
MÅL DELMÅL 2022 2023 ANSVAR STATUS

1 SjekkUt appen utvikles og kommuniseres (samarbeid  DNT Vestfold) Videreføres
Mats

75 %

2 Arrangere friluftskurs
Kart og Kompass - GPS. Antall etter 

behov (7 i 2022)
Mats

90 %

3 Arrangere ferskingkurs Antall etter behov (4 i 2022)
Mats

90 %

4 Arrangere friluftsskoler Bistå DNT Vestfold (2-3 i 2022)
DNT Vestfold

90 %

5 Produsere og bekjentgjøre turtips, også i samarbeid med kommuner Legge ut på FB og Instagram
Mats

50 %

1 Planlegge og gjennomføre enkle tematurer i nærområdet som er åpne for alle Under planlegging
Eivind

75 %

3 samarbeide om utlån av utstyr med Skattkammeret Er i gang med det
Mats

75 %

4 Arrangere Grønn Onsdag og Grønn Fredag Årlig
DNT ung

50 %

1 Videreutvikle Opptur for ungdom Under arbeid
Mats

0 %

3 Opprette flere lokale Barnas Turlag Re, Tjøme, Tønsberg
Mats

50 %

4 Videreutvikle satsingen på 13-16 år gruppen
Rekruttere flere frivillige og 

deltakere.

Mats
0 %

5 Jobbe for å få med medlemmene fra BT til 13-16 til Ung
Rekruttere flere frivillige, og 

deltakere.

Mats
0 %

1
Planlegge og gjennomføre årlige samlinger for turledere, hytte- og løypeansvarlige 

med sporløs ferdsel og sikkerhet som tema
1-2 årlige samlinger

Eivind / Ulf / 

Mats
50 %

2 Videreutvikle og gjennomgå beredskapsplan Årlig
Helga

25 %

3 Samarbeide med DNT Vestfold/DNT Telemark om opplæringsprogrammer Turlederkurs
Mats

25 %

1 Lage en plan over ønsker og fremdrift for å videreutvikle bruk av kystområdene Ferdigstille strategiplan
Kystgruppa / 

Adm
50 %

2
Utrede mulighetene for etablering av en kysthytte/kystaktiviteter i Tønsberg eller 

Færder kommune

Gapahuk Tjønneberget - Gapahuk 

Karlsvika

Ulf
50 %

3 Arrangere åpningstur på Fjord til Fjell stien På kyststi til Sandefjord
Helga

50 %

4 Ha et tilbud om kajakkturer, egne og i samarbeid med andre aktører Starter opp nytt prosjekt
Svein Olsen

90 %

5 Arrangere en kystfriluftsdag Fastsatt i 2022
Svein Olsen

50 %

6 Investere i nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre kystaktiviteter Kajakk med henger.
Svein Olsen / 

Anne-Lene
25 %

1 Utdanne klatreinstruktører Fortsetter
Svenn

25 %

2 Sørge for å beholde klatreinstruktører i organisasjonen Fortsetter
Svenn

0 %

3
Lage en kursplan for klatrekursen

Kurs i 2022 legges ut på Sherpa
Svenn

0 %

A1) Vi skal bidra til at flere 

gjennomfører friluftslivsaktiviteter, 

også på egen hånd. 

1. Prioritere aktiviteter som gir økt 

kunnskap om friluftsliv og bidrar til 

egenorganisert aktivitet i alle 

naturområder

2. Aktivitetstilbudet skal være 

inkluderende for alle alders- og 

samfunnsgrupper

3. Styrke arbeidet med aktiviteter 

for barn og ungdom

1. Vi skal ha best kompetanse på 

sporløs ferdsel og sikkerhet i 

naturen, både i høyfjellet og i 

nærområdene

2. Styrke aktiviteter knyttet til vann 

og kyst

3. Vi skal være en synlig og 

ansvarlig samfunnsaktør innen 

fjellsport

A2) Vi skal være en 

premissleverandør for både 

organisert og uorganisert ferdsel 

med kroppen som motor i alle 

naturområder.

AKTIVITET

OPPGAVER I DNT TO



MÅL DELMÅL ANSVAR STATUS

1 Tilrettelegge nærstier fra kontoret og fra der folk bor Skiltstolpe ved kontoret Eivind  25 %

2 Utarbeide eget kart for kulturstiene i Slagen

Ta kontakt med kommunen, få 

oversendt kartdata, og søk om 

midler

Ulf

0 %

3 Alle DNT TOs stier/løyper skal ha enhetlig merking/skilting, med tydelig T-merke på Gjøres
Ulf

75 %

4 Samarbeide i DNT Vestfold og DNT Telemark om sammenkobling av stinett og løyper Skilting på Skrim
Ulf

25%?

5 Fjord til Fjell prosjektet ferdigstilles Lage kyststitrase til Sandefjord Helga 25 %

1
Lage en plan og gjennomføre markedsføringsstunt om turstier og hytter i DNT TOs 

område

Åpningsfest på Darrebu/gapahuken 

under Skrimløpet.

Mats / Anne-

Lene 10 %

2

Sammen med aktuelle tilsyn og komiteer vurdere og planlegge nye turmål i DNT TOs 

område (rundløyper, utsiktspunkter, toppturer, trugeturer, flere gapahuker). Tipsene 

henges på infotavler ved p-plass og hytter

Trugeturløyper Trollsvann-

Merkedammen

Gapahuk Tjønneberget og Karlsvika

Ulf / Anne-Lene

0 %

3 Vurdere hensiktsmessige vinterløyper Trollsvann-Merkedammen

Evaluere bruken av skiløypene 

Trollsvann-Merkedammen.

Redusere antall løyper som kjøres.

Vurdere å avvikle løypekjøring 

Trollsvann-Merkedammen

Anne-Lene / Ulf

10 %

1
Legge til rette for felles samlinger for hyttetilsynene for deling av erfaringer og 

kompetanse, og samarbeid om driften 
2 ganger årlig

Ulf
90 %

2 Gjennomgang hvert annet år av prising på våre hytter Gjennomføres i 2022
Anne-Lene / Ulf

50 %

3
Regelmessig følge opp og revidere langsiktig plan for hytter og stier/løyper avholdes 

møter 2 g pr år 

Konkrete planer tas med i 

budsjettene.

Ulf
90 %

4 Jobbe for økt offentlig støtte til rehabilitering av våre hytter og stier/løyper Søke om støtte til ulike prosjekter
Ulf

90 %

5 Innføre Visbook bestillingssystem på våre hytter  oppstart januar 2022 Ja Eivind 0 %

MÅL DELMÅL ANSVAR STATUS

1 Følge retningslinjene i DNTs natur- og miljøvernsatsing Ja
Naturvernut-

valget
50 %

2 Gjennom samarbeid, med andre organisasjoner påvirke lokale myndigheter Ja
Naturvernut-

valget
50 %

3 Følge opp lokale saker ved høringsuttalelser Ja
Naturvernut-

valget
50 %

4 Bruke FNF og DNT sentralt som rådgivere i vanskelige saker Ja
Naturvernut-

valget
50 %

5
Jobbe aktivt mot etablering av vindkraft i etablerte turområder, lokal/regional 

tilnærming i tillegg til sentral satsing fra DNT
Ja

Naturvernut-

valget
50 %

1 Arrangere miljøturer, "Hold Norge Rent" aktiviteter Vurderes 50 %

2 Integrere miljø- og klimaperspektiv i alle aktiviteter OK 0 %

3
DNTs bærekraftstrategi skal følges – lage en handlingsplan og involvere alle grupper, 

komiteer og tilsyn

Naturvernutvalget utarbeider 

handlingsplan for DNT TO

Naturvernut-

valget
0 %

1 Vurdere andre alternativer enn aggregat i hht. bærekraftstrategien
Sjekk mulighetene for utbygging av 

solceller på Trollsvann.

Ulf / Anne-Lene
0 %

H1) Opprettholde posisjonen som 

Norges viktigste tilrettelegger for 

turaktivitet.

1. Styrke kvaliteten på stiene 

2. Synliggjøre og styrke deler av 

tilbudet som er lite brukt 

HYTTER OG RUTER

OPPGAVER I DNT TO

OPPGAVER I DNT TO

H2) Styrke og forbedre driften av 

hyttene. 

Sikre økonomisk bærekraftig 

forvaltning og vedlikehold av våre 

hytter og stier/løyper.

NATUR, KULTURARV OG MILJØ

2. Avslutte drift som ikke er miljø- 

og klimavennlig

1. Mer effektiv og enhetlig drift av 

hytter og stier/løyper. Opprette 

langsiktig løsning for finansiering.

N1) Bidra til å sikre friluftslivets natur- 

og kulturgrunnlag og at 

myndighetene prioriterer natur- og 

friluftslivsinteressene.

1. Øke oppslutning om å bevare 

viktige natur- og friluftsområder 



2 Vurdere nødvendigheten av ATV. Minimalisere bruken i hht. bærekraftstrategien
Selge ATV. 

Redusere løypekjøring Tr-Me.

Anne-Lene / Ulf
0 %

3 Prioritere bruk av kollektivtransport eller felleskjøring Oppfordre til Turansvarlig 75 %

1 Vurdere å arrangere kulturturer med ulike tema Nærturer med ulike tema
Adm

50 %

2 Knytte kulturminner til stiene våre og modernisere kulturstiene i Slagen OK Adm
75 %

MÅL DELMÅL ANSVAR STATUS

O1) DNTs verdier skal prege hele 

organisasjonens arbeid. 

1. Tilbudet skal reflektere DNTs 

verdier 
1

Tilbudet vårt skal samsvare med DNTs verdier:  spennende – troverdig – 

inkluderende – enkel – naturvennlig
Ja

Alle
100 %

1
Legge hovedvekt på rekruttering og oppfølging av 

tillitsvalgtressurser/dugnadsmedarbeidere 

Samlinger for nye og gamle 

frivillige.
Adm

50 %

2
Lage en plan for hvordan DNT TO skal ivareta de som henvender seg til oss og 

kartlegge hva personene ønsker før de evt henvises til avdelingene
Jobbes med

Adm

10 %

3 Peke ut ansvarlige i hver avdeling som følger opp de som er interessert i å bidra.

Møte med de ansvarlig i 

avdelingene, og presentere en 

"kokebok" for hvordan ta imot de 

frivillige. 

Adm

?

4 Inkludere nye kjentmenn/kvinner på turene, med en turleder som har ansvaret Ja
Gruppeleder

50 %

5
Årlig tilby kurs (ambassadørkurs, nærturlederkurs, førstehjelpskurs) og samlinger for 

å øke kompetansen og skape engasjement, både for de frivillige og de ansatte.
Ja

Mats   

75 %

6 Bruk av digitale plattformer for dugnadsgrupper Ja Mats 20 %

7 Søke om midler til prosjekter som ikke kan driftes av frivillige Ja Adm 80 %

8 Ta i bruk DNTs frivilligsystem Innføre Frivillisystemet
Eivind / Anne-

Lene
0 %

9
Vurdere administrasjonens størrelse for å kunne nå våre mål og oppfylle 

handlingsplanen
Ja

Anne-Lene
0 %

1 Videreutvikle samarbeidet gjennom DNT Vestfold OK Repr DNT V 50 %

2 Tilby deltakelse på samlinger og kurs for ansatte og frivillige Ja Adm 50 %

3 Ta i bruk Office 365 sitt samhandlingsverktøy, jobbe i Teams Ja Styret/Adm 50 %

MÅL DELMÅL ANSVAR STATUS

1

Aktiv medlemsverving på turer og aktiviteter, direkte kontakt med deltakere

a) «Lokale vervekampanjer gjennom året (i tillegg til f.eks. KDU-dagen)

b) Tilby aktiviteter og turer for spesifikke målgrupper, f.eks. alder, livssituasjon, 

geografisk område osv.

Ja

Mats

50 %

2 Tydelig informasjon om fordelene ved medlemskap

Poster på FB/Instagram

Info på nettside og medlemsblad 

Tydeligere tilstedeværelse i 

lokalmedia

Mats

50 %

3 Bruke profileringsmateriell Ja Ulf / Mats 75 %

4 Informere om rabattavtaler i sportsbutikker Ja 75 %

5 Delta på stands og foredrag Hælja Hime. Friluftslivets Uke. Alle 50 %

1
Gjøre våre samlingsplasser mer attraktive, løfte dem opp positivt, med spennende 

og interessant innhold, vektlegge det sosiale
Leie inn fagpersoner.

Møteansvarlige
10 %

KOMMUNIKASJON

OPPGAVER I DNT TO

OPPGAVER I DNT TO

K1) Vi skal inspirere flere til å delta i 

friluftslivet.

1. Øke 

medlemsoppslutningen blant alle 

aldersgrupper

2. Prioritere lojalitetsbyggende 

aktiviteter

O2) Ruste organisasjonen for 

forsvarlig vekst ved å utvikle 

menneskene.

1. Motivere og engasjere 

medlemmer, frivillige, tillitsvalgte 

og ansatte 

ORGANISASJON

O3) Vi skal oppleves som en samlet 

organisasjon for både medlemmer, 

tillitsvalgte, frivillige og ansatte. 

1. Styrke DNT-felleskapet

N3) Forvalte DNTs materielle og 

immaterielle kulturarv slik at 

historie, kulturminner og 

friluftslivstradisjonen ivaretas.

1. Prioritere arbeid som styrker vår 

kulturarv

2. Avslutte drift som ikke er miljø- 

og klimavennlig



2
Involvere og inspirere våre tillitsvalgte til å bli gode ambassadører som «brenner» 

for DNT
Ja

Ledere
50 %

3 Fengende artikler på hjemmesiden og SoMe, og eksternt Ja Mats 0 %

4 Digitale nyhetsbrev
Ta i bruk Voyado, DNTs 

nyhetsmedium.

Mats
0 %

5 Konkurranser og give away på SoMe og i medlemsbladet Ja Mats 0 %

1
Synliggjøre funksjonshemmede, innvandrere, eldre og dugnadsfolk i bl.a.  I Friluft og 

på hjemmesiden
Ja

JPB
20 %

2 Lage en plan for videreutvikling av DNT TOs publikasjoner Sees på JPB 80 %

3 Fortløpende følge opp UT.no Ja Adm 80 %

4
Videreutvikle kontoret/butikken som samlingsplass/infosenter for turplanlegging 

(møterom for dugnadsfolk, arrangere temadager) Tønsberg dagen 

Arrangere Åpen Dag

Invitere frivillige på kaffe/vafler en 

gang pr. mnd.

Adm

50 %

5 Lage et innholdsprosjekt på Instagram Jobbes med
Mats

0 %

1 Samarbeide med FNF Ja Adm 50 %

2 Styrke og formalisere kontakt med kommunene og fylkeskommunen Turstisamarbeid med Færder. Adm 20 %

3 Samarbeide med andre friluftsorganisasjoner Ja Adm 20 %

4 Sende innspill og uttalelser til aktuelle høringer ang naturvern Ja
Naturvernut-

valget
50 %

MÅL DELMÅL ANSVAR STATUS

1
Øke kunnskap i grupper/komiteer og tilsyn om økonomi, budsjettering og 

tilskuddsordninger
Ja

Edvar
0 %

2 Sørge for at driftsbudsjettet hvert år balanserer i null Ja Edvar 100 %

MÅL DELMÅL ANSVAR STATUS

1
Lære opp de ansatte, tillitsvalgte og frivillige når det gjelder å ta i bruk nye digitale 

løsninger
Ja

Adm
20 %

2
Sørge for at aktuelle personer har tilgang til nødvendig og riktig digitalt utstyr, 

plattformer og apper.
Ja

Adm
0 %

1 Ta i bruk Visbook bestillingssystem på hyttene våre Ja Eivind / Ulf 0 %

2 Videreutvikle FB grupper for avdelingene Ja Mats 50 %

3 Ta i bruk frivillighetssystemet (DNT) Utredes
Eivind / Anne-

Lene 0 %

4 Lære å bruke CRM systemet, personregister/medlemssystem Ja
Ulf / Eivind / 

Anne-Lene
0 %

D2) Lage digitale fellesløsninger som 

gjør at vi er til stede der brukerne er 

og som gjør det enkelt å bli medlem, 

frivillig og bruke vårt tilbud. 

1. Lage effektive digitale tjenester 

som gir økt selvbetjening og 

erstatter manuelle prosesser

K2) Vi skal løfte fram den 

samfunnsmessige betydningen av 

vårt arbeid og styrke vår 

gjennomslagskraft på områder som 

er tett knyttet til formålsparagrafen.

1. Være en synlig samfunnsaktør 

som fremmer betydningen av 

friluftsliv og naturvern i den 

offentlige debatten og overfor 

politiske myndigheter

Ø1) Bygge god økonomi for å bedre 

medlemstilbudet og sikre drift og 

oppgradering av hytteanlegg. 

1. Sikre en god og bærekraftig 

økonomi

ØKONOMI

DIGITALISERING

K1) Vi skal inspirere flere til å delta i 

friluftslivet. 2. Prioritere lojalitetsbyggende 

aktiviteter

3. Kommunisere gleden ved 

friluftsliv og synliggjøre vårt tilbud 

til flere

OPPGAVER I DNT TO

OPPGAVER I DNT TO


