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INNLEDNING
DNT UNG OSLO skaper aktiviteter for, med og
av unge mellom 13 og 30 år som liker å være
ute og som er nysgjerrig på friluftsliv i Oslo og
Akershus. DNT tilbyr ungdomsmedlemskap fra 13 til
26 år, men mye av aktiviteten DNT ung Oslo tilbyr er
også tilgjengelig opp til 30 år.
DNT ung Oslo er en av de største ungdomsorgan
isasjonene i landet. Aktivitetene finner sted både i
Oslo sentrum, på fjorden, i marka og på fjellet. Målet
er å sikre ung-til-ung læring på turer og kurs gjennom
unge instruktører og turledere, noe som gir både
kunnskap og selvtillit på friluftsliv og er en god arena
for nye vennskap. Vi har sterkt fokus på det sosiale og
turfellesskapet, samt å inspirere folk til å drive frilufts
liv på egenhånd.

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT ung Oslo har i 2018 økt medlemstallet med
nesten 1000 medlemmer. Antall arrangementer
øker også stadig, hovedsakelig i våre nærområder.
Vi ser også en god økning i antall frivillige og i antall
dugnadstimer lagt ned for DNT ung Oslo.

t LANDSMØTE: DNT
ungs landsmøte i Drammen.
Foto: Marius Dalseg Sætre.
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ØKT FRIVILLIGHET
OG POPULÆRE
AKIVITETER
STYRETS ARBEID
DNT UNG OSLO har gjennom satsningen på Friluftshuset sentralt i Oslo
p DNT UNG OSLOS STYRE:
Thea Cecilie Nilsen, Erik Warmestad
(nestleder), Josephine Kjeldsrup,
Nicolai Dolva (til september), Mathias
Dudek, Dennis Nilsson (Styreleder),
Mari Nyborg Hauback, Regine Mørk.
Foto: Maria Skaare.

STYRETS HOVEDOPPGAVER er å følge opp organisasjonens s trategi
og økonomi, og ut ifra dette gjøre prioriteringer for satsinger som turleder
utvikling, aktivitetstiltak og nye prosjekter. DNT ung Oslo har i 2018 hatt 13
styremøter, inkludert et styreseminar over en helg på Bøvelstad i Oslomarka.
Styret har bestått av seks medlemmer og to varamedlemmer frem til ett medlem
trakk seg fra sitt verv i september 2018. Kjønnssammensetningen i styret har
vært optimal, med fire kvinner og fire menn. Strategien for DNT ung Oslo for
perioden 2017 – 2018 ble utarbeidet i 2016 og har tre hovedmål:
Satsing på frivillighet, særlig med hensyn til bynære aktiviteter
ved Friluftshuset
› Å skape aktiviteter som både er enkle og krevende med tanke på
behov for kunnskap og utstyr, og som får flere unge ut i naturen både
lokalt og på fjellet
› Kommunikasjon som synliggjør DNT ung Oslos tilbud for
flere mottakere
›

ETTER ØNSKE fra årsmøtet 2018 har styret dette året vært opptatt av å være
synlige i organisasjonen i større grad. Tiltak som har blitt gjort er blant annet å
poste oppdateringer fra styret som korte referater på DNT ung Oslos interne
Facebookside for frivillige, samt å ha dialog med koordinatorene for de ulike
frivilliggruppene om tilbudet og utviklingsmuligheter. Styremedlemmene har
også i stor grad andre roller i organisasjonen, som turledere og/eller deltaker i
de ulike frivilliggruppene.
6
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klart å bygge opp en solid og aktiv base av frivillige i Oslo. Dette er i tråd med
strategiens prioritering av frivillighet som er bærekraftig og selvstendig – en
organisasjon for, med og av unge.
Arbeidet for en ung og sterk friluftskultur i Oslo har vært godt hjulpet av en
dedikert administrasjon. Aller mest avgjørende for utviklingen har våre engas
jerte frivillige på kajakk, buldring, tur, klatring og kultur vært. Vi har nå klart å
bygge opp et solid tilbud av faste hverdagsaktiviteter som går så godt som hele
året, med unntak av viktige fri- og helligdager.

HVERDAGSAKTIVITETENE omfatter Tirsdagsklatring på Oslo Klatre
senter, turtilbudet #OsloOnsdag, Torsdagsbuldring og Torsdagsmiks som byr på
alt fra sosiale kvelder for frivillige og medlemmer, til turinspirasjon, foredrag,
workshops, spillkvelder og idemyldringer.
I sommersesongen fra mai til september, har vi dessuten Torsdagspadling med
utgangspunkt i Sørenga. Alt dette er i regi av frivillige. For å sikre kontinuitet og
bærekraftighet i frivilligheten har styret og administrasjonen i året som har gått
lagt ned et arbeid i å utarbeide instrukser for koordinatorer, frivilliggrupper og
styremedlemmer.
Det har også blitt utarbeidet en brosjyre for nye frivillige og de som er
nysgjerrige på frivilligrollen, der en kan lese om mulighetene som finnes
i organisasjonene og om hva det innebærer og være frivillig i DNT ung Oslo.
Parallelt med dette a rbeides det med et helt nytt frivilligsystem for DNT Oslo
og Omegn, som også vil bli et nyttig verktøy for registrering og kommunikasjon
blant ung-frivillige. Til sammen vil disse tiltakene bidra til et enda sterkere og
mer solid frivilligapparat.
ÅRSBERETNING 2018
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HENGEKØYE: Pust i bakken. Foto: Marius Dalseg Sætre.

KAJAKKTILBUDET: Padletorsdagene er et meget popuært tilbud. Foto: Eivind Haugstad Kleiven.

GRØNN ONSDAG på Friluftshuset. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

HVER TIRSDAG flytter DNT ung Oslo
EN AV DE MEST populære aktivitetene
våre i nærområdet i år har vært OsloOnsdag,
som kom til i 2017 og som er blitt etablert
som et bynært, lavterskel turtilbud for unge i
Oslo. Deltakerne møter opp ved Tigerstatuen
på Jernbanetorget og går en tur på om lag tre
timer. Gruppen benytter seg av kollektivtil
budet i Oslo og turene er alt fra vandring langs
Akerselva og båltur på Bygdøy til «toppturer»
til Kolsåstoppen og Vettakollen. Nytt av året
har vært søppelplukketur, stisykkeltur samt
utvidede turer med overnatting.
OsloOnsdag har en stor variasjon av deltak
ere og har hatt så mange som 57 deltakere på
én tur. I perioder har tilbudet blitt utvidet fra
å holdes annenhver uke til å holdes hver uke,
i tillegg til å innebefatte søndagsturer og over
nattingsturer fredag til lørdag. Det er mange
som ikke er klar over hvilke fantastiske tur
muligheter som finnes i og rundt byen vår, og
vi er svært stolte av at DNT ung Oslo viser
frem noen av disse turmulighetene. Det har
også blitt mulighet til å vise frem litt av Øst
marka, som mange ikke kjenner like godt som
8
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Nordmarka. Det at OsloOnsdag også så smått
har blitt utvidet til å tilby gratis søndagsturer
og overnattingsturer gir en mye større mål
gruppe mulighet til å bli kjent med friluftsliv
et gjennom en gradvis og myk tilnærming.
Mange av de som deltar på turene får øynene
opp for DNT ung Oslo som o rganisasjon og
ønsker å utvikle seg i organisasjonen med
sikte på å bli frivillige og turledere selv.

EN ANNEN AKTIVITET der det er
merkbart stor popularitet er kajakktilbudet
på Sørenga. Padletorsdagene er nesten uten
unntak fullbookede - spesielt i år da vi had
de en 
usedvanlig varm og solrik sommer.
Påmelding blir lagt ut en uke før tur og fyller
seg opp i l øpet av noen timer.
Gode instruktører og et trygt og sosialt
miljø gjør at både nye og gamle deltakere
finner veien til Sørenga for å padle. Gratis
tilbudet på torsdager er også en inngangsport
til 
padlekursene som holdes for unge på
Sørenga, som har blitt mer og mer populære.

inn på Oslo Klatresenter og tilbyr Tirsdag
sklatring til en redusert pris og med dyktige
instruktører for alle mellom 13 og 30 år. Til
budet tiltrekker seg mellom 5 og 20 deltakere
hver uke og inspirerer flere unge hvert år til
å gå videre med klatrekurs og instruktørkurs
for å kunne bidra som frivillige i tilbudet vårt.
I år har ti deltakere og frivillige på tirsdagsk
latringen fått støtte fra DNT ung Oslo til å
delta på kurs i klatreledelse, uteklatring eller
naturlig sikring.
Hver torsdag ettermiddag er Friluftshuset
DNT ung Oslos arena. I Bystua arrangeres
Torsdagsmiks, der man kan delta på hyggelige
aktiviteter som spillkvelder, quiz, foredrag,
workshops eller bading og uteaktivitet i som
mersesongen.
Rekrutteringskvelden i september ga god
respons og mange er nysgjerrige på hva de kan
bidra med i DNT ung Oslo. For mange unge
er Torsdagsmiksen en enkel inngangsport til
DNT ung Oslo og friluftsliv generelt, og vi
ser ofte at de som har besøkt Friluftshuset på
en torsdag kveld dukker opp på andre aktiv
iteter eller melder seg på fellesturer. Særlig

GOD STEMNING: På buldrejam. Foto: Eivind Haugstad Kleiven.

er workshop-kveldene populære, og vi ser at
det er etterspørsel etter å lære mer om enkelt
friluftsliv. På en temakveld om hengekøye på
tur kom det opp til 60 personer når det på en
vanlig torsdagsmiks er rundt 15-20 personer.

BULDREROMMET er også åpent og
med gratis inngang på torsdagskveldene.
Torsdagsbuldring er et populært tilbud som
tiltrekker mellom 25 og 35 unge hver uke.
Flere av disse får med seg både Torsdagsmik
sen og litt buldring i løpet av kvelden. I tillegg
til å være buldrevakter hver torsdag arranger
er Buldregruppa skrudugnader for å tilby nye
og spennende ruter som holder interessen
oppe blant buldrere. I 2018 har det også blitt
avholdt to buldrejam med stor dugnadsånd,
morsomme konkurranser og bra premier.
DNT ung Oslos frivillige har i tillegg til
de faste aktivitetene bidratt med aktivitet
stilbud og synlighet på arrangementer som
DNTs Jubileumsuke, Monsen minutt for
minutt, turdag for flykningsgruppe i Bærum,
Studentslippet 18. august, Kom deg ut-dagen
2. september, strikkekveld, Fjellfilmfestivalen
og Vinjerock.
ÅRSBERETNING 2018

9

ØKONOMI
DNT UNG OSLO har siden 2017 hatt en tydelig endring i den økonomi

Foto: Marius Dalseg Sætre

ske situasjonen i form av reduksjon i støtten fra Oslo Kommune. «Tilskudds
ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune» har så langt
vært den største bidragsyteren til DNT ung Oslos driftsbudsjett som har dekket
daglig drift og aktivitet. I 2017 ble driftsstøtten skalert ned i tråd med endringer
vedtatt i 2015. En ny poengfordelingsmodell trapper ned tilskuddet etter hvert
som antall medlemmer stiger, i stedet for å gi en flat sum per medlem. Som den
organisasjonen med flest medlemmer kom DNT ung Oslo dårligst ut og endrin
gene medførte en halvering av støttebeløpet over denne ordningen.
DNT ung Oslo er heldigvis i den situasjonen at vi sitter med en betydelig
oppspart egenkapital. Vi har derfor i år som i fjor valgt å gå noe i underskudd
og dekker opp dette underskuddet fra oppspart kapital. Vi prioriterer å opprett
holde et bredt aktivitetstilbud, sikre en solid frivilligbase og investere i markeds
føring. En investering i bredere og mer profesjonalisert kommunikasjon av hvem
vi er, og våre tilbud kan gi oss bedre medlemsvekst og dermed en økt og mer
stabil økonomi.
DNT ung Oslo mottar også en støtte fra Frifond basert på vårt aktivitetsnivå,
noe som gjør oss i stand til å opprettholde et rimelig og variert tilbud for hele
målgruppen. I tillegg mottar vi støtte fra Akershus Fylkeskommune øremerket
OPPTUR og midler fra Oslo Kommune som går til Skolefri – en sommerleir for
barn og unge fra 11-14 år.

t MONSEN: Mange DNT
ungere deltok på sommerens
store begivenhet. Foto: Marius
Dalseg Sætre.
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SATSING PÅ VISUELL
KOMMUNIKASJON
u NETTSERIE: Chi Ton jobbet
med filmprosjektet Ildsjeler. Serien
ble publisert på facebook.

DNT UNG OSLOS viktigste mål er å få flere unge ut i naturen og skape et
engasjement for friluftsliv. Vi vil at flere skal få øynene opp for det viktige arbei
det vi gjør. Vi vil også at flere skal få mulighet til å bli kjent med tilbudet vårt
og bli inspirert til å komme seg ut i naturen selv. Derfor har vi de to foregående
årene satset tungt på kommunikasjon.
I 2017 ble det lagt ned et grundig arbeid med å formulere planer og ideer
for kommunikasjonsarbeid. Det ble ansatt en person på prosjektstilling for å
jobbe med å skape en klar og gjenkjennbar profil på sosiale medier, samt satse
på videoinnhold for å vise bredden av aktivitet, frivillighet og gevinsten ved å
engasjere seg i DNT ung. Dette arbeidet har fortsatt gjennom 2018 og har gitt
gode resultater.

ILDSJELER, kommunikasjonsprosjektet som består av en videoserie på 12
episoder samt en bildeserie på 12 bilder ble lansert i sosiale medier fra januar
2018. Serien har løftet frem en DNT ung Oslo-frivillig annenhver uke året gjen
nom. Kommunikasjonsprosjektet har blitt spredt godt i våre kanaler og bidratt
til å synliggjøre både aktivitet og frivillighet. Hver episode har blitt sett tusenvis
av ganger og har bidratt til at unge har sett bredden blant våre frivillige.
Det jobbes videre med å sikre målrettet markedsføring av relevante turer og
aktiviteter mot de som har sett eller reagert på videoene.
I tillegg har vi satset på å samle godt foto- og videomateriale fra våre turer som
har blitt brukt til å lage små videoer for å promotere turer og arrangementer.
Vi har samlet så mye materiale at vi har mulighet til å legge ut nye videoer i
forbindelse med promotering av våre tilbud samt slipp av sommer- eller vinter
programmet også i året som kommer. I tillegg har det blitt lagt ned en del arbeid
i å sikre kvalitet i leveransene på sosiale medier. Det har blitt holdt opplærings
seminar for ansatte og frivillige i gode SoMe-rutiner og det har blitt laget et sett
retningslinjer for publisering, samt en oversiktlig publiseringskalender som gjør
at vi har en jevn strøm av innhold på Facebook og Instagram.
Administrasjonen har dessuten gjort en solid jobb i å rydde opp i våre nettsider
for å gjøre dem mer brukervennlige. De er nå mer statiske, mens vi i større grad
bruker sosiale medier til nyheter og informasjon. Dette grepet sikrer at nett
sidene våre alltid er ryddige og oppdatert med relevant informasjon i tillegg til
at vi treffer målgruppen våre bedre da unge i større grad bruker sosiale medier
for å oppdatere seg på hva som skjer.
12
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ANTALL FØLGERE
PÅ FB HAR ØKT MED

1. JAN

39%
20.NOV

5183

7207

FØLGERE

FØLGERE

VI TREFFER 77% UNDER
PÅ INSTAGRAM

34ÅR

4. FEB

3277

Foto: Marius Dalseg Sætre

FØLGERE
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UTEKLATRING på Hauktjern. Foto: Dennis Nilsson.

BASECAMP: DNT ung Oslos flaggskip på Tungestølen. Foto: Sindre Thoresen Lønnes.

FELLESTURER
FELLESTURENE i fjellet og i marka har
siden oppstarten vært bærebjelken i DNT
ung Oslos tilbud. I 2018 arrangerte DNT ung
Oslo 79 fellesturer i fjellet og i marka fordelt
på 55 sommerturer og 24 vinterturer. Turene
er populære og rimelig prisede.
Det tradisjonelle turprogrammet med fell
esturer i fjellet har levert stabilt gode resul
tater uten at vi har sett like eksplosiv vekst i
antall deltakere her. Vi klarer med det ikke
å slå fjorårets rekordår. Vi har også opplevd
flere avlysninger i året som har gått enn tid
ligere, hovedsaklig grunnet manglende del
takere. Så vi ser fortsatt potensiale for å bli
enda mer synlige for målgruppene våre.
I år prøvde vi oss på et par nye turkonsept
er som slo godt an. Vi har arrangert flere
hengekøyturer i Oslomarka, samt en grotte
tur i Finnemarka som har vært fullbookede
med ventelister. Interessen for toppturer ser
16
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VINTERTURLEDER: I 2018 utdannet vi ni vinterturledere. Foto: Tor Berge.

TURLEDERUTDANNING
heller ikke ut til å gi seg. I vinter reiste vi med
9-seter hele veien til puddermekkaet Sogndal
og fikk testet ferdighetene i vestlandske fjell
også.

ORGANISASJONENS egen ungdomsorienterte turlederutdanning er en

Blant høydepunktene på turprogrammet i år
hadde vi klatretur til Ula, toppturuke i Ron
dane, Tungtvannsaksjonen, egne SAGA og
MASSIV turer og selvsagt BaseCamp, DNT
ung Oslos flaggskip som i år sysselsatte 42
unge leirsjefer, koordinatorer, turledere og
instruktører og ga til sammen 118 unge fra
13 til 30 muligheten til å utforske friluftsliv i
spektakulær natur på Tungestølen ved Joste
dalsbreen. Og – kanskje best av alt – stedet
er uten mobil- og internettdekning. De som
jobber på leirene legger inn en fabelaktig inn
sats for å skape fellesskap, læring og minner
for livet for deltakerne, noe som resulterer i
at flere melder seg på år etter år.

viktig investering der unge lærer andre unge til å være trygge, dyktige og sosiale
turledere på alle nivå. Dette arbeidet for og med unge turentusiaster er en del
av DNT ung Oslos strategi. Vår satsning på turlederutdanning omfatter både
vinterturlederkurs, sommerturlederkurs og grunnleggende turlederkurs.
I 2018 har DNT ung Oslo utdannet 19 nye grunnleggende turledere, elleve
sommerturledere og ni vinterturledere. Det har i tillegg blitt tatt grep for å sikre
større grad av medbestemmelse for turlederne. Alle turledere har blitt invitert
med på planleggingsmøter for å diskutere og utarbeide neste års turprogram.
I 2018 var det DNT ung Oslo som hadde ansvaret for å arrangere turledersam
ling for turledere i hele DNT Oslo og Omegn. Det ble derfor satt et ekstra fokus
på å gjøre samlingen og faginnholdet aktuelt for unge turledere. Fokuset var
relasjonelle egenskaper og ferdigheter hos turleder og vi var innom temaer som
konflikthåndtering, turlederrollen og grensen mellom personlig og profesjonelt
engasjement i frivilligrollen. 13 deltakere fra ung-segmentet deltok og oppga at
de hadde hatt nytte av samlingen og at de i fremtiden vil være mer bevisst på sin
rolle som turleder.
ÅRSBERETNING 2018
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KURS
p KAJAKK: Kurs i kajakk er en
av 16 kurs vi har gitt støtte til i 2018.
Foto: Eivind Kleiven.
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KOMPETANSEHEVING blant turledere, frivillige og instruktører er vik
tig for oss i DNT ung Oslo. Alle som er aktive i organisasjonen kan søke om
tilskudd til eller refusjon av relevante kompetansehevende kurs. Dette av stor
betydning for organisasjonen av flere grunner.
Først og fremst betyr det at våre menneskelige ressurser har den faglige
kompetansen det kreves for å utføre oppgavene og skape et trygt miljø for del
takerne på aktivitetene våre. Dernest innebærer det at de frivillige føler seg
verdsatt og ivaretatt. Igjen kan dette bety større lojalitet og en mer solid base
av frivillige, instruktører og turledere. I år har det blitt gitt støtte til 16 kurs i
kajakk, klatring, førstehjelp m.m. I tillegg kommer turlederutdanningen som
blir refundert etter hvert som turlederne leder fellesturer for DNT ung Oslo.

FJELLSPORT
p JOTUNHEIMEN:
Intensivkurs på bre.
Foto: Tor Berge.

DNT UNG OSLO skiller seg noe fra andre DNT ung-organisasjoner, ved at
mange aktive medlemmer er fra 21 år og oppover, i motsetning til flere som har
sine mest aktive medlemmer fra 13-17 år. For å gi denne øvre delen av alders
gruppen et bredere tilbud, har vi i 2018 fortsatt samarbeidet med DNT Fjellsport
Oslo. Samarbeidet går ut på å gi Frifondstøtte til en del av aktivitetsprogrammet
til Fjellsport for deltakere mellom 18-26 år.
Frifondstøtte er aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet og går med til å
gi reduserte priser på aktiviteter for ungdom opp til 26 år. Dette har gitt økt
deltakelse på fjellsportaktiviteter og et langt bredere program til ungdoms
vennlige priser for DNT ung Oslos medlemmer. Støttede turer og kurs i regi av
Fjellsport er nå også med i DNT ung Oslos eget turprogram som blir sendt ut til
alle ung-medlemmer i Oslo og Akershus.
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STATISTIKK

Detaljtall for deltakere og frivillige på turer, arrangementer,
kurs og møter:

Unge medlemmer totalt i DNT Oslo og Omegn:

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antall

9621

10195

10215

11001

12501

13397

14333

3,3

5,6

0,5

7,7

13,6

7,2

7,0

Endring i %

Turer, aktiviteter og kurs:

År

2011

2013

2012

2014

2015

2016

2017

2018

722

754

654

844

725

2912

5367

7481

Antall arrangement

63

69

63

68

62

119

126

313

Endring deltagere%

2,5

4,4

-15,3

29

-14,1

30,6

84,3

39,39

Antall deltagere

Antall

Deltakere

Deltakerdager

Frivilligtimer

Sommerturer

32

302

1397

2552

Vinterturer

17

150

568

1392

Klatrekurs

6

27

27

48

Kajakkurs

41

516

Skiteknikkurs

3

24

24

9

Grunnleggende turlederkurs

2

19

19

Sommerturlederkurs

1

11

11

Vinterturlederkurs

1

9

9

Skredkurs

2

13

13

Tirsdagsklatring

38

950

950

228

OsloOnsdag

26

501

501

172

Torsdagsmiks

49

800

800

189

Torsdagspadling

15

204

204

294

Torsdagsbuldring

38

1140

1140

219

Studentslippet

1

90

90

25

Opptur

1

2575

2575

Byttekvelder

2

150

150

30

Jubileumsuka i Spikersuppa

1

522

522

264

Buldrejam, skrudugnader

10

960

Styremøter

11

231

Frivilligmøter Storgata

16

180

og Friluftshuset
Totalt
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313

8003

9000

6793
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DNT ung Oslo har i 2018 i tillegg til faste turer og aktiviteter vært
med på og bidratt til prosjekter og arrangementer som:

› DNTs 150 års jubileumsuke i juni – her stilte DNT ung
Oslo med aktiviteter, frivillige og synlighet på Sørenga og
Friluftshuset.
› Grønn onsdag og Grønn fredag, nasjonale byttekvelder for å
sette fokus på grønt forbruk
› OPPTUR, turarrangement for åttendeklassinger i Oslo og
omegn
› Tur/aktivitetsdag for flyktninggruppe på 60 stk 18-25-åringer
i Bærum kommune på Sæteren gård
› Studentslippet 18 august – stand, gratisaktiviteter: to guidede
turer, padling, buldring

Signert av DNT ung Oslos styre

› Kom deg ut-dagen på Sognsvann 2.september
Oslo, den

› Folkemuseets temauke Friluftsliv gjennom 150 år – foredrag
om friluftsliv og miljøvett for 2.-10 klassinger fra hele Oslo
› Norads Nattevandring for å sette fokus på FNs
bærekraftsmål og Oslo som Europas miljøhovedstad 2019
› Skolebesøk på videregående skoler og høyskoler for å skape
blest om turlederutdanningen vår og aktivitetsprogrammet
› Miniekspedisjon i Jotunheimen for fem unge ferskinger fra
belastede miljøer

Dennis Nilsson Erik Warmestad

Mathias Dudek

Regine Mørk

Thea Cecilie Nilsen

Mari Nyborg Hauback

Josephine Kjeldsrud

› Turledersamling for turledere for hele DNT Oslo og Omegn
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