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Foredrag: <<Kryssing av Grønland - fra drøm til virkelighet»» vÆIege B. Rindal

Årsberetning for år 2018
Foreningens formål:

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

Referat fra årsmøtet for 2017
Årsmøtet i DNT Ringerike for året 2017 ble avholdt i Metodistkirken, Storgata 7, Hønefoss, torsdag 15.
mars 2018 kl. 1900. Tilstede: 58 medlemmer/ansatte.
Før selve årsmøtet var det informasjon om brannen på Vassfarkoi4 byggeprosjektene på Vikerkoia og
Hovinkoia, samt planene for jubileumsåret.

Årsmøtet:
1. Åpning
Styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim ønsket velkommen
Innkallingen ble godkjent.

2.

3.

4.

til

årsmøtet.

Valg av møteleder, referent, underskrivere av referat og tellekorps
Tom-Erik Bakkely Aasheim ble val$ til møteleder, og Hege Ballari Rindal ble valgt til referent.
Ole-Martin Høgfoss og Per H. Stubbraaten ble valgt til å skrive under protokollen.
Ole Anders Moskau og Torunn Mathisen ble valgt til tellekorps.
Årsberetning
Karsten Lien leste overskrifter i referatet fra arsmøtet for 2016 og årsberetningen for 2017 .
o Kommentar fra Ole Henrik Brekke om ikke alle æresmedlemmer bør nevnes. Svar: Kun
nålevende æresmedlemmer listes i årsberetningen.
o Kommentar fra Ole Henrik Brekke om at Vikerkoia mangler i oversikten under punktet om
koier. Svar: Karsten Lien beklaget glippen og lovte at dette skulle rettes opp*.
Årsberetningen ble enstemmig godkj ent.
*Etter årsmøtet er dette sjekket og tallene
for antall besøk totalt sett stemmer i årsberetningen.
Tallene for Vikerkoia i 2017 er for ordens sleyld: 285 overnattinger og 35 dagsbesøk
Revidert årsregnskap
Daglig leder Vibeke Tjøm gikk gjennom resultatregnskapet for

201"7. Årsresultatet var

Etterpå presenterte Vibeke !øm balansen for 2017. Sum egenkapital og gjeld er
kr 4 303 764,-. Egenkapitalen er kr 3 569 360,-.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

kr 177 418,-

Budsjett
Tom-Erik Bakkely Aasheim la fram budsjettet for 2018. Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt
med et underskudd phkr 372 000,-.
6. Valg
Valgkomiteen som vanligvis består av 3 personer har i år kun bestått av Torunn Mathisen. Torunn
Mathisen la frem komiteens innstilling om at det sittende styret tar gjenvalg for perioden 20182019. Hun sa også at det er viktig at andre melder seg til valgkomiteen nå som hun selv av
naturlige årsaker trekker seg og fremhevet samtidig viktigheten av både kontinuitet og
utskiftninger i valgkomiteen. Tom-Erik Bakkely Aasheim ledet valget under årsmøte og også han
appellerte til at andre nå vil ta på seg dette viktige vervet ettersom Torunn Mathisen trekker seg.
Valgkomiteens forslag til styre i DNT Ringerike for perioden 2018-2019:
Navn
Periode Årsmøte 2018

Verv

Leder:

Tom Erik B. Aasheim

Nestleder: Erik Lunde
Sekretær: Ive Langesæter

20t8-20t9
20t8-2020
20t7-20t9
20t7-20t9

Styremedlem: Karin Solberg
Styremedlem: Stina Borgli
Varamedlem: Karsten Lien
Varamedlem: Odd Tangen
Varamedlem: Finn Granum

20t8-2019
2018-20t9
20t8-20t9

Varamedlem: Daniel A. Holm

2018-2019

på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg

2018-2020

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tom-Erik Bakkely Aasheim Torunn Mathisen for sitt bidrag over to
perioder med sine seks år i valgkomiteen. Årsmøte ble avsluttet og kvelden fortsatte med kaffe,
kake og frukt før foredraget «Py'eneene på langs via GRl0» v/ Trond S§seth.
På vegne av foreningen takket

Referent: Hege Ballari Rindal
Hønefoss, 15.03.2018
Per H. Stubbraaten

rtgru.

Ole-Martin Høgfoss

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

Møter i DNT Ringerike:
Styremøter: 9 møter.
Sekretær Ive Langesæter trakk seg fra vervet iløpet av året. Nestleder Erik Lunde overtok som sekretær.
Varamedlem Karsten Lien ble nytt styremedlem.

Koiesjefmøte:

I

møte.

Møtefor stiansvørlige:

I

møte.

Turkomitdmøter: Her har det vært flere møter for hele komiteen, og en rekke uformelle samtaler. Finn
Granum har hatt hovedansvaret for turprogrammet.
Redaksjonskomitdmøter.'Det har vært flere møter og ellers har komitdmedlemmene jobbet mye på egen
hånd, til sammen 160 dugnadstimer inkl. møtene. Skauleisposten for 2019 ble sendt ut i desember 2018.
Medlemsbladet vårt ble med dette distribuert i god tid før tursesongen startet i2019. Komiteen har bestått
av redaktør Per H. Stubbraaten, Finn Granum, Axel Holt, Erik Lunde, Hege B. Rindal og Vibeke Tjøm.
Sommermøtet: Møtetble holdt på Hovinkoia 13. juni med22 deltakere. Den nye Loia ble på denne måten
markert åpnet selv om den offisielle åpningen ble noe seinere på høstparten.
Høstmøtet: Møtet ble holdt i Metodistkirken 1 . november med, 7 5 personer tilstede. Det ble vist bildeserier
fra Vassfarturen og Finnmarksvidda, og noen smakebiter fra turprogrammet for 2019 ble også lagt fram.
BjørnJohnsen fra Buskerud Fylkesfotoarkiv holdt foredrag om foreningens første leder Bernhard Bache.
Karin Solberg og Turid Bjørnum stod for bevertningen.
Julemøtet: Tillitsvalgte, komitdmedlemmer og turledere ble som vanlig invitert til den tradisjonelle
førjulsfesten som fant sted på Ringkollstua 6. desember, og 40 gjester møtte opp. Det ble julemat med
påfølgende kaffe og dessert. To elever fra Ringerike Folkehøgskole stod for musikalsk underholdning,
Erik Lunde stod for kveldens quiz og Axel Holt sørget for sanger.

Eksterne møter:
DNTs Lundsmøte ble avholdt i Oslo 8.-10juni. Fra DNT Ringerike deltok Tom-Erik Bakkely Aasheim,
Karin Solberg, Karsten Lien, Hege B. Rindal og Vibeke Tjøm.
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Administrasjonen har deltatt på ulike møter i DNT- systemet, og har påiatt seg oppdrag for ulike
organisasjoner i nærmiljøet og informert om DNT og DNT Ringerikes aktivitet. I tillegg har DNT
Ringerike engasjert seg i ulike sammenhenger som bl.a. årsmøte til Forum for natur og friluftsliv,
Steinsf orden vinterfestival, årsmøte Oslo og Omland Friluftsråd, utbyggingen på Turufiell i Flå,
Vassfardagen, Tyristrand-dagene, Verdensdag for psykisk helse og byttedag for utstyr og klær i samarbeid
med Cicero.

Ulike arrangementer:
på Vårsleppet, Felleshjøpet 21. april: Tom-Erik Bakkely Aasheim og Daniel A. Holm deltok, og
delte ut brosjyrer og markedsførte turtilbudet vårt for mange besøkende som var innom standen iløpet av

Stand

dagen.

Opptur, 2. møi: DNT Ringerike amangerte OPPTUR for niende gang i 2018. Elevene startet fra Borger i
Haugsbygd og gikk på godt merket sti og endte opp ved Fleskerud i Åsa. Før avslutning av
arrangementet ble det trukket ut flne premier. I alt 520 deltagende elever og lærere fra 9 ungdomsskoler i
distriktet vårt deltok. Flere fra seniorgruppa stilte velvillig opp på selve dagen i tillegg til Per H.
Stubbraaten, Tom-Erik Bakkely Aasheim og Vibeke Tiøm.
Ringeriksdagen, 2. september: Hege Ballari Rindal og Stina Borgli betjente standen som var plassert på
Søndre Torv. Det var mye folk ved standen, og både DNT-artikler og medlemskap ble solgt i tillegg til
informasjon om turer og aktiviteter.

I etterkant av Ringeriksdagen fikk vi en gave fra arrangørene pålydende kr. 10.000,- som var øremerket en
påskjønnelse til våre frivillige. Alle som hadde vært med på dugnad på Hovinkoia og Vikerkoia ble
invitert til middag på Tony's, og de som hadde bidratt på Friluftshuset ble invitert til rakfiskkveld på
Friluftshuset med overnatting for de som ønsket.
Kom deg ut-dagene:

1) Ringkollen,2l. januar: Vinterutgaven av Kom deg ut-dagen hadde undertittel «Tidenes
utebursdag>> i forbindelse med markering av l5O-årsjubileet til DNT. Dagen ble arrangert i
samarbeid med Skiforeningen med aktiviteter som skileik, popcorn på båI, pinnebrød og natursti.
Marianne Aasen og Christine Mathiesen var ansvarlige for dagen og i tillegg deltok Svein Roger
Thorsrud, Hege Ballari Rindal, Bjørn Even Gulsvik og Vibeke !øm. Arrangementet ble
gjennomført på en strålende kald vinterdag og samlet 250 barn og voksne.

2)

Friluftshuset i Åsa, 2. september: Ca. 100 bam og voksne deltok på arrangementet. Ringerike
Soppforening var med som gode samarbeidspartnere med informasjonsstand og sopptur, og DNT
Ringerike stod for informasjonsstand, pinnebrødsteiking, kaffeservering og natursti. Hege B.
Rindal, Bjørr. Rune Rindal, Hege og Bjørn Even Gulsvik deltok fra DNT Ringerike.

Ti på topp/Verdens aktivitetsdøg

Ti på topp-kampanjen ble igangsatt med markering under verdens aktivitetsdag 9. mai med stand på
Søndre Torv i Hønefoss i samarbeid med Ringerike kommune. Vibeke Tjøm solgte rykende ferske Ti på
topp-hefter til interesserte og bidro med turtips. Buskerud bedriftsidrettskrets er hovedarrangøren og med

20 varierte turer i forskjellige vanskelighetsgrader er dette blitt et tilbud som tiltrekker seg ulike
brukergrupper, alt fra barn til pensjonister og til de som tar 6n tur i uka. DNT Ringerike bidrar til
kampanjen med noen av postene, og turvaktmestere har vært Inger og Odd Tangen, Brit Olaug og ERrik
Monserud, Erik Lunde, Trond Olav Vassdal, Maria og Tom-Erik Bakkely Aasheim og Kjersti Hovland.
Som en liten takk for innsatsen til turvaktmesterne og lokale sponsorer ble det arrangert avslutning med
bevertning på Frivilligsentralen.

Klart

det går-prosj ektet

DNT Ringerike ble tildelt midler etter søknad fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir) til
Klart det går-turer for fierde år på rad. Målet med turene er å inspirere personer med funksjonshemninger
til å komme seg mer ut i naturen. I august 2018 arrangerte Hege B. Rindal for andre år på rad
aktivitetsdager i Tisleidalen på Golsfiellet på Merket, der fokus var hvordan man kan leve friluftslivet med
funksjonshemninger. Merket er i år også blitt samarbeidsparhrer for DNT som overnattingssted gjennom
historiske stølsruter. I tillegg til turen på Merket er det blitt arrangert ukentlige gå- og sykkelturer vår og
høst hvor Tove Merethe Tveter er ansvarlig.
Turprosj ekt med Villa' n

Dagny Sjursdotter, frivillig i DNT Ringerike, tok i juni 2017 initiativet til å invitere «giengen på Villa'n» i
Hønefoss på tur. Villa'n i Hønefoss er et kommunalt dagtilbud for alle med rusproblemer. Mars 2018
inviterte vi <<Villa'n» på ny.Denne gang til Ringkollen med ski, aking og båltur i samarbeidet med lærer
og elever ved Ringerike Folkehøgskole. DNT Ringerike ble høsten våren 2018 tildelt 30.000, - i midler til
prosjektet fra Extra - Stiftelsen. Pengene dekker transport og mat på turene. Fløsten 2018 arrangerte vi tur
til nye Vikerkoia. Disse turene har fliff svært gode tilbakemeldinger fra både deltakere og frivillige, og
prosjektet fortsetter i2019. Vi vet at rusmisbrukere i stor grad opplever å bli ekskludert fra de rommene
folk flest ønskes velkommen inn, og det å bli stemplet som uønsket og kriminell er vondt for mange. Vi
ønsker derfor som organisasjon å vise at de er velkommen med oss på tur, og at vi med det tar visjonen til
DNT; «Friluftsliv for alle» på alvor.

Ferskingkurs
DNT Ringerike vÆIege B. Rindal har arrangert to ferskingkurs for Foreldre og barn (8-12 år) i oktober.
Nærtur har vært i fokus med utgangspunkt fra DNT Ringerike siff nye sted <<Friluftshuseb> ved
Steinfiorden i Åsa. Barna lekte seg gjennom kurset bokstavelig talt med orienteringsleker, matlaging på
bål og kanopadling på fiorden. Orienteringsmodulen ble holdt i samarbeid med Fossekallen IL. Å
overnatte ute med barna under stjerneklar himmel var magisk! Det vil bli arrangert flere kurs i2019.
Byttedøg med Cicero

DNT arrangerte byttemarked for turklær og turutstyr på Hønefoss videregående skole på høsten. Dagen
ble arrangert i samarbeid med Cicero, senter for klimaforskning. Bakgrunnen er at de fleste av oss har
turklær og -utstyr liggende hjemme som vi ikke bruker og at markedet skulle gi folk anledning til å levere
det videre, bytte til noe annet eventuelt selge det videre. Nytt byttemarked vil bli arrangert i forbindelse
med Kom deg ut - dagen høsten 2019.
Vas sførs tien/Vas sfurt ur e n 2 0 I

I

En fuldig komite bestående av ledelse, samt alle sti- og koieansvarlige på strekningen Hønefoss

-

Fønhuskoia ble satt sammen våren 2016. Prosjektet fikk iløpetav åxet innvilget kr. 200.000,-, ogiløpet
av 2018 ble stien skiltet og merket. Det har blitt produsert eget turhefte for salg og diplom samt pin som
deles ut til de som gjennomfører turen. Vassfarstien ble høytidelig åpnet 25. august med markering på
Søndre Torv i Hønefoss i forbindelse med oppstart av Vassfarturen. Ordføreme fra alle de tre involverte
kommunene for stien deltok, og Hønefoss Ungdomskorps stod for musikkinnslag. Det var taler fra
styreleder i DNT Ringerike, komiteleder Ole-Martin Høgfoss og de tre ordførerne før tarfølgetpil 12
startet på turen mot Vassfaret. Hver etappe hadde to turledere som bidro med historiske og kulturelle
innslag underveis, og på alle koiene stilte koiesjefene og assistentene opp med matservering til turfølget.
En stor takk til alle de som bidro til at den første Vassfarsti-turen ble en stor suksess.

Andre saker som styret og administrasjonen har arbeidet med:
1) Wkerkoiø
Med god planlegging, og nok et godt samarbeid med Hedda Hytter, ble dette koieprosjektet giennomført
på en betryggende måte. Graving på tomta startet opp på vårparten, og siden gikk det slag i slag med
mange dugnadstimer og frivillige som deltok både på vedhogst, beising, innredning m.m. Det ble skifte av
koiesjef og assistent i løpet av året også siden koiesjef Ole Henrik Brekke og assisterende koiesjef
Henning Brekke ønsket å trekke seg. Ny koiesjef ble Erik Lunde med assisterende koiesjef Ragnhild
Gudim med ansvar for både gammel og ny Vikerkoie. Den nye Vikerkoia ble åpnet 29. september med 80
fremmøtte til tross for ruskete vær. Per - Erik Berge underholdt, Nils Øveraas overrakte gave fra DNT
Sentralt, og Helge Nordby overrakte gave fra Hedda Hytter og takket for godt samarbeide i
byggeperioden. Fra Hedda Hytter fikk vi dab-radio og en sponsoravtale som innebar at hele koia fikk
oppgradert innredningen med bl.a. nye senger.
2) Hovinkoia
Mange timer med forberedelser i form av hogst og fundamentering av såle var avsluttet da byggesettet for
den nye Hovinkoia ankom på varparten. Med god dugnadshjelp gikk det raskt å f;i stokkene på plass under
kyndig veiledning av lafteren Hans Otto Kaltenborn fra Gausdal Stav & Laft. Kjeiil Sudgarden har bidratt
med sine snekkerferdigheter i hele byggeperioden, og med hjelp fra mange frivillige stod den nye
Hovinkoia klar for åpning 12. august med 70 personer tilstede. Det var taler av styreleder og koiesjef,
musikalske innslag og til slutt dikt ved Ragnar Eriksen. Generalsekretær Nils Øveraas overrakte gave fra
DNT Sentralt, og ønsket til lykAe med ny koie ved Setertjem. Trond Bjorli fra Norsk Folkemuseum på
Bygdøy overrakte et gammelt bilde i glass og ramme av den gamle Hovinkoia fra 1941 .
3) Friluftshuset i Åsa
Dugnadsgjengen startet opp i januar, og møttes ukentlig hele vinteren igf ennom for å ffi satt Friluftshuset
god stand. Koiesjef Erik Stensbye og assisterende koiesjef Svein Roger Thorsrud fikk med seg en fin
dugnadsgjeng som stod på med maling, bygging av nytt wc og innredning. Vi fikk flere gaver i form av
både møbler og annet nødvendig utstyr, og i tillegg benyttet vi sjansen til h gSøre noen kupp på
loppemarkedet i Åsa på vårparten. Med stor aktivitet i DNT Ringerike, og åpning av to andre koier i
tillegg til Vassfarstien, ble offisiell åpning av Friluftshuset utsaff til2019. Vi har imidlertid flere navn i
hytteprotokollen allerede som vitner om både dagsbesøk og overnattinger, samt at Kom deg ut-dagen og
ferskingkurs har blitt lagt til stedet. Tilbakemeldingene er gode, og med varierte turtilbud i nærmiljøet,
kano-, og kajakkutleie og nærhet til Steinsfiorden ser vi fram til at huset blir hyppig benyttet spesielt av

barnefamilier.

i
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4) Vas sfar hoia/R

ø

de

K ors - hytt ø

Natt til 9. mars brant Vassfarkoia ned til grunnen, og politiet måtte henlegge saken uten å ha funnet
årsaken til brannen. Dette var en tragisk hendelse for oss i vårt jubileumsår, og ga noen nye utfordringer
med tanke på lansering av Vassfarstien hvor Vassfarkoia var et naturlig ovemattingssted. Ulike
alternativer ble vurdert, og løsningen kom da vi ble kontaktet av Flå Røde Kors om å leie deres hytte på
Veneli. En delegasjon dro på befaring, og fant raskt ut at dette var et godt alternativ inntil ny Vassfarkoie
kom på plass. Røde Kors-hytta ble åpnet i god tid før den planlagte Vassfarturen, og er nå godt innarbeidet
som overnattingssted.
Helt siden Vassfarkoia brant ned har det vært enighet om å at koia skulle bygges opp igjen på samme
stedet. Men i forbindelse med innhenting av grunneieravtaler for Vassfarstien har vi støtt på noen
utfordringer over Sørbølfiellet. Enkelte grunneiere her ønsker ikke merket sti, og vi har derfor en
utfordring om vi ikke lenger får merket stien fra Storekrak til Vassfarkoia. Ulike andre hyttealternativer
har derfor bliff vurdert, og oppbygging av Vassfarkoia har blitt satt på vent til vi har en løsning på denne
saken. Vi er i dialog med Flå kommune som ønsket å engasjere seg i saken slik at vi fortsatt kan merke
over Sørbølfiellet.
S)Sosiøle medier

Ved å være aktiv på sosiale medier har vi en god måte å inspirere alle til å komme seg ut, og gjøre det
enklere og mer intuitivt å ø i bruk vårt tilbud, og bli medlem i DNT Ringerike.
Sosiale medier er en perfekt kanal til å være i dialog med våre medlemmer, og vi kan svare på
kommentarer og meldinger innen rimelig tid. Vi skaper nærhet til eget tilbud, viser hva vi er stolte av og
ikke minst hvilke koier, dugnader, stier og aktiviteter vi holder på med. Vi skaper økt synlighet ogløfter
fram vårt eget (og andre foreningers) tilbud, og inviterer følgerne til å bli med på laget.

I løpet av året vedtok styret å engasjere Maria Tjøm i arbeidet med å drifte sosiale medier. Ved å ha en
person med ansvar for denne jobben oppnår vi kontinuitet i arbeidet, og ikke minst tilglengelighet overfor
medlemmene våre. I tillegg til innlegg og bilder på facebook og instagram blir alle spørsmål fra
medlemmene våre besvart innen rimelig tid. En egen publikasjonsplan er laget i såmarbeid med
administrasjonen, og vi håper at enda flere turledere, koiesjefer og frivillige bidrar med å sende inn bilder
og tekst fra aktivitetene våre.

Websiden - www.dntrinserike.no
DNT Ringerikes websider har vært en veldig viktig plattform for å informere våre medlemmer i året som
har gått. Det har blitt publisert nyheter, og lagt ut turreferat, med god hjelp fra bidragsytere som har sendt
inn bilder og referat fra turene som har blitt arrangert. I tillegg har Skauleisposten, nyhetsbrev og annen
viktig informasjon blitt publisert.
Facebook - www.facebook.com/dntringerike
DNT Ringerikes Facebook side har også vært en veldig viktig kanal i året som har gått. Her har det blitt
publisert tips, nyheter og oppdateringer til brukeme. Siden har hatt en betydelig vekst det siste året. Ved
utgangen av 2017 var det 1640 likerklikk, og ved årsslutt 2018 hadde det økt til 1950 likerklikk.

Instagram - @dntringerike

DNT Ringerike fikk sin egen Instagram-konto i løpet av 2016. Dette er en bildedelingstjeneste som giør
det mulig for folk å abonnere på kontoen var, og kunne følge med på bilder vi legger ut i forbindelse med
turer og aktiviteter. Vi hadde 347 følgere i 2017 , og antall følgere økte til 7 4l i løpet av 2018.

6) MedlemstuAet
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Styret i DNT Ringerike og administrasjonen har jobbet hardt med å få opp medlemstallet i foreningen
siden var økonomi i så stor grad hviler på antall medlemmer. Målsettingen for foreningen er å ha et stabilt
medlemstall over 2000 med en økning for hvert år. Styret kan si seg meget fornøyd med hele 2815
medlemmer totalt for 20 I 8, en økning pil 2,4 %o fra året før. Medlemsverving vil fortsatt bli høyt
prioritert, og noe av grunnen til at vi iløpet av året også har prioritert aktivitet på sosiale medier.

DNT Ringerikes elleve æresmedlemmer er:
Æresmedlem ,
Tov Tinnbo
Tore

,',

'' ,,,

.'Utnevninssår

Schulze

Axel Johan Holt
Liv Skrettebere
Jan

Fredriksen

Tron Trondsen
Insrid Nordeård
Erik Monserud

Sudsarden
Per Stubbraaten
Finn Granum
Kietil

1992
2000
2000
2000
2000
2001
2009
2009
2013

2014
2018
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7) Partnerskaps øvtale B uskerud fy lkes ko mmune

DNT Ringerike fikk videreført partnerskapsavtalen med BFK og fikk et tilskudd på kr 90.000 til
gjennomføringstiltak i tråd med handlingsplanen.

til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud gjennom
I
er det ønskelig at DNT Ringerike samarbeider i enda større
knyttet
friluftsliv.
tillegg
aktivitet
til
ffsisk
grad med kommunene og aktivt påvirker det lokale folkehelsearbeidet. DNT Ringerike skal legge til reffe
for tur- og aktivitetstilbud hele året, anangere aktiviteter for DNTung-gruppa og de flerkulturelle i
distriktet vårt. Målet for sistnevnte gruppe er å bidra aktivt for å fii med flerkulturelle i ordinært turtilbud.
Formålet med avtalen er at den skal bidra

8) Kano- og kajakhutleie

Det har vært stigende aktivitet og utleie av både kanoer og kajakker i løpet av 2018, og vi har fiitt flere
gode tilbakemeldinger på utleieopplegget vårt etter at utstyret ble tilgjengelig ved Friluftshuset i Åsa.

9) Rabøttøvtaler

DNT Ringerike forlenget rabattavtalen med Sport 1, Flønefoss i desember 2018. Avtalen gjelder fram til
desember 2019, ogkan reforhandles. Foreningens medlemmer fiir 15 Yorabatt på alle varer unntaff
tilbudsvarer ved fremvisning av gyldig medlemsbevis, og oppfordres til å tegne seg som medlemmer av
kundeklubben.

1

0)

DNT Ringerikes I 2 S-årsjubileum

DNT Ringerike ble stiftet i 1893 og S,lte derfor 125 å$ i 2018, det samme året som DNT fflte 150 år.
I forbindelse med jubileumsåret ble følgende aktiviteter gjennomført:
o Deltagelse på Tidenes Turfest i Oslo Spektrum 19. januar. En delegasj onpil25 fra DNT Ringerike
deltok på turfesten med påfølgende markering av Hovinkoia på Folkemuseet på Bygdøy dagen

.
.
o
.
.
o

11)

etter.

Markering på Ringkollen 3. mai (stiftelsesdagen) med 45 tilstede.
Jubileumsfest på Gjesvold 5. mai med 64 gjester.
Jubileumshefte, som en videreføring av og et supplement til boka som ble utgitt til l0O-årsjubileet i
1993. Redaksjonen bestod av Marit Stubbraaten, Per H. Stubbraaten og Karsten Lien i tillegg til
bidrag fra Axel Holt..
Åpning av ny Vikerkoie, Hovinkoie og Friluftshuset i Åsa.
Åpning av Vassfarstien og oppstart av Vassfartur 25. august - 1. september med 12 deltagere.
Jubileumsturer
- 3. juni - historisk vandring med Axel Holt på Folkemuseet på Bygdøy.
- 28. august - Pershusfiellet på langs for seniorgruppa med turleder Amhild Ballangrud.
- 7. oktober - fra Langtjern til Sundvollen med Tron Trondsen som turleder.

Uike saker

DNT Ringerike er høringsinstans for ulike høringssaker i området vårt, og vi følger spesielt de sakene som
berører vår aktivitet, stinett og koieområder. For å kunne komme med fornuftige innspill kreves det endel

11

tid for å sette seg inn i sakene, og vi hadde vært godt tjent med å ha en person som hadde dette som siff
spesielle ansvarsområde.

Stinettet:
Stineffet som DNT Ringerike har ansvaret for å holde ved like med rydding og merking, er i brukbar stand
forteller rapportene fra de stiansvarlige. Mye er gjort i 2018, men rapportene forteller at også en del
gjenstår il gSøre i2019.
Vassfarstien er merket iløpet av året, men det gjenstår å få sluttført arbeidet med å få innhentet signerte
grunneieravtaler for utbetaling av økonomisk støtte for prosjektet.

Vi har også fått tilsagn om midler for merking av en perrnanent OPPTUR-trase, men dette ble saff litt på
vent siden Fylkesmannen ikke kunne godta vår første søknad. Det er planer om å utvide det eksisterende
verneområdet, og dette setter begrensinger for hvor vi kan fii tillatelse til å merke.

Stinett
Ko

o

r dinat or tb

r stinettet :

Områdenavn
1. Holleia vest
2. Holleia øst

for merking
- Ansvarlige
ring og oppdolering: Døglig leder Yibeke

Sted
Modum-Krødsherad

Ringerike

Ansvarlipe
Morten Bille/Arne Hardhaue
Morten SagvoldenÆIåkon
Åsmundvåg/Knut Olav
Andersen/Tom-Erik Bakkely
Aasheim

3. Nordmarka

Ringerike

Kjersti Hovland/Trond
Vassdal/Arne Aursland/Jan
Ola Lehne/Terje Aurdal

4. Nordmarka

Jevnaker (nord for Øyangentll

Ola Sjølset

5. Nordmarka

6. Vikerfiellet vest
7. Vikerfiellet øst
8.

Vikerfiellet nord

9. Vikerfiellet sør

I

0. Buvannet nord

Svenådalen)
Sør for Svenådalen - Åsbygda mot
Øvans.en
Vikersetra- Sandvassdammen

Vikersetra-Elsrud
Vikersetra-Svarttj ern- Steintj ernTreknatten

Øystein Aamodt

Erik Lunde
Erik Lunde
Erik LundeÆIanne Møller

Vikersetra-Tossevika-RingerudHøgfiell. Fra
KaribrennaÆlaskerudsetra til
stikryss sør for Høgfiell til
Høsfiell.

Per H. Stubbraaten

Storekrak- Sørbølseter

Finn Granum
Finn Granum
Erik Lunde
Ulf Odderbø

Fisketjern-Storekrak
Buvannet-Fisketjern
Brennsetervollen-Bukollen
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11. Buvannet øst
12. Hønefoss

-

Flåbekk

Buvannet- Sandvassdammen

Ulf Odderbø

HIL stadion-Midttj ern-Heggelia-

Erik Monserud

Gulsplassetra

Arne Aursland

Gulsp lassetra-Bj ørndalenBreidti ern-F låbekksetra
1

3. Tjuenborgenområdet

Fra ned. Kollsjø(vest), fra

15. Sørbølfiellet

Saksentiern(vest). fra Flåbekk (øst) AlfElline Omholt
Axel Johan Holt
Sandvassbrua-Eidvatnet,
UrdevasselvaVenefi ellet,
Huskebudalen
Finn Granum
Storekrak-Harehopp

16. Veneli

Vas s farkoi a-Bj ødnahau gen-

14. Strømsoddbygda øst

Kjetil Sudgarden

Torget-Harehopp
17. Vassfaret

Fønhuskoia-Mølla

Tor Ola Skogstad

18. Hedalsfiella

Fønhuskoia/StrøsdammenRuggplata oÆIedalsfi ellet

Kari Haglund Nordby

19. Elvelangs

Benterud-Hovsenga, Hønefoss

Tom-Erik Bakkely Aasheim

20. Opptur

Borger, Ultvedttjem-Steinsfi orden
Montessoriskole

Anders Moskaug

Kontoret:
Erik Lunde har satt opp kontorva}illister og dermed bidratt til for at kontoret har vært betjent alle torsdager
kl. 1600-1900, unntaff i ferier. Besøket er ikke overveldende, men en del stikker innom. Daglig leder,
Vibeke Tjøm, holder kontoret publikumsåpent på mandager kl. 1600-2000 og administrasjonen er begge
tilstede på torsdager kl. 1200-1600. Mange er innom kontoret for å samarbeide om ulike oppgaver eller
spffre om råd, selv om mesteparten av kontakten med medlemmene går pr. tlf. eller e-post.
Økonomisamarbeidet mellom kontoret og Hetor Regnskapsservice A/S fungerer også veldig godt. Mellom
styret og administrasjonen råder en positiv tone som gør at arbeidet i foreningen glir godt.

Koier:
Koiebesøk:
Koie:

Koies ief/assisterende koiesi
Bjøm og Janne Marit

ef

gaafi

Buvasskoia

El I ings enlKj etil Ø de

Storekrakkoia

Finn GranumÆfurin Solberg

Adresse:

Støaveien 155,
3533 Tyristrand
Færdenb. 7,
3514 Hønefoss

2018
Overn.
368

250

Dassh.
24

10

2017
Overn.

Dagsb.

337

55

240

t0

l3
85

6

81

9

Grønknutkoia

Morten Bille/Anders Lind

Tyristubben 35,
3340 Åmot

Hovinkoia

Maria og Tom-Erik Bakkely
Aasheim

Sole terasse 5,

104

3l

0

3533 Twistrand
Hofsfossveien

118

20

158

Soknedalsvn.l2,
3517 Hønefoss

20

2

382

8

Søbekkseter,
3528 Hedalen

621

13

577

J

Stabellsgt.6,
3510 Hønefoss

63

t7

44

54

Ullerålsgata 25,
3513 Hønefoss
Asaveien 574,
3512 Hønefoss

49

8

0

0

25

46

0

0

307

tr4

28s

2010

291

Tjuenborgkoia
Vassfarkoia

Stein Thoresen/Leif Henning
Solbers/Sidsel Oliv Løkken
Kjetil SudgardeniJan Ola
Lehne

Fønhuskoia

Olaf Ø degår dl S igrid Haugen

Ellingseterkoia

Inger og Odd Tangen

Røde Kors hytta

Jan Ola Lehne/Kjetil
Sudsarden

Friluftshuset

Erik Stensbye/Svein Roger

0

t7

66,3517
Hønefoss

Thorsrud

Vikerkoia
SUM

Ole-Henrik BrekkeÆrik
Lunde/Rasnhild Gudim

2104

35

191

Koiesjefer og assisterende koiesjefer gSør en god jobb, og de besøkende gir oss gode tilbakemeldinger. Det
har vært en liten nedgang i antall overnattinger, men dette har naturlig sammenheng med byggeprosjekter
både på Hovinkoia og Vikerkoia som begge først ble åpnet for trafikk iløpet av høsten på lik linje med
Friluftshuset i Åsa. I tillegg mistet vi en viktig koie i stinettet vårt da Vassfarkoia brant ned til grunnen, og
det gikk noen måneder før leieavtale med Flå Røde Kors var på plass. Antall dagsbesøk viser imidlertid en
liten økende tendens.

DNT Ringerike tok i bruk det nye felles bookingsystemet for DNT iløpet av oktober, og etter liff
utfordringer i oppstarten for administrasjonen fungerer dette nå bra. Koiesjefene og assistentene i tillegg
til et stort antall frivillige har lagt ned til sammen 2653 dugnadstimer på koiene iløpet av året.

Dugnad:
Vår forening er i hovedsak basert på dugnadsarbeid. Med dugnadsarbeid forstår vi styre- og komitdarbeid,
ulønnet kontorarbeid, turledelse, instruksjon og feltarbeid på hytter og ruter. Innrapporteringen til daglig
leder har kommet inn i et brukbart spor. Totalt er det for 2018 registrert 6212 dugnadstimer. Alle turene
og affangementene vi hadde i jubileumsåret, byggeprosjekter samt dugnadsinnsats på koier og stier bidrar
til det høye dugnadstallet. Ekstra hyggelig er det atiløpetav 2018 har flere medlemmer meldt seg frivillig
med ønske om å bidra i dugnadsarbeidet vårt.

t4

Turer:
turer 2018
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Barnas Turlag:
Barnas Turlag har gjennomført 14 turer med

til

sammen 773 deltakere. Skilek og aking på Ringkollen2l,.
januar med tidenes utebursdag var aktiviteten med flest deltakere, og på denne aktiviteten samarbeidet vi
med Skiforeningen med lan av utstyr og oppkjørte løyper. Ulike aktivitetsløyper fenger bama og gir de en
stor mestringsfølelse, og med kos rundt bålpanna og tilgjengelige griller er dette et trivelig arrangement.

Barnas Turlag Ringerike takker Ringerike Trekkhundklubb og Skiforeningen for godt samarbeide. Barnas
Turlag Ringerike har i 2018 bestått av: Ive Langesæter, Rudi Randgaard, Hege Ballari Rindal, Bjørn-Even
Gulsvik og Marianne Aasen. Gruppen har lagl ned totalt 182 dugnadstimer.

Turer/aktiviteter i 201 8 :
Type
Tur Dato
nr.
I 7.1
Skøytetur

Turleder

Jevnaker

Hege B. Rindal

40

Marianne Aasen/
Christine Næss

245

2

2t.t

Utebursdag/Kom
deg ut-dagen

Ringkollen

a

6.3.

Eventyrstund

Ringkollen

J

Antall

Sted

Mathisen
Axel Holt/Ive

Anmerk
ninper

40

T,ansesæter
4

17.3.
15.4.

Hundekiørins
Orienterinsstur

Tosseviksetra

5

6

29.4.

Jakten på den

Livmarka

Rudi Randsaard
Marianne Aasen
Bjørn Even

skjulte

Gulsvik/Ive

Gamoefossen

Lansesæter

6.5.

Fottur Rughaug
flyttet til
Rytterager

Røyse

Marte og Daniel
A. Holm

26.5.

Koboltgruvene

Modum

Rudi Randgaard

17.6.

Klatring

Oppenåsen

l0

2.9.

Oooenåsen
Kom deg ut-dagen

Åsa

11

6.-7.10.

Ferskingkurs

Bjørn Even
Gulsvik
Hege B.
Rindal/Vibeke
Tiøm
Hege B. Rindal

7

120

Avlyst
12

20

8

9

45

0

Avlyst

100

10

Åsa
T2

26.28.10.

Ferskingkurs

Åsa

Hege B. Rindal

t3

3.-4.tr

Tur til Vikerkoia

Vikerfell

Bjørn Even
Gulsvik/Ive

l4 16.t2.

Førjulstur Oppen
sard

Heradsbygda

Lanpesæter
Marianne Aasen

r0
0

130

Avlyst

16

DNTung Ringerike:
Turer/aktiviteter i 201 8:
Type
Tur Dato
nr.
I

2

3

Sted

Turleder

Skitur med
overnatting i
gapahuk

Ringkollen

Stine Rindal

Båltaco

Ringkolltop

grillhytta
Rinekollen

pen

Marte og
Caroline
Høv Bers

0

26.5.

Grillin'n
Chillin'

Mørkgonga

Stine Rindal

0

Ingen påmelding

I 1.8.

Uteklatring

Oppenåsen

Martine Høy
Berg

0

Ingen påmelding

9.2.

29.3.

An Anmerkninger
tall
Avlyst pga liten
0

4

påmelding

Ingen påmelding

DNTung-gruppe ble startet opp i 2010 som en følge av Partnerskapsavtalen med Buskerud
fflkeskommune, og har hatt varierende oppslutning gjennom årene. Dette året har ikke ungdomsgruppa
fått med seg så mange av ungdomsmedlemmene våre på tur. Vi fikk en ny ungdomsvarlig da Stine Rindal
overtok som leder av DNTung, men dessverre har det vært svært dårlig oppslutning om turene iløpet av
dette året.

Seniorgruppa:
Styret i seniorgruppahar bestått av:
Arnhild Ballangrud - leder
Erik Halkinrud - styremedlem
Inger Hvitmyhr - styremedlem
Erik Monserud - styremedlem
Liv Skretteberg - styremedlem
Finn Abildg aard - styremedlem
Seniorgruppas representant i turkomit6en har vært Finn Granum.
Det har vært avholdt 4 styremøter i seniorgruppa
dugnadstimer.

i løpet av 2018, og det er lagt ned til

sammen 91

17

Turer i 2018:

Tur Dato

Tur

Turledere

Vintertur ut i det blå
Rusletur SvendsrudmoenÆorsenvika
Vårtur Hvervenmoen-Rasarud
Arbogen og Hovsmarka

Arnhild Ballangrud
Brit Olaus Monserud
Erik Monserud
Inger HvitmyhrlLiv
M. Skretteberg

Antall

nr.
I

t3.2.

2

17.4.

3

24.4.

4

8.5.

5

22.5.

Veme-Igletjern rundt

7

29.5.

Viul-Randselva-E

8

9
10

t2.6.
t9.6.
26.6.

På siensrodde stier til Ruehaus
Fra Fiellsetra på Krokskosen
Dalen ved Sokna

1l

14.8.

t2

g

gemoen

Inger Hvitmybr/Liv
M. Skrettebers
Inger Hvitmyttr/Liv
M. Skrettebers
Finn Granum
Finn Abildsaard

7

20
30
aa

JJ

37

27
24
18

Erik Halkinrud

22

Brøgåsen - Sogna

Amhild Solberg/Inger
Hvitmvhr

21

19.8.

I flatt lende på Bademoane

13

28.8.

Jubileumstur langs Pershusfi ellet

Finn Granum/Arne
Hardhaus
Arnhild Ballangrud

t4

11.09.

Høsttur på Hensmoen

Brit Olaug Monserud

8

40
9

l5

18.09.

Nils FransrudÆrik

Rusletur Ask/Stranden

26

Monserud

t6

2.10.

Sesongavslutning Hovinkoia

Arnhild
BallangrudÆrik

28

Monserud

Køfdtreff
Det ble arrangert 2 formiddagstreff på kaf6,

23

.januar og 1 3. november med totalt 49 deltagere.

Mange av DNT Ringerikes seniorer har deltatt pålhjulpet
ved- og byggedugnader.

til på andre arrangementer, spesielt sti-,

vaske-,

l8
Hønefoss, 25.2.2019

il

/*U*
ErikLunde

Styreleder

K.w,.S-db,",
'/

Karin

Solberg

Styremedlem

Nestleder/selaetær

erfulkStina

Borg(

Sffremedlem

Sflremedlem

--U-hld.ssSPVibeke S. Tjøn
Daglig leder

RESULTATREGNSKAP
DNT RINGERIKE

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOST

Budsjett 2019

2018

2017

980 000
465 000
518 000
1 963 000

1 010 492
401 587
735 744
2 147 823

925 411
397 930
513 821
1 837 162

180 000
326 500
669 000
175 000
0
610 000
1 960 500

231 514
415 804
622 250
110 694
102 997
573 908
2 057 166

221 577
234 852
622 055
133 242
0
468 396
1 680 121

2 500

90 657

157 040

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

12 000
0
-5 000
17 000

18 771
144
1 848
16 780

21 881
313
1 191
20 377

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

19 500
19 500

107 436
107 436

177 418
177 418

Årsresultat

19 500

107 436

177 418

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

19 500
19 500

107 436
107 436

177 418
177 418

Kontingenter
Koieinntekter DNT Ringerike
Annen inntekter
Sum driftsinntekter
Utgifter koie DNT Ringerike
Direkte driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler
Kostnader knyttet til 125 års jubileum
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note
8

8
2
3

Driftsresultat

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

DNT RINGERIKE

SIDE 2

BALANSE
DNT RINGERIKE

EIENDELER

Note

2018

2017

5 092 583
60 906
5 153 489

1 627 059
78 606
1 705 665

6 000
6 000

6 000
6 000

5 159 489

1 711 665

70 851

83 639

40 984
89 830
130 814

12 000
256 559
268 559

2 468 448

2 239 901

Sum omløpsmidler

2 670 114

2 592 100

Sum eiendeler

7 829 602

4 303 764

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Koier DNT Ringerike
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

3

6

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Varelager

5

FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Note

2018
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Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

3 676797

3 559 360

,erc797

3 569 360

Sum egenkapital

,676797

3 569 350

EGENKAPITAT OG GJETD
INNS(UTT EGENKAPITAT
OPPTJENT EGENXAPITAL

GJELD

ANNEN I.ANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG G'ELD
Byggelån

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Forskudd kontingenter

2 638 095

0

788 682

40290

70849
40025

sso 000

s49 000

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Sum gjeld

4 152 80s

7344tr,4
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Sum egenkapital og gjeld
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Noter til årsregnskapet for 2018
Note 1
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Inntektsføring skjer i takt med opptjening.

Note 2
Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader består av følgende poster:
2018
Lønninger
516 216
Arbeidsgiveravgift
77 186
Pensjonskostnad
28 848
Sum lønnskostnader
622 250
Gjennomsnittelig antall ansatte:

2017
516 724
76 999
28 332
622 055
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Det er ikke gitt lån eller annen sikkerhet til daglig leder eller styret.
Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 347.160
Foreningen har tegnet OTP for sine ansatte.
Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2018 utgjør kr. 24.300.

Note 3
Varige driftsmidler
Kostpris pr.1.1.
Tilgang
Tilskudd
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Bokført verdi 31.12.

Koier DNT Ringerike
2 346 878
3 558 518
-812 813
5 092 583

Driftsløsøre
154 233
-93 327
60 906

92 994

17 700

Årets avskrivninger

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

Note 4
Bankinnskudd og og bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd vedr. skattetrekk med kr. 17.049.

Note 5
Varebeholdning
Varene er verdsatt til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

Note 6
Aksjer
Foreningen har 2 andeler i Hedalen Løypelag BA for kr. 6.000, andelene er
bokført til kostpris.

Note 7
Egenkapital, endring
Egenkapitalendring i året:
Egenkapital 1.1
Årets overskudd
Egenkapital 31.12.

3 569 360
107 436
3 676 796

Note 8

Inntekter/kostnader spesifisert på hver koie
2018
2017

Inntekter
Kostnader (-refusjon)
Resultat

Storekrak
48 652
-16 559
32 093

Storekrak
42 876
-15 285
27 591

Inntekter
Kostnader
Resultat

Vikerkroa
56 284
-60 803
-4 519

Vikerkroa
58 262
-39 665
18 597

Inntekter
Kostnader
Resultat

Buvasskoia
69 193
-17 273
51 920

Buvasskoia
63 296
-13 543
49 753

Inntekter
Kostnader
Resultat

Vassfarkoia
42 237
-37 369
4 868

Vassfarkoia
76 230
-23 657
52 573

Inntekter
Kostnader
Resultat

Fønhuskoia
118 313
-26 284
92 029

Fønhuskoia
114 360
-31 391
82 969

Inntekter
Kostnader
Resultat

Grønknuten
16 792
-16 780
12

Grønknuten
10 544
-7 977
2 567

Inntekter
Kostnader
Resultat

Hovinkoia
12 955
-34 333
-21 378

Hovinkoia
255
-15 921
-15 666

Inntekter
Kostnader
Resultat

Tjuenborgkoia
31 048
-13 053
17 995

Tjuenborgkoia
27 321
-8 498
18 823

Inntekter
Kostnader
Resultat
Sum koieinntekter
Sum koiekostnader
Resultat

Ellingseterkoia
6 113
-9 060
-2 947

Ellingseterkoia
4 787
-65 639
-60 852

401 587
-231 514
170 073

397 931
-221 576
176 355

Til årsmøte i DNT Ringerike

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2018
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert DNT Ringerike årsregnskap som viser et overskudd på kr 107 436. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at
foreningen er forvaltet i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.

Hønefoss, 25.02.2019
IR Revisjon Ringerike AS

Erling Mile
Statsautorisert revisor
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