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Kom deg ut-dagen

Tur til Østernvann

Fiskekurs

Kajakktur i Vestfjorden

Workout på Kolsåstoppen

Fjelltur i Jotunheimen

Sæteren Gård

Kulturvandring i mai

2021 

Året i bilder
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 DET ER MYE MAN KAN SI  
 OM ÅRET 2021: 

1.1 

Styreleder  
har ordet

STYRETS 
RAPPORT

1  
D N T   B Æ R U M  T U R L AG

2021 har vært et meget ustabilt år for virksomheten i Bærum Turlag. Flere 
ganger har samfunnet blitt stengt ned og vi har måttet innstille vår virksomhet 
for senere å starte opp igjen med tro på at nå, nå gikk det mot bedre tider. 
Hver gang har det likevel kommet en ny runde med behov for innstramminger 
og avlysninger. Den lange dugnaden fortsetter, men dugnader kan vi i turlaget! 
Våre flinke frivillige justerer aktiviteten ned og opp i tråd med restriksjonene og 
bruker fantasien for at tilbudet skal være så bra som overhodet mulig innenfor 
gjeldende regler.

Derfor har vi også i år levert et betydelig antall turer og aktiviteter til Bærums 
befolkning - til beste for folkehelsa i alle aldersgrupper. Vi har turer av alle 
vanskelighetsgrader og lengder og startet i 2021 også med egenproduserte 
turer i høyfjellet, i tråd med en ny modell fra DNT OO. Det vi har hatt lite av, er 
store arrangementer. Nå gleder vi oss virkelig til den dagen vi igjen kan samle 
mange, mange mennesker til glade friluftsopplevelser!

Samarbeidet med Bærum k ommune er godt og vi er i fellesskap opptatt av å 
få mest mulig ut av vår partnerskapsavtale. Et viktig satsingsområde er “urban 
stirydding” der vi merker stier fra der folk bor og opp til blåmerkede løyper i 
marka. Vi leverte noen skreddersydde friluftsdager til skoler i Bærum i året som 
gikk. Dette er et tilbud vi ønsker å utvikle videre.

Åpningen av Bjørnsvika kajakksenter sommeren 2021 gjorde oss til en aktiv 
deltaker i den store fjordsatsingen til DNT OO. Vi satser på enda mer kajakk-
utleie, kursing og ledede padleturer til neste år.

Tilbudet i Barnas Turlag, Bærum er meget omfattende og det samme kan vi si 
om markaturer for voksne og turtilbudet til seniorer. Der tilbudet vårt trenger å 
bli bedre, er i første rekke for ungdommer. Det vil vi jobbe med i kommende år.

John Hvidsten
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1.2 

Organisasjon
–
Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
Leder: John Hvidsten  
Styremedlemmer: Anne Grete Schiøtz,  
Sidsel Graff-Iversen, Brit Roland, Kristin Fjellestad,  
Ina A. Toverud og Svein Arne Lilleløkken.

Graff-Iversen, Schiøtz, Lilleløkken og Hvidsten er valgt 
fram til årsmøtet 2023. De øvrige er valgt fram til 
årsmøtet 2022. Styrets leder John Hvidsten sitter også i 
styret for DNT OO. 

Bærum Turlag var i en lengre periode i 2020 og 
2021 drevet med bare frivillige ressurser. Dette var 
krevende for en organisasjon med så høyt aktivitetsnivå 
som vi har. Det var derfor svært velkomment da DNT 
OO ansatte Harald Sundgot Borgen som turlagskoor-
dinator i Aktivitetsavdelingen, med spesielt ansvar for å 
arbeide med/for Bærum Turlag. Han tiltrådte i mai og 
er blitt en sentral person i vårt arbeid.

Det er likevel fortsatt slik at dugnadsinnsatsen fra 
alle våre frivillige er den absolutt viktigste ressursen i 
vår organisasjon. Bærum Turlag har organisert sine 
frivillige i selvstyrte grupper som arbeider med ulike 
tilbud og aktiviteter. Disse gruppene har vist stor selv-
stendighet og fleksibilitet gjennom et vanskelig år. For 
styret er det en viktig oppgave å bidra til rekruttering, 
utvikling/kursing og oppfølging av de frivillige. Pande-
mien har gjort noe av dette arbeidet vanskeligere, bl.a. 
muligheten for sosiale samlinger. 

Vi håper at 2022 vil bli et bedre år på dette området 
og at innføringen av et nytt frivilligsystem også vil bidra 
til at alle våre frivillige får den oppfølging og støtte de 
fortjener.

1.3. 

Styremøter og  
prioriterte saker
–
Styret har gjennomført 10 møter i løpet av året. Vi har 
stort sett kunnet møtes fysisk med god avstand, men 
også i 2021 måtte årsmøtet bli avviklet som Teams-
møte, med ganske få deltakere.

Prioriterte saker for styrets arbeid:
Styret har også i 2021 gjentatte ganger måttet 
diskutere ulike nivåer av beredskap og restriksjoner og 
hvilken betydning dette skulle ha for våre aktiviteter og 
arrangementer. Særlig når det gjelder arrangementer 
har det vært krevende å vite hva/hvordan man har 
kunnet gjennomføre. Bl.a. måtte vi avlyse vårt tradisjo-
nelle Kom-Deg-Ut dag (KDU) første søndag i februar. 
Stor honnør til Barnas Turlag som på kreativt vis likevel 
har gjennomført flere arrangementer med bred og 
smittesikret deltakelse!

Gjennomføringen av eksternt finansierte prosjekter har 
også dette året vært utfordrende. Vi har søkt om midler 
til ulike formål med forhåpning om at situasjonen skulle 
normaliseres i løpet av året. Når det så har kommet 
tilbakeslag og nye restriksjoner har framdriften blitt 
forsinket. Ved slutten av året har vi derfor noe ubrukte 
midler som vi søker om å få overført til 2022.

Turlaget åpnet før sommerferien utleie av kajakker fra 
båthus i Bjørnsvika. Dermed er vi blitt en aktiv partner 
i DNT OO sin store satsing på vannbasert aktivitet i 
Oslofjorden. Vi kom også i gang med kajakkurs og 
fellesturer fra Bjørnsvika.

Nedre Gupu ble ved begynnelsen av året innlemmet 
i det elektroniske bookingsystemet for markahytter. 
Våningshuset, lavvoen og gapahukene fungerer som 
ulike leieobjekter og dette gir mulighet for øket bruk 
og god utnyttelse av kapasiteten på stedet. Vi må mar-
kedsføre tilbudet bedre for at dette skal bli en realitet 
og trenger en endelig avklaring med kommunene 
angående hvem som skal kunne leie seg inn på stedet.

Prosjektet “Urban stirydding” ferdigstilte DNT-merking 
langs Øverlandselva og opp til blåmerkingen i marka.

Vi startet en ny gruppe “Aktiv i 100” våren 2021 og 
har dermed faste turer tre formiddager i uka gjennom 
hele året (onsdag, torsdag og fredag).

Etter avtale med kommunen plasserte turlaget høsten 
2021 ut 6 turpostkasser på ulike steder i Vestmarka/
Bærumsmarka. Her vil vi registrert noe av den 
uorganiserte turaktiviteten som benytter seg av våre 
tilrettelagte, merkede stier.

Bærum Turlag gjennomførte i 2021 to overnattings-
turer i høyfjellet i regi av våre frivillige, basert på en 
modell fra DNT OO. Disse var vellykkede og det ble 
deretter etablert en selvstyrt gruppe som vil utvikle 
dette konseptet videre, med overnattingsturer av ulik 
lengde og vanskelighetsgrad. De har også fått i opp-
drag å utvikle en SignaTUR for Bærum Turlag. Dvs. en 
langtur som også har tilknytning til vårt nærområde.

“Kulturvandringer” har tidligere vært en populær 
del av turlagets tilbud. Etter at antallet på slike turer 
hadde falt noen år, ble det i 2021 satset bevisst på en 
økning av slike turer. De ble systematisk gjennomført på 
lørdager og fikk god mottakelse.

Kursvirksomheten til Bærum Turlag har hatt problemer 
med pga. pandemien, men vi fikk gjennomført noen 
kurs, både åpne kurs og kompetansehevende kurs for 
egne frivillige. Styret planlegger for en vekst på dette 
området i 2022.

1.4. 

Medlemmer
–
Ved utløpet av 2021 hadde Bærum Turlag 12 068 
medlemmer. Disse fordelte seg på følgende 
aldersgrupper: 

0-5 år   323 medlemmer 
6-12 år   971 medlemmer 
13-18 år  879 medlemmer 
19-25 år  965 medlemmer 
26 år og oppover  8 930 medlemmer 

Dette er praktisk talt identisk med totaltallene fra 
2020 og 2019. Vi vurderer det som positivt at vi 
har opprettholdt medlemstallene våre gjennom 
pandemien, til tross for perioder med reduseringer og 
nedstengninger - både når det gjelder aktivitetstilbudet 
og hyttene i marka og på fjellet .
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Ungdom

Voksne

Barn

Senior

Åpne arrangementer

Tur-post-turer
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Barn
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Senior

Åpne arrangementer

Åpne arrangementer

Tur-post-turer

Tur-post-turer

Turledelse og instruksjon

DUGNAD

Tabellen for dugnadsaktivitet 
nedenfor viser at det er utført 
totalt 7 245 timer dugnadsarbeid 
i regi av Bærum Turlag i løpet 
av 2021. Av dette er 577 timer 
utført som styre- og komitearbeid, 
2692 timer er utført som felt-
arbeid (hyttetilsyn, stirydding 
mm), 2745 timer er utført som 
turledelse og instruksjon og 
1231 timer som diverse annet 
dugnadsarbeid.

TURER OG 
ARRANGEMENTER

Tabellen nedenfor viser at vi har 
totalt 6567 deltakerdager på turer 
og arrangementer. Flere planlagte 
turer og arrangementer har blitt 
avlyst og et stort antall turer er 
gjennomført med begrenset del-
takelse. Deltakertallene fordeler 
seg mellom barn, voksne og 
 seniorer, men med et beklagelig 
lavt tall for rene “Ung-aktiviteter”. 
De åpne arrangementene har i 
2021, som i 2020, blitt gjennom-
ført under spesielle betingelser. Vi 
har ikke samlet mange deltakere på 
samme tid/sted, men lagt til rette 
for at de som ønsker det kan gjen-
nomføre et tilrettelagt opplegg og/
eller møte Bærum Turlag på ulike 
steder (stands) på sine individuelt 
valgte turer.

Komite og styrearbeid Feltarbeid Turledelse og instruksjon Div. dugnad Totalt

Antall aktiviteter 14 234 223 318 789

Antall deltakere 64 868 608 411 1951

Antall timer 577 2692 2745 1231 7245

1.5 

Statistikk

Voksne Barn Ungdom Senior Åpne arr. Tur-post-turer Totalt

Antall arr. 98 46 1 84 6 5 241

Antall delt. 1150 438 8 1211 1690 1850 6497

Antall delt.dager 1281 477 8 1211 1690 1850 6567

Komité og styrearbeid

Div. dugnad

Turledelse og instruksjonKomité og styrearbeid

FeltarbeidDiv. dugnad

Turledelse og instruksjonKomité og styrearbeid

FeltarbeidDiv. dugnad

6497
Deltakere

6567
Deltagerdager

Feltarbeid

7245
Timer

542
Aktiviteter

789
Aktiviteter

1951
Deltakere

241
Arrangementer
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1.6 

Årsregnskap med 
kommentarer

2021 2020

Inntekter

Salgsinntekter 10 125

Arrangement /Aktiviteter 2 300

Offentlige tilskudd/ annet 463 545 446 260

Driftstilskudd DNT 695 000

Sponsorinntekt  -   20 000

Sum inntekter 1 160 845 476 385

Kostnader

Varekostnader -  -   

Arrangement 89 961 63 288

Lønn 802 556 131 284

Andre driftskostnader 158 138 86 056

Sum kostnader 1 050 655 280 628

Finansinntekt/ Kostand

Renteinntekt  -   685

Rentekostnad  -   1 191

Årsresultat  110 190  195 251 

Generelt
De ulike turlagene innenfor DNT OO er ikke egne 
juridiske personer, men avdelinger innenfor den 
formelle virksomheten DNT OO. Dette innebærer at 
Bærum Turlag ikke er den juridiske eier av verken aktiva 
eller passiva og derfor heller ikke har noen balanse eller 
egenkapital. Et eventuelt driftsoverskudd det enkelte 
år tilfaller ikke turlaget, men inngår i DNT OO sin 
kontantbeholdning. Det turlaget får til disposisjon for 
kommende år vil være basert på de aktivitetene vi har 
levert budsjett for. I noen tilfeller vil imidlertid turlaget 
kunne beholde deler av årets overskudd: 

 - -  Overskuddskapital som målrettet bygges 
opp over tid for å realisere et bestemt formål/
en  definert investering. Dette må i tilfelle være 
 beskrevet i innlevert og akseptert budsjett. 

 - -  Mottatte og forpliktede varer og tjenester 
som ikke er betalt innenfor regnskapsåret 
(leverandørgjeld).

 -  -  Ekstern finansiering av prosjekter, der turlaget 
ikke har levert i henhold til plan i regnskapsåret. 
Enten midlene må tilbakebetales (prosjektet 
 avsluttes) eller de kan overføres (prosjektet 
faseforskyves), må det foretas avsetninger med 
utgangspunkt i regnskapsført overskudd. 

Regnskap 2021
Bærum Turlags regnskap for 2021 viser et over-
skudd på kr.110.190,-, med totale inntekter på 
kr.1.160.845,- og totale kostnader på kr.1.050.655,-.

Den største endringen fra 2020 er at turlaget har fått til-
bake en administrativ støtte fra DNT OO i form av en stil-
ling som arbeider spesielt for Bærum Turlag. Kostnader 
tilknyttet denne stillingen er belastet vårt regnskap med 
kr.802.556,-, samtidig som tilskudd på kr.695.000,- fra 
DNT dekker en betydelig del av denne kostnaden.

Offentlige tilskudd utgjør kr.463.545,- og dette er 
litt høyere enn i fjor. Dette er midler som kommer fra 
vår partnerskapsavtale med Bærum kommune, samt 
en lang rekke søknader til kommune, fylkeskommune 
og fond/stiftelser om midler til konkrete aktiviteter og 
arrangementer.

Som det framgår av vår virksomhetsrapport har vi i 
2021 hold et høyt aktivitetsnivå og gjennomført et 
stort antall aktiviteter i et år preget av mye usikkerhet og 
stadig skiftende rammebetingelser pga. pandemien. 
At dette har vært mulig skyldes i hovedsak en meget 
sterk innsats fra våre mange frivillige. Det har også vært 
viktig at vi har fått tilbake den administrative støtten 
fra DNT OO.

KOMMENTARER RESULTATREGNSKAP 



1 5 1 6

VIRKSOMHETS- 
RAPPORT

2  
D N T   B Æ R U M  T U R L AG

Fo
to

: N
ils

 M
at

hi
sr

ud



V I R K S O M H E T S R A P P O R T D N T   B Æ R U M  T U R L AG

1 7 1 8

2.1 

Turer

I 2021 har vi utvidet tursesongen 
og hatt en større bredde i turtilbu-
det enn noe tidligere år.

Sesongen for fotturer startet allerede 
17. januar med brodde tur langs 
kommunegrensen fra Slependen til 
Nedre Gupu og skitur fra Franskleiv 
til Sollihøgda 7. februar. Den siste 
turen var en tur til Haukåsen radar 
17.  oktober. Turenes innhold varierte 
fra korte kveldsturer med matpakke 
til superlange turer på opptil 55 km, 
flere toppturer, juvturer, brodde- og 
trugeturer, kurs i kart og kompass, 
dagsturer med mat på primus, 
nattvandring og kurs i stiløs ferdsel.

I løpet av 2021 har Turkomitèen 
også laget et spennende program 
for Markaturer i 2022 med opp-
start allerede i januar.  
Turkomitèens leder har vært  
Nils Mathisrud og medlemmer har 
vært Jan Eldegard Hjelle, Siren M. 
Tjøtta, Hanne Sivertsen og Sidsel 
Graff-Iversen.

 MARKATURER FOR VOKSNE  

I alt 13 kulturvandringer 
sto på programmet i 2021. 
Disse turene var lagt til 
lørdager. I vårsesongen 
måtte flere turer avlyses av 
smittevernhensyn, men alle 
ble kompensert ved flytting 
og/eller erstatning med ny tur 
senere på året. Jevnt over har 
deltagelsen vært god, med 
10-20 deltagere per tur.

Vi planlegger samme antall 
kulturvandringer i 2022. 
Når smittefaren ikke lenger 
skaper begrensning i antall, 
kan våre lette og middels 
krevende kulturvandringer ha 
flere deltagere enn vi hadde i 
2021. Noen kulturvandringer 
går imidlertid til kulturminner 
langt inne i marka og til dels 
utenom sti, og da trengs 
begrensning i deltagerantallet.

Kulturvandringsgruppa består 
av Liv Frøysaa Moe, Kari 
Fonnes, Halvor Bache-Wiig, 
Heidi Rustad, Marit Torblå 
Karlsen og Sidsel Graff-Iver-
sen. Planleggingen av turer for 
2022 har gått veldig greit, og 
turforslag har strømmet på.

 KULTUR  
 VANDRINGER 

 FJELLTURER MED  OVERNATTING 

 TRENINGSTURER  MED TUNG SEKK

COVID-19-pandemien 
fortsatte i 2021, med krav 
om nedstenging, tilpasning 
til smittevern og økt bruk av 
nettbasert kommunikasjon 
pga. endringer i turprogram-
met og smittevernregler. 
DNTs til enhver tid gjeldende 
smitteverntiltak ble presen-
tert på en nettside. Nettsiden 
har vært kontinuerlig opp-
datert i tråd med nasjonale 
råd og DNTs retningslinjer. 
Kun fire markaturer har vært 
avlyst pga COVID-19. Vi har 
ikke hatt smitte av COVID-
19 knyttet til turene i 2021.

Nytt i 2021 er at DNT OO 
har utviklet en ny modell for 
fjellturer, kalt Frivilligstyrte 
turer. Disse turene planlegges 
og organisering av frivillige og 
deltagerne betaler ikke mer enn 
hva overnatting, kost og reise ville 
kostet om de gikk alene. Turene 
blir på den måten billigere enn 
før for deltagerne.

Bærum turlag var en pioner med 
to frivilligstyrte turer i 2021. 

Den første var en 5-dagers tur av 
type «middels krevende» i sentral 
del av Jotunheimen. Den andre 
turen gikk Utladalen rundt og 
var av type «særdeles krevende». 
Begge turene var vellykkede, 
og det er ingen tvil om at 
Bærum Turlag vil fortsette med 
overnattingsturer i 2022, både i 
fjellet og marka. Totalt, inkludert 
turledere, hadde fjellturene 21 
deltagere og 94 deltager-dager.

Turene startet opp i 2019 med 
noen få deltagere og ble i løpet 
av høsten 2020 og 2021 et 
populært tilbud med rundt 15 
deltagere på hver tur. Turene går 
i Vestmarka annenhver tirsdag 
kveld gjennom hele året med 

unntak av skolens ferier. Dette er 
treningsøkter i regi av DNT slik 
at de lange flotte fjellturene skal 
“gå som en lek”. Gruppen ledes 
av Sveinar Kildal. I 2021 gikk 
gruppen 21 turer og hadde i alt 
259 deltagere. 
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ONSDAGS GRUPPEN FRA SANDVIKA

Denne gruppen ble etablert 
høsten 2019 med ambisjon om 
å rekruttere deltagere som er 
nye i Norge, ukjente med norsk 
turtradisjon eller av andre grunner 
ønsker en fysisk lett tur på dagtid. 
Vi har siden starten samarbeid 
med Røde Kors og kommunens 
voksenopplæring. 

I perioder med lite smitterisiko 
hadde vi god deltagelse av 

flyktninger og av eldre kvinner og 
menn av norsk etnisitet, ofte nylig 
tilflyttet Sandvika. Pandemien har 
imidlertid ført til at vi har mistet de 
fleste i målgruppen flyktninger/
innvandrere. Samtidig har nye 
deltagere funnet veien til turen i en 
tid hvor DNTs populære “Turbuss” 
og andre tilbud var nedstengt. Vi 
håper våre flerkulturelle deltagere 
kommer tilbake i 2022. I 2021 
har gruppen arrangert 31 turer, 

mens 10 ble avlyst. Totalt har vi 
hatt 369 deltagere. Fire ganger 
har gruppen hatt Månedens tur: 
Tre ganger med utendørs måltid 
og en gang til Sæteren Gård.

Turledergruppen har vært 
koordinert av Sidsel Graff-Iversen. 
Den har i alt 8 turledere, inkludert 
reserver. Oftest har det vært 2 
turledere per tur. Vi har registrert 
276 dugnadstimer.

TORSDAGSGRUPPEN MED  
VARIERENDE UTGANGSPUNKT

Gruppen var ny i 2021 og 
hadde sin første tur 6. mai 
2021.  Gruppen har 5 turledere, 
hvorav 3 har gjennomgått 
turlederkurs og skiftet på å 
være hoved- turledere. De ulike 
turlederes erfaring og lokal-
kunnskap, samt ønske fra 
deltagerne har gjort at gruppen 
har hatt turer med  startsted i 
ulike områder i Bærum. Start fra 
Østernvannsvingen, Vestmark-
setra, Burudvann og Sørkedalen 
har vært populært.

Torsdagsturene er de lengste og 
raskeste av våre Aktiv i 100 turer, 
etter ønske fra flertallet av delta-
gerne. Antall deltagere har økt 
jevnt. I tillegg til en kjernegruppe 
på ca. 15 personer har stadig nye 
deltagere kommet til. Turlederne 
har lagt stor vekt på formidling av 
lokalhistorie, geologi, biologi etc. 
Det har vært en veldig god stem-
ning og fine samtaler på turene.

Erik B. Wiken er koordinator 
for turledergruppen. 

Aktiv i 100 er et lavterskelprosjekt med ambisjon om å stimulere eldre og andre med fri 
på dagtid til turer med kombinasjon av mosjon, friluftsliv og sosial kontakt. De aller fleste 
deltagerne er i alder 55+, men vi har også deltagere som jobber i vaktturnus med noe fritid 
på formiddagen. Gruppene møtes hver uke på samme sted (eller avtale steder som kan 
variere) og til samme tid. Vi hadde to grupper fra tidligere og startet en ny i 2021.

 AKTIV I 100 

FREDAGSGRUPPEN 
FRA STEINSSKOGEN

Aktiv i 100-gruppen fra Steins-
skogen ble etablert i august 
2018. Deltagerne møter ved 
øvre parkeringsplass/busstopp på 
Steinsskogen gravlund hver fre-
dag kl. 11. Hver måned arrange-
res “Månedens tur” hvor  gruppen 
oftest forflytter seg til et annet 
utgangspunkt og går en noe len-
gre tur. Turene fra Steinsskogen er 
forholdsvis lange (7-12 km, med 
normal varighet opptil 3 timer og 
Månedens tur 4-5 timer). I likhet 
med torsdagsgruppen er turene 
fysisk relativt krevende til å være et 
lavterskeltilbud.

Gruppa hadde i 2021 32 turer 
med i alt 607 deltagere. På 
grunn av smittesituasjonen 
hadde gruppen et “tap” av 
10 turer. Når tilbudet var til 
stede, var deltagelsen meget 
god, i likhet med 2020. Noen 
ganger var det nødvendig å 
inndele i to grupper, hver med 
1-2 turledere og nærmere 
20 deltagere. Turledergruppen 
ledes av Marit Torblå Karlsen. 
Det meste av året 2021 hadde 
gruppen 6 turledere. Det er 
ønske om å øke antall turledere 
i 2022. Gruppen har i 2021 
registrert 580 dugnadstimer.

Tilbakemeldingene viser 

at mange satte stor pris 

på disse utendørs turene i 

en tid da andre  kulturelle 

og sosiale tilbud for en 

stor del var stengt.
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TRILLE-/BÆRE-/PULKETURER

Trilleturene går hver uke på turveier til ulike 
områder i Bærum. Bære- og pulketurene går hver 
14.dag på stier og i skiløyper. Dette er et tilbud for 
foreldre i permisjon.

Det er i år gjennomført 32 trille-/bære-/pulketu-
rer med varierende deltagelse. Turene annonseres 
på Facebook og det ligger en halvårsflyer over 
planlagte turer på hovedsiden til Bærum Turlag. 
Dette er turer som drives godt av selvstyrt gruppe 
og rekrutteringen i år har vært litt varierende. 

SMÅBARNSTURER

I 2020 startet vi opp med småbarnsturer (0-2 år) 
I 2021 ble det arrangert en tur med god del tagelse. 
Vi håper på flere turer i 2022

KVELDSMATTURER
Normalt arrangeres disse populære turene hver 
tredje uke gjennom året. I 2021 har Turbofamilier 
gjennomført 7 kveldsmatturer til ulike nærområder. 
Turene annonseres på Bærum Turlags hovedside og 
via Facebook Barnas Turlag.

Det er i 2021 gjennomført svært mange 
av de planlagte aktivitetene til tross for 
pandemiens utfordringer. Våre turer 
og aktiviteter er åpne for alle barn og er 
gratis. Det er også mulighet til å låne utstyr 
ved behov.

Det har vært god deltagelse på de større 
arrangementene, men vi har hatt en ned-
gang i antall deltagere på flere turer, spe-
sielt på kveldsmatturer og trilleturer etter 
gjenåpningen i høst. Det legges ned en 

stor og viktig innsats av turbofamilier og 
andre frivillige i Barnas turlag for å kunne 
tilby varierte turer og arrange menter. 
Turbofamilier og turledere har også dette 
året vært kreative og kommet med forslag 
til aktiviteter/turer for barnefamilier 
via sosiale medier. Det å rekruttere nye 
frivillige i Barnas turlag er utfordrende og 
er en kontinuerlig prosess. 

 BARNAS TURLAG –TURER OG AKTIVITETER Fo
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Turlagets nyåpnede kajakklager i Bjørnsvika har gitt grunn-
lag for nye aktiviteter. I tillegg til utleie, har vi også hatt flere 
kurs fra Bjørnsvika. Det er også startet opp en egen gruppe 
som har hatt ledede turer hver mandag i høsten helt frem 
til isen la seg. Det vil jobbes videre i 2022 for å styrke 
gruppen som jobber med Bjørnsvika (tilsyn, turledere mm) 
og det er så langt et stort engasjement rundt dette

OVERNATTINGS TURER

Barnas Turlag har arrangert to overnattingsturer 
dette året. 22 deltakere ble med på kanotur i juni 
til Fjorda ved Randsfjorden. Dette er en populær 
tur som Barnas Turlag har arrangert i flere år. 
Kanoer ble lånt av Røde Kors i Sandvika.

I forbindelse med Kom Deg Ut dagen i september, 
arrangerte vi Natt i naturen på Sæteren gård med 
17 deltagere Det ble lek, spikking med kniv og 
opplæring i opptenning av bål. Flere av barna fikk 
øvd seg på å kløyve ved med barneøks. For flere av 
familiene var dette første gang med overnatting ute.

FISKEKURS
 Nytt i år var fiskekurs med fisking på Østernvann. 
Det ble opplæring i hvordan sette sammen og 
tre en stang, kasteteknikk, fiske med sluk og mark. 
Fiske med mark og dupp var veldig populært og 
det bet på en kreps på marken. Det ble også tid til å 
sløye en abbor. 9 barn i alderen 6-12 år var med. 
Etter kursets slutt fikk småsøsken og foreldre også 
mulighet til å fiske. 

Arbeidet med Ung Bærum er fortsatt i etablerings-
fasen. Pandemien og utfordringer med å etablere 
en selvstyrt gruppe har resultert i få aktiviteter i 
2021 også. 

Høsten 2021 fikk vi arrangert et introkurs i pad-
ling fra det nyetablerte kajakkanlegget i Bjørnsvika. 
Dette var fulltegnet og ga gode tilbakemeldinger 
fra deltakere. Det var lagt opp til en kveld med klat-
ring i tillegg til dette, men det var for få deltakere 
påmeldt, så denne ble utsatt til over nyåret.

Det har vært utfordrende å etablere et fast tilbud 
med en gruppe som holder i UNG. Planen for 
2022 er å jobbe målrettet gjennom nyhetsbrev 
og andre kanaler for å få etablert en gruppe som 
kan drifte UNG-aktiviteter med støtte fra styret og 
administrasjon.

 AKTIVITETER FOR  
 DNT UNG BÆRUM 

 KAJAKKTURER
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2.2 

Hyttetilsyn og stier

 HYTTETILSYN  STIRYDDING 

SVARTVANN 

Hytta ved Svartvann eies av Bærum kommune, 
leies av DNT OO og forvaltes av Bærum Turlag. 
Det har vært godt med belegg på hytta gjennom 
hele 2021. Det vanlige tilsynsarbeidet har 
forløpt  normalt. Også i 2021 har det på grunn 
av  Covid-19 vært mer arbeid med renhold og 
påfylling av engangsutstyr. 

Problemene med mus på hytta var mindre enn i 
2020, men det det ble satt ut godt med gift i forkant 
av høstsesongen. Det går fortsatt mye ved på hytta, 
og vi har et inntrykk av at det fra tid til annen går 
med en del ved til bålbrenning utendørs. Derfor har 
det de siste årene ikke vært tilstrekkelig ved lagret på 
Svartvann til at det holder over sommersesongen. 
På høsten har vi derfor kjørt inn ved med ATV. Det er 
en noe mer omstendelig prosess enn på vinter, samt 
at det må søkes spesielt om kjøretillatelse for dette.

Dugnader har for det meste bestått av enkelt vedli-
kehold, vask/rengjøring og transport av ved. Scooter 
er kjørt til verksted for reparasjon etter skade ved 
utkjøring av ved til påsken. Problem med å få tak i 
deler til gammel scooter og dialog med DNT OO 
om denne saken. 

Vi er pr dags dato 2,5 aktive i tilsynet på Svartvann 
og ser at vi godt kunne tenke oss litt hjelp til både 
tilsyn og renhold. Vi ønsker fortsatt å hjelpe til med 
å transportere ved, gass og annet inn til hytta. Totalt 
antall dugnadstimer nedlagt i 2021 er 260 fordelt 
på 2 fellesdugnader og 20 tilsyn.

STIRYDDING  
VESTMARKA NORD  

Gruppa består av 5 faste personer, med 
Helge Lye som områdeansvarlig og har 
ansvar for ca. 50 km stier og 60 skiltpunk-
ter med 130 skilter. Alt er befart i løpet av 
sesongen.

Arbeidet er utført mest som enkeltdug-
nader, noen ganger med 2-3 deltakere 
sammen. Totalt er det utført 253 
dugnads timer. Det planlegges med 3 ny 
medlemmer til stigruppen i løpet av våren. 

Arbeidet i 2021 har vært alminnelig 
vedlikehold og rydding ved trefall. Vi 
har hatt prioritet på å holde stiene frem-
kommelige. Rydding har dette året tatt 
mye ressurser. Alle stier synes i så måte å 
være i god forfatning, men noe etterslep 
på merking og skilting. 

Vurderer å legge ned gammel sti ved 
Vestmarksetra P. Noen stier er berørt 
av anleggsarbeider ved Vannverk ved 
Kattås og E16 ved Skoglund. Løst ved 
midlertidig stengt Skoglund- Bråthan, og 
midlertidig omlegging ved Kattås.

For 2022 planlegges opparbeiding/
merking av ny rute rundt Ramsåsen.

NEDRE GUPU 

Nedre Gupu i Vestmarka driftes av Bærum Turlag 
etter avtale med eieren, Bærum kommune. 
Tilsynsgruppa utgjøres av 7 frivillige som gjør 
ukentlig tilsyn, vask og forefallende arbeid 
på våningshuset, gapahuker, lavvo, toalett og 
lekeplass. Utover ukentlig tilsyn er det i 2021 
gjennomført én større dugnad. Totalt antall 
dugnadstimer nedlagt er 235.

I løpet av 2021 er det tatt i bruk nytt bookingsys-
tem for Nedre Gupu. Dette er det samme som 
brukes for DNT OOs øvrige hytter i Oslomarka. 
Utleienivået for våningshus og lavvo gjennom 
store deler av 2021 har imidlertid vært lavt, noe 
som i hovedsak skyldes pandemien. Det tok seg 
imidlertid opp utover høsten, etter hvert som 
samfunnet åpnet seg opp. Bruken av gapahuker 
og bålplasser har vært høy hele året, noe som 
viser at vi har et svært populært tilbud.

Hyttetilsynet har i mange år hatt et godt samar-
beid med Bærum kommune ved skogdriftssjef 
Terje Johannesse. Han gikk av med pensjon i 
2021, og det gode samarbeidet er videreført 
med ny skogdriftssjef, Nils-Erik Hirsch. 

For 2022 ønsker vi å øke bruken av Nedre Gupu til 
arrangementer, friluftsskole, kurs og møter. For å få 
til dette ser vi behovet for ressurser som aktivt orga-
niserer og markedsfører tilbudet. Vi arbeider også 
for at turlagets medlemmer skal kunne leie vånings-
huset på samme måte som andre markahytter. Fo
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STIRYDDING 
BÆRUMSMARKA 
– SKOGENS 
KONGER

Denne gruppa består av en 
hovedgruppe på 10 personer 
som ledes i fellesskap av Arne 
Fougner og Svein Ivar Brauti. 
Hovedgruppen har fellesdug-
nader hver torsdag i sommer-
halvåret. I tillegg er det en 
satelittgruppe på 4 personer 
som ledes av Ole Riiber. Denne 
gruppen arbeider separat fra 
uke til uke.

Skogens konger har ansvaret 
for et betydelig stinett nord og 
vest fra Fossum - mot Nygård, 
Triungsvann og Abbortjern.

 I 2021 er det utført totalt 
20 fellesdugnader av hoved-
gruppen og satelittgruppen 
i tidsrommet 29. april til 
28. oktober. Dette utgjorde 
totalt 310 dugnadstimer.

STIRYDDING BÆRUMSMARKA – FOSSUMGJENGEN

Gruppen har i 2021 bestått av 
13 personer med Ole Næsje 
og Erik Borch-Nielsen som 
områdeansvarlige. Svein Lie og 
Ove Gudmestad har takket av etter 
mange års stidugnad.

Vi har i alt hatt 20 dugnader, 
oppstart 19. april og den siste 
dugnaden 27. oktober. Dugnadene 
skjedde hver mandag frem til 
sommeren. I august gikk vi over til 
onsdager, alltid med oppmøte ved 
Fossum klubbhus kl. 1000. Vi hol-
der normalt på slik at vi er tilbake på 
Fossum mellom kl. 1400 og 1500. 
I tillegg har to eller tre sammen 

utført oppgaver andre ukedager, 
hvor det ikke har vært naturlig at 
«hele gjengen» deltar.  Det har vært 
mye vindfall i 2021, og i tillegg til å 
drenere stier har dette vært hoved-
beskjeftigelsen denne sesongen. 
Stiene Bogstadvannet Rundt og fra 
Nygård til Sæteren er stadig prio-
riterte stier fordi de er mye brukt. 
Derfor er det disse stiene, i tillegg 
til Bjørnestien fra Triungsvann til 
Tjæregras, vi har vært oftest på. Men 
vi har tatt for oss alle stiene vi har 
ansvaret for i Bærumsmarka.

Totalt har vi «logget» 445 timer 
dugnadsarbeid, ryddet 78 km sti 

og gått til sammen 464 km stier. 
Vi har omtrent 250 skiltpunkter 
med 450 skilt på stiene vi har 
ansvar for. 

Til neste sesong skal det 
legges/tbedres gangbaner ved 
 Vepsebakken på stien opp fra 
Abbortjern. Dessuten er det en 
del skilt som byttes ut og settes 
opp, nye skilt er produsert og 
venter på å bli satt opp. Det har 
blåst kraftig ved en del tilfeller 
etter at vi  avsluttet sesongen, og 
vi må forvente en god del vindfall 
på våre stier, uten at vi kjenner til 
noe konkret. 

STIRYDDING KROKSKOGEN SØR

I dette området arbeider det en 
fast gruppe på 7 personer under 
ledelse av Skjalg Kallestad. Vi har 
hatt 11 fellesdugnader. Ut over 
dette har enkeltpersoner vært ute 
24 ganger på rydding og merking 
av stier. Totalt har det vært utført 
420 dugnadstimer. Til sammen 
14 personer har deltatt, herav 
5 kvinner.

Gruppa har ansvaret for ca. 
110 km stier med i alt 171 skilt på 
81 skiltpunkter. Området strekker 
seg fra Gommerud og Rykkinn 
i sør til Sollihøgda og Kleivstua i 
nord.  Det ligger i Bærum og Hole 
kommuner. 

Et stort snøfall i romjula i 2020 
førte til at mange trær knakk og 
falt over stiene. Mange timer gikk 

med til å rydde opp etter dette. 
Motorsaga var i flittig bruk. Særlig 
ille var det i naturreservatene og 
områder med fuktig skogbunn, 
som i Kjaglidalen.

Stiene i området rapporteres å 
være i god stand, men rydding 
etter trefall og toppbrekk er en 
oppgave som vi alltid kommer til å 
bruke mye tid på.
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URBAN STIMERKING/RYDDING

Urban stirydding er et prosjekt der 
vi arbeider med merking av stier 
fra tettbebyggelse og opp til eta-
blerte blåstier i marka, slik at folk 
kan starte turene fra der de bor.

Ansvarlig for urban stimerking/
rydding er Svein Arne Lilleløkken. 
I tillegg har 3 personer vært aktive 
i arbeidet. Totalt er det utført 52 
dugnadstimer.

Sammen med Bærum 
Elveforum har vi fått tilrettelagt 
og ferdigstilt turløype langs 
Øverlandsvassdraget fra Sandvika 
til Øverland Parkering. Ved Øver-
land knytter turløypa seg til stier 
vider oppover i marka. Vi har også 
hjulpet til med å merke opp deler 
av Pilgrimsleden (Tunsbergleden) 
fra Rud til Øverland. Vi har også 

påtatt oss å vedlikeholde Staten 
Senter for Epilepsi sin natursti på 
Solberg. Her vil en oppgradert 
natursti stå ferdig våren 2022.

Totalt er det utført 52 
dugnadstimer.

I samarbeid med Tanum Vel har vi 
kartlagt turløype fra Tanum kirke 
til Kattås og forventer å få denne 
ferdigstilt i løpet av 2022. Vi plan-
legger også få merket en turløype 
fra bunn av Kirkerudbakken og til 
Kattås i 2022.

STIRYDDING BÆRUMSMARKA – KOLSÅS/DÆLIVANN

Til sammen 7 personer har bidratt 
gjennom året, med Ketil Taxt 
som områdeansvarlig. Det er 
ca.23 km merkede stier i Kolsås-
Dæli området og det er medgått 
69 timer totalt. Ressursene 
vurderes som tilstrekkelige. Det 
løpende ryddearbeidet av stiene 
er gjennom ført enkeltvis eller i 
mindre grupper gjennom året. 
Det er ikke gjennom ført større 
fellesdugnader gjennom året.

Hovedfokus i 2021 har vært å 
vedlikeholde stiene som nå er 
etablert i Kolsås Dæli området 
etter nyetableringene i 2019. 
Gjennom året har det ikke vært 

store aktiviteter.   Det var noen 
voldsomme runder med tre-
fall/-knekk som har medført en del 
motorsagarbeid og ekstra rydding, 
men stort sett er det normalt 
vedlikehold av skilter og merking 
og lett rydding.

Generelt ser vi en omfattende og 
økende bruk av stiene over hele 
området. Kolsås-Dæli området 
består i stor grad av vernet mark. 
Den økte bruken medfører økt sli-
tasje på stiene, men ifølge Statsfor-
valteren er dette akseptabelt når vi 
samler bruken til hovedstiene og 
«sparer» de vernede områdene 
utenfor dette. Vi håper at mange 

fortsetter med sine vandringer 
i naturen.

I 2022 vil vi prioritere fortsatt 
gjennomgang, vedlikehold og ryd-
ding av det etablerte sti-nettverket. 
Vi har også fått noen tilbakemel-
dinger om bedring av skilting som 
vi må se på, men har ikke konkrete 
planer om større prosjekter. 

Vi er som alltid takknemlig for 
alle forbedringsforslag og tilba-
kemeldinger om stiene våre, det 
være seg behov for bedre skilting, 
rydding av trefall, eller annet.

2.3 

Arrangementer

Dessverre forhindrer pan de-
mien også i år at vi kunne lage 
et stort arrangement. Bærum 
Turlag etablerte derfor stands 
på steder der vi vet folk gjerne 
legger en  søndagstur. Slik fikk vi 
kontakt med mange men nesker, 
uten at vi organiserte noen 
aktiviteter som førte til at mange 
var samlet på samme tidspunkt. 
For oss var det viktig å synlig-
gjøre og informere – både om 
vår organisasjon og vårt tilbud. 
Slike stands var satt opp:
 - Ved brua mellom  

Kadettangen og Kalvøya.
 - På Nedre Gupu.
 - På Sæteren Gård.

I tillegg arrangerte Barnas 
Turlag Bærum «Natt i naturen» 
for en begrenset gruppe på 
Sæteren gård 4.-5.september. 
Vi kommer sterkere tilbake 
neste år!

Årets Halloween ble arrangert 
i skogen rundt Burudvann. Ved 
oppstart ble det utdelt et kart 
over området. Kreative Turbo-
familier hadde laget natursti 
med oppgaver og å lete etter 
“turbo” i mørket. Videre kunne 
små og store velge mellom blå 
løype: Litt uhyggelig og svart 
løype: Enda litt mer uhyggelig. 
Ute i skogen hang effekter som 
spøkelser, edderkopper, hekser 
og lignende. Lyd -og lyseffekter, 
fakler og gresskarlykter ga 
også et ekstra grøss. Det kom 
320 deltakere, alle påmeldt i 
tidsstyrte grupper. Det ble en 
spennende kveld for små og 
store ute i skogen.

Tidlig på høsten var smitte-
situasjonen slik at turlaget fant 
anledning til invitere til frivillig  
fest på Sæteren Gård. Dette 
er et tilbud både til gamle og 
nye frivillige og programmet 
består derfor av korte 
orienteringer om hvordan man 
kan engasjere seg i turlaget og 
hvilke oppgaver som kan være 
aktuelle.

Det ble servert god mat og 
godt drikke og vi hadde i 
tillegg besøk av Håkon Breivik 
Myhr som foredro over sin bok 
“Gjennom Oslomarka med 
ildsjeler – fra hytte til hytte”.

Flere av ildsjelene han har 
portrettert i sin bok er fra 
Bærum Turlag.

 KOM DEG UT-DAGEN,  
 5. SEPTEMBER 

 BARNAS TURLAG  
 HALLOWEEN 

 FRIVILLIGFEST  
 16. SEPTEMBER 
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Julegranen ble tent på Nedre 
Gupu siste søndag i november. 
120 deltagere fulgte stien 
opp fra Fransklev og løste 
oppgavene på naturstien som 
var hengt opp. Snø, kuldegra-
der, fakler og bål skapte en fin 
ramme rundt arrangementet. 
Det ble servert gløgg, saft og 
pepperkaker. Vi bakte pepper-
kaker og stekte de på bål i folie. 
Flere poser marshmallows gikk 
også med, alltid populært.

Barnas turlag var med å 
 arrangere utekino på Sæteren 
gård 7.november. Dette 
var førpremiere på TV2`s 
serie om Mina og meg. 
Turbofamiler hadde laget 
trollbingo med premier på 
vei inn til Sæteren gård og 
det ble servert popcorn, 
pølser og drikke til utekinoen. 
Over 400  deltagere var 
med på dette populære 
arrangementet.

 BARNAS TURLAG  
 JUL PÅ NEDRE GUPU 

 UTEKINO:  
 MINA OG MEG 

2.4 

Kurs

Kurstilbudet til Bærum Turlag  
kan sies å være to-delt:

-  Et tilbud til våre frivillige, 
slik at de kan utvikle 
kompetanse for aktuelle 
oppgaver i turlaget.

-  Et tilbud til befolkningen i 
alle aldre, slik at de kan få 
større glede av friluftslivet.

Styremedlem Anne Grete Schiøtz i turlaget arbeider med utvikling og 
gjennomføring av kurstilbudet i turlaget.  Koronasituasjonen skapte problemer 

med kursgjennom føring i deler av året, men følgende kurs er gjennomført:

 SKOLEPROSJEKT FRILUFTSDAGER

Turlaget tilbød 3 friluftsdager 
til  skolene i Bærum (3.-5.kl.) i 
 sam arbeid med Sæteren Gård. 
Lærerne kom med sine klasser og vi 
stilte med instruktører.

27.august: Klatring i klatretårn på 
Sæteren gård. Gapahuk og bålplass. 
Matpakke og mulighet for grilling 
av medbrakt mat. DNT v/Sæteren 
stilte med instruktører. Frivillige fra 
turlaget hentet lærere/assistenter og 
barna ved Øverland gård kl. 09.00 
for innmarsj til Sæteren gård (2km).

20.oktober: Ferskingkurs -  
elementære ferdigheter/kunnskap 
for friluftsliv på Nedre Gupu.

Allemannsretten, stimerking og 
-skilting, båltenning og litt om kart 
og kompass. Gapahuk og bålplass. 
Matpakke og mulighet for grilling av 
medbrakt mat. Turlaget stilte med 
kursinstruktører. Barn og lærere 
ble møtt på Franskleiv for puljevis 
innmarsj til Nedre Gupu.

21. oktober: (flyttet fra 30.septem-
ber pga. korona på  Sæteren 
Gård): Klatring og bueskyting på 
Sæteren gård. Gapahuk og bålplass. 
Matpakke og mulighet for grilling av 
medbrakt mat. DNT v/ Sæteren gård 
stilte med instruktører. Frivillige fra 
turlaget hentet lærere/assistenter og 
barna Øverland gård kl. 09.00 for 
innmarsj til Sæteren gård (2km). 

Skoleprosjektet vårt fikk meget 
gode tilbakemeldinger fra skolen. 
Vår egen evaluering stilte spørsmål 
ved om de yngste elevene (3.klasse) 
 kanskje var litt unge for noen av 
temaene på ferskingkursene.

 FTU er et tilbud for utviklings-
hemmede, deres familie, venner 
og støtteapparat.  Det gjennom-
føres en gang i måneden på 
Sæteren Gård, men pga. pan-
demien ble det bare 4 arrange-
menter i 2021. Målet er å skape 
en inkluderende og sosial arena 
med friluftsliv og aktiviteter for 
gruppen, som utgjør ca.  
30 – 40 deltakere hver gang.

Deltakerne møtes på parke-
ringen ved Øverland gård. 
 Derfra kan de gå eller kjøre inn til 
Sæteren. På Sæteren er det turer 
med innlagte oppgaver og ulike 
aktiviteter før gruppa samler seg 
til enkel matservering, enten ute 
ved gapahuk/bålplass eller inne i 
kafeen. Kveldene avrundes alltid 
med felles sang og dans.

Vi samarbeider med DNT 
Drammen som har et til-
svarende opplegg i Lier, slik at 
vi til sammen kan by på flere 
arenaer for denne gruppen som 
mangler gode og tilrettelagte 
tilbud om aktivitet. Det arbeides 
også med å starte opp et 
lignende tilbud i Oslo. 

 FRILUFTSLIV  
TILRETTELAGT  FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE 
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Kurset ble gjennomført på Nedre Gupu med innleid instruktør 
Jørn Brynstad og hadde 10 deltakere. Bærum Turlag utdanner våre 
turledere etter DNTs felles utdanningsmodell og dette kurset kvalifise-
rer for turledelse i kjente områder opp til skoggrense. Sikkerhet, pluss 
evne til å bygge tillitsvekkende relasjoner sosialt og faglig med turdel-
tagere er viktige mål med kurset. Dette er første steg på veien for de 
som vil utdanne seg videre til sommerturledere og vinterturledere på 
fjellet. De videregående kursene overlater turlaget til DNT OO.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset, men også kommentarer om 
at det vil være fordelaktig med to kursledere for 10 deltakere.

Dette er egentlig et 10 t kurs over 
to dager, men ble gjennomført på 
Nedre Gupu som et ett-dags kurs 
(kl.1000 - 1600) på grunn av liten 
påmelding og bare 4 deltakere. 
Dette er et praktiske utendørs 
kurs, og i tillegg til økt kompetanse 
ønsker vi at du som deltaker får økt 
trygghet, selvtillit og inspirasjon til 
å fortsette å gå på tur.

Gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne. Vår egen evaluering 
var at ett-dags kurs fungerte ok, 
men burde økes med 1 t. Vi bør 
få inn førstehjelp og være bevisste 
på at kurset er maksimalt praktisk 
innrettet.

Sherpa er det redigerings-
programmet som Bærum Turlag 
benytter for å oppdatere sine 
nettsider, primært til beskrivelse 
av våre tilbud – turer og aktiviteter. 
Det er viktig at flest mulig av 
våre frivillige kan bruke dette 
systemet, slik at de selv kan lage de 
nødvendige beskrivelsene når de 
skal lede en tur eller aktivitet. Kurset 
ga nødvendig basiskunnskap, mens 
mer videregående opplæring er å 
få gjennom kurs i regi av DNT OO.

Kursleder var Jan Eldegard Hjelle 
og det var 13 deltakere. Kurset 
ble videofilmet og er senere lagt 
ut på turlagets nettsider. Positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne.

2.5 

Nye arenaer for friluftsliv

Det planlagte annekset ved 
Svartvannshytta er blitt noe 
omarbeidet av DNT OO for 
også å kunne ivareta en for-
bedret løsning for vedlagring 
og do. Annekset vil nå i tillegg 
til overnattingsmulighet 
(med hund) også romme 
vedlageret og utedoen. Det 
nye bygget vil dermed erstatte 
både det gamle båthuset og 
eksisterende do/lagerhus.

Informasjon om prosjektet er 
oversendt til Bærum kommune 
ved skogsjefen (eier av stedet) 
og vi avventer en godkjenning/
anbefaling derfra som grunn-
lag for å kunne gå videre med 
prosjektering og søknad om 
rammetillatelse.

 SVARTVANN 

Nedre Gupu er et populært 
utfartssted i Vestmarka, spesielt 
for barnefamilier. Bålplassene, 
gapahukene og lavvoen er 
også mye brukt av skoler og 
barnehager i Bærum. Når det 
gjelder våningshuset er nok 
Bærum Turlag selv største bruker 
av dette. Huset har imidlertid 
godt med sengeplasser og egner 
seg utmerket som sted for kurs, 
møter og sammenkomster for 
grupper opp til 10-12 personer. 
Leie takerne forutsettes å være 
grupper tilknyttet skoler, barne-
hager, idrett eller friluftsliv.

Turlaget har lenge ønsket 
å ta i bruk det elektroniske 
bookingsystem som er etablert 
for Markahyttene til DNT OO. 
I 2021 oppnådde kompetente 
frivillige i turlaget, i samarbeid 
med administrasjonen i DNT 
OO, å få dette i orden. På sikt 
er dette ventet å øke bruken av 
våningshuset, men pandemien 
førte til at det ikke var noen stor 
vekst i overnattingen i 2021. 
Derimot har utendørstilbudet 
(gapahukene og bålplassene) 
vært mye brukt gjennom hele året.

 NEDRE GUPU 

 GRUNNLEGGENDE  TURLEDERKURS  
 4 - 6 JUNI 2021

 FERSKINGKURSET  
 6. NOVEMBER 

 SHERPA KURS  
 15. NOVEMBER 

Fo
to

: J
an

 E
ld

eg
ar

d 
H

je
lle

Fo
to

: K
ri

st
in

 F
je

lle
st

ad

Fo
to

: D
N

T 
O

sl
o 

og
 O

m
eg

n



V I R K S O M H E T S R A P P O R T D N T   B Æ R U M  T U R L AG

3 5 3 6

 FRIVILLIGE I BÆRUM TURLAG  

2.6 

Utvikling av organisasjonen

Pandemisituasjonen, og det 
faktum at Bærum Turlag i lang 
tid var uten en administrativ 
ressurs (ansatt), har ført til 
at styret har blitt svært rettet 
mot “produksjonsarbeid”. 
Dvs. planlegging og gjennom-
føring av løpende aktiviteter 
og rekruttering/organisering 
av frivillige. Bærum Turlag har 
derfor blitt mindre synlig i det 
offentlige bildet og hatt mindre 
kontakt med de politiske 
 miljøene enn vi har ønsket. 
Dette er et forbedringsområde

Arbeidet med å få etablert et nytt 
aktivitetssenter for vannsport har 
vært en av hovedoppgavene til 
Harald, som startet som ansatt 
ressurs i mai. Det gamle båthuset 
i Bjørnsvika har gjennomgått en 
forvandling.

Mange frivillige har bidratt i flere 
runder med tømming av lokaler, 
snekring av kajakkstativer, bytting 
av kledning, maling og mye mer. 
Det er nå et fint, ryddig og lett 

tilgjengelig utgangspunkt for de 
som vil ut på vannet. En stor takk 
til alle som har bidratt!

Fra Fjordprosjektet til DNT OO 
har vi fått fylt opp kajakklageret 
med kajakker, vester, årer og 
annet utstyr for en dag på 
 fjorden. 28.august hadde vi 
offisiell åpning av anlegget, og 
har siden det hatt jevn pågang 
med utleie av kajakker. Utleie 
gjøres gjennom et nettbasert 

bookingsystem, som har vist seg 
å fungere svært godt.

Dette anlegge er likevel å anse 
som en midlertidig løsning. Vi 
har konkrete planer om bygging 
av et nytt og moderne anlegg. 
Plasseringen av dette er foreløpig 
uavklart pga. usikkerhet knyttet til 
endelige løsninger for store vei- 
og utbyggingsprosjekter langs 
sjøsiden av Sandvika.

 BJØRNSVIKA 

Det frivillige arbeidet i Bærum 
Turlag foregår i stor utstrekning 
i selvstyrte grupper. Disse har 
vist stor tilpasningsevne i den 
vanskelige pandemitiden og sam-
arbeider godt med styret. Noen av 
dem har tydelige mandater, enten 
fra styret i turlaget eller i form av 

mer sentrale retningslinjer i DNT. 
Over tid vil selvfølgelig de frivillige 
i de ulike gruppene skiftes ut. Det 
vil da være en fordel at det finnes 
et klart mandat for alle gruppene. 
Styret vil samarbeide med de 
selvstyrte gruppene med sikte på 
å etablere slike mandater. 

Bærum Turlag er et av tre turlag 
som skal fungere som pilot-
brukere i det nye frivilligsystemet 
til DNT. Dette arbeidet startet i 
2021 og vi håper at det i 2022 
vil gi  oss bedre oversikt over våre 
frivillige og mulighet for å yte 
bedre støtte til deres arbeid.

 SAMFUNNSKONTAKT  MARKEDSFØRING  UNG-TILBUDET 

Markedsføringen av turlagets 
tilbud har de senere årene 
skjedd nesten bare på elektro-
niske medier. Vi har fått en del 
kommentarer om at dette ikke 
treffer alle våre målgrupper 
like godt, spesielt ikke de 
mindre turvante som kan ha 
glede av de fysisk lite krevende 
turene. Det er også slik at en 
del av tilbudet vårt primært 
markedsføres på plattformer 
som har en avgrenset mål-
gruppe, slik at vår “hovedside” 
på nettet ikke blir den naturlige 
innfallsporten til hele vårt 
tilbud. Disse elementene må 
vurderes som grunnlag for det 
videre arbeidet med markeds-
føringen av vårt tilbud.

Bærum Turlag har et meget bredt 
tilbud – for alle aldersgrupper 
og med alle vanskelighetsgrader. 
Det er ett unntak fra dette, og 
det er at vi stadig sliter med å få 
opp et tilbud til kategorien “ung”, 
dvs. 13 – 26 år. Det er krevende 
å rekruttere noen fra denne 
gruppa til å jobbe som frivillige 
med tilbud til jevnaldrende, og 
flytting på grunn av studier er en 
ekstra utfordring for etablering av 
et stabilt miljø. Det blir derfor en 
løsning at styret i turlaget forsøker 
å arrangere aktiviteter for denne 
aldersgruppen, hvis vi ikke får opp 
en mer selvstyrt ungdoms gruppe. 
Dette vil være en utfordring også i 
kommende år.
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VEDLEGG: 

Bærum Turlag – Mål og  
strategiplan 2019 – 2022

HOVEDMÅL FOR 
BÆRUM TURLAG

1. Innbyggerne i Bærum skal øke 
sitt friluftsliv i nærområdene.

2. Bærum kommune skal 
være fornøyd med de 
aktivitetene Bærum Turlag 
gjennomfører i henhold til 
partnerskapsavtalen.

Til disse hovedmålene knytter vi 
indikatorer som skal vise at vi når 
målene våre:
 - Måltall for vår aktivitet og 

deltakelse på våre tilbud.  
Dette skal øke fra år til år.

 - Forlengelse av partnerskaps-
avtalen med Bærum kommune.

VIRKSOMHETSMÅL 
FOR BÆRUM TURLAG

Til de to hovedmålene knytter vi fem 
virksomhetsmål som viser hvordan 
vi vil arbeide for å realisere hoved-
målene. For hvert virksomhetsmål 
spesifiserer vi aktiviteter for å nå 
virksomhetsmålene.

1. Bærum Turlag skal utvikle og 
forvalte et godt og omfattende 
turtilbud ved å:

 - Gjennomføre et stort antall 
ledede turer for barn ungdom 
og voksne.

 - Utvikle og vedlikeholde stinettet 
i kommunen, med vekt på enkel 
tilgang fra boligområder.

 - Utvikle nye tilbud i tråd 
med føring er i strategien 
fra DNT OO.

 - Drive et godt hyttetilsyn.

2. Bærum Turlag skal utvikle og 
gjennomføre arrangementer 
med høy kvalitet ved å:

 - Opprettholde høy kvalitet 
på faste arrangementer  
(Kom deg ut-dagene, Opptur, 
Den store turdagen og de faste 
arrangementene til Barnas 
Turlag, tur til Bergsprekken  
og Isslottet).

 - Utvikle nye attraktive 
arrangementer.

 - Tilby kurs som gir økt gjennom-
føringsevne og turglede for 
deltakerne.

3. Bærum Turlag skal bidra til å 
utvikle og forvalte nye  attraktive 
arenaer for friluftsliv med:

 - Padlesenter i Bjørnsvika.
 - Videreutvikling av Svartvann.
 - Videreutvikling av Nedre Gupu.
 - Vurdere nye muligheter og 

prosjekter.

4. Bærum Turlag skal bygge  
og vedlikeholde en sterk orga-
nisasjon ved å:

 - Rekruttere, motivere nok 

frivillige til å kunne opprett-
holde og å utvide vårt arrange-
ments- og aktivitetstilbud.

 - Utvikle kompetansen hos våre 
frivillige gjennom relevante, 
gratis kurs.

 - Organisere de frivillige i 
selvstyrte arbeidsgrupper for 
alle våre hovedaktiviteter og 
arrangementer.

 - Styret skal støtte etablering 
og drift av disse gruppene ved 
å sikre rammebetingelser og 
nødvendige ressurser.

 - Sikre inntekter som kan gi 
grunnlag for øket aktivitet.

 - Sikre nødvendig adminis-
trativ kapasitet for å oppnå 
virksomhetsmålene.

 - Etablere en ungdomsgruppe 
med høyt aktivitetsnivå. 

 - Opprettholde stort engasje-
ment og aktivitet i Barnas Turlag

5. Bærum Turlag skal drive en 
effektiv markedsføring av sitt 
tilbud og sin organisasjon ved å:

 - Gjennomføre god informasjon 
og markedsføring av våre 
arrangementer og aktiviteter

 - Utvikle et godt utvalg av 
publikasjoner (markahefter og 
-bøker) og kart.

 - Holde høy aktivitet på nettsider 
og sosiale medier.

 - Drive aktiv medlemsverving.
 - Drive aktiv medlemsverving. Fo
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www.bærumturlag.no

 DET LIGGER I VÅR NATUR 
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