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Kjære medlem! 

Vi kan se tilbake på nok et innholdsrikt år. Stadig flere med-

lemmer og frivillige kommer til. Vi er over 2500 medlemmer 

og aktiviteten har vært stor. Barnas Turlag har alene hatt 

1500 deltakere på sine turer i år. Frivillige står bak og vi har 

behov for flere, både som turledere, ledsagere og på sti– og 

hyttedugnader. Det er i tillegg behov for medlemmer i styret 

til DNT Ringerike. Kjenner du aktuelle kandidater vil vi gjer-

ne at du tar kontakt med oss. 

Stinettet og koiene våre verdsettes høyt blant medlemmene 

våre og DNT Ringerike er i en særstilling sammen med res-

ten av turistforeningene i landet. Til sammen har vi har fått 

lov til å bygge over 500 hytter . Vi har fått lov til å male mil-

lioner med T-er og blåmerker.  Vi har fått lov til å kjøre heli-

kopter for å frakte mat i nasjonalparker. Vi har fått lov til å 

bygge klopper og trapper. Vi  mener at dette forplikter oss 

til å inkludere flere. Naturen er et fellesgode som stort sett 

har vært tilgjengelig for funksjonsfriske. Det er 500.000 funk-

sjonshemmede i Norge, i tillegg kommer de eldre. Av over 

500 hytter er i underkant av 30 tilrettelagt. Kun en håndfull er 

virkelig tilgjengelige. Derfor er vi svært stolte av Fønhuskoia 

som er godt tilrettelagt. I nærmiljøet her på Ringerike tilret-

telegges i tillegg nå veier og stier der alle kommer seg fram. 

Det er svært positivt. Sammen håper jeg vi kan fortsette å 

jobbe for å være en forening som er best mulig for flest mu-

lig. 

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen i 2017! 

Nyttårshilsen fra 

daglig leder 

Vibeke
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