vi stiller med erfarne turledere på
ute-overnatting og tilbud om frokost
inne i huset hvis man våkner kald
dagen derpå.  Det er ikke så mange
som benytter seg av tilbudet om
"natt i naturen", men noen, og vi tror
ikke de angrer!  Vi talte omkring 500
deltakere på vinterens Kom deg ut-
dag.

Kom deg ut-dagen høst
Høstens Kom deg ut-dag ble arran-
gert på Sæteren Gård med fantastisk
oppslutning. Vi slo alle rekorder og
talte ca. 1800 små og store på besøk
denne dagen. Som i fjor var det stor
suksess med korps som spilte på
tunet; denne gangen var det Haslum
skoles jentekorps som sto for
musikken. På Sæteren hadde
Bærum Turlag rigget med 8 meter
høyt klatretårn, slakk line,
pinnebrødsteking og grilling. Vi
hadde som vanlig rigget for små-
aktiviteter på gressletta for de aller
minste. Det var natursti fra
Øverland til Sæteren med fine
premier ved ankomst. Denne
gangen hadde vi hengt opp natursti
langs Pilegrimsleden i tillegg til
veien inn til Sæteren. Vi merket oss
at flere satte pris på å gå stien inn til
Sæteren selv om denne er noe
lengre. Turbo kastet også glans over
arrangementet.

Kurs
Bærum Turlag hadde to turleder-
kurs på programmet i 2017. Kurset
for voksne i september som skulle
vært på Nedre Gupu måtte vi avlyse.

Turlederkurset for ungdom var et
pilotprosjekt der kurset skulle
gjennomføres på tur fra hytte til
hytte i marka. Kurset hadde bare 6
deltakere, men var svært vellykket
gjennomført. Alle fikk kursbevis og
utdannede ungdomsturledere fra
dette kurset kan være en start på et
DNT Ung Bærum i løpet kommende
år.

Kursansvarlige på turlederkurset for
ungdom var Liv Arnesen og med
assistent Jørgen Holmboe. Begge
turledere i Bærum Turlag. Liv
Arnesen er godtkjent kursinstruktør
i DNT. Kurset for ungdom
videreføres i 2018.

I tillegg til vårt eget ungdomskurs er
fire kurs avholdt i samarbeid med
DNT Oslo og Omegn. Alle kursene
holdes på Nedre Gupu og Bærum
Turlag står for «vertinneoppdrag»
som lager mat, fyrer, feier og gjør det
hyggelig for kursdeltakerne i løpet
av helgen. På DNT Oslo sine kurs
hadde Bærum Turlag tilsammen 5
deltakere og har dermed nådd sitt
mål om å utdanne 10 turledere også
i 2017.

Nyutdannede turledere innlemmes
i Bærum Turlags egen turlederstab
og vil etter hvert lede turer eller
delta som assistenter på turer med
erfaren turleder.

Virksomhetsrapport



På Den store turdagen spiller to rallare underveis på stien. Muntre toner høres langt ned i stien. Her ordfører
Lisbeth Hammer Krog  med DNT-turleder Peter de Besche.
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Infostand og premieutdeling
på Nedre Gupu.
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Barnas Turlag
2017 var kunnskapsåret i DNT. For
Barnas Turlag startet året med
premieren på filmen «Karsten og
Petra - ut på tur».  Bærum Turlag sto
utenfor SF Sandvika kino med
natursti, bålpanne med gratis pølser
til barna og bålkaffe til voksne.
Bærum Turlags kosedyr Turbo var
såklart til stede og hadde Frøken
Kanin og Løveungen i sekken til
barnas begeistring. Barn som skulle
på kinopremieren fikk «Jeg har
fjellvett»-pins og plakat med de nye
fjellvettreglene.

En uke etterpå gikk den populære
turen  til Isslottet og Bergsprekken
med rekordoppmøte. Den kalde,
men snøfattige vinteren ga oss en
flott skøytevinter og det myldret av
folk på vårt arrangement på isen på
Østernvann. Over halvparten hadde
funnet frem skøytene , flere hadde
sparkstøtting som fungerte supert
på isen og andre kom til fots. Vi talte
over 1100 besøkende på årets
arrangement. Fakler ble som vanlig
tent i Bergsprekken, bål for de som
ville grille og i Isslottet var det lang
kø og de siste gikk ikke før etter
klokken 22.00. Kom deg ut-dagene
var også svært godt besøkt og Kom
deg ut-dagen i september slo alle
rekorder med 1800 deltakere. Også
Halloween på Nedre Gupu er blitt et
populært arrangement med
oppmøte på ca. 400 i 2017.
Stemningsturen måneden etter
trakk adskillig færre, men større
arrangement trenger  noen år før  vi
får det store deltakerantallet.
Stemningsturen synes vi er et godt
konsept og vi forsøker oss igjen til
neste år.

Det ble satt opp færre barneturer

enn året før, som var familieåret. De
store arrangementene er ressurs-
krevende og krever mange frivillige.
På høsten fikk vi likevel flere med på
laget, etter en spørreundersøkelse
som Signe Riemer-Sørensen i
Barnas Turlag hadde på facebook.
Dette kan føre til et enda bedre
tilbud i Barnas Turlag fremover.

Siden det var kunnskapsåret
besluttet Barnas Turlag å poste et
turtips for barnefamilier på sin
facebookside hver uke. Dette er blitt
gjennomført av Signe Riemer-
Sørensen og Maggy Elva Bjørgvins-
dottir. Flotte turtips og gode råd til
friluftsinteresserte barnefamilier
har gledet mange gjennom
kunnskapsåret 2017.

Kveldsmatturene, trilleturene og
bæreturene er en del av tilbudet til
Barnas Turlag. Disse er gitt egne
avsnitt.

Barnas Turlag har egen facebook-
gruppe. Denne gruppa har i dag 605
medlemmer. Alle Barnas Turlags-
turene postes på denne siden. I
tillegg legges de som event på
Bærum Turlags facebookside.

Barnas Turlag har arrangert 97 turer
og arrangement i 2017 (dette inkl.
trille- og bæreturer, kveldsmatturer
og arrangementer). Det har totalt
vært med 2185 deltakere på de
ordinære turene, i tilleg g kommer
større arrangement og åpne
turdager som har trukket ca. 4.500
deltakere. 920 dugnadstimer er
utført.

Som før tilbyr vi "natt i naturen" i
tilknytning til nesten alle våre
arrangement med Barnas Turlag. Vi
skulle ønsket at flere ble med og sov
ute. På natt til Kom deg ut-dagen i
september tilbød vi å sette opp

lavvoer slik at deltakerne slapp å ha
med eget telt. Dette ble veldig godt
mottatt og vi fikk tilbakemeldinger
på at terskelen blir mye lavere når
man ikke trengte å ha med og sette
opp eget telt. I overkant av 60 sov
ute denne natten og det syntes vi var
godt oppmøte.

Turbokokkekurset med mat over bål
og uteovernatting var en
påmeldingstur som også ble
fullbooket med lang venteliste.

De frivillige i Barnas Turlag er
småbarnsforeldre som ønsker å
skape et godt friluftstilbud i Bærum
for egne og andres barn. Våre
frivillige har alltid med egen familie
når de stiller som frivillig for turlaget
og  oppgavene skal ikke være tyngre
enn at dette lar seg kombinere. På de
større turdagene samarbeider
Barnas Turlag med styret i Bærum
Turlag. På store arrangement er vi
helt avhengig av at noen frivillige
uten barn stiller for å dra de tyngre
oppgavene.

Trille- og bæreturer
Trilleturene har gått i hele 2017. Fra
januar var Ellen Næsje, den ansatte
i turlaget, selv  turleder siden hun
var i barselspermisjon. Signe
Riemer-Sørenesen og Martin Lentz
ledet bæreturene hver siste onsdag i
måneden. Etter sommeren var 4 nye
turledere på plass; Guro Kolberg,
Marianne Sleire, Camilla Van Pelt
og Mina Blom Haaverstad. Ingrid
Karlsen overtok mot slutten av året
og triller videre inn i nytt år sammen
med Mina. Trilleturlederne har også
dekket  bæreturene hver siste
onsdag i måneden siste halvdel av
2017. Det har vært godt oppmøte på
turene i hele 2017. Bæreturene har
litt dårligere deltakerantall, men vi
håper disse blir et like godt
innarbeidet turkonsept på sikt.8



Flotte frivillige på Kom deg ut-dagen på Sæteren Gård
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Fra premieren på barnefilmen "Karsten og Petra -  ut på tur!". Bærum Turlag delte ut plakat er med
fjellvettregelene og "Jeg har fjellvett" pins.
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Bæreturene er et nyere tilbud enn
trilleturene, men vi synes dette tilbudet er
flott siden man kan bevege seg utenom vei.
Det er også mange barn som ikke liker å
ligge i vogn og vi gir derfor disse barna et
flott tilbud.  facebookgruppa "Trilleturer
med Bærum Turlag, DNT" har nå 844
medlemmer. Mange er selvsagt gamle
medlemmer, men det betyr at
engasjementet har vært stort siden
gruppen ble opprettet.

Kveldsmatturer
Barnas Turlag arrangerte kveldsmatturer
ca. hver 3. uke i løpet av året. På disse
turene møtes barnefamilier, og spiser
middag eller kveldsmat ute, en kveld midt
i uken. Turene varierte stort i forhold til
turmål, vær- og føreforhold,
fremkomstmiddel, aktiviteter og antall
deltakere - men en ting hadde de til felles:
de var alle veldig hyggelige kveldsstunder
ute i det fri.

Trilleturer med Bærum Turlag går hver torsdag. Her til Sæteren Gård.
Turer med bæremeis/sjal/sele siste onsdag i måneden.
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Turleder  Erlend Haaverstad tenner bål på tur med Barnas Turlag.
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    Trilletur flyttet til fjordisen i Sandvika, da det var flotte trilleforhold her.
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Samarbeid
Bærum Turlag har i løpet av året
videreutviklet det gode samarbeidet
med andre organisasjoner og off-
entlige myndigheter som er på-
begynt tidligere.
Eksempelvis nevnes her DNT Oslo
og Omegn og spesielt Barnas Turlag
på Sæteren Gård, politiske partier
og administrasjon i Bærum
kommune, Asker Turlag, Bærum
natur- og friluftsråd og Bærum
idrettsråd. Vi ser nå også konturene
av et nærmere samrbeid mellom
turlaget og Bærum Røde Kors. Vi
håper å utvikle et samarbeid om
turer og om tilgang til
førstehjelpstjenester.

I næringslivet har vi en vel fun-
gerende samarbeidsavtale med Bull
Ski & Kajakk som vi ønsker å
videreutvikle.

Bærum Røde Kors
Bærum  Turlag er i ferd med å utvikle
et godt smarbeid med Bærum Røde
Kors. I 2017 deltok ganske mange av
deltakerne i Røde Kors´ sitt
integreringsarbeid på turer i regi av
Bærum Turlag. Dette skulle
forberede dem til å mestre turen til
«Topps i 2017», som innebar
bestigning av Galdhøpiggen. 16 av
deltakerne på Bærum Turlags turer
deltok også på turen til Gald-
høpiggen. En av lederne på turen var
Jakob Bonebakk fra Bærum Turlag.
Tiltaket var så vellykket at det vil bli
fulgt opp i 2018.

Ekstern representasjon og møtevirksomhet
Bærum Turlag har blant annet vært representert på følgende møter, konferanser, seminar og
arrangementer:

Bærum kommune: Møter om Nedre Gupu og Svartvannshytta
Bærum kommune: Møte og befaring om kajakkanlegg i Bjørnsvika
Bærum kommune: Åpning av turvei langs Solbergbekken
Bærum natur- og friluftsråd:                    Årsmøte
Bærum naturvernforbund: Årsmøte
Bull Ski & Kajakk AS: Møte om samarbeidsavtale
DNT Oslo og Omegn: Årsmøte
DNT Oslo og Omegn: Lokallagsmøter (vår og høst)
Barnas Turlag, DNT Oslo og Omegn: Møte om Barnas Turlag
DNT Oslo og Omegn: Møte for hyttetilsyn
DNT Oslo og Omegn: Frivillighetsfest på Sæteren
Røde Kors: Møte om mulige felles prosjekter og KIF-hytta
Poltiske møter: Separate møter om Bjørnsvika med Høyre,

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre
og Kristelig Folkeparti.
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Bærum Turlag kurser i friluftsliv.
Her kart og kompass tur og kurs.
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Turer i samarbeid med Røde Kors

01.04 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Skaugumsåsen - 13 deltakere fra Røde Kors
07.05 Tur i samarbeid med Bærum Turlag,  Heikampen - 5 deltakere fra Røde Kors
14.05 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Bærumsmarka - 2 deltakere fra Røde Kors
23.05 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Kolsås - 7 deltakere fra Røde Kors
04.06 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Rognlia - 3 deltakere fra Røde Kors
11.06 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Tjæregrashøgda - 4 deltakere fra Røde Kors
03.09 Egen tur fra Sollihøgda til Kattås - 17 deltakere, egen Røde Kors-tur
17.09 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Sørkedalen til Oppkuven - 4 deltakere fra Røde
Kors. Lang tur 25 km. Svært vellykket.
08.10 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Vesleelva fra Åmodt til Ørretvand
elektrisitetsverk, - 4 deltakere fra oss, ingen fra Røde Kors
29.10 Tur i samarbeid med Bærum Turlag Østernvann - Eiksbakk - Skuta - Skytterkollen,
NB med hunder - 4 deltakere fra oss, ingen fra Røde Kors
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04.06 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Rognlia - 3 deltakere fra Røde Kors
11.06 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Tjæregrashøgda - 4 deltakere fra Røde Kors
03.09 Egen tur fra Sollihøgda til Kattås - 17 deltakere, egen Røde Kors-tur
17.09 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Sørkedalen til Oppkuven - 4 deltakere fra Røde
Kors. Lang tur 25 km. Svært vellykket.
08.10 Tur i samarbeid med Bærum Turlag, Vesleelva fra Åmodt til Ørretvand
elektrisitetsverk, - 4 deltakere fra oss, ingen fra Røde Kors
29.10 Tur i samarbeid med Bærum Turlag Østernvann - Eiksbakk - Skuta - Skytterkollen,
NB med hunder - 4 deltakere fra oss, ingen fra Røde Kors



Media
Av eksterne medier er Budstikka vår
viktigste samarbeidspartner.
Gjennom flere år har journalist
Torgeir Strandhagen vært vår
viktigste kontakt i avisa.
Strandhagen gikk i løpet av året over
i pensjonistenes rekke, og vi ble
tvunget til å finne nye løsninger for
å bli presentert med turer og
arrangementer i lokalavisa. Nå
sender vi stoff vi ønsker å få
presentert i Budstikka til nettstedet
«foreningsnytt.no» der Budstikkas
journalister selv går inn og henter ut
det stoff de ønsker å presentere. Det
har medført at Bærum Turlag er blitt
noe mindre presentert i avisas
spalter enn tidligere år. Har vi
imidlertid større saker vi ønsker å
presentere, er det fremdeles
anledning til å henvende seg direkte
til en redaktør eller journalist. I
anledning DNTs 150-årsjubileum i
2018 er det spesielt viktig å få bred
profilering av DNT og Bærum
Turlag gjennom hele året.

Til slutt vil vi få takke journalist
Torgeir Strandhagen for utmerket
samarbeid gjennom mange år.

Nett og sosiale medier
På våre nettsider har kampanjer blitt
viktigere enn artikler. Antallet
artikler er derfor redusert fra
tidligere år. Kampanjen ligger øverst
på hjemmesiden og skal friste
leseren  med hva som er nytt i
turlaget akkurat nå. Bærum Turlag
har hatt 35 ulike kampanjer i løpet
av året og flere byttes ut brukes flere
ganger. At kampanjer byttes ut ofte
gjør hjemmeisden mer levende. Det
er blitt publisert 36 artikler på
bærumturlag.no og sendt ut totalt
28 nyhetsbrev. Hvert nyhetsbrev har

fire aktuelle saker med link inn til
vår hjemmeside.

Facebookgruppa for trilleturer har
eksistert siden 2013 og Bærum
Turlag var en av de første til å bruke
facebook som markedsføringskanal
for turer. I år skiftet vi navn til
«Trilleturer med Bærum Turlag,
DNT» og har nå 843 medlemmer.
Det postes ukentlig en påminnelse
om ukens tur  og med link til turen.

Facebookgruppa Barnas Turlag har
605 medlemmer og dette er dobbelt
så mange som i fjor, da denne
gruppen var ny. Også for Barnas
Turlags-turene fungerer facebook
godt som  informasjonskanal, men
man må være varsom med å poste
bilder av andres barn. Det kreves
derfor engasjement fra andre for at
siden skal fungere optimalt.

Facebooksiden til Bærum Turlag har
nå 1,868 følgere. Vi blir stadig
flinkere til å poste jevnlig og
turledere i Bærum Turlag er blitt
oppfordret til og blitt veldig flinke til
å poste fra egne turer. Hadde vi slått
sammen Facebooksiden med de to
facebookgruppene hadde vi hatt
enda flere følgere, men foreløpig
føler vi det er ok å skille på dette,
mest fordi det postes så mye på
trilleturgruppa at voksenturene ville
blitt borte i trilleturtilbudet.

Til nå er det kun noen turer som
legges ut som event. Det er Barnas
Turlag, Yoga, kveldsmatturer og
enkelte voksenturer. Fremover tror
vi event er viktig og kommer til å
legge alle våre turer ut som event på
facebook.

Nedre Gupu
Nedre Gupu disponeres av Bærum
Turlag gjennom en avtale med
Bærum kommune (natur og idrett).

Avtalen gjelder frem til høsten 2020
med mulighet for revisjon hvert år.
Turlaget står for utleie av huset og
følger opp leieavtaler med hensyn til
renhold, kjøretillatelser og betaling.

I løpet av høsten ble det utarbeidet
en skisse og planlagt montering av
senger i hovedhusets annen etasje.
Så fort finansieringen er på plass, vil
sengene bli montert, trolig i løpet av
2018.

I januar 2017 ble det etablert en egen
tilsynsgruppe bestående av frivillige
som ukentlig har tilsyn av hus,
gapahuker, lavvo, toaletter og
utendørs arealer. Tilsynsgruppa har
også foretatt en hovedrengjøring av
huset i løpet av 2017. Tidligere ble
tilsyn utført av Bærum Turlags
styremedlemmer.
Våren 2017 ble ”tjernet” mudret
opp, nytt utløpsrør ble lagt og
vannspeilet hevet 20-30 cm.
Det ble også gjort en avtale med
Bærum kommune og leverandøren
av lekeapparater, Kompan Norge
AS, om rehabilitering av
lekeplassområdet. Dessverre tok det
noe lenger tid enn beregnet før
grunnarbeid og montering av
apparatene kom i gang. Det meste av
arbeidet ble imidlertid gjort før
vinteren kom, og det resterende vil
bli gjort så snart vinteren slipper
taket. Ved ferdigstillelsen vil det bli
en skikkelig ”åpning”.

Etter at den nye garasjen i
forbindelse med skiskytteranlegget
ble ferdig, har kommunen stilt låven
til turlagets disposisjon. Låven er
imidlertid i elendig forfatning og
turlaget vil i samarbeid med
kommunen arbeide for finansiering
og rehabilitering av låven.

Bærum kommune ved Sjøholmen
står for utleie av lavvoen. Bærum
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Turlag vil arbeide for at også denne
skal leies ut av turlaget.
Gjennom året har det vært kontakt
med flere nettoperatører for å
forbedre telefonnettet. Så langt har
det ikke lykkes med å få bedret
forholdene, men dette arbeides det
fortsatt med.

”Stokkene” rundt bålplassene er i
svært dårlig forfatning. Ved en
befaring ble det vedtatt at disse skal
skiftes ut i løpet av 2018. Med sin
nærhet til parkeringsplass er Nedre
Gupu et yndet turmål for
barnefamilier. Det er helt utrolig
hvor stor ”trafikk” det er der
gjennom hele året. Noe en kan se av
vedforbruket. Hvor mange favner
ved som går med vites ikke, men
Bærum kommune som supplerer
vedleveransene er imponert.

Ikke bare for barnefamilier er Nedre
Gupu et yndet sted. Som kurssted
og plass for forskjellige aktiviteter er
stedet mye brukt. Mange
skoleklasser benytter gapahukene
for et døgn ute i naturen.

Det er utarbeidet en egen
utviklingsplan for Nedre Gupu som
en del av Bærum Turlags
handlingsplan.

                Flott dugnadsånd!
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Idyll på Nedre Gupu. Tilsynsgruppa besøker stedet hver torsdag og sørger for at alt er i tipp topp stand.
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Ferskingkurs
DNT har utviklet et ferskingkurs i
friluftsliv. Kurset er for folk som
ønsker å bli tryggere og lære mer om
friluftsliv.

Bærum arrangerte i begynnelsen av
mai et slikt kurs på Nedre Gupu. Det
var annen gang Bærum Turlag holdt
et slikt kurs. Det var syv deltagere
som gjennomførte kurset over to
dager i et ufyselig vær. I tillegg kom
det ca 20 cm med våt nysne natt til
første kursdag. Dette satte
deltagerne på større prøver og ga
også en god erfaring.
Pensum på kurset er ganske stort,
med innføring i allemannsretten,
bruk av kart og kompass,
planlegging av tur, oppfyring av bål
med enkel matlaging, turutstyr og
orientering om alt DNT har å tilby.
Til tross for været var det høy
stemning og en svært lærevillig
gruppe som besto av flere
nasjonaliteter.

Kursledere var Unni Staver og Tor-
Herman Næss.

Nytt kurs vil bli avholdt våren 2018.

Svartvannshytta
Svartvannshytta har i 2017 vært
gjennom sitt første fulle driftsår i
regi av Bærum Turlag. Hytteboken
er full av gode tilbakemeldinger fra
glade overnattingsgjester i alle aldre
og grupperinger. Året har gitt
turlaget mange gode erfaringer
rundt det å ha tilsyn med en
etterhvert meget populær hytte.
Med rundt 800 overnattinger pr.
januar 2018 har spesielt ved-
forsyning vært krevende. Godt
samarbeid mellom vedgruppa i DNT
Oslo og Omegn og tilsynsgruppa har

holdt vedbeholdningen vedlike
gjennom året. Tilsynsgruppen
gjennomførte i 2017 to større
dugnader. Det ble blant annet
bygget tak for lagring av mer ved, to
av sengene på soverommet ble
bygget inn for å tilrettelegge for flere
grupper, samt vask og generelt
vedlikehold.

Grunnet kapasitetsbegrensninger
hos DNT Oslo og Omegn og hos
turlaget har utviklingsprosjektene
med gapahuk og restaurering av
båthuset ikke fått prioritet i 2017.
Dette er noe tilsynsgruppa i
samarbeid med Bærum Kommune
og DNT vil jobbe videre med i 2018.

Sæteren gård
Bærum Turlag fikk sitt kontor
etablert på Sæteren Gård i starten av
2017. Kontoret fungerer godt og det
er gledelig at medlemmer og
frivillige begynner å ta turen innom
kontoret. Selve kontoret trenger et
kosmetisk løft, men fuksjonaliteten
er svært god. Kontoret styrker også
samarbeidet med Sæteren Gård og
gir faglig utbytte.

Av større samarbeidsarrangementer
med Sæteren kan vi nevne Kom deg
ut-dagen i september og førjuls-
konsertene i desember.

Gutta på skauen
I 2017 ble et samarbeid mellom
sang- og musikkgruppa «Gutta på
Skauen» og Bærum Turlag/Sæteren
Gård innledet. «Gutta på Skauen»
har gjennom årene oppabeidet seg
et betydelig rénomme gjennom å
samle og framføre viser og
sangtekster fra okkupasjonstiden i
Oslomarka. Kulturlivet i Grini
fangeleir med viser og musikk er
også presentert gjennom mange
konserter som ble holdt i en  av de
gamle fangebrakkene i leiren.

Konserten på Sæteren Gård tirsdag
19. desember ble straks utsolgt og
ekstrakonsert ble holdt dagen etter
med nok et fullt hus. Mer enn 200
mennesker var tilstede. Stor
suksess. Samarbeidet vil bli
videreført i 2018.

Stirydding
Bærum Turlag har stiryddings-
grupper i Bærumsmarka, Vestmarka
nord , Kroskogen sør og Kolsås-
Dæliområdet. Gruppene har i alt
utført 1058 dugnadstimer. Det er nå
300 km med blåstier i Bærum
Turlags nedslagsområde. Ingen
utvidelse av stinettet i 2017, men
mye godt vedlikehold.

Detaljerte rapporter fra stiryddings-
gruppene finnes som vedlegg bak i
årsmeldinga.

Bjørnsvika
I anledning vår ambisjon om å
etablere et kajakksenter i Bjørnsvika
mellom Kjørbo og Gyssestad har
turlaget hatt nyttige politiske møter
med Høyre, FrP, Kr. F, Venstre og
Arbeiderpartiet. Partiene har gitt
sin prinsipielle tilslutning til
prosjektet, og saken kom opp på
kommunens budsjettmøte
8. desember  2017. Vår ambisjon er
å få vekket politikernes interesse for
å få dette inn i kommunens budsjett
og anleggsplan.

I 2017 har vi oppnådd følgende.
Gjennom et såkalt «verbalt forslag»
i kommunestyret ble administra-
sjonen oppfordret til å ta kontakt
med DNT Oslo og Omegn/Bærum
Turlag for å arbeide videre med
prosjektet. Dette møtet ble avholdt
10. januar 2018.
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Foreløpig oppsummering Bjørnsvika

2016: Prinsipiell enighet mellom DNT/Bærum Turlag og administrasjonen i
           kommunen om å arbeide for å virkeliggjøre et kajakkanlegg i Bjørnsvika.
2017: Utkast til plantegninger og budsjett utarbeides og oversendes Bærum
           kommune.
2017: Planene kommer inn i den kommunale anleggsplanen som uprioritert
           anlegg.
2017: Kommunestyret ber administrasjonen gjennom et såkalt «verbalt forslag»
           kommunen ta kontakt med DNT Oslo/Bærum Turlag for vidre framdrift av prosjektet.

Svartvannshytta er en idyll til alle årstider og det er alltid aktiviteter der som er gøy for barna.
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Kulturvandringer
Turprogrammet 2017 tilbød 13
kulturminnevandringer, hvorav
flere av turene er gjengangere på
grunn av stor oppslutning, som
Sandvikselva, Fleskummalerne,
Rognlia gård og Lagåsen.
Kulturvandringstilbudet i områder
utenfor Bærum kommune var
Brønnøya i Asker, kulturlandskap i
Maridalen og malmvandring i
Holmen- og Frognerseterskogen i
Oslo.  Noen av kulturvandringene
var nye av året, som Bærumsmarka
fra øst til sør, Milorghytter i
Vestmarka, Stikkvannskollen,
Bygdeborger på Kolsås, Krokskogen
på elsykkel, Vesleelva fra Åmodt til
Ørretvand kraftverk. Dessverre
måtte noen av vandringene avlyses
på grunn av sykdom.
Kunnskapsrike turledere har vært
Liv Frøysaa Moe, Odd Tore og Atie
Saugerud, Morten Merkesdal og og
Einar Skage Andersen.

Kulturturene til Rognlia gård,
Maridalens kulturlandskap og
teknisk kulturminnevandring langs
Lomma hadde også god
oppslutning. Turene fikk
økonomisk støtte fra Bærum
kommune.

Kulturminneheftet 2017
Heftet «Kulturminner i
Bærumsmarka» forelå ferdig
trykket i 2000 eksemplarer og klar
for salg i slutten av januar 2017. Det
er på drøye 80 sider i fire fargers
trykk med gode kartutsnitt, omtale
og fotografier av 54 kulturminner.
Heftet fikk fine anmeldelser i
Budstikka 24. februar 2017 samt i
Fjell og Vidde og Snø og Ski.
Kulturminneheftet ble presentert
for Bærum kommune, som kjøpte

inn et antall til politikere og
gaveformål, samt for Bærum
bibliotek, lokalsamlingen som
distribuerte hefter til alle filialene.
Bekkestua bibliotek har dessuten
hatt et antall hefter for salg.  Heftet
selges for øvrig fra Stabekk bok- og
papirhandel, Høvik bok- og
papirhandel og ARK i Bærum.
Dagsturhytter som Nygård og
Garlaus og DNTs hytte Sæteren
Gård tilbyr også heftet for salg til
turgåere. Bærum Turlag har tilbudt
heftet til deltakerne på sine kultur-
vandringer, større samlinger som
«Den store turdagen», Fossum
idrettsforenings julemarked og sist
på «Gutta på Skauens julekonserter
på Sæteren Gård.  Til sammen har

heftet gitt turlaget en pen inntekt i
2017.

Yogaturer/-kurs
I 2017 ble det avholdt 7 turer (3
yogaturer, 2 mindfulnessturer og 2
matkurs. Alle turene er kombinert
med turgåing i Vestmarka. Det er
fortsatt interesse for yoga og
mindfulnessturer kombinert med
sunn mat og turer i marka.

Responsen fra deltakerne på disse
arrangementene er at opplevelsen

av å komme ut i marka, være i
aktivitet og spise sunn mat er en
veldig god kombinasjon.
Samtidig som en lærer noe som kan
gi økt helse og livsskvalitet. Enten
det er yogaøvelser, mindfulness-
øvelser eller øke bevisstgjøringen
rundt valg av mat.
Deltakerene får inspirasjon til valg
av nye råvarer og nye oppskrifter. På
alle arrangementene lager vi mat i
felleskap, der deltakerne lærer om
de ulike råvarene og der vi avslutter
med å nyte det vi har laget i felleskap.

Alle arrangementene har fokus på å
være mer aktiv i naturen, være mer
fysisk aktiv i hverdagen generelt,
skape mer ro i hverdagen og fokus på
sunn mat som gir god helse.

Det har deltatt 58 personer på
kursene og turene, hvorav 42 var
DNT-medlemmer.

Turprogram
Programkomitéen som ble nedsatt i
2014, har fortsatt sin virksomhet i
2017, og har utarbeidet et fyldig
program for 2018. Programmet for
2018 er på 52 sider og tilbyr 63 turer,
kurs og arrangementer. I tillegg
inneholder programmet 66 trille- og
bæreturer samt 15 kveldsmatturer i
regi av Barnas Turlag. Magasin-
formatet som ble innført i 2016 er
videreført slik at vi også i 2018-
programmet finner intervjuer og
artikler med innhold fra
Bærumsmarka og Krokskogen.
Programkomitéen består av Nils
Mathisrud (redaktør), Trine
Hansson, Sidsel Graff-Iversen, John
Hvidsten og Einar Skage Andersen,
med gode bidrag fra flere turledere.
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Yoga, sunn mat og flotte turer i Vestmarka. Gruppene overnatter på Nedre Gupu.
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Bærum Turlag hviler aldri! Her på tur 17. mai med bobler og taler.
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Samarbeidsavtaler:
Bull Ski & Kajakk
Samarbeidsavtalen med Bull Ski &
Kajakk løper uendret. Det ble i fjor
skrevet en intensjonsavtale som
varer til 2019. Begge parter er
fornøyde med avtalen, men enig om
at det er et enda større potensial.
Hovedtrekk i avtalen er fortsatt at
våre medlemmer får 20 % avslag på
varer i Bulls butikker, egne
handlekvelder for våre medlemmer,
gratis bekledning til våre frivillige
som lagres hos Bull i Sandvika. Vi får
«give-aways» til våre arrange-
menter og gratis smørekurs. I tillegg
blir et pengebeløp overført turlaget.
Bærum Turlag-veggen som ble satt
opp i 2016 fungerer godt. Bull blir
presentert på våre nettsider og vi
synliggjør de etter beste evne på
turer og arrangementer. Bull sin
logo står sammen med turleder-
merket på våre røde jakker og de blå
vestene til styrerepresentantene og
Bull har gitt oss luer med vår og
deres logo på.

Bærum Turlag er svært fornøyd med
avtalen.

Byfesten
Byfesten i Sandvika arrangeres hvert
år siste helg i august. Festen har blitt
en viktig arena for markedsføring og
informasjonsspredning om turlaget.
Vi er av arrangørene tildelt fast plass
i byparken tett ved Sandvikselva. Vi
deltar med infotelt og
informasjonsmateriell, verver med-
lemmer og selger kart, bøker og
stiskilt. Det settes ut natursti på
turveien langs elva og det er stor
deltakelse. I år ønsket vi også å ha
bålpanne med bålkaffe og pølser slik
vi hadde god erfaring med fra
Karsten og Petra arrangementet
utenfor kinoen i Sandvika, men vi
fikk tilbakemelding om at vår
tildelte plass var for liten til
bålpanne. Vi ønsker å utvide vår
stand med større tilbud i 2018.
Deltakelse på byfesten har med
årene blitt et fast innslag i Bærum
Turlags aktiviteter.

Økonomi
Inntekter
Lagets inntekter har i hovedsak tre
hovedkilder. Disse er:

Overføring av medlemskontingent
fra DNT. Denne overføringen er
andel av medlemskotingent som
våre medlemmer, bosatt i Bærum,
betaler til DNT sentralt. Beløpet
utgjør litt under 9 % av innbetalt
kontingent. Styret vil fortsette å
arbeide for at denne prosentandelen
skal øke.

Kommunale og fylkeskommunale
bevilgninger, sponsorinntekter der
den største er Bull Ski og Kajakk og
inntekter fra salg, spesielt fra
Kulturminnehfete er også viktige
inntekskilder for Bærum Turlag.

Kostnader
I 2016 hadde vi betydelige kostnader
og måtte legge oss på et mer
nøkternt nivå i år. De største
kostnadene er lønn, turprogram og
årsrapport.

Regnskapet vises på neste side.
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Fornøyde jenter deltar på natursti på byfesten.
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Bærum Turlag 2017 2016
Inntekter Inntekter
Drfits tilskudd DNT 366 017         Medlemskontingent 338 165        
Offentlige tilskudd/ annet 100 300         Bidrag 180 280        
Arrangement/Aktiviter 4 545             Turer/ arrangementer 63 150          
Salginntekter 108 356         Skilting
Sponsorinntekt 35 000           Div. inntekter

Sum Inntekter 614 218         581 595        

Kostnader Kostnader
Turprogram 165 540        

Varekostnader Turkostnader 85 426          
Arrangemnet/Aktiviteter 31 099           Utstyr 268 006        
Lønn 403 588         Kurs og møter 3 457            
Andre driftskostnader 201 896         Markedsføring 58 812          

Styremøter/årsmøte 7 270            
Lønnskostnader 240 537        
Svartvannshyta 72 538          
Diverse 96 672          

Sum utgifter 636 583         998 258        

Driftsresultat -22 365 -416 663 

Finansposter Finansposter
Finansinntekt 566                Renteinntekter 450                
Finanskostnad 477                Bankomkostninger -1 658 

Netto finansposter 89                   -1 208 

Årsresultat -22 276 -417 871 

Balanse
Eiendeler Eiendeler
Bank pr 31-12 DnB 444 367         Bank pr.  31-12 435 618        
Bank pr 31-12 Nordea 8 676             Fordringer 47 533          
Fordringer DNT* 82 770           fordringer DNT 47 266          

Sum eiendeler 535 813         530 417        

Gjeld og egenkapital Gjeld og egenkapital
Egenkapital 01-01 200 061         Egenkapital pr. 01-01 617 933        
Resultat -22 276         Årets resultat -417 871 
Gjeld 358 028         Gjeld 330 355        

Sum gjeld og egenkapital 535 813         530 417        
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Varekostnader Turkostnader 85 426          
Arrangemnet/Aktiviteter 31 099           Utstyr 268 006        
Lønn 403 588         Kurs og møter 3 457            
Andre driftskostnader 201 896         Markedsføring 58 812          

Styremøter/årsmøte 7 270            
Lønnskostnader 240 537        
Svartvannshyta 72 538          
Diverse 96 672          

Sum utgifter 636 583         998 258        

Driftsresultat -22 365 -416 663 

Finansposter Finansposter
Finansinntekt 566                Renteinntekter 450                
Finanskostnad 477                Bankomkostninger -1 658 

Netto finansposter 89                   -1 208 

Årsresultat -22 276 -417 871 

Balanse
Eiendeler Eiendeler
Bank pr 31-12 DnB 444 367         Bank pr.  31-12 435 618        
Bank pr 31-12 Nordea 8 676             Fordringer 47 533          
Fordringer DNT* 82 770           fordringer DNT 47 266          

Sum eiendeler 535 813         530 417        

Gjeld og egenkapital Gjeld og egenkapital
Egenkapital 01-01 200 061         Egenkapital pr. 01-01 617 933        
Resultat -22 276         Årets resultat -417 871 
Gjeld 358 028         Gjeld 330 355        

Sum gjeld og egenkapital 535 813         530 417        
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Vedlegg
1. Rapporter fra stiryddergruppene
2. Handlingsplanen 2016-2018
3. Statistikk



Fossumgjengen:

Stiryddere
Gruppa har i 2017 bestått av Svein
Lie (SL, leder), Inge Paxal, Eivind
Atle Olsen, Ove Gudmestad, Arild
Palmstrøm, Andreas Sand, Erling
Ihle, Knut Sem og Ole Næsje.

Dugnader
I løpet av året har vi gjennomført 13
dugnader med vedlikehold av stier.
I alt har vi utført grovt regnet ca 350
timers arbeid fordelt omtrent slik:
300 dugnadstimer (13 ca fire timers
dugnader på mandager) og ca 50
timer til synfaring (SL) og litt arbeid
med skiltplan for Kolsåsområdet.
Noen av disse aktivitetene er
nærmere beskrevet nedenfor.
Årets dugnader har dreid seg om
rydding, merking, kvisting og
fjerning av noen store vindfall. De
viktigste punktene er listet opp
nedenfor.

Rydding og merking av stier
Opprustning av flere stier er utført.
Se liste i rødt innfeldt på neste side.
Det må nevnes spesielt at vi ved flere
anledninger har fått verdifull hjelp
av Carl Cristian Ribe til felling av
store trær, spesielt langs Burud-
Vensåsseter og hele veien langs stien
Søndre Kolsåstopp- Setertjern.

Skiltprosjektet
Vi fullførte i fjor vårt fireårige arbeid
med utskiftinger av skilt i stor stil. I
og med at dette arbeidet er
gjennomført, så vil dugnadsarbeidet
i vårt område i 2018 konsentrere seg
om vedlikehold, spesielt klopping og
gangbaner i vått terreng. Nye stier i

Rapporter fra
stiryddergruppene
Bærumsmarka, Vestmarka nord, Krokskogen sør
TEKST: SVEIN LIE, OLE RIIBER, ERIK ARNKVÆRN, ÅGE HADLER, SKJALG KALLESTAD

Bærumsmarka
Områdeleder: Rolf Eric
Toverud
Stiryddergruppene i
Bærumsmarka er
Fossumgjengen, Røa
seniors og Kolsås/
Dæligruppa.

«Fossumgjengen: Fra venstre: Erling Ihle, Svein Lie, Andreas Sand, Eivind Atle Olsen, Ove Gudmestad, Ole Næsje og
Inge Paxal.
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Bærumsmarka (nord for
Steinshøgda) er ikke aktuelle med
det første. Derimot er det flere flotte
nye ruter som er foreslått opp til
Nordre Kolsås. Det er dannet en ny
dugnadsgruppe med ansvar for
Kolsås- og Dælivannsområdet, og vi
ser fram til et fint samarbeid med
dem. (SL har deltatt med flere
synfaringer og møter i den
forbindelse). Vi har også som vanlig
hatt et godt samarbeid med
«Skogens konger». Vi har hatt
diverse møter sammen og diskutert
ulike aktuelle prosjekter.

Rydding og merking av stier

Opprustning av flere stier er utført, og spesielt nevnes :

-  Oppretting av falne skiltstolper, særlig i nærheten av Fossum
-  Stien «Bogstadvannet rundt» på Bærumsiden har krevet mye arbeid med klopping og
gangbaner
-  Også stien fra Muren til Skriverberget har krevet mye arbeid med klopper og drenering
-  Stien «Lommedalen på langs» har fått en betydelig forbedring ved fjerning av vindfall,
drenering, gangbaner og merking
-  Trefelling og rydding langs østsiden av Abborvann til Mærraskallen-
-  To flotte nye klopper og bedre merking ved Fiskelaus
-  Noe drenering og flere nye skiltstolper mellom Hestemyra og Haslumseter
-  Merking og fjerning av store vindfall mellom Ankerveien og Sæteren
-  Omfattende forbedring av sørligste delen av stien Sørkedalen på langs

Minneord

Bjørn Berre døde fra oss i året som gikk. Vi har mistet et
aktivt medlem av dugnadsgruppa vår, og jeg har mistet en
nær venn gjennom nesten seksti år.
Ikke bare var han trofast med på dugnadene, men han var i
flere år min uvurderlige samarbeidspartner når det gjaldt
den store revisjonen av blå-skiltene i Bærumsmarka. Han
hadde god oversikt over hvor skiltene burde stå og  hvilke
tekster og avstander som burde stå på skiltene. Da han
ikke lenger kunne være med på dugnadene i marka,
fortsatte han lenge aktivt med skiltplanlegging.

Den nye blå-stien mellom Triungsvann og  Tjæregrashøgda
er blitt svært populær, og Bjørn var den viktigste
planleggeren. Stien heter nå "Bjørnestien", og til våren
skal vi i den anledning sette opp et minneskilt som en takk
fra Fossum-gjengen, fra Bærum Turlag og fra DNT Oslo og
omegn.

Svein Lie



Røa seniors «Skogens konger»:

Stiryddere
Per Aker Johannessen,  Per
Thronsen, Erik Godell, Christian
Platou, Carl A. Nerheim, Morten
Godager, Knut Adeler, Harald
Walnum, Christian Herlofson, Jone
Strømme, Nils Kittilsen, Ole Riiber

I alt 220 timer dugnad

Vårens stirydding
4.mai:
8 mann - 20 timer – a) Lund –
Nygård b) Brunkollstien  c) Lund –
Pistolbanen- ettersyn gangbaner,
oppsetting stipeker, merking,
oppgradering, befaring.

9.mai
 1 mann – 2 timer – oppradering av
merking/rydding Skytterkollen-
halveis til Brunkollen.

1.juni
7 mann - 21 timer – a)
Brunkollveien v/Skuta –
Haslumseter b) Brunkollen –
Haslumseter m/ avstikker til
Murenveien – ryddet og merket.

8.juni
 7 mann – 28 timer Haslumseter –
retning Tjærgrashøgda til kryssing
av skiløypa – ryddet, la gangbaner og
drenerte – vedlikehold.

9.juni:
1 mann – 2 timer – merking/rydding
Nordli parkering+Ankerveien til
Haga.

Høstens stirydding
10.august:
1 mann – 4 timer Skrubsdal – til
Lønnåsveien – ryddet.

17.august:
4 mann - 20 timer – fra Lønnåsveien
til Merraskallen – ryddet.

23.august:
1 mann – 3 timer – transporterte og
bar inn materialer for ruten
Skrubsdal – Lønnåsveien.

24.august:
8 mann – 36 timer - Skrubsdal –
Merraskallen – bar inn materialer,
bygget klopper på 3 steder, merket
og ryddet.

25.august:
1 mann – 2.5 timer - befaring
Østernvannsvingen – søndre løype
langs Skytterkollveien-Pistolblanen
– Lund – Nygård og retur
Skytterkollen – nordre løype til
Østernvannsvingen.

31.august:
6 mann - 15 timer – rydding fra
Fossum klubbhus – Lathus –
Østernvann + satt opp merkestake
på demningen NØ. Justeringer av
gangbaner på østsiden av
Østernvann og rydding på inngang
stien til Abbortjern.

14.september:
4 mann – 14 timer – Hentet, kjørte
inn til Triungsvann og bar
materialer innover stien til Eiksbakk
+ satte opp merkestaur med peker.

20.september:
2 mann – 4 timer hentet mer
materialer som ble kjørt inn og båret
inn til stien Triungsvann- Eiksbakk.

21.september:
9 mann – 31.5 timer – bygget fem
klopper på stien Triungsvann-
Eiksbakk + remerket hele stien.

28.september:
1 mann – 2.5 timer – remerket øvre

del av stien mellom Tjæregrashøgda
og Haslumseter.

5.oktober:
7 mann – 21 timer – justerte
gangbaner og drenerte stien fra
Haslumseter retning
Tjærgrashøgda.

2.november:
5 mann - 12.5 time  - Reparerte den
havarerte broen over
Østernvannbekken på stien mellom
Fossum og Østernvannsvingen

Kolås- Dælievann

Stiryddere
Erik Arnkværn (leder
turveiprosjektet) Olav G.
Hermansen (områdeleder), Svein
Lie (befaring, sti- og skiltplan, Carl
Christian Ribe (motorsagrrydding,
store vindfall).

Dugnadstimer
Det er utført 93 dugnadstimer
fordelt på 23 dugnader. Gruppa har
ansvar for omkring 30 km blåstier.
Ingen endringer i stinettet i 2017.
60-70 % av stinettet er gåt over og
ryddet i løpet av sesongen.
Bemanningen er tilfredsstillende.
Om nødvendig kan ekstra
mannskap forespørres.
Organisering av gruppas
dugnadsressurser vil bli tatt opp i
2018. Det meste av dugnadstiden er
brukt til synfaring i forbindele med
skiltplanen.

Områdeleder
Olav G. Hermansen har i løpet av
høsten overtatt rollen som
områdeleder for Kolsås- Dæli, og
kontakten mellom han, Svein Lie og
nye dugnadsmedarbeidere har gjort
det enklere og mer forutsigbart å
drive dugnadsarbeid.26



Turveiprosjektet
Turveiprosjektet med finansiering
fra Akershus fylkeskommune og
Gjensidige er i all hovedsak
gjennomført. Vi har innledet et
samarbeidmed Kolsås Skisenter om
bedre tilrettelegging av
skisenterområdet som
utganfspunkt for turfolket:
parkering, kart, retningsskilt.

I forblengelsen av dette prosjektet
har vi drøftet mulighetene for
merking og skilting av et utvalg av
stier mot Nordre Kolsås fr aToppås
og skisentret. Utgiftene til skilt ve
skisentret vil delvis kunne dekkes av
restmidler fra turveiprosjektet.

Det er behov for en del
 arbeidskrevende ubedringer. De vil
bli planlagt i løpet av 2018. Kolsås-
Dæliområdet er ikke lagt inn i
skiltdatabasen. Det er mellom 35 og
40 skiltpunkter i området med
mellom 90-100 skilt.

Stiryddere:
Ragnvald Holm Lie, Henning Hoff
Wikborg, Einar Hoff, Svein
Jacobsen.
Flere har meldt at de ønsker å gjøre
en innsats med stirydding og –
merking i Vestmarka. Områdeleder
trekker disse inn i arbeidet ved
behov.

Dugnadstimer
Det er utført 95 timer dugnad. Man
har ikke følt behov for å arrangere
felles dugnader. Stirydderne har
operert hver for seg på tildelte
roder, men gjerne på samme dag, i
alt 25 enkeltdugnader.
Stinettet i Vestmarka N er på ca 48
km, uforandret fra i fjor. Det er satt
opp130 skilt fordelt på 59
skiltpunkter.

Skilting, merking, rydding
Alle stier er gått over og ryddet i
løpet av året. Gruppa er tilstrekkelig
bemannet. Reserver kan trekkes
inn hvis behov. Hele gruppa
fortsetter i 2018.

Skilting
Det er skiltet til Svartvannshytta fra
Kattås via Haugsvollen, fra
Vestmarksetra via Grønland og via

Grønlandsveien og fra Urselva (skilt
Langåsen N).

Merking
Stien Stoviseter/Urselva (skilt
Langåsen N) er merket.

Rydding
Alle stier er gått gjennom to til fire
ganger og ryddet etter behov. Dels
med saks og håndsag, og dels med
motorsag. Det har vært en del store
vindfall. Alle stier ansees nå for å
være i god forfatning. Ingen
liggende nedfall er til hinder for
passering. Nesten ingen stier i
myrpartier som er avhengig av
klopper mv. Lett å holde vedlike.
Noenen få steder trengs det noe
plank.

Annet
GPS-oppmåling av Stovi setervei.

Planer for 2018
Bedre opplegg for samlet skilting fra
Vestmarksetra i samarbeid med
Skiforeningen og Bærum
kommune. Kontakten med disse tar
Dag Olav Brækken i DNT seg av.

                                                                                                                                                          På vakre stier i Vestmarka.
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Vestmarka nord
Områdeleder: Åge Hadler
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Skilting og merking over E16 ved
Sollihøgda har vi ikke fått løst i år.
Men her avventer vi en nærmere
diskusjon med områdeleder i
Krokskogen sør og og Vestmarka sør
om en gjennomgående skilting fra
Mustadkroken på Krokskogen til
Svarvannshytta og hyttene i
Askermarka og Kjekstadmarka. Dag
Olav Brækkan vil ta initiativ til dette.

Noen stier har stedvis bløte partier
og trenger noe plank. Det ville vært
fint å få kjørt ut dette i vinter.

Dugnadsressurser
Rodeledere (6): Terje Olsen, Arne
Sætrang, Stein Ødegaard, Tanja
Storløkken, Ole Kristoffersen,
Andreas Eriksen.
Rodeassistenter (8) : Gudrun
Syversen, Grete Sætrang, Gerhard
B.Ihlen, Jostein Kvandal, Geir Ove
Berg, Ellen Velde, Egil Lyngstad,
Håkon Breivik Myhr
Dugnadsfolk: 7 personer er
tilgjengelig for rydding, merking og
arbeid med skilt.

Dugnader
Det har vært arrangert 4 ordinære
dugnader. I tillegg kommer arbeid i
rodene. Vi har vært ute på
inspeksjon, rydding og merking 35
ganger i 2017.
Tilsammen er det utført ca 300
dugnadstimer. Gruppa har ansvar
for 99 km stier hvorav 48 km i
Bærum og 51 km i Hole kommune.
Det var ingen endringer i stinettet i
2017. 2 nye dugnadsfolk er kommet
til i gruppa i løpet av året.

Prosjekter :
1. Prosjekt Rundtur med avstikkere
Eineåsen. Samarbeid med Berger og
Rykkinn Vel. Stiene ble ryddet,
skiltstolper og stativ for infotavler
ble satt opp i 2016/2017. Tidlig i år
var alle infotavler satt opp, alle
stiene pent ryddet og merket, slik at
prosjektet nå er ferdigstilt. Det er
gledelig å se at så mange folk,

spesielt fra nærområdet, bruker
stiene og gjør seg kjent med
historien i området. Selve
rundturen er 7 km lang og det er
avstikkere i ulik lengde inn til
postene.

2. Arbeid i rodene har bestått av
inspeksjon, rydding, både av kratt og
av      trær som har falt over
stiene.

Skiltpunkter og skilt
I perioden 2011-2016 er det satt opp
149 nye retningsskilt på 81
skiltpunkter. I tillegg kommer
rundturskilt og pekere på et stort
antall steder. I løpet av 2017 er det
satt opp noen få skilt, mens enkelte
stolper og skilt er rettet opp og festet
på nytt.

Planer for 2017:
Fortsette med å styrke arbeidet i
rodelagene
Fortsette med fellesdugnader,
særlig der større trær skal fjernes
Arrangere felles dugnad med
sosialt innslag

Krokskogen sør
Områdeleder: Skjalg
Kallestad
Skjalg Kallestad overtok
som områdeleder etter
Håkon Breivik Myhr fra
januar 2017.

28



Høstdag ved Lysakerelva.
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Veddugnader 2017

Områdeleder for Bærumsmarka, Rolf-Eric Toverud har hatt ansvar for et stort antall
veddugnader knyttet til Bærum Turlags «nedslagsområde». Her kan nvnes:

Sæteren Gård 8 dugnader 246 timer dugnad
Mustadkroken 5 dugnader 161 timer dugnad
Jørgenhytta 2 dugnader    58 timer dugnad
Svartvannshytta 2 dugnader    12 timer dugnad
Veddugnadstimer i alt 462 timer dugnad

Omkring 15personer har deltatt dugnadene. På Svartvannshytta har i tillegg Bærum Turlags
egen tilsynsgruppe for hytta utført betydelig dugnadsarbeid.

                                        29



For å nå våre hovedmål søker
Bærum Turlag i perioden 2016-2018
å arbeide mot følgende delmål:

Delmål 1: Avtale om partner-
skap for folkehelse med Bærum
kommune
Bærum Turlag vil videreutvikle
samarbeidet med Bærum kommune
med tanke på å inngå en avtale om
partnerskap for folkehelse.

Delmål 2: Arbeidshjelp
Bærum Turlag vil arbeide for at man
innen utløpet av 2018 har fast
arbeidshjelp i en hel stilling.
Arbeidssted bør være Sæteren Gård.

Delmål 3: Utdanning av
turledere
30 personer skal ha fullført
grunnleggende turlederkurs etter
følgende plan:
2016 10 turledere
2017 10 turledere
2018 10 turledere
I alt 30 turledere. Utdanninga følger
DNTs norm.
Turlederkursene holdes på Nedre
Gupu eller Sæteren Gård. Kursavgift
etter gjeldende satser. Dersom man
påtar seg minst fire turer i løpet av
to år etter at kurset er gjennomført,

blir kursavgiften refundert.
Turledere som påtar seg minst to
turer etter avsluttet kurs, får gratis
turlederjakke.

Delmål 4: Medlemsverving
Bærum Turlag har i dag omkring 10
000 medlemmer. Det er et mål at
laget innen utgangen av 2018 skal ha
passert 11 000 medlemmer. Dette
søkes oppnådd blant annet ved
informasjon om laget på våre turer
og arrangementer.
Vi vil også presentere oss med
informasjonsstand på
arrangementer i offentlig og privat
regi; så som seniordager, byfester,
sentrumsdager o.l.  Bærum Turlag
vil støtte helhjertet opp om
vervekampanjer initiert av DNT
Oslo og Omegn.

Delmål 5: Barnas Turlag Bærum
Bærum Turlag ser på Barnas Turlag
som et strategisk viktig
satsningsområde for å skape
turglede og trygghet i naturen
allerede fra barna er små. Det er også
et viktig samlingspunkt for foreldre
hvor man kan dele spørsmål,
erfaringer og glede ved å være på tur

med barn. I et langsiktig perspektiv
er også Barnas Turlag en viktig
rekrutteringsbrønn for et livslangt

DNT medlemskap.

Barnas Turlag Bærum vil jobbe for å
være den naturlige møteplassen og
turarrangør for våre medlemmer
med barn i alderen 0-12 år. Dette
inkluderer trilleturene som er rettet
mot foreldre med barn i alderen 0-2
år. Barnas Turlag Bærum har
ambisjoner om å arrangere
månedlige tematurer med
muligheter for overnatting ute,
hovedsakelig i våre lokale
turområder. DNT Oslo og Omegn og
Sæteren Gård vil være viktige
samarbeidspartnere for å nå dette
målet.

Delmål 6: Stiryddergrupper
Bærum Turlag ønsker å ha
stiryddergrupper i skogområdene
som ligger i Bærum kommune og
nabokommuner der det er naturlig.
Følgende områder ønskes dekket:
Bærumsmarka, Kolsås/
Dælivannområdet, Vestmarka nord
og Krokskogen sør.
Bærum Turlag ønsker å være
høringsinstans når DNT Oslo og
Omegn skal utnevne nye
områdesjefer for områdene Bærum
Turlag har tatt ansvar for.
Det holdes kurs i stirydding og
merking som følger DNT Oslo og
Omegns norm for slikt arbeid.

Handlingsplan 2016-2018
Vedtatt av styret november 2016

Bærum Turlags hovedaktivitet skal være knyttet til turer og aktiviteter der det
legges vekt på det enkle friluftsliv.

Bærum Turlag skal være en toneangivende folkehelseaktør blant de frivillige
organisasjonene i Bærum.
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Årsrapporter fra stiryddergruppene
innarbeides i Bærum Turlags
årsrapport.

Delmål 7: Øke lagets inntekter
Bærum Turlag vil arbeide for å øke
medlemstilskuddet fra DNT Oslo
og Omegn. Vi vil også arbeide for å
øke de kommunale tilskuddene til
drift og prosjekter (f.eks. merking
og rydding av stier). Lagets
inntekter søkes også økt gjennom
annonser i turprogram, turhefter og
andre publikasjoner. Inntekter
søkes også gjennom kursinntekter,
medlemskvelder og leieinntekter
(Nedre Gupu). Vi vil også
undersøke mulighetene for drifts-
og prosjektstøtte gjennom fond,
legater og stiftelser. Bærum Turlag
ønsker å få del i den såkalte
grasrotandelen gjennom Norsk
Tipping.
Delmål 8: Hyttetilsyn
Det er ønskelig at medlemmer i
Bærum Turlag er hyttetilsyn på
hyttene som naturlig ligger
innenfor Bærum Turlags
interesseområde. Vi tenker da på
Svartvannshytta i Vestmarka og
Mustadkroken, Jørgenhytta,

Myrsetra og Prestehytta på
Krokskogen.

Delmål 9: Hytter
Svartvannshytta
DNT Osl og Omegn/Bærum Turlag
har overtatt ansvaret for
Svartvannshytta gjennom en 30 års
leieavtale med Bærum kommune.
Dette er en unik mulighet  for å
skape et flott samlingspunkt i
Vestmarka for DNT og Bærum
turlag sine medlemmer. Hytta har
vært lite brukt de siste årene og
trenger både vedlikehold og
oppgradering for å tilfredsstille
DNTs standard for overnatting.
Dette arbeidet vil bli ledet og i stor
grad gjennomført av styret i Bærum
turlag med noe støtte fra andre
aktører. Arbeidet er planlagt ferdig
medio mai 2016 med påfølgende
offisiell åpning. Det overordnede
målet med Svartvannshytta er å
skape et tilgjengelig, sosialt og
innbydende turmål og
 overnattingstilbud i Vestmarka.

Nedre Gupu
Nedre Gupu og området rundt
disponeres av Bærum Turlag

gjennom en avtale med Bærum
Kommune, natur og idrett.
Turlaget skal stå for utleie av huset
og følge opp leieavtaler med hensyn
til renhold, kjøretillatelser og
betaling.
Turlaget skal også stå for ukentlig
tilsyn og rapportere vesentlige
mangler til kommunen.
På mange måter vil det være en stor
utfordring å holde hele området i
god stand. ”Tjernet” og
aktivitetsområdet krever særlig
oppfølging.
Alle nødvendige innkjøp til huset i
forbindelse med utleie er turlagets
ansvar. Likeså å utvikle huset til et
hyggelig og komfortabelt sted å
være(senger, bilder på veggene,
gardiner m.m).
Nedre Gupu vil være Bærum
Turlags faste tilholdssted for kurs og
aktiviteter, og med den popularitet
som stedet allerede har opparbeidet
seg, vil det kreve betydelig
økonomiske og menneskelige
ressurser for å opprettholde og
forbedre standarden.
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Delmål 10: Faste arrangementer
Bærum Turlag vil videreutvikle
samarbeidet med DNT Oslo og
Omegn om arrangementer som
Kom deg ut-dagen vinter/høst,
Opptur og ellers større
arrangementer på Sæteren Gård og
Nedre Gupu.
Bærum Turlag ønsker hvert år å
arrangere tur til Bergsprekken og
Isslottet, Den store Turdagen og
Bærumsmarka 10.

Delmål 11: Trilleturer
Bærum Turlag vil videreføre trille-
og bæremeisturer med turledere til
forskjellige turmål i nærområdene.

Delmål 12: Bærum Turlag langs
kysten
Bærum Turlag ønsker i samarbeid
med DNT Oslo og Bærum
kommune å utvikle et
aktivitetstilbud for maritimt
friluftsliv (kajakk- og kanopadling)
med utgangspunkt i Bjørnsvika ved
Sandvika.

Delmål 13:   Natur-
 og kulturminneprosjekt
Bærum Turlag ønsker, i samarbeid
med Skiforeningen, å ferdigstille
prosjektet med
informasjonsplakater for natur- og
kulturminner i Bærumsmarka. Det
skal  utarbeides et kulturminnehefte
med tekst og kart som omfatter alle
kulturminnene.

Delmål 14: Hjemmeside og sosiale
medier
Bærum Turlag skal være godt synlig
på sosiale medier og til enhver tid ha
en levende og oppdatert
hjemmeside. Nyhetsbrev skal
sendes ut jevnlig.

Delmål 15:  Turprogram
Bærum Turlags tur- og
arrangementsprogram skal
inneholde en magasindel med
intervjuer, kommentarer og gjerne
nye og eldre artikler med
kulturhistorisk innhold.

Delmål 16: Medlemskvelder
Bærum Turlag vil arrangere minst to
medlemskvelder i året.

Koselig uhyggelig på Nedre Gupu før halloweenfeiring, med spøkelseshus,
fakler, tusser og troll. Nedre Gupu skal være Bærum Turlags faste
tilholdssted for kurs og aktiviteter.
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Fra setmningstur til Nedre Gupu med utekino. Bærum turlag skal skape turglede og trygghet i naturen fra Barna
er små.
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Fra Den store turdagen.
Bærum Turlag skal være en toneangivende folkehelseaktør!
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       www.bærumturlag.no
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