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Prosjekter

Hytter og løyper
Mie Kaasa

Fellestjenester

Aktiviteter, skole og kurs
Per Thomas Skaanes
Sondre Rua Dokken

og her er våre hytter

DNT Sør er den sørligste av de
57 medlemsforeningene som utgjør
DNT. Medlemmer som bor i de ti
Vest-Agder-kommunene Hægebostad,
Audnedal, Åseral, Marnardal, Mandal,
Lindesnes, Søgne, Songdalen,
Vennesla og Kristiansand, samt de syv
Aust-Agder- kommunene Lillesand,
Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes,
Bygland, Valle og Bykle er tilknyttet vår
lokalforening. Siden turisthytta Kvinen
ligger i Sirdal, er vi også til stede med
tilbud der.
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DNT Sør grenser mot vest til
Flekkefjord og Oppland Turistforening,
mot øst til Aust-Agder Turistforening
og mot nord-vest til Stavanger
Turistforening.

Butikk, tursenter og medlem
Mette Olsson
Mona Birkeland

Bykle

HER BOR
VÅRE MEDLEMMER
Den Norske Turistforening, DNT,
er et forbund av selvstendige medlemsforeninger og turlag som er medlem
av DNT.
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DNT Sør tilbyr hytter og løyper
i Setesdalsheiene, friluftsaktiviteter i nærområdene, og
er kjent som tureksperten.
Vi bidrar til utvikling sammen
med våre samarbeidspartnere
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Medlemsåret 2016 ga rekordtall
for DNT Sør!

FORMÅL, VISJON
OG VERDIER

Med fokus på familien lanserte DNT familiemedlemskap som en nyhet i 2016. Vi ønsket å få hele familien sammen ut på
tur. 5 testfamilier har vært ”ansatt” gjennom året for å teste ut vårt tilbud, deriblant en familie fra Sørlandet. Kampanjen
”Verdens største lekeland” – hvor naturen er lekelandet, hadde fokus på at du ikke trenger å reise langt for å få store
naturopplevelser.

FORMÅL

Familiemedlemskap ble en suksess og ga oss nye medlemmer. Status i 2016 er 7 277 medlemmer – det høyeste i vår historie!
Mange ble medlem etter å ha vært med på det åpne arrangementet ”Kom deg ut-dagen” – vår nasjonale satsning på å få folk ut.
Med en smeigedag ga ”Kom deg ut-dagen” i september en oppslutning på 800 deltakere på to arrangementer på Sørlandet. Vi
har et stort mangfold av aktiviteter tilpasset alle aldre fra Barnas Turlag til Seniorgrupper. Nyvinningen Barnas Turlag Æksjen
ble en kjempesuksess, og seniorgruppa ”går og går” og opplever stor tilgang av deltakere på sine turer.
Besøket på våre hytter økte med 10 % i 2016. Bossbu står for den største økningen etterfulgt av Svartenut og Stavskar, så
effekten av nye hytter blir tydelig. Dette er gøy og motiverende for oss i administrasjonen og ikke minst for alle de frivillige
dugnadsarbeidere som var med på å bygge Bossbu. Med fare for å repetere fra tidligere år – dugnadsånden lever i beste
velgående! I et år uten bygging av hytte, har timeantallet i dugnadsarbeid vært høyere, nå fordelt på andre viktige gjøremål: Ny
bro ved Bossbu, ny bro ved Stegil, forbedringer og renovering ved flere hytter og remerking av løyper i fjellet. I 2016 remerket
vi 160 km av våre totale 250 km. Se mer utførlig om den fantastiske dugnadsinnsatsen senere i årsrapporten.
Det er helt klart dugnadsinnsatsen og betydningen av den som har gjort størst inntrykk på meg i dette første året som daglig
leder. Utfordringer tas på strak arm, og gjennomføringskraften er stor. Å se og oppleve dette på nært hold er så motiverende og
inspirerende, og spesielt flott er det at det tydeligvis gir stor glede tilbake til den som utfører dugnaden.
I 2016 besluttet vi å rive Kvinen og bygge nye hytter, og DNT Sør ble utnevnt til vertskap for DNT´s landsmøte for 2017.
Dessuten klarte Kristiansand kommune å få Gammeløya på offentlige hender, hvor DNT Sørs bidrag med 1 million kroner
donert av Gumpengruppen ble avgjørende. Hytta på øya skal drives av oss. Store avgjørelser som gir spennende utfordringer,
og vi tar med oss den positive energien fra 2016 inn i et nytt godt år for friluftslivet.

DNT´s har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for
enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening
(DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.
DNT Sør er del av Den Norske Turistforening, og vi deler formål, visjon og verdier.
Vår viktigste oppgave er å bidra til å få enda flere mennesker ut på tur, bl.a. ved å:
>
>
>
>
>

Bygge, vedlikeholde og drive turisthytter
Trygge fremkommeligheten ved å merke og rydde stier og løyper
Utgi informasjonsmateriell, tur- og løypebeskrivelser
Arrangere aktiviteter, turer og medlemsmøter
Danne nye turgrupper

God tur!

VISJON

Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder

DNTs visjon ”Naturopplevelser for livet” er styrende for all virksomhet i vår
organisasjon.

VERDIER
DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud.
Verdiene, som vi lett kan huske som “STIEN”, er:
Spennende
>
Troverdig
>
Inkluderende >
		
Enkelt
>
Naturvennlig >
		

DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne,
også de som ikke kjenner oss fra før.
Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal
være naturvennlig.

Gutta på fisketur
Foto: Morten Kostøl
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MÅLOMRÅDER

MEDLEMSUTVIKLING

Veivalg for fireårsperioden 2013 - 2016 inneholder fem målområder.
Under hvert av disse har vi trukket fram noen av de viktigste:

Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med
62 medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av vårt
129. år teller DNT Sørs medlemmer 7 277. Nok et år
med hyggelig rekord.

vår region ligger på 4,1 %, og indikerer at vi har et godt
potensiale til videre økning i medlemstall.

Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2016 hadde DNT 290 790 medlemmer,
som utgjør 5,3 % av landets befolkning. Det samme tallet for

DNT´s totale medlemstall økte med 7,6 %.

> Status 2016 (status 2015 i parentes):
10 357 gjestedøgn (9173)
9660 deltakere på aktiviteter (10 616)
306 gjennomførte aktiviteter (237)
13 hytter med 312 senger (13/312)
250 km turløyper sommer (250)
210 km kvistede løyper vinter (210)
4 av 5 løyper ble re-kvistet (1 av 5)
5690 produkter solgt i turbutikken (5 925)

Målområde 3: NATURFORVALTNING
DNT skal aktivt arbeide for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag i skogen, på fjellet og langs kysten slik at
kommende generasjoner kan få de samme naturopplevelsene
som oss. DNT Sør skal sørge for at friluftslivet fremmes og lokale
myndigheter påvirkes, bl.a. gjennom Forum for natur og friluftsliv
(FNF).
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DNT er en desentralisert organisasjon med engasjerte og
innsatsvillige medlemmer i foreningene, og dugnadsånden
er stor. Myndighetenes krav til økt sikkerhet og rapportering skal
innfris. De nye veivalgene stiller store krav til en velfungerende
organisasjon med et godt samspill mellom medlemsforeningene
og DNT sentralt.

6 000

5 000

4 000
3 000

2 000

Kommunikasjonsarbeidet skal støtte de øvrige målområdene i
veivalgene. Kommunikasjonen skal bidra til å skaffe flere og
engasjerte medlemmer, synligjøre den samfunnsmessige
betydningen av foreningens arbeid. Nye kommunikasjonsplattformer som mobile teknologier og sosiale medier skal brukes
aktivt. UT.no skal være vårt beste redskap for turplanlegging.
> Status 2016 (status 2015 i parentes):
77 013 besøkende på dntsor.no (78 195)
3653 Likes på DNT Sør Facebook (2 742)
597 Likes på DNT Sør Øvre Setesdal Turlag Facebook (520)
580 Likes på DNT Sør Nedre Setesdal Turlag Facebook (545)
461 Likes på DNT Sør Mandal Facebook (362)
245 turforslag i UT.no samlet fra DNT Sør inkl. generert fra
hyttebeskrivelsene (243)
6 000 presentasjonsbrosjyre «Tur 2016» (6 000)
80 Nyheter på dntsor.no (99)
3 Nyhetsbrev (10)
51 % registrerte mailadresser i forhold til antall medlemmer (51,5 % )
4 Pressemeldinger (9)
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Målområde 5: KOMMUNIKASJON
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DNT legger til rette for at alle skal få naturopplevelser for livet.
DNT skal ha tilbud til ulike målgrupper og lokale aktiviteter i
nærmiljøet for å stimulere til folkehelse. Våre 13 hytter og øvrige
aktiviteter skal videreutvikles med særpreg og kvalitet. Herunder
åpne arrangementer, fellesturer, utdanning og formidling i
skole og til medlemmer, samt DNTs egen turlederutdanning.
Vår butikk og turinfo imøtekommer medlemmer og kunder på
en profesjonell måte, og vektlegger høy kvalitet på vareutvalg,
informasjon og veiledning.

7 000

1920

Målområde 2: TILBUD

8 000

Målområde 4: ORGANISASJON

> Status 2016 (status 2015 i parentes):
4,5 årsverk (3,5)
1 årsverk (prosjektstilling Valle – X-ung)
Ekstrahjelp sommerferie og ved behov
9 årsverk fordelt på 125 frivillige (9)
Tilgang på 15 aktive utdannede turledere i DNT

Medlemsøkning i 2015
DNT Sør har i 2016 fått 379 nye medlemmer og ved årskiftet
var medlemstallet 7 277, en økning på 5 %.

Medlemsutvikling DNT Sør 1887 - 2016

1910

> Status 2016 (status 2015 i parentes):
7 277 medlemmer (6913) (7 144 - 231 som ble overført 31.12.15)
2 466 deltakere på arrangementer og nasjonale turdager (2010)
1100 deltakere på Opptur for 8. trinn (1 450)
1517 deltakere Nærturer for voksne (870)
234 deltakere ved prosjektstilling X-ung Setesdal
6 Barnas Turlag (6)
2 DNT Ung-grupper (2)
2 DNT Senior-grupper (2)
1 DNT Fjellsport (1)
8 skolebesøk (7)

Oppfordrer til mest mulig samkjøring og benyttelse av offentlig
transport til fellesturer og dugnad, samt optimalisere
varetransport til hyttene. Opplyser om allemannsretten og
allemannsplikten på kurs og aktivitetsdager til skoler og
barnehager, Kom Deg Ut-dagen, Opptur for 8. trinn.

1900

DNT skal være til for alle. Flest mulig skal kunne bruke våre hytter
og løyper i fjellet, og delta på arrangementer og aktiviteter. Det
ønskes økt fokus på rekruttering og oppfølging av eksisterende
medlemmer. Ved årskiftet ble det geografiske medlemsområdet
regulert slik at medlemmer i Lyngdal og Farsund ble overført til
Flekkefjord og Oplands Turistforening. Tall i statistikk gjengitt
her i årsrapporten er derfor uten disse 231 medlemmene, som
gir et reellt bilde av medlemsøkningen i 2016.

> Status 2016 (status 2015 i parentes):
7 høringsuttalelser gjennom FNF (13)
1 høringsuttalelse av DNT Sør (0)
Følger DNTs retningslinjer for hytter
Ble resertifisert “Miljøfyrtårn” for kontoret vår 2013
Benytter mest mulig naturkvist 60 % (40 %)

1887

Målområde 1: MEDLEMMER

Utvikling pr medlemskategori
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NATURFORVALTNING, SIKKERHET
OG MILJØ

HYTTER OG LØYPER

Naturforvaltning
DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt og
regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål og
aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, og
nærområder der vi har vår medlemsmasse. Utbygging av
vann- og vindkraftanlegg er fortsatt meget aktuelt i 2016.
Arbeidet med naturforvaltning fordeles på rådgivere blant
våre medlemmer eller styrerepresentanter med kompetanse
innen fagfeltet, administrasjonen og Forum for natur og
friluftsliv i Agder (FNF-Agder).

HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens
virksomhetsområder og større prosjekter hvert år.

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har
gitt konsesjon til Hovatn Aust Vindkraftverk i Bygland.
Med bakgrunn i de store negative konsekvensene for
naturmangfold og friluftsliv, reduksjon av inngrepsfrie
naturområder, og fordi planområdet ligger i hensynssone
Nasjonalt villreinområde, var avgjørelsen i strid med DNT´s
uttalelse og avgjørelsen er klaget på. Dette har vært en av
DNT´s kampsaker innen naturforvaltning i 2016.

Brannsyn
Det har vært brannsyn på Lakkenstova av Brannvesenet Sør
IKS. Bossbu, Svartenut ble kontrollert av Setesdal Brannvesen.
DNT Sørs branntilsynsmann Inge Tjøm har kontrollert
brannslukningsapparatene og de enkeltstående
brannvarslerne på alle hyttene og var med Brannvesenet på
kontroll. Statens naturoppsyn (SNO) sjekker hytter og broer
når de er på befaring i området.

Håheller
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2013

2014

2015

713

685

569

468

630

Bjørnevass

794

644

474

578

868

Stavskar

311

318

290

463

504

559

981

470

924

1 578

683

730

569

586

712

Sum hytter nord

Svartenut

3 060

3 358

2 372

3 019

4 292
1 750

Øyuvsbu

1 689

1 864

1 719

1 789

Håheller

222

243

229

246

273

Gaukhei

1 003

1 203

909

1 083

975

Josephsbu

324

408

446

422

436

Kvinen

260

259

348

433

355

198

197

218

296

255

Lakkenstova

Tjønndalen

1 247

937

1 155

1 409

1430

Sum hytter sør

4 943

5 111

5 024

5 678

5 474

534

756

668

476

591

8 537

9 225

8 064

Kristiansand

Belegg hytter 2015 og 2016

Mandal

t ved båttransport over Langevatn
* 5Ubetjent
= hytte uten proviant

Selvbetjent = hytte med proviant

DNT Sør bygger, drifter og vedlikeholder 12 hytter,
samt merker og rydder løyper i Setesdal Vesthei og Sirdal
Vest fra Kvinen mot Josephsbu.
Ved Sørlandskysten kan vi friste med to Kystledhytter på
Tømmerstø, fordelt på en hovedhytte og et mindre anneks.
Disse er basert på en leieavtale med Kristiansand kommune.
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Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til
Grønningen fyr utenom betjentperioden.
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9 173 10 357

Evje

Selvbetjent = hytte med proviant

Foto: Bjørn Andersen-Steinsland

2016

Bossbu

Totalt belegg

P
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P

4t

P

60 km

Kvinesdal

4t

3t

Valle

Brokke
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P
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Valle

Brokke

Taumevatn
(STF)

Utvikling i belegg (siste femårsperiode)

P

Stavskar

Riksvei 9

5t

P

3t

Bossbu

P

(STF)

3t

2t

Berg

Taumevatn
Storevatn
(STF)

6t

Stavskar

3t

8t
Svartenut

4t

3t

Hovden

5t

Setesdal

3t

Kringlevatn
(STF)
Bossbu

hytta

Flere skoler, lag og foreninger besøker våre bookinghytter.
Lakkenstova, Bjørnevasshytta og Gaukhei egner seg godt
til større grupper, samt Øyuvsbu i ukedager. Helgene på
Øyuvsbu er forbeholdt familier og vandrere på grunn av
dens beliggenhet og kapasitet. Grupper utgjorde 37,9 % av
totalt belegg på Lakkenstova og 76,6 % på Bjørnevasshytta i
2016.

50 km

Storevatn
(STF)

100 km

Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og tursenter ble Miljøfyrtårnsertifisert i
2006 og re-sertifisert i 2009 og i 2013. DNT Sørs
kontor vil bli re-sertifisert i 2017.

4t

94 km

På den store broa ved Håheller ble det gjort et tiltak med å
legge ut noen lemmer, men dette vil bli fjernet i 2017 slik at
broa ikke kan brukes av vandrere. Løypa legges om.

SloarosBjørnevass-

Sirdal

Broa ved Sloaros er fremdeles ødelagt, men det ble gjort et
tiltak med å feste tau i begge sider slik at det er mulig å forsere
broa som ligger brukket ned mot elva. Ny bro i 2017.

Sloaros
SETESDAL
VESTHEI
FRA HYTTE
TIL HYTTE
Hovden
5t P
Haukeliseter
I SETESDALSHEIENE

8t

94 km

DNT Sør ga i 2016 sin tilslutning til 7 høringsuttalelser
gjennom FNF, i forbindelse med
> Søknad om utslippstillatelse E18 Arendal-Tvede
> Konsesjonssøknad overføring Knabeåna/Sollisåna
> Innspill til oppstart av frivillig vern ti områder i Agder
> Revisjon av konsesjonsvilkår Sira-Kvina
> Klage på konsesjonsvedtak til Hovatn Aust vindkraftverk
> Konsesjonssøknad Stifoss og Søndeled kraftverk
> Planendring Jernes Fisk, Risør og Kragerø kommuner

Broer
Broa mellom Josephsbu og Pytten ble reparert i 2016.
Ny hengebro ved Bossbu.

Kringlevatn (STF)

Sirdal

FNF-Agder, er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjoner i begge Agderfylkene som jobber
for at natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt. På nasjonalt
nivå ble FNF etablert av Norsk Friluftsliv (FRIFO) hvor
DNT er medlem, samt Friluftsrådenes Landsforbund og
Samarbeidsrådet for naturvernsaker. FNF Agder har en
faglig rådgiver (koordinator) i 80 % stilling fordelt på de to
Agderfylkene. FNF Agder har kontor i DNT Sørs lokaler.

Sikringshytter
Vi har sikringshytter på alle hyttene bortsett fra på
Håheller. Den fungerer kun som nødbu om vinteren.
Dette fremgår på web og på DNTs kvistekart.
Overnatting iht vanlig DNT-tilbud sommerstid gjelder fortsatt.

FRA HYTTE TIL HYTTE
Haukeliseter
I SETESDALSHEIENE
50 km

Revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina var en annen
stor sak som DNT Sør har engasjert seg i, og levert egen
høringsuttalelse til NVE. Vilkårene har betydning for flere av
våre hytter i Setesdalsheia.

Risikovurdering på turer og arrangementer
Turledere og fagsjef foretar risikovurdering iht DNT-standard
på alle fellesturer, turdager, basecamper og overnattingsturer.
Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer med DNT
Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer.
HMS gjennomgås ved bygging av nye prosjekter.

Setesdalsheiene og Sirdalsheiene er hele Sørlandets
fjellområde, med korte avstander fra bygd og by.
Vakkert og attraktivt, sommer som vinter, med urørte
fjell, hei- og fjellskogsområder mellom 800-1400 moh.
250 kilometer rødmerkede turløyper og 12 velutstyrte
hytter står klare til å ta i mot de som vil på fjelltur på
Sørlandet.
210 km kvistede
løyper trygger
SETESDAL
VESTHEI
fremkommeligheten om vinteren for den skiglade.

Belegg på våre hytter
Å kunne gå fra hytte til hytte er et velkjent begrep i Norge.
DNTs medlemsforeninger gjør en formidabel innsats
med å tilrettelegge for fotturister og skigåere i den norske
fjellheimen.

Jan

Feb

2015

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

2016

Hvert år blir hyttene og løypene vedlikeholdt, og målet er
at det blir foretatt kvalitetsheving av én hytte, i prioritert
rekkefølge.
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BYGGEPROSJEKTER/VEDLIKEHOLD

Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer
Vinter ‘16

Sommer ‘16

2016

Sloaros

261

369

630

Bjørnevass

298

570

868

Stavskar

180

324

504

Bossbu

318

1260

1578

Svartenut

157

555

712

1214

3078

4292

Øyuvsbu

333

1417

1750

Håheller

22

251

273

Gaukhei

237

738

975

Josephsbu

177

259

436

Kvinen

97

258

355

Tjønndalen

44

211

255

Sum hytter nord

Lakkenstova

584

846

1 430

Sum hytter sør

1 494

3 980

5 474

Sum gjestedøgn

2 708

7 058

9 766

27,7 %

72,3 %

Andel

Vinterbesøket på hyttene økte med 3,5 % i forhold til året
før. Sommerbesøket økte med 16,6 %, særlig på hyttene
Stavskar, Bossbu og Svartenut.
Alle hyttene står åpne hele året, med unntak av
Bjørnevasshytta, samt hovedhytta på Gaukhei vinterstid. Det
er restriksjoner på noen hytter i reinsdyrjakta fra 20.8. til
30.9. Bossbu har hatt en økning på 70,7 % dette året og det
påvirket også Stavskar og Svartenut.
De andre hyttene har hatt jevnt belegg på samme nivå som
2015, mens på Sloaros har det vært en økning på 34,6 %.
Vinterkvisting
Kvistingen var ferdig til skolens vinterferie i uke 8. Løypene ble
kvistet med naturkvist i åpne områder, og med bambus hvor
det er vegetasjon. Alf Tronstad leverte naturkvisten.
Nasjonalt skiltprosjekt
Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der
Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap
gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak
knyttet til turruter. Tiltakene skal være i overenstemmelse med
retningslinjer i ny merkehåndbok fra 2013. DNT Sør
startet det praktiske arbeidet i 2015 og gjennomførte mer i
2016 med oppsetting av nye skilt og informasjonstavler ved
inngangen til fjellhyttene. Arbeidet fortsetter i 2017.
Transport
Vintertransport foregår med scooter. Vi har avtale med lokale
grunneiere som leverer utstyr, gass og proviant til hyttene.
Frank Flodquist besørger båttransport over Langevatn ved
Ljosland. Det forenkler adkomsten til Gaukhei, og gjør turen
opptil tre timer kortere enn å gå rundt Langevatnet.
Ved byggingen av ny bro ved Bossbu ble det brukt helikopter
til frakt av materialer og utstyr.
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Det største prosjektet i 2016 var byggingen av
ny hengebro ved Bossbu, ved utløpet av Låghellervatnet.
Den gamle broa nærmere Botnsvatn ble revet.
Ny løype er merket fra Bossbu til broa og sørover mot
Svartenut. Hengebroa er et pilotprosjekt i DNT Sørsammenheng og ble godt beregnet av prosjektleder Bjørn
Brandtzæg i samarbeid med rådgivende ingeniør hos Dagfinn
Skaar AS. Broa er 35 meter lang og har 25 lemmer á 1,4 m
som er festet til vire, og med brotårn på hver side.
Disse frivillige var med på prosjektet:
Bjørn Brandtzæg prosjektleder, Torfinn Aarstøl byggeleder,
Arne Rislaa, Dag Martin Amundsen, Ole Eidet, Inger Voie,
Helge Kristiansen, Per Øen, Bjørn Andersen-Steinsland.
Kostnad:
370 000,Frivillig arbeid: 442 timer
Ny bro ved Stegil – løype mellom Pytten og Josephsbu
Broa ble ødelagt av is og snø vinteren 2014 og bygget
opp igjen sommeren 2016.
Telefonstolper og andre materialer ble fraktet inn med
helikopter, stolpene gitt av Agder Energi.
Dugnad: Grunneier Frank Flodquist, Jan Ove Flodquist,
Torgeir Uleberg, Inge Tjøm.
Kostnad:
15 000,Frivillig arbeid: 50 timer
Bjørnevasshytta
Nytt Led-lys anlegg ble installert på dugnad av Bjarne Fidje.
Reparasjon av taket både innvendig og utvendig over toalettet
(ny lyre ble montert). Dugnad: Torfinn Aarstøl, Alf Tronstad.
Josephsbu
Her ble det gjort en ganske omfattende jobb med reparasjon
av utvendig kledning på sørsiden, satt inn ny dør i hunderommet, reparert terrasser og snekret nye, malt vinduer
innvendig, demontert takrenner og montert beslag på pipene.
Dugnad: Frode Jacobsen, Terje Nandrup.
Gaukhei
Nye torvsekker er lagt på hovedhytta og Førerbua. Nytt laminatbelegg på gulvet er lagt på høyre soverom i «sovehuset».
Dugnad: Øyvind Eftevand, Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg,
Turid Dyrstad, Helge Kristensen, Ellen Knutsen, Inger Tønne,
Marit Grindheim, Tora Trydal, May Lill Voll.
Sloaros
Nytt laminat gulvbelegg ble lagt i kjøkken/stue og gang på
hovedhytta samt ny trapp fra stue til gang.
Dugnad: Kristin Andersen, Hilde Berntsen, Kim-Andre
Nomeland Thorstensen, Arne Thorstensen.

Øyuvsbu
Eksisterende inngangsdør blendet, montert ny inngangsdør
til høyre hvor det tidligere var inngang til bod og do. Utbedret
innvendig med vegg for å skjule søppeldunker. Ny rømningsdør i enden av soveromsfløyen og ny utvendig trapp mot sør.
To plastcontainere fløyet inn med helikopter for oppsamling
av doavfall. Veden ble i år fløyet inn med helikopter.
Dugnad: Jan Erik Liene, Robert Larsen.
Merking av sommerløyper
Det har aldri blitt merket flere løyper på en sesong som i
2016. Også langløypene fra Lakkenstova til Kvinen og
Haukeliseter til Bjåen ble merket, det gjenstår 1/3 av den
sistnevnte som gjøres ferdig i 2017. Følgende løyper ble
re-merket:
> Ljosland (Kvernevatn) – Lakkenstova
> Lakkenstova – Kvinen
> Pytten – Josephsbu
> Kvinen – Josephsbu
> Josephsbu – Gaukhei
> Gaukhei – Sandvatnet (noe gjenstår)
> Øyuvsbu – Håheller
> Håheller – Sandvatn
> Bossbu – Kringlevatn
> Stavskar – Bossbu
> Berg – Stavskar
> Krossloskaret – Sloaros
> Haukeliseter – Langsæ
> Langsæ – Bjåen (noe gjenstår)
> Tjønndalen – Øyuvsbu
> Donsen – Kvinen (noe gjenstår)
Frivillige løypemerkere: Dag Arntsen, Marit Eik, Paul Joreid,
Lene Merete Joreid, Bente Hansen, Christiane Jurick, Bente
Aateigen, Tone Rognlid, Camilla Tofteland, Asborg
Konnestad, Finn Eikeland, Ellen Britt Engelstad, Ingfrid
Hamre, Inger Lygre, Sissel Bø, Erling Skaar, Magne Dølemo,
Joar Kvaas, Kristian Knutsen, Kjetil Urdal, Hans Jacob
Kløvstad, Sylvia Grundig, Signe Klepp.

Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Bjørnevasshytta: 820 moh – 30 senger

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Bossbu: 1030 moh – 27 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Kvinen: 720 moh – 37 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

Tømmerstø: 15 moh - 8 senger

Tømmerstø : 15 moh - 4 senger

Hyttevakter påske og sommer
Det var hyttevakter på følgende hytter i påsken:
Sloaros, Bossbu, Øyuvsbu, Gaukhei, Josephsbu og
Lakkenstova.
På Sloaros ble det laget vafler for salg et par dager.
Tradisjonen tro ble det servert bløtkake på Josephsbu og
Bossbu påskeaften.
Hyttevakt sommersesong: Bossbu, Øyuvsbu, Gaukhei.
På Gaukhei ble det bakt rundstykker og boller for salg til
gjestene.
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DUGNAD

AKTIVITETER

Uten dugnad stopper DNT Sør og DNT Norge.
Både kulturelt og økonomisk er det avgjørende for
DNT å ha mange frivillige med på laget.

Totalt antall dugnadstimer i DNT Sør endte på 16 271 timer
i 2016 (14 700). (Tall i parentes er fra 2015.)
Dette kan vi regne om til over 9 årsverk.

Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Ordet dugnad ble kåret
til Norges nasjonalord i 2004. Nordmenn har en bevissthet
om at både store og små gjøremål er uttrykk for en egen
tradisjon med dype røtter i samfunnet. Dugnadsfolkene er del
av et stort, aktivt og sosialt fellesskap. Mulighetene for å drive
med frivillig arbeid er mange, behovet likeså.

Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 13 175 timer (11 800)
Turer, kurs og arrangementer: 2462 timer (2500).
Styrearbeidet: 634 timer (480)

Noen av oppgavene er klargjøring av hyttene før sommer- og
vintersesongene som innebærer nedvask, skifte sengetøy,
rydding i proviantlagre, tømme do, noe vedlikehold etc.
Prosjektledelse og praktisk hjelp ved bygging, ombygginger
og vedlikehold av hyttene. Rydding og merking av løypene i
fjellet, lage naturkvist til vintermerkingen. Turledelse, bidra
på arrangementer, være med i komitéer og hovedstyret.

Dugnadsprisen
Dugnadsprisen 2016 ble tildelt Bjarne Fidje etter
mangeårig, god og trofast dugnadsinnsats som elektriker
på mange hytter. Den ble overrakt på dugnadsfesten
8. februar 2017 på Bjørndalen gård.

TUSEN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE I 2016.

Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turglede i fellesskap
med andre, og bidrar til at både den enkelte og grupper
av mennesker får økt kompetanse og trygghet i å ferdes
i naturen. DNT Sør har turtilbud for alle i alle aldre, vi er
til stede med tilbud mange steder og vi har blant annet
seniorgrupper og turlag for barn og familier. DNT Sør har
fokus på godt kvalifiserte og sertifiserte turledere som leder
grupper i fjellet, på kysten og i nærmiljøet.
Gjennom DNT Sør sin aktivitetstilrettelegging i 2016 hadde
vi 306 turer med til sammen 9660 deltakere.
Videreføring av mer fokus på turer for voksne fortsatte i 2016
med bra resultat. Stadig nye søndagsturer ble arrangert i
Kristiansandsområdet, i Vågsbygdskauen og andre steder. De
første lange dagsturene i nærturgruppa for voksne ble testet
ut i 2016 med god deltagelse.

Utdanning av flere nye nærturledere må derfor fortsatt ha
fokus i 2017. DNT Sør sin leder i nærturgruppa Øivinn Bruce
har fått lederansvar for denne aktiviteten og utvikler stadig
tilbudet.
Arbeidet med å opprettholde nivået i det nyoppstarta Barnas
Turlag Lillesand fortsetter. De har gjennomført flere gode
arrangement i 2016 samt bidratt til enda flere arenaer for
de nasjonale turdagene Kom Deg Ut-dagene på vinteren og
høsten.
På større arrangementer er vi selv hovedarrangør i all
vesentlighet. Vår nasjonale turdag Kom Deg Ut-dagen er
blitt nokså kjent. På samme måte som OPPTUR for alle 8.
klassinger. Disse arrangementene er godt etablert og har
stabil deltagelse selv om været styrer mye i forhold til ønske
om enda større deltagelse. Vi opplevde stor økning på antall
deltakere i 2015, men betydelig svakere deltagelse totalt
sett i 2016, og dette forklares med meget dårlig vær på
vinterarrangementene.

Fatbikesykling til Sloaros

Nye senger på Bjørnevasshytta
Foto: Piotr Susfal
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Vintercamp Ung på Bjørnevasshytta

BARNAS TURLAG

Nyhet i 2016 var oppstart av Barnas Turlag Æksjen. Dette
er en friluftslivgruppe for barn 4-8 år med deres foreldre.
Det er aktivitet annenhver uke og fokus er opplæring i
basisferdigheter i friluftsliv. Gruppa ble raskt fulltegnet
(20 barn) og det er ventelister for å komme med.

Barnas Turlag er DNT Sørs tilbud til alle barn og deres
voksne turkamerater. Turlagene arrangerer for det
meste søndagsturer. I tillegg har vi arrangert Fjelleir for
10-12-åringer på Øyuvsbu (25 deltakere).

Barnas Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning
framfor tilbakelagt distanse.

Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand,
Vågsbygd, Vennesla, Mandal og Lillesand. Turlagene i Søgne,
Evje og Randesund må det jobbes videre med for å etablere.

2012
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Barnas Turlag Æksjen

DNT UNG
DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet bød blant
annet på vintercamp ved Bjørnevasshytta (7 deltakere),
Sommercamp på Bjørnevasshytta (20 deltakere) og Newton
Camp (22 deltakere) på Bjørnevasshytta. Et bra år med
ungdomsaktiviteter.
Vi har tro på fortsettelsen med utvalgte camper og
tilrettelegging av Bjørnevasshytta med utstyr osv. slik at lag og
foreninger kan ta med sine ungdommer dit. Målet er at de skal
kunne være selvgående og benytte alle fasiliteter. Vi har satt
i gang satsing på turer for eldre ungdom. For unge mellom
17 og 26 år har vi gjennomført grunnleggende turlederkurs
og hatt turplanleggingssamling. Håpet er eget turprogram i
2017 for denne gruppa.
Deltakelse DNT Ung inkl. Opptur, Basecamp Fjell
og Newton Camp
2012
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Opptur
Nasjonal turdag for 8. klassinger 4. mai. 1100 elever fra 11
skoler i Kristiansand gikk en rundtur på en mil fra Jegersberg
i Kristiansand via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter
underveis; vardebygging, gjetteoppgaver, smerteterskel –
oppgave med klesklyper i ansiktet. Vi takker for samarbeidet
med Midt-Agder Friluftsråd som stiller opp hvert år.
Noe nedgang i deltakere skyldes kollisjon mellom
tentamensdag for skolene og OPPTUR sin faste dag.
Newton Camp
I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Tekna
fortsatte vi prosjektet for ungdom i alderen 13–16 år.
Utgangspunktet var en lærerik aktivitetscamp med fokus
på naturfag utendørs. Arenaen for vår camp er som alltid
Bjørnevasshytta i Valle i Setesdal i begynnelsen av høstferien.
Åtte studenter fra UiA hadde ansvar for den naturfaglige
biten. Campen samlet positive ungdommer som ble engasjert
i prosjektet med tema ”krefter til fremdrift”. Det ble bygget
tre ulike båter med ulik motor. Båtene ble drevet frem av
damp, elektromagnetisme og gass. DNT Sør la også til rette
for en rekke aktiviteter: Matlaging på bål, ulike ”71 grader
nord”-aktiviteter i gruppevis konkurranse, kanotur på Store
Bjørnevatn og topptur til Reidalsristi.
Newton Camp er en suksess hvert år, noe vi selvsagt
viderefører i 2017. I år hadde vi stor interesse blant ungdom
og måtte dessverre si nei til flere på venteliste da campen ble
fulltegnet og vel så det.
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Fellestur i Rondane
Foto: Eilif Johanssen

FJELLSPORT
DNT Fjellsport står for et aktivt og sikkert friluftsliv med særlig
vekt på brevandring, klatring, padling, tinderangling, fjell- og
toppturer både til fots og på ski. Dette er for de mest erfarne
og kompetente DNT-medlemmene som liker utfordringer.
Utvikling deltakelse ved DNT Fjellsport
2012

En ny struktur i DNT Sør sin Fjellsportgruppe ser ut til å
fungere bra. Vi har gått bort i fra et fast styre, men inviterer
alle ressurspersoner i denne gruppa til å melde inn turer
de har ønske om å koordinere.
Videre har vi et godt samarbeid med Aust-Agder Turistforening og deres fjellsportgruppe. Det betyr i praksis at
begge disse gruppene får et utvidet turprogram og mer
deltagelse.
Disse faktorene ville gitt vekst også i 2016 dersom vi ikke
måtte avlyse turer pga. dårlig vær.

2013

Generelt bra deltagelse på turene som settes opp, men vi har
hatt en liten nedgang totalt sammenlignet med 2015.

2014
2015
2016
20

FELLESTURER

NÆRTUR

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller
vinter. Alt er tilrettelagt og turleder er inkludert. Våre dyktige
turledere har tatt turlederutdanning hos oss, og de gjør
godt forarbeid med tilrettelegging av reiserute, beskrivelse
og informasjonsmøte i forkant, i tillegg til å gi trygghet
underveis. Turleder lager også risikovurdering av sin tur og får
attestering/godkjenning av fagsjef før tur.

Satsing på lokale turer med turleder fortsatte i 2015, og
vi videreutviklet konseptet i 2016. Tanken er at turene
skal foregå i de områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt
populært. Vi har nå fått opp god gjennomsnittlig deltagelse
på disse turene. Utdanning av flere nærturledere ble satt i
gang i 2016 og fortsetter i 2017.

Turer som vintertur i Setesdal Vesthei, 5 stjernor i Sylane
og vandre- og topptur i Rondane var nok de mest populære
turene. Videre prøvde vi ut noen nye konsept som også fikk
meget god deltagelse: Lange dagsturer til Lista (Vondestien
med 51 deltakere), klatretur opp Via Ferrata Straumsfjellet
(fulltegnet med 12 deltakere) og dagstur til Lordehytta med
31 deltakere.

Vi satte opp 43 dagsturer i ulike områder i Kristiansandsregionen med gjennomsnittlig 33 deltakere pr. tur.
Trilleturene i Kristiansand måtte vi etter hvert legge ned pga.
manglende turleder. Her har vi nå kontakt med en ny, som
starter opp igjen etter påske 2017. Vi opprettholder trilletur i
Mandal med tur en gang i måneden. Her har deltagelsen vært
bra med et gjennomsnitt på 10 deltakere. Ny turleder startet
her i 2016.

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs Nærturer
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Fjellsportstur til Sæbyggjenuten
Foto: Turid Dyrstad
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Kom Deg Ut-dagen Mandal
Foto: Bjørn Andersen-Steinsland

TUR PÅ DAGTID

DNT SENIOR

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og det er mange
ganger over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste.
En pen økning i 2016 med til sammen 759 deltakere i løpet
av året.

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og
kreative i valg av turmål, og hvert halvår lages det et velfundert
og meget populært turprogram. Seniorgruppa inviterer også
til utenlandstur, og her gjelder påmelding iht. «førstemann til
mølla».

Utvikling Tur på dagtid

Utvikling deltakelse i DNT Senior

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016
100

200

300

400

500

600

700

500

1000

1500

2000

2500

NASJONALE TURDAGER OG
ARRANGEMENTER SAMMEN MED ANDRE

Deltakelse på nasjonale turdager og arrangementer

I 2016 deltok over 50 000 mennesker på de nasjonale
turdagene når vi ser hele landet under ett. Målet er å blåse liv
i den enkle søndagsturen i nærheten av der folk bor og gi folk
en smakebit på både friluftsliv og DNT.
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2014

Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, men trakk bare rundt 1000
deltakere i 2016 pga. dårlig vær på vinterarrangementene.
Deltagelsen var henholdsvis 174 vinter, og 780 høst.
Våre vinterarrangement var på Høgås i Evje og Hornnes,
Hålandsheia i Mandal, og Bendiksbukta i Kristiansand.
Høstarrangementene fant sted på Bragdøya i Kristiansand,
Hålandsheia i Mandal og ved Ogge i Iveland. Alle var i
regi av Barnas Turlag med støtte fra administrasjonen.
Takk til samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag, Kristiansand
Husflidslag, og Otra IL for hjelp til gjennomføring av Kom
Deg Ut-dagene i 2016.
I løpet av 2016 har DNT Sør vært meget aktive ved
samarbeid med andre på åpne arrangement som Lislefarmen
i Setesdal, Heiedagane i Setesdal, UiA løpet i Kristiansand
for å nevne noe. Vi har også vært meget aktive som
foredragsholdere på andres arrangement, med 11 foredrag
i løpet av 2016. Høydepunktet i foredragsrekken var 40 min
foredrag for 500 feststemte terrengkarusell-deltakere på
deres årsavslutning på UiA.
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NATURLOS
Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren
til Midt-Agder Friluftsråd. Solsnuturen på Odderøya i
Kristiansand også. I alt 28 turer var Naturlosturer i 2016
(26 i 2015).

Seniortur på Flekkerøya
Foto: Endre Mjåland
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Buldring med DNT X-Ung
Foto: Sondre Rua Dokken

SKOLE, KURS OG X-UNG

DNT Sør tilbyr en rekke kurs: Kart og kompass, GPS,
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for å
nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, skoler og
bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid med
Kristiansand Katedralskole Gimles friluftslivslinje (KKG) gir
kompetansedeling begge veier. Elever får DNT-utdanning, og
vi får bl.a. noen ressurser ekstra på arrangementer.
Samlet kurs- og skoleaktivitetaktivitet i 2016:
> Sommerturlederkurs for 3. klasse på KKG – Det ble
utdannet 6 godkjente elever.
> 6 skolebesøk på ungdomsskoler.
> 2 skolebesøk på videregående skole.
> OPPTUR med 1100 8. klassinger.
> Varde- og merkekurs, grunnkurs skred.
> 2 møter i styringsgruppa for skolesatsing i DNT sentralt.
> Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for
Agder Folkehøgskole, 30 deltakere.
> Newton Camp på Bjørnevasshytta og 8 studenter i praksis
hos DNT Sør (PPU).
> Foredrag om DNT Sør for en friluftsklasse ved Oddemarka
ungdomsskole, 22 elever.
> Ambassadørkurs for DNT Sør medlemmer.
> Vinterturlederkurs kombinert med toppturkurs.
> Grunnkurs havkajakk i samarbeid med Wannado ved Roar
Laugerud.
> Grunnleggende turlederkurs for ungdom 17-26 år.
> Foredrag på Bedriftsidrettens årsavslutning (500 		
deltakere).
> Foredrag på Energiverket, Kristiansand Kommune. I
tillegg 10 foredrag i større og mindre sammenheng.
> 4 praksisstudenter fra UiA og folkehelse bachelor utredet
DNT Sør sitt fokus på mangfold av deltakere på aktivitet og
aktivitetstilrettelegging på Lakkenstova.

PROSJEKTSTILLING X-UNG
Vi hadde vintercamp på Bjørnevasshytta i februar, med 7
deltakere i alderen 12 til 16. De fikk erfare at det lå mer
arbeid bak det å være på hytte på den tiden av året enn
sommerhalvåret. Enten det var å holde varmen eller hente
vann. Vi gikk trugetur i dyp løssnø opp til Kleivsnuten på
mandagen, og gravde nødbivuakk i sterk vind på kvelden.
Neste dag var det dagstur opp Holfjell med nistepakke og
spenstig nedkjøring. Middagene smakte veldig godt disse
dagene. Avslutningsdagen var det skileik og alt sammen kan
ses på DNT Sørs YouTube-kanal.
Kanoturen til Rogelåni var et høydepunkt. Været var aldri
bra, men stemningen var god og turen var en fin opplevelse
med en fersk DNT Ung-gjeng. Det må være lov til å håpe
på flere turer med disse folka. Kanoene ble padlet i regn og
opphold. På stille vann og bølger, litt i stryk og båret på land.
Sandstrand i verdensklasse, med en badetemperatur som ikke
var noe særlig. Mer vaffeltemperatur.
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Samarbeidet med skolene i regionen har vært knallbra. Det
har vært flere utedager og aktiviteter både rundt skolen og i
fjellet. Bjørnevasshytta har blitt brukt flere ganger av lokale
skoler.
Samlet aktivitet X-Ung i 2016:
> Utedag med 1.-4. klasse på Hylestad skole. Det var
natursti, matlaging på bål og 50-leken. Vi hadde fokus på
fjellvettreglene i naturstien fordi de skulle framføre dem på
bygdekvelden senere.
> Toppturhelg på Stavskar. Dette var en helg hvor vi holdt
kurs med fokus på topptur. Trygge veivalg, skred og utstyr.
> Vintercamp for ungdom på Bjørnevasshytta. Vi hadde
7 deltakere med på vintercamp, og det blei en kjempebra
opplevelse.
> Skidag med voksenopplæringa i Valle sammen med
Valle IL og frivillighetssentralen.
> Utedag med 5.-7. trinn på Hylestad skole.
> Valgfagklassen for natur, miljø og friluftsliv i Valle og
Bygland. Dagstur og sti bygging med Valle og kanopadling
med Bygland.
> Aktivitetsdag på Helle Camping. Det var kanopadling,
orientering, jurklutkasting, balansebom og sette opp lavvo.
Buldring i Homme på kvelden.
> Tur og aktiviteter på Bjørnevasshytta med 10. klasse
Bykle skole.
> 8. og 9. klasse på Bykle skole på Bjørnevasshytta. Fleire
aktiviteter, matlaging og kanopadling.
> Basecamp fjell på Bjørnevasshytta. For andre året på rad
med full deltagerliste. Veldig gjennomført arrangement.
> Kanotur for 17-26 åringer til Rogelåni med overnatting i
lavvo.
> Nattinaturen på Bygland. Leik og aktiviteter.
> Lislefarmen med natursti og “gjett vekta på 		
ryggsekken”.
> 25 timer med undervisning på Valle skole i faget natur,
miljø og friluftsliv. Dette er en kjempegod måte å komme i
kontakt med ungdom fra Setesdal, og har ført til lokal
deltakelse på andre DNT Sør-arrangementer.
> Kom Deg Ut-dagen på Bragdøya, Kristiansand. Var
kanoansvarlig på et kjempearrangement.
> Heiedagane, et årlig arrangement i Setesdal. Bidro på
arrangementet hvor ungdomskolen får en tilrettelagt dag
med læring og aktiviteter. DNT Sørs kanoer ble benyttet.
Gjennomførte 3 kveldsarrangementer med stisykling i
Valle.
> Newtoncamp er full, og i år er det flere deltakere som er
lokale.
> Utedag med unge flykninger på Evje, orienteringsløp og
matlaging på bål.
> Turlederkurs for en ung gjeng.
> Utedag med Hylestad skole, matlaging på bål, eventyr og
mer.
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BUTIKK OG TURSENTER

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016

Utvikling brutto omsetning i butikk
DNT Sørs Tursenter er medlemmenes eget kompetansesenter
for tur og friluftsliv, og fungerer som en viktig arena for
medlemsverving og synliggjøring av hele vår virksomhet.
Vår turbutikk tilbyr mye av utstyret du trenger for at turen
skal bli trygg og komfortabel. Her finner du bekledning og
turutstyr av god kvalitet fra anerkjente leverandører, i tillegg til
Sørlandets største utvalg av turkart.
Igjen hadde vi omsetningsvekst i turbutikken. De fire første
månedene bød på store utfordringer med synligheten
i forbindelse med totalrenovering av nabobygget mot
Markensgate. Men med stor innsatsvilje og en bra sommer og
høst klarte vi å ta igjen underskuddet vi hadde pr 1. mai, og
budsjettet var nådd før året var omme.
Vi ønsker å styrke vår posisjon i markedet og øke
oppmerksomheten rundt vår flotte butikk. Handledager
med gode tilbud, og varierte foredrag er et av virkemidlene.
I 2016 inviterte vi til handledag 17. mars, 16. juni og
24. november. Foredrag om toppturer i Setesdalsheiene og
kajakk på Sørlandskysten var en del av tilbudet to av kveldene.
15. november arrangerte vi foredrag med turoperatøren
Hvitserk, og 55 personer kunne nyte historier og bilder fra
Kilimanjaro, Stok Kangri, Aconcagua og Elbrus. Butikklokalet
var bokstavelig talt fullt av fornøyde folk.
DNT Sør deltar i DNTs varesamarbeid, hvor medlemsforeningene sammen kommer fram til velbegrunnede
vareinnkjøp og gode innkjøpsavtaler. Dette gjør at

>
>
>
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DNT arbeider for å tilrettelegge for friluftsopplevelser for alle.
T-merkede stier viser vei til hytter i fjell, skog og langs kysten.
Et mangfold av aktiviteter inspirerer tusenvis ut i naturen hvert år.
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medlemmene våre kan nyte godt av gunstige medlemsrabatter.
DNTs felles nettbutikk (administrert av DNT Oslo og Omegn)
er stadig i vekst, og benyttes av medlemmer over hele
landet. Overskuddet blir fordelt mellom foreningene etter
medlemstall.

Foto: Ola Roalkvam
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RESULTAT OG BALANSE
RESULTAT
Alle tall i NOK

NOTER

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
1
Salgsinntekter		
Kommersielle inntekter		
Offentlig støtte og fond		
Sum driftsinntekter		
Driftskostnader
Varekostnader
1,2
Lønnskostnad
3
Ordinære avskrivninger
4
Markedsføring og profilering		
Annen driftskostnad
3
Sum driftskostnader		

31.12.2016

31.12.2015

3 179 400
3 944 000
35 808
2 045 133
9 204 341

3 113 468
3 685 941
112 692
3 463 602
10 375 702

3 197 683
3 541 633
99 900
230 462
1 945 271
9 014 949

4 375 301
3 475 149
80 612
336 793
1 853 859
10 121 714

189 392

253 988

60 158
12 115
72 273

107 812
17 522
125 334

10
10

52
52

NETTO FINANSPOSTER		
ORDINÆRT RESULTAT		

72 262
261 655

125 282
379 270

ÅRSRESULTAT		

261 655

379 270

OVERFØRINGER
Tillagt egenkapital/fond		
SUM OVERFØRINGER		

261 655
261 655

379 270
379 270

DRIFTSRESULTAT		
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekter		
Annen renteinntekt		
Sum finansinntekter		
Finanskostnader
Annen rentekostnad		
Sum finanskostnader		

BALANSE PR. 31.12.2016
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Hytter
4
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
4
Sum anleggsmidler		
Omløpsmidler
Lager av varer
2
Kundefordringer		
Bundne bankinnskudd
5
Bankinnskudd, kontanter		
Sum omløpsmidler		
SUM EIENDELER		
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Fond
6
Sum opptjent egenkapital		
Sum egenkapital		
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Skyldig offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld
1,7
Sum kortsiktig gjeld		
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NOTER

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi
(Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for
nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Skatt
Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

NOTE 1 > KONTINGENTER
Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 65 932 i forhold til
forrige år.
Medlemstallet for 2016 endte på 7 277, som er en økning på 235 medlemmer.
DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en
medlemskapsavtale . For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 766 235 i 2016. Beløpet er beregnet ut fra en
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt.
Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1 586 543. Dette er inntekter som
gjelder regnskapsåret 2017. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

NOTE 2 > LAGER AV VARER
683 009
298 100
981 109

730 009
351 000
1 081 009

Lager av varer omfatter følgende poster:

938 312
62 679
8 085 076
758 868
9 844 934

926 961
4 939
7 494 864
555 774
8 982 538

Beholdning ved

10 826 043

10 063 547

6 561 364
6 561 364
6 561 364

6 299 710
6 299 710
6 299 710

177 031
284 028
3 803 620
4 264 679

141 385
241 654
3 380 798
3 763 837

10 826 043

10 063 547

2015

2016

31 960

61 431

Beholdning kart og bøker

145 428

113 260

Beholdning turtøy og utstyr

638 241

639 419

Varebeholdning hyttene

111 332

124 202

Sum varelager

926 961

938 312
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NOTE 3 > LØNNSKOSTNAD

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen oppført kostpris og ingen
balanseført verdi. Posten på kr 120 009 består av følgende:

Total ressurs inklusive de 100 frivilliges innsats utgjorde ca 16 årsverk i 2016.
Spesifikasjon av lønnskostnader

2015

2016

2 689 278

2 698 601

Arbeidsgiveravgift

428 282

438 843

Pensjonskostnader

308 114

337 445

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

49 475

66 744

3 475 149

3 541 633

Ytelser til ledende personer og revisor		
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse		

501 915

Nedskrevne hytter

9

Bjørnevasshytta

120 000

Kvinen

563 000

Sum anleggsmidler

683 009

Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen avskrives med 5% hvert år, som utgjør kr 47 000. Denne avskrivningsplanen ble endret i 2009.
Kvinen er i dårlig forfatning og det er søknadsprosesser i forbindelse med total revovering/oppføring av ny hytte. Det er ikke gitt
nødvendige tillatelser for oppføring av ny hovedhytte. Styret i DNT Sør mener at Kvinen ikke bør nedskrives før endelige planer
er godkjent. Kvinen benyttes fortsatt på ordinær måte i likhet med DNT Sør sine øvrige hytter.

Styremedlemmer		0

NOTE 5 > BUNDNE BANKINNSKUDD

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon		

56 222

Andre tjenester		

23 700

Samlet honorar til revisor		

79 922

Bundne midler utgjør pr 31.12.2016 kr 121 546. Tilsvarende i fjor var kr 104 178.

NOTE 6 > FOND

DNT Sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. DNT Sør har
etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen på
bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3 200 000 indeksreguleres i henhold
til den årlige konsumprisindeksen, som i 2016 var på 2,8%.

Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det er ikke
fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse.

Årets regulering utgjør kr 92 899, som da medfører at saldo på bufferfondet er kr 4 546 031 pr 31.12.2016.
Bufferfond

Hyttefond internt

Øremerkede midler

Sum egenkapital

4 453 132

1 706 577

140 000

6 299 709

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR
Hytter etc.

Driftsløsøre, inventar etc.

Sum

1 059 803

383 818

1 443 621

+ Tilgang

0

0

0

- Avgang

0

0

0

1 059 803

383 818

1 443 621

Oppskrivning 01.01

0

0

0

- Avgang

0

0

0

Oppskrivning 31.12

0

0

0

329 794

32 818

362 612

47 000

52 900

99 900

+ Avskr. på oppskrivning

0

0

0

+ Ekstraordinære nedskrivninger

0

0

0

Akk. av/nedskrivninger 31.12

376 794

85 718

462 512

Balanseført verdi 31.12

683 009

298 100

981 109

Anskaffelseskost 01.01

Anskaffelseskost 31.12

Akk. av/nedskrininger 01.01
+ Ordinære avskrivninger

Prosentsats for ordinære avskrivninger		

Egenkapital 01.01
+ Årets resultat
+ KPI regulering
Egenkapital 31.12

261 655

92 899

-92 899

0

4 546 031

1 875 333

140 000

6 561 364

NOTE 7 > ANNEN KORTSIKTIG GJELD
DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål.
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sør sitt regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sør sin
virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Totalt utgjør denne posten kr 1 850 327,
og er oppført under “annen kortsiktig gjeld”. Tilsvarende tall for i fjor var kr 1 696 289.
Kristiansand, 13. mars 2017

Jan Willy Føreland
Styreleder

Nina G. Reinhardt
Nestleder

12-25

Jon Amund Lund
Styremedlem
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261 655

Lena Vittali
Styremedlem

Frank-Werner Unsgaard
Styremedlem
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Den nye broa ved Bossbu
Foto: Bjørn Andersen-Steinsland

DNT SØRS ÅRSBERETNING

ÅRETS RESULTAT
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2016. Driftsresultatet
viser et overskudd på 189 392 kroner. Resultat finansposter
utgjør 72 262 kroner som gir et samlet årsresultat på
261 265 kroner. Overskuddet overføres til DNT Sør´s
hyttefond.
DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringer
er i bank. Bankforbindelsen er Sparebanken Sør.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPSPOSTER
Medlemskontingenten
Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde.
Kontingentinngangen viser en økning på kr 65 932 i forhold
til forrige år. Det vises til note 1.
Salgsinntekter
Økt belegg på hyttene ga også økte inntekter på overnatting
med 3,4% og proviantsalg på 17,7 %.
Driftsinntekter
Salgsinntekter og medlemsinntekter øker fra foregående
år med 323 991,- . Offentlig støtte og fond reduseres
med 1 135 361,- først og fremst grunnet stort tilskudd til
hyttebygging i 2015.
Driftskostnader
Varekostnad reduseres fra foregående år med 1 177 618,først og fremst grunnet kostnader til hyttebygging i 2015.
Avskrivninger
Kvinen avskrives med 5% hvert år, som utgjør kr 47 000.
Kvinen er i dårlig forfatning og det er i 2016 vedtatt at vi
ønsker å bygge nye hytter på Kvinen. Det er planlagt å rive
hovedhytta på Kvinen i 2017 dersom dispensasjon fra
reguleringsplan og byggetillatelse innvilges. Styret i DNT Sør
mener at Kvinen ikke bør nedskrives før endelige planer er
godkjent. Kvinen benyttes fortsatt på ordinær måte i likhet
med DNT Sør sine øvrige hytter. Dersom søknader om riving
og nybygging innvilges vil Kvinen nedskrives til kr 0
i regnskapet for 2017. Dette vil medføre at regnskapet
for 2017 vil belastes med en ekstra kostnad tilsvarende
resterende verdi.

ORGANISASJON
DNT Sør har hatt tre faste ansatte gjennom hele året. I
februar tiltrådde ny daglig leder. En medarbeider i butikk
og turinfo har vært i 50 % midlertidig stiling. Av disse er tre
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kvinner og to menn. I tillegg har vi hatt to sommervikarer/
ekstrahjelp (1 kvinne og 1 mann). Alle med arbeidssted
ved kontoret / turbutikken i Kristiansand. I tillegg har vi en
treårig prosjektstilling i Valle fra august 2014 til juli 2017.
Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet når
vi rekrutterer ansatte og tillitsvalgte.
Det er et godt arbeidsmiljø i DNT Sør, og sykefraværet er
lavt. Kunstforening, samt støtte til innkjøp av arbeidstøy og
julemiddag for ansatte er blant våre arbeidsmiljøtiltak.
Organisasjonen går under “frivillige organisasjoner” og
hadde ikke klart arbeidet uten vårt dugnadskorps på omlag
130 personer. Med over 9 årsverk (16 276 timer) i 2016,
bidro våre mange frivillige i styre og komitéer, i turlagene, som
tillitsvalgte på hyttene, som turledere, i dugnadsgjenger på
hytteprosjekter og løypemerking, som hjelp ved kontoret og
som bidragsytere på arrangementer.
Den årlige dugnadsfesten i februar er en svært hyggelig
markering av innsatsen til samtlige.

DNTs VIRKSOMHET OG YTRE MILJØ
DNT Sør er Miljøfyrtårnbedrift for kontoret etter
resertifisering i mai 2013. Offentlig transport benyttes i
størst mulig grad til eksterne møter. Kontoret og butikken skal
re-sertifiseres i 2017.
Det er utarbeidet retningslinjer, miljøoppfølgingsprogram
iht miljøfyrtårnsordningen og sårbarhetsanalyser for
turistforeningens virksomhet i fjellet. Hyttene er dog ikke
sertifisert p.t.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som
truer driften av DNT Sør på kort sikt.
Brannsyn på hyttene skjer iht lovpålagte krav. Alle hytter
unntatt Håheller har sikringshytter. Håheller fungerer
imidlertid som nødbu i vinterhalvåret og merket av som
dette på DNTs kvistekart. DNT Sør sine løyper blir merket
og remerket etter behov og kapasitet hos de frivillige
løypemerkerne. Vinterløypene blir kvistet i henhold til
avtaler med grunneiere og det følges opp kontinuerlig fra
administrasjonen slik at disse løypene holder så bra kvalitet
som mulig. Vær og vind er usikkerhetsfaktorer knyttet til
vintermerking.
Arbeid med helse, miljø og sikkerhet ved gjennomføring av
turer, kurs og arrangementer følger innarbeidede rutiner
inklusiv risikovurdering og kompetansekrav. Dette iht. DNTstandard.

Våre turledere er DNT-utdannet og innehar høy faglig
kvalitet. Økonomisk risiko er forbundet med svingningene i
medlemstallet og tilskudd til aktiviteter, og større prosjekter
fra år til år. Vi er avhengig av offentlig støtte og fond, og vi
trenger drahjelp fra privat næringsliv for å greie våre mål.

Trender i folks reisevaner og været påvirker tilstrømming
og frafall på både hytteovernatting og antall medlemmer.
Videreutvikling av vårt gode tilbud og markedsføring av DNT
Sør sitt produkt er viktig i denne sammenheng. DNT Sør har
næringslivsforsikring hos Gjensidige.
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FRIVILLIGE OG ANSATTE

STYRE

PROSJEKTLEDERE

Leder: Jan Willy Føreland
Nestleder: Nina Gjærum Reinhardt
Styremedlemmer: Lena V. Vittali, John Amund Lund,
Frank-Werner Unsgaard
Varamedlemmer: Arild Syvertsen, Tom Bredesen

Bjørn Brandtzæg, Torfinn Aarstøl

		

Sloaros: Øystein Sauro
Øyuvsbu/Håheller: Olav K. Nomeland, Bjørgulv B Berg
Josephsbu/Gaukhei: Frank Flodquist
Tjønndalen: Johnny Langeid
Bjørnevasshytta: Torleiv Løyland
Stavskar/Bossbu: Torjus Berg, Ola B Berg
Svartenut: Ola S Nomeland
Lakkenstova: Kjell Ljosland
Kvinen: Kåre Nedland

RÅDGIVERE/KOMITÉER
Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet.
Skribent: Harald Flå

VALGKOMITÉ
Medlemmer: Marit Thorvaldsen, Erling Valvik, Ivar Mjåland,
Jostein Austvik

TILLITSVALGTE PÅ HYTTENE
Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn
Bjørnevasshytta: Mai Hilmer-Syvertsen, Eva Sørgaard,
Torfinn Aarstøl, Alf Tronstad
Stavskar: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Randi Harstad, Trond Harstad, Kristin Andersen,
Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle
Svartenut: Ole Eidet, Jan Ivar Haugland, Svein Urdal,
Anne Grete Drange
Øyuvsbu: Berghild Knarvik, Borghild Skuggestøl, Guri
Lidsheim, Jan Erik Liene, Stein Magnussen, Robert Larsen
Håheller: Vibeke Tjøm, Inge Tjøm
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Turid Dyrstad
Gaukhei frivillige rydd/vask: May Lill Voll, Marit Grindheim,
Tora Trydal, Ingunn Kvinlaug
Josephsbu: Inge Tjøm, Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen
Lakkenstova: Gudrun Furrebøe, Kari Spilling Ruud, Ole
Kristian Ruud, Kari Sønsteby, Øystein Skaar, Kristian
Mosvold, Astrid Solås
Kvinen: Sissel Bø, Erling Skårr, Ingunn Kvinlaug, Else Torunn
Qualben
Tjønndalen: Werner Gursli, Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Undsgaard, Bjørg Jernæs,
Wenche Storaker

LOKALE TILSYN PÅ HYTTENE
I SETESDALSHEIENE

TURLEDERE GJENNOM ÅRET
Barnas Turlag
Jean Salvesen, Torunn Omdal Stølen, Jostein Austvik,
Agnethe Hinna Hovdenak, Kyrre Sætren, Anne Berit Andøl,
Lena Verdal Vittali, Asbjørn Vittali, Kim Andre Nomeland,
Per Thomas Skaanes, Øivinn Bruce, Trine Klungland, Vetle
Kjærstad, Hedvig Malde, Eline Berg, Tonje Kvivik, Erlend
Borge, Åshild Hagane og Ingunn K. Skaanes og 9 elever fra
Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG valgfag friluftsliv) og
4 studenter fra UiA.
DNT Ung 13-16
Andreas Malz og 8 studenter fra UiA, Per Thomas Skaanes,
Sondre Rua Dokken, Wilko Jansen, Tonje S. Kvivik, Jean
Salvesen.
Fellesturer
Torleiv Nordgaarden, Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, Terje
With Andersen, Marit Thorvaldsen, Øivinn Bruce og Jean
Salvesen.
Nærturer
Øivinn Bruce, Frank-Werner Unsgaard, Ellen
Bergum, Øvre Setesdal Turlag, Anine Hansen.
Trilleturer med barnevogn, Mandal
Marianne Tilden.
DNT Fjellsport
Turkoordinatorer: John Zahl, Bjørg Kari Haugland, Turid
Dyrstad, Steinar Osmundsen, Hilde Furuborg og Unni
Thorkildsen.
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Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i
Senior I og Senior II.
Styret i Senior I
Per Bjørn Øen (leder), Jorunn G. Håland (nestleder),
Britt Austrud, Jan Arvid Berge, Sverre Hansen, Håkon
Kiledal, Fred Sæther, Kari Sønsteby, Inger Voie,
Ellen Øyehaug.
Styret i Senior II
Gerd Trægde Olsen (leder), Birgit Offergård, Signe Flaa
Stranden.
Koordinator for utenlandsturen: Svein Johanson
Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange og administrasjonen.

ADMINISTRASJON (lønnet personale)
Daglig leder: Bjørn Andersen-Steinsland (fra 1. februar)
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder butikk og tursenter: Mette Olsson
Medarbeider butikk, tursenter og kontor: Mona
Birkeland 50 %
Prosjektmedarbeider Setesdal: Sondre Rua Dokken
Sommer- og tilkallingsvikar butikk og tursenter: Thor
Carl Salvesen
Sommervikar butikk og tursenter: Viktoria Klaussen
REVISOR
iRevisjon, Kristiansand AS v/Kjell Arnvard
En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private
virksomheter.

Nye Bossbu i vinterdrakt
Foto: Eilif Johanssen

> GIR DEG KORTREISTE

TRYKKSAKER
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FRA SØRLANDET TIL SØRLANDET

SAMARBEIDSPARTNER PÅ
TRELAST OG BYGGEVARER
www.carlsenfritzoe.no
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