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Årsberetning for år 2017 

Foreningens formål: 

DNT Ringerikes mål er å utvikle tur- og friluftslivet på Ringerike og omegn. 

Referat fra årsmøtet for 2016 
Årsmøtet i DNT Ringerike for året 2016 ble avholdt i Metodistkirken, Storgata 7, Hønefoss, torsdag 
16. mars 2017 kl. 1900.

Årsmøtet: 
1. Åpning

Vinteren 2017 overtok DNT Ringerike eierskapet til Tjuenborgkoia, Grønknutkoia samt tomta til
tidligere Hovinkoia. En flott film om hvordan det nå blir mulig å gå Skauleis til fjells fra Hønefoss
til Vassfaret sammen med en hilsen fra Generalsekretæren i DNT, Nils Øveraas, innledet selve
møte.
Styreleder Yngve Johan Tirevoll ønsket velkommen til årsmøtet som samlet 44 medlemmer.
Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder, referent, underskrivere av referat og tellekorps
Yngve Johan Tirevoll ble valgt til møteleder, og Hege Ballari Rindal ble valgt til referent.
Erik Brenden og Tom Finnerud ble valgt til å skrive under protokolle� ..
Stein Thoresen og Axel Holt ble valgt til tellekorps.

3. Årsberetning
Nestleder Erik Lunde leste ref�ratet fra årsmøtet for 2015 og årsberetningen for 2016.
Ingen kommentarer.

4. Revidert årsregnskap
Daglig leder Vibeke Tjørn gikk gjennom resultatregnskapet for 2016. Årsresultatet var kr 400 321,
, som skyldes stor aktivitet, dugnader og økning i medlemskap.
Etterpå presenterte Vibeke Tjørn balansen for 2016. Sum egenkapital er
kr 4 126 125,-.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

5. Budsjett
Yngve Johan Tirevoll la fram budsjettet for 2017.
Kommentar: Budsjett for nybygg Hovinkoia og Vikerkoia er ikke er med i driftsbudsjettet. Det vil
bli utarbeidet egne budsjetter for disse byggeprosjektene senere.
Budsjettet for 2017 ble enstemmig vedtatt.
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6. Valg
Valgkomiteen v/ Torunn Mathisen la frem forslag til nytt styre for perioden 2017-2018. Yngve

Johan Tirevoll gi ennomførte valget.

Valgkomite., il* beståu av Per H. Stubbraaten og Torunn Mathisen. Stina Borgli var i
utgågspunktet en del av komiteen men ble foreslåu som styremedlem og måtte følgelig trekke seg

fra valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag til styre i DNT Ringerike for perioden20LT-2018:

Funksjon

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Styremedlem:

Styremedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Karin Solberg

Stina Borgli

Karsten Lien

Odd Tangen

Finn Granum

2017-2019

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Navn Periode

Tom-ErikJohansen 2017'2018

Erik Lunde 2016-2018

lve Langesæter 2017-2019

fusmøte 2017

på valg

ikke på valg

på valg

på valg

på valg for ett år

på valg

på valg

på valg

på valgDaniel A. Holm 2017-2018

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Erik Lunde takket av yngve Johan Tirevoll (styreleder) og Torbjøm Andreassen (varamedlem) for

sin innsats i foreningen.

på vegne av foreningen takket Erik Lunde også Per H. stubbraaten for sitt bidrag i valgkomiteen.

Yngve Johan Tirevoll ønsket ny styreleder Tom-Erik Johansen velkommen.

Tom-Erik Johansen gleder seg til itafattpå oppgaven sammen med resten av styret'

Daglig leder Vibeke Tjøm ønsket også å fremheve de frivillige for den solide innsatsen som legges

,,.jo! som gjør DNT Ringerike til-<len foreningen den er. Tiøm leste også opp en medlemsklage

om «iylt oglest» på Hoviikoia på slutten av 60-tallet og kunne humoristisk konkludere med at

ikke alt var bedre før.
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Etter selve årsmøtet ønsket styret v/ nyvalgt styreleder Tom-Erik Johansen å informere om status og

fremdriftsplaner prisoverslag på følgende koier:

- Ellingseterkoia.-IiNT Ringerike har inngått en 25-fus leieavtale. Koia med tilhørende

fasiliteter skal settes i stand vår 2017. Forsiktig prisoverslag er kr. 20.000,- inkl. mva.

(rehabilitering).
- vikerkoia. N}koie skal settes opp av Hedda hytter i 2018. Den gamle delen av eksisterende

koie betrold., ,orn sikringsbuÆrunderom. Prisoverslag for selve koia er kr. 1,4 millioner'

- Hovinkoia. Ny koie settei opp av Gausdal Stav og Laft i 2018 med et prisoverslag på kr' 6-

700.000,- inkl. mva.

Det vil som sagt bli utarbeidet egne budsjetter for disse byggeprosjektene senere'

Vi gleder oss!

Referent: Hege Ballari Rindal

Hønefoss, 16.03.2017

Er[*utsrønÅ*,w
Sigt.

TorwTLvtnp,ruÅt
Sigt. i



Ytre miljø: 

Driften av foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for tilsvarende foreninger. 
Gjestene på koiene oppfordres til å ta med seg det avfallet som de ikke selv kan brenne på stedet. 
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Sikkerhet: Vi praktiserer utsendelse av risikoskjemaer til alle turledere i forkant av turene. Likeså er 
koiesjefene pålagt å sjekke brannsikkerheten på koiene hvert år, og de stiansvarlige sjekker utsatte stier og 
broer. Styret har vedtatt en beredskapsplan tuftet på forslag fra gruppen som ble nedsatt i DNT sentralt. 
Styret vurderer og godkjenner alle turlederne på bakgrunn av den enkeltes erfaring og kurs så snart 
turprogrammet er klart. 

Møter i DNT Ringerike: 

Styremøter: 9 møter. 

Koiesjefmøte: 1 møte. 

Møte for stiansvarlige: 1 møte. 

Turkomitemøter: Her har det vært flere møter for hele komiteen, og en rekke uformelle samtaler. Finn 
Granum har hatt hovedansvaret for turprogrammet. 

Redaksjonskomitemøter: Det har vært flere møter og ellers har komitemedlemmene jobbet mye på egen 
hånd, til sammen 160 dugnadstimer inkl. møtene. Skauleisposten for 2018 ble sendt ut i desember 2017. 
Medlemsbladet vårt ble med dette distribuert i god tid før tursesongen startet i' 2018. Komiteen har bestått 
av Per H. Stubbraaten, Finn Granum, Axel Holt og Erik Lunde godt hjulpet av administrasjonen. 

Sommermøtet: Møtet ble holdt på Ellingseterkoia 14. juni med 22 deltakere. Den nye koia ble på denne 
måten markert åpnet, og det ble samtiØig avdukning av et flott koieskilt laget av Per Leiros. 

Høstmøtet: Møtet ble holdt i Metodistkirken 2. november med 70 personer tilstede. Kvelden var i sin 
helhet viet Hovinkoia, og representanter fra Folkemuseet på Bygdøy stod for informasjon om både den 
gamle og nye Hovinkoia samt intervjuer for å samle turminner. Ingrid Nordgård og Per H. Stubbraaten 
stilte opp og ga oss gode minner og historier fra Hovinkoia og Buvasskoia. I tillegg ble det informert om 
Barnas Turlag, bygging av ny Hovinkoie og Vikerkoie, og noen smakebiter fra turprogrammet i 2018 ble 
også lagt fram. Ingeborg Stenslie stod for bevertningen. 

Julemøtet: Tillitsvalgte, komitemedlemmer og turledere ble som vanlig invitert til den tradisjonelle 
førjulsfesten som fant sted på Ringkollstua 7. desember, og 42 gjester møtte opp. Det ble julemat med 
påfølgende kaffe og dessert. En ansatt fra Ringerike Folkehøgskole stod for musikalsk underholdning, 
Erik Lunde stod for kveldens quiz og Marit Stubbraaten sørget nok en gang for sanger. 

Eksterne møter: 

Vinterforum DNT 
Hege B. Rindal og Vibeke Tjørn deltok på Vinterforum 18.-19.01.17. Forumet var satt av til planlegging 
av DNT 150 år i Oslo Spektrum på dag en, og dag to var satt av til ulike fagseksjoner . 

•
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DNTs Landsmøteble avholdt i Kristiansand 8.-11.06.17. Fra DNT Ringerike deltok Tom-Erik Johansen,

Finn Granum, Stina Borgli og Karsten Lien'

Østlandsmøtetblearrangert av DNT Valdres på Vaset ll.2.l7 med 14 foreninger samt DNT sentralt

representert. Ive Langeråt", og Hege B. ninaål representerte foreningen, og i forbindelse med møtet ble

,k;ø"n" for Grønkntitkoia, Tjuenborgkoia og tomta på Hovinkoia overlevert oss fra DNT Oslo og omegn.

I løpet av året kom det en forlspørsel fra Hamar og Hedemarken Turistforening om å oppløse

Østlandsmøtet, og etter vurdering av medlemsforeningene var det stor enighet om å legge ned

Østlandsmøtene til fordel for møter mellom naboforeninger.

Administrasjonen har deltatt på ulike møter i DNT systemet, og har påtatt seg oppdrag for ulike _
organisasjoner i nærmiljøet og informert om DNT og DNT Ringerikes aktivitet. I tillegg har DNT

någerikå engasjert r"g i rrtit! sammenhenger som bl.a. årsmøte til Forum for natur og friluftsliv,

utby-gginge" pa f"*fi.ll i Flå, årsmøte i oilo og Omland Friluftsråd, Vassfardagen, Utsiktens dag på

ff.iirt"u, tyiistrand-dagene, Verdensdag for psykisk helse på Regnbuen og Sommertoget'

Ulike arrangementer:

Stand på Vårsleppet, Felleskjøpet 22. april: Erik Lunde og Ylva Wennevold deltok, og delte ut brosjyrer

og -*k"drførte turtilbudet vårt for mange besøkende som var innom standen i løpet av dagen.

Opptur,3. møi:DNT Ringerike a:rangerte OPPTUR for åttende gang i 20l7"i.samarbeid med

iOråttseier"ne på Ringerilie Folkehøgskole som sto for aktivitetene i målområdet. Elevene startet fra

Borger i Haugsbygd Jg gika på godt merket sti og endte opp ved Fleskerud i Åsa. Før avslutning av

arrÅgementel ute aet t o:kk irrt frn" premier. I alt 520 deltagende elever fra 9 ungdomsskoler i distriktet

vart Jeltok. Flere fra seniorgruppa stilte velvillig opp på selve dagen i tillegg til Per H. Stubbraaten,

Kjersti Hovland, Hege B. R]ndal, Tom-Erik lohanierrog Vibeke Tiøm. Lise Berith Rian fra Buskerud

Fllkeskommune aettot< også for å obsprvere og lære om giennomføringen av arrangementet.

Verdens aktivitetsdag, Hønefoss 10. mai: Vi ble invitert til å stille med stand safilmen med Ringerike

kommune på Verden"s aktivitetsdag. Tom-Erik Johansen og Vibeke Tiøm stilte med telt og banner og delte

ut informasjon om turistforeningen og Ti på topp'

Aktivite*døg på Buvøsskoia 31. møi: Dagny Sjursdotter ønsket å arrangere dagstur for brukerne av

Villa_n i Hønefoss, og Tom-Erik Johansen, Stein Thoresen og vibeke Tiøm ble med på å tilrettel."gg"

dagen på BuvasskoialHele 15 brukere deltok, og det ble en opplevelsesrik dag med grilling, fisking og

bålkos.

Ringeriksdagen, 2. september:HegeBallari Rindal, Tom-Erik Johansen betjente standen som var plassert

vis åvis Fen*gselshavå. ».t r*.y. folk ved standen og både DNT-artikler og medlemskap ble solgt i

tillegg til informasjon om turer og aktiviteter'

Kom deg ut-dagene:

l) petersøya, 5. februar: Til sammen ca. 150 bam og voksne var innom i løpet av dagen somvar

preget av holkeføre og kald vind. Karin Solberg, Svein Roger Thorsrud, Hege Ballari Rindal,

Tom-Erik Johansen, Maria Aasheim og Vibeke Tjømdeltok. Vi samarbeidet med Ringerike

Sportsfiskere og Fossen Friluft som søiget for aktiviteter for bama. Ringerike soroptimistforening



la til rette for at beboere fra Hvalsmoen fikk delta på dagen ved å sørge for busstransport og

ledsagere.

2) Schjongslunden, 3. september: ca. 150 bam og voksne kom til arrangementet. Knivlaget og
' 

fossen Friluft var -.å ,o- gode samarbeidspartnere, og DNT Ringerike stod for

informasjorrrt*a, pion"brøåsteiking, fiskg, bT:t:*."tng og natursti' Tom-Erik Johansen' Maria

Aasheim, Hege B. Rindal og Bjørn Rune Rindal deltok fra DNT Ringerike'

Natten i forkant var det også tilbud om overnatting i forbindelse med nattinaturen. Tom-Erik

Johansen hadde ansvaret lor opplegget som ca. 10 personer deltok på. DNT Ringerike stilte mcd

tønnegrill, bålpanner, lawo og rr"rrg-"øver om rok ikte hadde egne telVovernattingsutstyr' Flere

barnefamilie, og potitikere sttte op-p. oitr Ringerike markerte også Friluftslivets uke ved å tilby

ulike turer i løPet av uka.

Andre saker som styret og administrasjonen har arbeidet med:

1) Hovinkoia
I løpet av året ble bygges øttadgodkjent i kommunen, og byggeko*iE:lbestående av sol og Sven

Koksrud, Tom-Erik Bakkely Aasheim og Kjetil sudgardin rglgl for felling av trær og til slutt støping av

plate. Kontrakt for ny lafteihytte ble unJertegnet mJd Gausdal stav og Laft, og planer lagt for

ferdigstilling av hytta i løpet av sommeren ZOtg. Økonomiansvarlig for byggeprosjektet er Rudi

Randgaard

2) Vikerkoiø
Byggesøknad b1e godkjent i kommunen, og byggekomite bestående av Tom-Erik Bakkely Aasheim' Erik

Lunde og ole-Henrik årekke kom på plarJ øt orro*iansvarlig for byggeprosjektet er Rudi Randgaard'

Kontrakt ble skrevet *J H"adu rryttei, trær ble felt på tomtapy utedo satt opp og framdriftsplan lagt for

åpning i løpet av siste halvår 2018'

3) Ellingseterkoia
Den nye koia på veien til rjuenborgen ble åpnet i september, og vårt nyeste overnattingstilbud har blitt et

tri""fii sted både for dagsturer og ovematting for de som ønsker å gå videre'

4) Sosiøle medier

Websiden - www.dntrineerike.no
DNT Ringerikes *Euriao t* *rt en veldig viktig plattform for å informere våre medlemmer i året som

har gått. Det har blitt publisert nyheter, og f;'$ ut ååefe11, med god hjelp fra bidragsytere som har sendt

inn bilder og referat fra turene såm har blitt arrangert. I tillegg har skauleisposten, nyhetsbrev og annen

viktig informasjon blitt publisert.

Facebook-
DNT Ringerikes Filbook side hu, urrt]i6i-r"tdig viktig kanal i året som har gått. Her har det blitt

publisert tips, nyheter og oppdateriager til brukerne. Det være seg alt fra endringer i forskjellige turer eller

,p.ri.1" oppio.o.i"g.iIroÅora fl j"kt. siden har hatt en betydelig vekst det siste året. ved utgangen av

desember i20r6naåe siden 1400 broke.e, og ved utgangen av 2017 var det 1640 brukere.



Instagram - @dntringerike . 1 11-1-t:-^-^rr^-^^+^ ^^*
DNi-Ri"g.rii" 61.t sii egen Instagram-konto i løpet av 2016. Dette er en bildedelingstjeneste som glør

det mulig for folk å abonnere på kontoen vår, og t *" følge med på bilder vi legger ut i forbindelse med

t*", ogåAiviteter. gild.r. legges ut via ., upp fra en mobil enhet. Brukere kan i tillegg bruke

emneknaggen #dntringerike på sine egne bild; for å legge de i et «album» for DNT Ringerike' Dermed

kan man dele bilder .Jrn too"tut rt mid andre brukere. vi hadde 304 følgere ved utgangen av 2016, og

antall følgere økte til 347 iløpetav 2017 '

Youtube
DNT Ringerike fikk sin egen konto på Youtube i2ol6.Dette er en videodelingstjeneste som giør det

mulig for oss å lage frlmei fra våre turer og aktiviteter og legge de ut på Youtube slik at andre kan se de'

oettJer en glimrende måte å nå flere mennesker på og samtidig markedsføre våre aktiviteter og turer'

Foreløpig {ger det kun ute to videoer fra skaurocken på Fønhuskoia i sommer, men disse er sett over

200 ganger til sammen.

styret i DNT Ringerike og administrasjonen har jobbet hardt med å få opp medlemstallet i foreningen

siden vår økonomi i så sto"r grad hviler p hanøllmedlemmer. Målsettingen for året var Lhaet stabilt

medlemstal over 2000;G jvr.t kan siseg meget fomøyd med hele z74B medlemmer totalt for 2017, en

økning pL|,2%o.Medlemsverving vil allikevel fortsatt bli høyt prioritert.

DNT Ringerikes ti æresmedlemmer er:

Æresmedlem Utnevningsår

Tov Tinnbo t992
Tore Schulze 2000

Axel Johan Holt 2000

Liv Skretteberg 2000

Jan Fredriksen 2000

Tron Trondsen 2001

Insrid Nordeård 2009

Erik Monserud 2009

Kietil Sudearden 2013

Per Stubbraaten 2014

5) Medlemstallet

Barn: Skole-
ungd.

s7

Ungdom/
stud.:

Husstand: Honnør: Livsvarig:
Totalt: Fam.

hoved
medl.

Fam
husst.

Hoved
medle
m:

73 419 266 50tu
2013

21,77 l 133 t49

436 287 55tu
2014

2206 It14 154 78 82

rt67 t57 101 83 448, 318 55tu
2075

2329

tu
2016

2563 75 225 tt23 164 65 89 412 352 58

tu
2017

2748 110 331 1 138 t76 59 81 413 382 58
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6) Partnerskapsavtale Buskerud fylkeskommune

DNT Ringerike fikk videreført partnerskapsavtalen med BFK og fikk økt tilskuddet til l<I 90.000 til

giennomføringstiltak i tråd med handlingsplanen'

Formålet med avtalen er at den skal bidratil å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud gjennom

ffsisk aktivitet knyttet til friluftsliv. I tillegg er det ønsfefig- at DNT Ringerike samarbeider i enda støne

grad med kommunene og aktivt påvirker JJt totut" folkehelsearbeidet. DNT Ringerike skal legge til rette

for tur- og aktivitetstilbud hele året, alrangere aktiviteter for DNTung-gruppa og de flerkulturelle i

distriktet vårt. Målet for sistnevnte gruppe-er å bidra aktivt for å få med flerkulturelle i ordinært hrtilbud'

7) Ti på topp

Ti på topp-kampanjen ble igangsatt med markering under verdens aktivitetsdag 10. mai med stand på

søndre Torv, Hønefoss. rÅ-irit Johansen fra Ringerike kommune og daglig leder vibeke Tjøm solgte

rytenae ferste Ti på topp-hefter til interesserte og bidro med turtips. Buskerud bedriftsidrettskrets er

hovedarran gøren,,,"r, iokutt har Tom-Erik JohÅen påtau seg oppfølging av prosjektet. Med 20 varierte

turer i forskjellige vanskelighetsgrader er dette blitt eitilbud sorntiltrekker seg ulike brukergrupper, alt fra

barn til p"rrr;orirt.. og til a-"" ,oÅ tu, 6n tur i uka. DNT Ringerike bidrar til kampanjen med noen 1v

p*t rr., og ir*ukt 
""rt 

r. har vært Odd Tangen, Erik Monserud/Brit Olaug Monserud, Erik Lunde'

Trond olav vassdal og Kjersti Hovland. Som-en liten takk for innsatsen til turvaktmesterne og lokale

sponsorer ble det arrangert avslutning med bevertning 30.10.2017'

8) Klart det går-Prosiektet

DNT Ringerike ble tildelt midler etter søknad fra Bame-, ungdoms- og familiodirekloratet (BUF-dir) til

Klart det går-turer for tredje året på rad. Målet med turene er å inspirere personer med

funksjonshemninger til å komme seg mer ut i naturen. Turene i2ol7 har gått til Heia Merket i valdres og

Fønhuskoia, i tilletg til at det er blii arrangert ukentlige.gå- og sykkel turer på Eggemoen vår og høst'

Høydepunkt"t ta ii.""e *å rr-r" kanotur åg fiellturen til toppen Gribbe i Valdres for to av våre

rullestolbrukere.

Et annet høydepunkt var atlngrid Norgård ble invitert_som innleder til ExtraStiftelsens årlige LEV vEL

konferanse. Målet;eJ ar.t, fxtrastiftilsens LEV vEL konferansen var å finne noen måter hløfte

menneske^o* oppl"rer utenforskap, innafor. Nettopp derfor kalte man konferansen #innafor' Sykdom

og ulykker t an sette mennesker utenfor, men prosjektår som Klart det går! løftes frem fordi de holder

mennesker «innafor» og i tråd med verdiene våre rt rt utt. kunne være en del av DNT og DNT Ringerike'

Karin solberg, styremedlem og frivillig på Klart det går- turene deltok på nettverksarnling på Preikestolen

i november der målet var å dei-e erfariniår med andre lokalforeninger. Samlingen var svært lærerik og ga

viktige innspill til hvilke hensyn man bør ta på Klart det går-turene'

9) Prosiekt Vassførstien 2016 - 2018

En ffldig komite bestående av ledelse, samt alle sti- og koieansvarlige på strekningen Hønefoss -
Fønhuskoia ble satt sammen våren zoie .prosjektet fikt i løpet av året innvileet kr. 200.000,- til skilting

og merking av stien. Komiteen har startet opparbeidet med innhenting av informasjon til turhefte og gps-

merking av stien, samt oppst art av nettsiden iww.vassfarstien.no .En flott logo som skal prege skiltene

langs stien har blitt utformet, og denne bestar av en blå bakgrunn m9d et hvitt bjørnespor ved siden av den

røde DNT logoen, samt teksien-vassfarstien i hvitt. vassfarstien skal åpnes 25.08.18 med markering på

Søndre Torv i Hønefoss i forbindelse med Vassfarturen. Vi har ffitt bred omtale i media både påNRK Pl
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Buskerud og i Ringerikes Blad, samt at vi har fatt mye positiv omtale og oppslag på flere nettsteder'

Ledelsen av-komiteen opplever et positivt engasjement rundt prosjektet'

10) Kanoatleie - køiakkinnkiøP

Det har vært utleie av kanoene til medlemmer i løpet av 2017,og dette h* _gtl 
noen leieinntekter' Vi har

fortsatt leieavtale zu oppU""aring av kanoene på ilvalsmoen, og Erik Lunde.har stått for utleie av

kanoene. Kajakkene ble mye benyttet *o*".å, 2017 pilkajakk-kurs på Steinsfiorden' og nle It og

rurer med kajakk .r piurrfå mr dOtg. I løpet av året bli det også bygggt et kajakk-og kanoskur på

Montessori-skolen i'Åru rå. giør det enkrire for medlemmene våre å benytte tilbudet.

11) Rabattavtaler

DNT Ringerike forlenget rabattavtalen med sport 1, Hønefoss i desember2017. Avtalen gielder fram til

desember 201g og kan-reforhandles. Foreningins medlemmer får l5 oÅrabatt på alle varer unntatt

tilbudsvarer ved fremvisning av gyldig medlJmsbevis, og oppfordres til åtegne seg som medlemmer av

kundeklubben.

12) DNT Ringerikes l21-årsiubileum i 2018

DNT Ringerike ble stiftet i 1g93 og fyller derfor 125 i$ i 2018, det samme året som DNT fyller 150 fu'

tforbindelse med jubileumsåret er-følgende aktiviteter under planlegging: 
^ :-

o Markering på Ringkollen 3. mai (stiftelsesdagen) og jubileumsfest på Gjesvold 5' mai'

. Jubileumrh"ft., ,J- 
"n 

viderefÅg av og eisupptåment til boka som ble utgitt til l0O-årsjubileet i

1993. RedJsjonen består av Marit-Stubbiaat.rr, F", Stubbraaten og Karsten Lien. I tillegg har

Axel Holt deltatt.
. Åpning av ny Vikerkoie og Hovinkoie'
. Åpning av Vassfarstien
. Ulike jubileumsturer

13) Ulike saker

DNT Ringerike har giennom samarbeid med FNF Buskerud fulgt spesielt opp utbyggingsplanene på

Turufiell i Flå kommune og fellesprog"tt t Ringeriksbaneønye nio. Diverse_ lokale høringssaker har blitt

n rr, ån , og i*rpiu ,."aåo" aei nvår våre stier og friluftsområder generelt blir berørt av

utbyggingsPlaner.

Stinettet:

Stinettet som DNT Ringerike har ansvaret for å holde ved like med rydding og merking, er i^brukbar stand

forteller rapportene taåe stiansvarlige. Mye er giort i2Ol7,men rapportene forteller at også en del

gienstår b gsørei 201g. Blant annet ,i* våsr*tien merkes i tøpet av vårparten slik at den er ferdigstilt

til åpningen i august 2018.
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Stinett - Ansvarlige for merking
v^^-Åisnlnr fnt elinotlløl: Kiexti H, : Daslis leder Vibeke

Områdenavn Sted Ansvarlige

1. Holleia vest Modum-Krødsherad Morten Bille/Arne Hardhqql

2. Holleia øst Ringerike Morten SagvoldenÆIakon
Åsmundvåg/Knut Olav
Andersen/Tom-Erik BakkelY
Aasheim

3. Nordmarka Ringerike Kjersti Hovland/Trond
Vassdal/Ame Aursland/Jan
Ola Lehne/Terje Aurdal

4. Nordmarka Jevnaker (nord for ØYangen til
Svenådalen)

OIa Sjølset

5. Nordmarka Sø. fot S*nådalen - ÅsbYgda mot
Olvansen

Øystein Aamodt

6. Vikerfiellet vest Vikersetra- S andvassdammen Erik Lunde

7. Vikerfiellet øst Vikersetra-Elsrud Erik Lunde

8. Vikerfiellet nord Vikersetra- Svarttj ern- Steintj em-

Treknatten

Erik LundeÆIanne Møller

9. Vikerfiellet sør Vikersetra-Tossevika-Ringerud-
Høgfiell. Fra
Karibrenna/Flaskerudsetra til
stikryss sør for Høgfell til
Høsfiell.

Per H. Stubbraaten

0. Buvannet nord Storekrak- S ørbø\ seter

Fisketjem-Storekrak
Buvannet-Fisketjern
Brennsetervollen-Bukollen

Finn Granuni
Finn Granum
Erik Lunde
Ulf Odderbø

I 1. Buvannet øst Buvannet- S andvas sdammen Ulf Odderbø

l2.Hønefoss - Flabekk HIL stadion-Midttj ern-He ggelia-

Gulsplassetra
Gul splas setra-Bj ørndalen-
Breidti ern-Flåbekksetra

Erik Monserud

Ståle Holen Fossum

1 3. Tjuenborgenområdet Fra ned. Kollsjø(vest), fra
Saksentiem(vest). fra Flåbekk (øst) Alf Elline Omholt

S andvas sbrua-Eidvatret,
Venefi ellet, Urdevasselva-
Huskebudalen

Axel Johan Holt
14. StrømsoddbYgda øst

15. Sørbølfiellet Storekrak-HarehoPP Finn Granum

16. Veneli V as sfarkoia-Bj ødnahau gen-

Torget-HarehoPP

Kjetil Sudgarden

17. Vassfaret Fønhuskoia-Mølla
F ønhuskoia/Strø sdammen-

Ruggplata oÆIedalsfi ellet

Tor Ola Skogstad

Kari HaglundNordbY
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Kontoret: 

De nye lokalitetene er funksjonelle for driften av foreningen med gode parkeringsmuligheter, større 
kontorlokaler og ikke minst gunstig lagerplass. Administrasjonen har hatt økt besøk av medlemmer som 
ønsker å deponere på DNT standardnøkkel, kjøpe kart eller få turtips. 
Erik Lunde har satt opp kontorvaktlister og dermed bidratt til for at kontoret har vært betjent alle torsdager 
kl. 1600-1900, unntatt i ferier. Besøket er ikke overveldende, men en del stikker innom. Daglig leder, 
Vibeke Tjørn, holder kontoret publikumsåpent på mandager kl. 1600-2000 og administrasjonen er begge 
tilstede på torsdager kl. 1200-1600. Mange er innom kontoret for å samarbeide om ulike oppgaver eller 
spørre om råd, selv om mesteparten av kontakten med medlemmene går pr. tlf. eller e-post. 
Økonomisamarbeidet mellom kontoret og Retor Regnskapsservice NS fungerer også veldig godt. Mellom 
styret og administrasjonen råder en positiv tone som gjør at arbeidet i foreningen glir godt. 

Koier: 

Koiebesøk: 

2016 2017 

Koie: Koiesjef/assisterende koies_ief Adresse: Overn. Dae:sb. Overo. Dae:sb. 

Buvasskoia Bjørn og Janne Marit Støaveien 155, 297 28 337 55 
Ellingsen/Kjetil Ødegaard 3533 Tyristrand 

Storekrakkoia Finn Granum/Karin Solberg Færdenb. 7, 230 20 240 10 
3514 Hønefoss 

Grønknutkoia Morten Bille/ Anders Lind Tyristubben 35, 108 5 81 9 
3340 Åmot 

Hovinkoia Solbjørg og Sven Koksrudvn. 33, 9 8 0 0 
Koksrud/Maria og Tom-Erik 3530 Røyse 
Bakkely Aasheim 

Tj uenborgkoia Stein Thoresen/ Vågårdsvn.130, 215 31 158 17 
Lars Goa 3 516 Hønefoss 

Vassfarkoia Kjetil Sudgarden Soknedalsvn.12, 422 0 382 8 
3 51 7 Hønefoss 

Fønhuskoia Olaf Ødegård/Sigrid Haugen Søbekkseter, 635 23 577 3 
3528 Hedalen 

Ellingseterkoia Inger og Odd Tangen Stabellsgt.6, 44 54 
3 510 Hønefoss 

SUM 2221 163 2104 191 

Koiesjefer og assisterende koiesjefer gjør en god jobb, og de besøkende gir oss gode tilbakemeldinger. 
Vår nye Ellingseterkoie har blitt et koselig sted, og mange har tatt turen innom på dagstur, men også i 
forbindelse med overnatting. Nytt av året på koiene er at det har kommet peisinnsats på Tjuenborgkoia. 

Tomta ved Setertjern (Hovinkoia), Grønknutkoia og Tjuenborgkoia ble overtatt fra DNT Oslo og Omegn i 
løpet av året. Byggeprosjektene både med ny Hovinkoie og Vikerkoie kom i gang, og kontrakter er 
skrevet for begge prosjektene. Gausdal Stav og Laft skal sette opp den nye Hovinkoia, og Hedda hytter 
leverer ny Vikerkoie. I løpet av året ble kontrakt om leie av annen etasje på Montessoriskolen i Åsa også 
undertegnet, og planen er at Friluftshuset i Åsa skal åpnes for overnatting i mai 2018. 
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DNT sentralt har utviklet et eget bookingsystem som samtlige lokale turistforeninger kan benytte. DNT

Ringerike har undertegnet avtale for å gå inn på dette, men awenter med å ta dette i bruk til systemet er

skikj<etg i gang. Vi har også tegnet avtale om Vipps-Go i løpet av året slik at våre medlemmer kan betale

for koiebruk via denne ordningen.

Dugnad:

Vår forening er i hovedsak basert på dugnadsarbeid. M9d dugnadsarbeid forstar vi styre- og komitdarbeid,

ulønnet konLrarbeid, turledelse, instruksjon og feltarbeid på hytter og ruter. Innrapporteringen ti1 daglig

leder har kommet inn i et brukbart spor. Totalt er det for 2017 registert 5175 dugnadstimer. Alle turene

og arrangementene vi hadde, samt dugnadsinnsats på koier og stier bidrar til d91høye duguadstallet

Eistra hlggelig er det atiløpet av 2017 har flere medlemmer meldt seg som frivillige, og spesielt har vi

ffitt mange nye stimerkere.

Turer:

turer 2017

drzæ

l

l7

tl

1



09.-11.06.17 ! Ovematti:nesntt Bw:asskoia 
09.-11.06.17 i Sommertur Vassfaret 
09.-11.06.17 it ur til T\·m'SiostaD.en 
11.06.2017 Skauro elt F onhuskoia 
13.06.2017 !MosmoenJevnaker 
17.06.2017 i Fottur Sinnerdalen til Fagerlisetra 

17.-18.06.17 lFislc:ebrvsu�a Sokna 
20.06.2017 løst pi Krotsko�en 
22.06.2017 iJ.f .... "1.:aiald.:int:ro1..-urs 
24.06.2017 

�
mi-Oslo

25.06.2017 Nordby drdsbomeh.a�• 
�u• 2017 dalsua,·ersenlR.osendallFoloef. 

01.07.2017 lK•ffeJ.:oken Trollfossen 
06.-09.07.17 ! Til Nore es tak 
08.08.2017 !MosmomHole 
09.0S.2017 !Elsrudkollen 

10.-13.08.17 jTnnntutVang 
20.08.2017 i Rin�olltoøøen 
29.08-2017 i OPPTUR og nedtur i Gullerudmad.:a 
26.-27.08.17 !Trollfossen o�Bu,·asskoia 
27.0S.2017 iCeUetur Klol.:skogen 
31.08.2017 iRulltl-urs kaiakk 
02.09.2017 lHuiraiakk introl-urs 

03.09.2017 )Kom de� ut daa.en 
05.09.2017 !Owhildåsen 
07.09.2017 ,Havlcaiakk introl-urs 
09.09.2017 !Miloreceller Stromsod��--
10.092017 !Høsttur Mott:g_�e.a 
10.09.2017 i Kaffekokm Orønknuten 
12.09.2017 !Kiltmoen 
17.09.2017 l ttru1tmO!btur 
19.092017 i Vikersundbakken 

22.-24.09.17 /Klart det drFonhuskoia 
24.09.2017 !.Asslumingsfi!.��gsturene 
09.10.2017 !Fm Solliho�da til Sund,·oUen 
02.11.2017 !Hostmotd 
.14.11.2017 ;Kafetr•lf 
.14.11.2017 i S\o.nnletur H,-MYerunom 
09.12.2017 ! F".'i!!l_stur Qpoenasen 

Barnas Turlag: 

! t "):G jh-e LanJæ;esæter ! 
Ole-Martin Hoefoss i 
Rudi Rand•aard 
Erik Brenden 

j ST !Arnhild Ballm•U�n•d 
-UlfHansen 
i KDG i Harald Mælin•en ]Ton M�ethe Tvri:et 
! ST i Finn Abild"ard 

SaschaBucko 
Tom-Erik Johansen 
lve Lan..sesæter 
Yn�ve Tire,·oll 
Arnhild Solbero 
Axe!Holt 

i ST iOlaØ.Ho,1 
Erik Lunde 
Karsten Lim !Knut Sør�ard 
Marin.nne Aasen lrom-ErikJobansm 

i ST !Finn Granum 
He•e B. Rindal 
OlaØ.Hoel 
Sascha Bucko 
SascaBucko 

Vibeke Tiom 
i ST \Em: �fonstN.d 

SascaBuclc.o 
Per H. Stubbmaten 

Biom Rune Rindal 
Erik Lund• I Finn Granum 

' ST lBtit Olaua Monserud ! '
-Eriklhenden ' 

i ST 1.-',me Hardh.au� i Finn Granum 
i KD0 i He•• B. Rindal 
! ST ! Arnhild Ballan!!:tlld !Erik Monserud 

Tron Trondsen 
Stwet 

1 ST !!_t}:!et smior 
Lina Hanmu�r Hansen i 
Marianne Aasm 

Swn 

5 10 j 
3 ' 53 

19 74 
' 38 i 15 

l7 i6,5 
7 j 6 

22 ; _3,5 
8 i 10 

ns so 

31 i 10 
' 

8 1 7 i 
0 ! 6 
15 ! 27 

90 17 i 
8 1 4 

50 20 
13 ' 10 
0 ; 0 

15 I 20 

! 150 
12 i 10 i 

9 i 19 

14 i 15 
16 6 

40 ' 15 
7 ! 7,5 

i 9 i 16 
17 

1-
6

,
5 

9 150 
28 ' 7 

23 ! 7 
l 70 

! 
24 

39 10 
44 ?5 i 

! ! 
1359 362 11 I 23 o I o 211 '112 560 I 653 141 230 833 

14 

Avt. få deltagere 

A�st!ådelt 

Avtvst 

Avtvstt.1 delt 

Avlyst P�'!'._'!'!__ 

Ingen påmeldte. 

Barnas Turlag har gjennomført 16 turer med til sammen 1359 deltakere. Skilek og aking på Ringkollen, 
19. februar var turen med flest deltakere, og på denne aktiviteten samarbeidet vi med Skiforeningen med
lån av utstyr og oppkjørte løyper. Ulike aktivitetsløyper fenger for barna og gir de en stor
mestringsfølelse, og med kos rundt bålpanna og tilgjengelige griller er dette et trivelig arrangement.

Videre var turen og kino med Karsten og Petra en bra besøkt tur, og en artig vri med først å være ute og 
deretter sette seg ned på kinoen for å nyte god film. Hundekjøring sto på programmet i år også, og for 
barna er det en spennende opplevelse å kjøre hundeslede og kjenne på kreftene fra hundene. Tur til 
Trollfossen med overnatting i telt og hengekøyer ved Buvasskoia var en høydare i år. Det er alltid supert å 
komme til Trollfossen selv om bakkene opp kan være litt lange for små barneføtter, men mye 
blåbærspising langs stien blir turen litt lettere. Innspurten på tur-året ble Mørkgonga, skumletur og 
førjulstur. Noe lavere deltakerantall enn tidligere på skumletur og førjulstur, og mye av grunnen er nok 
andre aktiviteter som går samtidig og mye som skjer før jul. 

Barnas Turlag Ringerike takker for et flott turår, og en ekstra takk til Hønefoss kino, Ringerike 
Trekkhundklubb og Skiforeningen for godt samarbeide. Barnas Turlag Ringerike har i 2017 bestått av: Ive 
Langesæter, Rudi Randgaard, Hege Ballari Rindal, Bjørn-Even Gulsvik og Marianne Aasen og gruppen 
har lagt ned totalt 3 81 dugnadstimer. 

.; 
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Turer/aktiviteter i 2017 z

Tur
nr.

Dato Type Sted Turleder Antall Anmerk
ninger

1 r5.1. Skøytetur Midujern Hege B. Rindal 27

2 19.2. Skileik og aking Ringkollen Marianne Aasen/
Christine Næss
Mathisen

238

J 7.3. Eventyrstund Ringkollen Axel Holt/Ive
Lansesæter

40

4 11.03. Filmpremiere
Karsten og Petra På
tur.

Søndre park,
Hønefoss

Vibeke
TjømÆIege B.
Rindal

200

5 19.3. Hundekiørine Tosseviksetra Rudy Randgaard 168

6 02.04. Finn-fram dagen Midujern Tom-Erik
Bakkely
Aasheim

40

7 23.04. Tur til gapahuken
Hovsmarka

Tom-Erik
Bakkely
Aasheim

100

8

13.05. I Gårdsbesøk Åsbygda Marianne Aasen
130

9 14.05 Klatring
Onoenåsen

Oppenåsen Bjøm Even
Gulsvik

30

10 09.-
11.06.

Tur til
Tverrsiøstallen

Tverrsjøstallen
Rudi Randsaard

19

ll 25.06. Familiedag
barnehase Nordby lve Langesæter

r28

t2 20.08. Ringkolltoppen Ringkollen Marianne
AasenÆjøm
Even Gulsvik

90

13 26.-
27.08.

Trollfossen og
Buvasskoia

Buvasskoia lve Langesæter/
Heee B. Rindal

50

t4 10.09. Høsttur Mørkgonga Bjørn Rune
Rindal

l6

15 t4.11 Skumletur Hvervenkastet Lina Hammer
Hanssen

39

16 09.12. Førjulstur Oppenåsen Marianne Aasen/
Hege B. Rindal

44
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DNTung Ringerike:

Turer/aktiviteter i 2017 z

Tur
nr.

Dato Type Sted Turleder An
tall

Anmerkninger

1 t7.2. Båltaco Ringkollen Martine og
Caroline
Høy Berg I

Avlyst pga liten
påmelding

2

10.-12.3. Snøhuletur Vikerkoia Hege B.
RindalAve
Langesæter

0

Snømangel -
avlyst tur.

a
J

4

28.05.

9.-11.6.

Klatring

Overnattingstur

Oppenåsen

Buvasskoia

Martine Høy
Berg

Ive
Langesæter

6

5

DNTung-gruppe ble startet opp i 2010 som en følge av Partnerskapsavtalen med Buskerud

fflkeskommung og har hatt varierende oppslutning giennom årene. Dette året har ikke ungdomsgruppa

frtt med seg så **g. u" 
"rgdomsmedle-mmene 

vare på tur, men gledelig er det imidlertid at vi fikk en ny

*gao-rrilig på slirtten avåret da Stine Rindal overtok som leder av DNTung-gruppa vår videre'

DNTung Ringerike deltok på landsmøte på voss med Ive langesæter, Martine Høy Berg og carolineHøy

Berg som våre delegater.

Seniorgruppa:

Styret i seniorgruppa har bestått av:

Arnhild Ballangrud - leder

Erik Halkinrud - stYremedlem

Inger Hvitmyhr - stYremedlem

Erik Monserud - stYremedlem

Liv Skretteberg - stYremedlem

Finn Abild gaard - stYremedlem

Seniorgruppas representant i turkomit6en har vært Finn Granum.

Det har vært avholdt 4 styremøer i seniorgruppa iløpetav 2017,og det er lagt ned til sammen 97

dugnadstimer.
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Turer i20l7z

Tur
nr.

Dato Tur Turledere Antall

1 5.2. Skitrrr Sessemdsetra Amhild Ballanmrd 7

Amhild Ballansrud 5
2 t4.03. §lritlr i Nnrdmarka

Brit Olaus Monserud 9
J 25.4. Rusletur Svendsrudmoen - tsifgqnvrtø 

-
4 2.5. Rusletur Elvelangs Per H.

Stubbraaten/Marit
Stubbraaten

22

Inger Hvitmyhr/Liv
M. Skrettebere

35
5 9.5. Aklangen - Engelen

6 23.05. Rusletur Ask - Sørgefoss Nils FransrudÆrik
Monserud

49

7 30.05. Ut i det blå Axel Holt 2t

8 13.06. I\lfnparvrnen Tevnaker Arnhild Ballanerud 27

Finn Abildeaard 22
9 20.06. Øst for Krokskogen

10 8.8. Mosmoen Hole Ola Ø. Hoel 8

11 29.08. Oootur os nedtur i Gullerudmarka Finn Granum 8

12 5.9. Kroksko genGunhildase4 Erik Monserud L2

13 t2.09. Kilemoen Brit Olaug Monserud 7

Ame Hardhaug/Finn
Granum

t7t4 19.09. Vikersundbakken

15 24.09. Avslutningstur Buvasskoia Amhild
Ballangrud/Erik
Monserud

28

Køfitrelf

Det ble arrangert 2 formiddagstreffpå kaf6,24.0L og 14.11. med totalt 49 deltagere'

Mange av DNT Ringerikes seniorer har deltatt pålhjulpet til på andre arrangementer, spesielt sti-, vaske-,

ved- og byggedugnader.
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Itrønefoss, 21.2.2018

rh

S§neleder

18

Aasheim Erik Lunde Ive Langesæter

Nestleder Sekretær

b!* grttug

Karin Solberg
Styremedlem Styremedlem

&t-.--{Esr--
Vibeke S.Tjøm

Daglig leder



RESULTATREGNSKAP
DNT RINGERIKE

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOST Note Budsjett 2018 2017 2016

Kontingenter 950 000 925 411 862 720
Koieinntekter DNT Ringerike 8 280 000 397 930 425 062
Annen inntekter 394 000 513 821 588 018
Sum driftsinntekter 1 624 000 1 837 162 1 875 800

Utgifter koie DNT Ringerike 8 245 000 221 577 107 253
Direkte driftskostnader 360 000 234 852 240 227
Lønnskostnad 2 651 500 622 055 597 155
Avskrivning på driftsmidler 3 130 000 133 242 121 119
Annen driftskostnad 620 000 468 396 422 747
Sum driftskostnader 2 006 500 1 680 121 1 488 502

Driftsresultat -382 500 157 040 387 298

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 12 000 21 881 14 343
Annen rentekostnad 0 313 133
Annen finanskostnad 1 500 1 191 1 188
Resultat av finansposter 10 500 20 377 13 023

Ordinært resultat før skattekostnad -372 000 177 418 400 321
Ordinært resultat -372 000 177 418 400 321

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat -372 000 177 418 400 321

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital -372 000 177 418 400 321
Sum overføringer -372 000 177 418 400 321

DNT RINGERIKE SIDE 2



BALANSE
DNT RINGERIKE

EIENDELER Note 2017 2016

ANLEGGSMIDLER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Koier DNT Ringerike 1 627 059 1 503 292
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 78 606 99 895
Sum varige driftsmidler 3 1 705 665 1 603 186

FINANSIELLE DRIFTSMIDLER
Investeringer i aksjer og andeler 6 6 000 6 000
Sum finansielle anleggsmidler 6 000 6 000

Sum anleggsmidler 1 711 665 1 609 186

OMLØPSMIDLER

Varelager 5 83 639 87 758

FORDRINGER
Kundefordringer 12 000 10 311
Andre kortsiktige fordringer 256 559 304 770
Sum fordringer 268 559 315 081

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 2 239 901 2 114 101

Sum omløpsmidler 2 592 100 2 516 939

Sum eiendeler 4 303 764 4 126 125

DNT RINGERIKE SIDE 3



EGENKAPITAL OG G'ELD

INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAT

Annen egenkaPital

Sum opptient egenkaPital

Sum egenkaPital

GJELD

ANNEN TANGSIKNG GIELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

Forskudd kontingenter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gield

Sum gield

Sum egenkaPital og gield

Note

HØnefoss, 21.O2.2Ot8

Styret i Dnt Ringerike

20t7

3 569 360

3 569 360

3 s69 350

2015

3 391 943

3 391 943

3 391 943

70849
40025

549 000
74531

7r4404

7t440p,

47 392
37 520

540 000
LOg271
734L83

734183

/*,,k*=-
nestleder sekretær

Daglig leder

styreleder

DNT RINGERIKE
SIDE 3



DNT Ringerike m/ DNT-koiene
Org.nr.: 978 703 305                   

Noter til årsregnskapet for 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små

foretak. Inntektsføring skjer i takt med opptjening.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2017 2016

Lønninger 516 724 505 006

Arbeidsgiveravgift 76 999 74 072

Pensjonskostnad 28 332 18 077

Sum lønnskostnader 622 055 597 155

Gjennomsnittelig antall ansatte: 1 1

Det er ikke gitt lån eller annen sikkerhet til daglig leder eller styret.

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 346.706

Foreningen har tegnet OTP for sine ansatte.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor i 2017 utgjør kr. 23.125. 

Note 3 Varige driftsmidler Koier DNT Ringerike Driftsløsøre

Kostpris pr.1.1. 2 111 158    154 233                   

Tilgang 235 720       -                           

Tilskudd -               -                           

Akkumulerte avskrivninger 31.12. -719 819      -75 627                    

Bokført verdi 31.12. 1 627 059    78 606                     

Årets avskrivninger 111 953       21 289                     

Kostprisen for koiene er ikke kjent. Akkumulerte avskrivninger er fra og med 2001.

Note 4 Bankinnskudd og og bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd vedr. skattetrekk med kr. 17.339.
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Note 5 Varebeholdning

Varene er verdsatt til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

Note 6 Aksjer

Foreningen har  2 andeler i Hedalen Løypelag BA for kr. 6.000, andelene er

bokført til kostpris.

Note 7 Egenkapital, endring

Egenkapitalendring i året:

Egenkapital 1.1 3 391 943    

Årets overskudd 177 418       

Egenkapital 31.12. 3 569 361    
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Note 8 Inntekter/kostnader spesifisert på hver koie

2017 2016

Storekrak Storekrak

Inntekter 42 876 48 622

Kostnader (-refusjon) -15 285 44 743

Resultat 27 591 93 365

Vikerkoia Vikerkoia

Inntekter 58 262 62 116

Kostnader -39 665 -34 976

Resultat 18 597 27 140

Buvasskoia Buvasskoia

Inntekter 63 296 67 817

Kostnader -13 543 -20 115

Resultat 49 753 47 702

Vassfarkoia Vassfarkoia

Inntekter 76 230 59 621

Kostnader -23 657 -30 535

Resultat 52 573 29 086

Fønhuskoia Fønhuskoia

Inntekter 114 360 138 992

Kostnader -31 391 -27 548

Resultat 82 969 111 444

Grønknuten Grønknuten

Inntekter 10 544 18 855

Kostnader -7 977 -9 389

Resultat 2 567 9 466

Hovinkoia Hovinkoia

Inntekter 255 1 127

Kostnader -15 921 -2 603

Resultat -15 666 -1 476
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Tjuenborgkoia Tjuenborgkoia

Inntekter 27 321 27 912

Kostnader -8 498 -26 830

Resultat 18 823 1 082

Ellingseterkoia Ellingseterkoia

Inntekter 4 787 0

Kostnader -65 639 0

Resultat -60 852 0

Sum koieinntekter 397 931 425 062

Sum koiekostnader -221 576 -107 253

Resultat 176 355 317 809
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Til generalforsamlingen i DNT Ringerike 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2017 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 
Konklusjon 
Vi har revidert DNT Ringerike årsregnskap som viser et overskudd på kr 177 418. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2017, 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 (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 foreningen 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. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets 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. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet 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. 

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av 
revisors oppgaver og plikter. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med 

årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

 

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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
Konklusjon om forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at 
foreningen er forvaltet i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig. 
 

 
Hønefoss, 21.02.2018 
IR Revisjon Ringerike AS 

 
Erling Mile 
Statsautorisert revisor 




