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Kom Deg Ut dagen på Nedre Gupu

Medlemmer
Bærum Turlag har 9714 medlemmer. Totalt har medlemstallet i 2014 økt med 138. Vi registrerer en hårfin 
tilbakegang i medlemskategoriene hovedmedlemmer (-10), livsvarige (-10) og Barnas Turlag (-15). Noe mer i kat-
egorien student (-27). Vi registrerer tilfredsstillende økning i kategoriene, honnør (+ 87), skoleungdom (+48) 
og husstand (+65).

Kategori                                    2011 2012 2013 2014 +/-
Livsvarig                                    373 383 382 372 -10
Hovedmedlem                                    4120 4150 4087 4077 -10
Student                                    289 296 332 305 -27
Skole                                                  654 661 655 703 +48
Honnør                                    999 1048 1137 1224 +87
Husstand                                    1905 1969 2008 2073 +65
Barnas turlag                                    1170 1039 975 960 -15
I alt                                                 9510 9546 9576 9714 +138

Siden starten i 2011 har Bærum Turlag økt medlemstallet med 204. I løpet av året har vi relativt systematisk 
prøvd å verve medlemmer på turer og arrangementer. På den måten har vi klart å øke medlemstallet med 138 
mot omtrent 30-40 i året i 2012 og 2013. 
I lagets handlingsplan for perioden har vi satt som mål at innen utgangen av 2015 skal laget ha 10 500 medlem-
mer. Det må arbeides systematisk og målrettet om dette målet skal nås.

Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 9 styremøter. Prioriterte saker i styrets arbeid har vært:

1. Utarbeide og gjennomføre årets tur- og arrangementsprogram.
2. Revisjon av handlingsplanen for perioden 2013-2015 (se vedlegg til slutt i årsrpporten).
3. Posisjonere oss overfor Bærum kommune når det gjelder samarbeid om og videreutvikling av Nedre Gupu. 
4. Vedlikeholde og videreutvikle vår digitale plattform.
5. Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner, media, næringslivet og kommunens administrasjon og 
politiske miljø.
6. Konsolidere arbeidet i Barnas Turlag Bærum.
7. Følge opp arbeidet med å gjennomføre stiplanen for Bærumsmarka.
8. Opprettet egen komite for utarbeidelse av tur- og arrangementsprogram 2015. 
9. Styrke samarbeidet med Sæteren gård.

Det er gjennomført i alt 178 aktiviteter i kategorien dugnad; 41 knyttet til komié- og styrearbeid, 50 til stirydding 
og merking og 87 til turledelse/instruksjon.

Totalt er det utført 4432 dugnadstimer.

Organisasjon
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Fv. Einar Skage Andersen.
Styremedlemmer: B.v. Johan Fegri, Trine Hansson,  Liv 
Frøysaa Moe, Christian Fuchs og Tor-Herman Næss
Fh. Gunnhild Holmen.

Einar Skage Andersen, Christian Fuchs og Trine Hansson 
er valgt fram til årsmøtet i 2015.  De øvrige er på valg i 
2016.

Styrets leder er medlem i rådet i DNT Oslo og Omegn.
Ansatt: Ellen Kr. Næsje er ansatt i 25 % stilling.
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Kom deg ut-dagen vinter og høst

Vinterens Kom deg ut-dag ble 
arrangert første søndag i februar på 
Nedre Gupu. Det vrimlet av fami-
lier i gapahukene og rundt bålplass-
ene. Fra Franskleiv var det satt ut 
natursti, og ved fullføring var det 
en fin premie å hente. Nytt av året 
er at kommunen på Nedre Gupu 
har opparbeidet en akebakke som 
ble benyttet med liv og lyst.

Høstens Kom deg ut dag ble 
arrangert på Sætern gård og ble en 
braksuksess. Tellevant vertskap på 
stedet mente at om lag 1500 men-
nesker hadde vært innom i løpet av 
dagen. Arrangementet var nesten å 
betrakte som et »Reverock Light». 
Rockegruppa Lyriaka underholdt, 
klatretårn var blitt brakt inn for 
anledningen, og zip-linen var pop-
ulær blant mange. Bærum Turlag 
benyttet anledningen til å verve 
medlemmer. Nærmere 30 nye ble 
resultatet.
Turbo var til stede på begge 
arrangementene.

Opptur
OPPTUR er en nasjonal turdag som 
arrangeres i begynnelsen av mai 
for alle 8. klassinger som ønsker 
å delta. Turen skal være ca 10 km 

lang, og elevene får en smak på 
friluftsliv uavhengig av tidligere 
erfaring med turgåing. I likhet med 
arrangementene i 2012 og 2013 
startet turen for elever i Asker og 
Bærum fra Hvalstad stasjon, videre 
til Grosetkollen og Nedre Gupu der 
bålplassene var tent, og det var til-
rettelagt for grilling og aktiviteter. 
Hjemturen gikk om Semsvannet til-
bake til Hvalstad stasjon.  Arrange-
mentet var i samarbeid med Asker 
Turlag og DNT Ung på den måten 
at Asker hadde ansvar for start/mål, 
Bærum for arrangementet på Ne-
dre Gupu, og DNT Ung sørget for 
kunngjøring, påmelding og trans-
port. 1400 elever var påmeldt.

Ekstern representasjon og møte-
virksomhet
Bærum Turlag har blant annet vært 
representert på følgende møter, 
konferanser og arrangementer:
Asker Turlag - Årsmøte.
Asker Turlag - Møte om samar  
beidsprosjekter.
Bull Ski & Kajakk - Utvikling av 
samarbeidsavtale.
Bærum idrettsråd  - Skiskytteran-
legg på Franskleiv.
Bærum Idrettsråd - Utvikling av 
nytt turkart over Bærumsmarka.
Bærum kommune - Partnerskap for 
folkehelse.
Bærum kommune - Eldredagen i 
kulturhuset.
Bærum kommune - Flere møter om 
Nedre Gupu.
 Bærum kommune Byfesten.
Bærum kommune - Kulturminne-
prosjekt, Friluftslivets år.
Bærum kommune - Åpning av Elve-
promenaden.
Bærum kommune - Folkehelse-
forum.
Bærum natur- og friluftsråd  
Årsmøte.
DNT Oslo og Omegn - Årsmøte.
DNT Oslo og Omegn - Handlings-
planen.
DNT v/Barnas Turlag - Samarbeid 
på Sæteren gård.

DNT, rutegruppa - Åpning av nye 
blåmerka stier på Krokskogen. 
DNT Oslo og Omegn - Møte med 
ny daglig leder.
DNT (sentralforeningen) - Seminar 
om Kom deg ut og Opptur.
Oslofjorden Friluftsråd  - Friluftsliv 
på fjorden.

Kurs

Det er i løpet av året utdannet 20 
nye turledere. Kurs ble avholdt i 
mai og oktober på Nedre Gupu 
med 10 deltakere på hvert kurs. 
Disse har fullført det såkalte nær-
turlederkurset som også inkluderer 
ambassadørkurset, som gir en enkel 
kunnskapsinnføring i DNTs virk-
somhet.

Kursansvarlige på begge kursene 
har vært Reidar Karlsen med assist-
ent Dag Lindbäck-Larsen.

Bærum Turlag har i løpet av de to 
siste sesongene utdannet 32 nye 
turledere. I følge vår handlingsplan 
for perioden 2013-2015 er vår am-
bisjon å utdanne 50 turledere. Med 
planer om to kurs i 2015 er dette 
målet innen rekkevidde.

Nyutdannete turledere innlemmes 
i Bærum Turlags turlederstab og vil 
etter hvert lede egne turer.

DNT Oslo og Omegn vil i 2015 
arrangere tre turlederkurs med base 
på Nedre Gupu. Dette opplever 
vi som en erkjennelse av de kurs 
Bærum Turlag har holdt på stedet 
og at Nedre Gupu er velegnet til 
kursaktivitet.

Samarbeid
Bærum Turlag har i løpet av året 
videreutviklet det gode samarbeidet 
med andre organisasjoner og offen-
tlige myndigheter. Her nevnes DNT 
Oslo og Omegn og spesielt Barnas 
Turlag på Sæteren gård, politikere 
og administrasjon i Bærum kom-
mune, Asker Turlag, Ringerike 
Turistforening og Oslofjordens 
Friluftsråd. I næringslivet har vi 
en samarbeidsavtale med Bull Ski 
& Kajakk som vi for tiden arbeider 
med å videreutvikle.

Barnas Turlag
I 2014 har Bærum Turlag tatt over 
regien av nærmest alle arrange-
menter som opprinnelig var initiert 
og tidligere gjennomført av DNT 
Oslo og Omegn. Gjennomføringen 
av ski- og akedag, Kom deg ut-da-
gen (høst) og Finn fram-dagen gikk 
helt smertefritt, ikke minst takket 
være god hjelp fra bestyrerparet 
på Sæteren gård og med råd fra 
tidligere nøkkelpersoner fra DNT 
Oslo og omegn.

Isfiskearrangementet ved Kalvøya 
som var planlagt 9. februar måtte 
avlyses på grunn av for dårlige 
isforhold. Sommerarrangementet 
som skulle dreie seg om seiling i sa-
marbeid med KNS måtte avlyses på 
grunn av forsinkelser med bygging 
av ny brygge.

Om vi skal trekke fram spesielt 
vellykkete arrangementer, må 
ekstremsporthelgen for barn 
nevnes. Siden arrangementet gikk 
over to dager med felles overnat-
ting i lavvoen på Sæteren gård, var 
det ikke bare aktivitetene som var 
spektakulære, men også gruppedy-
namikken og samholdet som ble 
etablert mellom deltakerne. Dette 
arrangementet har et stort potensi-
ale i framtida. Kom deg ut dagen på 
Sæteren gård i høst med omkring 
1500 deltakere var en stor suksess.
I alt var det oppført 24 arrange-
menter for barn i turprogrammet 
for 2014. To arrangementer ble 
avlyst, ni arrangementer ble gjen-
nomført av DNT Oslo og Omegn 
eller lokalt av Sæteren gård (f.eks. 
ferieleir og villmarkshelgene). 
Tretten arrangementer ble gjen-
nomført av Bærum Turlag.

Media
I pressen har Budstikka også i år 
vært turlagets viktigste samar-
beidspartner.
Vi har et utmerket samarbeid med 
avisa og har fått bred dekning av 
mange av våre arrangementer og 
turer. Blant mye nevnes her Kom 
deg ut-dagen i februar og sep-
tember og kulturvandringer med 
økonomisk støtte fra Bærum kom-
mune. Av enkeltturer, blant mange, 
kan nevnes topptur til Kjerkeberget 

med Liv Arnesen som turleder, 
«Nordmarka High Five» med 
John Hvidsten som initiativtaker. 
Yogakursene på Nedre Gupu med 
Kajsa Hafredal som leder har 
Budstikka også gitt bred omtale og 
derigjennom belyst det brede utvalg 
av turer og arrangementer som 
Bærum Turlag kan tilby. Vi føler at 
vi gjennom Budstikka er en viktig 
premissleverandør for å definere 
det enkle friluftslivet i Bærum.
Vi ønsker spesielt å framheve det 
gode samarbeid vi har med journal-
ist Torgeir Strandhagen.

Samtlige turer og arrangementer er 
også blitt bekjentgjort i Hva skjer-
spalten i Budstikka.

Vi har også ved flere anledninger 
fått fyldig og god omtale i Bærum-
savisen og Bæringen.

Styrets leder har deltatt i den 
løpende markadebatt blant annet 
med innlegg om parkometere på 
utfartsparkeringer, skiskytteranlegg 
på Franskleiv og merking av stier i 
marka.

Nett og sosiale medier
Det er blitt publisert 79 artikler 
på bærumturlag.no. Det er sendt 
ut ca 2 nyhetsbrev i måneden og 
noen flere i høysesongen. Banneret 
øverst på siden skiftes jevnlig for å 
fremheve nyheter og aktualiteter. 
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Trilleturgruppen på facebook har 
mye aktivitet og mange medlem-
mer. Facebookgruppen til Bærum 
Turlag har noe aktivitet, og det 
postes jevnlig info om kommende 
turer og enkelte ganger referat og 
bilder.

Nedre Gupu
Samarbeidsavtalen med Bærum 
kommune om turlagets bruk og til-
syn på Nedre Gupu ble fornyet med 
to nye år fra 1. september 2014.

Tilsynet innebærer at lagets styre-
medlemmer har hver sin uke der 
man utfører enkle vaktmestertje-
nester og rapporterer ukentlig til 
Bærum kommune. Større repar-
asjoner og vedlikeholdsarbeider 
foretas av Bærum kommune.
 
Nedre Gupu er blitt en fulltreffer 
for det enkle friluftslivet i Bærum. 
Gapahukene og bålplassene brukes 
i fullt monn av allmennheten. Ja, 
på travle dager kan man nærmest 
oppleve små kødannelser for å få 
grillet pølser og varmet kaffekjelen.

Hovedhuset er i helger brukt 
til flere yogakurs, og Bærum 
Turlag har i to helger arrangert 
grunnleggende turlederkurs/am-
bassødørkurs. 

Kom deg ut dagen (vinter) 2. febru-
ar og Opptur 7. mai (turdag for alle 
8. klassingene i Asker og Bærum) 
ble arrangert med samlingsplass på 
Nedre Gupu.

Bærum Turlag har fått bevilget kr. 
80.000.- i tilskudd fra Akershus fyl-
ke til oppsetting av en solid trelavvo 
med bålplass og overnattings 
muliget for omkring 25 personer. 
Lavvoen sto ferdig senhøstes 2014.  
Kostnader utover kr. 80.000.- 
betales av Bærum kommune.

For tiden arbeider vi med planer 
om å få satt inn sofabenker på kjøk-
kenet i hovedhuset og senger på to 
tomme rom i annen etasje. Dette 
vil gjøre huset mer bruksvennlig for 
helgekurs og arrangementer. Her 
ligger også en framtidig mulighet 
for at våre medlemmer kan leie 
stedet til overnatting og arrange-
menter.
 
Skiltprosjekt. Natur- og kultur-
minneskilting
Da Bærumsmarkas Venner ble 
nedlagt våren 2014 “arvet” Bærum 
Turlag kulturminneskiltene i 
Bærumsmarka sammen med ven-
neforeningens pengebehold-
ning. Bærum Turlag har besluttet 
å oppdatere skiltene og bytte ut 
venneforeningens logo med Bærum 
Turlags logo. 
Skiforeningen som var samar-
beidspartner i skiltprosjektet fra 
starten i 1991, ble kontaktet og 
bekreftet at de gjerne ville fortsette 
samarbeidet, denne gangen med 
Bærum Turlag. 

I løpet av sommeren har skiltene 
blitt befart, fotografert og tilstands-
beskrevet. Totalt dreier det seg 
om 45 gamle skilttekster som skal 
oppdateres. Noen av skiltstativene 
må dessuten festes bedre i bakken. 
Bærum Turlag foreslår også ni nye 
skilt og tekster, men regner med at 
det er realistisk med fire av dem. 

Tre skilt fra 1991 settes ikke opp 
igjen fordi det er så gjengrodd om-
kring dem at de ikke ble funnet. 

Skiforeningen har utstyr til å trykke 
opp og foliere skilttekstene og 
løypefolk som sammen med våre 
stiryddere kan ta seg av arbeidet i 
terrenget. I forlengelsen av dette 
arbeidet ønsker BærumTurlag å 
produsere en publikasjon i fire 
farger i passende turformat med 
beskrivelse av alle kulturminnene 
og kart over området der minnene 
befinner seg.

Sæteren gård
Bærum Turlag ønsker å benytte Sæ-
teren gård mer enn tilfellet er i dag. 
Et svært vellykket fellesarrange-
ment høsten 2014 var Kom deg 
ut-dagen som samlet omkring 1500 
deltakere. Vår ambisjon er etablere 
faste møter med bestyrerparet der 
man drøfter arrangementer og 
tiltak til glede og nytte for begge 
parter. Bærum Turlag har som 
ambisjon å etablere sitt faste kontor 
på Sæteren gård. Muligheten vil by 
seg når den nye møte- og konferan-
seavdelingen står ferdig våren 2015.

Stiplan og stirydding
Arbeidet med å skifte stiskilt i 
Bærumsmarka, i tråd med vedtatt 

stiplan, er kommet godt i gang. I 
løpet av en tre års periode skal i 
alt 400 skilt skiftes ut, og en tredel 
av disse er i løpet av året skiftet. I 
Bærumsmarka vil noen nye stier 
bli etablert. Her nevnes sti fra 
Burudvann over Vensåskollene til 
Vensåsseter, fra Ankerveien langs 
Sæterbekken til Sæteren gård og og 
fra Årnes i Sørkedalen over Tan-
genåsen til Skansebakken.
I høst ble det også åpnet 11 km 
nymerkete stier på Krokskogen, 
mellom Sørsetra og Sundvollen. Et 
tidligere lite brukt turområde har 
nå fått blåmerking fra Eltangen via 
Manaskaret til Sørsetra og fra Sør-
setra via Kongens utsikt til Kleivs-
tua og Sundvollen
I løpet av året har det også foregått 
mye bra vedlikehold av stinettet 
i Vestmarka nord. Fra 2015 har 
denne gruppa fått storfin rekrut-
tering. Neste år kan man på stiene 
i Vestmarka godt møte tidligere 
verdensmester i orientering Åge 
Hadler og nytilsatt daglig leder i 
DNT Oslo og Omegn Henning Hoff 
Wikborg i full gang med ryddesaks 
og motorsag. 

Det er utført i alt 1463 timer 
dugnad med stiarbeid og merking i 
vårt område i 2014 mot 838 timer 
i 2013.

En stiryddingsgjeng er også etablert 
i Kolsås/Dælivannområdet.

Utskifting av skilt i Bærumsmarka 
har skaffet turlaget en ekstra 
inntekt. Gamle skilt er populære 
suvenirer, og vi har på arrange-
menter i Sandvika og på Sæteren 
gård solgt utskfitede stiskilt for en 
del tusen kroner.

Turer
Turprogrammet for 2014 har 
innholdt om lag 70 turer og ar-
rangementer, i hovedsak arrangert 
på onsdager og søndager Av turop-
plegg nevner vi spesielt:

«Nordmarka High Five»
Turopplegget Nordmarka High 
Five ble en fulltreffer i året som 
gikk. Opplegget innebar at samtlige 
topper i Oslomarka over 700 m ble 
besøkt. I tillegg var turen Pershus-
fjellet på langs med i opplegget. 
Dette var krevende turer på 5-8 
timers varighet, ofte i røft terreng. 
Stor var overraskelsen og gleden 
da gjennomsnittlig deltakelse på 
turene var flere enn 20 personer. 
Utmerket turleder for alle turene 
var John Hvidsten.

Kulturvandringer
Våre kulturvandringer med økono-
misk støtte fra Bærum kommune 
har også hatt gledelig stor tilslut-
ning. Mellom 20 og 70 mennesker 
har deltatt på de ulike turene. 
Emner for disse vandringene har 
vært: Ankerveien, fleskummalerne, 
Rognlia gård, grunnlovsvandring 
langs Lysakerelva, milorgvandring i 
Lommedalen og kunstnerkolonien 
på Lagåsen ved Lysaker. Trygve 
Christensen, Liv Frøysaa Moe, 
Tor Herman Næss og Einar Skage 
Andersen har vært kunnskapsrike 
turledere.
 

Yogakurs
Det har vært avholdt fire kurs i yoga 
på Nedre Gupu, tre med emne yoga 
og mat og ett med tema yoga og 
pust. Alle kurs vært fulltegnet med 
mange på venteliste. Kursansvarlig 
har vært Kajsa Hafredal med Silje 
Bjørnholt, Kristiane Berglund og 
Anette Aarsland som gode hjelpere. 
Kursene vil bli fulgt opp i 2015.

Turprogram
I løpet av høsten nedsatte styret et 
eget programutvalg. Det vil si at 
utarbeidelsen av neste års tur- og 
arrangementsprogram ble løftet 
vekk fra styrets skuldre og overlatt 
til et nyoppnevnt programutvalg. 
Med dette vil styret få mer tid til 
ytterligere organisasjonsmessig 
utvikling av Bærum Turlag.

Utvalget har bestått av: Nils Ma-
thisrud, Sidsel Graff-Iversen, John 
Hvidsten og Trine Hansson.

Trilleturer
I mars startet vi for alvor opp med 
trilleturer etter en pause siden i 
høst. Det har de siste årene vært 
vanskelig å få trilleturledere, 
men Ellen Næsje som selv var i 
barsel-permisjon, hadde endelig 
fått tid til å ta tak i oppgaven. Det 
ble opprettet en lukket gruppe på 
facebook hvor det hver mandag 
ble postet hvor torsdagens trille-
tur skulle gå. Således kunne man 
legge turene opp etter vær- og føre-
forhold. Var det spådd dårlig vær, 
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måtte man legge opp til å gå inn et 
sted, var det fint vær, kunne man 
basere seg på utelunsj. Det var også 
mulig å formidle hvis turleder ikke 
kunne stille en torsdag og gruppen 
måtte gå alene. Facebookgruppen 
fikk straks mange «følgere» og er 
i dag oppe i 134 medlemmer. På 
turene var det 5-15 deltakere. 

Fra sommeren fikk vi Jakob Brone-
bakk (turleder i Bærum Turlag) 
på plass og Agnes Balint Bjørke 
(ønsker kurs i 2015). Det ble satt 
opp et fast trilleturprogram presen-
tert på en flyer laget av Designer-
kontoret, samtidig som hver tur ble 
postet i facebookgruppen som en 
påminnelse og lagt ut som en aktiv-
itet på Bærum Turlags hjemmesid-
er. Trilleturene har også blitt omtalt 
i en dobbelstide i Bærumsavisen, 
Dobbeltside i Budstikka, artikkel 
i Budstikka og i nettutgaven, og 
på NRK radio i Friluftsmagasinet. 
Turene har hatt godt oppmøte og 
gode tilbakemeldinger. Agnes og 
Jakob skaffet selv sine etterfølgere 
og de to nye trilleturlederne 
Sascha Bucko (turleder i Bærum 
Turlag) og Signe Riemer-Sørensen 
(påmeldt kurs i 2015) hadde sin 
første tur allerede før jul hvor de 
delte ut ny flyer for 2015.

Trilleturflyereren 2014 har blitt dis-
tribuert på alle våre arrangementer. 
Og sendt ut til alle helsestasjoner 
i Bærum. Den ligger også ute som 
pdf og er blitt jevnlig sendt ut med 
nyhetsbrev. Trilleturene har gått 
hver torsdag kl 10.30 siden mars, 
med et lite opphold de varmeste 
ukene i juli. Det har vært 21 tril-
leturer i 2014, med 223 deltakere. 
84 dugnadstimer er utført.

Turkart

Turlaget har i samarbeid med IL 
Tyrving og Fossum bidratt ved 
nyutgivelse av turkartet Bærums-
marka og nedre del av Krokskogen. 
Vi har hatt ansvar for fastsetting av 
stedsnavnene på kartet, samt for 
inntegning av de blåmerka stiene. 
Kulturtekstene på baksida av kartet 
samt framskaffing av en del fotos 
har også vært vårt ansvar. Produk-
sjon av stoff ble avsluttet høsten 
2014, og kartet vil foreligge ferdig 
trykt til lagets årsmøte i mars 2015. 
For jobben har vi fått 500 kart 
som med effektivt salg kan skaffe 
turlaget en inntekt på mer enn kr. 
50.000.-. Svein Lie fra en av våre 
stiryddingsgjenger og styrets leder 
har vært viktige bidragsytere til 
kartet.

Postkasser

For å spre kunnskap om turlagets 
turer og arrangementer har vi plas-
sert fem forseggjorte postkasser 
med lagets logo på sentrale steder i 
markas randsone. Her kan turgåere 
finne lagets program lagt ut samt 
informasjon om innmelding i 
Bærum Turlag. Postkassene er plas-
sert på Brunkollen, Fossum, Sæ-

teren gård, Bærums Verk og Nedre 
Gupu. Styret sørger for at informas-
jon alltid er å finne i postkassene.

Økonomi
Laget har god økonomi.
Inntekter
Lagets inntekter har tre hovekilder. 
Disse er:
Overføring av medlemskontingent 
fra DNT
Denne overføringen er andel av 
medlemskontingent som våre 
medlemmer, bosatt i Bærum, 
betaler til DNT sentralt. I 2014 var 
beløpet kr. 315 041.-. Beløpet utgjør 
litt under 9 % av innbetalt kontin-
gent. Styret arbeider for at denne 
prosentandelen skal øke.

Kommunale og fylkeskommunale 
bevilgninger:
Bærum Turlag fått overført midler 
fra Bærum kommune på kr. 
55.500.-. Beløpet innbefatter folke-
helsemidler, aktivitetsstøtte, pros-
jektstøtte. Fra Akershus fylkeskom-
mune har vi fått kr. 80.000.- i 
tilskudd til bygging av lavvo på 
Nedre Gupu. Øvrig finansiering 
forestås av Bærum kommune.

Egne inntekter
Egne inntekter er foreløpig relativt 
beskjedne. Omkring kr. 14.000 er 
kommet inn på salg av skilt. Ube-
tydelige inntekter har vi også hatt 
på salg av litteratur og kart.  

Utgifter
Våre største utgifter er knyttet til 
lønnskostnader og produksjon og 
utsendelse av turprogram.
Bortsett fra lønnet sekretær i 25 % 
stilling gjøres alt arbeid i Bærum 
Turlag på dugnad, og det påløper 
lite utgifter. Alle turer og arrange-
menter er gratis for deltakerne. 

Det vises for øvrig til de enkelte 
poster oppført i regnskapet
for Bærum Turlag for 2014 (se 
vedlegg neste side).
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 Rapport fra stiryddergruppene

Fossumgjengen av Svein Lie

Stiryddere
Gruppa har i 2014 bestått av Svein Lie (SL, leder), 
Bjørn Berre (BB), Knut Sem (KS), Erling Ihle, Ove 
Gudmestad, Eivind Atle Olsen, Bjarne Vik, Leo Ran-
da, Inge Paxal, Arild Palmstrøm, Jan Vines, Øystein 
Evandt og Bjørn Næss. 

Dugnad
Det er i alt utført 440 dugnadstimer.

I løpet av året har vi gjennomført en rekke dugnader 
med vedlikehold av stier: merking, drenering, kvisting 
og fjerning av vindfall. Videre har vi gjort et betydelig 
arbeid med å gjennomføre utskiftinger av skilt ute i 
skogen. Som forarbeid for dette har vi gjennomført 
mye synfaring, både for å overvåke behovene for ved-
likehold og for å legge fram forslag til endring av sti-
nettet. I alt har vi i utført 440 dugnadstimer (17 drøyt 
fire timers dugnader på mandager med i gjennomsnitt 
litt over 6 dugelige karer) og ca 130 timer til synfaring 
og arbeid med stiplan, skiltplan og skiltbestilling (i 
hovedsak utført av BB og SL). Alle disse aktivitetene er 
beskrevet nærmere nedenfor. 
Selv om vi utgjør bare en av tre dugnadsgrupper i 
Bærumsmarka, har vi (særlig BB og SL) likevel tiltatt 
oss rollen som planleggere av stier og skilt i hele 
Bærumsmarka, foreløpig unntatt Kolsåsområdet. Men 
også her er en gruppe i ferd med å bli etablert.
Utbedring og merking av stier 
Årets stiarbeid har delvis dreid seg om rydding, merk-
ing, kvisting og fjerning av flere store vindfall. De 
viktigste punktene er listet opp nedenfor.
Opprustning av gamle stier:
- «Sløyfeveien» Østernvann - Eiksbakk/Dæliseter. Her 
hadde omfattende hogst, veiarbeid og store vindfall 
laget et formidabelt problem for oss, så omfattende 
arbeid var nødvendig.
 -Sæteren – Nygård: Merking, kvisting og rydding av 
store vindfall. 
- Rydding og nymerking Steinshøgda – Skriverberget – 
Burud.
- Rydding og merking Øyervann S – Haslumseter. 
- Rydding Haslumseter – Tjæregrashøgda S. 
- Rydding Eiksbakk/Dæliseter – Tjæregrashøgda Ø.
- Rydding av noen få store vindfall langs stiene Skille-
bekken-Hestmyra og Hestmyra-Haslumseter. 

Rydding av nye stier:
- Burud-Tobånn
- Østernvannsvingen – Østernvann – Svenskehølet V 
(også merking).
- «Bjørnestien» (Triungen V – Tjæregrashøgda) ry-
ddet, merket og høytidelig innviet.
- Ny og spennende sti fra Bakke bru til Sæteren S over 
Murenveien og til Pilgrimsleden ryddet og merket
På grunn av håpløst våte traseer er disse stiene nedlagt 
og blåmerker fjernet: 
- Fra Hvitsteinvann til Triungen V, til Tjæregrashøgda 
SV, til Vensåsseter og til Fløyta.

Utskifting av skilt
En stor del av dugnadsarbeidet er i år brukt til utskift-
ing av skilt. Det er bestilt 108 skilt i 2014. 71 skilt er 
satt opp, og de 37 siste skiltene ble levert fra produsent 
medio november og blir satt opp til våren. Skiltene er 
satt opp ved Kråka nord, ved Fløytemyra, Svenskehølet 
V og ved Østernvannsvingen, og videre på streknin-
gene Østernvannsvingen – Brunkollen, Øverland-
Skriverberget-Brunkollen og på strekningen Nordby-
Svingen-Muren-Lund. 
Alle skiltene er satt opp med skruer på skiltstolper, 
enten på de gamle (hvis brukbare) eller nye, hentet fra 
lageret på Sæteren. Arbeidet har vært utstyrskrevende 
med behov for både drill, stige og ikke minst stolpe-
driver.  
Synfaring og planlegging
Dette arbeidet (i hovedsak utført av BB og SL, men 
også KS) utgjorde i alt størrelsesorden 130 arbeids-
timer. Delvis har det dreid seg om hyppige turer med 
synfaring av stier og skilt, og delvis har det handlet 
om å systematisere observasjonene, skrive dem ned 
og planlegge videre tiltak. Noen av de nye stiene som 
ble foreslått i fjor, har vi arbeidet for å få grunneiertil-
latelse til. Dette har lykkes for stiene Burud – Tobånn 
og Vensåsseter (nesten ferdig ryddet) og Øyervann N 
- Elgheim (rydding gjenstår). Derimot fikk vi ikke tilla-
telse til vår foreslåtte sti Hansinebånn-Tjæregrashøgda 
på tross av iherdig lobbyvirksomhet.   
Alt i alt får vi etter vår mening et flott stinett i 
Bærumsmarka når vi i løpet av en toårs periode får 
gjennomført de nevnte planene samt planlagt og gjen-
nomført tilsvarende utbedringer i de gjenværende 
deler av Bærumsmarka. Dette dreier seg særlig om 
randområdene Rognlivann – Fløyta – Skansebakken 
og Kolsåsområdet. 

Bærumsmarka

Røa Seniors av Ole Riiber

Stiryddere
Erik Godell, Per Thronsen, Knut Adeler, Helge Tor-
jul Sørensen, Gunnar Haugen, Nils Kittilsen, Jone 
Strømme, Ole Riiber.  

Dugnad
Det er utført i alt 188 dugnadstimer på følgede stier:
-Skrubsdal- Mærraskallen – Abborvann (synfaring, 
rydding og mereking, båret inn ny merkestolpe for 
krysset med stien nordøst for Abbortjern). 
-Østernvann N.Ø. – Abbortjern (synfaring, rydding, 
merking, gangbru). 
-Skytterkollen-Nygård (synfaring, rydding, merking, 
gangbaner like før ankomst Nygård).
-Skytterkollen – Pistolbanen (merking). 
-Pistolbanen – Brunkollen – (synfaring, fjerning av 
vindfall).
-Avstikker fra stien til Brunkollen til Skuta (synfaring).
-Brunkollveien ved Skuta- Haslumseter (synfaring, 
rydding, merking, fjerning av vindfall).
-Haslumseter – Brunkollen (synfaring, rydding, merk-
ing).
-Kort avstikker fra Muren –Brunkollenveien retning 
Haslumseter (rydding, merking).
-Muren- Brunkollen (gangbane i bånn av brattbakken 
før svingen hvor stiskille mot Burudvann, ny bro over 
bekken 200 m ovenfor Nygård.   Rydding og drenering 
nedre halvdel). 
-Østernvannsvingen - Skytterkollen (synfaring, ry-

dding, merking, satt opp merkestolper).
-Østernvannsvingen – Pistolbanen (sydvestlig rute), 
(synfaring – ryddinger –merking, satt opp merkes-
tolper).
-Nordli – Ankerveien - Minnesmerkene – Skytterkol-
len (synfaring – rydding, merking, satt opp merkes-
tolper).
Østernvannsvingen – Fossum lysløype – (synfaring, 
reparasjon av bro). 

Planer for 2015
1) Sette opp DNT- pekeskilt på noen av merkestaurene 
langs Abbortjernveien.
2)  Lage bro over bekken/elven ved inngangen på stien 
Skrubsdal-Mærraskallen, hvis ikke denne stidelen blir 
lagt ned som følge av at Sørkedalen-på- langs-stien går 
parallelt høyere oppe.  Er litt usikker på dette.
3) Skiltet ved Østernvannsvingen retning Skytterkol-
len (2 stier) peker over våtmarksområde mens vesen-
tlig tørrere alternativ inngang 30 meter lenger syd, 
flytte skiltstolpen eller legge lang gangbane?
4)  Brunkollen-Haslumseter – et våtparti - ny naturlig 
gangbane.
5)  Muren – Brunkollen.  Rydde og remerke.
6)  Pistolbanen – Brunkollen.  Remerking.
7)  Rydde, merke stien/veien som starter på skogsveien 
som går østover fra veien til Abbortjern i bånn av 
første langbakke, krysser Abbortjernbekken og går bort 
til veien som går ned til Årnes. 
8)  Rerydde eventuelt remerke og forbedre alle oven-
nevnte stier.

Områdeleder: Rolf Eric Toverud
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Røa Juniors av Christian Børs Lind

Stiryddere
 Jan Herstad, Dag Lindbäck-Larsen, Jon Fougner, Jon 
Fodstad, Nils Johan Aulie, Nils Olav Sjøberg, Einar 
Sogn, Viggo Kampli og Christian Børs Lind

Dugnad
Det er utført 200 dugnadstimer (synfaring, komuni-
kasjon, rydding, merking, brobygging) på følgende 
stier:

Bogstadvannet rundt 
Reparert og hentet tilbake gangbaner som var fjernet 
fra stien og lagt annet sted. Fjernet gamle råtne sviller 
fra bro over Abborbekken hvor ny bro ble bygget i fjor. 
For øvrig generelt vedlikehold på denne traséen.
Triungsvann – Eiksbakkhytta 
Ryddet stien hvor det blant annet var mange vindfall.
Sørkedalen på langs
Her er det gjort en omfattende jobb med rekog-
nosering av trasé, opparbeidelse av helt ny sti over 
Rambergåsen og Kalsermoen pluss et stort broarbeid 
over Stubberudbekken. Sett fra syd har denne stien 
utgangspunkt på Årnes og følger til dels gammel sti 
over Tonsåsen for så å gå over i den nye traséen over 
Rambergåsen og Kalsermoen før den kommer ned på 
skiløypa et stykke syd for Lokalet i Sørkedalen, hvor en 
avstikker tar ned og er blåmerket. 

Hovedstien fortsetter videre nordover Sørkedalen 
vest og syd for Sørkedalsveien langs skiløypa, forbi 
Skansebakken til den møter den gamle Jacobstien, 
følger denne videre opp til gammelt stidele mellom 
Skrubsdal og Mærraskallen, (hoved trasé ca. 7,5 km).  
Den gamle Jacobstien var til dels helt gjengrodd og 
krevde mye rydding pluss at ny bro er lagt over bek-
ken som kommer fra Venneråsen og renner ned til 
Skrubsdal. Hele stien er merket bortsett fra et kort 
stykke hvor traséen går langs skiløypa over utmark til 
Søndre Berger gård. En mulighet er å anlegge ny sti i 
ca. 100 m lengde for å gå utenom denne eiendommen. 
Alternativt å få lov til å merke langs skiløypa mot å 
sette avviserskilt for at ikke grunneier skal risikere å få 
turvandrere over innmark og gårdstun. Gjenstående 
arbeid er å få tillatelse til naturlig avstikker på 200 m 
ned til Skansebakken (buss-sløyfen), hvor ca. 50 m går 
over lokale grunneieres utmark som så langt ikke har 
gitt tillatelse til stitrasé. Hvis dette ikke går gjennom, 
må vi enten satse på en forbindelse til Skansebakken 
ved å gå ned på Sørkedalsveien ca.1 km før buss-sløy-
fen eller følge skiløypa ca. 700 m forbi Skansebakken 
og så følge «Gråseterveien» like langt tilbake.  

Planer for 2015
-Ta fornyet kontakt med ansvarlig for stien rundt Bog-
stadvannet på Oslosiden for å få en naturlig totaltrasé. 
-Sluttføre Sørkedalen på langs med tilknytning til 
Skansebakken. 
Vurdere mulighet for forbindelse fra enden av Venner-
liveien, hvor stien opp mot Mærraskallen går, og over 
til Fløyta/Vensåsseter.

Bærumsmarka vest

Vestmarka nord  
Områdeleder: Hans Jacob Bakke.

Stiryddere 
Hans Jacob Bakke, Einar Hoff, Ragnvald Holm Lie og 
Aagot Bakke. Ragnvald Holm Lie er ny av året. En no-
tis i Bæringen og et større oppslag i Budstikka har ført 
til at en ny stirydder har deltatt i år. Vi har tilsagn om 
to nye stiryddere fra våren 2015. Meget bra!

Dugnad
Det er utført 215 timer på dugnad
Stinettet i Vestmarka nord er på totalt 47 km. Det er 
116 skilt fordelt på 55 skiltpunkter. 
I Vestmarka Nord var det uvanlig mange vindfall over 
stiene dette året.  Disse har krevet mesteparten av 
årets innsats i tillegg til vanlig rydding og noe oppfrisk-
ing av blåmerker. Grunneieren sørget selv for rydding 
av mange vindfall i et felt på sørsiden av Haveråsen. 
Kloppen over bekken ved Haugsvollen NV var i dårlig 
stand og er nå reparert og delvis fornyet. Bærestok-
kene i kloppen over bekken 0,4 km sør for Haugsvollen 
er fornyet. Skiltstolpen på Mikkelsbonn er fornyet.
Samtlige stier er gått over minst én gang. Alle stier 
anses å være i god stand.

Planer for 2015 
Fem skilt bestilt i år vil bli skiftet ut neste år. Ellers 
ingen planer om større utskifting av skilt siden de al-
ler fleste skiltene er fornyet etter 2006.  Heller ingen 
andre planer bortsett fra normalt vedlikehold.

Krokskogen sør
Områdeleder: Håkon Breivik Myhr.

Rodeledere
Andreas Eriksen, Ole Kristoffersen, Tanja Storløkken, 
Arne Sætrang.

Dugnadsarbeidere
Erik Ankværn, Gerhad Ihlen, Bjørn Lauvstad, Hans 
Petter Brevik, Gunnr fimland, Børre Beggerud, Hans 
Jørgen Aabol, Karoline Eriksen, John R. Hanevold, 
Arild Schultz, Ellen Velde og rodelederne

Assistenter ved åpningsarangement
B. Baisgård, K. Aspelund, E. Skage Andersen, B. 
Meløy, Ragne E. Hansen, SidselGraff-Iversen, Johan 
Fegri, Ellen Næsje og Ole Kristoffersen

Dugnad
Det er utført 420 dugnadstimer.

Dugnadstimene er knyttet til følgende arbeidsop-
pgaver: 6 rydde/merkedugnader, 4 skiltdugnader, 
feltarbeid områdeleder og dugnad knyttet til stiåpn-
ing. Områdeleder har ansvar for 95 km stier i området 
Krokskogen sør (44 km i Bærum og 51 km i Hole).
Omkring 70% av stiene er gått over i løpet av seson-
gen. Mest tid er brukt på å fullføre et nytt stiprosjek-
tet med 11 km ny blåsti i rode Sundvollen SV i Hole 
kommune: Elstangen – Manaskaret – Finneflakseter 
–Jørgenhytta – Finneflkseter -Kongens utsikt. Det er 
blant annet satt opp skiltstaker, nye skilt, pekere (pil-
skilt), kartoppslag, klopper, turkasser, merkestaker og 
nytt stikart.

I området for øvrig er det blant annet satt opp 40 nye 
skilt, 35 nye pekere og 14 nye skiltpunkt.
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Hovedmål
Bærum Turlags hovedaktivitet skal være knyttet til 
turer og aktiviteter der det legges vekt på det enkle 
friluftsliv.

Bærum Turlag skal være en toneangivende folkehel-
seaktør blant de frivillige organisasjonene i Bærum.

For å nå våre hovedmål søker Bærum Turlag i perioden 
2013-2015 å arbeide mot følgende delmål: 

Delmål

Delmål 1: Avtale om «partnerskap for folkehelse» 
med Bærum kommune
Bærum Turlag er i kontakt med den politiske og ad-
ministrative ledelse i Bærum kommune med sikte på å 
utvikle en avtale om «partnerskap for folkehelse».

Delmål 2: Arbeidshjelp
Turlaget vil arbeide for at man innen utløpet av 2015 
har fast arbeidshjelp i minst halv stilling. Arbeidssted 
kan være hjemmekontor eller DNT Oslo og Omegns 
kontorfellesskap i Storgata 3.

Delmål 3: Utdanning av turledere
50 personer skal ha fullført grunnleggende 
turlederkurs etter følgende plan:
2013 høst 10 turledere
2014  20 turledere (10 vår og 10 høst)
2015  20 turledere (10 vår og 10 høst)
I alt 50 turledere. Utdanninga følger DNTs norm.

Turlederkurs kan holdes på Nedre Gupu, Sæteren, 
Kobberhaughytta, Studentenes friluftssentrum m.fl.
Turlederkurset er gratis dersom man påtar seg minst 
fire turer i løpet av to år etter at kurset er gjennomført. 
Turledere som påtar seg turer får gratis turlederjakke.

Delmål 4: Medlemsverving
Bærum Turlag har i dag omkring 9500 medlemmer. 
Det er et mål at laget innen utgangen av 2015 skal ha 
passert 10 500 medlemmer. Dette søkes oppnådd blant 
annet ved informasjon om laget på våre egne turer og 
arrangementer. Vi vil også presentere oss med infor-
masjonsstand på arrangementer i offentlig og privat 
regi; så som seniordager, byfester, «sentrumsdager» 
o.l.

Delmål 5: Barnas Turlag Bærum
Bærum Turlag ønsker å videreutvikle Barnas Turlag 
Bærums aktiviteter for barn. Dette bør skje i samar-
beid med Barnas Turlag på Sæteren gård. 

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

Delmål 7: Øke lagets inntekter
Bærum Turlag vil arbeide for å øke medlemstilskud-
det fra DNT Oslo og Omegn. Vi vil også arbeide for å 
øke de kommunale tilskuddene til drift og prosjekter 
(f.eks. merking og rydding av stier). Lagets inntek-
ter søkes også økt gjennom annonser i turprogram, 
turhefter og andre publikasjoner. Vi vil også undersøke 
mulighetene for drifts- og prosjektstøtte gjennom 
fond, legater og stiftelser. Bærum Turlag ønsker å få 
del i den såkalte grasrotandelen gjennom Norsk Tip-
ping. 

Delmål 8: Hyttetilsyn
Det er ønskelig at medlemmer i Bærum Turlag er 
hyttetilsyn på hyttene som naturlig ligger innenfor 
Bærum Turlags interesseområde. Vi tenker da på 
Mustadkroken, Jørgenhytta, Myrsetra og Prestehytta 
som alle ligger på Krokskogen.

Delmål 9: Hytter
Bærum Turlag vil arbeide for at Svartvannshytta i 
Vestmarka blir tilgjengelig som ny ubetjent hytte i 
DNT-systemet. Vi vil også arbeide for at Nedre Gupu 
blir rustet opp for å bedre fasilitetene for opphold med 
overnatting.

Delmål 10:  Faste arrangementer
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet med DNT 
Oslo og Omegn og Asker Turlag om arrangementer 
som Kom deg ut-dagen og Opptur. 
Nedre Gupu i Vestmarka og Sæteren gård vil være et 
naturlig møtested for flere av våre arrangementer.
Bærum Turlag ønsker å utvikle et større turarrange-
ment i Bærumsmarka hvert år.

Delmål 11: Trilleturer
Bærum Turlag vil etablere trillegrupper med turledere 
til forskjellige turmål i nærområdene.

Delmål 12: Bærum Turlag langs kysten
Bærum Turlag ønsker å utvikle et tur- og aktivitetstil-
bud langs kysten og på øyene i Bærum.

Delmål 13: Kulturminner
Bærum Turlag ønsker å fornye og videreutvikle infor-
masjonsplakater for kulturminner i Bærumsmarka.

Delmål 14: Nett og sosiale medier  
Bærum Turlag skal være godt synlig på sosiale medier 
og til enhver tid ha en levende og oppdatert hjemme-
side. Nyhetsbrev skal sendes ut jevnlig
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Statistikk turer og kurs 2014

Skjema for rapportering av Aktiviteter
Turer, kurs og dugnad

Forening: BÆRUM TURLAG År : 2014

Turer og kurs
Type arrangement Åpne arr. (2) Turpostturer (3) Medlemsmøter Totalt

Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs
Antall arrangementer 33 6 46 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 92

Antall deltakere 597 81 3673 0 650 0 15 0 0 0 2500 0 90 7606

Totalt antall "deltakerdager" (5) 597 81 3673 0 650 0 15 0 0 0 2500 0 90 7606

Dugnad (4)
Komité / 
styrearbeid

Feltarbeid Turleder / 
Inst.

Annet Totalt (1) "Voksne" er turer for alle med turleder / koordinator

(2) Åpne arrangementer er både for medlemmer og ikke-medlemmer (Kom deg ut, Opptur etc.)
Antall aktiviteter 41 50 87           178

(3) Turpostturer, turer med poster med registrering - f.eks. i en bok

Antall deltakere 60 109 156 325 (4) Dugnad inkluderer
- Styre- og komitéarbeid
- Ulønnet kontorarbeid (turinfo, IT, etc)

Antall timer totalt 1401 1956 1075 4432 - Feltarbeid på hytter og ruter
(Sammenlagt timeantall for alle deltakerene) - Turledelse og instruksjon

(5) Deltakerdager = (antall deltakere * antall dager) for hver tur.
Eksempel:  8 deltakere på tur i 3 dager = 24 deltakerdager
Eksempel: 100 deltakere på arrangement i en dag = 100 deltakerdager.
Til sammen gir de to overnevnte aktivitetene 24 + 100 = 124 deltakerdager.

MERK: Deltakerdager kan IKKE regnes ut ved å ta summen av antall dager
og så multiplisere med summen av antall deltakere.
I eksemplet over ville vi da fått (3+1) dager * (8+100) deltakere = 4*108 = 432.
Dette blir feil!

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior Fjellsport

Skjema for rapportering av Aktiviteter
Turer, kurs og dugnad

Forening: BÆRUM TURLAG År : 2014

Turer og kurs
Type arrangement Åpne arr. (2) Turpostturer (3) Medlemsmøter Totalt

Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs
Antall arrangementer 33 6 46 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 92

Antall deltakere 597 81 3673 0 650 0 15 0 0 0 2500 0 90 7606

Totalt antall "deltakerdager" (5) 597 81 3673 0 650 0 15 0 0 0 2500 0 90 7606

Dugnad (4)
Komité / 
styrearbeid

Feltarbeid Turleder / 
Inst.

Annet Totalt (1) "Voksne" er turer for alle med turleder / koordinator

(2) Åpne arrangementer er både for medlemmer og ikke-medlemmer (Kom deg ut, Opptur etc.)
Antall aktiviteter 41 50 87           178

(3) Turpostturer, turer med poster med registrering - f.eks. i en bok

Antall deltakere 60 109 156 325 (4) Dugnad inkluderer
- Styre- og komitéarbeid
- Ulønnet kontorarbeid (turinfo, IT, etc)

Antall timer totalt 1401 1956 1075 4432 - Feltarbeid på hytter og ruter
(Sammenlagt timeantall for alle deltakerene) - Turledelse og instruksjon

(5) Deltakerdager = (antall deltakere * antall dager) for hver tur.
Eksempel:  8 deltakere på tur i 3 dager = 24 deltakerdager
Eksempel: 100 deltakere på arrangement i en dag = 100 deltakerdager.
Til sammen gir de to overnevnte aktivitetene 24 + 100 = 124 deltakerdager.

MERK: Deltakerdager kan IKKE regnes ut ved å ta summen av antall dager
og så multiplisere med summen av antall deltakere.
I eksemplet over ville vi da fått (3+1) dager * (8+100) deltakere = 4*108 = 432.
Dette blir feil!

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior Fjellsport
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