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DNT Sør tilbyr hytter og løyper
i Setesdalsheiene, frilufts-
aktiviteter i nærområdene, og 
er kjent som tureksperten. 
Vi bidrar til utvikling sammen 
med våre samarbeidspartnere

Medlemskontingent, 
omsetning på hyttene og 
offentlige tilskudd til aktivitet 
bidrar til å opprettholde 
driften

Gjennomføringsevnen er sterk 
med bakgrunn i den unike 
dugnadsånden
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og her er våre hytter

Den Norske Turistforening, DNT, 
er et forbund av selvstendige medlems-
foreninger og turlag som er medlem 
av DNT.  

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

DNT Sør grenser mot vest til 
Flekkefjord og Oplands Turistforening, 
mot øst til Aust-Agder Turistforening og 
mot nord-vest til Stavanger Turistforening.
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2017 har vært et innholdsrikt år med mye nytt og gledelig for DNT Sør! Medlemsveksten fortsetter og vi nærmer oss 
8000.  Kvinens første hytte ble reist på imponerende vis med dugnadsgjengen i spissen. Landsmøte samlet hele DNT-
Norge i Kristiansand og vi fikk vist fram Sørlandet på en god måte, og 2017 var året da hytta på Gammeløya ble åpnet og 
tilgjengelig for alle.

Gjestene som har besøkt Gammeløya har uoppfordret gitt tilbakemelding om hvor fantastisk det er på øya. Denne plassen 
skal glede mange i årene fremover. Videre planer for øya ivaretas av kommunen, og nye brygger kommer på plass for å 
forenkle adkomsten til øya. DNT Sør vil klargjøre hytta for flere overnattingsgjester slik at grupper kan benytte den og lære den 
spennende historien om sjørøverier og Kristiansands opprinnelse samtidig som de får naturopplevelser for livet! 

2017 vil huskes for året vi var vertskap for Landsmøte til DNT. 350 deltakere fra hele landet var samlet på Sørlandet, og fikk 
anledning til å delta på turer i nord, øst og vest på veien hit. Våre naboer Flekkefjord og Oplands Turistforening og Aust-Agder 
Turistforening bidro med fantastiske kyst- og heiopplevelser for påmeldte gjester. Kristiansand by og nærturmulighetene 
imponerte de mange besøkende. Som vertskap hadde vi ansvaret for fredagskvelden som til tross for pøs regnvær ble en meget 
vellykket kveld på Bragdøya sammen med Bragdøya kystlag. 

Vår forening rundet 130 år i 2017, og vi må kunne si det er en sprek 130-åring! Seniorgruppa er blant de sprekeste - vi er 
stolte av det fantastiske arbeidet de gjør, som gir turglede til så mange! De har bidratt til bedre folkehelse – både fysisk og 
psykisk, for eldre i Kristiansand og på Sørlandet i 23 år, og i 2017 arrangerte de tur nr 1000! Det er stor aktivitet, vekst av 
både medlemmer og frivillige, og viljen til utvikling og fornyelse er stor. Det store fornyingsprosjektet i år har vært bygging av 
den første av to hytter på Kvinen. 52 dugnadsdeltakere bidro til å reise en 100m2 stor hytte på 6-7 uker. Arkitektkontoret Eno i 
Kristiansand tegner begge hyttene på dugnad, hvilket er en stor gave til foreningen. Kvinen vil skille seg fra våre andre hytter på 
en spennende måte. 

Nytt i år er dugnadsturer annonsert som aktiviteter med påmelding. Disse har blitt fulltegnet, og det forteller om et stort ønske 
om å bidra som frivillig. I 2017 har vi økning av unge som melder seg for frivillig innsats, og det lover godt for fremtiden. 

”Turen starter hos oss” sier vi om vår butikk og tursenter i Kristiansand. Med flott beliggenhet nær Markens, et gjennomtenkt 
utvalg av det nødvendige turutstyret og klær, og ikke minst dyktige rådgivere på jobb, er det et bra sted å starte turen. Ca. 
halvparten av de besøkende er innom kun for informasjon, det forteller litt om DNT´s posisjon som en troverdig rådgiver. I 
2017 har vi igangsatt tiltak for at tursenteret skal bli mer kjent for flere som tureksperten. Mini-foredrag med handlekvelder har 
trukket fulle hus. Det er vekst i salget og flere nye kunder finner oss. 

Praktboka Vandringer i Setesdal Vesthei utkom i revidert utgave, da førsteutgaven var utsolgt. Dette ble et stort prosjekt med 
mye innsats fra administrasjonen og frivillige, i samarbeid med forlaget og forfattere. Nye bilder, og nytt og oppdatert stoff gjør 
2017-utgaven til en bok vi kan være stolte av.  

God tur i 2018 – året vi skal feire naturen og DNT som blir 150 år! 

Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder

ET INNHOLDSRIKT 2017 TOPPET 
MED ET VELLYKKET LANDSMØTE! 

FORMÅL

DNT har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for 
enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening 
(DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNT Sør er del av Den Norske Turistforening, og vi deler formål, visjon og verdier.  
Vår viktigste oppgave er å bidra til å få enda flere mennesker ut på tur, bl.a. ved å:

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

VISJON

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

VERDIER

DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud. 
Verdiene, som vi lett kan huske som “STIEN”, er:

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

FORMÅL, VISJON 
OG VERDIER 

Foto: Marius Dalseg Sætre
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7 høringsuttalelser gjennom FNF (7)
2 høringsuttalelse av DNT Sør (1)
Følger DNTs retningslinjer for hytter
Benytter mest mulig naturkvist 60 % (60 %)

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

Målområde 4: ORGANISASJON

DNT er en desentralisert organisasjon med engasjerte og 
innsatsvillige medlemmer i foreningene, og dugnadsånden er 
stor. Det er et mål å få til mer samarbeid, bedre ressursutnyttelse 
og bedre utnytting av kompetanse i organisasjonen. Det er 
samtidig et mål å få til enda mer dugnad både på de tradisjonelle 
dugnadsoppgavene som merking, varding og maling, men også 
turledelse og arbeidsoppgaver av mer administrativ karakter. 
DNT skal videreutvikle dugnaden, slik at den også i fremtiden blir 
en bærebjelke i vår organisasjon.

> Status 2017 (status 2016 i parentes):
4,5 årsverk (4,5)
1 årsverk (prosjektstilling Valle)
Ekstrahjelp i tursenteret i sommerferie og ved behov
10 årsverk fordelt på 140 frivillige (9-125)
Tilgang på 15 aktive utdannede turledere i DNT

 
Målområde 5: KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonsarbeidet skal gjøre DNTs tilbud synlig og 
tilgjengelig på en attraktiv måte. Videre skal det synliggjøre DNTs 
holdninger om betydningen av natur og friluftsliv. I veivalgsperioden 
skal det legges særskilt vekt på å utvikle kommunikasjon i digitale 
medier og få til et samspill mellom nye medier og magasin, årbok 
og tradisjonell markedsføring. Kommunikasjonen skal videre 
bidra til å skaffe flere og engasjerte medlemmer, bevare den 
sterke merkevaren DNT og til å oppfylle de øvrige satsingsfeltene i 
veivalgsdokumentet.

> Status 2017 (status 2016 i parentes):
52 445 besøkende på dntsor.no (43 435)
4 959 Likes på DNT Sør Facebook (3653)
659 Likes på DNT Sør Øvre Setesdal Turlag Facebook (597)
600 Likes på DNT Sør Nedre Setesdal Turlag Facebook (580)
545 Likes på DNT Sør Mandal Facebook (461)
245 turforslag i UT.no samlet fra DNT Sør inkl. generert fra
hyttebeskrivelsene (245)
6 000 presentasjonsbrosjyre «Tur 2016» (6 000)
37 Nyheter på dntsor.no 
12 Nyhetsbrev (3)
51 % registrerte mailadresser i forhold til antall medlemmer 
(51,5 % )
16 Pressemeldinger (4)

Veivalg for toårsperioden 2016 - 2018 inneholder fem målområder.
Under hvert av disse har vi trukket fram noen av de viktigste:

Målområde 1: MEDLEMMER OG POTENSIELLE 
MEDLEMMER

DNT skal være til for alle. Flest mulig skal kunne bruke våre stier, 
hytter, arrangementer og aktiviteter. Tilpasninger av våre tilbud til 
ulike brukergrupper vil være nødvendig. I et folkehelseperspektiv 
er det nødvendig i større grad enn før å henvende seg til alle 
aldersgrupper for å nå alle de som ikke allerede er aktive brukere 
av DNTs tilbud. 

> Status 2017 (status 2016 i parentes):
7 795 medlemmer (7 277) 
2 532 deltakere på arrangementer og nasjonale turdager (2 466)
1 039 deltakere på Opptur for 8. trinn (1 100)
844 deltakere Nærturer for voksne (1 517)
6 Barnas Turlag (6)
2 DNT Ung-grupper (2)
2 DNT Senior-grupper (2)
1 DNT Fjellsport (1)
10 skolebesøk (8)

Målområde 2: TILBUD

Det unike nettverket av hytter og ruter er kjernen i vår virksomhet. 
Det skal vedlikeholdes og videreutvikles slik at det beholder sin 
attraktivitet og aktualitet også for kommende generasjoner. 
DNTs arrangementer, aktiviteter, hytter og stier skal være 
førstevalget når folk skal på tur. DNT legger til rette for at alle skal 
få naturopplevelser for livet. Vårt tradisjonelle grunntilbud vil også 
i den kommende veivalgsperioden være omfattende og variert 
og vil bidra til å fremme folkehelsen. Vi skal fortsatt være den 
ledende tureksperten i Norge.

> Status 2017 (status 2016 i parentes):
9 388 gjestedøgn (10 357)
9 839 deltakere på aktiviteter (9 660)
249 gjennomførte aktiviteter (306)
14 hytter med 321 senger (13/312)
250 km turløyper sommer (250)
210 km kvistede løyper vinter (210)
5 932 produkter solgt i turbutikken (5690)

Målområde 3: NATURFORVALTNING

DNT skal aktivt arbeide for at friluftslivets natur- og 
kulturgrunnlag i skogen, på fjellet og langs kysten ivaretas. 
Samtidig må landskapets egenverdi verdsettes høyere.
DNT Sør skal sørge for at friluftslivet fremmes og lokale 
myndigheter påvirkes, bl.a. gjennom Forum for natur og friluftsliv 
(FNF).

> Status 2017 (status 2016 i parentes):
Ble resertifisert “Miljøfyrtårn” for kontoret

MÅLOMRÅDER

Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med
62 medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av vårt
130. år teller DNT Sørs medlemmer 7 795. Nok et år
med hyggelig rekord.

MEDLEMSUTVIKLING

Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2017 hadde DNT 308 408 medlemmer,
som utgjør 5,8 % av landets befolkning. Det samme tallet for 
vår region ligger på 4,4 %, og indikerer at vi har et godt
potensiale til videre økning i medlemstall.

Medlemsøkning i 2017
DNT Sør har i 2017 fått 518 nye medlemmer, og ved 
årsskiftet var medlemstallet 7 795. En økning på 7,1 %.
DNTs totale medlemstall økte med 6,1 %.
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Naturforvaltning
DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt og
regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål og
aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, og
nærområder der vi har vår medlemsmasse. Utbygging av
vann- og vindkraftanlegg er fortsatt meget aktuelt i 2017.
Arbeidet med naturforvaltning fordeles på rådgivere blant
våre medlemmer eller styrerepresentanter med kompetanse
innen fagfeltet, administrasjonen og Forum for natur og 
friluftsliv i Agder (FNF-Agder).

DNT Sør har avgitt to høringsutkast knyttet til følgende saker 
i 2017: 
>  Høring av detaljplan for miljø og landskap for Åseral nord
>  Skothomtjønn kraftverk

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

DNT Sør ga i 2017 sin tilslutning til 7 høringsuttalelser 
gjennom FNF, i forbindelse med
>  Forvaltningsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og  
 Lislevatn NR
>  Varsel om planarbeid snøscooterløyper i Hægebostad
>  Rullering av kommunedelplan for tur- og skiløyper Bykle
>  Planprogram kommunedelplan for friluftsliv Bortelid/ 
 Ljosland
>  Oppheving av vannscooterforskriften
>  Verneforslag for elleve naturreservater i Aust- og Vest-A
>  Kommunedelplan for snøscooterløyper i Hægebostad  
 kommune

I 2016 ga DNT Sør tilslutning til høringsuttalelse gjennom 
FNF vedrørende søknad om vindkraftverket Hovatn 
Aust i Bygland. NVE ga konsesjon til vindkraftverket, selv 
om tiltaket ville ligge i et nasjonalt villreinområde og et 
viktig friluftsområde. Konsesjonen ble avvist av Olje- og 
energidepartementet i 2017. Godt samarbeid lokalt og 
støtte fra nasjonale ledd i organisasjonene har trolig hatt 

NATURFORVALTNING, SIKKERHET 
OG MILJØ

betydning når OED avslo søknaden. Dette, og enkelte andre 
avgjørelser i OED, betyr at NVE må «justere kursen» og 
vektlegge natur/friluftslivshensyn sterkere i kommende saker.

HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens virksomhets-
områder og større prosjekter hvert år.

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

Brannsyn
I 2017 foretok Setesdal brannvesen kontroll på Bjørne-
vasshytta, Sloaros, Gaukhei og Øyuvsbu i samarbeid 
med vår branntilsynsmann Inge Tjøm. De få avvikene 
som ble bemerket er utbedret. Den årlige kontrollen av 
brannslukningsapparatene og brannvarslerne på alle hyttene 
er også foretatt av vår mann. 

Statens naturoppsyn (SNO) sjekker hytter og broer når de 
er på befaring i området og gir tilbakemelding hvis noe må 
utbedres.

Sikringshytter
Det er sikringshytter på alle hyttene bortsett fra på Håheller. 
Den fungerer kun som nødbu om vinteren. Informasjon finnes 
på Ut.no og på kvistekartet. Den nye hytta på Kvinen har ikke 
sikringshytte, der fungerer hyttene i området som nødbuer om 
nødvendig.

Broer
Det er bygget ny hengebro ved Sloaros i august. Trelemmene 
på hengebroa ved Bossbu ligger ute hele året, mens broa 
ved Svartenut og Jokleiv tas inn i løpet  av oktober og legges 
ut igjen i mai/juni, avhengig av snøforholdene. Broa ved 
Håheller er ikke intakt.

Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og tursenter ble resertifisert som 
Miljøfyrtårn-bedrift i 2017. 

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE

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

HYTTER OG LØYPER

DNT Sør bygger, drifter og vedlikeholder 12 hytter,
samt merker og rydder løyper i Setesdal Vesthei og Sirdal 
fra Kvinen til Josephsbu.

Ved Sørlandskysten kan vi friste med to Kystledhytter på 
Tømmerstø, fordelt på en hovedhytte og et mindre anneks. 
Nytt i år er kystledhytte på Gammeløya, en liten øy 
nord for Flekkerøya. Disse er basert på en leieavtale med 
Kristiansand kommune.

Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til
Grønningen fyr utenom betjentperioden.

Hvert år blir hyttene og løypene vedlikeholdt, og målet er
å øke kvaliteten på hyttene med forskjellige tiltak.

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

Flere skoler, lag og foreninger benytter våre bookinghytter
Lakkenstova, Bjørnevasshytta og Gaukhei samt Øyuvsbu 
i ukedager. Helgene på Øyuvsbu er forbeholdt familier og 
vandrere på grunn av dens beliggenhet og kapasitet. Grupper 
utgjorde 47% av totalt belegg på Lakkenstova, 33,9% på 
Bjørnevasshytta, 5% på Gaukhei.
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SETESDAL VESTHEI

5 t ved båttransport over Langevatn*
Ubetjent = hytte uten proviant
Selvbetjent = hytte med proviant
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SETESDAL VESTHEI

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

Utvikling i belegg (siste fireårsperiode)

Hytte 2014 2015 2016 2017 Dagsbesøk  
      2017
Sloaros   569   468  630 556 35
Bjørnevass   644   474   578  868 171
Bjørnevass grupper    445
Stavskar  290   463  504 362 84
Bossbu  470   924  1 578 1380 36
Svartenut  569   586  712 710 48
Sum hytter nord    2 372   3 019  4 292 3624
Øyuvsbu  1 719   1 789  1 750 1444 93
Øyuvsbu grupper    259
Håheller   229   246  273 244 19
Gaukhei  909   1 083  975 976 45
Gaukhei grupper    53
Josephsbu   446   422  436 331 95
Kvinen   348   433  355 113 83
Kvinen grupper    122
Tjønndalen  218   296  255 216 13
Lakkenstova  1 155   1 409  1430 661 284
Lakkenstova grupper    594
Sum hytter sør    5 024   5 678  5 474 4980
Tømmerstø   668   476  591 270
Gammeløya    11
Totalt losjidøgn   8 064   9 173 10 357 8885 835

Belegg hytter 2016 og 2017

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 2016     2017

Urdalsknuten i oktober.  
Foto: Hanne Cecilie Jensen
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Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer

 Vinter ‘17  Sommer ‘17 2017

Sloaros 209 347 556

Bjørnevass 114 502  616 

Stavskar 93 269 362 

Bossbu 326 1054 1380

Svartenut 149 561 710

Sum hytter nord 891 2733 3624 

Øyuvsbu  191 1512 1703

Håheller 13 198 211 

Gaukhei 302 727 1029 

Josephsbu 160 171 331 

Kvinen 195 40 235 

Tjønndalen 57 159 216 

Lakkenstova 528  727  1255 

Sum hytter sør 1446  3534  4980 

Sum gjestedøgn  2337 6267  8604 

Andel 27,2 % 72,8 % 

Herav losji frivillige/ansatte  101 398 499

Vinterbesøket er redusert med 15,9 % i forhold til 2016.
Sommerbesøket redusert med 12,6 %.

Hyttene står ulåst hele året, med unntak av Bjørnevasshytta, 
den nye hytta på Kvinen og hovedhytta på Gaukhei (vinterstid 
på Gaukhei). Reinsdyrjakta varer fra 20.8. til 30.9 og det 
er restriksjon for grupper på Bossbu, Svartenut og Stavskar 
i denne perioden. Lakkenstova og Josephsbu er stengt fra 
20/8-3/9 pga reinsdyrjakta. 

Vinterkvisting 
Kvistingen var ferdig i løpet av februar, mye dårlig vær gjorde 
at det ble utsatt noe i forhold til tidligere. Løypene ble kvistet 
med naturkvist i åpne områder, og med bambus hvor det er 
vegetasjon. Alf Tronstad leverte 2200 naturkvist i år.

Nasjonalt skiltprosjekt
Gamle skilt ble skiftet ut til nye metallskilt med km-angivelse 
etter ny standard i flere stikryss. Informasjonstavle ble satt opp 
på P-plassen ved Berg i Valle.

Transport
Skuter: DNT Sør har avtale med lokale grunneiere som 
foretar vintertransport av utstyr, gass og proviant til hyttene. 
Beltevogn: Det ble inngått avtale med Svein Knutson 
Nomeland om levering av ved til Svartenut, etter at Ola S 
Nomeland, som hadde denne avtalen, gikk bort i des 2016 
(onkel til Svein).  
Helikopter: Det ble brukt helikopter til byggeprosjektet 
på Kvinen, broprosjektet ved Sloaros og levering av ved på 
Øyuvsbu samt utflyging av do-container for tømming på 
avfallsanlegg, og ved og proviant til Bossbu. Det siste fordi 
det vinterstid var så dårlige forhold til å få fraktet inn med 
snøskuter, Stavbrokka var bøygen.
Båt: Frank Flodquist besørger båttransport over Langevatn 
ved Ljosland. Det forenkler adkomsten til Gaukhei, og gjør 
turen inntil tre timer kortere enn å gå rundt vannet.
Bil: Transporten av sengetøy og annet utstyr ble utført av Alf 
og Dag Helge Tronstad, Asko leverte proviant.

BYGGEPROSJEKTER/VEDLIKEHOLD

Kvinen2
Det største prosjektet i 2017 var byggingen av ny hytte på 
Kvinen i Sirdal, en mindre hytte med 10 sengeplasser.
Dette prosjektet ble ledet av frivillig prosjektleder Bjørn 
Brandtzæg som atter engang la ned mange dugnadstimer. 
Frivillige teamledere i byggeprosessen har vært: Torfinn 
Aarstøl, Svein Urdal, Frode Jacobsen, Ingunn Kvinlaug og 
Kim Andre Thorstensen. Byggmester Dag Søren Omdal 
sammen med Byggmester Lindekleiv og Vennesla Bygg og 
Bannsikring var ansvarlige for byggingen av Kvinen2, Omdal 
var byggeansvarlig for prosjektet.

Hytta består av tre soverom med henholdsvis fire køyer 
i to rom og ett hunderom med to senger, til sammen 10 
sengeplasser. I tillegg stue/kjøkken og rom i gang som 
tørkerom, totalt er hytta på rundt 60 km2 og i tillegg kommer 
svalgang rundt på tre sider. Hytta ble låst med DNT standard 
nøkkel da den stod ferdig.

Grå royalimpregnert materialer er brukt som utvendig 
kledning og takbord i kombinasjon med brunt på “innerhytta”. 
Innvendige vegger har lys grå miljøvennlige panelplater 
og hvite plater i taket, på gulvet klikk-laminat. Kjøkken 
levert av Avanti på Jørpeland, en bedrift med tilrettelagte 
arbeidsplasser. Tradisjonen tro var det også i år med et 
formidabelt antall frivillige som har bidratt med matlagning, 
rydding, støping, snekring, graving med gravemaskin, rivning 
av den gamle hytta og mye annet forefallende arbeide, hele 
52 personer har vært med.

Kostnad: 1 500 000,- eks mva
Dugnadsverdi: 1 200 000,- 
Dugnadstimer:   5100

Ny bro ved Sloaros 
Den gamle broa ved Langvatn vest for Sloaros ble ødelagt av 
is og snø for noen år siden. Ny hengebro ble bygget i august 
med Bjørn Brandtzæg som prosjektleder sammen med 
Torfinn Aarstøl, Ole Eidet, Svein Urdal og Torhild Dahl. 
Broa ble bygget på samme måte som hengebroa ved Bossbu 
året før.
Kostnad: 155 000,- eks mva
Dugnadsverdi: 55 000,-
Dugnadstimer:  70

Renovering på Bjørnevasshytta 
Det er foretatt en oppgradering på soverommene i den gamle 
hovedhytta, samt delt oppholdsrommet i vandrerdelen i to, til 
ett soverom og et lite til stue/spis.
I gamlehytta ble det åpnet opp og satt inn dør mellom de to 
soverommene, revet ut gamle køyer og benker, og satt inn nye 
køyesenger, til sammen åtte sengeplasser.
I vandrerdelen var det ett stort rom til høyre med køyer og et 
langbord, samt en liten spiseplass på kjøkkenet.
Etter renoveringen er det nå ett soverom med fire senger og ny 
vegg med dør. I resten av rommet ble det laget sittebenk og et 
lite bord med stoler for å gjøre dette mer beboelig og koselig. 
Spiseplassen på kjøkkenet ble fjernet.
Kostnad:  30 000,- eks mva
Dugnadsverdi: 84 000,-
Dugnadstimer: 380

Merking av sommerruter
Følgende ruter ble merket dette året, til sammen 57 km: 
>  Gaukhei - Tjønndalen
>  Bortelid - Flygsvatnet
>  Svartenut - Bossbu
>  Bjåen - Langsæ
>  Bjørnevasshytta - Stavnes

Hytteverter 
Påske: 
Sloaros, Bossbu, Gaukhei, Josephsbu og Lakkenstova.
Sommer:
Bossbu, Øyuvsbu, Gaukhei

Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Kvinen: 720 moh – 10 senger

Tømmerstø: 15 moh - 12 senger Gammeløya : 5 moh - 9 senger

Bjørnevasshytta:  820 moh – 30 senger

Bossbu: 1030 moh – 27 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger
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AKTIVITETER 

Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turglede i fellesskap
med andre, og bidrar til at både den enkelte og grupper
av mennesker får økt kompetanse og trygghet i å ferdes
i naturen. DNT Sør har turtilbud for alle i alle aldre, vi er
til stede med tilbud mange steder og vi har blant annet
seniorgrupper, turlag for barn og familier, turer for ungdom 
og organiserte fellesturer for voksne. DNT Sør har fokus på 
godt kvalifiserte og sertifiserte turledere som veileder grupper 
i fjellet, på kysten og i nærmiljøet.

Gjennom DNT Sør sin aktivitetstilrettelegging i 2017 hadde 
vi 249 (306, 2016) turer med til sammen 9839 (9660, 
2016) deltakere.

I forbindelse med DNT sitt landsmøte i Kristiansand 
arrangerte DNT Sør en åpen aktivitetsdag for hele byens 
befolkning. Arrangementet fant sted på Bystranda og var i 
samarbeid med Christianssand Klatreklubb, Kristiansand 
Kajakklubb og Kristiansand Orienteringsklubb. Et flott 
arrangement med opp mot 1000 deltakere.

DNT Sør og hele DNT trenger frivillig innsats.
Både kulturelt og økonomisk er det avgjørende for
DNT å ha mange frivillige med på laget og DNT Sør 
er i en særstilling, synes nå vi, med over 140 på listen.

Nordmenn har en bevissthet om at både store og 
små gjøremål er uttrykk for en egen tradisjon med dype 
røtter i samfunnet. Selv om det er lite eller mye hver og 
en kan bidra med er det av stor betydning for DNT.

Det er mange oppgaver i DNT Sør gjennom året som er 
blitt utført med frivillig innsats;
vedlikehold og klargjøring av hyttene før sommer- og 
vintersesongene, bygging av en ny hytte, merking av løyper, 
prosjektledelse, styrearbeide, turledelse, hjelp på 
arrangementer, transport av utstyr og varer, lage naturkvist, 
levere sagspon til hyttedoene, historiekomitè, 
Barnas turlag-aktivitet og mye mer.

DUGNAD 

Totalt antall dugnadstimer i DNT Sør endte på 16 960 timer
i 2017 (16271). (Tall i parentes er fra 2016)
Dette kan vi regne om til om lag 10 årsverk. 

Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 12570 timer (13175)
Turer, kurs og arrangementer, styret, komitèer: 4391timer 
(3096). 

Dugnadsturer
I år ble dugnadsturer lansert som en aktivitet hvor alle som 
har lyst kan melde seg på vår- og høstklargjøring, sammen 
med tillitsfolkene. De får gratis kost og losji mot å bidra på 
klargjøringen. Dette ble et populært tilbud.

Videreføring av mer fokus på turer for voksne fortsatte i 2017 
med bra resultat. Stadig nye søndagsturer ble arrangert 
og lange nærturer har blitt et populært tilbud med god 
deltagelse. 

Fellestur på fatbike til Sloaros var et populært nytt tilbud. 
Turen ble raskt fulltegnet og vi hadde venteliste. Gøy at nye 
friluftsaktiviteter fenger. DNT Sør har 14 fatbikes til utlån/
utleie og til bruk på arrangement og turer.

På større arrangementer er vi selv hovedarrangør i all 
vesentlighet. Vår nasjonale turdag Kom Deg Ut-dagen er 
blitt nokså kjent. På samme måte som OPPTUR for alle 8. 
klassinger. Disse arrangementene er godt etablert og har
stabil deltagelse selv om været styrer mye i forhold til ønske 
om enda større deltagelse. Meget stor deltagelse i godt vær 
på Kom Deg Ut-dagen på Bragdøya med rekord på ca 800 
deltakere. Flott samarbeid med Otra IL og hoppgruppa rundt 
høstarrangementet i Trollbakken på Evje.

Dugnad på Kvinen 
Foto: Sabine Pawelke

DNT Ung-tur til Donevann
Foto: Hanne Cecilie Jensen
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BARNAS TURLAG

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

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung 
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet i 2017 
inneholdt blant annet sommercamp på Bjørnevasshytta (20 
deltakere), ferskingtur til Donevann med kano og Newton 
Camp (22 deltakere) på Bjørnevasshytta. 

Vi har tro på fortsettelsen med utvalgte camper og 
tilrettelegging av Bjørnevasshytta med utstyr osv. slik at lag og
foreninger kan ta med sine ungdommer dit. Målet er at de skal
kunne være selvgående og benytte alle fasiliteter. Vi har satt i 
gang satsing på turer for eldre ungdom. For unge mellom 17 
og 26 år har vi jobbet opp mot UiA og blant ungdommer som 
går ut av 13 – 16 års gruppa. Vi har tatt med en ungdom som 
turlederassistent på sommercamp. Fremdeles gjenstår litt 
jobb med å få etablert en selvstendig DNT Ung 17 – 26 års 
gruppe.

Deltakelse DNT Ung inkl. Opptur, Basecamp Fjell 
og Newton Camp

Opptur
Nasjonal turdag for 8. klassinger 4. mai. med 1000 
deltakere (1100, 2016). Elever fra 10 skoler i Kristiansand 
gikk en rundtur på en mil fra Jegersberg i Kristiansand 
via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter underveis; 
vardebygging, gjetteoppgaver, smerteterskel – oppgave med 
klesklyper i ansiktet. Vi takker for samarbeidet med Midt-
Agder Friluftsråd som stiller opp hvert år.

Newton Camp
I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Tekna 
fortsatte vi prosjektet for ungdom i alderen 13–16 år. 
Utgangspunktet var en lærerik aktivitetscamp med fokus 
på naturfag utendørs. Arenaen for vår camp er som alltid 
Bjørnevasshytta i Valle i Setesdal i begynnelsen av høstferien. 
Ni studenter fra UiA hadde ansvar for den naturfaglige biten. 
Campen samlet positive ungdommer som ble engasjert
i prosjektet med tema ”kommunikasjon opp gjennom tidene”. 
Det ble laget morseapparat, signalbål og kommunisert med 
semaforflagg. DNT Sør la også til rette for en rekke aktiviteter: 
Matlaging på bål, ulike ”71 grader nord”-aktiviteter i 
gruppevis konkurranse, hyttekos med kino og topptur til 
Reidalsristi i sesongens første snøstorm!

Newton Camp er en suksess hvert år, noe vi selvsagt 
viderefører i 2018. I år hadde vi stor interesse blant ungdom 
og måtte dessverre si nei til flere på venteliste da campen ble 
fulltegnet og vel så det.
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Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag

Barnas Turlag til Helleviga

Nyhet i 2016 var oppstart av Barnas Turlag Æksjen. 
Dette er en friluftslivgruppe for barn 5-9 år med deres 
foreldre. Gruppa var fulltegnet og med venteliste i 2017.
Det er aktivitet annenhver uke og fokus er opplæring i 
basisferdigheter i friluftsliv. 

Barnas Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning
framfor tilbakelagt distanse. Trilleturene i Kristiansand fikk vi i 
gang etter påske med varighet frem til august. Tilbudet ligger 
dessverre nede igjen inntil vi får tak i ny turleder.

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand,
Vågsbygd, Vennesla, Mandal og Lillesand. På tampen av 
2017 oppretta vi også Barnas Turlag Justneshalvøya.
Det er potensial for oppretting av flere Barnas Turlag i andre 
bydeler enn de som er nevnt over.

DNT Ung til Rågeloni
Foto: Sondre Rua Dokken
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FELLESTURER

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

Turer som vintertur til Bossbu og Urddalsknuten, Hardanger-
vidda på kryss og tvers og fatbiketur til Sloaros må trekkes 
frem som høydepunkter med fulltegning og fornøyde 
deltakere. Videre prøvde vi ut noen nye konsept som også 
fikk meget god deltagelse med Bratt tur i Setesdal via ferrata, 
opp tre ulike fjell rundt Valle. I oversikten under ser det ut for 
å ha vært en stor nedgang, men det skyldes noe endring av 
plassering av deltakere. 2016 arrangerte vi lange dagsturer 
under denne gruppa. I 2017 er lange dagsturer plassert 
under Nærturgruppa.

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs Nærturer
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NÆRTUR

Satsing på lokale turer med turleder fortsatte i 2015,2016 
og vi videreutviklet konseptet i 2017. Tanken er at turene
skal foregå i de områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt
populært. Vi har nå fått opp god gjennomsnittlig deltagelse
på disse turene. Utdanning av flere nærturledere ble satt i 
gang i 2016 og fortsatte i 2017, men må også ha fokus i 
2018.

Vi satte opp 33 dagsturer i ulike områder i Kristiansands-
regionen med gjennomsnittlig 26 deltakere pr. tur. Merk at 
deltakere på lange dagsturer nå er inn under denne gruppa. 
Nedgang forklares med noe færre organiserte nærturer 
samt noe lavere gjennomsnittlig deltagelse. Videre er 
ikke Ti På Topp fellesturene med Bedriftsidretten tatt med 
her da dette ikke er DNT sine turer, men heller inn under 
samarbeidsarrangement.

FJELLSPORT

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

Utvikling deltakelse ved DNT Fjellsport
En ny struktur i DNT Sør sin Fjellsportgruppe ser ut til å
fungere bra. Vi har gått bort i fra et fast styre, men inviterer
alle ressurspersoner i denne gruppa til å melde inn turer
de har ønske om å koordinere.

Videre har vi et godt samarbeid med Aust-Agder Turist-
forening og deres fjellsportgruppe. Det betyr i praksis 
at begge disse gruppene får et utvidet turprogram og 
mer deltagelse. På høsten 2017 ble det satt i gang et 
samarbeidsprosjekt med andre fjellsportaktører også 
(Christianssand Klatreklubb, Kristiansand Kajakklubb og 
Kristiansand Cykleklubb). Vi håper at dette samarbeidet kan 
skape mer aktivitet for fjellsportinteresserte på Sørlandet. 
Det er behov for fornyelse og mer fokus på fjellsport tilbudet 
til DNT Sør og det arbeidet ble satt i gang i 2017. Det ble 
arrangert noen turer utenom opprinnelig program, f.eks bratt 
vårtur i Setesdal og Haukelifjell med klatring og toppturer på 
ski og noen spontane turer på fatbike. 
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Fjellsporttur til Snønuten
Foto: Turid Dyrstad

2013

Singletur til Bossbu 
Foto: Hanne Cecilie Jensen
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DNT SENIOR

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

Utvikling deltakelse i DNT Senior

NASJONALE TURDAGER OG 
ARRANGEMENTER SAMMEN MED ANDRE

I 2017 deltok over 50000 mennesker på de nasjonale
turdagene når vi ser hele landet under ett. Målet er å blåse liv
i den enkle søndagsturen i nærheten av der folk bor og gi folk
en smakebit på både friluftsliv og DNT.

Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk 1252 deltakere 
i 2017 (1000, 2016). Deltagelsen var henholdsvis 348 
vinter (174, 2016), og 904 høst (780, 2016). Våre 
vinterarrangement var i trollbakken på Evje, Hålandsheia i 
Mandal, og Bendiksbukta i Kristiansand.
Høstarrangementene fant sted på Bragdøya i Kristiansand,
Hålandsheia i Mandal og ved Trollbakken på Evje. Alle var i
regi av Barnas Turlag med støtte fra administrasjonen.
Takk til samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag, Kristiansand
Husflidslag, og Otra IL for hjelp til gjennomføring av Kom
Deg Ut-dagene i 2017.

Vi rigget i stand for første gang et stort arrangement 
for publikum under DNT sitt Landsmøte. Det var en 
åpen friluftsdag for alle ved Bystranda i Kristiansand. 
Arrangementet var i samarbeid med Kristiansand 
Kajakklubb, Christianssand Klatreklubb og Kristiansand 
Orienteringsklubb. Kjempesuksess er oppsummeringen med 
ca 1000 deltakere i løpet av en lørdags formiddag. Videre 
samarbeidet vi med Kristiansand Kommune og idrettsrådet 
om Norway Summergames hvor vi hadde ansvar for klatring 
og fatbike i Tresse i to dager. Her kom ca 160 personer innom 
DNT Sør sine aktiviteter.

NATURLOS

Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren
til Midt-Agder Friluftsråd. Vi la også inn flere nærturer 
for voksne samt Kom Deg Ut dagene. I alt 29 turer var 
Naturlosturer i 2017. (28 i 2016).

Vi har også vært delaktig på flere foredrag gjennom året. 
I tillegg har vi sammen med Røde Kors og andre frivillige 
organisasjoner samarbeidet om et seniorprosjekt (godt 
voksen og klar for mer) med blant annet 2 seminarer 
på biblioteket i Kristiansand. I god tradisjon har vi også 
samarbeidet med Midt- Agder Friluftsråd om Solsnu på 
Odderøya med ca 120 deltakere i 2017.

Deltakelse på nasjonale turdager og arrangementer
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TUR PÅ DAGTID

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og det er mange 
ganger over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste.
En pen økning i 2017 med til sammen 800 (759, 2016) 
deltakere i løpet av året.

Utvikling Tur på dagtid

Lorain (10), Nora (8) og Loran (7) 
Hamze Anin på Kom Deg Ut-dagen  

i Mandal.Foto: Agnethe 
Hinna Hovdenak

Seniorgruppas tur nummer 1000 gikk til Gråmannen 9. november.
Foto: Harald Flå
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DNT Sør tilbyr en rekke aktiviteter som kommer litt utenom 
det ordinære turprogrammet.

Det kan være kurs i kart og kompass, GPS,
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for å
nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, skoler og
bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid med 
Kristiansand Katedralskole Gimles friluftslivslinje (KKG) 
gir kompetansedeling begge veier. Elever får DNT-
turlederutdanning, og vi får bl.a. noen ressurser ekstra 
på arrangementer. Videre er DNT Sør en etterspurt 
foredragsholder i ulike sammenhenger.

Samlet kurs- og skoleaktivitetaktivitet i 2017:
>  Sommerturlederkurs for 3. klasse på KKG – Det ble  
 utdannet 3 godkjente elever.
>  6 skolebesøk på ungdomsskoler.
>  4 skolebesøk på videregående skole.
>  OPPTUR med 1000 8. klassinger.
> GPS kurs for DNT Sør medlemmer.
>  Varde- og merkekurs, grunnkurs skred.
>  3 møter i styringsgruppa for skolesatsing i DNT sentralt.
>  Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for
 Agder Folkehøgskole, 30 deltakere.
>  Newton Camp på Bjørnevasshytta og 9 studenter i praksis
 hos DNT Sør (PPU).
>  Foredrag om DNT Sør for en friluftsklasse ved Oddemarka
 ungdomsskole, 22 elever.
>  Ambassadørkurs for DNT Sør medlemmer.
>  Kurs i kart og kompass for DNT Sør medlemmer.
>  Foredrag på Bedriftsidrettens årsavslutning (500   
 deltakere).
>  Foredrag på Energiverket, Kristiansand Kommune.
> Foredrag Iveland kommune, med tema turtips og info om  
 DNT Sør.
> Foredrag i butikk, to stk med Matti Bernitz og Maria Stray  
 Homme.
>  4 praksisstudenter fra UiA og folkehelse bachelor   
 utredet DNT Sør sitt fokus på tilbud og tilrettelegging for  
 UiA studenter og aktivitetstilrettelegging på Tømmerstø  
 og Gammeløya.
> 2 praksisstudenter fra friluftslivutdanning i Volda og  
 Molde. Observasjonspraksis og deltagelse på turer,  
 camper og arrangement. Praksisen tilsvarte 10  
 arbeidsdager.
> Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for  
 Setesdal Vgs, valgfag friluftsliv (Friluftsliv 1). 20 elever.

PROSJEKTSTILLING I SETESDAL

Prosjektmedarbeider Sondre Rua Dokken rapporterer 
aktivitet fra Setesdal regionen. 
La meg dele noen høydepunkter fra 2017. 20 Mai 2017 
hadde vi overnattingstur på Einang i Valle for DNT-ung 
medlemmer. Det startet med buldring i Homme etterfulgt av 

SKOLE, KURS OG X-UNG

grilling på bålpanne. Så gikk turen opp til Einang hvor vi skulle 
sove for natten. I dårlig vær koste seks ungdommer og en 
turleder seg rundt bålet og fikk oppleve en fantastisk morgen 
dagen etter. Denne turen fikk folk helt fra Moss som deltakere. 
En personlig drøm ble også realisert i år med egen sykkeldag 
i Valle. 11 stisyklister ble fraktet med minibuss rundt på 
Rysstad så vi fikk kjørt flere forskjellige stier. En kjempedag 
med noen av de bredeste smilene på deltakere i alderen 13 til 
51 år.
2017 har gitt muligheter for mange nyvinninger. Kinofilmen 
Karsten og Petra gikk sin seiersgang i mars. I den forbindelse 
hadde vi en liten kino turné på bygdekinoene i Bygland, Valle 
og Bykle. Med grilling av pølser, og natursti med premiering 
var det til sammen nesten 50 deltakere på opplegget vi hadde 
før kinovisningene.
Også i år har vi hatt godt samarbeid med skolene i regionen. 
Vi har vært delaktige på skidager, utedager, organisert 
buldring og matlaging på bål. Allikevel er det 3 ting jeg 
vil trekke fram. For første gang fikk vi arrangert opptur for 
8 klassinger. Bykle og Bygland skole tok turen til Valle for 
å ta del i denne DNT-dagen som skjer over hele landet. 
Det var veldig gledelig. Jeg fungerte som lærer i 50% av 
friluftslivstimene på Valle skole, det var en god opplevelse 
og en fin måte å gi ungdom en smak av friluftsliv. Spesielt 
overnattingsturen som avslutning på faget, med sludd og snø 
i mai vil nok bli husket. Avslutningsvis på skole ville jeg trekke 
fram at vi fikk gjennomført grunnleggende turlederkurs for 
11 elever på Evje og Hornes vgs som hadde friluftslivfaget. 
Vi samarbeidet godt med skolens lærere og var først inne og 
hadde ambassadørkurs med alle friluftslivstudentene. Senere 
kunne elevene melde seg på turlederkurs med god deltakelse 
og gjennomføring. Vi håper å kunne fortsette og utvikle dette 
samarbeidet. 
På tampen av 2017 startet prosessen med å danne Barnas 
Turlag Hovden. Etter noen telefonsamtaler og møter endte 
det med å starte på DNT sin egen 150-års dag. Kom deg 
ut dagen i 2018 ble Barnas Turlag Hovden sitt første 
arrangement, men mer om det i neste årsrapport. 
Vi har vært på besøk på voksenopplæringa i Bygland og Valle 
og snakket om DNT og bekledning. I Valle har det også vært 
en ski dag. 
I år hadde Basecamp fjell for ungdom fått klatring på 
programmet, og sykling med DNT Sør sine egne fatbiker. 
Mens vi er inne på tjukkas sykler. I august ble det gjennomført 
en knalltur til Sloaros på fatbike. Nok en gang går vi nye veier 
og har det moro når vi gjør det.
I desember hadde jeg en praksiselev med meg i tre dager. 
Hun var med på å planlegge og gjennomføre en utedag for 
barnehagen i Hylestad. 
Avslutningsvis vil jeg trekke fram Sondrelåmi som er en over 2 
km lang skitrasé som er rydda og tilrettelagt for folk med sans 
for nedoverbasert skikjøring. 
Som alltid, sjekk ut hva DNT Sør holder på med på Youtube, 
blogg, Instagram og Facebook. 
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DNT Sørs Tursenter er medlemmenes eget kompetansesenter 
for tur og friluftsliv, og fungerer som en viktig arena for
medlemsverving og synliggjøring av hele vår virksomhet.

Vår turbutikk tilbyr mye av utstyret du trenger for at turen 
skal bli trygg og komfortabel. Her finner du bekledning og 
turutstyr av god kvalitet fra anerkjente leverandører, i tillegg til 
Sørlandets største utvalg av turkart.

2017 ble nok et godt år omsetningsmessig. Boka Vandringer 
i Setesdal Vesthei, samt turkartene Setesdal Vesthei Sør og 
Nord ble grundig revidert på vårparten, og godt mottatt hos 
våre kunder. DNTs jubileumsvarer ankom rett før jul, og viste 
seg å bli et populært innslag i julehandelen.
I løpet av høsten ansatte vi flere ekstrahjelper for å muliggjøre 
den store nyheten i 2018: LØRDAGSÅPENT!

Handledager for medlemmer, og varierte foredrag er 
virkemidler for økt oppmerksomhet rundt turbutikken. 30. 
mars og 22. juni inviterte vi til handledag med gode tilbud. 
Foredragene med fotograf Matti Bernitz 20. april og Årets 
Turjente 2016; Maria Stray Homme 23. november, var stor 
suksess, og butikklokalene var fullsatte.
Vi forsøker i størst mulig grad å ha åpen butikk i tilknytning til 
infomøter i forkant av våre turer. Her får turdeltakerne tilbud 
om veiledning i kjøp av utstyr til ekstra god medlemsrabatt. 

DNT Sør er med i DNTs varesamarbeid, hvor 
medlemsforeningene sammen kommer fram til 
velbegrunnede vareinnkjøp og gode innkjøpsavtaler. 

BUTIKK OG TURSENTER REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017

> DNT arbeider for å tilrettelegge for friluftsopplevelser for alle.
> T-merkede stier viser vei til hytter i fjell, skog og langs kysten.
> Et mangfold av aktiviteter inspirerer tusenvis ut i naturen hvert år.

Dette gjør at medlemmene våre kan nyte godt av gunstige 
medlemsrabatter.

DNTs felles nettbutikk (administrert av DNT Oslo og Omegn) 
er stadig i vekst, og benyttes av medlemmer over hele 
landet. Overskuddet blir fordelt mellom foreningene etter 
medlemstall.

Foto: Linda Grundeland
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RESULTAT OG BALANSE
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.  
Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi 
(Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler ned-
skrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for 
nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning 
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Skatt
Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

NOTE 1 >  KONTINGENTER

Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 258 035 i forhold til 
forrige år. Medlemstallet for 2017 endte på 7 795, som er en økning hele på 518 medlemmer. 

DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en 
medlemskapsavtale. For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 647 148 i 2017. Beløpet er beregnet ut fra en 
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt. 

Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1 474 725. Dette er inntekter som 
gjelder regnskapsåret 2018. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

NOTE 2 >  LAGER AV VARER

Lager av varer omfatter følgende poster:

 2016 2017
Beholdning ved 61 431 58 675  
Beholdning kart og bøker 113 260 181 038
Beholdning turtøy og utstyr 639 419 703 276
Varebeholdning hyttene 124 202 154 695
Sum varelager 938 312 1 097 684

NOTER
RESULTAT
Alle tall i NOK NOTER 31.12.2017 31.12.2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter 1 3 437 345  3 179 400 
Salgsinntekter  4 149 246  3 944 000 
Kommersielle inntekter 8 1 047 347  35 808 
Offentlig støtte og fond  1 454 009  2 045 133 
Sum driftsinntekter  10 087 947  9 204 341 
Driftskostnader
Varekostnader 1,2 2 773 621  3 197 683 
Lønnskostnad 3 3 554 611  3 541 633 
Ordinære avskrivninger 4 101 900  99 900 
Nedskrivning på varige driftsmidler  516 000  0 
Markedsføring og profilering  143 701  230 462 
Annen driftskostnad 3,8 3 705 765  1 945 271 
Sum driftskostnader  10 795 597  9 014 949 

DRIFTSRESULTAT  (707 651) 189 392 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekter  41 277  60 158 
Annen renteinntekt  7 217  12 115 
Sum finansinntekter  48 494  72 273 
Finanskostnader
Annen rentekostnad  638  10 
Sum finanskostnader  638  10 

NETTO FINANSPOSTER  47 857  72 262  
ORDINÆRT RESULTAT  (659 794) 261 655  

Ekstraordinære kostnader  0  0
ÅRSRESULTAT  (659 794) 261 655  

OVERFØRINGER
Overført fra/til egenkapital/fond  (659 794) 261 655 
SUM OVERFØRINGER  (659 794) 261 655 

BALANSE PR. 31.12.2016
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Hytter 4 148 009  683 009  
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 4 245 200  298 100  
Sum anleggsmidler  393 209  981 109  
Omløpsmidler
Lager av varer 2 1 097 684  938 312  
Kundefordringer  255 893  62 679  
Bundne bankinnskudd 5 5 907 570  8 085 076  
Bankinnskudd, kontanter  2 077 800  758 868  
Sum omløpsmidler  9 338 947  9 844 934 
 
SUM EIENDELER  9 732 156  10 826 043  

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Fond 6 5 901 570  6 561 364 
Sum opptjent egenkapital  5 901 570  6 561 364  
Sum egenkapital  5 901 570  6 561 364 
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  343 268  177 031  
Skyldig offentlige avgifter  286 422  284 028  
Annen kortsiktig gjeld 1,7 3 200 896  3 803 620 
Sum kortsiktig gjeld  3 830 586  4 264 679 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  9 732 156  10 826 043 
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NOTE 3 >  LØNNSKOSTNAD

Total ressurs inklusive de 140 frivilliges innsats utgjorde ca. 16 årsverk i 2017.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2016 2017
Lønn 2 698 601 2 745 382
Arbeidsgiveravgift 438 843 447 287
Pensjonskostnader 337 445 310 867
Andre lønnsrelaterte ytelser 66 744 51 075
Totalt 3 541 633 3 554 611

Ytelser til ledende personer og revisor  
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse  638 012
Styremedlemmer  0

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon  26 712
Andre tjenester  47 534
Samlet honorar til revisor  74 246

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

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

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR

Hytter etc. Driftsløsøre, inventar etc. Sum

Anskaffelseskost 01.01 1 059 803 383 818 1 443 621

+ Tilgang 30 000 0 0

- Avgang 939 794 0 0

Anskaffelseskost 31.12 150 009 383 818 533 827

Oppskrivning 01.01 0 0 0

- Avgang 0 0 0

Oppskrivning 31.12 0 0 0

Akk. av/nedskrininger 01.01 376 794 85 718 462 512

+ Ordinære avskrivninger 101 900 52 900 154 800

- Tilbakeført avskrivninger 992 694 0 992 694

+ Ekstraordinære nedskrivninger 516 000 0 516 000

Akk. av/nedskrivninger 31.12     2 000 138 618 140 618

Balanseført verdi 31.12  148 009 245 200 393 209

Prosentsats for ordinære avskrivninger         5       12-25

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen oppført kostpris og ingen 
balanseført verdi. Posten på kr 148 009 består av følgende:

Nedskrevne hytter 9
Bjørnevasshytta 148 000
Kvinen - sikringshytte 0
Sum anleggsmidler 148 009

Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen: Kvinen avskrives med 5% hvert år, som utgjør kr 47 000. Resterende aktivert beløp på Kvinen er nedskrevet i 
regnskapet med kr 516 000 i 2017. Saldo 31.12.2017 er kr 0. 

Sikringshytte på Kvinen bygget i 2017: Totale kostnader ved bygging av sikringshytte er kr 1 500 000. Denne kostnaden er 
finansiert med tilskudd på kr 1 250 000 og egne midler med kr 250 000. Kostnader og inntekter er nettoført i balansen. 
Dette medfører at kostnader og inntekter til dette prosjektet ikke fremkommer direkte av regnskapet.

NOTE 5  >  BUNDNE BANKINNSKUDD

Bundne midler utgjør pr 31.12.2017 kr 103 627. Tilsvarende i fjor var kr 121 546.

NOTE 6  >  FOND

DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen 
på bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3 200 000 indeksreguleres iht 
den årlige konsumprisindeksen, som i 2017 var på 1,6%. Årets regulering utgjør kr 56 403, som da medfører at saldo på 
bufferfondet er kr 4 602 434 pr 31.12.2017.

Bufferfond Hyttefond internt Øremerkede midler Sum egenkapital

Egenkapital 01.01 4 546 031 1 875 333 140 000 6 561 364

+ Årets underskudd -659 794 -659 794

+ KPI regulering 56 403 -56 403 0

              

Egenkapital 31.12 4 602 434 1 875 333 140 000 5 901 570

NOTE 7  >  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål. 
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sør sitt regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sør sin 
virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Totalt utgjør denne posten kr 1 474 725, 
og er oppført under «annen kortsiktig gjeld». Tilsvarende tall for i fjor var kr 1 850 327.

NOTE 8  >  GAVE TIL KJØP AV GAMMELØYA

DNT Sør har i 2017 bidratt til Kristiansand kommunes kjøp av Gammeløya med kr 1 000 000. Bidraget er finansiert med 
gave fra Gumpen Gruppen AS. Inntekten er klassifisert under «kommersielle inntekter» og kostnaden for kjøpet er klassifisert 
som «annen driftskostnad».

Kristiansand, 1.3.2018

Arild Richard Syvertsen 
Styremedlem

Tone Avdal
Styremedlem

Frank-Werner Unsgaard
Styremedlem

Jan Willy Føreland
Styreleder 

Nina G. Reinhardt
Nestleder
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ÅRETS RESULTAT

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2017. Driftsresultatet
viser et underskudd på 707 651 kroner. Resultat finansposter
utgjør 48 494 kroner som gir et samlet negativt årsresultat 
på 659 794 kroner. 

DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringer
er i bank. Bankforbindelsen er Sparebanken Sør.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPSPOSTER 

Medlemskontingenten 
Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. 
Antall medlemmer har økt med 518 fra 2016 til 2017, en 
vekst på 7,1%. Kontingentinngangen viser en økning på  
kr 258 035 i forhold til forrige år. Det vises til note 1.

Salgsinntekter 
Butikksalget har hatt en økning på 11%. Redusert belegg på 
hyttene ga reduserte inntekter på overnatting med 9,7% og 
proviantsalg på 1 %.

Driftsinntekter
Gumpengruppens gave på kr 1 000 000 inntektsføres som 
gave og påvirker resultatregnskapet. 

Driftskostnader
Gaven fra Gumpengruppen kostnadsføres som gave og gir 
en økning på kr 1 000 000 i driftskostnader. Vertskapsrolle 
for landsmøte bidro til en økning. Av kostnader til bygging av 
Kvinen dekkes kr 250 000 av DNT Sørs hyttefond. 

Avskrivninger
Kvinen ble revet i 2017 og dermed nedskrives i sin helhet. 
Dette medførte at regnskapet for 2017 er belastet med en 
ekstra kostnad på kr 516 000 tilsvarende resterende verdi.

ORGANISASJON

DNT Sør har hatt fire faste ansatte gjennom hele året. En 
medarbeider i butikk og turinfo har vært i 50 % stilling. Av 
disse er tre kvinner og to menn. Vi har hatt to sommervikarer/
ekstrahjelp (1 kvinne og 1 mann). Alle med arbeidssted ved 
kontoret / turbutikken i Kristiansand. I tillegg har vi en treårig 
prosjektstilling i Valle fra august 2014 til juli 2017. Denne 
stillingen har vi videreført i et år.  Likestilling mellom kjønnene 
er en naturlig del av arbeidet når vi rekrutterer ansatte og 
tillitsvalgte. DNT Sør har pliktig tjenestepensjonsordning for 
foreningens ansatte i Storebrand.

DNT Sør er samlokalisert med FNF Agder og Norges Jeger- 
og Fiskerforbunds (NJFF) fylkeslag i Vest-Agder. 

Det er et godt arbeidsmiljø i DNT Sør, og sykefraværet er
lavt. Kunstforening, samt støtte til innkjøp av arbeidstøy og
julemiddag for ansatte er blant våre arbeidsmiljøtiltak.
Organisasjonen går under “frivillige organisasjoner” og
hadde ikke klart arbeidet uten vårt dugnadskorps på omlag
140 personer. Med ca 10 årsverk (16 960 timer) i 2017, 
bidro våre mange frivillige i styre og komitéer, i turlagene, som 
tillitsvalgte på hyttene, som turledere, i dugnadsgjenger på
hytteprosjekter og løypemerking, som hjelp ved kontoret og
som bidragsytere på arrangementer.

Den årlige dugnadsfesten i februar er en svært hyggelig
markering av innsatsen til samtlige.

DNTs VIRKSOMHET OG YTRE MILJØ

DNT Sør er Miljøfyrtårnbedrift for kontoret og butikken etter
resertifisering i mai 2017. Offentlig transport benyttes i størst 
mulig grad til eksterne møter.  Det er utarbeidet retningslinjer, 
miljøoppfølgingsprogram iht miljøfyrtårnsordningen og 
sårbarhetsanalyser for turistforeningens virksomhet i fjellet. 
Hyttene er dog ikke sertifisert p.t.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER

Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som
truer driften av DNT Sør på kort sikt.

Brannsyn på hyttene skjer iht lovpålagte krav. Alle hytter
unntatt Håheller har sikringshytter. Håheller fungerer
imidlertid som nødbu i vinterhalvåret og merket av som
dette på DNTs kvistekart. DNT Sør sine løyper blir merket
og remerket etter behov og kapasitet hos de frivillige
løypemerkerne. Vinterløypene blir kvistet i henhold til
avtaler med grunneiere og det følges opp kontinuerlig fra
administrasjonen slik at disse løypene holder så bra kvalitet
som mulig. Vær og vind er usikkerhetsfaktorer knyttet til
vintermerking.

Arbeid med helse, miljø og sikkerhet ved gjennomføring av
turer, kurs og arrangementer følger innarbeidede rutiner
inklusiv risikovurdering og kompetansekrav. Dette iht. DNT-
standard.

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

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

DNT SØRS ÅRSBERETNING

Den offisielle logoen til landsmøte i Kristiansand
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FRIVILLIGE OG ANSATTE

STYRE

Leder: Jan Willy Føreland 
Nestleder: Nina Gjærum Reinhardt   
Styremedlemmer: Frank-Werner Unsgaard,  
Arild Syvertsen, Tone Lise Avdal
Varamedlemmer: Lena Dahl, Tom Bredesen 

  
RÅDGIVERE/KOMITÉER

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

VALGKOMITÉ

Medlemmer:  Erling Valvik, Ivar Mjåland,
Jostein Austvik, Lena V. Vittali

TILLITSVALGTE PÅ HYTTENE

Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn
Bjørnevasshytta: Torfinn Aarstøl, Alf Tronstad, Sylvia 
Grundig, Andreas Kohler, Signe Klepp
Stavskar: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Randi Harstad, Trond Harstad, Kristin Andersen, 
Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle
Svartenut: Ole Eidet, Jan Ivar Haugland, Svein Urdal,
Inger Voie
Øyuvsbu: Berghild Knarvik, Borghild Skuggestøl, Guri
Lidsheim, Jan Erik Liene, Stein Magnussen, Robert Larsen
Håheller: Vibeke Tjøm, Inge Tjøm
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Turid Dyrstad
Gaukhei faste frivillige vår-og høst: May Lill Voll, Marit 
Grindheim, Tora Trydal, Ingunn Kvinlaug, Erika og Gjermund 
Fosselie-Basaez
Josephsbu: Inge Tjøm, Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen
Lakkenstova: Bente Hansen, Lene Merete Joreid, Kristian 
Mosvold
Kvinen: Sissel Bø, Ingunn Kvinlaug
Tjønndalen: Werner Gursli, Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs, Wenche 
Storaker

PROSJEKTLEDERE

Bjørn Brandtzæg i samarbeid med flere, se beskrivelse under 
Kvinen.

LOKALE TILSYN PÅ HYTTENE  
I SETESDALSHEIENE

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

TURLEDERE GJENNOM ÅRET

Barnas Turlag
Torunn Omdal Stølen, Jostein Austvik, Agnethe Hinna 
Hovdenak, Kyrre Sætren, Anne Berit Andøl, Per Thomas 
Skaanes, Vetle Kjærstad, Hedvig Malde, Tonje Kvivik, Martine 
Berntsen, Erlend Borge, Åshild Hagane og Ingunn K. Skaanes 
og 9 elever fra Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG 
valgfag friluftsliv) og 4 studenter fra UiA.

DNT Ung 13-16
Andreas Malz, 9 studenter fra UiA, Per Thomas Skaanes,
Sondre Rua Dokken, Wilko Jansen, Hanne Cecilie Jensen.

Fellesturer
Torleiv Nordgaarden, Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, 
Hanne Cecilie Jensen, Terje With Andersen, Marit 
Thorvaldsen, Øivinn Bruce og Jean Salvesen.

Nærturer
Øivinn Bruce, Frank-Werner Unsgaard, Ellen Oline
Bergum, Christiane Juric og Øvre Setesdal Turlag.

Trilleturer med barnevogn, Mandal
BT Mandal og Karoline Strømland Frøytlog.

DNT Fjellsport
Turkoordinatorer: John Zahl, Bjørg Kari Haugland, Turid 
Dyrstad, Steinar Osmundsen, Hilde Furuborg, Unni 
Thorkildsen, Per Thomas Skaanes og Jean Salvesen.

Fra byggingen av Kvinen - Prosjektleder Bjørn Brandtzæg 
i forgrunnen. Foto: Marius Dalseg Sætre
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Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i
Senior I og Senior II.

Styret i Senior I
Ellen Øyehaug (leder), Per Bjørn Øen (nestleder), 
Britt Austrud, Marit Ellefsen, Barbro Tannæs-Fjeld, Arvid 
Fredriksen (vara), Kari Sønsteby (vara)

Styret i Senior II
Signe Flaa Stranden (leder).
Nestleder utnevnes i løpet av vinteren 2018

Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange, Hilde Gunn Eik og 
administrasjonen.

ADMINISTRASJON (lønnet personale) 

Daglig leder: Bjørn Andersen-Steinsland
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder butikk og tursenter: Mette Olsson
Medarbeider butikk, tursenter og kontor:  
Mona Birkeland 50 %
Prosjektmedarbeider Setesdal: Sondre Rua Dokken 
Sommer- og tilkallingsvikar butikk og tursenter:  
Thor Carl Salvesen, Anja K. Laland

REVISOR

iRevisjon, Kristiansand AS v/Kjell Arnvard

En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private 
virksomheter.

> GIR DEG KORTREISTE 
TRYKKSAKER 
FRA SØRLANDET TIL SØRLANDET

VISSTE DU AT VI TILBYR ALT INNEN IDÉ/DESIGN >  OFFSETTRYKK 
> DIGITALPRINT >  STORFORMAT > PROFILARTIKLER?

Telefon 37 28 01 00  > marked@synkronmedia.no > www.synkronmedia.no 
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 Ny hytte på Kvinen bygget i 2017
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Del turbildene dine med oss > følg oss på Facebook og Instagram #dntsør > dntsor.no
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DNT SØR
Org.nr:  970.082.883

Driftskonto:  3000.05.00018
Hyttefond: 3000.31.55893

Hjemmeside: dntsor.no
E-post: mail.dntsor@dnt.no

Tlf: 38 12 07 50  (10.00-16.00)

Postadresse: Pb 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand

Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00 
Torsdag: 10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 – 15.00

Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere 
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.


