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Hei dugnadsfolk! 

Sommeren ligger bak oss, og vi kan i år også konkludere med at det har vært 

en god dugnadssommer. Mange dugnader er blitt gjennomført og kvaliteten 

er gjennomgående høy på det utførte arbeidet. Både på vardedugnader og 

hyttedugnader. Noen utfordringer har det vært i år også, men med en så 

fleksibel gjeng har det meste løst seg. En kjempestor takk til dere alle. 

 

DNT blir 150 år i 2018 og da skal det skje mye. Det er bare å begynne å  

glede seg. Fredag 19. januar braker det løs med jubileumsforestilling i Oslo 

Spektrum. Det kommer til å skje mye gjennom året. Både i Oslo og rundt på 

hyttene. Bare følg med på nettet og i Fjell og Vidde. 

Inne i dette bladet står det en utlysning på 4 områdekontaker (OK). Disse har ansvar for hvert sitt fjellområde i en 3-års 

periode. Fra 2018 er det nye avtaler som skal inngås. Jeg oppfordrer flere til å vurdere om det kan være noe å søke på. 

Oppgaven som OK er en spennende jobb, men det krever også at en kan bruke litt tid i fjellet hver sommer og bli med 

på noen samlinger. 

 

Jeg har sagt det før, og vil gjenta det i år også. Jeg er veldig takknemlig for alt det gode arbeidet som blir gjort - både på 

rutenettet og ikke minst på hyttene. Det viser at det arbeidet vi har lagt med på å øke kvaliteten på det utførte arbeidet 

har båret frukter. 

 

En kjempestor takk til dere alle som står på for dugnadsgruppa. 

Med dugnadshilsen 

Ole Henrik Brekke 
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Har du et ønske om å være mer ute i fjellet? 

Eller har du en drøm om å bli ordentlig godt 

kjent i et spesielt fjellområde?   

 

Er du nysgjerrig på å lære mer om  

organisasjonen DNT og hvordan ting fungerer 

«i kulissene»? Og er du glad i å møte nye og 

forskjellige mennesker? 

 

Da er kanskje jobben som områdekontakt 

(OK) noe for deg!  

 

DNT Oslo og Omegn søker nå nye OK’er for  

følgende områder: 

• Femundsmarka 

• Rondane 

• Jotunheimen vest  

• Hardangervidda øst 

 

Mer informasjon og stillingsutlysning finner 

du på neste side.  
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DNT Oslo og Omegn søker nye områdekontakter for Femundsmarka, Rondane, Jotunheimen vest og  

Hardangervidda øst for perioden 1.1.2018 til utgangen av 2020. Du som søker må:   

 være fjellvant og praktisk anlagt 

 ha vært aktiv i dugnadsgruppa, dvs. ha deltatt på vardedugnader 

 ha anledning til å bruke 10 dager på fjellet hver sommer i ansettelsesperioden 

 ha anledning til å delta på OK-samlinger, dugnadsledersamling samt årsmøte 

 disponere bil 

 

 Som områdekontakt i DNT Oslo får du en utfordrende mulighet til å bruke flere sider av deg selv gjennom: 

 detaljert bruk av GPS og kart og kompass 

 samarbeid og kommunikasjon med forskjellige grupper og mennesker 

 utarbeidelse av arbeids– og forslagsplan til vardedugnader for påfølgende år 

 representasjon av DNT og organisasjonens verdier 
 

Jobben er ikke lønnet, men du får dekket utgifter til reise, kost og losji. Du har også mulighet til å  

ta med deg en assistent på OK oppdrag.  

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med Lise Havik på tlf. 22 82 28 00/95 16 66 76. 

Skriftlig søknad, som er merket med hvilket område du søker, sendes til:  
lise.havik@dntoslo.no eller  
DNT Oslo og Omegn v/driftsavdelingen, Pb 7 Sentrum, 0101 Oslo  
 
Søknadsfrist er 20.12.2017. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

mailto:lise.havik@dntoslo.no
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Årsmøtet ble i år avviklet på Krækkjahytta helgen 22.-24.september. De fleste ankom fjellet pr felles buss. Hallingdal 

og høstfjellet glødet fargesprakende i gult, oransje og rødt. Stien innover fjellet var ekstremt våt, og været var bare 

hakket bedre med yr, kald vind og lave tåkebanker. Godværet var totalt fraværende gjennom hele helgen. Men, ingen    

klaget, vi hadde det likevel praktfullt.

Krækkjahytta tok imot oss i ny, ombygget habitt, bl.a. med ny do- og vaskeavdeling. Neste sommer er nok hele  

ombyggingen ferdigstilt. Det ble sen middag fredag kveld, alle skravlet med alle og knyttet kontakter. 

Lørdag morgen ønsket Ole Henrik oss alle, som vanlig, velkommen til årsmøtet – i et iskaldt møterom. Som det sporty 

folket vi er, ble dette tatt med godt humør, vi bare pakket oss godt inn i klær og medbringende sitteunderlag. 

Det var 50 deltagere tilstede, herav 7 områdekontakter og 5 fra styret. 

Årsmelding 2016/2017 

Årsmeldingen ble lest punkt for punkt, med åpning for kommentarer og spørsmål.  

Regnskap 2016. 

Lise gjennomgikk regnskapet grundig. Hvordan kostnader og inntekter fordeler seg og kommer inn i kassa ble forklart. 

Varder’n fortsetter med en elektronisk– og en trykket utgave pr år. 

Budsjettet settes opp konservativt. 

Valg 

Valgkomiteens innstilling ble også det endelige resultatet, ved akklamasjon. 

 

Utgående medlemmer, Stein Roar Hermansen i styret og Solveig Kristiansen i valgkomiteen, var ikke tilstede under 

årsmøtet. Styret takket for deres innsats. Blomster og takk  

overrekkes ved en senere anledning. Offisielt referat fra årsmøtet 

finner dere lenger bak i Varder’n. 

 
Turleder Monique Blaschek organiserte fellestur til Krækkjas 
mange fortidsminner i terrenget.  
 

Lørdagen ble avsluttet med herlig 3-retters  middag og hyggelig 

samvær i peisestuens lune varme. 

Tekst  og foto: Vibeke Sælen   

Foto: Marit Rosvoll 

Vi stilte oss undrende til vår  destinasjon 
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Etter årsmøtet var det tid for Styret og OK’enes egen samling, og med Varder’n som flue på veggen.  

 

Det er klart at flere OK’er takker for seg når 3-årskontraktene utløper 31.12.2017. OK’ene avla rapport fra sommerens 

gjøremål, som gjengis her i kortform: 

Jørn Jorde, Femunden. Femunden har flere meget lange ruter.  Det er lite folk i Femundsmarka. Overgang over elven 

Mugga må vardes, det er ikke bro på stedet, kun vadesteder. Statskog har mange hytter i området som er utgitt i egen 

bok.  Det er meldt inn to dugnader til 2018. 

Svein Barkenæs, Langsua.  Alt som var planlagt i år ble ferdig. Storeskag er en koselig hytte og det skal bygges ny  

sikringsbu i nær fremtid. Noe merking rundt hytta mangler.  

Kari Alvim, Jotunheimen øst, fortalte om sin første sommer som områdekontakt, hva som er gjort, stier som er gått, 

hytter som er besøkt, tilsyn hun har truffet. Hun kunne ikke få fullrost forrige OK, Finn Christensen, nok for hans  

velvillighet, hjelpsomhet, hans råd og tips, og alle hans nedskrevne planer og  

fullført arbeide, som hun overtok. Siste inspeksjon for i år er gjort.  

Vidjekjerrene har inntatt fjellsidene rundt Bygdin og stiene gror igjen. 

Niels Aagaard, Breheimen, har opplevd å komme til en ferdig vardet og helt nymalt 

T-rute Sognefjellshytta - Nørstedalsseter. Dette var ikke i regi av DNT, ei heller  

hyttene var ansvarlig for tiltaket. Men hvem har jobbet? Merkelig.  

Niels fremla et forslag om at når man søker etter nye OK’er skal det åpnes for at 

man samtidig kan søke sammen med en ”assistent”. Kanskje noen områder kan  

deles i to? Styret syntes forslaget var flott, og tar dette til etterretning  

 

 

Tekst og foto: Vibeke Sælen 

Svein Barkenæs         Niels Aagaard          Jørn Jorde        Anne Sofie Kolderup     Kari Alvim       Ole Henrik Brekke        Helge Røed 
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Ole Henrik Brekke, Skarvheimen. I år har det vært  

utfordringer med skrantesjuken på reinsdyra i Nordfjella. Vi 

var heldige som hadde to meget erfarne dugnadsledere i  

området. Stor takk til Edit Nystein og Helene Bugge som  

måtte kaste seg rundt og i full fart endre planer og bosted.  

Aurlandsdalen trenger dugnad, stien er ødelagt flere steder. 

Lise har fastlagt punktarbeider med GPS. Det er lagt opp til 2 

dugnader i 2018 i samarbeid med Aurlandsdalens venner. Skal 

engasjere sherpaer til enkelte arbeider. Kunne vært artig å ha 

en telling i denne dalen. Skarvheimen har noen ganske lange 

ruter.  

Anne Sofie Kolderup, Hardangervidda øst, har gjennomført alt 

som er planlagt. Rembesdalseter mangler noe jobb på den nye 

trasseen. Mye må gjøres ved omlegginger og i nedstigninger. 

Ruten Liseth til Rembesdalseter er nå ok. Ruten Finse –  

Rembesdalseter står for tur i 2018. Denne ruten må deles i to. 

Dugnadsgruppe til Rembesdalseter bør få helikopterskyss inn. 

Noen dugnadsrester fra 2017 gjenstår. 

Helge Røed, Hardangervidda vest, har meldt inn 4 dugnader 

til 2018. Har tatt flere restdugnader i sommer. Han  hadde 

forslag om å opprette en teltgruppe blant de yngre i dugnads-

gruppa. De kan ta de lange rutene. Styret lovet å tygge videre på ideen. Statens naturoppsyn (SNO) har satt opp foto-

boks flere steder, bl.a. ved Sandhaug. SNO har også lagt ut tellematter. Ruten Trolltunga-Tyssevassbu er overtatt av 

Odda Turlag.  

Etter den vellykkede åpning av den gjengrodde stien ved Breistølen anbefales flere slike dugnader (se side 14). 

Bjørn Lindgren, Jotunheimen vest, (ikke tilstede). Innmeldt 7 dugnader i 2017, 5 er gjennomført. Ingjerdbu kan vi leie 

ved dugnader, Vetti gård er åpen. 

Gunnar Vestby, Alvdal vestfjell, (ikke tilstede) har meldt inn 2 dugnader til 2018. 

Harald H. Lund, Rondane, (ikke tilstede) har satt opp noen dugnader til 2018 

    

Alle OK’ene fremhevet verdien av å ha orden i egne planer og papirer er grunnleggende for kontinuiteten og for  

arbeidet videre fremover, spesielt når ny områdekontakt skal overta.  Å finne opp hjulet flere ganger er bortkastet tid. 

Alle OK’ene var skjønt enige om at man, så langt mulig, skal være behjelpelig når ny OK overtar. 
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 Kart og bruk  
Det er ikke alltid samsvar mellom de forskjellige typer kart, eks.  
Kartverket og Ut.no. Ved korreksjoner og ved innlegging på kart anbefaler 
styret at det brukes GPS. 
 
Kart og kompass MÅ brukes av alle som ferdes i fjellet. Men hvordan få 
dette til? OK’ene (og flere dugnadere) har erfart at enkelte fotturister  
bruker ymse hjelpemidler i stedet for kart og kompass; apper og GPS kan 
gå tom for batteri, veikart, UT.no-kart og andre obskure redskap. OK’ene 
er en smule bekymret.  
 

Reiseaktører, turistinformasjoner o.l. utstyrer sine gjester og turister med 

ubrukelig informasjon og såkalte kart. Hvem kan ta grep og gjøre noe på  

dette området? 

 

Styret håper på godt samarbeid før store ruter som Massiv og Saga  

iverksettes. Det er en fordel å koordinere varding, T’er, matforråd etc. i 

forkant.  Styret bør opplyse UT.no, Massiv og SAGA om at alle tre medier 

må ha samsvarende beskrivelser på rutene. 

Alle var enige om at opplysninger fra publikum er verdifullt. Men, alt må sjekkes  og OK’er melder inn dugnader først 

etter at man selv har gått ruten. 

OK-samlingen ble avsluttet med inspeksjon i terrenget om skilt, skilting og fastlegging av stienes inngang til ”nye” 

Krækkjahytta. 

Været kommer fort i fjellet, og da er det kjekt å kunne kart og kompass 



 

 10 

Etter årsmøtet ledet  

Monique Blaschek  

fellestur til Krækkjas 

mange fortidsminner i 

terrenget.  

Foto: Siri Hogstad 
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Før middag ble den tradisjonelle brekkjern-konkurransen arrangert. De fleste traff   
ikke boksen, noe som resulterte i mange omkamper.  Tilslutt klarte arrangement-
komiteen å kåre vinnerne: 
Damer   Herrer 
1. Brynhild Amdal  1.Tom Myrvold 
2. Lisa Torgersrud  2. Ole Henrik Brekke 
3. Anne Duvier  3. Helge Sørmoen 
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Morgenfriske tok vi søndag morgen fatt på årets medlemsmøte før nesa vendte hjemover.  

Ole Henrik beklaget at man denne gang ikke hadde et tema for møtet.  Styrets ønske var at vi skulle gå i dybden av  

temaet Fortidsminner. Dette er viktig kunnskap i vårt arbeide. Tross iherdige forsøk hadde det ikke lykkes å få  

kvalifiserte fagfolk til et voksenopplæringskurs over temaet. Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen o.a. var alle   

opptatt denne helgen. Styret gjør et nytt forsøk ved neste korsvei. 

Jubileum 150 år   

https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/10944-dnt-fyller-150-ar-i-2018 

I 2018 er DNT 150 år. Jubileumsfestlighetene er ikke spikret. Det kommer til å skje mye. Foreløpig vet styret lite, men 

det man vet er at: 

• «Tidenes Turfest» avholdes i Oslo Spektrum 19. januar.   

• Hovinkoia er satt opp på Bygdøy og skal ha offisiell åpning i februar.  

• Iungsdalshytta har åpning av kraftverket i mars 

• Arrangement i spikersuppa i mai 

• Sommersesongen åpnes offisielt på Finsehytta 30. juni 

Vi får bare følge med på DNTs hjemmesider. 

Reiseregninger 

• Det er utarbeidet nye reiseregninger, en for oppgavepliktige utbetalinger, f.eks. km. godtgjørelse og en for      

utgiftsrefusjoner, f.eks. bom, tog, mat på reise, alt med kvittering.  

• Brukes begge typer reiseregninger skal disse skrives ut på 2 ark, IKKE 2-sidig 

• Vedlegg skal stiftes øverst i høyre hjørne og på baksiden av reiseregningen, ikke på venstre side av arket.  

 (bruk helst ikke limbånd) 

• Bankterminalkvitteringer er ikke gyldig alene, leverandør av tjenesten skal fremkomme. 

Om ønskelig kan alt scannes og sendes pr. mail til Lise.  Alle skjemaer skriver man ut selv fra:                                

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet 

Områdekontakter 

Alle OK’ene presenterte seg selv og skrøt uhemmet av eget fjellområde – hvor vakkert, hvor vilt, hvilken rik flora,   

hvilket givende arbeide, fine hytter, utrolig hyggelige hytteverter, hyttetilsyn og hyttevakter.   

Områdekontraktene utløper 31.12.2017. Flere har signalisert til styret at de vil takke for seg, av ulike  årsaker.  

OK-kontrakter utlyses for nye 3 år (se side 4). Av bl.a. sikkerhetshensyn og ut fra den enkeltes ønske åpner styret for at 

man kan søke sammen med en ”assistent” (kall det hva du vil).  Styret undersøker forsikringen for assistenten.  

 

Tekst og foto:  

Vibeke Sælen 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/
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Frivillighetsregister 

Lise håper og tror at Frivillighetsregisteret skal være operativt for registrering av dugnader og deltagelse fra 2018.     

Styret v/Lise kommer tilbake til hvordan systemet skal brukes. 

Profilplagg 

Styret har ikke profilplagg til dugnadsgruppa med i sin planlegging i år, men dette kommer senere. Det ble ytret ønske 

om at ordet ”Dugnadsgruppa” tydelig skal fremkomme på plaggene, ikke bare DNT-logo.  Vi skal synes og profileres. 

Det samme skal vårt arbeide både på hyttene og under arbeid i fjellet. 

Torfinnsbu 

Olav Thon kjøpte denne private og betjente hytta. DNT fikk den deretter i gave. Gradvis konverteres den til selv-

betjeningshytte. Arbeidet er langt fra ferdig. Utedoen er forferdelig og ikke lovlig. Det ble gjennomført 2 dugnader i 

sommer, en snekker jobbet hele sommeren, en superflink hyttevakt var der i 5 uker og det er ansatt et midlertidig  

tilsyn. Det utredes å flytte bryggen, men mye taler for at den blir der den er. Det blir flere dugnader på Torfinnsbu i 

2018, og stien/ruten flyttes tilbake til vannkanten i 2018,  

Teltgruppe 

Styret har, etter forslag fra en OK, tanker om å opprette en Teltgruppe som kan ta tak på langruter. Forslaget er at  

teltleir blir etablert midt i ruten og så arbeider dugnaden seg ut i begge retninger. Styret jobber videre med ideen og  

kommer tilbake til saken senere. 

 

Foto: Siri Hogstad 



 

 14 

På siste OK-samling var enigheten stor om at Norge gror igjen, noe som i høyeste grad også inkluderer T-stiene i DNTs 

rutenett i fjellet. Dette faktum sinker flere vardedugnader da mye tid brukes til klipping av kratt, einer og vier med 

hekkesaks, istedenfor å bygge varder og male T’er.  Spørsmålet OK’ene stilte seg; hva kan vi gjøre?  Helge Røed tilbød 

egen arbeidskraft og motorsag til et prøveprosjekt med å rydde i forkant av en dugnad.  

Dugnad 11 Breistølen-Sulebu ble valgt som forsøkskanin. Stien opp lia fra Breistølen har i årevis vært mer eller mindre 

ufremkommelig, gjengrodd jungel med halvannenmeter høyt vierkratt og grov einer. Varder og T’er var tilnærmet 

usynlige og stien var våt, våt, våt. 

En litt kjølig søndag morgen i august gikk Helge til verks. Oppgaven viste seg mye mer omfattende enn først antatt så 

det måtte brukes to dager. Leif E. Wærstad var ryddemannskap første dagen og Elisabeth Thanning neste dag.  

Ryddegjengen gikk 2-3 km til topps og arbeidet seg nedover. Begge dager med Varder’n v/undertegnede på slep, og som 

etter hvert ble innrullert i arbeidslaget.  

Hvilket underverk som åpenbarte seg etter hvert som arbeidet skred frem var  

ubeskrivelig! Et tilleggsgode var da lys og luft fikk bedre vilkår startet opptørking av 

stiens vann- og gjørmehav umiddelbart.  

Etter 8-timersdager med bøyde rygger med sag, saks og rydding var vi helt pudding, 

men meget fornøyde og stolte. Arm– og ryggmuskler brant, her var godt glemte og 

gjemte muskler atter tatt i bruk. Det var en gjeng stive, tvekrokrygger som inntok 

middagen. Godordene haglet fra de få fotturistene som brøytet seg gjennom krattet 

oppover, for plutselig å dukke fram i lyset.  

  

Konklusjon: Dette var effektiv bruk av mannskap. En egen ”ryddeskvadron” kan 

varmt anbefales. En egen profesjon på lik linje med gangbanelegging? 

Tekst og foto: Vibeke Sælen 
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Hvem kan se stien? 

Før... 

Det finnes en sti langt der nede 

Etter! 
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Thor Thorkildsen, ny dugnadsleder i 2017. Thor meldte sin interesse til dugnads-

gruppa da han ble pensjonist for 3 år siden. I yngre dager var han mye i fjellet og  

hadde et veldig sug etter å komme tilbake. Han mente da at DNT og dugnadsgruppa 

var midt i blinken. Han har deltatt i 7 dugnader, og da gjerne de som var litt fysisk 

krevende. Han har også debutert som dugnadsleder.  Yrkeslivet tilbrakte han som 

økonom ansvarlig i SSB og DFØ. Thor gleder seg allerede til neste års dugnads-

sesong, og DNT gleder seg til å få del i all hans arbeidsinnsats.   

Varder’n ønsker lykke til.  

Håvard Holen, ny dugnadsleder for et par år siden. Vi beklager å ikke ha fanget dette 

før nå. Håvard er en ung mann på 30 år som er glad i å være ute i friluft. Han er 

snekker av yrke, noe som er supert å ha i vårt utvalg av yrker og profesjoner. Han er 

ikke redd for å ta tak i ting som må fikses på. Han har vært medlem i DNT i mer enn 

10 år.   Håvard har et ønske om at alle de unge som har deltatt på vardekurs kan   

operere sammen i egen dugnadsgruppe. Kanskje man profiterer på dette ved at flere 

yngre melder seg til tjeneste? Godt forslag!  Varder’n ønsker Håvard lykke til videre. 

Åpen Kafe avholdes  i Storgt 3, kl. 11—13.  Servering. Ingen påmelding. Datoer for resten av 2017: 

• Torsdag 9. november: Erfaringsutveksling om stimerking i Marka (Rondane- og Jotunheimstien) 

• Torsdag 14. desember: Bildekåseri fra sommerens dugnader. 

 

Kari Alvim har i 2017 meldt seg som ny dugnadsleder. I tillegg ble Kari  Område-

kontakt i Jotunheimen øst, også i 2017., en oppgave Kari overtok etter Finn  

Christensen.   

En kvinne med overskudd og massevis av erfaring da hun også er turleder for DNT 

både sommer og vinter, har snøhulekurs, aktiv i Vågå Røde Kors etc. Dette kommer 

DNT til gode på mange fronter. Varder’n ønsker lykke til også som dugnadsleder. 
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Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne generell informasjon om  

Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. vedtekter eller årsmøte dokumenter.  

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett: 

1. Åpne internet 

2. Skriv www.dntoslo.no 

 

 

 

 

 

Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no.  

3. Klikk på Frivillig 

4. Klikk på Dugnad i fjellet  (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde) 

Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til nedlasting». 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 128 medlemmer og 

brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. 

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og enkel 

måte å kommunisere med andre medlemmer. 
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Tekst og foto: Utdrag fra Facebooksidene og redaksjonen 
 

Fra Dugnadsgruppas facebook-sider har vi klippet et lite utvalg:  
Kari Alvim: Å være dugnader i fjellet er noe for seg selv, og noe helt 
annet enn alt det andre vi gjør i fjellet, som å være turleder. Man går 
ofte den samme strekning flere dager på rad. Man ser nye ting hver 
dag. Mens man maler T’er har man tid til å kikke opp og se på vær-
forandringer og reflektere over livet. Stemningen er rolig. Jeg gleder 
meg allerede til neste års dugnader. 
Asta Høyland: Vardedugnad er glede, naturen som møter oss, å lyk-
kes med oppdraget, sosialt og trivelig, men det var langt mellom  
turgåerne her mellom Bjørnhollia og Rondetunet - underlig . Mer populært var ruta mellom Bjørnhollia og Eldåbu. 
Takk for oss Lisa- Bente -Kjell og Asta 
Håvard Holen: Var på fellestur på Hardangervidda. En stor takk til dere som var og merket ruta mellom Sandhaug - 
Litlos i fjor, dere har gjort en fantastisk flott jobb. Røde fine T-er og varder. Første delen fra Hadlaskard mot Sandhaug 
som Helge Røed, Aud Mogen og jeg merket for 2 år siden var det fortsatt fine T-er og varder. Videre mot Sandhaug gikk 
fellesturen over et nydelig område, som er kalt Sørfjordtrinnene. Kan anbefales å gå. Vi hadde flott turvær, og en dag 
var det sol fra skyfri himmel  

Vidar Falck: Dugnad 20 er fullført. Aase, Alf, Kristin, 
Siri og Vidar har vardet, merket og klippet fra  
Grunnevatn, ned Bukkelægeret til Gjendebu. I tillegg 
har vi malt opp T-ene fra toppen av Bukkelægeret til 
Storådalen. Oppsummert: 1 dag med kaldt og guffent 
vær, 4 dager med sol, 4 ganger opp og 3 ganger ned 
Bukkelægeret. Lise lovet bratt formstigning - det 
stemmer! God mat og god service på Gjendebu til 
tross for 2 netter med rekordovernatting. Nå hjem! 
Kari Alvim: Avtroppende og påtroppende OK for Øst
-Jotunheimen har hatt flotte dager med bautavarding 
opp til Svartdalen fra Gjendebu og skiftet skilt ved 
stidelet på Veslefjellet mot Bessheim og ved  

Bessvannet.Finn har vært raus med gode råd og jeg får bruke videre hans  
systematiske plan. 
Marit Lindås Aagaard: Tusen takk for super innsats på dugnad 17, del av ruta 
Nørdstedalseter-Sognefjellshytta; Tove Friisø, Lisa Torgersruud, Bjørn Loftu, Karl 
Müller. 
Lisa Torgersruud Takk det samme - du dyktige og rause dugnadsleder! Her ble det 
mye latter, glede og jobbing i skjønn forening! TAKK fra Lisa 

Alf Fagersand: Dugnad 33 er ferdig, uke 33 
er ferdig, gjengen som var på Viddo denne uka er ikke ferdig. Noen skal noe 
annet og noen skal snart på en ny dugnad. Etter å ha tolka en sånn flat telefon 
har vi tusla ca 85 km, mellom Hjølmo og Torehytten. og for å komme til og fra 
Hjølmo har vi kjørt ca 850 km.  Bra blei det mellom Hadlaskard og Torehytten, 
synes vi. En seter var i drift, nostalgisk. Hvorfor skal alt forandres, utrulig flott 
når kuer og sauer passerte setra vi lå på. 
Været var tja.. vestlandsvær noen regnskurer, men det var flott når vi gikk over 
Storasåta mot Hjølmo i går, og da glemmer en at det var litt fuktig av og til. 
Hilsen Marit, Karen, Kjetil, Håvard og Alf. 

https://www.facebook.com/kari.alvim?hc_ref=ARRCCve9bYlGChIJnxNOvFBVzJponMw9vlELfDuyE314oVCVxxirka7DHYg7Ak8ovGA&fref=nf
https://www.facebook.com/asta.hoyland?hc_ref=ARS29NBICPTbyPuoNJ6EiGnltQYO5r283YMEapXL-yVPB6pzftlhcqvhkAbXxDMpv-U&fref=nf
https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=nf
https://www.facebook.com/havard.holen?hc_ref=ARQtoO_DGTRjjmPD1bGHnpknjOj7b0epplDAFBZscfcuoxoLNkKI0CcLmZD0N0iji7M&fref=nf
https://www.facebook.com/helgroee?fref=mentions
https://www.facebook.com/aud.mogen.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/vidar.falck?hc_ref=ARSdDubpP04aFKo8XBJzIMFj1tNrguxskmKTnOfMmFBt1f5xWddgoU1v1qKPN0K6Sxc&fref=nf
https://www.facebook.com/kari.alvim?hc_ref=ARRCCve9bYlGChIJnxNOvFBVzJponMw9vlELfDuyE314oVCVxxirka7DHYg7Ak8ovGA&fref=nf
https://www.facebook.com/maritlaa?fref=gs&hc_ref=ARQNJeBRrwN60PcIMhLZ-HsBAEvZluwgLxQAm-418wiUZzgK6iUjxMsnlzBTndAako4&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/tove.friiso?fref=gs&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=1756951641&fref=gs&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/bloftu?fref=gs&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=1756951641&fref=gc&dti=390709174294048
https://www.facebook.com/alf.fagersand?fref=gs&hc_ref=ARTZqXWNPoHj2QgSX9zn3__awfpAKsWBuD9tqFd3aOVkkA8YoEtk8tQXX54Rsz3uaTY&dti=390709174294048&hc_location=group
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Aud Mogen: Dugnad nr. 16 fra Bøvertun - Nørstedalsseter ble unnagjort 
på 3 dager. De siste to dagene ble ganske lange pga dårlig værvarsel for 
resten av uka. Derfor var det veldig greit å bli ferdig. Dugnadsleder Thor 
Steinar Thorkildsen var en flink og grei leder. 5 deltakere samarbeidet 
godt. En av de 5 var Nikita som var "lærling", uten å ha hatt anledning til 
å være med på dugnadskurs. Mormor 
Aud som sender inn dette på vegne av 
gruppa, er glad for at hun   likte  arbeidet 
og at de øvrige deltakerne tok seg så godt 
av henne. Siste dagen holdt meg nede i 

lia opp fra Bøvertun, opptatt med klipping av vegetasjon i 8 timer. Da holder det  
forhåpentligvis for en stund, men huff så fort det gror! Takk for gild dugnad.  

 
Bella Engen: Dugnad 15 Sognefjellet –  
Kjerringhetta er done! Tusen takk til en  
fantastisk flott dugnadsgruppe: Grethe  
Thøgersen, Reidun Sætre, Jostein Ohm &  
Arild Tysland  

Vibeke Sælen: Dugnad 36 Finse-
hytta: Årets milliarder av den bit-
tebittelille Finseflua slo til under 
dugnadsuken. Skyer av fluer opp-
trådte som velkomstkomite allere-

de på togstasjonen. Ingen åpninger ble spart, verken på mennesker eller 
bygninger, fluene fant likevel alle tenkelige veier til å plage folk og fe. Ver-
neutstyr var heldigvis innkjøpt (forsidebildet). Utysket ble feiet vekk før 
beising, men fluene var dumme nok til å oppsøke alle nybeisete og nymal-
te flater. Resultat; den visse død – for flua.  
Vibeke Sælen: Dugnad 40 Iungsdalshytta: Det bygges småkraftverk på 
Iungsdalshytta. Fra neste år er det slutt på den illeluktende utedassen. 
Miljøprofilen styrkes. Ikke verst så langt til fjells. Stor underholdning da helikopter 
leverte betongen. Alt må være ferdig i løpet av sesongen. Alle jobbet på spreng.  
Hytta var overfylt av glade barn fra Barnas turlag, arbeidere fra flere land, ingeniører,  
fotturister og dugnadsfolk. Geitekillingene elsket å rømme, solbrente smågriser løp rundt 
beina på alle. Gresset er alltid grønnere på andre siden og kuene tråkket ned gjerdet 
rundt steinhuset. Dugnadsgruppa reparerte gjerdene. Iungsdalshytta Stølsysteri vant i år 
NM i Gardsost, kategori Rømme. Rømmegrøten er fantastisk. Gratulerer!! 
Vibeke Sælen: Dugnad 12 Breistølen-Bjordalsbu og Dugnad 13 Bjøberg-Bjordalsbu: I  
dette området  skulle vi ha to vardedugnader med ledere Edit Nystein og Helene Bugge. 
P.g.a. skrantesjuken blant villreinen forlangte Mattilsynet at dugnadene ble avsluttet når 
reinsjakta og nedslaktingen startet. Man kan jo undres; dugnadsfolket var uønsket, mens  
fotturister, rypejegere med hund, arbeidsfolk og bilkjøring var det ingen restriksjoner på. 
Merkelig. 
Ole Troan Som førstereisgutt og vardejomfru må jeg si meg imponert over organisering 
og planlegging! All kudos til Helene (og DNT). Jeg hadde det veldig gøy! Fantastiske 
mennesker, fint samvær, veldig lærerikt og tre-punktere som i hvert fall står til i morgen. Om jeg får lov (etter å ha satt 
T-en på toppsteinen (uhell altså)), så vil jeg veldig gjerne tilbake neste år! 

https://www.facebook.com/aud.mogen.52?fref=gs&hc_ref=ARQEu9xGht61upwK5SFaty8H0V12pntKi1zU5jdwCyFFQNgt95Pzy5lIfkAn7OOFS-4&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/bella.engen?fref=gs&hc_ref=ARQ4MbtGJTdPbwPhwCpiZ_nprqqFzgzvGGB6r11yY2I376rvTc0Wf6RzCxvuqsRJglw&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/ichiroumakino?fref=gc&dti=390709174294048


 

 20 

Tekst og foto: Kirsten Solberg 

 
Heldige vi som kommer til et vertskap og ei så flott hytte! Masse deilig mat, det ble ikke «det enkle seterliv» som en 

av deltakerne hadde tenkt. 

Oppmøte kl. 17 på St. Hans aften ble en svært våt affære. Deltakerne kom inn dryppende våte! Vann i støvler og hår. 

Ole gikk av toget på Hjerkinn i strålende solskinn denne tidlige morgenen, og gikk sørover med godt mot, lett sekk, 

og lange skritt. På Dørålseter ble det tid til en vaffel, og like før kl. 17 gikk han inn på Bjørnhollia, etter 12 timers tur. 

Det var ingen andre som var i nærheten av tilsvarende bragd for å komme på Vardekurs i år. 

Litt forsinket kom vi i gang, for flere måtte tørkes før de kunne sitte stille  

denne kvelden. 

Alle fikk en innføring i DNT sitt indre liv, nå året før vi skal feire 150 års  

jubileum. Varder og merking har vært gjort siden 1909 iflg. historikken.  

Kanskje tidligere. Bauta og tre-punkts varder ble gjennomgått, staker og  

gangbaner. Det er ikke lett for en kursdeltaker å ta inn over seg alle detaljer. 

Men, noen har vært med i lokale turlag og har større innsikt. De har merket 

løyper, kløyvd ved og holdt hytter i orden i sine områder. 

Lørdag morgen, ny dag med regn, men ut på tur skulle vi etter en god runde 

med kartøvelser. Det ble malt T og målt T. Noen er nærme målene og andre 

sliter mer når pensel og papptallerken blir våt av regnværet. Alle gjorde sitt 

beste. 

Vi tok andre pause inne på hytta for at flere skulle få tørket seg noe. Deretter 

gikk turen ut igjen. Etter at broa over elva nedenfor Bjørnhollia var blitt  

forlenget for noen år siden, var stolpen med alle skiltene malplassert. Nå kom   

stolpen til sin rett. Synd at vi ikke hadde med nye skilt, det hadde gjort susen. 

Nydelige blomster prydet inngangen 

til Bjørnhollia 
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Middagen den 24. juni, den dagen hyttene i fjellet offisielt åpnes, var festmiddag: 

Rømmegrøt til forrett, deretter buffet! Varm potetstuing, salat, eggerøre, spekemat av fineste sort, svinefilet, laks,  

pølser, ja alt hva en kunne ønske. Bordet bugnet! Og til dessert: rabarbrakompott med jordbær og krem. Dette ble  

ingen kveld for de slanke linjer. 

Søndag morgen, solen skinner og vi 

vandrer ut til fuglesang og litt mygg. Vi 

gikk langs seterveien mot Musvolsetra.  

Vi diskuterte gamle varder, klipping og 

merking. Deretter delte vi opp i tre 

grupper og alle arbeidet på sine  

områder.  Særlig tre-punkts varder var 

det viktig å få litt grep om. 

Oppsummering i solveggen, utdeling  

av kursbevis, og herlige klemmer før  

vi alle takket for oss. Jostein leste sin  

1,5 siders innlegg i Hytteboka, en fin 

oppsummering og karakteristikk av 

samværet på Bjørnhollia denne helga. Når regnværet nærmet seg, tok kursdeltakerne beina fatt på vei til Straumbu. 

Asta ble igjen på Bjørnhollia, hun skulle varde mot Rondetunet. Gunnar reiste til Alvdal, og Kirsten tok turen over  

Venabufjellet, hvor snøbyger hadde lagt igjen ca 5 cm snø i veibanen. Terrenget var delvis helt hvitt! Dårlige odds for 

alle de fine multeblomstene vi hadde sett på våre vandringer inne ved Bjørnhollia. 

 

Deretter gikk turen til elva, hvor det skulle settes opp en bauta. 

Ivrige deltakere fløy nesten i veien for hverandre, men tre fine 

bautaer kom opp. Regnet ga seg ikke, men nå var oppgaven tre-

punkts varde. Enkelte synes ikke det var nok med vann fra  

himmelen, de vasset i elva for å finne steiner å bygge med. Og 

fine tre-punkts varder ble det. En gruppe hadde brukt små og 

håndterlige stein, en annen gruppe hadde mange lag, og en  

tredje hadde utfordret vektklassene og funnet store tunge stein  

å bygge med. Alle tre lagene fikk bestått. 

En liten pause i regnværet gjorde at brødskivene ble  

dryppende våte. Deretter gikk turen innover stien, og hvert lag 

bygget varder og malte T. Det ble tid til å kommentere og  

diskutere de andre gruppene sine byggverk. 
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Vi er heldige vi! 

Heldige som får være med på DNT Oslos vardekurs 2017 - på  

Bjørnhollia! Under myndig ledelse av Kirsten og Asta har vi  

lært i teori og praksis hvordan vi lager varder, rydder, og, ikke minst, 

hvordan vi maler den berømte T-en. Først på papptallerken, så ute 

langs stien. Å male T’er, i ulike størrelser, er et fint spor å sette etter 

seg. Og så var det god hjelp å få hos Kirsten og Asta. Så kom jo også 

Gunnar fra Elverum og lærte oss kart og kompass, om gangbaner og 

annen tilrettelegging. Alt helt fantastisk og morsomt å være med på! 

Vi var en gjeng på 13, gamle og unge, fra by og land (nesten), store og 

små, med og uten hår. Etterhvert en sammensveiset gjeng med godt 

humør. Også har vi hatt en fantastisk forpleining på Bjørnhollia. Takk for all fantastisk mat og flott service! Vi tenkte 

kanskje at dette skulle bli "det enkle seterliv", men begrepet seterliv har nå fått en ny dimensjon! 

Stor hilsen fra en av deltagerne, og på vegne av Vardekurset 2017, 

Jostein Ohm 

Jostein Ohm i aksjon ved Sognefjellshytta 

VARDER I LANGSUA. Svein Barkenæs, Områdekontakt i Langsua, har sendt bilder av to varder og skriver: 
«På ruta fra Skriurusten til Storkvelvbu står det mange STORE varder og bautaer og de ser ut til å ha stått 
lenge».  
 
Svein etterlyser om noen i dugnadsgruppa har vært med å bygge dem eller vet hvem som har bygget dem. 
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Brenner du inne med gode turtips? Nå har du muligheten til å dele 
dette med andre. 
 
DNT Oslo og omegn etterlyser godt turtips som de kan legge ut på 
dntoslo.no og/eller friluftshuset.dntoslo.no. 
 
Det kan være din favoritt tur, en enkel tur, en krevende tur, en tur  
for familier, eller annet, en tur i Marka, ved sjøen eller på fjellet -  
i DNT Oslo og Omegn sitt område. En tur som passer i høst eller en 
skitur for vinteren. Gjerne med bilder til. Har du flere turer du kan 
tenke deg å dele, så er det flott.  
 
Vær oppmerksom på at DNT ikke kan betale for dette, men de blir  
veldig glade for å få turtips, også kan du glede deg over å se din  
tur «på trykk».   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan skrive selv, og så hjelper DNT Oslo og omegn til med  
redigering hvis nødvendig. Du kan også fortelle om turen direkte 
til Siri hos DNT, og så kan hun skrive selve artikkelen.   
 
 

  Interessert? Ta kontakt med Siri på epost eller telefon: siri.bekkhus@dntoslo.no  Tlf. 48 20 16 49. 
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Tekst og foto: Bjørn Lindgren 

 

 

Årets vårsamling gikk til Koster-

øyene utafor Strømstad i Sverige. 

Historisk grunn siden Koster-

øyene på 1300 tallet lå under Oslo 

stift. Den gang som nå er Oslo og 

Omegn et svært  tøyelig begrep og 

blandt de 26 som var med på  

turen var det folk fra Gøteborg i sør til Dovre i nord. 

Vi ankom ferjeleiet Kilesand på sør Koster og gikk i gåse-

gang til Kostergården lørdag formiddag. Etter lunsj gikk 

turen langs svaberg og gjennom kulturlandskap til  

informasjonssenteret for Kosterhavets nasjonal park, der vi 

fikk en orientering om livet under vannet og en film om de 

mange artene som lever i dypet. Deretter tok gruppa en 

sving bort til ferjeleiet Långegærde. Så dro vi langs  

landeveien og besteg de noen og femti høydemeter opp til 

Valfjellet med utsikt over en fantastisk skjærgård. Vi tok 

oss tid til å bygge en liten varde, se bilde. Men tida går fort 

i godt selskap og deretter var det bare å sette kursen til Kostergården for middag og sosialt samvær. 

Søndag gikk turen til Linferja som tok oss over til nord-Koster.  Vi gikk gjennom tette skogsnar og blomsterenger, der 

Harald Nordius viste seg som en dreven botaniker. Vi kom fram til en sandstrand og det ble lunsj og flere tok et bad.  

Gjengen rakk å bygge en varde på turen. Kaldt, men forfriskende var oppsummeringen av 

de som tok seg vann over hodet. Så bar det tilbake 

til Vestre bryggan og ferjeretur til Strømstad. 

Turledelsen hadde godsnakka med værgudene og 

lovet livsvarig medlemskap i dugnadsgruppa hvis 

vi fikk bra vær. De hadde satt solmesteren på  

saken og det var nok en og annen lettere svidd isse 

etter to dager under nesten skyfri himmel. 

Kosterøyene er av de stedene som gir mening til 

Evert Taubes ikoniske vise om «Englamarken». 

Bilfrie veier, idylliske landskap og en rik flora. Det 

var en svært fornøyd dugnadsgjeng som satt seg på 

ferja til Strømstad etter en vellykket vårsamling. 
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Det var på årsmøtet på Sota seter, at jeg sa ja til å være med dugnad i telt neste sommer…  

Vi skal merke midtpartiet på Massivruta mellom Sognefjellhytta og Nørstedalsseter. 

Ikke vet jeg hva Lise tenkte når hun sendte tre utledninger avgårde til Breheimen med telt? Det var oss: Dansken  

Niels, tyskeren Fabio og så meg selv, svensken Sophie, som la ut fra Nørstedalsseter med sekkene fulle av dugnads-

utstyr, telt og proviant. Det er en fin augustdag i fjellet og vi begynner oppstigningen. Fabio hopper av sted, lett på 

foten og så skjer det: OVERTRÅKK etter bare en liten halvtime! Men skam den som gir seg! Fabio holdt følge, med 

bandasjert fot. Makan til stå på vilje og godt humør skal du lete lenge etter. 

Fjellet viser seg fra sin vakre side. Vi går på snø, MYE snø, over elver og bekker med og uten tau, ser ørner fly høyt 

over oss og ryper løpe forskremt av sted. Ja, løpe, tror ikke de er vant med å se folk for vi kunne komme tett på uten 

at de fløy vekk. Teltplassen åpenbarer seg ved et vann med utsyn til Hurrungane. Da starter diskusjonen om teltet 

skal stå på fjellgrunn eller lyng. Den eldre delen av gruppa bestemmer og det blir derfor lyng til eldre rygger. Noe vi 

kanskje vil angre på seinere? Vinden tar tak og vi forsøker å reise tre telt som «bare vil hjem»!  

Kvelden byr på nydelig sol og «pasienten» blir beordret hvile i teltet mens Niels og jeg rekognoserer i området.     

Hydro sin demning gir oss hodebry, hvor skal egentlig stien være? Kart, terreng og merking stemmer ikke overens? 

Etter en del klatring frem og tilbake lander vi på at ny (?) merket sti må forbli. Det er oss fortsatt et mysterium når og 

hvem som har lagt om ruta? 

Tekst og foto:  Sophie Leenderts 
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Breheimen tar pusten fra meg. De tusener av 

små fjellvatn, blinker mot oss, bekkene bruser 

muntert, lekent. Elvene som fosser i hvitt, i 

sølv og solskinnet som får vannet til å glitre. På 

andre partier flyter elva rolig og danner stille 

loner, som om vannet tar en hvil før det kaster 

seg ut for neste avsats. Og så all denne snøen, 

jeg elsker snø, også på sommeren. I vakker na-

tur er det lett å drømme seg bort… men vi var 

jo kommet for å jobbe!  Men hvor kommer alt 

dette regnet fra? 

Mens værgudene holdt hedensk nattekalas og 

vinden lekte med teltduken forsøkte vi sove.  
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Morgen… og det trommer og river fortsatt i teltduken. Bare å kle seg godt og legge ut på jobb. Niels og jeg går mot 

Sognefjellshytta for å møte Bella og hennes dugnadsgjeng for å starte byggingen fra møtestedet. Fabio som fortsatt er 

bandasjert og halter merker fra teltet og mot oss. Bella har med nydelig bakt brød og vi får en hyggelig lunsj sammen 

før vi begynner. Vardebygging er gøy når det finnes masse flott stein og ta av, bare dumt med dette regnet, blir bare 

noen få røde T underveis, men flotte varder. Etter mange timers arbeid ser vi noen komme mot oss… Og jammen er 

det ikke Fabio som har bygget noen fantastisk flotte varder et langt stykke. Må si vi var imponert så vi slutter å kalle 

ham pasient, selv om han fortsatt halter! Regnet øser ned og vi returnerer til teltene. Hva gjør man når det øsregner, 

teltene er for små til å sitte sammen i og maten er fortært….. Jo man legger seg 20.30. For å så våkne til våte telt, våte 

soveposer og lite skift igjen. Vannet har funnet veien under teltene og laget små, fine dammer i hull og lyng. 

Vi har ingen nett-tilgang og dagens avtale var med Marit og hennes gjeng for å få mere brød. Vi enes om å forlate telt-

leiren, pakke sammen telt og utstyr og jobbe oss ut for å kunne nå Nørstedalsseter før mørket kommer. Niels går for å 

møte Marit & co til avtalt tid. Fabio og jeg bygger varder i sol, snøvær, regn og tåke. Trøtte og slitne setter vi oss ned for 

å spise lunsj. Solen kommer og vi har den mest fantastiske utsikten med snø i Hurrangene. MAT MED UTSIKT!            

I det vi reiser oss får vi syn på Niels som har returnert mot oss, og jammen kommer det ikke en regnbue til syne også. 

Naturen i fjellet er bare magisk! Alle varder ble ferdig bygget og vi er stolte over det vi fikk til tross for regn, regn og 

atter regn. T-merkingen lover jeg å ta meg av neste sommer :-) 
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Vi vandrer i mange timer og når Nørstedalsseter i skumringen. Der blir vi møtt med en varm velkomst av både Marits 

dugnadsgjeng og vertskapet på Nørstedalsseter. Jeg kommer alltid til å huske hvor godt den kalde ølen i dusjen  

smakte. 

Jeg føler stor takknemlighet. Takknemlighet over å kunne bidra til at andre fjellfolk skal få fine fjellopplevelser.  

Møte nye mennesker på dugnad, der vi blir godt kjent med hverandre. Takk for mye latter! 

 

Fjellhilsen fra Sophie 

Sophie Leenderts  utfordrer  Kari Fiskaa 

til å skrive noen dugnadsord i neste utgave av Varder’n 
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Tap for all del ikke lysten til å gå. 

Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag. 

Og går fra enhver sykdom. 

Jeg går meg til de beste tanker, 

og jeg kjenner ingen tanke så tung 

at man ikke kan gå fra den. 

Når man fortsetter slik å gå, 

så går det nok. 

 

Søren Kirkegard 
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Referat fra årsmøte i dugnadsgruppa 23. september 2017. 

 

Møtet ble holdt på Krækkja og 50 medlemmer av dugnadsgruppa deltok. 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Årmøtepapirene legges nå på nett og link til nettstedet ble lagt ut på facebook 
og det ble opplyst om dette i innkallingen som ble sendt ut i juli. 
 
Sak 2. Konstituering. Valg av ordstyrer 
Leder av dugnadsgruppa, Ole Henrik Brekke, erklærte årsmøtet for åpnet. Edit Nystein ble valgt til ordstyrer. 
 
Sak 3. Årsmelding 
Årsmeldingen ble lest opp av Edit Nystein og godkjent. Det var kommentarer til følgende saker: 
Dugnadskafe arrangeres den andre torsdagen hver måned, men ikke i juli og august. 
Redaksjonen i Varder’n gjør en veldig bra jobb. Ros til Vibeke Sælen og Bella Engen. 
Inntektene i dugnadsgruppa er den deltageravgiften folk betaler for å delta på samlinger og kurs. 
Det var i sommer mange som var fleksible og tok andre dugnader enn den de opprinnelig ønsket, og flere dugnadslag 
var villige til å bytte tidspunkt da det var nødvendig. Et eksempel var de to dugnadslagene på Hemsedalsfjellet som 
måtte tilpasse seg skrantesyke og ekstraordinær reinsdyrjakt. 
 
Sak 4. Regnskap 2016 
Regnskapet for 2016 ble presentert og gjennomgått av Lise Havik. 
 
Sak 5. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag. 
 
Sak 6. Valg 
I styret var Kirsten Solberg og Brit Sissel Klungtveit på valg, samt at Stein Hermansen var på valg som varamedlem. 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Jørn Jorde. Innstillingen var gjenvalg av Kirsten Solberg og Brit Sissel 
Klungtveit. Stein Hermansen ønsket ikke gjenvalg og Vidar Falck var innstilt som nytt varamedlem. 
 
Det var ingen motkandidater, og samtlige ble valgt ved akklamasjon. 
 
Kirsten Solberg, styremedlem for 2 år. 
Brit Sissel Klungtveit, styremedlem for 2 år. 
Vidar Falck, varamedlem for 2 år. 
 
I valgkomiteen var Solveig Kristiansen på valg. Styret hadde innstilt Helge Røed som nytt medlem i valgkomiteen. 
Helge Røed ble valgt for tre år fra 2017 til 2020 
 
Oslo, 25.9.2017 
Lise Havik 



 

 31 

Alvdal Vestfjell  Gunnar Vestby  Moskusvn. 2,  

2406 Elverum  

P: 62 41 37 06 

M: 91 30 80 88  

gunnar@vestby.as  

Rondane/Ringebu  Harald Lund Kleberget 30 

1531 Moss 

M: 95 14 28 41  hhlu@online.no 

Femundsmarka  Jørn Jorde  Strømsveien 47 A,  

3186 Horten  

M: 92 42 63 26  jo-jord@online.no  

 

Langsua Svein Barkenæs  Odinsgt. 13,  

0266 Oslo  

M: 91 36 95 18  svebark@gmail.com  

Jotunheimen  

øst  

Kari Alvim  M: 45 50 26 35 karalvi @online.no 

Jotunheimen  

vest  

Bjørn Lindgren Ulsrudvn  58 

0687 Oslo 

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304 

@gmail.com 

Breheimen  Niels Aagaard  Utem, 

7342 Lønset  

M: 40 24 36 96  ngaa@hotmail.com  

Skarvheimen  Ole Henrik Brekke  Hengslevn. 3,  

3515 Hønefoss  

M: 92 28 66 29  o-hebre@online.no  

Hardangervidda  

øst  

Anne Sofie Kolderup  H.B. Haraldsensgt. 20c, 

3188 Horten  

M: 97 57 39 30  ansoko@online.no  

Hardangervidda 

vest  

Helge Røed  Bjørndalsveien 38 

4993 Sundebru  

 

M: 90 86 80 01  helgroee@online.no  
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Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 

3515 Hønefoss 

M: 92 28 66 29 o-hebre@online.no 

 

Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47, 

1450 Nesoddtangen 

P: 66 91 11 48 

M: 91 76 54  08 

kisol53@online.no 

Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei 14 

1153 Oslo 

M: 93 43 46 76 bsk@landbruksforsikring.no 

bsklungtveit@yahoo.no 

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, 

0687 Oslo 

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304@gmail.com 

  

Helene Bugge Kasaveien 21, 

0890 Oslo 

M: 48 11 52 99 helene.bugge@nih.no 

Vidar Falck Nordåssløyfa  8,  

1251 Oslo 

M:  96 01 70 67 vidar_falck@getmail.no 

Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru 

P:  66 90 14 26 

M: 95 16 66 76 

A:  22 82 28 89 

lise.havik@dntoslo.no  
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