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GENERELT
Aktivitetsåret 2020 starter friskt med flotte turer, ak-
tiviteter og arrangementer som planlagt, men i mars 
2020 ble aktiviteter, kurs og turer avlyst pga Covid-19. 
Frem mot sommeren løsnet trykket litt, så sommerens 
aktiviteter ble arrangert med sommerleirer for barn og 
ungdom og fellesturer for voksne, alt med nødvendige 
smitteverntiltak. Utover høsten måtte aktiviteter på nytt 
avlyses pga Covid 19, så året 2020 hadde klart færre 
aktiviteter enn normalt. Likevel er vi stolte over at ivrige 
frivillige, turledere, aktivitører og samarbeidspartnere 
har vært positive, løsningsorienterte og kreative slik at 
mye av aktiviteten tross alt har blitt gjennomført.

TURER OVER FLERE DAGER
Fellesturer over flere dager er populære, og som nytt 
av året ble det arrangert sykkelturer over flere dager for 
voksne. Dette ble en stor suksess. Turene gikk til Kalhovd, 
langs Vestfoldkysten og Buskerud rundt. I tillegg var det 
tradisjonelle fotturer til de betjente hyttene Mårbu og 
Rauhelleren på Hardangervidda, Ivarsbu på Skrimfjella, 
fototur til Dovrefjell, fjellsporttur til Dusehesten og skitur 
til Goliaten. 

Over flere år har DNTD hatt et godt samarbeid med 
Velferdsforeningen til Vestre Viken HF og arrangerer 
2-3 turer for dem hvert år. Sommeren 2020 ble det 
arrangert to turer til Hardangervidda.

AKTIVITETER I NÆRMILJØET
Ut på tur-gruppene er turgrupper med ukentlige fot-
turer gjennom hele året. Turene går stort sett på dagtid. 
Hver turgruppe har sin faste ukedag og faste turledere. 
I Eiker og Sande & Svelvik går man på tirsdager, i Røyken 
& Hurum, Drammen og Modum & Sigdal på onsdager, 
og i Lier på torsdager. 

Antall nye turdeltakere er stigende i alle gruppene. Ut 
på tur Sande & Svelvik innførte i 2020 i tillegg også 
kveldsturer og søndagsturer. Gruppa gjennomførte 
også en flerdagers fjelltur for deltakerne.
«Ut på tur Modum & Sigdal» er et samarbeid med 

Frisklivssentralen i Modum, «Ut på tur Lier» er et sa-
marbeid med Lier Frivilligsentral og «Ut på tur Røyken 
& Hurum» er et samarbeid med Frivilligsentraler og 
Frisklivssentral. «Ut på tur Sande & Svelvik» er at samar-
beid med Frisklivssentralen i Sande.

Turlederne gjør en enorm innsats gjennom å planlegge, 
organisere og lede turer hver uke gjennom hele året. 
Dessverre ble 2020 året med betydelig reduksjon av 
antall turer pga pandemien, til stor skuffelse for veldig 
mange medlemmer som ser ukas Ut på tur-tur som 
ukas høydepunkt. Noen våget heller ikke av medisinske 
årsaker å delta på turer som ble gjennomført selv om 
det var etablert smitteverntiltak.

«Fotoglede – ut på tur» har sin turdag på tirsdager, med 
startsted Solbergelva. Målet med turene er å nyte naturen 
og komme seg ut, men også å fotografere og ta bilder. 
Turgruppa arrangerte turer i starten av året, og har av-
ventet lettelser av restriksjoner før de starter opp igjen..
«Nærturgruppa» går turer hver onsdag formiddag 
fra april til desember. Turene går i rolig tempo, og har 
oppmøtested og utgangspunkt i Drammen sentrum. 
«Friluftstrimmen» er tur og trening i parken ved Elve-
bredden i Drammen sentrum torsdag formiddag fra 
april til oktober. 

Seniorgruppa «Mandagsturene» gjennomførte 10 turer 
fra august til oktober, samt en lunsj i januar. Gruppa har 
opptil 25 deltakere pr. tur. Det ble også gjennomført 
en fulltegnet flerdagstur på Høvringen i Rondane hvor 
man bodde fast på Høvringen Høyfjellshotell og gikk 
dagsturer i området. 

Alle disse turgruppene fikk også i 2020 økonomisk 
støtte gjennom prosjektet «Aktiv i 100!» i samarbeid 
med Røde Kors.

DNT TILRETTELAGT
FTU – Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede - er 
aktivitetskvelder som holdes på Årbogen i Krokstadelva 
og på Eiksetra turisthytte i Lier én gang i måneden 

AKTIVITETER, 
TURGRUPPER OG PROSJEKTER

på hvert sted. Her er det lavterskel aktivitet, med det å 
komme seg ut og møte andre som et hovedfokus. Når 
det har vært mulighet for aktiviteter, er det arrangert FTU 
-kvelder med godt oppmøte.

Klart-det-går er turer for deltakere med ulike funksjon-
snedsettelser. I år ble det planlagt vintertur til Iungsdalen 
med hundespannkjøring, skiturer og aktiviteter for voksne, 
men den ble dessverre avlyst pga Covid-19.

KURS
Pandemien og tilhørende restriksjoner i dagliglivet i 
2020 har ført til at interessen for friluftslivet har blom-
stret opp. Mange mennesker har sett nytten av å øke sin 
kompetanse om friluftsliv. Dette gjør at alle oppsatte kurs 
innenfor ulike tema har vært fulltegnet. Kart- og kom-
passkurs var de mest populære. DNT tok utfordringen i 
sommer og satte opp flere friluftskurs digitalt. Dette har 
vært populære kurs, og ikke minst nyttige.

Stadig flere ønsker å bli turleder i DNT.  Alle kurs i turled-
erstigen, fra Ambassadørkurs, Nærturlederkurs, Grunn-
leggende Turlederkurs og til Sommerturlederkurs, ble 
arrangert i 2020.

AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE
Barnas Turlag
DNT Drammen og Omegn har 9 Barnas Turlag; i Røyken 
og Hurum, Lier, Drammen, Sande, Eiker, Modum, Nore 
og Uvdal, Nesbyen og Geilo. 

Fem av turlagene hadde én eller flere aktiviteter/turer 
i 2020. Mye ble avlyst eller begrenset på grunn av 
pandemien. 

Turlagene tilbyr normalt sett varierte aktiviteter for 
barnefamilier i deres lokalmiljø. 

I 2020 ble det bare 11 turer til sammen, mot nærmere 
50 i et normalår. For barn og unge ble det også arrangert 

Kom deg ut-dag flere steder i februar. Der deltok til sam-
men nærmere 1000, omtrent som normalt.

Vi hadde også oppstart av et nytt Barnas Turlag i 2020, 
i Nesbyen. Men akkurat i det de skulle ha sin første tur 
(senhøstes), ble smitteverntiltakene strammet til, og 
turen ble avlyst.

Andre aktiviteter for barn, unge og foreldre
Dette omfatter klatrekveld, skitur, høstpysselkveld, fottur 
og natursti, samt en nybegynner familiehelg på Eiksetra 
med overnatting. 

Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle hjem-
meværende spedbarnsforeldre i Drammensområdet. 
Fem turer ble arrangert i 2020, hovedsakelig lavterskel-
turer langs elva. En del turer måtte avlyses pga pandemien.
En planlagt familieleir lot seg gjennomføre i sommer, 
men den måtte flyttes fra Mårbu turisthytte til Geilo og 
Hakkesetstølen siden veien inn til Synken var ødelagt, og 
båten til Mårbu var ikke klar for transport over Mårvannet. 
Det ble likevel fine, solrike dager på Geilo for rundt 30 
små og store med aktiviteter som fjelltur, kanopadling, 
bading, St. Hans-feiring ved et fjellvann og mange gøyale 
leker ved hytta. 

Camp Killingen er sommerleir for barn og ungdom på 
øya Killingen i Sandebukta. Det ble avholdt tre ukesleirer. 
Restriksjoner førte til færre deltakere enn tidligere år, 
men aktivitetene var de samme og ga opplevelsesrike 
uker for barn og ungdom.
Sommerleir på Eiksetra var nytt i 2019, og var så pop-
ulært at det ble satt opp to leirer i 2020, én på forsom-
meren og en på ettersommeren. Barn i alder 10-13 år 
deltok, ungdom var aktivitetsledere og alle sov ute en 
natt, enten i telt, hengekøye, eller i gapahuk.

INKLUDERING
Av turer og arrangement for barn og ungdom kan nevnes; 
friluftsleir på Sundhaugen, tur til Gaustatoppen og un-

Alle turledere i Ut på Tur Eiker gjennom 10 år. 
Foto: Tore Haare

Famcamp Geilo,  juni. 
Foto: Åshild Woie

Kanopadling på Basecamp. 
Foto: Sigbjørn Bøtun
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gdomsleir på Eiksetra turisthytte. 

Det er arrangert flere turer og friluftskurs for Vokse-
nopplæringen i ulike kommuner, for velkomstklasser, 
Introduksjonssenter og åpne aktiviteter for familier. 

SAMARBEID MED SKOLER
DNTD har i sin strategi at friluftsaktiviteter skal tilbys 
skoler, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. I 
2020 ble denne type aktivitet sterkt begrenset av pan-
demien. 

Av 7 planlagte SAL-dager (Sunne – Aktive - Liunger) i 
samarbeid med Lier frisklivssentral og Lier kommune, 
fikk vi gjennomført 4 dager tidlig på vinteren på uteom-
rådene ved Eiksetra turisthytte. Det var lagt opp aktiv-
iteter for 7.klassinger, med samarbeidsøvelser, skileik 
og matlaging, 

Skoleskogdager med 6.klassinger fra skoler i Drammen 
ble avlyst.  

Vi holdt i august et kurs på Hamborgstrømpaviljongen 
for lærere ved Heltberg skole. 

DNTD samarbeider med Drammen videregående skole 
om Ferskingkurs for Introduksjonsklassen. Kurset har blitt 
utvidet til 4 dager og foregår i områdene rundt Blektjern 
og Hamborgstrømpaviljongen. Temaene har vært tur, 
hvordan lese og forstå kart og karttegn, bekledning og 
mat på tur.

Flere skoler og skoleklasser benyttet seg av DNT-hyttene 

Høgevarde, Blektjern og Hamborgstrømpaviljongen 
også gjennom 2020. 

DNT Ung var med på Skoleløpet i august, et arrangement 
i regi av Buskerud Idrettskrets hvor alle ungdomsskoler 
inviteres til en aktiv dag på Marienlyst stadion.

FRILUFTSSKOLE
Dette er et tilbud for barn i 5. – 7.klasse. Leirene har et 
fast opplegg som er utarbeidet av DNT og Friluftsrådenes 
Landsforbund. Leirene holdes over 3 dager, noen ganger 
med én overnatting. På leirene skal barna «undervises» i 
friluftsemner som f.eks. kart og kompass, allemannsretten 
og turplanlegging, men det skal også være rom for lek 
og feriefølelse. Vi samarbeider med både Oslofjordens 
Friluftsråd og Lier kommune om dette.

I 2020 arrangerte vi tre Friluftsskoler; én i vinterferien 
på Eiksetra turisthytte i samarbeid med Lier kommune, 
én i juni i Drammen i samarbeid med Oslofjordens 
Friluftsråd, og én i høstferien i Lier sammen med Os-
lofjordens Friluftsråd og Lier kommune. 

Rundt 70 barn fikk gjennom Friluftsskolen en lett og 
morsom introduksjon til friluftsliv.

STØRRE ARRANGEMENT
Kom deg ut-dagen ble som vanlig arrangert første sønda-
gen i februar. Flere foreninger inviteres med slik at det kan 
tilbys en rekke aktiviteter for barnefamilier. Arrangementet 
er lokalisert flere steder i medlemsområdet. Ormåsen i 
Øvre Eiker var et nytt arrangementssted i 2020, og her 
kunne deltakerne kose seg med aking, ski og bålkos. Nor-

ske Redningshunder var også med og viste frem hvordan 
de jobber med hundene for å søke etter mennesker som 
har gått seg bort, eller skadet seg.

På grunn av pandemien ble Topp7 og Topp3 turen i 
2020 arrangert med en ny vri. Det opprinnelige op-
plegget med tur over 7 eller 3 topper i Finnemarka i juni 
ble gjort om til et månedsarrangement hvor deltakerne 
kunne gå turen når de selv måtte ønske i løpet av en 
måned. Deltakelsen var ganske god.

DNT Drammen og Omegn er medarrangør på 
skirennet Hauer’n hvor «Torleif Haug Marsjen» og 
«Familiehauer´n» arrangeres. Dette er en skitur på 50 
kilometer i Finnemarka uten tidtaking. I 2020 var det 
dessverre så lite snø i marka at arrangementene ble avlyst.

TILKNYTTEDE GRUPPER
DNT Ung Drammen
Styret i DNT Ung Drammen har i 2020 bestått av Ole 
André Skonnord (styreleder), Andrea Emilie Borgenvik, 
Mathias Rognebakke, Alexander Figenschau og Ingeborg 
Kvarme. 

DNT ung videreførte de månedlige Turtirsdagene i første 
halvdel av året. Fra høsten ble disse erstattet av UTE-
mandag, et nytt konsept med turer hver uke i nærmiljøet 
for alle mellom 13 og 30 år. 

Av lengre turer og arrangement har DNT ung blant an-
net arrangert studentturer, natt i naturen i hengekøye, 
hytte til hytte tur i Finnemarka, høsttur til Kalhovd, Base-
Camp i Hemsedal, nærtur-for-alle-turer, snøhuletur og 
hengekøyetur til Storsteinsfjell. Det er også avholdt flere 
kurs, som skredkurs, klatrekurs inne, kajakkurs og grunn-
leggende turlederkurs og videre tre turledersamlinger 
på henholdsvis Gaustatoppen, Høgevarde (vinter) og 
Spiterstulen. 

I 2020 har DNT Ung vært engasjert i hyttepro-
sjektet Damslett i Finnemarka nord for Solbergelva. 
Den gamle hytta er revet, og ny er under bygging. 
Dette har krevd flere planleggingsmøter og to hel-

ger (lørdag-søndag) med dugnader. Prosjektet 
har blitt noe utsatt på grunn av korona, men planen 
er at den nye hytta skal stå ferdig ved årsslutt 2021.  
DNT Ung har fått laget en flott film om tilbudet til DNT 
ung Drammen, til bruk i markedsføring.

«Komiteen» er en undergruppe i DNT Ung og ble op-
prettet i oktober 2019. Den er en arena for ungdom 
som ønsker å bli kjent med friluftslivet og drive lavterskel 
friluftsaktiviteter. Flere turer og aktiviteter ble arrangert 
i 2020.

Representanter fra DNT Ung Drammen deltok på det 
digitale landsmøtet for DNT Ung. Der fikk DNT Ung 
Drammen «Veiviserprisen 2020» for arbeidet med 
Damslett. 

På grunn av korona, har en studenttur, en skitur til Si-
gridsbu, to turtirsdager, en utekino og en padlekveld 
blitt avlyst. 

Til tross for pandemisituasjonen, har DNT Ung Drammen 
arrangert 84 aktiviteter for totalt 474 deltakere i løpet 
av 2020. Det har blitt utført totalt 3765 dugnadstimer, 
fordelt på 192 dugnadere. Dette er en nedgang fra året 
før, men sett i lys av pandemien er dette gode tall. Ved 
utgangen av 2020 var det 1581 ungdomsmedlemmer 
(13-26 år) i DNTD. Dette er en økning på 5,5 prosent 
fra året før.

DNT FJELLSPORT DRAMMEN
DNT Fjellsport Drammen er en turgruppe med spesiell 
forkjærlighet for friluftsliv i fjellet. De fleste av turene er 
lagt til de praktfulle fjellområdene i landet vårt, men 
også de nære skogsområdene blir besøkt i løpet av året 
både i helger og ukedager.

12. november avholdt DNT Fjellsport Drammen årsmøtet 
etter at det hadde blitt utsatt siden våren. Årsmøtet ble 
gjennomført digitalt, hadde god deltakelse og med et 
inspirerende foredrag i tillegg. 

Styret i Fjellsportgruppa har bestått av ildsjeler som har 

Trugetur DNT Fjellsport. Foto: Øystein Nordaberg

Foto: DNTaktiv
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bidratt over flere år. De aller fleste styremedlemmene 
ønsket å overlate roret til nye krefter, og det kan de gjøre 
med god samvittighet etter flott innsats i styret. 

Syret i DNT Fjellsport Drammen består av Vibeke 
Sundling, Espen Boye Hansen, Ken-Esben Guldbjørnsen, 
Hege Jakobsen og Sveinung Tofte.

Hver måned, på onsdagen nærmest fullmåne, går Fjell-
sportgruppa en tur i nærmiljøet, i nedre del av gamle 
Buskerud. Turene går på ettermiddagene, og målet er å 
ta vare på det sosiale i gruppa, oppsøke nye turområder 
og gå tur sammen. Disse turene er åpne for alle. Tempo 
og avstand passer for dem med litt turerfaringen, men 
man trenger ikke nødvendigvis være en «fjellsporter».
I 2020 arrangerte Fjellsportgruppa også tur til Selsli tu-
risthytte, til Rjukan Ice festival og til Dusehesten turisthytte.

GYLDENLØVE KAJAKKLUBB
Fjoråret ble annerledes også for kajakklubbens medlem-
mer som er glade i å nyte friluftslivet på vannet. Det ble 
imidlertid raskt etablert gode rutiner og tiltak for smit-
tevern, og slik ble det mulig å komme seg på vannet. 

Ved utgangen av 2020 hadde klubben 546 medlem-
mer. Det er en økning på 69 (14,5 %), hvorav 26 er nye 
medlemmer for DNT Drammen og Omegn, og 43 som 
har valgt å ta i bruk flere friluftstilbud.

Turer og aktiviteter
Deltakelsen har vært høy på kurs, onsdagspadlinger, 
helgeturer og turinvitasjoner via Facebook. Hele 72 
medlemmer har vært med på organiserte turer. Mange 
har deltatt flere ganger, så totalt antall deltakelser har 
vært 208. Det er arrangert 16 onsdagspadlinger i 
nærområdet, og 1 helgetur med overnatting. Helgeturen 
gikk til Færder nasjonalpark. Antallet organiserte turer 
er noe lavere enn tidligere. Det skyldes senere oppstart 
og tilpasning til smittesituasjonen. Facebook-gruppa er 
svært aktiv og har 728 medlemmer.

Kompetanse og kurs
Klubbens motto er «Trygge naturopplevelser på vannet», 
og kompetansenivået er høyt. Av den totale medlemsmas-
sen har over 80 % kurs og våttkort. I samarbeide med 
Eian Fritid har det i 2020 blitt gjennomført 7 grunnkurs 
med 68 deltakere, 3 teknikkurs med 25 deltakere, 2 
introduksjonskurs med 22 deltakere, 1 workshop i brott-
padling med 10 deltakere og et grunnkurs i kanopadling 
med 6 deltakere. Det er i tillegg blitt arrangert «Gøy på 
vannet» - treningskvelder for medlemmene. Klubben vil 
fortsette med å prioritere kompetansetiltak og levere et 
variert kurs- og treningstilbud.

Årets planlagte kompetansesamling for turledere på 
Camp Killingen, med 60 påmeldte og deltakelse fra 
Redningsselskapet, måtte dessverre stilles i bero, men 
er planlagt i april 2021.

Utleie av kajakker og kajakkplasser
Muligheten til å leie kajakk og kajakkplass er et svært 
populært. I sesongen 2020 er det registrert hele 367 
leiedøgn for utleiekajakkene, og alle kajakkplasser (85) 
er leid ut. Utleie genererer gode inntekter som bidrar 
til dekning av driftskostnader, nødvendige investeringer 
og videreutvikling av klubben.

Markedsføring 
i 2020 er klubben markedsført via DNTs websider og i 
DNT Drammen og Omegns medlemsblad TUR. I tillegg 
har det vært innslag med Eian Fritid og Gyldenløve 
Kajakklubb på NRK Østafjells Oslo/Viken.

Dugnad
Det er lagt ned i størrelsesorden 863 dugnadstimer 
og blitt avholdt 5 styremøter i 2020. Miljøet i klubben 
anses som inkluderende og svært godt. Tilgangen til 
den flotte sjøboden og brygga er faktorer som bidrar 
til det gode miljøet.

DNT akTiv, Goliaten. Foto: DNT Aktiv Familieleir, Geilo. Foto: Åshild Woie SAL-dag, mars. Foto: Åshild Woie

Turbutikken skal bidra til at enda flere får gode friluft-
sopplevelser.
  
Interesserte får der gode turråd innenfor DNTs sti og 
løypenett, med spesiell hovedvekt på mulighetene i våre 
nære turområder. I butikken gis også informasjon om 
DNTs aktivitets- og hyttetilbud, både nasjonalt og lokalt, 
samt bistand med booking. Gode turverdier formidles i 
tråd med retningslinjene til DNT.
  
Videre driver Turbutikken produktveiledning og salg av 
turbekledning og -utstyr. Både nye og brukte produkter 
tilbys. I tillegg selges kart, medlemskap i foreningen og 
DNT-nøkkel. Turbutikken drives av 4 ansatte.

Året 2020 begynte noe roligere enn 2019, med en liten 
reduksjon i salget i 1. kvartal. Grunnet Covid 19-utbrud-
det, holdt butikken stengt fra midten av mars til slutten 
av april. Dermed uteble også «påsketrafikken i 2020».

Butikken ble gjenåpnet i slutten av april, da med redu-
serte åpningstider. Likevel fikk butikken en stor økning i 

trafikken. Begrensninger i reiser og sosial aktivitet samt 
strålende vær, utløste en stor turinteresse også blant men-
nesker uten turerfaring. Det ble i 2. kvartal satt rekorder 
både i omsetning og antall turveiledninger.
3. kvartal viste også en økt tendens i trafikken sammenlig-
net med 2019, mens 4. kvartal ble roligere enn antatt. 
Trolig skyldes nedgangen i Julesalget økt netthandel i 
forbindelse med Covid 19.

Alt i alt ble 2020 et godt år for turbutikken, Ikke minst er 
det positivt med bidragene til økt interesse for friluftsliv 
hos nye grupper i Drammensbefolkningen.

TURSENTERET 
(turinformasjon og butikk)

Foto: DNTD

TALL FOR TURBUTIKKEN 2020:
4 ansatte
12 000 besøk i butikken
200 medlemskap solgt i butikken
1 200 turveiledninger på mail og telefon     
500 bookinger av hytte
2 000 solgte turkart
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MERKING OG SKILTING 
LAVLAND

MERKING I FJELLET

I løpet av året er det utført vanlig vedlikeholdsmerking 
av turistforeningens over 340 km med merkede stier i 
lavlandet, og byttet ut skilt ved behov. 

På grunn av pandemien er det ikke avholdt merke-/
vardekurs i 2020. 
 
Samarbeidet med Mjøndalen IF (Seniorgruppa) og 
Portåsens Venner inngått i 2019, Prosjekt Mjøndalsskau-
en, er videreført. Prosjektet omfatter skilting og merking 
av flere turrunder på Mjøndalsskauen. Prosjektet er koor-
dinert med skilting og merking fra Mjøndalen sentrum 
til Portåsen og skauen innenfor Nasjonalt Skiltprosjekt, 
gjennomført i 2020. 

Prosjekt Mjøndalsskauen er i 2020 tildelt kr 200 000 
av Sparebanken Øst/Spire. MIF seniors medlemmer 
har i 2020 synfart de aktuelle 5 traséene, hatt kontakt 
med grunneiere, målt avstander og satt opp skilt. Det er 
hittil innkjøpt og oppsatt 9 stedsnavnskilt og to kultur-
minnetavler samt mange pilskilt og stedsangivelsesskilt.

De ulike rutene i lavlandet er stort sett dekket opp med 
dyktige merkefolk, men det mangler noen til rutene til 
Storsteinsfjell og andre ruter i Finnemarka sørøst, alle i 
Lier kommune. Alle merkeansvarlige har gjennomgått 
kurs.

Utfordringene med Covid19 og uvisshet vedrørende 
inntekter i 2020, førte til at vedlikehold av rutene i fjellet 
stort sett ble satt på vent.

Det ble imidlertid utført rydding nær Dalabu turisthytte, 
og nye pilskilt ble satt opp ved Søletjern på vår rute fra 
Dalabu turisthytte mot Langedrag/Tunhovd. 
Ny stolpe med skilt kom opp ved Sømmen bru som krysser 
Lågen nær Høljabu. 

På Dagalifjell ble det utført arbeid med rydding og 
klopping.

Det ble ikke avholdt merke-/vardekurs i 2020.

Skilting i Mjøndalen 
sentrum. 
Foto: Tore Askim

Carl Leegaard bærer 
kloppemateriell på 

Dagalifjell. 
Foto: Hægstad

Per Hægstad rydder 
sti på Dagalifjell. 
Foto: Hægstad/
Leegaard
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DNTs hyttedrift ble selvsagt sterkt påvirket av pandemi 
og smitteverntiltak i 2020. 

Det lå an til å bli tidenes sesong for DNT Drammen og 
Omegn, med mye forhåndsfokus i media på hyttene og 
tilknyttede prosjekter. Dette fikk liten betydning da 12. 
mars kom med full nedstenging av alle hytter. I en samor-
dnet innsats i DNT-familien, ble mulige driftsformer for 
resten av sesongen avklart.  

Det ble mulig å åpne hyttene i løpet av våren i en beg-
renset driftsform, basert på forhåndsbestilling og med 
god dugnadsinnsats. De selv- og ubetjente hyttene ble 
leid ut i sin helhet, og de betjente måtte legge opp gode 
smittevernsrutiner og begrense deler av tilbudet sitt. Vi 
erfarte likevel i 2020 at hyttene ble et viktig tilbud for 
folk, og svært mange kom seg ut på tur selv når store 
deler av aktivitetstilbudet til foreningen ble avlyst.

NEDGANG PÅ HYTTENE
Som ventet ble det en betydelig nedgang i antall overnat-
tinger i 2020. Nedgangen er beregnet til rundt 6000 
overnattinger på DNT Drammen og Omegns hytter, 

og knyttes særlig til nedstengningen i første halvår. 
Nedgangen var særlig markert på de betjente hyttene 
og Høgevarde. 

Det pandemitilpassede tilbudet, der de min-
dre hyttene kun leies ut i sin helhet, ble tross 
alt tatt godt imot blant medlemmene. Takket 
være denne løsningen, opplevde de aller 
fleste hyttene en god økning i besøkstallet i 
andre halvdel av 2020. 

BETALING AV OPPHOLD PÅ HYTTER
DNT har nå innarbeidet et bookingsystem 
som fungerer godt for de aller fleste hytter 
i DNT-systemet. For oss betyr dette at man 
nå kan bestille og betale overnatting på alle 
DNT Drammens hytter over nettet før avreise. 
Ikke alle senger vil være mulig å reservere, 
noen holdes utenom. På hyttene vil det derfor, 
i normalsituasjonen etter pandemien, fortsatt 

HYTTER OG DRIFT

være mulig å ankomme uanmeldt og finne sengeplass. 
Overnatting og eventuell mat betales via DNTs hytte-
app for alle gjester, se mer på våre nettsider. Kontanter, 
giro og VIPPS er dermed historie, og er ikke lenger en 
betalingsmulighet.

VED- OG MOTORSAGGRUPPE ETABLERT
Med økende behov for rydding av kvister og trær rundt 
hyttene, åpne gjengrodde stier og sikre høyt forbruk av 
ved, har DNT Drammen etablert en ved- og motorsag-
gruppe. Alle kan delta, og det er varierte arbeidsoppgaver 
slik som kløyving, pakking i vedsekker, kvistkutting med 
mer. 

En del arbeid innebærer motorsagbruk. Gjennomført 
motorsagkurs kreves av de som ønsker å benytte motor-
sag. To kurs i motorsagbruk ble derfor avholdt sist høst 
på Blektjern med instruktører fra Drammen kommune 
som stilte opp gratis for oss. Hittil har 12 personer gjen-
nomført kurset. Arbeidet forflytter seg, men basen er på 
Eiksetra turisthytte. Alt utstyret er lagret i en tilhenger 
som kan fraktes rundt på oppdrag. Utstyret er finansiert 
med “Korona-støtte”. 

BIDRAG FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB
Sparebankstiftelsen DNB bevilget etter kornautbrud-
det 1 million kroner til DNT Drammen og Omegn for 
å muliggjøre vedlikehold og rehabilitering av hyttene 
i en vanskelig tid med stort inntektsbortfall. Dette var 
kjærkomne og viktige penger å motta i en periode preget 
av usikkerhet og inntektstap. Noe av pengene ble brukt i 

2020, mens en andel av midlene ble overført til 2021 
for å bli en del av noen større prosjekt som er planlagt. 

HYTTENE VÅRE
2020 var nok et aktivt år hvor det ble gjennomført mye 
godt arbeid på hyttene.  Dugnadsinnsatsen har vært stor 
selv om den måtte tilpasses smitteverntiltak blant annet 
med små dugnadsgrupper. Dugnadsgruppene har vært 
ekstra viktige sosiale arenaer i 2020. 

Hyttene fremstår i god stand. Det er hele tiden rom for 
utvikling og nye prosjekter som ønskes gjennomført. Det 
jobbes jevnt hvert år for å nå nye milepæler for hyttene, 
og ikke minst jobbes det med nye attraktive hyttetilbud 
vi blir forelagt. I 2020 gjelder dette Røggjen, presentert 
nedenfor. 

UBETJENTE HYTTER
Veslekillingen
Mandag 20. april startet dugnadsgruppa opp “i det 
små” med klargjøring av hytta ute og inne.  1. mai åpnet 
Veslekillingen for gjester. 

Hytta har hatt godt belegg gjennom hele sommeren 
med få ledige dager.

Fredag 15. mai var en stor og spektakulær dag, da landet 
helikoptertransporten med materialer og verktøy for 
å bygge terrasse/platting. Arbeidet ble utført over tre 
dager av syv dugnadere.  

Aase forbereder smittevernstiltak på Koboltkoia. Foto: Johan Fegri

Drammen kommune holdt motorsagkurs på Blektjern. 
Foto: Johan Fegri

Motorsagkurs på Blektjern. Foto: Johan Fegri

Tilsyn og smittevernstiltak på Høgevarde. 
Foto: Johan Fegri
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Kommunen (Holmestrand) har i løpet av sommeren 
gjort endringer i vannforsyningen, og gammelt anlegg 
er nå koblet fra.  Den store, røde Turistforenings T-en 
er kommet på plass på uthusveggen – godt synlig fra 
Bjerkøya. 12. oktober var det dugnad for klargjøring 
og nedstenging av hytta for sesongen. 
Tilsynsansvarlig Eli Kvarme

Blektjern
I 2020 kunne vi starte året med å tilby overnatting 
på hytta etter ombygging. Den store spisesalen er nå 
delt i to, med et soverom med 8 sengeplasser og en 
peisestue med fin utsikt over Blektjern.

Hver andre søndag har det vært servering fra hytta av 
vafler, is, pølser og drikke. Serveringen er drevet av en 
gruppe minoritetsspråklige.

Høsten 2020 ble det satt opp en gapahuk til, med større 
takhøyde enn den gamle, og møblert med fine utebord. 
Uteområdet ved gapahukene fikk ny subbus transportert 
dit ved hjelp av en stor lastebil med henger. 

Blektjernstua ble satt i stand (les: vasket) etter gjeldende 
smittevernsregler, og har hatt 92 overnattinger.
 Tilsynsansvarlig Svein Stubberud

Hamborgstrømpaviljongen
Hytta har fått soverom med dobbeltseng og overkøye. 
Med 2 sengebrisker i stua, har hytta totalt 5 sengeplasser. 
Gardiner som kan trekkes for vinduene gir skjerming 
og hyttekos. Røykvarslere er montert. Vedboden er fylt 
opp, peisen er populær.

Kodeboksene er ikke i bruk/fjernet, DNT-nøkkel brukes. 
Det flotte uteområdet, inkludert bålplassen, ryddes av 
dugnadsgjengen.

Tilsyn med hytta inkludert uteområdet og toalettene 
skjer ukentlig.

Tilsynsansvarlig Sigrid Dyrnes

Goliaten
Også for Goliaten ble 2020 preget av korona og re-
striksjoner som stadig endret seg. Dugnadsinnsatsen 
ble begrenset til hyppige inspeksjoner for å sjekke at 
renholdsrutiner ble fulgt. I tillegg ble hovedvask gjen-
nomført. 

Takket være tidligere dugnadsinnsats med vedproduksjon, 
ble hytta holdt så mye åpen som koronarestriksjoner tillot. 
Det er fortsatt behov for å utvide vedskjulet. 

Påska 2020 var det innbrudd i dugnadsbua, blant annet 
motorsag ble stjålet. 

Tilsynsansvarlig Øyvind Leirset

Eiksetra (med kafédrift)
Vårt trivelige vertskap Anne og Sven valgte å avslutte sitt 
engasjement på Eiksetra i høst. Etter 5 års drift har de 
etablert en stabil og god drift på Eiksetra, og fått mange 
stamgjester. De vil bli savnet av mange.

Eiksetra ble etter dette drevet av Jeanette Zetterstrøm 
fra administrasjonen i en overgangsfase til nytt vertskap 
kom på plass. I denne forbindelse fikk kaféen en liten 
oppgradering for å få en identitet. Bordene ble pusset 
og beiset, murene ved peis og ovn ble malt hvite. Hyller, 
skap og annen innredning er satt inn. 

Garsjøkoia
Garsjøkoia har ikke hatt noe annet enn vanlig vedlikehold.
Tilsynsansvarlig Hans Solberg

Svarvestolen
I 2020 er gjerdet vedlikeholdt, vinduskarmer er pussa 
og malt, et vindu er hatt ute og reparert for råteskader. 
Videre er flere koronatiltak gjennomført, ved er kjørt fram 
og kløvd, et maurangrep er tatt knekken på, musegift er 
lagt ut flere ganger i høst. Hytta har også fått en rundvask 
med sengeskift. Syv i dugnadsgruppa har vært i sving.
Tilsynsansvarlig Bjørn Tovsrud

Koboltkoia
Nedstenging av hytta har blitt utnyttet til skraping, kitting 
og maling av vinduer i slutten av april.

Da den skulle åpnes, var det nødvendig med rydding 
og informasjon om smitteverntiltak. Hytta ble rengjort. 
Begge doene fikk hengelås for å forbeholde dem til 
besøkende.

I september holdt Blåfarveverket på med å tjære på 
Koboltgruveområdet, og dugnadsgruppa fikk mulighet 
til å henge seg på med hjelp til å varme tjære. Mange 
meldte seg til denne dugnaden. Veggen mot syd, den 
som trengte det mest, er nå nytjæret, og dugnadsgruppa 
har fått kunnskap om hvordan vi gjør dette for de øvrige Ny gapahuk på Blektjern Det meste ble gjort på dugnad. 

Foto: Johan Fegri

Dugnadsfeiring etter ferdigstilt ny platteng på Veslekillingen. 
Foto: Johan Fegri

Nye senger på Hamborgstrømpaviljongen. Nå kan man overnatte 
på hytta. Foto: Johan Fegri
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vegger.

Hytta har vært mer besøkt enn noen gang, og brukt 
både jule- og nyttårsaften.
 
Tilsynsansvarlig Aase Årvik

Høgevarde (med kafedrift)
Det var kun normalt tilsyn i 2020.
Besøket på den nye ubetjente hytta hadde en markert 
nedgang. Med stor sengekapasitet, blir hytta svært 
skadelidende ved en løsning hvor enheter leies ut i sin 
helhet.

Kafeen har hatt tilnærmet normal drift, men ringvirk-
ninger fra nedgangen i overnattinger er merkbare.
Tilsynsansvarlige Egil Lindberg og Jan Sundberg

Dalabu
Kun normalt tilsyn i 2020.
Tilsynsansvarlig Atle Solheim

Dusehesten 
Dugnadsgruppa har oljet kjøkkenbenk, fjernet kull-
«tegning» på gapahuken, byttet ut brannslukkingsap-

parat og slanger til gass, rettet opp dør til hunderommet.
Frivillige fra Ved- og motorsaggruppa ryddet området 
rundt hytta for tilvekst og kratt.

Tilsynsansvarlig Veronica Sandberg

Røggjen
Hytta er det nyeste tilskuddet blant hyttene til DNT 

Drammen. 

Røggjen gir overnattingsmulighet i en videreføring av 
Vassfarstien, og er den neste i rekken etter Fønhuskoia. 
DNT Drammen inngikk en leieavtale om hytta vinteren 
2020. En dugnadsgruppe dro opp til hytta så snart snøen 
var smeltet, og det var mulig å kjøre frem. På rekordtid 
ble hytta tilpasset og klargjort for utleie som DNT-hytte. 

På to lange dag er ble det gravet drenering til kjøkkenvask, 
byttet kjøkken, ommøblert og soverom ble gjort om. 
Hytta på 60 kvm ble helt forvandlet på disse to dagene. 
Dugnadsgruppa gjøv løs på en stor oppgave.

Røggjen ligger rett ved et godt etablert rutenett både 
sommer og vinter. Med bil er det tre kilometer til hytta 
fra parkering. Fra toget på Gol er det ca. 15. kilometers 

gange.
BETJENTE ANLEGG
Rauhelleren
2020 var et historisk år for Rauhelleren, da energi fra 

Dugnadsgjengen med en velfortjent pause på Røggjen. 
Foto: Johan Fegri

Klargjøring av den nye hytta Røggjen til åpning sommeren 2020. 
Foto: Johan Fegri

Innspurten på solenergianlegget på Rauhelleren. Foto: Johan Fegri

Eli utfører vedlikehold på dørene til Rauhelleren. Foto: Johan Fegri

Ny hytte langs Vassfarstien, Røggjen. Foto: Johan Fegri
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HYTTESTATISTIKK - OVERNATTINGSDØGN

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Camp Killingen 200 560 550 545 540 488 478 462 318

Veslekillingen 1384 727 1064 732 468 464 92 320 0

Blektjern 222 390 420 412 438 420 285 150 0

Goliaten 558 591 486 565 442 550 406 103 0 0

Eiksetra / lavvo Eiksetra 500 1420 1600 1420 654 674 640 603 580 572

Garsjøkoia 322 194 344 352 134

Svarvestolen 171 137 141 138 108 194 205 310 91 90

Koboltkoia 224 159 163 97 100 181 153 129 204 44

Høgevarde 240 248 197 395 713 633 796 1021 972 960

Nye Høgevarde 1116 2099 1799 1197

Toveseter 249 252 338 222 290 473 378 389 379 65

Dalabu 151 72 168 70 145 78 48 51 68 26

Dusehesten 217 110 117 144 110 177 192 122 78 102

Røggjen 54

Daggrø 0 0 0 0 0 203 266 150 58

Ulvelilægret 53 54 113 55 43 44 51 48 3 15

Mårbu, sikring 110 120 137 126 80 94 46 85 45 58

Rauhellern, sikring 90 118 167 85 164 215 140 135 244 71

Mårbu 1302 2860 2118 2156 2640 2882 2608 2396 2338 2390

Rauhelleren 2212 4290 3531 3562 3604 3362 3241 3581 2940 3048

Solheimstulen 0 1062 753

Sum ubetj/selvbetj 5661 6891 7814 6560 4434 4737 4123 4210 3276 2379

Sum betjent 3514 8212 6402 5718 6244 6244 5849 5977 5278 5438

Sum totalt 9175 15103 14216 12278 10678 10981 9972 10187 8554 7817

oljeaggregatet ble erstattet med fornybar energi fra sola. 
Arbeidet med å få inn utstyr startet i februar. Mange 
snøstormer og enorme mengder med snø gjorde dette 
til en svært utfordrende oppgave, og man lyktes med et 
nødskrik.  

I rekordfart ble batterier og mye annet teknisk utstyr 
montert i energibua. Hytta kom dermed raskt i gang 
med å teste hybriddrift der aggregatet lader batteriene, 
mens energibruken skjer etter behov. Dette fungerte etter 
planen. Solcellepanelene ble montert på tak og vegger 
i august, og fra 20. august kunne vi skru av aggregatet 
og drifte hytta på solenergi. I perioder med mye sol 
fungerer dette fint, men anlegget er fortsatt avhengig av 
aggregatdrift i perioder hvor solen er fraværende over 
lengre tid. Store deler av sommeren kan nå nytes uten 
støy og lukt fra aggregatet.

Mårbu
Det viktigste som ble gjort på Mårbu i 2020, var en 
etterlengtet isolering, vindtetting og omkledning av de 
mest utsatte ytterveggene på Mårbu.

Vertskapet Svein Arne og Oda sa i løpet av året opp for å 

overta driften av Sandhaug turisthytte fra 2021. Proses-
sen med å rekruttere nytt vertskap startet umiddelbart. 
I høst var nytt vertskap klart; Anne Grethe Myrann og 
Stein Rudi fra Rødberg.

Solheimstulen
Styret fattet før jul i fjor beslutning om å utnytte opsjon-
savtalen fra 2018 og overta eierskapet til Solheimstu-
len Turisthytte. Stedet ligge idyllisk og sentralt til ved 
inngangen til Hardangervidda fra øst, og er også viktig 
for turisttrafikken til våre to andre betjente anlegg. Fore-
ningen driftet turisthytta i 2018 og 2019, men måtte 
holde stengt i 2020 på grunn av tekniske problemer med 
det elektriske anlegget og tilhørende investeringsbehov. 
Eier ønsket ikke å gjennomføre dette. El-anlegget blir 
oppgradert i vår regi og før åpning i 2021.

Solpaneler felt inn i gavelveggen. Panelet skal etterhvert få en naturlig gråfarge og ramme inn panelene. Foto: Johan Fegri
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MEDIA OG KOMMUNIKASJON

Medlemsmagasinet TUR utkom med kun én papirutgave 
samt en digital utgave i 2020, mot vanligvis tre papirut-
gaver. Den reduserte utgivelsen skyldes pandemien 
og usikkerhet rundt de økonomiske konsekvensene for 
foreningen.

Foreningens nettside blir jevnlig oppdatert med infor-
masjon, nyheter, turtips og føremeldinger (i sesong). 
Alle våre arrangementer er annonsert der, i tillegg til 
kampanjer og i 2020 også smittevernregler.
 
I Turbutikken er det investert i en stor TV-skjerm, hvor det 
legges ut aktuelle nyheter, turtips, tilbud i Turbutikken o.l. 

Facebook, Instagram og nyhetsbrev brukes jevnlig for å 

kommunisere ut hva som skjer i foreningen. 

I 2020 var to internshipstudenter engasjert på deltid 
fra januar til mars. Deres bakgrunn var Universitetet i 
Sørøst-Norge, og en pågående bachelor i visuell kom-
munikasjon. 

Studentene bidro til trykt materiale, samt jobbet med 
våre kommunikasjonskanaler. Dette er arbeid med verdi 
både for studentene og foreningen. 

Julekalenderen i tur-
butikken laget av student 
Hanne Elfving.
Foto: Åshild Woie

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en medlems-
forening med formål å arbeide for et enkelt, aktivt og 
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- 
og kulturgrunnlag.
Kontoret er lokalisert i Drammen, men foreningen har 
virksomhet over det meste av Buskerud og østre del av 
Hardangervidda. 

Ved utgangen av 2020 hadde DNT Drammen og 
Omegn (DNTD) 11.680 medlemmer, omtrent som 
ved utgangen av 2019. 

Ved utgangen av 2020 var det 12 ansatte i DNT Dram-
men og Omegn, 7 kvinner og 5 menn. Det ble utført 11 
årsverk hvorav 10 ble utført av fast ansatte og 1 årsverk av 
ansatte i prosjektstillinger. Prosjektstillinger finansieres 
eksternt. I administrasjonen er det full likestilling. Styret 
fremhever spesielt at foreningen har en administrasjon 
som forener profesjonalitet, entusiasme og dugnadsånd 
på en flott måte. Det har ikke vært skader eller ulykker i 
2020. Samlet sykefravær har vært 4 %. 

Foreningens aktiviteter i 2020, både hyttedrift og særlig 
organiserte turer, ble sterkt redusert i 2020 som følge av 
korona-pandemien og smitteverntiltak. De fleste i admin-
istrasjonen ble permittert helt eller delvis i mars og april, 
og alle innkjøp og investeringer ble stoppet. Usikkerheten 
rundt foreningens drift var stor. Situasjonen ble noe mer 
avklart i løpet av april, og alle ansatte var tilbake i jobb i 
1. mai. Butikken åpnet igjen med redusert åpningstid. 

I 2020 gjennomførte foreningen 439 turer, kurs, ar-
rangement eller andre aktiviteter. Under disse aktivitetene 
ble det registrert over 10.990 deltagerdager. 

Under pandemien har vi konstatert at folks interesse for 
friluftsliv har vokst enormt. Forhåpentlig vil det vises i våre 
aktiviteter når samfunnet åpner opp igjen.

2020 var bærekraftåret i DNT, et tema foreningen 
har vært opptatt av gjennom flere år.  Vår investering 
i fornybar energi med bruk av solenergi ved Rauhel-
leren Turisthytte kom i drift i august. Satsningen er et 
pilotprosjekt for hele DNT-familien. Prosjektet vil utvikles 
videre i 2021. 

Flere store og små prosjekter rundt hyttene er gjennom-
ført eller planlagt. Det redegjøres nærmere for dette i den 
mer fyldige, generelle årsrapporten. I tillegg til nevnte 
energiprosjekt på Rauhelleren, nevnes spesielt oppstart 
av byggeprosjekt ny hytte, Damslett som DNT Ung-hytte 
i Drammensmarka nord for Mjøndalen, samt beslutning 
om å utnytte opsjonsavtalen om kjøp av Solheimstulen 
øverst i Numedal. 

Pandemisituasjonen førte til at de betjente hyttene var 
stengt hele vintersesongen og redusert tilbud på alle 
hytter fra og med mars.  Antall registrerte besøkende 
på betjente hytter var 3.904 i 2020. Ubetjente og 
selvbetjente hytter hadde 4.585 besøk. Totalt var det 
8.489 overnattinger på våre hytter i 2020, noe som 
selvsagt er klart lavere enn tidligere år.

Dugnad er en bærebjelke i foreningens virksomhet. I 
2020 er antall dugnadstimer sterkt redusert på grunn 
av pandemien. Det har ikke blitt gjennomført større 
hyttedugnader eller merking/skilting av stier. I 2020 
er det registrert 14.460 dugnadstimer
Foreningens aktivitet innebærer minimal belastning på 

STYRETS BERETNING
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det ytre miljø. Styret er opptatt av miljøvennlig drift og 
har mer miljøvennlig energibruk under planlegging 
på betjente hytter, jf. prosjektet på Rauhelleren. Ge-
nerelt legger styret til grunn at styrking av det enkle og 
attraktive friluftslivet er en god strategi for å forebygge 
miljøbelastning.

Regnskapet for 2020 har en samlet inntekt på kr 
18.817.066 og en utgift på kr 16.745.090. Kon-
tingentinntektene utgjør 27 % av samlede inntekter, 
en liten oppgang fra 2019 da kontingentinntektene 
utgjorde 26 % av samlede inntekter. Årets overskudd på 
kr 2.071.976 er uvanlig høyt, mye på grunn av avlyste 

aktiviteter og dugnader, sterkt redusert vedlikehold ved 
hyttene og permitteringer blant de ansatte. Etterslepet 
i vedlikehold planlegges tatt igjen i 2021. Overskuddet 
legger også et godt grunnlag for fortsatt drift og utvikling.  
Foreningen drives økonomisk etter forsiktighetsprinsipper 
der det ikke settes i gang investeringer eller aktiviteter før 
finansieringen er avklart. Markeds-, kreditt- og likvid-
itetsrisikoen er vurdert til å være liten på kort sikt. 

Med årets overskudd er egenkapitalen kr 16.872.293. 
Styret vurderer dette som en nødvendig buffer gitt de 
store planlagte investeringsprosjektene for hytter i 2021 
og 2022, samt planlagt høyt aktivitetsnivå. 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Dnt Drammen og Omegn 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Dnt Drammen og Omegn. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2020 

• Aktivitetsregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen (men 
inkluderer ikke regnskapet og vår revisjonsberetning til regnskapet), som vi innhentet før datoen for 
denne revisjonsberetningen, og årsrapporten, som forventes å bli gjort tilgjengelig for oss etter 
denne datoen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på annen informasjon som vi har innhentet før 
datoen på revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig 
feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Dersom vi ved gjennomlesing av årsrapporten konkluderer med at rapporten inneholder vesentlig 
feilinformasjon, er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret. 
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REVISORS BERETNING FORTS.
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Per Aage Hansen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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BALANSE BALANSE FORTS.
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NOTER NOTER FORTS.
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DNTD ER EN DEL AV DNT FAMILIEN
DNT har som formål å arbeide for:

• Enkelt, allsidig og naturvennlig friluftsliv

• Sikring av natur- og kulturgrunnlaget

• Naturopplevelser for livet

UTGANGSPUNKT OG VERDIGRUNNLAG
Vi skal utfordre egne grenser - ikke naturens. 
Virksomheten skal i stor grad være dugnadsbasert.
Verdigrunnlaget er DNTs “STIEN”:

• Spennende

• Troverdig

• Inkluderende

• Enkelt

• Naturlig, på naturens premisser

SAMFUNNSANSVAR 
DNTD erkjenner sitt samfunnsansvar innen:

• Fysisk fostring og folkehelse

• Inkluderende friluftsliv

•  DNTD utvikler tilbudene sine innen de rammer og 
muligheter egen kapasitet og samarbeid med andre 
setter.

NATURFORVALTNING, MILJØ OG KULTURARV
• Fornybar energi etterstrebes i driften av hyttene.

• Miljøaspektet er med i all planlegging.

• DNTD verner om egne historiske bygg.

DUGNAD
•  Som frivillig organisasjon er medlemmene, deres 

engasjement, initiativ og medvirkning i fokus.

•  Dugnadsarbeidet organiseres slik at innsatsen blir 
forutsigbar, samordnet og effektiv, og det sosiale 
aspektet ivaretas. Innsats planlegges over tid og søkes 
fordelt på flere.

•  Registreringssystemene bidrar til å gjøre det enkelt å 
rekruttere og administrere frivillige og enkelt å melde 
seg som frivillig.

• De frivillige skal bli tydelig verdsatt og takket.

•  Kurs og kompetanseutvikling skal tilbys de frivillige 
og tillitsvalgte.

•  Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i dugnadsar-
beidet.

INFRASTRUKTUR - STIER OG LØYPER
•  DNTD skilter og merker et sammenhengende stisys-

tem i utvalgte deler av aktivitetsområdet. Ved behov 
etableres nye stier/ruter i tilknytning til eksisterende 
stinett.

•  Stier til våre hytter skal være skiltet og merket og slik 
stimulere til økt bruk.

•  DNTD legger vekt på å forebygge brukerkonflikter 
ved valg av traseer.

INFRASTRUKTUR - HYTTER
•  DNTD holder eksisterende hytter godt vedlikeholdt 

i henhold til valgt standard for den enkelte hytte. 
Spesielt vanntilgang og sanitæropplegg søkes holdt 
på et akseptabelt nivå.

•  DNTD kan etablere flere hytter ut fra beliggenhet og 
ut fra organisasjonens økonomi og administrative 
kapasitet til å drifte.

STRATEGISKE VALG FOR
DNT DRAMMEN OG OMEGN

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
•  DNTD gjennomfører aktiviteter og arrangementer 

som bidrar til å gi gode naturopplevelser.

•  DNTD tilbyr friluftsaktiviteter til skoler, gjerne i samar-
beid med andre organisasjoner.

•  DNTD tilbyr aktiviteter skreddersydd for utvalgte 
målgrupper eller for å tjene DNTDs egne mål, for 
eksempel innen inkludering.

•  HMS og sikkerhet vektlegges tungt i aktivitetsplanleg-
ging og -gjennomføring.

KOMMUNIKASJON

DNTD skal være
• en synlig organisasjon i samfunnet

•  den fremste regionale eksperten på friluftsliv

Kommunikasjonsarbeidet skal
• støtte og forsterke målene i strategien

•  bidra til å skaffe flere medlemmer og engasjere 
medlemmene

•  synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av 
foreningens arbeid

•  DNTD tilpasser kommunikasjonen til ulike målgrup-
per.

•  Kommunikasjonsarbeidet baseres på eget årshjul og 
handlingsplan.

•  DNTD skal bruke et godt og enkelt språk i kommuni-
kasjonen.

TRYGG ØKONOMI
•  Den økonomiske risikoen skal håndteres ved at fore-

ningens likvide egenkapital minst skal tilsvare et halvt 
års lønnskostnader.

•  Ved forvaltningen av foreningens egenkapital skal lav 
risiko tillegges betydelig vekt.

STYRE OG ADMINISTRASJON
•  Styret behandler strategiske og prinsipielle spørsmål 

for DNTDs utvikling og aktiviteter.

• DNTD har en administrasjon tilpasset oppgavene.

•  Administrasjonen har fleksibilitet til å initiere utvikling-
sprosjekter med ekstern finansiering.

• Administrativ leder har klare fullmakter.

ORGANISASJON I UTVIKLING
•  DNTD skal kontinuerlig vurdere og ta i bruk digitale 

hjelpemidler innen administrative systemer og kom-
munikasjon.

•  DNTD skal utvikle seg minst i takt med veksten i DNT-
familien målt i antall medlemmer, aktiviteter, hytter 
og prosjekter.

•  DNTD støtter lokale initiativ med å etablere lokale 
turgrupper, turlag og Barnas Turlag.

•  DNTD er positiv til samarbeid med andre DNT-fore-
ninger, både på ad hoc og prosjektbasis. DNTD er 
åpen til å drøfte strukturelle endringer innen DNT i 
regionen.

•  DNTD ser samarbeid/partnerskap med andre frivil-
lige organisasjoner, med offentlig sektor og næringsliv 
som viktig for å nå foreningens mål.




