årsrapport

Naturen gir meg
energi og livsglede

Naturopplevelser for livet

Vår visjon:

Naturopplevelser for livet

DNT Sørs medlemsområde
– 19 kommuner
Bykle

Valle

Bygland

Åseral

Evje &
Hornnes
Hægebostad

Iveland

Audnedal
Farsund

I Setesdalsheiene, det sydligste høyfjellsparadiset i hele landet, kunne våre 6 514 medlemmer fra “våre”
19 kommuner på Sørlandet og øvrige turister fra nært og fjernt, boltre seg med 250 kilometer løyper,
merket med den gjenkjennelige og trygge T, og gå på ski mellom kvistemerkene på i alt 210 kilometer
løyper i vintermånedene.
Våre 12 turisthytter i Setesdalsheiene og hyttene vi disponerer på Tømmerstø i Kristiansand sto klare til å
ta i mot gjestene, som i sum sov 7 547 ganger i én eller flere av våre 300 senger. Dette var mulig ettersom
120 frivillige allerede hadde lagt ned 10 500 dugnadstimer for felleskapet og gleden. Tenk, 6 årsverk,
levert til turistforeningen med glimt i øyet og god holdning.
Så mange som 55 000 besøkende ble registrert på dntsor.no i løpet av året, og mange av dem som
besøkte websiden og vårt Tursenter i Kirkegata 15 fikk god turinformasjon og deltok på en eller flere av
våre 158 turer, kurs og arrangementer – som alle hadde med friluftsliv og aktivitet å gjøre. Ja, så mange
som 5 444 deltakertall kan vi oppsummere fra våre fellesaktiviteter i 2011.
I skrivende stund, som nå er i 2012, synes 125-åringen DNT Sør at dette var flott.

Birkenes

Vennesla
Lyngdal
Lindesnes

Marnardal SognLillesand
Kristiansand
dalen

Mandal

Søgne

MEDLEMSOMRÅDET TIL DNT SØR
Den Norske Turistforening, DNT, er et forbund av
selvstendige medlemsforeninger og turlag som er medlem
av DNT.
DNT Sør er den sydligste og syvende største av de 57
medlemsforeningene som utgjør DNT. Medlemmer som
bor i de tolv Vest-Agder-kommunene Farsund, Lyngdal,
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 tilhører vår forening.
I tillegg er Kvinen i Sirdal. Følgelig er nevnte kommuner
også DNT Sørs geografiske arbeidsområde.
DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord og Oppland
Turistforening, mot øst til Aust-Agder Turistforening
og mot nord-vest til Stavanger Turistforening.

DNT Sørs organisasjon
6 514 medlemmer

innhold
DNT Sør, tidligere kjent som
Kristiansand og Opplands
Turistforening, ble stiftet i
1887 og er Sørlandets største
friluftsorganisasjon
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MEDLEMMENE BESTEMMER
Den Norske Turistforening, DNT, er en medlemsorganisasjon
med et godt utviklet medlemsdemokrati. Hvert år avholdes
landsmøte hvor medlemsforeningene er representert.

regnskap og årsberetning	

styre på syv representanter samt tre vara, og med daglig leder
som sekretær. Rådet består av tolv medlemmer og skal være
sammensatt slik at det gjenspeiler et tverrsnitt av DNT Sørs
aktivitet. Rådet er videre inndelt i arbeidskomitéer som skal
støtte administrasjonen i løpende drift og enkeltprosjekter.

Alle medlemmer inviteres til å delta på årsmøtet i sin lokale
medlemsforening som velger styre og råd. DNT Sør ledes av et
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EKTEFØLT NATURGLEDE
I DNT Sør er vi ganske ofte som Pieder Ro. Vi tar imot både gode historier og drømmer i blikket fra de
vi møter i våre lokaler eller på heia. Vi tenker straks på hvordan vi skal klare å formidle videre det vi
får vite og selve entusiasmen, på beste måte. Men uten å overdrive.
Med en annen figur i Gabriel Scotts verden, fiskeren Markus, vil vi kunne beskrive den ektefølte naturgleden: “Markus bor ikke
rart, der er dem som har det langt bedre utvortes. Men Markus har sitt innvortes, der er han mer enn folk flest. Der har han
gleden, tilliten og håpet, der har han styrke og kraft og lys. Han tar det av fjellet han går på, trekker det til seg fra marken og
jorden, kryster det ut av naturen selv”.
I vår DNT-verden jobber vi for at folk kan finne sin egen glede over å være ute i naturen. Vi oppmuntrer alle til å bevege seg og
være aktive, på en trygg og miljøvennlig måte, og aller helst på den enkle måten som likevel kan føles så rik. Vi ønsker at alle skal
føle seg velkomne til å delta på våre aktiviteter og få lyst til å gå fra hytte til hytte i Setesdalsheiene.
Vi opplever at mange er fornøyde med det vi leverer. Våre mange turgrupper og enkeltmedlemmer, samarbeidspartnere og det
offentlige, små og store, vandrere i bynære områder og de garva fjellsportsfolka gir uttrykk for det.
Det har vært et svært motiverende år 2011 og vi gleder oss til fortsettelsen i jubileumsåret 2012.

VISJON,
VERDIER OG VEIVALG
DNT Sør er del av Den Norske Turistforening. Vår viktigste oppgave er å bidra til
å få enda flere mennesker ut på tur.
Foreningens formål er å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv.
Dette gjør vi ved å legge forholdene til rette for opphold og overnatting ved å
bygge, vedlikeholde og drive turisthytter, å lette og trygge fremkommeligheten
ved å merke og rydde stier og løyper, samt å øke interessen for friluftsliv ved å
utgi informasjonsmateriell, tur- og løypebeskrivelser, arrangere fellesturer og
medlemsmøter, danne nye turgrupper som er aldersbestemt eller i henhold til
ferdighetsnivå og kompetanse, eller med utgangspunkt i de lokale, geografiske
rammer.

VISJON
Marit Sølsnæs
daglig leder

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:
“En helt typisk dag på “kontoret”: Her på torvet i
Kristiansand etter en “live kåring” av 8B1 ved
Grim skole – som vant en flott overnattingstur
til Øyuvsbu etter at de deltok på årets store
arrangement for 8. trinn i mai, nemlig OPPTUR.
Det lønner seg å bli med og svare på noen enkle
spørsmål.”
Navn: Marit Sølsnæs
Alder: 43
Skole: DNT er en god skole for meg
Yrke: Daglig leder i DNT Sør
Bosted: Høvåg i Lillesand
Favoritthytte: Tjønndalen har vel mest sjarm, men
Bjørnevasshytta er eldst og blant de største
Favorittområde: Oppslukt av Lista, især Penne og Jølle
Favorittaktivitet: Oppsøke gamle boplasser, steingjerder
og helleristninger
6

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.
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VEIVALG
OG MÅLOMRÅDER

NØKKELTALL
MEDLEM

Veivalgsdokumentet for fire-årsperioden 20112014 inneholder fire målområder. Under hvert

MEDLEMSUTVIKLING

Målområde 1: Tilbud

Målområde 3: Naturvennlig

DNT Sør skal arbeide for å få flest mulig ut på tur, og ha et
godt tilbud til medlemmene og andre. Et attraktivt tilbud skal
føre til flere medlemmer.

DNT Sør skal stå for et miljø- og naturvennlig friluftsliv i all vår
aktivitet og alle deler av virksomheten.

> Status 2011:
6 514 medlemmer
7 547 gjestedøgn
5 444 deltakere
300 senger
250 km turløyper
210 km kvistede løyper vinter
13 hytter
4 Barnas Turlag. 2 nye i 2011
2 DNT Ung-grupper
2 DNT Senior-grupper
1 DNT Fjellsport
Fellesturer
Padling
Tur på dagtid

Målområde 2: Samfunnsaktør
DNT Sør ønsker å bli en klar samfunnsaktør, med en tydelig
stemme som bidrar aktivt til å sikre friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag, samt utvikle menneskers kjennskap og
holdninger til natur og friluftsliv.
> Status 2011:
Samarbeid med
FNF, Forum for natur og friluftsliv
SVR, Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde
SNO, Statens naturoppsyn
Folkehelse i Agder; Vest-Agder fylkeskommune og
Kristiansand kommune om folkehelseprosjektet “Tur på
dagtid”
Partnere i Kystled Sør (frivillige organisasjoner)
Tilbyr kurs og aktivitetsdager til skoler og barnehager
Gjennomfører turdagen Kom Deg Ut-dagen (opplysning om
Allemannsretten m.v.)
Gjennomfører “Opptur” for 8. trinn med informasjon og
opplæring
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av disse har vi trukket fram noen av de viktigste
betraktningene, i stikkordsform:

> Status 2011:
Følger DNTs retningslinjer for hytte
Er “Miljøfyrtårn” for kontoret
Benytter mest mulig naturkvist (75 km)
Oppfordrer til mest mulig samkjøring og benyttelse av
offentlig transport til fellesturer og dugnad, samt optimalisere
varetransport til hyttene

Vi setter stor pris på de positive tilbakemeldingene vi får fra
våre gjester, fotturistene i fjellet eller i kystleden, og de som
deltar på våre turer, kurs og arrangementer.
Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved inngangen til
125-årsjubiléet i 2012 teller DNT Sørs medlemmer 6 514 i alt.
Medlemsutvikling 1887 – 2011

6 000

> Status 2011:
4 årsverk og 4 ansatte
6 årsverk fordelt på 120 frivillige
Indikatorer for turekspert:
55 000 besøkende på dntsor.no
101 ganger i eksterne kanaler, medier m.v.
Butikkomsetning jevnt over 1 million årlig

1,8
1,6

Antall deltakelse

1,4

Antall medlemmer

1,2

Antall gjestedøgn

1,0
0,8
0,6
0,4
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Medlemskategorier

5 000
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3 000

1 000

DNT Sør skal ha stort fokus på dugnadsarbeidet og styrke
rollen som tilrettelegger og turekspert.

2,0

7 000

2 000

Målområde 4: ORGANISASJON

Utvikling medlemstall, gjestedøgn og deltakelse ved turer,
kurs og arrangementer siste fem år

DNT Sørs medlemsutvikling viser en positiv trend, og
medlemstallet har økt med 7 % de siste fem årene. Vi
registrerer en liten dipp fra 2010 til 2011 på -97 (- 1,5 %).
Denne nedgangen består av en netto avgang på 950 mot en
tilgang på 853.
Noen er idealistiske medlemmer, som føler tilknytning
til norske verdier og viser samfunnsansvar gjennom sitt
medlemskap i turistforeningen.
Nye medlemskap tegnes ofte når noen ønsker sin første
fjelltur. Når flere velger ikke å gå fotturer i fjellet dersom
forholdene oppleves for dårlige pga. vær, værmelding
eller manglende snø, kan dette gi seg direkte utslag i tapte
medlemskap (både avgang og færre som melder seg inn
første gang).
Denne risikoen dempes av turistforeningens økte satsing
på turtilbud i nærområdene, og gjennom kurs og
kompetanseheving i skole, i utvikling av nye tilbud som
folkehelse Tur på dagtid eller overnattingstilbud gjennom
Kystled Sør.

Andelen medlemmer innenfor den enkelte kategori
følger rimelig tett på landsgjennomsnittet. Majoriteten
av DNTs medlemmer er “hovedmedlem”, dernest utgjør
“husstandsmedlemmer” den nest største gruppen.
DNT Sør har en noe større andel innenfor “honnør” og
“skoleungdom”, men noe mindre innenfor “barn” i forhold til
landsgjennomsnittet.
Fra 2010 til 2011 registrerte vi en netto avgang i
hovedmedlem, barn og eldre ungdom, mens honnør og
skoleungdom har fremgang og husstandsmedlem ligger
stabilt.
Medlemskategorier DNT Sør 2011

Hovedmedlem
Husstandsmedlem
Barn
Skoleungdom
Student/eldre ungdom
Honnør
Livsvarig

Vi registrer nye medlemmer som følge av våre aktiviteter
i nærområdene, særskilt i Vennesla, og som følge av
skolesatsing og økt tilbud i seniorgruppa.
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Medlemsdekning DNT Sør 2011
DNT Sørs medlemsområde spenner over 19 kommuner i
det sentrale Sørlandet. Med våre 6 514 medlemmer har vi
en medlemsdekning på 3,6 % (mot 4,9 % på landsbasis).
Det er et mål å kunne nå samme medlemsdekning som et
samlet landsgjennomsnitt. Da må vi ha en vekst på i alt 2 500
medlemmer i kommende veivalgsperiode.
Samlet medlemsdekning: 3,6 % - fordelt på kommuner

Vi ser med stor glede på den formidable medlemsveksten i
Vennesla. Her, og i Vågsbygd i Kristiansand, ble det opprettet
nye Barnas Turlag i 2011. I de andre vekstkommunene antar
vi at flere har meldt seg inn fordi folk vil til fjells og gå fra hytte
til hytte. I Bykle, Åseral og Birkenes er nettoendringer lik 0,
mens i øvrige kommuner leser vi litt tilgang og litt avgang.
Vi gleder oss over følget fra alle hold!

Birkenes

Fem kommuner med størst medlemsvekst siste år

Lillesand
Kristiansand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland

Songdalen
Iveland
Farsund
Lyngdal
Valle

Valle
Bykle

Vennesla

Åseral
Audnedal
Marnardal
Mandal
Lindesnes
Hægebostad
Lyngdal
Farsund
0,0 %

Kommuner med høyest medlemsvekst
gjennom 2011
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“Jeg leder Norges mest spennende organisasjon. Vi skaper friluftsentusiasme, glede og lokal
stolthet over hele landet. Derfor blir vi stadig flere. Ta med deg inn et nytt medlem du også.
DNT Sør gjør Sørlandet til et enda bedre sted å leve”.
Hilsen Kristin Krohn Devold, Generalsekretær i Den Norske Turistforening

10

11

KOMMUNIKASJON
DNT SØR
NAVNENDRINGEN FRA KRISTIANSAND OG
OPPLANDS TURISTFORENING TIL DNT SØR
Den største saken i fjor var navnendringen. Navneskiftet
ble vedtatt på foreningens årsmøte 23. mars. Det var et
nesten enstemmig årsmøte som ønsket navneskiftet, som ble
vedtatt med 53 mot 3 stemmer. På forhånd hadde det vært
en god og grundig prosess frem mot denne avgjørelsen.
Selve navneskiftet skal bringe tilhørigheten til Den Norske
Turistforening klarere frem. Med “DNT Sør” styrker vi
samspillet med den sterke merkevaren som DNT er.
Foreningen dekker et stort område med mange kommuner,
19 i alt. Det kan bli aktuelt å opprette lokale turlag som
for eksempel DNT Sør Mandal ut fra vår nærområde- og
folkehelsesatsing. Vi tror at vi kan nå ut til flere i hele vårt
medlemsområde med vårt nye navn.

EKSTERNE KANALER
Turprogrammet som planlegges på høsten og distribueres
i et opplag på ca 7000, er i stor grad styrende for den
kommunikasjon og mediedekning som finner sted i løpet
av året. Ulike sesonger før ferier og utfartstider er aktuelle i
mediesammenheng. Medier kontakter gjerne DNT Sør mht.
informasjon om sikkerhet i fjellet, føreforhold, endringer i
turisttrafikken i Setesdalsheiene osv. Og mediene dekker
gjerne store arrangementer som Kom Deg Ut-dagen, eller
informerer fra våre pressemeldinger om kommende turer.
Registrert synlighet i eksterne kanaler som media er i alt
101 ganger i året som gikk. Dette gjelder alt fra redaksjonell
omtale inklusive artikler, samt radioreportasjer og annonser.
Særskilt nevnes Fædrelandsvennens “På torvet” som har
bidratt mye til at DNT Sør fikk økt synlighet i fjor.
Synlighet i eksterne kanaler - samlet antall

Radio

Annonser

“På torvet”

Red. omtale
og artikler
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I økende grad legger vi ut informasjon om våre turer i
aktuelle “kalendere” på web. Disse er fvn.no/kristiansand.no’s
kulturkalender, visitkrs.no’s kalender og øvrige kommuners
web-kalendere når det er aktuelt. Reiselivsdestinasjoner, Visit
Sørlandet, Kristiansand Orienteringsklubb, Christianssand
Klatreklubb, og en rekke flere “linker” i varierende grad til våre
web-sider. Web-kalendere og andre “linkere” er ikke med i
tellingen ovenfor eller nedenfor.
Synlighet i de enkelte medier m.v. – antall
MEDIER
Fædrelandsvennen
og fvn.no
Setesdølen
moisund.com
Kristiansand Avis
Vennesla Tidende
Sørlandsavisen
Sirdølen
Åsdølen
Søgne fritidsnytt
Høvågavisa
Dalane Tidende
bortelid.no
orientering.no
otrail.no
ckk.no
Birkenes Avis
MAGASINER
Skauposten
Boligmagasinet
Fjell og Vidde
OFFENTLIGE
VIRKSOMHETER
vaf.no
kristiansand.
kommune.no
Radio
NRK Sørlandet
P2
Radio Sør

Gjelder
21 redaksjonell omtale, 18 ganger
“På torvet”, 7 annonser
7 redaksjonell omtale, 1 annonse
4 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale, 2 annonser
1 redaksjonell omtale, 2 annonser
2 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale
3 redaksjonell omtale
1 annonse
4 redaksjonell omtale, 4 annonser
3 redaksjonell omtale
1 annonse

INTERNE KANALER
All essensiell informasjon myntet på vandrere og skigåere i
vårt eget hytte- og løypenett i Setesdalsheiene, samt deltakere
ved våre aktiviteter, registreres i Sherpa. Dette er databasen,
selve navet, som gir informasjon til websiden www.dntsor.no.
Informasjon hentes herfra til turistforeningen.no og til UT.no.
I henhold til vår gjenbruksstrategi er dette også informasjon
som benyttes i vårt eget månedlige nyhetsbrev som sendes til
opp mot 2000 mailadresser, i pressemeldinger til medier og
andre eksterne kontakter og samarbeidspartnere, og i sosiale
medier. Vi oppmuntrer andre til å linke til våre sider og bruke
vår informasjon videre.
Synliggjøring gjennom for det meste ubetalbar, og noe
mindre gjennom betalbar reklame, har ledet til 55000
besøkende på dntsor.no i 2011. Dette har ligget stabilt
de siste årene. Den nye Turbloggen ble besøkt 11000
ganger. Her er det mange faste lesere. Facebooksiden,
som var ny i mai, tar seg opp og nådde 338 “venner” ved
årets slutt. Daglig leder har twitter- og LinkedIn-konto.
Forbedringsområdet er i det vesentlige å benytte YouTube,
styrke informasjonen som brukerne etterspør (turforslag fra
a til å, fra døra hjemme til rundturen i Setesdalsheiene osv.),
sørge for god dataflyt i egne kanaler og ut.no og bidra til å
gjøre alle til gode ambassadører.
Utvikling dntsor.no – antall klikk pr. måned
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

3 redaksjonell omtale
1 redaksjonell omtale

6 intervju
2 intervju
2 intervju

Kom Deg Ut-gruppa på Facebook
Eldre ungdom har egen facebook-gruppe. Gruppa har
96 medlemmer og mange av disse er medlemmer i
DNT Sør. Gjennom gruppa får DNT Sør en tettere link til
studentmiljøet på UiA i tillegg til at DNT Sør kan nå ut til yngre
friluftsinteresserte personer på en enkel måte.
Andre frittstående facebook-grupper er Skigåere i sør,
Padlere i sør.

13

SIKKERHET OG MILJØ

Sikkerhet og HMS på turer og arrangementer
Risikovurdering av planlagte turer og aktiviteter er del av
rutinene. Vi gjennomfører risikovurdering på alle fellesturer,
turdager, basecamper og overnattingsturer. Kontinuerlig
evaluering av utformingen på risikovurderingsskjemaene
pågår. Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer.
Et eksempel på viktig rutine ved nød i fjellet, som er å ringe
113 for videre koordinering av hjelp (også ved tilfeller av
vanskelige gnagsår): Dette er viktig å følge da nødsentralen
har kunnskap om adkomst i forhold til vernesoner og andre
risikoforhold. Det er flere hensyn å ta. Kunnskapen må
overføres til våre deltakere.

Mange tiltak er satt i verk på hyttene i Setesdalsheiene, som
blant annet:
> Kildesortering av søppel.
> Brannsikkerhet.
> Redusert transport av utstyr og ved til hyttene med scooter
og helikopter, alt blir loggført. Helikoptertransport til
	Gaukhei er redusert med 1 (én) flygning pr år.
> Hovedrengjøring av hyttene er beskrevet og satt på årlig
sjekkliste til tillitsvalgte.
> Naturkvist er innført fra 2009 og er godkjent av SVR/
	Statens Naturoppsyn med at det kvistes med bambus på
steder der det er skog, resten med naturkvist.

DNT sentralt har utarbeidet gode retningslinjer.

Grunnen til at Miljøsertifisering ikke er sluttført er at det
er vanskelig å få registrert alle detaljer i forhold til hva
systemet krever. Mottaksapparatet for søppel er heller ikke
tilfredsstillende. Dette temaet er tatt opp på nasjonale
hyttedriftsmøter i DNT flere ganger, og mange foreninger
etterlyser et enklere rapporteringssystem for DNTs hytter. Det
koster også forholdsmessig mye pr år for å ha ”Miljøstempelet”
på hver hytte.

Branntilsyn
Det har vært branntilsyn på Lakkenstova av Mandal
Brannvesen og Setesdal Brannvesen har sjekket
Bossbu, Svartenut, Øyuvsbu. Inge Tjøm har kontrollert
brannslukningsapparatene og brannvarslerne på alle hyttene.
Seriekoblet brannvarsling er fjernet og enkeltvarslere montert.
Kravet er endret og sikkerheten blir bedre med denne enkle
løsningen, hvor besøkende kan skifte batterier selv.
Statens Naturoppsyn (SNO)/Setesdal Vesthei og
Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR)
SNO sjekker hyttene når de er på befaring i området, og gir
oss en melding ved feil og mangler.
SVR samlet alle interessenter til et fellesmøte høsten 2011.
Stavanger Turistforening vil i en to-årsperiode fra 20122013 representere DNT Sør i det nye rådet til SVR, der vi
i sum kun har én plass. Vervet vil gå på omgang mellom
foreningene.
DNT Sør har en fortløpende informasjonsutveksling med
både SNO og SVR.
Forum for natur og friluftsliv (FNF)
DNT Sør er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv i
Agder. Dette er et samarbeidsnettverk mellom naturog friluftsorganisasjoner i Aust-Agder og Vest-Agder.
Etableringen av FNF er et samarbeidsnettverk mellom
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
(SRN).

Utviklingen i naturkvist til vintermerking skifter noe i takt med
tilgangen av produsenter av naturkvist.
Utvikling av naturkvist kontra bambus
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FNF jobber blant annet for at natur- og friluftsinteresser blir
ivaretatt i aktuelle saker.
Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og Tursenter i Kirkegata 15, Kristiansand, ble
Miljøfyrtårnsertifisert i 2006. Arbeidet med å miljøsertifisere
hyttene startet opp i april 2007 sammen med Aril Vatland,
Sørlandskonsult, men arbeidet er ikke sluttført.
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HYTTER OG LØYPER

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE
DNT Sør legger forholdene til rette for turglede og opphold
der vi bygger, driver og vedlikeholder turisthytter samt merker
og rydder løyper i vårt kjerneområde Setesdal Vesthei, og vi
knytter oss til samarbeidspartnere som tilrettelegger for turer
og opphold når det er aktuelt.

I alt har DNT Sør driftsansvaret for 13 hytter. På Tømmerstø
har DNT Sør en vedlikeholdsavtale med Kristiansand
kommune. Vi kan benytte to enheter, én hovedhytte og ett
anneks, med i alt 12 sengeplasser. Vi regner disse to enhetene
i sum som én hytte når vi omtaler “antall hytter”. DNT Sør har
hytter fordelt på fem kommuner: Bykle, Valle og Bygland i
Setesdal, samt Åseral, Sirdal og Kristiansand.

250 kilometer tilrettelagte turløyper og tolv hytter står
klare til å ta i mot våre gjester i Setesdalsheiene. 210 km
kvistede løyper trygger fremkommeligheten om vinteren.
Setesdalsheiene er kjent som det sydligste høyfjellsområdet
i landet, vakkert og attraktivt sommer som vinter, med urørte
fjell, hei- og fjellskogsområder mellom 800-1400 m.o.h. –
ikke langt fra Sørlandskysten. Og ved Sørlandskysten,
i kystleden, kan vi friste med overnatting på Tømmerstø.
I alt 300 senger tilbys våre medlemmer og øvrige gjester.
I tillegg har vi styrket vårt medlemstilbud med Grønningen fyr
gjennom en egen samarbeidsavtale med Bragdøya Kystlag.

6 hyttekommuner - 300 senger - 8 410 gjestedøgn
(snitt siste fem-årsperiode)

DNT Sør har ansvar for tolv hytter i Setesdalsheiene
og én på Tømmerstø

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. Ferie og fritid i fjellet er sesongbetont og
væravhengig. Det vi må konsentrere oss om, er å tilrettelegge
for et godt tilbud av løyper og hytter, levere kvalitet, trygge
forholdene best mulig og formidle verdien av å gå i fjellet.
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DNT Sør fungerer som egen veileder i friluftsliv når vi holder
kurs og aktivitetsdager på flere skoler. Dette fører også til
økning i skolebesøk ved våre hytter. Spesielt Lakkenstova,
Øyuvsbu, Bjørnevasshytta og Gaukhei egner seg godt til større
grupper.
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Av overnattingsstatistikken fremgår det at det er klare og
naturlige svingninger i gjestestrømmen i fjellet. Dette gir vår
forening en viss grad av “risiko” som vi må ta høyde for i vår
planlegging av aktiviteter.
Utvikling samlet gjestedøgn. Gjennomsnitt 8950
gjestedøgn i langtidsperioden 1997-2011
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	Ubetjent = hytte uten proviant
	Selvbetjent = hytte med proviant
Betjent = hytte med vertskap og servering
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Ljosland

Sommersesongen førte med seg dårlige værutsikter og mye
regn i juli og deler av august. Dette kan ha skremt folk fra å gå
i fjellet. Tilsvarende svikt registreres ved camping, hyttegrender
og vandrerhjem i landsdelen, spesielt i Setesdal. September
var økende. Lakkenstova, som er en svært populær og vanligvis
godt besøkt hytte, ble renovert i august og halve september.
Dette påvirket en god del av nedgangen i overnattingsdøgn.
Tømmerstø gir positivt bidrag med 364 gjestedøgn i 2011,
en oppgang fra 110 året før. Samlet nedgang i gjestedøgn fra
2010 er 19,5 %.
Endring gjestedøgn fordelt på vinter- og sommertrafikk
(endringer fra år til år)

Gjennomsnitt gjestedøgn
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I 2011 erfarte vi en nedgang på litt i overkant av 20 % i
gjestedøgn på fjellhyttene våre.
Vinterforholdene stabiliserte seg seg sent, samtidig som at
påsken kom først når våren var godt i gang. Det var lite snø i
påskefjellet, og svært lite besøk på våre hytter.
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DNT SØRS HYTTER
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“Som hytteansvarlig i DNT Sør får jeg mest
energi av alle de flotte dugnadsfolkene som
yter for fellesskapet. Mer av det!”

Navn: Mie Kaasa
Alder: 57
Skole: Learning by doing
Yrke: Hytte- og løypeansvarlig i DNT Sør
Bosted: Posebyen i Kristiansand
Favoritthytte: Sloaros i Setesdalsheiene
Favorittområde: Skarvheimen og selvfølgelig
Setesdalsheiene
Favorittaktivitet: Sykling, ski, padling og yoga

Hytte- og løypedrift

Sommerløyper som ble remerket i 2011
> Gaukhei – Tjønndalen
> Håhelleren – mot Svartenut

Båttransporten over Langevatn (Ljosland) ble opprettholdt
i 2011 av Frank Flodquist. Svært viktig for å lette adkomsten
fra Ljosland til Gaukhei.

Bro ved Vestre Langsvatnet/Store Troget, mellom Bortelid og
Gaukhei, ble ødelagt av isen. Broen er ikke bygget opp igjen.
Gammelt brofundament ble hugget vekk i håp om at dette vil
føre til mindre oppdemming av is i vårløsningen.

Vedlikehold
> Gaukhei:
	Ny vannforsyning fra Gaukheivatn til hovedhytta.
	Nytt aggregat og slange fra vannet på vestsiden, opp på
baksiden av hytta og fram til vaskeplassen, til i en ny
500 liters tank.
> Øyuvsbu:
	Nye provisoriske støtter på Sesibu.
> Svartenut:
	Nye vinduer og kledning på østsiden.
> Sloaros:
	Nye vinduer i sikringshytta.
> Tømmerstø:
	Nytt kumlokk. Forbedring av utearealer.

Vinterkvisting
Kvistingen var ferdig til skolens vinterferie i uke 8. Med
vanskelige føreforhold etter påske, ble mange av kvistene
værende i fjellet.
Løypene ble kvistet med naturkvist og kombinert med bambus
i områder med skog. De fleste hadde naturkvist fra året før så
det ble ikke produsert noen i 2011. Ola B. Berg laget sine
egne naturkvister.
Transport
Vintertransporten med scooter av utstyr, gass og proviant til
hyttene ble utført av lokale grunneiere. Proviant og utstyr til
Gaukhei i forbindelse med betjentperioden i juli og august ble
fraktet inn med helikopter.

18

Gaukhei betjent
Hytta var betjent fra 9. juli til 21. august, og 26. til 28. august.
Innført 3-retters middag igjen med suppe, middager fra
Matbørsen og desserter. Frokost og niste/termos.
Øl- og vinservering. Vertskapet har fått så mange hyggelige
tilbakemeldinger om hvor trivelig det er å komme til Gaukhei
og bli tatt i mot på en så flott måte.

“Tirsdag 13.9.2011 ble restene fløyet ned med helikopter til Ljosland. Hytta var ferdig etter 2400 dugnadstimer
med 23 personer. Hytta ble innviet lørdag 1.10.2011 med ordfører og rådmann fra Åseral kommune, styret og
administrasjon i DNT Sør og øvrige dugnadsfolk tilstede. Takk til alle for strålende humør og jobbing!!”
Bjørn Brandtzæg, prosjektleder Lakkenstova

Renoveringsprosjekt Lakkenstova
Hovedhytta renovert og nytt tilbygg til denne.
Mål: Tilrettelegge for vandrere, grupper og dagsturister
samtidig.
Følgende er utført:
Hovedhytte:
Kjøkkenet ble åpnet mot den gamle inngangen slik at det ble
to kjøkkenavdelinger.
> Ett soverom i 1. etg ble ny inngang.
> Ett soverom er bygget om til tørk/vaskerom med
inngang fra ny gang.
> Nye ovner i stue hovedhytte, tørkerom og i nytt tilbygg
(miljøovner).
> Nytt tilbygg på 45,4 m2 som inneholder stor spisestue
med kjøkkenkrok og ett soverom med fire køyer.
	Sitteplasser med bord og stoler til 30 personer.
> Store vinduer fra tak til gulv, flott utsikt mot vest.
> Ny inngang fra hovedhytta til do/ved.
> Ny dør mot syd fra do/ved avdelingen. Lett å hente ved
fra vedlageret til venstre for døra.
> Ingen endring på loftet.

>
>

Totalt overnattingsplasser = 34.
Totalt er hovedhytta på 135,6 m2 – gammel hytte er
90,2 m2.

Sikringshytte:
> Sengekapasiteten er økt fra fire til ti sengeplasser.
Tidligere lagerrom med inngang fra gangen er bygget
om til soverom for hund og eier.
Prosjektet ble finansiert av Åseral kommune (100 000),
Olav Thon Stiftelse (200 000) og Spillemidler (439 000)
og DNT Sør gjennom dugnadsinnsats og kapital (69 000).
Dugnadsinnsatsens verdi utgjør 315 700 i kroner og øre.
Tusen takk til alle våre flotte støttespillere. Dere bidrar til økt
turglede og friluftsinteresse.
Dugnadsprisen
Dugnadsprisen 2011 ble delt ut på dugnadsfesten 1. februar
2012 og tildelt Kåre Pedersen, mangeårig tillitsmann på
Josephsbu og og Gaukhei (fra 1993). Han har jobbet dugnad
på de fleste hyttene, hatt ansvaret og vært byggmester for de
største ombyggingene og renoveringen av hyttene de siste
årene.

“Det er gjerne på fellesturene, hvor en mindre
gruppe drar på tur sammen, man får den
riktig gode kontakten og ofte nye venner.
Og kanskje er de selvbetjente hyttene de
beste stedene for nettopp å bli godt kjent med
hverandre, for her ønsker alle å få det hyggelig
sammen, og alle bidrar!”
Navn: Jorunn Håland
Alder: 68
Yrke: Pensjonist, turleder, tillitsvalgt Lakkenstova
Bosted: Kristiansand
Favoritthytte: Lakkenstova
Favorittområde: Lofoten
Favorittaktivitet: Friluftsliv og husflid
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“Jeg har ansvaret for alt det som er gøy! Det vil si
barn, ungdom, fjellsport, kurs og skolesatsing.
Jeg har et jevnt engasjement på alle disse
fagområdene, men jeg synes det er spesielt artig å
kunne gi ungdom utfordringer og opplevelser og
se hvordan de vokser på det.”
Navn: Per Thomas Skaanes
Alder: 32
Skole: Barn i friluft gir meg nytt perspektiv på naturen
Yrke: Fagsjef aktivitet i DNT Sør
Bosted: Andøya, Kristiansand
Favoritthytte: Stavskar i Setesdalsheiene
Favorittområde: Hvor som helst så lenge det er ute og det
gir naturopplevelser
Favorittaktivitet: Toppturer med bratte nedkjøringer på
telemarkski

TURER, KURS OG
ARRANGEMENTER

barnas turlag

Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turgleden 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.
Særskilt satsing på Barnas Turlag, samt kurs og aktiviteter i
ungdomsskole, videregående skole og universitetsutdanning
bidrar til økt friluftsinteresse og gode ferdigheter til å mestre å
være ute i naturen.

Barnas Turlag er DNT Sørs tilbud til alle barn og deres
voksne turkamerater. Vi arrangerer dagsturer i nærområdet,
og lengre turer med overnatting i hytte eller lavvo. Barnas
Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning framfor
tilbakelagt distanse.

5 444 er registrerte deltakertall ved all aktivitet i løpet av
2011. Seniorturene gir selvsagt et høyt utslag med drøyt
3 000 registrerte. Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trekker
20 % av alle deltakere gjennom et helt år. Dette er en nasjonal
turdag, et viktig signalarrangement som foregår i hele landet
første søndag i februar og første søndag i september - hvert
år. Vårt vinterarrangement er på Høgås i Evje og Hornnes og
høstarrangementet på Bragdøya i Kristiansand. Deltakere får
bli med på mange morsomme friluftsaktiviteter – kanskje for
første gang?!
Barne- og ungdomsarbeidet er støttet av Vest-Agder
Fylkeskommune og Frifond-midler.

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand,
Vågsbygd, Søgne og Vennesla. Vågsbygd og Vennesla er nye
av året. Det er veldig gøy at vi har engasjerte turledere som
har tatt på seg ansvaret for å dra i gang to turer i hhv. vår- og
høstsemesteret.
Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag
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Aktiviteter 		
19 turer, både lokale dagsturer og overnattingsturer.
Dagsturer
16 søndagsturer med gjennomsnittlig 35 deltakere.
Overnattingsturer
Skitur, Bjørnevasshytta 18. – 20. februar med 20 deltakere.
St. Hans tur, Øyuvsbu 24. – 26. juni med 17 deltakere.
Fjelleir for 10 - 12-åringer, Øyuvsbu 27. - 30. juni med
20 deltakere.

“Sammen med Tove Løining var jeg med å dra i gang Barnas Turlag i
Vennesla. Har selv barn i aktuell aldersgruppe og har tilbrakt mange
turer i skog og mark. Fokuset mitt har blitt å få barn og voksne ut i
naturen og ha det moro sammen. Når det er flere barn sammen, trives
de ofte bedre og utforsker skog og mark i større grad, og vi voksne kan
nyte været og skravle.”
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Navn: Torunn Omdal
Alder: 32
Yrke: Sykepleier i Vennesla kommune
Bosted: Vennesla
Favoritthytte: Ingen
Favorittområde: Ogge og Bortelid
Favorittaktivitet: Skogsturer
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“Jeg her vært på Øyuvsbu mange høstferier og det
begynner å bli en tradisjon med pappa og lillesøster.
Her treffer jeg andre ungdommer som jeg fortsatt har
kontakt med og møter, og de er også medlem av DNT
Sør. Høstferien 2011 var jeg med på Newton Camp.
Det var utrolig gøy. Jeg kjente ingen når jeg kom, men
etter noen timer hadde jeg fått meg 20 nye venner. Vi
fikk mange utfordringer som vi måtte løse sammen.
Newton Camp var helt konge!”

”Eg har alltid likt å ferdast i naturen, og det å
vera aktiv i DNT Ung og KomDegUt-gruppa
gjer at eg treff likesinna til å dela turar og
opplevingar med!”

Navn: Petter Th. Nielsen (Turleder og kursleder)
Alder: 23
Skole: Universitetet i Agder
Yrke: Student
Bosted: Hånes
Favoritthytte: Gaukhei
Favorittområde: Ryfylkeheiane
Favorittaktivitet: Klatring

Navn: Celine Davidson Mogstad
Alder: 15
Skole: Holte skole
Bosted: Kristiansand
Favoritthytte: Øyuvsbu i Setesdalsheiene
Favorittområde: Hovden og Tafjordfjella
Favorittaktivitet: Kampsport og alpint

DNT Ung
DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Passer for dem som liker
å dra på tur og oppleve naturen sammen med likesinnede på
samme alder. Programmet byr på et bredt utvalg av aktiviteter,
så her var det noe for enhver smak i 2011.
Utvikling deltakelse ved DNT Ung inkl. Opptur

DNT Ung 13-16 år

Newton Camp

DNT Ung 17 – 26 år

Overnattingsturer
2 turer ble arrangert i 2011; Basecamp Hav, Bragdøya,
13. – 16. august med 16 deltakere og Newton Camp,
Bjørnevasshytta 3. – 5. oktober med 22 deltakere.
Om tre særskilte aktiviteter for DNT Ung 13-16:

I samarbeid med Universitetet i Agder, Tekna og Vitensenteret
fortsatte vi konseptet for ungdom i alderen 13 – 16 år.
Utgangspunktet var en lærerik aktivitetscamp med fokus på
naturfag utendørs. Arenaen for vår camp ble Bjørnevasshytta i
Valle i Setesdal i høstferien. Campen ble raskt fulltegnet og 22
positive ungdommer ble engasjert i prosjektet med å bygge
sine egne trebroer med påmontert kalkbrønn til ph-anriking
av bekker. DNT Sør la også til rette for en rekke aktiviteter;
kanopadling, matlaging på bål, ulike ”71 grader nord”
aktiviteter i gruppevis konkurranse. Fem studenter fra UiA
hadde ansvar for den naturfaglige biten. Vi ønsker å arrangere
Newton Camp også i 2012.

Overnattingsturer
1 arrangert overnattingstur ble gjennomført i 2011.
Tur til Busteinen, 6 deltakere.

OPPTUR		

2006

Nasjonal turdag for 8. klassinger, 4. mai. 900 elever fra 10
skoler i Kristiansand gikk en rundtur i Jegersberg på 10 km,
via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter underveis;
stylteløp, quiz, smerteterskel oppgave med klesklyper i
ansiktet. Vi takker for samarbeid og bidrag fra Midt-Agder
friluftsråd.

2007
2008
2009
2010

Dagsturer
Isklatring i Rigedalen, 3 arrangement med tilsammen
15 deltakere.
Inneklatring på Samsen, gjennomsnitt antall deltakere 9.
Båltur i Jegersberg, 10 deltakere.
Kaffekos på Den Omvendte Båt, 8 deltakere.

Basecamp Hav
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Nytt tilbud i 2011. Vi fikk 16 ivrige deltakere med fra hele
Sør-Norge regionen (Kongsberg, Oslo, Bergen, Stavanger,
Farsund og Kristiansand). Campen hadde sin base på
Bragdøya i Kristiansand hvor vi arrangerte en rekke aktiviteter;
fjellklatring, kajakk, kano, snorkling, brettseiling og Stand Up
Paddle. Andre populære aktiviteter var kino og karaokekveld
i båtbua. Vi avsluttet campen med en spennende konkurranse
i skjærgårdsorientering med luftige svev i taubaner.
Vi takker Bragdøya Kystlag for flott hjelp og samarbeid
vedrørende denne campen. Vi gleder oss til Basecamp Hav
2012 med enda flere deltakere.
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fellesturer

“Det er inspirerende å kjenne på gleden og
fellesskapet, og hvor lett latteren og smilet
smitter, under fellesturer til fjells, til tross for
gnagsår og motbakker!”

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller
vinter. Alt er tilrettelagt med reiserute, beskrivelse og turleder
inkludert.

Navn: Turid Dyrstad
Alder: 56
Skole: Nysgjerrig på nye erfaringer og opplevelser
Yrke: Spesialpedagog
Bosted: Vågsbygd
Favoritthytte: Er veldig glad i vår egen lille hytte ved
Mandal
Favorittområde: Lofoten og Jotunheimen
Favorittaktivitet: Klatring

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer
2006

2007
2008
2009

DNT fjellsport
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2011
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Aktiviteter
2 overnattingsturer
2 dagsturer og 1 måneskinnstur
Antall deltakere:
20 personer på overnattingstur
20 personer på dagstur
14 personer på måneskinnstur

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

Vi registrerer dessverre mindre etterspørsel etter fellesturene,
men håper å kunne blåse liv i leiren og få flere med på tur
sammen. Det er jo så flott!

DNT Sør Fjellsport har arrangert fjellskitur i Setesdal Austhei,
Kitekurs på Hovden, kurs i overlevelsesteknikk i vinterfjellet,
klatretur til Hægefjell, vårskitur i Setesdal Vesthei, topptur ved
Haukeliseter og topptur i Åseral med avslutning.

2006

2007

“Jeg gjennomførte sommerturlederkurs i 2008.
Går nå en eller to turer på fjellet hvert år, men er først
og fremst turleder i nærmiljøet. Det å være turleder
og formidle den stedlige natur og kulturhistorien er
spennende. Jeg lærer noe nytt selv nesten hver gang.
Jeg treffer mange hyggelige friluftsmennesker og hva
er vel bedre å sitte igjen med en magefølelse av at
denne turen gikk bra, se mange fornøyde fjes.”

Aktiviteter
8 turer, totalt 74 deltakere, 9 deltakere i gjennomsnitt på
turene. Noe høyere deltakertall på turene enn i fjor.
Nedgang totalt da det ikke var medlemsmøter og ingen
møtte på årsmøtet.

Klatring på mandager på Samsen, oppmøte har variert fra
2 – 12 deltakere.

2008

På klatring kan vi oppsummere med ca 180 deltakere.
(4 – 5 personer pr. uke).
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Navn: Ove Bach
Alder: 59
Yrke: Bygartner i Grimstad kommune
Bosted: Dalholt/Reddal i Grimstad
Favoritthytte: Geiterygghytta eller Ljungsdalshytta
Favorittområde: Skarveheimen
Favorittaktivitet: Er glad i sykkelen min, men ellers blir det
tur med hund nesten hver dag. Har kjøpt meg kajakk og
satser på å lære å bruke den uten å velte!
24

25

DNT senior

padling

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for de
over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng i Kristiansand.
Det er tydelig at de trives når de er på tur.

DNT Sør Padlegruppe
I 2011 ble det opprettet en padlegruppe tilknyttet DNT Sør.
Organiseringen av denne gruppa går på at administrasjonen
melder inn interesserte padlere i en kontaktliste. Aktivitet i
denne gruppa oppstår når et medlem i gruppa melder inn
sin tur hvor vi i DNT Sør markedsfører turen eller aktiviteten
på dntsor.no, facebook og sender ut invitasjon til alle andre
registrerte medlemmer i padlegruppa.

Styret i Senior I:
Svein Johanson (leder), Grete Lyng (nestleder), Britt Austrud,
Torjus Bygland, Roar Dokmo, Mossa Holberg, Molly Lindtveit,
Berit S. Nielsen, Olav Strisland, Per Øen
Styret i Senior II:
Edel Romø (leder), Arnhild Sangvik, Øigun Svenning
Aktiviteter
69 dagsturer med 2318 deltakere
Sverigetur til Gøteborg 10.-12. mai, 55 deltakere
Fjelltur til Bjørnevasshytta 20.-21. juni, 13 deltakere
29. september gikk hele 102 seniorer på tur i Jegersberg.
Med på turen var 47 inviterte deltakere fra Mandal og Lillesand.
Senior I har også vært på besøk i Grimstad og Mandal.
Utvikling deltakelse i DNT Senior
2006

2007

Naturlos
DNT Sør samarbeider med Midt-Agder Friluftsråd om å
levere inn turer som inngår i vårt eget ordinære program.
Dette var syv turer i 2011; sykkeltur på Flekkerøya, sykkeltur
i Søgne i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd, skogstur i
Søgne m/Barnas Turlag Søgne, Barnas Turlag til Gråmannen,
Kom Deg Ut- dagen på Bragdøya, Måneskinnstur på
Odderøya og Lommelykttur til Kalkheia med Barnas Turlag.

Det ble organisert én tur med 9 deltagere. Ett arrangement
i regi av Høvåg padlehotell, Padlespesialisten og Wannado
i desember med 30 deltagere. Første nyttårsdag i 2012 var
det på ny tur i denne gruppa. Da med 45 deltakere som alle
padlet ut til Grønningen fyr. Dette vitner om et stort behov
for en slik gruppe og ved å ha en tilknytning til DNT Sør kan vi
motivere enda flere padleinteresserte til å komme seg ut på
tur i felleskap med andre. Det er nå 65 registrerte deltakere
i DNT Sør Padlegruppe.

Ogge Padleorientering
I samarbeid med Ogge Gjesteheim fortsatte vi
turorienteringstilbudet til ivrige kano- og kajakkpadlere.
Fra slutten av mai til midten av oktober kunne en padle rundt
på Ogge og lete etter 15 poster plassert like over vannspeilet.
Det ble utarbeidet en kartpakke som kunne kjøpes for kr
200 enten hos DNT Sør eller på Ogge Gjesteheim. I denne
pakken lå det beskrivelse av prosjektet og rettledning til
padleorienteringen samt et laminert kart med inntegna
poster. Det var ca. 65 personer som fullførte denne
turorienteringen. Vi har hatt en jevn økning i deltakere
som har gjennomført padleorienteringen siden oppstarten
i 2009.
Høyfjellspadling
I kanobua i Søndre Monsvann er det seks kanoer for utleie.
Det er også to kanoer på Gaukhei som kan leies.
Om sommeren kan kanoene leies fra Gaukhei eller
fra DNT Sør i Kirkegata 15.
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“Seniorgruppa, tur i naturen sammen med andre
mennesker, det er noe for meg. Så jeg startet første
uka som pensjonist og trives fortsatt kjempegodt.”
Navn: Endre Mjåland
Alder: 69
Yrke: Pensjonist og seniorenes hoff-fotograf
Bosted: Brøvig i Kristiansand
Favoritthytte: Tjønndalen i Setesdal
Favorittområde: Frafjordheiene, Bortelid
Favorittaktivitet: Turgåing, Fotografering
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kurs

Kurs i DNT Sør gir deg mulighet til å få økt trygghet og
kompetanse når du er på tur. Vi tilbyr en rekke kurs innen
friluftsliv; kart og kompass, GPS, førstehjelp, skismørekurs,
kajakkpadling og turlederkurs, for å nevne noe. Vi arrangerer
også kurs for grupper, skoler og bedrifter på bestilling.
Formidling i skolen (skoleprosjektet)
Innenfor skoleprosjektet tilbyr vi kurs for lærere, har infostand
på Sørlandsk lærerstevne, arrangerer OPPTUR for alle
ungdomskoler i Kristiansandsregionen, drar på skolebesøk
for å informere om DNT Sørs aktiviteter og arrangerer
aktivitetsdager på aktuelle ungdomsskoler.
Samarbeidet med Kristiansand Katedralskole Gimle
(KKG) har fortsatt også i 2011. De har opprettet friluftsliv
fordypning i 3. klasse. Vi samarbeider tett med lærerne,
kvalitetssikrer turene som arrangeres av skolen og tilbyr
sommerturlederkurs.
Vi jobber hele tiden for å tilrettelegge flere av våre hytter slik
at de er godt egnet for besøk av skoleklasser. Det er meget
gledelig at til tross for noe nedgang i besøkstall på hyttene, har
vi hatt en økning i besøk av skoleklasser.
Fagsjef Per Thomas Skaanes er representert i styringsgruppa
for skolesatsing i DNT sentralt. Skoleprosjektet støttes av VestAgder fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, og
Frifond-midler (overskuddsmidler fra Norsk Tipping).

TURSENTER OG BUTIKK

Kurs
Vi har gjennomført flere kurs i løpet av året. Førstehjelpskurs for
turledere, GPS kurs og grunnkurs i kajakkpadling var fulltegnet
og i så måte mest populære. Det samme var Yogakurset på
Bjørnevasshytta i april, med fullt kurs. For medlemmer ble det
i 2011 arrangert fem kurs med i alt 55 deltakere.
Vi arrangerer egne turlederkurs; dvs. ambassadørkurs,
grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs og
vinterturlederkurs. Dette gjennomføres annethvert år, sist i
2010 og vi skal gjennomføre kursrekken igjen i 2012. 2011
var i så måte et ”hvileår” på kurs for turledere. Vi oppfordret
aktuelle turledere til å delta på vinterturlederkurs hos Stavanger
Turistforening som de arrangerte i februar – mars 2011. Vår
turlederbase (barn, ungdom, fellestur sommer og fellestur vinter,
klatring, bre etc.) består nå av ca 40 personer.
Samlet kursaktivitet i 2011:
> Sommerturlederkurs for 3. klasse på Kristiansand
	Katedralskole Gimle – 6 elever fått kursbevis
> 6 skolebesøk på ungdomsskole
> 3 skolebesøk på videregående skole
> OPPTUR for 8. klassinger, 900 deltakere
> Stand på Sørlandsk lærerstevne
> Førstehjelpskurs, skismørekurs, GPS-kurs,
kajakkurs, yogakurs
> 2 møter i styringsgruppe i DNT sentralt

Vi er kjent for god service, og rådene vi gir er basert på lang
erfaring og grundig testing av utstyr.
Vårt Tursenter i Kirkegata 15 fungerer som en viktig arena for
medlemsverving og synliggjøring av DNT Sørs virksomhet.
For våre samarbeidspartnere Midt-Agder Friluftsråd, som
opererer på vegne av de syv kommunene i Knutepunkt
Sørlandet, og for Kristiansand Orienteringsklubb, fungerer
DNT Sørs Tursenter og butikk som distribusjonskanal for deres
lokale og regionale tur- og orienteringskart. I Kirkegata 15,
finner man Sørlandets største utvalg av turkart, i tillegg til
bekledning og turutstyr fra anerkjente leverandører.

Det er en velkommen bekreftelse på at vi klarer å gi det
våre medlemmer forventer, enten det gjelder turtips eller
veiledning i turutstyr. En relativt liten butikk med litt over
millionen i omsetning kan ikke ha samme vareutvalget som
de store, og det krever at de varene som er valgt ut selges med
troverdighet. Det gode samarbeidet som vi har med andre
lokallag i DNT resulterer i velbegrunnede vareinnkjøp og
gode innkjøpsavtaler. Dette gjør at medlemmene våre kan
nyte godt av gunstige medlemsrabatter.
Butikken er stadig i utvikling, og kundene gjøres oppmerksom
på nyheter via våre nettsider, på Facebook og i nyhetsbrev.

”Tusen takk for god hjelp”, er en setning vi ofte hører i våre
lokaler. Det siste skrytet vi har fått, er at vi har den beste DNTbutikken i hele landet. Det kan jo være mulig at de ikke har
vært i alle DNTs butikker, men vi tar det til oss allikevel!

“Å ha en jobb som gir en masse gode tilbakemeldinger, er ikke alle forunt. Jeg har gleden av
å se mange fornøyde ansikter hver eneste dag.
Det gir virkelig god energi å kunne bidra med
tips og veiledning som gjør folks turopplevelse
enda bedre.”
Navn: Mette Olsson
Alder: 48
Yrke: Tursenter- og butikkansvarlig i DNT Sør
Bosted: Augland i Torridal, Kristiansand
Favoritthytte: Sloaros
Favorittområde: Setesdalsheiene. Spesielt fjellområdet
rundt Hovden
Favorittaktivitet: Dagsturer med mine små firbente,
soppturer, fjellturer, brettkjøring og jobbing i skog og
hage. Bare jeg kan være ute!
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prosjekter

Vi samarbeider med Folkehelse i Agder om tilbudet Tur
på dagtid, og med offentlig sektor, fond, stiftelser og andre
frivillige organisasjoner i utviklingsprosjekter som Kystled Sør.
Folkehelse
DNT tar samfunnsansvar og styrker sitt folkehelsearbeid for
å nå ut til enda flere. Friluftsliv er en av nøklene til et godt og
bærekraftig folkehelsearbeid, og vi oppfordrer det offentlige
til å bruke DNT i folkehelsearbeidet. To av tre som ønsker å
bli mer aktive vil bruke friluftslivet for å oppnå dette. DNT Sør
følger opp resolusjonen vedtatt på DNTs landsmøte i juni
2011, og har i året som gikk fortsatt med tilbudet Tur på
dagtid. I 2011 kan vi vise til 36 turer med 180 deltakerdager.
Vi arrangerer tur i Kristiansand én gang pr uke. Her er det
åpent for alle som har lyst og tid, eller går på tur som en
naturlig oppfølging av grønn resept fra kommunen. Aktiviteten
støttes av Folkehelse i Agder (Kristiansand kommune),
Vest-Agder Fylkeskommune og Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering.
Ovenfor har vi beskrevet ett enkelt prosjekt under fanen
Folkehelse som får støtte fra det offentlige. Det er likevel verdt
å merke seg at all satsing på friluftsliv er et viktig ledd i å styrke
folkehelsen. Her bidrar DNT med apparatet. Eksempelvis med
alt fra tilrettelegging av infrastruktur i fjellet, til turgrupper
lokalt, sosiale fellesskap i dugnadslagene og samarbeid med
virksomheter som har ansatte og et bredt nettverk. DNT når ut
til de store massene gjennom et attraktivt tilbud, systematisk
arbeid og samarbeid med andre.

Hvert steg gir folkehelse. Vi ønsker å styrke samarbeidet
med lag og forening, kommuner og fylkeskommuner, og
virksomheter i hele vårt medlemsområde for å kunne finne
de aktiviteter som styrker folkehelsen.
Kystled Sør
DNT Sør har koordineringsansvaret i utviklingsprosjektet
Kystled Sør, og dette er i tråd med DNTs satsing på
kystnære aktiviteter. De to første årene av tre-årsperioden
fra 2010-2012 ble støttet av Cultiva, med tillegg av VestAgder Fylkeskommune og det interregionale prosjektet
Fremtidskyster fra 2011. De viktigste oppgavene i
prosjektet er felles markedsføring, nettverksbygging og
kompetanseheving. Partnere i prosjektet er fyrstasjoner som
drives av frivillige organisasjoner, fra Homborsund fyr i øst
til Hatholmen fyr i vest, samt Midt-Agder Friluftsråd. DNT
Sør har pr 2011 egen avtale med Bragdøya Kystlag om
markedsføring av Grønningen fyr med medlemstilbud til
alle DNT-medlemmer, og vi har utlevering av nøkler utenom
betjentperiode.
Skibmannsheia
Det er ikke avgjort hva som skjer med Skibmannsheia i
Lindesnes. DNT Sør har et styrevedtak på at vi må etablere
et lokallag i området før det eventuelt jobbes videre med
prosjektet fra turistforeningens side.

Grimstad

Lillesand
Kristiansand
Søgne
Mandal
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RESULTATREGNSKAP 2011
DRIFTSINNTEKTER og driftskostander

Noter

2011

2010

2 516 228

2 466 150

2 903 340

2 936 581

Driftsinntekter
Medlemsinntekter

1

Salgsinntekter

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Kommersielle inntekter

281 965

724 973

Offentlig støtte og fond

1 805 632

1 052 340

Sum driftsinntekter

7 507 164

7 180 045

Driftskostnader

Regnskapsprinsipper
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 nedskrives 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).

Varekostnader

1

3 240 047

2 999 955

Lønnskostnad

3

2 365 411

2 598 750

Ordinære avskrivninger

4

85 500

85 500

175 314

117 686

Annen driftskostnad

1 114 695

954 859

Sum driftskostnader

6 980 967

6 756 750

526 197

423 295

103 803

79 386

Annen renteinntekt

8 349

0

Sum finansinntekter

112 152

79 386

Markedsføring og profilering

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekter

Finanskostnader

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.

Annen rentekostnad

2

504

Sum finanskostnader

2

504

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

NETTO FINANSPOSTER

112 151

78 882

ORDINÆRT RESULTAT

638 348

502 178

0

0

638 348

502 178

Tillagt egenkapital/fond

638 348

502 178

SUM OVERFØRINGER

638 348

502 178

Ekstraordinære kostnader
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
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BALANSE PR. 31.12.2011
EIENDELER

NOTER

2011

2010

Anleggsmidler

Spesifikasjon av lønnskostnader

Varige driftsmidler
Hytter, inventar/utstyr

4

Sum anleggsmidler

966 455

1 051 955

966 455

1 051 955

743 992

745 446

45 239

62 686

Omløpsmidler
Lager av varer

Note 3 - Lønnskostnad

2

Kundefordringer
Andre fordringer

5

453 610

0

Bundne bankinnskudd

6

4 328 831

3 078 337

439 679

1 146 826

6 011 351

5 033 295

Bankinnskudd, kontanter
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

6 977 807

6 085 250

Fond

4 975 336

4 336 989

Sum opptjent egenkapital

4 975 336

4 336 989

Sum egenkapital

4 975 336

4 336 989

EGENKAPITAL OG GJELD

2011

2010

1 871 223

2 057 854

Arbeidsgiveravgift

290 181

320 353

Pensjonskostnader

177 451

184 193

26 556

36 350

2 365 411

2 598 750

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt
Ytelser til ledende personer
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse

499 656

Styremedlemmer

0

Lønn til daglig leder omfatter samlet lønn og annen godtgjørelse for daglig leder.
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

Egenkapital

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen balanseført verdi.
Posten på kr 966 455 består av følgende:

Gjeld

Inventar/utstyr

kr 47 661

Kortsiktig gjeld

Bjørnevasshytta

kr 120 000

Leverandørgjeld

214 166

211 149

Kvinen

kr 798 794

Skyldig offentlige avgifter

122 964

138 866

Sum

kr 966 455

Annen kortsiktig gjeld

1 665 341

1 398 247

Sum kortsiktig gjeld

1

2 002 470

1 748 262

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 977 807

6 085 250

Note 1 - Kontingenter

Inventar og utstyr avskrives med 20 % hvert år, som i 2011 utgjør kr 38 500.
Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen avskrives med 5 % hvert år, som i 2011 utgjør kr 47 000.
Totale ordinære avskrivninger i 2011 utgjør kr 85 500.

Note 5 - Andre fordringer

Medlemskontingenten er DNT Sørs viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 50 077 i forhold til
forrige år. Dette avspeiler i 2011 kun prisøkning (gjelder alle medlemskategorier unntatt for barn). Medlemstallet for 2011
endte på 6 514, som er 97 (1,5 %) færre enn i 2010.
Kontingenten må sees i sammenheng med utgifter vedrørende medlemskapsavtale mellom DNT Sør og DNT sentralt.
Beløpsmessig utgjør dette i 2011 kr 606 735 (ca. 24,1 % av medlemsinntekt).
Kontingent for 2012 som er innbetalt i 2011: Dette er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på
totalt kr 1 178 855. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

Posten inneholder krav på spillemidler knyttet til utbygging og rehabilitering av Lakkenstova turisthytte kr 439 000.

Note 6 - Bundne bankinnskudd
Skattetrekkmidler utgjør pr 31.12.2011 kr 68 194 og innskudd på plasseringskonto kr 4 260 637.
Kristiansand 6. mars 2012

Note 2 - Omsetning av varer
Lager av varer omfatter følgende poster:
Beholdning ved

34

kr 52 700

Beholdning hyttene

kr 138 091

Beholdning varer butikk

kr 379 978

Beholdning kart/bøker

kr 173 223

Sum varelager

kr 743 992
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DNT SØRS ÅRSBERETNING

FORMÅL
DNT Sør skal arbeide for å fremme et enkelt, aktivt,
trygt og miljøvennlig friluftsliv.

VIRKSOMHET
DNT Sør er Norges sydligste forening i Den Norske
Turistforening, DNT. DNT Sørs medlemsområde strekker
seg over nitten kommuner, fra Farsund og Lyngdal i vest til
Lillesand og Birkenes i øst, og nordover til Åseral og Bykle.
DNT Sør er en aktør som legger forholdene til rette for et aktivt
friluftsliv og turglede, og som ofte er etterspurt om tips og råd
av både turfolk, skoler, barnehager, virksomheter og media.
I tillegg er DNT Sør en naturlig samarbeidspartner for det
offentlige, skolesektoren m.v. og virksomheter. Man kan besøke
oss i Kirkegata 15 i Kristiansand, på vår webside dntsor.no
eller andre tilsluttede kanaler.
Totalt antall medlemmer i 2011 var 6 514. Dette er
97 færre medlemmer enn i 2010 og tilsvarer en nedgang
i medlemstallet på 1,5 %. Medlemsdekningen i vårt område
er 3,6 % mot 4,9 % på landsbasis.
Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer. Årsmøtet
velger styremedlemmer for to år og tre varamedlemmer for
ett år. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder annethvert år.
DNT Sørs virksomhet er delt inn i Hytter og løyper, Turer, kurs
og arrangementer, Tursenter og butikk, samt Fellestjenester
og Prosjekter.
Dette er DNT Sørs regnskap og årsberetning for 2011
utarbeidet etter regnskapsloven.

AKTIVITET

Stor pågang ved medlemsservice på telefon, mail og i
butikk. Indikator for denne trafikken er både web-besøk og
omsetning i butikk, som ligger på det jevne de siste årene.
Årlig omsetning de siste tre årene er i overkant av 1 million.
Andre lokalforeninger rapporterer om nedgang. Butikkdriften
gir økonomisk bidrag til å finansiere turinformasjon og
veiledning, som er en av våre hovedaktiviteter.
2011 var det andre av i alt tre år hvor DNT Sør fungerte som
koordinator i Kystled Sør med støtte fra Cultiva og VestAgder Fylkeskommune. Det var andre år hvor vi mottok støtte
fra Folkehelse i Agder via Vest-Agder Fylkeskommune og
Kristiansand kommune for å drive tilbudet Tur på dagtid.

REGNSKAPET FOR 2011

Endring i kontostruktur gir noen utfordringer i
sammenligningen av hovedpostene fra 2010 til 2011.

Støtte fra kommuner totalt kr 136 000: Åseral kommune til
ombygging av Lakkenstova, Kristiansand kommune til Tur på
dagtid samt Evje og Hornnes til Kom Deg Ut-dagen.
Støtte fra fylkeskommune totalt kr 167 000: Vest-Agder
fylkeskommune til aktiviteter i skole, Kom Deg Ut-dagen høst
og vinter samt folkehelseprosjektet Tur på dagtid og Kystled
Sør. Støtte gis til breddearrangementer og lavterskeltilbud og
ikke til arrangementer for en mindre gruppe som f eks Base
Camp Hav eller Newton Camp med relativt få deltakerplasser.
Prosjektstøtte DNT inkl. frifondmidler totalt kr 688 000 går til
gjennomføring av aktiviteter og subsidierte priser for barn og
unge medlemmer som deltar på turer og kurs. I dette ligger
utdeling av formålskapital for å styrke aktivitetsnivået lokalt,
samt offentlige tilskudd til DNT fra Miljøverndepartementet
for ivaretakelse av allment miljøarbeid, og fra Barne- og
familiedirektoratet til barne- og ungdomsarbeid. Dette tilfaller
lokalforeningene beregnet ut fra stykkpris-støtte pr. barne- og
ungdomsmedlem. Ut fra dette settes vi delvis i stand til å kunne
gi det tilbudet vi ønsker innenfor turer, kurs og arrangementer
til barn og unge. Viktig å merke seg at ingen av disse midlene
går til subsidiering av fellesturer for voksne, hytter eller
rutedrift som er DNTs primæraktivitet.
Annen støtte totalt kr 123 000: Cultiva, Fremtidskyster og
Vest-Agder Fylkeskommune til Kystled Sør, samt Norsk Tipping
til broer.
Dedikert støtte løyper og broer totalt kr 247 000.

Medlemskontingenten til DNT Sør utgjør 34 % av driftsinntektene. Økningen var på kr 50 000 i forhold til året før.
Økningen skyldes økt kontingentsats, mot en svak nedgang
i medlemsmasse.

Milde gaver kr 0. Testamentarisk gave på kr 80 000 ble gitt
etter Karina Eskeland fra Kristiansand. Midlene er øremerket
renovering på Svartenut og Gaukhei, og er balanseført inntil
midlene skal benyttes.

Salgsinntekter gjelder overnatting, salg av proviant, påmelding
til turer og kurs samt omsetning i butikk. Dette utgjør samlet
39 % av driftsinntektene. Nedgang på kr 80 000 fra fjoråret
skyldes vesentlig 19,5 % færre overnattingsdøgn som
motvirkes noe av påmeldinger ved turer og kurs.

Finansinntekter økte med kr 32 000 fra fjoråret.

Nærmere 7 600 gjestedøgn er registrert på våre 12
fjellhytter i Setesdalsheiene samt hytte og anneks som vi
disponerer på Tømmerstø i sommermånedene. Gjestedøgn
viser en samlet nedgang på 19,5 % i forhold til 2010. Våre
gjester er DNT-medlemmer fra vårt eget medlemsområde
og fra landet for øvrig, samt “ikke-medlemmer”. Mange
utenlandske gjester er DNT-medlemmer. Våre medlemmer
oppsøker også andre fjellområder i landet i tillegg til
Setesdalsheiene.

Kommersielle inntekter utgjør 4 % av driftsinntektene og
økte netto kr 79 000 fra 2010 til 2011. Økningen skyldes
vesentlig avtaler med nye samarbeidspartnere (Sport 1
Evje og Risdal Touring), som føyer seg pent inn i rekken
sammen med vår hovedsamarbeidspartner Valle Sparebank.
Navneendringen og styrket synlighet i flere deler av vårt
medlemsområde utover Kristiansand bidrar til å styrke vår
attraktivitet som samarbeidspartner.

Lakkenstova i Åseral var årets store byggeprosjekt. Prosjektet
startet opp i august og var ferdig til begynnelsen av oktober.
Renoveringen av Lakkenstova gir mulighet for økt hyttebesøk
med flere grupper samtidig.

Offentlig støtte og fond på kr 1,8 millioner. Dette utgjør
24 % av driftsinntektene og det gjenspeiler en økning på kr
278 000 fra foregående år. Økningen skyldes i stor grad
Thon-midler og spillemidler til renovering av Lakkenstova.

Løypenettet er lagt iht. offentlige krav og i godt samarbeid
med kommuner og grunneiere.
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DNT Sør leverte et godt og variert aktivitetstilbud i 2011 i
tråd med nærområdesatsingen til DNT. Vi kan vise til 5 444
i samlet deltakelse på turer, kurs og friluftsarrangementer.
Dette gjenspeiler en god vekst i 2011. Aktivitetstilbudet når
ut til våre egne medlemmer spesielt, men vi opplever at f eks
ungdom fra både Bergen og Oslo melder seg på Base Camp
Hav hos oss. Våre medlemmer melder seg også på turer i regi
av andre medlemsforeninger.

Varekostnad utgjør 46 % av driftskostnadene og viser
økning på kr 240 000 i forhold til 2010. I dette ligger en
svak økning i medlemsavgift til DNT Sentralt (DNT Sør betaler
ca. 24 % av medlemskontingenten) og svak økning i innkjøp
av butikkvarer. Det meste av økningen er innenfor området
Hytte og løype, hvor renoveringsprosjektet Lakkenstova gir
kr 69 000 i underskudd som følge av at finansieringen ikke
kunne sikres 100 % før igangsettelse. Gode innkjøps- og
logistikkavtaler, og sterk egeninnsats i form av frivillig arbeid,
bidrar til å holde kostnadene så lave som mulig.
Lønnskostnadene utgjør 34 % av driftskostnadene og viser
en nedgang på kr 230 000 som følge av endringene i staben
(fire årsverk kontra en deltidsansatt i prosjekt store deler av
2010), samt refusjon fra NAV.
Ordinære avskrivninger utgjør 1 % av driftskostnadene og
følger avskrivningsplan for Kvinen samt noe inventar og utstyr.
Markedsføring og profilering utgjør 3 % av driftskostnadene.

Kr 57 000 i økning skyldes blant annet annonsering i
forbindelse med aktiviteter (finner sin motpost i Frifondmidler), en del på print og maler som ledd i utvikling av
markedsføringsmateriell, samt ny utvendig profilering av våre
lokaler. Kun en marginal økning pga. navneendringen.
Annen driftskostnad utgjør 16 % av driftskostnadene og
ligger jevnt over stabilt, men med noen økninger og noen
reduksjoner.

ÅRETS RESULTAT
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2011. Årsresultatet viser et
overskudd på kr 638 000. DNT Sør har ingen rentebærende
gjeld, og pengeplasseringer er i bank. Styret foreslår at
overskuddet tillegges egenkapital (fond).
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

ORGANISASJON
DNT Sør har fire ansatte med 100 %-stillinger gjennom
hele driftsåret. Av disse er tre kvinner og én mann. I tillegg
sommervikar og noe ekstrahjelp i desember.
Gjennomføring av DNT Sørs aktiviteter har vært mulig
ved hjelp av innsatsen til 120 frivillige som bidro
innen driftsområdene hytter og løyper samt turer, kurs
og arrangementer. Vi har et godt lag med flinke folk.
Dugnadstimene utgjorde rundt seks årsverk og kommer i
tillegg til administrasjonens fire årsverk.
Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet
med å rekruttere ansatte og tillitsvalgte.
Det er et godt arbeidsmiljø i DNT Sør, og sykefraværet er lavt.
DNT Sør er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift for kontoret. Arbeid
med helse, miljø og sikkerhet følger innarbeidede rutiner som
gjennomgås årlig.

DNTs VIRKSOMHET OG YTRE MILJØ
DNT Sør følger retningslinjene til DNT sentralt for
å sikre at miljøet ikke tar skade av vår virksomhet.
Eksempelvis er det utarbeidet retningslinjer for hyttedrift,
et miljøoppfølgingsprogram og sårbarhetsanalyser for
turistforeningers virksomhet i fjellet. Det er iverksatt et
program for miljøsertifisering etter miljøfyrtårnsordningen av
kontordrift og hytter for vårt vedkommende.
Flere ansatte går og sykler til jobb stort sett hele året. Offentlig
transport benyttes i størst mulig grad til eksterne møter.
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RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold
som truer driften av DNT Sør på kort sikt.
Medlemstallet har en samlet økning på 7 % de siste fem
årene til tross for en svak nedgang i 2011. Medlemstall
og salgsinntekter svinger fra år til år i takt med værutsiktene
og forholdene i fjellet, men samlet risiko dempes noe
av nærområdetiltakene og støtten til gjennomføring av
friluftsaktiviteter for barn og unge. Det offentlige har økt
fokus på folkehelse og friluftsliv, noe som vil kunne gi
mulighet for videre samarbeid i prosjekter.
DNT Sør trenger å styrke samarbeidet med partnere som kan
bidra til å opprettholde kvaliteten i vårt tilbud, det være seg
hytter i fjellet eller etablering og drift av turlag
i nærområdene.

UTSIKTER FOR 2012 – HOVEDSATSINGER
Informasjon om aktiviteter og turmuligheter er viktig for våre
medlemmer og andre turinteresserte. Nye brukervennlige

kanaler som web-kalendere til medier og kommuner, samt
økt fokus på å holde medier og øvrige kontakter lokalt og
regionalt direkte orientert om vårt tilbud, er del av vår
kommunikasjonsstrategi. Dette skjer i tillegg til formidlingen
gjennom vår egen web, ut.no, sosiale medier, aktiviteter og
arrangementer.

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Resultat 2010

Resultat 2011

Budsjett 2012

Medlemsinntekter

2 466 000

2 516 000

2 565 000

Salgsinntekter

2 983 000

2 903 000

3 185 000

Driftsinntekter

Kommersielle inntekter

203 000

282 000

615 000

Nå ut til flere potensielle medlemmer og bygge opp
eksempelvis Barnas Turlag, DNT Ung eller lokallag i de ulike
kommunene eller hvor vi kan følge destinasjonsstrukturene,
vil påbegynnes. Blant annet gjennom å starte samarbeid
med andre lag og foreninger.

Offentlig støtte og fond

1 528 000

1 806 000

2 461 000

Sum Driftsinntekter

7 180 000

7 510 000

8 830 000

Varekostnader

3 000 000

3 242 000

4 464 000

Videre samarbeid med det offentlige og skolene, samt styrke
relasjonene til næringslivet, som på sikt vil kunne bidra
til å øke medlemstallet og styrke muligheten til å kunne
gjennomføre årlige renoverings- og ombyggingsprosjekter i
fjellet. Dette for å kunne opprettholde kvaliteten i og gradvis
fornye hytteparken i fjellområdene. Det stilles krav til god
brukervennlighet og standard ved våre fjellhytter fra våre
gjester selv om vi tilrettelegger for det enkle friluftsliv.

Lønnskostnader

2 599 000

2 365 000

2 632 000

86 000

86 000

86 000

Markedsføring og profilering

118 000

175 000

270 000

Annen driftskostnad

955 000

1 116 000

1 275 000

6 758 000

6 984 000

8 727 000

DRIFTSRESULTAT

420 000

530 000

100 000

Netto finansposter

80 000

110 000

90 000

-

-

-

500 000

640 000

190 000

Driftskostnader

Ordinære avskrivninger

Sum driftskostnader

Netto ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT

“Som styreleder i DNT Sør er det en glede for meg å være en del av en ivrig dugnadsgjeng med et
glimrende formål. Vi har en meget dyktig og gledesstrålende stab. Vi har oppnådd mye, kursen er
satt for de neste årene og vi har god økonomistyring.”
Erling Valvik, styreleder
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FRIVILLIG BÆREBJELKE
Uten dugnad stopper DNT!
DNTs virksomhet er basert på at hundrevis av frivillige bidrar
med sin dugnadsinnsats. Både kulturelt og økonomisk er det
avgjørende for DNT å videreføre dette. Dugnadsgjengene
gjør klar hyttene før sommer og vinter, ordner sengetøy,
rydder på proviantlagrene, gjør det rent og pent. De rydder
og merker løyper, bygger, renoverer og maler hytter, hogger
ved, er turledere og assistenter, hjelper til på arrangementer
som Kom Deg Ut-dagen eller Bilfri dag i Kristiansand, er
turledere i nærområdene og på fjellet, er med i komitéer i
rådet, valgkomité eller tar styreverv.

FRIVILLIGE OG ANSATTE

Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Ordet dugnad ble for
få år siden kåret til Norges nasjonalord. Nordmenn har en
bevissthet om at slike store og små gjøremål er uttrykk for en
egen tradisjon med dype røtter i samfunnet. Dugnadsfolkene
er del av et stort, aktivt og sosialt fellesskap!
Dugnad i DNT Sør talte i alt 10 414 timer i 2011.
Dette kan vi regne om til ca. 6 årsverk.
Område: Hytter og løyper: 8 902 timer
Område: Turer, kurs og arrangementer: 1 178 timer
I komitéer i rådet og i styret: 334 timer
TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I 2011!

STYRE
Leder: Erling Valvik
Nestleder: Jostein Austvik
Styremedlemmer: Lars Helge Brunborg, Knut Bjoraa,
Nina G. Reinhardt, Tarald Langeid, John Amund Lund
Varamedlemmer: Tone Linett Eriksen Birkeland, Jannik S.
Timenes, Solveig Egeland
		

RÅD

Leder: Sigmund Pollestad
Nestleder: Bernt Liland
Rådsmedlemmer: Ole Ragnar Rypestøl, Eivind Buckner,
Trond Johanson, Harald Flå, Jan Erik Hallandvik, Terje With
Andersen, Alf Augland, Grete Vabo, Heidi Sørvig, Kjell
Bentsen
På årsmøtet 23. mars ble følgende komitéer med respektive
medlemmer nedsatt:
Historiekomité: Leder Harald Flå (som også bidrar også med
artikler i bl.a. Boligmagasinet og Sørlandsavisen), Jan-Erik
Hallandvik
(med videre hjelp av Svein Egil Eidet)
Hytte- og løypestrategi: Leder Eivind Buckner, Trond Johanson,
Ole Ragnar Rypestøl
Markedsføring og profilering: Leder Sigmund Pollestad,
Heidi Sørvig og Kjell Bentsen
Aktivitetsstrategi: Leder Terje With Andersen, Alf Augland,
Grete Vabo
Kvinen: Leder Bernt Liland

VALGKOMITÉ

Hytter i Kystleden: Frank Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs,
Wenche Storaker, Dag Moseid, Anne Kvarstein, Arild Sørensen
og Sylvia Grundig
Samt en lang og flott liste over øvrige frivillige som stiller opp
på klargjøring av hytter, merking av løyper, som turledere og
bidrar med sjarm og kløkt på våre arrangementer.

BIDRAGSYTERE VED
RENOVERINGSPROSJEKTET LAKKENSTOVA
Prosjektleder/prosjektering: Bjørn Brandtzæg.
Sivilarkitekt: Morten Østerud tegnet et forslag til ombygging,
den ble redigert etter et konstruktivt innspill fra grunneier
Kjell Ljosland.
Grunnarbeider: Pilarer ble støpt på dugnad av Kåre Pedersen,
Daniel Pedersen og Kjell Kåfjord.
Bygging: Byggmester Kåre Pedersen (KPBygg) og Fredrik
Gustavson utførte snekkerjobben.
Frivillige dugnadsfolk: Jan Skarpengland, Torfinn Aarstøl,
Ole Eidet, Andreas Holbæk, Bjørn Brandtzæg, Werner
Gursli, Kari Sønsteby, Gudrun Furrebø, Jorunn Håland, Marit
Sølsnæs, Tom Egil Rosseland, Arne Aarflot, Erling Jensen, Terje
Nandrup, Kåre Pedersen, Daniel Pedersen, Kjell Kåfjord, Kjell
Asdal, Marit Asdal, Bjarne Fidje, Randi Fidje, Ole Kr Ruud, Kari
Ruud.

Medlemmer: Terje With Andersen, Bjørn Brandtzæg,
Gunvor Andresen
Varamedlemmer: Marit Thorvaldsen, Aud Sunniva Fuhr

Til sammen bidro de frivillige med 1 960 timer pluss
404 timer til prosjektledelse.

TILLITSVALGTE PÅ HYTTENE

LOKALE TILSYN PÅ HYTTENE I
SETESDALSHEIENE

Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn
Bjørnevasshytta: Mai- Hilmer-Syversen, Eva Sørgaard,
Olaf Mangseth, Sonja Skaar, Torfinn Årstøl
Stavskar: Morten Birkeland Engelsen, Johanne Beisland
Bossbu: Bernt Liland, Enny Karin Vindheim og Kåre Berle
Svartenut: Astrid og Knut Bjoraa, Ole Eidet
Øyuvsbu: Ida Marie og Bjørn Vidar Hellenes,
Sigmund Pollestad
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Håhelleren: Roar og Hanne Hermansen
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Torjus Egeli
og Øyvind Fredriksen
Josephsbu: Inge og Vibeke Tjøm, Anders og Rita Thorbjørnsen
Lakkenstova: Jorunn Gauphom Håland, Gudrun Furrebøe,
Kari Spilling,Ole Kristian Ruud, Kari Sønsteby
Kvinen: Bernt Liland, Sissel Bø Stene
Tjønndalen: Werner Gursli

Sloaros: Øystein Sauro
Stavskar og Bossbu: Torjus B. Berg
Svartenut og Øyuvsbu: Olav K. Nomeland og
Ola S. Nomeland
Josephsbu: Frank Flodquist
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DNT Sør
Org.nr: 970 082 883
Konto: 2890 11 24622
Hjemmeside: www.dntsor.no
E-post: mail@dntsor.no
Tlf: 38 12 07 50 (09.00-16.00)

TURLEDERE GJENNOM ÅRET
Barnas Turlag:
Siri Thorsland, Jonatan Andresen, Hege Vevle,
Terje Dønnestad, Torunn Omdal, Tove Løyning Dovland,
Petter T. Nielsen, Øyvind Tangen Ødegaard, Jostein Austvik,
Per Thomas Skaanes.
DNT Ung 13-16:
Per Thomas Skaanes, Morten Birkeland Engelsen,
Lars Gunnar Stokke og fem studenter fra UiA.
DNT Ung 17-26:
Per Thomas Skaanes, Sigurd Eliassen og Petter T. Nielsen.
Fellesturer:
Erik Aune, Johan Gerrard, Terje With Andersen,
Marit Thorvaldsen, Harald Flå.
DNT Fjellsport:
Interimsstyre: John Zahl, Børge Hagen, Margrethe Havstad,
Bjørg Kari Haugland og Stig Erik Ørum
Turkoordinatorer: John Zahl, Per Thomas Skaanes,
Ørjan Østervold, Øyvind Eftevand, Bjørg Kari Haugland,
Børge Hagen.
Instruktører: Terje Soltveit (vinteroverlevelse), Frode Follerås
(klatretur til Hægefjell), Ørjan Østervold (klatretur til
Hægefjell).
DNT Senior:
Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret
i Senior I og Senior II.

Tur på dagtid:
Nenette Wesenberg, Harald Flå, Marit Sølsnæs, Mie Kaasa,
Per Thomas Skaanes.

VERTSKAP GAUKHEI BETJENT
– 6. juli – 29. august (lønnet personale)

Postadresse: Postboks 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Kirkegata 15, Kristiansand
Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Bli venn med DNT Sør på Facebook
Følg oss på Turbloggen
Meld deg på vårt nyhetsbrev på dntsor.no
Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.

Marte Veivåg Aase, Ingrid H. Glette, Vilde Eskedal, Heidi
Hansen Tveito, Arne Vegusdal, Henny Nordbø, Katrine
Honnemyr, Kari-Ann Smiseth, Mie Kaasa, Kari Fuhr,
Tora Trydal

ADMINISTRASJON (lønnet personale)
Daglig leder: Marit Sølsnæs
Ansv. Hytter og løyper: Mie Kaasa
Ansv. Turer, kurs og arr.: Per Thomas Skaanes
(vikar Siri Thorsland ti uker vår 2011)
Ansv. Tursenter og butikk: Mette Olsson (sommervikar
Jonatan Andresen fem uker)

REVISOR
iRevisjon, Kristiansand AS v/Kjell Arnvard
En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlig og privat
virksomhet.

Lokal leverandør og sterk lojalitet til regionen
Bjorvand & Skarpodde har 100% lokalt eierskap og vil være med på å bidra til vekst og utvikling av både næringsog kulturliv på Sørlandet. Derfor investerte vi nylig i landsdelens største og mest effektive trykkmaskin som
muliggjør fortsatt lokal produksjon i regionen, samt tiltrekke nye oppdrag på nasjonalt nivå.
Bjorvand & Skarpodde har mer enn 40 års erfaring i bransjen og er i dag en ledende aktør på Sørlandet. Vi
leverer alt fra idéarbeid, design, web, digitaltrykk, trykk og ferdiggjøring. Hos oss møter du erfarne medarbeidere
med bred kompetanse og stor arbeidsglede! Vi leverer kreative løsninger og yter alltid 100 prosent uansett kunde
eller jobb.
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www.bjorvand-skarpodde.no

Kirkegata 15, Kristiansand tlf. 38 12 07 50 www.dntsor.no
Bli venn med DNT Sør på Facebook – Følg oss på TURBLOGGEN

“Valle Sparebank er DNT Sør sin hovudsamarbeidspartnar. Eg vil takke for godt samarbeid i
2011 og ynskje dykk til lykke med jubileet i 2012.
Ein særleg takk til Marit og Per Thomas for ein
innhaldsrik, morosam og inspirerande aktivitetsdag
for banktilsette på Bjørnevasshytta i august.
Det gav meirsmak!”

Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde

Navn: Vidar H. Homme
Alder: 39
Yrke: Administrerande banksjef
Bosted: Valle i Setesdal
Favoritthytte: Bossbu (Setesdal Vesthei, Valle kommune)
Favorittområde: Setesdal Vesthei, særleg sommarstid
Favorittaktivitet: Stongfiske etter auren i Augundtjørn
mellom Bossbu og Svartenut

