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Fine dugnadskolleger! 

 

Det er med takknemlighet og ydmykhet jeg skriver en hilsen til dere på  

tampen av et uvanlig dugnadsår. Som nyvalgt styreleder av dugnadsgruppa 

overtar jeg roret etter Ole Henrik Brekke, som på en stødig, jovial og  

engasjert måte styrte gjengen vår gjennom 12 gode år. 

 

Årets årsmøte ble gjennomført som et dagsarrangement på staselige,  

nyoppussede Kobberhaughytta, som for anledningen var innhyllet i tett tåke 

og regn. Nærmere 40 deltakere møtte opp og strenge smittevernregler ble fulgt til punkt og prikke.  

Vi hadde et tett program med en god blanding av vanlige årsmøtesaker, et informativt innslag om det nye  

Frivilligsystemet, samt et kort medlemsmøte. Bella Engen stilte sporty opp og viste oss sin nyeste video fra årets 

koronadugnad i Breheimen. 

 

 

De fleste av sesongens dugnader ble gjennomført etter beste evne. Noen ble avlyst eller amputert grunnet  

ulike årsaker; dugnadsledere med bostedsadresse i utlandet eller mye snø i fjellet. Lise Havik får fortsatt gode 

tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet av hyttebestyrerne og andre. Det er gledelig å høre om. 

 

 

Setter vi på fjernlysene, ønsker styret i tiden framover å ha fokus på opplæring og foredling av dugnadsledere.  

All kompetanse er ferskvare. Vi skal jobbe for at våre dugnadsledere får påfyll av kunnskap og nyttige tips for å 

kunne utføre sitt oppdrag på best mulig måte. I tillegg ønsker vi et enda sterkere fokus på rekruttering til  

dugnadsgruppa. Friske krefter er viktig for alle frivillige organisasjoner. 

 

Administrasjonen i DNT Oslo og omegn planlegger for et normalår i 2021. Dette gjelder både foreningens  

aktiviteter og frivilliginnsats. Foreningen gjennomfører for tiden en omorganisering, og Lise forteller at de  

ansatte har søkt på sine jobber på ny. Koronaåret 2020 førte med seg permitteringer, lange perioder med  

hjemmekontor og omdefinerte arbeidsoppgaver for de ansatte. Foreningen har et inntektstap på om lag 40 mill. 

kroner. Det sier seg selv at det tvinger fram kreativitet når det gjelder planer for neste år, og muligens årene 

framover. 
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Vi går nå inn i en vinter med spenning: hvordan blir julen, får vi møte og gi en klem til kjære familiemedlemmer? 

Vi får prøve å huske at naturen er døgnåpen, selv om mye rundt oss er stengt og vi må holde oss mest mulig 

hjemme. Vi kan invitere noen på en tur i nærskogen, eller sende en hilsen til noen vi ikke har hørt fra på lenge.  

Vi håper og tror at 2021 blir bra. 

 

Flott at du er med i dugnadsgruppa og bidrar med det du kan! Tusen takk for innsatsen til deg som har hatt og 

fått mulighet til å delta på dugnad i år! En spesiell takk til Lise, som har stått på for gruppa vår i en vanskelig tid. 

 

Jeg gleder meg til et nytt, helt vanlig dugnadsår, og ønsker dere alle en riktig god og fredelig jul med deres  

nærmeste. Ta godt vare på hverandre, og på deg selv. 

 

 

Dugnadshilsen fra Iva Klara Vignjevic 
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Redaksjon Mobil E-post 

Vibeke Sælen 97 58 88 65  vibeke321@hotmail.com 

Bella Engen 48 01 12 43 bella.engen@gmail.com 

Foto forside: Alf Fagersand, Litlos-Hellevassbu, 100 km på støvler, 7 dager i shorts 

Foto bakside:  Bella Engen. Enkelte elsker å bade—uansett 
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Årsmøtet i år ble avviklet 10.okt på flotte Kobberhaughytta i Nordmarka som et dagsmøte. Vi var de eneste i  
DNT Oslo som fikk arrangere årsmøte utenfor huset.  
 
Koronaviruset herjer fremdeles Norge og verden. Den medfølgende elendige økonomien i DNT Oslo og Omegn 
har måttet permittere ansatte i flere måneder.  Situasjonen har vært både trist og vond for mange.   
 
Dugnadsgruppas styre gjorde store anstrengelser slik at vi fikk et kjempe-
hyggelig møte og med en fin og hyggelig avslutning på dugnadsesongen.  

 
Godværet var totalt fraværende hele dagen. Dette må ha vært 
årets verste regnværsdag i Oslo da vi tidlig morgen gikk den 5 
km lange turen i halvmørket innover i skogen til hytta. 
En «utbrytergruppe» gikk turen  med Thorleif Maudal som  
turleder og fikk innføring i Nordmarkas egenartete geologi  
(se egen artikkel på side 7). 
 
Kobberhaughytta ønsket en flokk søkkvåte dugnadere  
velkommen med kaffe, kringle og håndsprit. Vi benket oss  
i en deilig varm peisestue, helt etter koronaens distanseregler. 
 

Vår leder, Ole Henrik, ønsket oss alle velkommen til dette litt annerledes  
årsmøte. Styret satte stor pris på at så mange som 34 personer trosset både 
vær og  omstendigheter og møtte opp.  Rar melding, men det måtte vel til:  
Vi fikk uttrykkelig beskjed om å melde fra dersom vi ble syke i etterkant av års-
møtet.  
 

 Infoboks 
 

 
Kobberhaughytta ligger i hjertet av 
Nordmarka, DNTs eget Soria Moria. 
Selv om hytta bare er et steinkast  
fra Oslo opplever man naturens ro 
og fred. 
  
Man kommer seg enkelt hit til fots, 
på sykkel eller på ski. 
 
Hytta tilbyr  god mat,  
fantastisk utsikt og et rikt dyreliv. 

Tekst: Vibeke Sælen 

Foto: Iva Vignjevic, Vibeke Sælen, Kobberhaughytta 
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Styrets beretning ble gjennomgått kapittel for kapittel med åpning for spørsmål underveis. 
Avlysninger pga. Covid-19 preget i stor grad årets beretning. Dugnadsleder- og Områdekontaktsamlingene på         
Lygnasæter var avlyst. Vardekurset med 12 påmeldte var også avlyst. Alle Åpen Kafe’er var avlyst. Det samme 
var    frivilligfesten på Breivoll Gård i Bunnefjorden. De fleste dugnader kunne heldigvis gjennomføres. Av ulike 
årsaker ble enkelte dugnader avlyst; mye snø, dårlig påmelding, avbrudd pga. av varslet flom, mangel på en 
bro man ikke hadde råd til å bygge og sette ut eller dugnadsledere fra ”rødt” land som ikke fikk innreise. Det 
er heller ikke  alltid tilbud og etterspørsel samsvarer.  
 
Noen gledelige nyheter kunne året og beretningen by på. Vi har fått tre nye dugnadsledere og en assistent.  
Dugnadsgruppa mangler fremdeles dugnadsledere!!  Styrets store ønske: Meld deg til tjeneste.  
 
Det nye frivilligregisteret har ikke fungert som tenkt. Helt nytt register skal forhåpentlig vis være på plass i  
løpet av året  (mer info om frivilligregisteret i egen artikkel på side 14). 
 
Styret videreformidlet det gode omdømmet Dugnadsgruppa har blant bestyrere, tilsyn, SNO, fjellstyrer og  
turfolk! Avslutningsvis takket Styret alle de aktive medlemmene for innsatsen i år.  
 
Deretter var det tid for valg.  Ole Henrik takket for seg som styreleder – til stor applaus og blomster-
overrekkelse.  Iva Klara Vignjevic ble valgt som vår nye styreleder.  
 
Årsmøtets tradisjonelle Brekkjernkonkurranse ble avlyst denne gangen. 
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Nyvalgt leder og avtroppende leder. Ikke for nært og ingen klemmer—denne gang 

Tekst og foto: Thoralf Maudal  
 
Thoralf Maudal,  OK i Rondane og geologi-interessert   
utenom det vanlige, inviterte årsmøtets deltagere på       
geologitur langs stien inn til Kobberhaughytta.  Thoralf 
syntes det  kunne være hyggelig å dele sine kunnskaper, 
og han syntes det kunne være greit for oss å kjenne litt 
til den  berggrunnen man har under føttene.  
 
Han inviterte til en geologitime på vandringen inn til     
Kobberhaughytta for å se lava, dypberg-arter og gammel 
havbunn, samt kaldera.  14 deltagere tok imot  
invitasjonen med begeistring. 

 
Turen startet på rombeporfyr, en lava som dekker Kolsåstoppen, Krokskogen og Nordmarka. Et landområde med 
12 km lava sank 800 meter. Dette er Bærums-kalderaen, og den strekker seg helt til Kolsås. Etter hvert ble de 12 
øverste lagene i landskapet slipt ned.  I Sørkedalen hvor turen startet sank lavaen ned i bakken, beskyttet fra  
ytre krefter. Nå kan man kun se det siste laget. 
 
Turen videre viste dypbergarter, en flytende masse fra jordas indre som ble presset oppover mot de  
overliggende bergarter. Dette kalles Nordmarkitt, Akeritt. Ved Finnerud, Slakteren, Blankvannsbråten og  
Glåmene er det kalkstein fra havbunnen som råder grunnen, 450 mill år gammel. Kalken gir godt  jordbruk. 
Blankvann er et lite vann, men er et av de dypeste i Marka. Mange spørsmål dukker opp om dette området. 
Hvorfor er Blankvann så dypt? Hvorfor er området dekket av orkideer? Myra ved Lustjern er fredet. Her er tatt 
stor ørret. Hvorfor? 
 
Kobberhaughytta ligger på svaberg med bergarten Nordmarkitt. Grunnmuren på hytta er av samme stein.  
Bergarten har størknet langsomt i dypet, derfor store krystaller. 
 
Lava (Rombeporfyr) var lettflytende og rant langt. Den størknet raskt og er derfor finkornet. Kanskje den  
inneholdt fluor. 
Dypbergarter størknet langsomt i dypet. Derfor har de krystaller. Nordmarkitt finnes også i rosa Syenitt.  
Kjelsåsitt likner på Larvikitt, som er verdensberømt som Rombeporfyr. 
Kambro-Silur, fra gammel havbunn, er ofte lagvis leirskifer og kalk. Dette ble bygget opp av leire og kalkrike 
skalldyr. Det fine med kalk er at det gir næringsrik jord, samt bra for vann der ørreten kan vokse og formere seg.  
Kontaktmetamorfose  Da glødende dypbergarter møtte kambrosilurlagene, oppsto det vi kan kalle naturens  
stekeovn. Kalkstein ble omdannet til marmor, mens leirskifer ble omdannet til hornfels. Dette er stein som ble 
brukt som underlag for jernbaneskinner 
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Etter årsmøtet fikk vi deilig lunsj. Ikke koldtbord denne gangen, men helt etter koronareglene ble den servert av       
ansatte. Bord for bord fikk en tallerken varm tomatsuppe ispedd litt godsaker medfølgende herlig hjemmebakt 
brød. 
 
Deretter overtok vår nye styreleder, Iva Klara Vignjevic, klubben og ønsket velkommen til Medlemsmøtet. 
Iva takket, på vegne av oss alle, Ole Henrik for lang og tro tjeneste som styreleder helt fra 2008. Heldigvis  
fortsetter han som dugnadsleder og OK i Skarvheimen. 
 
Iva takket for tilliten, og følte seg meget beæret over å bli spurt å lede styret og oss alle i dugnadsgruppa. Etter 
litt betenkningstid fant hun at dette var en spennende utfordring. Iva hadde ingen programerklæring, men lovet  
å fortsette og fullføre alt det gode arbeidet Ole Henrik har gjort og påbegynt. 
Resten av styremedlemmene presenterte seg, både gamle og nye (se mer info side 10).  

 
        
Frivilligregisteret 
Allan Auke fra DNT Oslo og Omegn presenterte det 
nye Frivilligregisteret. Det gamle fungerte jo ikke, noe 
styret og Lise Havik gjennom flere år har gitt mange og  
frustrerte tilbakemeldinger om, både til DNT og på  
flere av våre  årsmøter. 
DNT har 116.000 dugnadstimer. Det er registrert 2404 
frivillige i ulike systemer, og det er over 1000  
frivilligoppdrag. 
 
Det skal være enkelt å være frivillig i DNT. Frivillige skal 
inkluderes og føle seg verdsatt.  I det nye registeret  
ivaretas personvernet mye bedre enn tidligere. Det ble  
innmeldt 257 konkrete behov fra de ulike gruppene  
som systemet skal dekke. 

Tekst og foto: Vibeke Sælen 
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Man satser alt på at systemet blir klart i løpet av 2020. Det sendes mail til alle dugnadsmedlemmer hvor man 
får en utførlig Brukerveiledning, samt hvor man kan henvende seg for hjelp og veiledning. 
 
DNT Oslo og Omegn tror helt sikkert det er forbedringspotensiale og vil sette stor pris på innspill og  
tibakemeldinger fra oss. Fra salen ble det spurt: Mister vi noen? Ekskluderes noen som ikke er digitale?  
Allan Auke var enig at dette kunne være et problem, og lovet at DNT sjekker hva som gjøres. 
 
 
Bella Engen viste sin nyeste dugnadsfilm. Vi fikk høre fra  
premieren på Nørdstedalseter med rød løper og god middag. 
(se artikkel side 27). Bella ga oss en innføring i hvordan hun 
lager film, finner musikk og hvilke forberedelser som gjøres. 
Vi kan anbefale alle hennes filmer fra flere dugnader som  
ligger på Frivilligsiden vår på nett. Filmene synliggjør tydelig 
hva en dugnad inneholder; arbeidet, samholdet, hyggen,  
gleden, lange dager med fint vær eller dårlig vær etc.  
 

 
 
Til slutt takket Iva for tilliten og for dagen,  
og forsikret at hun tar med seg våre positive 
tanker og ideer i styrets videre arbeid.  

Vidar Falck la for dagen et hjertesukk ang. brekkjernbeskrivelsen av de 
tillyste dugnadene.  Antall brekkjern betyr ikke det samme ”for meg som 
for deg”.  Systemet behøver ikke total omlegging, men gjerne fylle på 
med mer utførlig beskrivelse. Det er viktig å formidle riktige  
forutsetninger. Han ble utfordret på å utarbeide et forslag, et forslag  
Varder’n presenterer på side 18.  
Styret setter stor pris på tilbakemeldinger fra oss alle. 
 
De tilstedeværende OK-er presenterte seg. Alle, uten unntak, forkynte 
med smil og pasjon at deres fjellområde  hadde det mest storslagne  
terrenget/fjellene/landskapet !!  
 
Iva takket alle for flott utførte dugnader tross korona, snø og vann  
i fjellet.  
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Marit  Aagaard  ble valgt inn som nytt styremedlem i 2020, etter flere år som vara-

medlem. Marit har fartstid som medlem i dugnadsgruppa siden 2004, og har vært  

dugnadsleder i 4 år. Marit er sammen med sin mann, Niels, OK i Breheimen på 9. året. 

Hun er også instruktør på vardekursene.  

Marit og Niels var involvert i Barnas Turlag Oppdal inntil de flyttet til Jessheim i år. 

Iva Klara Vignjevic er valgt til vår nye styreleder. Iva er 49 år, gift og har 4 voksne døtre. 

Hun jobber i skolen på Harestua. Iva ble valgt som styremedlem i 2019. Hun har vært på 

vardedugnad hvert år siden 2008 og vært dugnadsleder siden 2016. 

Iva deltok på vardekurs i 2008 på Gjendesheim. Har siden vært på vardedugnad hvert 

år, med unntak av 2011, da hun holdt på med masteroppgaven sin. Iva er i tillegg  

områdeleder i Romeriksåsen nordvest (Rutegruppa i DNT Oslo og omegn), med ansvar 

for stimerking, skilting og vedlikehold av rutene i det området. Hun er tidligere  

styremedlem i  Turkameratene Nittedal turlag, med prosjektansvar for stidugnader  

og har holdt kurs i stimerking for turlaget og på forespørsel.  

Kari Fiskaa er valgt inn som nytt styremedlem etter 1 år som vara. 

Hun er født og oppvokst i Oslo, har 2 voksne sønner og er flittig bruker av både Marka 

og norske fjell, sommer som vinter.  Hun ble glad for forespørselen som styremedlem.          

Hun ble med i dugnadsgruppa i 2014 og har siden da vært på dugnader hvert år. Kari er 

også aktiv i Vedgruppa 1 – 2 ganger i uken på Skar i Maridalen.  Hun mener alt  

dugnadsarbeid gir energi og gleder seg til arbeidet i styret.  

Denne gangen ble det flere nyvalg og omrokkeringer til styret.  

Vi velger å presentere hele styret samlet 

Vidar Falck, valgt inn i styret i 2019. Han har vært medlem i gruppa siden 2013. Samme 

år deltok han på vardekurs. Vidar har vært dugnadsleder siden 2016. I styret var han 

vara i 2 år, nå er han styremedlem på 2. året.  

Vidar er med i både Vedgruppa og Brobyggerlauget, lokalisert på Skar militærleir i  

Mari-dalen.  

Som pensjonist jobber han litt deltidsarbeid for Forsvarsforskning.  

Han er gift, har 3 barn og bor på Holmlia i Oslo. 
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Alf Fagersand, valgt inn som varamedlem i 2020. Alf ble utfordret av datteren sin til å   

melde seg til dugnader «før han ble for gammal». Hans første dugnad var i 2012 på  

hyttedugnad på Glitterheim. Etter dette har det gått slag i slag med 9 vardedugnader 

og 8 hyttedugnader. Han har vært dugnadsleder på 11 av dem. Dugnad er hyggelig, 

slitsomt,  sosialt, opplevelser, natur, og han liker å vite at han gjør en jobb for at andre 

lettere skal finne frem, om det er ved Røykjuv, Torehytten eller Glitterheim. Alf er  

naturmenneske og søker ut i naturen med kaffe og bål og nyter stillheten. 

Bjørn Miljeteig-Olsen, valgt inn som varamedlem i styret i 2020.  

Bjørn har vært medlem av dugnadsgruppen siden 2006 og dugnadsleder fra 2018. Han 

er også områdeansvarlig for stier i Romeriksåsen Sør. Her merkes mange mil stier med 

skilt og blåmaling. Man klopper og drenerer også. 

Bjørn bor på Lillestrøm og er aktiv turgåer på fjellet og i nærområdet. I tillegg er han 

deltids gårdsbruker halve året. 
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Halvor Bjønness er ny dugnadsleder av året. Han har vært med på 3 hytte-  
og vardedugnader. I tillegg er han med i dugnadsgjengen på Breivoll Gård.  
Vedgjengen på Skar har siden 2018 også hatt glede av hans arbeidskapasitet.  
Her produseres ved, foruten benker, bord, vedskjul, utedo etc. til markahyttene. 
 
 

 

 

Ole Trøan sier «i år har han fungert som dugnadslederlærling under Bellas  
mesterlige veiledning. En dugnadsleder skapes ikke over natten, og følges  
læreplanen skal svenneprøven tas i 2028».  
Etter å ha gått Norge på langs og brukt mange DNT ruter var det på tide å gi litt  
tilbake. Ole Trøan har vært med i dugnadsgruppa siden 2016.  
Etter vardekurs har han deltatt på 4 vardedugnader under vingene til Asta, Sophie, 
Niels og Bella. 

Jan Egil Pedersen er oppvokst i Fredrikstad. I dag bor han i Hamar.  
Han har vært medlem av dugnadsgruppa fra han ble pensjonist, og sier at dugnads-
arbeidet i DNT er veldig givende både fysisk og mentalt. Det har vært mange fine og 
varierte turer i skiftende vær og temperatur. Menneskene man treffer på dugnadene 
har samme interesser. Han er glad i frivillig arbeid og deltar i varierte dugnader i  
lokalmiljøet. Det være seg tapping av akevitt i Atlungstad Brenneri til vakter i Hamar 
Kulturhus. Jan Egil håper at han fortsatt kan være i stand til å utføre mange dugnader 
i fremtiden. 

Karl Müller er 69 år og bor i Oslo. 
Han har vært medlem i dugnadsgruppa siden 2016. Han har siden den gang deltatt 
på vardedugnader i Breheimen og Jotunheimen, dessuten hyttedugnader på  
Torfinnsbu og Demmevasshytta. Deretter påtok ha seg vervet som dugnadsleder på 
Rondvassbu. På Rondvassbu ledet han en engasjert og humørfylt gjeng på 7  
personer hvorav 4 var på  DNT-dugnad for første gang.  
For øvrig er han med i Vedgruppa på tredje året.  
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DNT Oslo  og Omegn har et behov for flere dugnadsledere.  Kan du tenke deg å ta denne  

utfordringen? 

Som dugnadsleder får man: 

• Muligheter, utfordringer og ansvar 

• Opplevelser 

• Fantastisk natur 

• Vennskap 

• Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig 

• Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april 

Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle spørsmål du måtte ha,  

og tar gjerne i mot forslag på hva som skal til for at  akkurat du skal bli dugnadsleder.  
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DNT Oslo og Omegn lanserer nytt Frivilligsystem denne høsten.  Det gamle fungerte ikke og Lise så seg nødt til å 
gå tilbake til det gammeldagse, manuelle systemet. Med dette nye systemet skal DNT gjøre selve registreringen 
så enkelt, selvforklarende og brukervennlig som mulig.  
 
DNT Oslo og Omegn har 4000 km T-merkede sommerruter i fjellet, 2500 blåmerkede stier i Marka, 52  
selvbetjente hytter i fjellet og 32 ubetjente hytter i Marka. Det er registrert over 250 sommerbroer, og vi har  
arbeidsgrupper i Skar Leir som bygger broene og hugger ved til hyttene i Marka. I tillegg kommer mange andre 
grupper og turaktiviteter.  
Hele dette tilbudet er avhengig av frivillig innsats !  
 
Det skal være enkelt å være frivillig i DNT og DNT ser det som sin oppgave å være inkluderende og sørge for at 
alle  frivillige føler seg verdsatt. Alt dette er det administrasjonens jobb å legge til rette for. 
Lovverket pålegger også DNT at personvernet håndteres på en helt annen måte en tidligere. 
Til dette arbeidet trenger DNT et godt og effektivt system. 
 
Arbeidet skal planlegges og organiseres. Alle frivillige skal få en god oppfølging og en god opplevelse, dessuten 
skal alle frivillige få god oversikt over aktiviteter, og det skal være enkelt å melde seg på. 
 
Det har vært en lang prosess og mye jobb for å få på plass et system som skal dekke alle behov som både frivillige 
og administrasjonen måtte ha. Denne gangen ble det valgt en ”hyllevare-løsning” som er godt utprøvd av andre 
organisasjoner. Selv om systemet lanseres nå er DNT Oslo avhengig av tilbakemeldinger og innspill fra brukerne. 
Slik kan     systemet over tid ytterligere tilpasses. Denne første perioden kan anses som en testperiode.  
 
Hva forventes av oss frivillige og hva må vi gjøre? 
Alle registrerte frivillige skal før året er omme motta  en e-post om at de må registrere seg i det nye  
frivilligsystemet. Det kan gjøres både på nett, mobil eller PC. Registreringsskjemaet skal være enkelt å fylle ut. 
Har man behov for veiledning og hjelp kan selvsagt DNT hjelpe pr telefon. 
 

Basert på tekst fra Allan Auke , DNT Oslo og Omegn 
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Min Profil 
Her finner du den informasjonen vi har registrert om deg. Alt av personlige opplysninger er synkronisert med 
DNTs medlemssystem, slik sikrer DNT at man har samme informasjon i begge systemer. Her finner du også 
hvilke aktiviteter du er registrert som frivillig i. Dette vil styre hvilke type oppdrag du kan få tilbud om å delta 
på 
Meldinger 
Her vil kommunikasjonen mellom deg som frivillig og administrasjonen ligge. Meldinger som sendes deg  
legges her. Det er ikke forventet at du som frivilligetil stadighet går inn her og sjekker, derfor sendes et  
varsel på e-post eller SMS om at det er en ny melding til deg i systemet. Eksempler på meldinger kan være at 
det er lagt ut nye oppdrag som må bemannes, eller det kan være dialog om praktisk informasjon rundt et  
oppdrag du har blitt tildelt. 
Informasjon 
Her vil det ligge mer fast informasjon. For eksempel en frivilligveileder, eller informasjon om hva som kreves  
av kompetanse for å kunne bidra på de ulike aktivitetene. 
Oppdrag 
Dette er nok det menypunktet som er mest interessant. Det er her alle oppdrag legges. Her vil du finne alle  
ledige oppdrag innenfor de aktivitetene du er registret med i systemet. Og du kan melde interesse for de  
oppdragene du har lyst til å delta på. Det er gode søke- og filtreringsmuligheter slik at du lett finner de  
oppdragene som passer deg. 

DNT Oslo mener det er best om alle selv legger inn sin egen informasjon. Dette vil sikre korrekte data og at det 
kun er de som er aktive frivillige som blir registrert. 
Alle aktive frivillige må registrere seg i dette nye systemet, selv om dette er gjort i et gammelt register tidligere.  
På denne måten kan DNT også rydde i gamle registre og slette inaktive frivillige. 
Det skal være lett å registrere seg. Det skal være enkelt å finne ledige oppdrag.  
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Good news! Stillingen som Områdekontakt 
i Rondane er fortsatt ledig, så du har  
fremdeles muligheten til å søke! 
 

Er du nysgjerrig på å lære mer om  
organisasjonen DNT og hvordan ting  
fungerer «i kulissene»?  
 
Og er du glad i å møte nye og forskjellige 
mennesker? 

 

Da er kanskje jobben som Områdekontakt
(OK) noe for deg! 

 

Alle OK-kontraktene går ut ved årsskiftet, 
men p.g.a. koronasituasjonen vil vi  få en 
sommersesong med begrenset aktivitet.  

 

Styret har derfor anmodet Område-
kontaktene å fungere et år på overtid. 

 

Områdekontakten for Rondane har  
imidlertid bedt om avløsning. 

 

Mer informasjon og stillingsutlysning finner 
du på neste side.

DNT Oslo og Omegn søker ny OK for Rondane 

Tekst: Lise Havik og Bella Engen  
Foto: Bella Engen 
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DNT Oslo og Omegn søker ny Områdekontakt til Rondane/Ringebufjellet  f.o.m. 1.1.2021 til utgangen 

av 2023. Det er en forutsetning at du som søker må: 

• være aktiv i dugnadsgruppa og ha deltatt på vardedugnader tidligere 

• være fjellvant, beherske GPS, kart og kompass og være praktisk anlagt 

• ha anledning til å bruke 10 dager i fjellet hver sommer  

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

• disponere bil 

Som områdekontakt i DNT Oslo og Omegn får du en utfordrende mulighet til å bruke flere sider av 

deg selv gjennom: 

• samarbeid og kommunikasjon med forskjellige grupper og mennesker 

• utarbeidelse av arbeidsplan for påfølgende år og forslagsplan til vardedugnader  

• du må vise lojalitet i forhold til DNT siden du representerer DNT og organisasjonens verdier 

 

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

med deg en assistent på OK-oppdrag i fjellet. 

Spørsmål kan rettes til Lise Havik på tlf. 22 82 28 00/95 16 66 76. 

Skriftlig søknad  sendes til:  lise.havik@dntoslo.no eller 

DNT Oslo og Omegn v/avdelingen for hytter og ruter, Pb 7 Sentrum, 0101 Oslo 

Søknadsfrist er 1.12.2020. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 
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På Årsmøtet ble vi forelagt et nytt  
forslag om hvordan man kan gradere 
dugnadenes vanskelighetsgrad på en 
mer utfyllende måte. Vidar Falck  
begrunnet forslaget ut fra at det som 
kan være lett for en person kan være 
det motsatte for en annen.  Vi er alle  
i forskjellige stadier i livet og vi har alle 
forskjellig utgangspunkt for hva vi  
klarer i naturen og fjellet.  Forslaget 
ble diskutert og det var enighet om  
at det skal diskuteres videre i Styret. 
Vidar Falck, Iva Vignjevic og/eller  
Styret setter stor pris på tilbake-
meldinger fra alle medlemmer.  
Kontaktinfo finnes bakerst i Varder’n. 
 
Innledning 
I dag blir dugnadene gradert med ett, to eller tre brekkjern, slik: 

• J – lettgått terreng, lite stigning og korte avstander 
mellom hyttene 

• JJ – lettgått terreng, lite stigning, men langt mellom 
hyttene eller tyngre arbeid 

• JJJ – tyngre og kupert terreng med steingrunn og 
lang rute. Legging av gangbaner. 

 
Størrelsen på dugnadslaget er vanligvis 2 – 6 personer,  
avhengig av arbeidets art og omfang. Innenfor disse rammene 
blir både gradering og størrelsen på laget fastsatt ved skjønn. 
 
Dersom dugnaden er for lavt gradert er det fare for at en eller 
flere av deltagerne ikke er i stand til å fullføre eller pådrar seg 
skader. Dersom laget er for lite vil det bli nødvendig å arbeide 
svært lange dager, med fare for skader, alternativt at jobben 
ikke blir fullført innenfor den tilmålte tiden. Når dugnadslaget 
bor på en betjent hytte, blir arbeidsdagens lengde styrt av  
spisetidene på hytta. 
 
 

Tekst: Vidar Falck 
Foto: Bella Engen  
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Forslag 
 
Vurdering 
Den som melder inn behov for vardedugnad på en rute, vanligvis OK, skal foreta en vurdering av hvor  
krevende jobben vil være, og skal foreslå både gradering og størrelse på dugnadslaget. 

 
Gradering 
Vi fortsetter å gradere dugnadene med ett, to eller tre brekkjern, men gir hver gradering en mer detaljert  
beskrivelse, f.eks. slik: 

• J – lettgått terreng, uten spesielt steinete partier, inntil 10 km mellom hyttene, evt. dagsmarsjer 
på inn  til 10 km, ikke mer enn 300 m høydeforskjell, jevnt fordelt over strekningen. 

• JJ – noe tyngre terreng, evt. med noen steinete partier og bratte kneiker, inntil 15 km mellom  
         hyttene, evt. dagsmarsjer på inntil 15 km, ikke mer enn 600 m høydeforskjell, eller tyngre arbeid 

• JJJ – tyngre, kupert terreng, lange dagsmarsjer og/eller store høydeforskjeller. Legging av  
gangbaner eller annet tungt arbeid 

 
Dersom en rute er svært lang og/eller krevende, bør det vurderes om den bør deles mellom to dugnadslag.      
Dersom bare en del av strekningen skal vardes/merkes, kan det gis som en tilleggsopplysning. 
 

Dugnadslag 
Størrelsen på dugnadslaget bestemmes basert på arbeidsmengden, der det legges vekt på: 

• om det må bygges mange nye varder 
• tilgangen på stein til å bygge varder 
• om det er behov for mye klipping av kratt (svært tidkrevende arbeid) 

Det bør vanligvis være 4 – 6 personer på hvert dugnadslag. Ved behov for mye klipping av kratt bør laget 
være på minst 6 personer. 
  
Som man ser er det ikke snakk om noen radikalt nye ideer, bare en presisering og avgrensning som vil gjøre      
graderingen mer entydig. 
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Alle dugnadsgruppene ble i forrige utgave av Varder’n utfordret til å  
gjennomføre et gruppearbeid under dugnadene; Hvordan gjennomføre 
en vellykket  dugnad på en effektiv måte?  Med diskusjonspunktene:   
Hva bør vi gjøre om dugnaden ikke blir ferdig? Hva forventer deltagerne  
i gruppa av dugnadslederen? Hva forventer dugnadsleder av gruppe-
deltagerne? Hva forventer dugnadsleder av styret/adm.? Det kan oppstå 
uoverensstemmelser innad i gruppa. Hvordan håndtere dette? 
 
Beklageligvis var responsen heller laber = null.  Et  evt. videre arbeid blir 
det opptil styret å videreføre. 
 

 
 
MUS i hyttene 
Niels Aagaard, OK og dugnadsleder, har påtatt seg et nytt oppdrag 
for DNT Oslo. Han er i full gang med å sjekke Markahyttene for  
musenes evt. herjinger. Han reparerer, vasker, tetter hull og setter 
hyttene i stand fritt for mus før vinteren.  
På spørsmål ramler gode råd ut av ham og er verd å ta med for alle 
som ferdes på selvbetjente og ubetjente hytter.  Kjekt å vite også 
for dem med egen hytte: 
− Mus inn betyr store ødeleggelser, og man har en skikkelig jobb 

foran seg med vasking de luxe.  
− Muselort skal ikke feies opp, men vaskes forsiktig. Feier man blir 

alle basiller virvlet opp i luften og infeksjoner kan stå i kø. 
− På selvbetjente hytter blir matvarene på matlageret stående over vinteren. Optimalt ville vært å legge all mat  

i oppbevaringsbokser med tett lokk. Dette gjøres ikke, derfor må, som minste multiplum, døren til matlageret 
holdes lukket til enhver tid, også mens hyttene er i bruk. 

− Når hyttene forlates før vinteren skal alle dører lukkes, både til soverom og matlager. Inngangsdøren skal til 
enhver tid holdes lukket. 

 
 
COVID-19 fortsetter å herje landet og verden. Koronareglene og DNT-regler som vi 
er blitt vel kjent med, ble ingen kortvarig affære, slik vi alle håpet, men ble  
gjennomgripende for hele året. 
Som vi har skrevet i avsnittet fra Årsmøtet ble mange av dugnadsgruppas aktivite-
ter avlyst i år, og flere av dugnadene fikk føle på vanskelighetene. 
Inntil videre, og sikkert godt ut i 2021, fortsetter alle myndighetenes regler. Nå som 
vi vet mer er reglene denne høsten bedre tilpasset og spisset, men også forsterket.   
Vi har oppdaget tallrike nye måter å organisere hverdag og arbeidsdag. Mange  
følte på vanskelighetene på den ene eller andre måten. Vi kan bare sette vår lit til 

at 2021 kan bli litt mer tilbake mot  normalen? 
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Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne generell informasjon om  

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

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett: 

1. Åpne internet 

2. Skriv www.dntoslo.no 

 

 

 

Merk at sidene IKKE er under www.dnt.no.  

3. Klikk på Frivillig 

 

 

 

 

4.  

Klikk på den røde teksten «hyttedugnad i fjellet» eller «vardedugnad» (disse finner du  nede på siden i  

seksjonen «Frivillig i DNT Oslo og Omegn (sammen med andre typer dugnader). Siden for «Dugnader i fjellet» 

åpner seg. Diverse dokumenter finner du nederst på siden under tittelen «Dokumenter til nedlasting» sammen 

med annen relevant informasjon.  Flere filmer fra dugnader i fjellet er også lastet inn.

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 485  

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

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

enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. 

Gruppa har plass til flere. Meld deg inn, da vel :-) 
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Fire på dugnad i 2020 ved én av dem 
Tekst Jostein Ohm 
Foto: Jostein Ohm, Berit Lande, Tove Slyngstad 
 

Etter vårens koronaregime var vel vår dugnad blant de første som kom i gang. Tidspunktet var slutten av juni og 
strekningen var Oskampen - Sikkilsdalsseter. Et flott område litt nord for selve Langsua nasjonalpark, en del av  
Jotunheimstien og, ikke minst, i landskapet rundt Sikkilsdalen. 

Dette landskapet er absolutt omtalt før. Jeg tenker på 3 engelske herrer i 1880. De tok seg fram mot Gjende og 
Jotunheimen for å fiske og jakte. Turen for 140 år siden er beskrevet i klassikeren «Tre i Norge ved to av dem».  

De dro med sitt pikkpakk fra Lillehammer opp Gausdal og Espedalen, videre via innsjøen Olstappen og over til  
Sikkilsdalen. De brukte kano, hest og kjerre/slede(!), og apostlenes  
hester for å komme seg fram. Vi freste med bil oppover E6’en og fylkes-
vei inn til området. Så fulgte apostlenes hester også for oss. For oss var 
ikke Sikkilsdalen en mellomstasjon, men en endestasjon for dugnaden. 

De fikk seg mat på Sikkilsdalsseter, noe vi også gjorde. Mon tro om det 
var ørret den gang, for det fikk vi, begge kveldene. De slo opp teltet i  
enden av nedre Sikkilsdalsvannet, mens vi lå i flotte rom på setra. 

Vår jobbrute fram til Sikkilsdalsseter var en annen trasé enn den disse 
engelske gentlemen fulgte for å komme dit. Nærmest var vi på  
strekningen fra Nedre Heimdalen/Heimdalsoset opp mot  
Vangstulkampen og ned til Sikkilsdalen. 

Elva Hinøgla, benevnt Hinøglen i 1880, skulle både de engelske og vi  
krysse, på litt forskjellige steder. Engelskmennene erfarte at ei bru ikke 
var der den var avmerket på kartet, noe som gjorde at de rotet seg bort 
på veien videre mot neste stopp - Flysæteren. De ble «berget» av en 
norsk fisker - i rød topplue - som de møtte, han visste veien og skulle 
også til Flysæteren. Flaks! 
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Vi fant vår bru slik som angitt på kartet, men fikk også problemer 
pga. at vi ikke fikk brukt den. Brua var solid bygd og sto godt, men 
det var flom og turbulente vannmasser på «vår» side. Vi tok ikke 
sjansen på å vade fram til brua, og kom dermed ikke over elva. 
Uflaks. 

Vårt skjema måtte dermed legges om. Vi tok begge fjellsidene til/
fra Vangstulkampen fra Sikkilsdalssiden, noe som medførte ca. 600 
høydemeter og noen gangkilometer ekstra. Pytt pytt. 

Sikkilsdalsseter er et historisk hesteavlssenter, fortsatt i drift som 
sådant. Hvis vi spoler tilbake til «Tre i Norge...», omtales heste-
senteret også der - som regjeringens stutteri. De tre møtte  
regjeringens bestyrer, som da fortalte at regjeringen kjøper inn et 
visst antall gode hingster, som de slipper i fjellet sammen med  
bøndenes hopper, med angivelig meget gode resultater. Et flott 
knippe hester var også på beite da vi var der, med hingst, hopper 
og føll. Årets slepp hadde foregått helga før vi ankom. Føllene var 
muligens resultat av fjorårets slepp?  

Vi hilste også på bestyreren av dagens fjellstue - ikke lenger  
regjeringens representant - men likevel representant for familien 
som har drevet stedet siden 1868. Vi hilste også på en veteran av 
en hestegjeter, som fortalte at våre dagers hester snart skulle følges videre inn i fjellet.  

Vel, engelskmennene dro - i sin tid - videre over Sikkilsdalsskaret til Sjoadalsvatnet, Bessheim og Gjende, mens vi 
- i vår tid - holdt oss i dalsidene og viddene mot Oskampen.  

Her var det nok å gripe fatt i. Hvis vi tar det kronologisk, gikk de to  
første dagene med på en rimelig flat strekning fra Oskampen mot den 
altså gjenstridige Hinøgla. En del gjenreising og ny signering av gamle 
varder. Vi fikk også klippet flere strekninger og - takket være skarpe, 
hendige sager (takk Lise!) - ryddet godt opp. Etter beskjed fra OK-Svein 
Barkenæs var vi nøye med oppmerking i et stikryss der det var fullt  
mulig å ta feil. Viktig at folk ikke surrer seg ned til Heimdalsvatnet når 
de egentlig skal videre på Jotunheimstien. Vi rakk videre å slå ned en 
merkestolpe ved en liten myrstrekning, hvor det også er mulig å skeie 
ut fra stien. 

Morgenen dag 3 var det bare å vaske oss ut av den koselige hytta ved 
Oskampen og gjøre en motorisert forflytning til Sikkilsdalen. Der var det 
rask innsjekking på Sikkilsdalsseter, fulgt av en inspeksjonstur opp lia 
mot Vangstulkampen. Vi rakk faktisk en del rydding og merking, før vi 
inntok vår første ørretmiddag. 

Dagen etter bar det igjen oppover lia, til Jotunheimstiens høyeste punkt 
(1525 moh.), og jobbing tilbake nedover. Utenom «vanlig» revarding 

avdekket vi en håndfull veltede trær over stien. Igjen var de hendige kappsagene - sammen med litt muskelkraft - 
effektive. Frodig vegetasjon (les: lite stein) medførte en del merking på trær. Vel tilbake ned lia fikk vi vår andre 
ørretmiddag - nå dampet/avkokt utgave - og avslapping i kveldssola på setra. 
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Fra Olstappen/Vinstras innløp og videre får vi i «Tre i Norge...» en lødig beskrivelse av reisen og de norske  
hjelperne, omtalt som en brokete karavane; 

«Først de høye eiere, så en mann som ikke hadde fjerneste befatning med saken, så to fruentimmer, som lo og 
skrek som besatte, så en slede som ble trukket av en stor hest og som var lastet med to kasser, noen dåser og  
geværer samt en kano, dernest noen gutter som ansporet den store hesten til herkuliske anstrengelser, deretter 
forstanderen for hele transportvesenet, som sikkert måtte være bestaltet narr, å dømme etter de umåtelige 
lattersalver som hans minste handling eller ord fremkalte, så endel flere fruentimmer og en mindre hest med  
slede, hvorpå vår annen kano og resten av bagasjen med unntagelse av sekk, og til sist en mann som førte en 
overmåte liten hest med slede, hvorpå slett intet var, for mannen bar selv den siste sekk for ikke å anstrenge sin 
hest. Hele denne flokken av dagdrivere var kommet fra Svatsum, et sted som ligger omtrent fem mil nordenfor 
enden av Olstappen. De fleste av dem fulgte dog ikke langt med, men sa oss farvel, så det kun ble tilbake de tre 
menn som skulle kjøre hestene». 

 Jostein Ohm sender stafettpinnen videre og utfordrer Helene Bugge 

         til å skrive noen ord i neste utgave av Varder’n 

 

Fredag, den siste dagen, var det ny tur (puh) til det høyeste punktet. 
Hovedjobben var å erstatte sammenraste varder og reise noen nye 
over platået. OK-Svein hadde skrevet at det var det litt tynt med 
merking, og det stemte jo. Vi gikk løs på oppgaven med fynd og 
klem. Og ikke bare det, her viste Tove og Berit seg som 3-punkts-
byggere av rang.  Stødig maling av T-er hørte med, selvfølgelig. 
Mens de holdt på med dette, stimet dugnadsleder Jan Egil og under-
tegnede videre nedover lia til Heimdalen og Hinøgla - igjen. Etter 
matpakke og hvil bar det tilbake oppover lia (puh 2), med rydding og 
merking fram til jentelagets fremragende varder. Atter en gang ned 
lia til Sikkilsdalsseter og hjemreise i kveldingen. 

 

 

 

 

Det er verdt å nevne at vi hadde særs solfylte og varme dager  
mens vi holdt på. Det var visstnok ikke tilfelle for de engelske  
herrene i området noen år tilbake.  

En refleksjon til: Selv etter vår iherdige klipping, rydding og  
revarding ville neppe strekningen vært aktuell for typen engelske 
gentlemen. Til det var deres utstyr og alskens pakkenelliker for  
omfangsrikt. For dagens fjellvandrere - med moderne sekker,  
hendig utrustning og effektiv oppakning - tror vi vår innsats har 
gjort det greiere å ta seg fram, uansett vær. 
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Tekst Kristin Devold 
Foto: Bella Engen 

 
Det kom plutselig ramlende inn en spennende invitasjon til film-
premiere i Breheimen, på Nørdstedalseter første helgen i  
september. Her skulle DNT Oslos Dugnadsgruppe feire sommerens 
vardedugnad med dugnadsfilmpremierehelg. Hvem kan si nei til noe 
slikt? Så det var bare å pakke bilen full av ull og turutstyr og sette 
kursen fra Ålesund mot Sognefjellshytta torsdag 3. September.  
Der ble jeg møtt av en glad liten gjeng som kom opp fra Oslo, Bella, 
Ole og Marius.  

Fredagen satte vi tidlig avgårde for å forsere 2,4 
mil i mildt sagt varierende både vær og terreng. 
Men, That’s the Beauty of it :-) Vi fikk både sol, 
vind og godt med regn på turen som gikk på fin 
merka sti hele vegen. Varder og merking ble  
behørlig sett på og kommentert undervegs av Bella 
og Ole, og vi som ikke hadde vært med på som-
merens dugnadsarbeid ble det nyttig og morsom 
info å ta med seg videre. Vi ankom Nørdstedalseter 
på ettermiddagen og ble varmt tatt i mot av vert-
skapet  samt  Breheimen OK’er Niels og Marit.  

Lørdagen var vi en fin gjeng som fikk en rundtur i Fortunsdalen med Niels som glimrende, lokalkjent guide med 
gode historier på løpende bånd.  

Ole, Kristin og Marius på ruta mellom Sognefjellshytta og Nørdstedalseter 

Bella, Marius, Ole, Toon, Kristin, Niels og Christian på tur i Fortunsdalen, hvor vi også 

tyvstartet med litt sprudelwasser i lunchen. Er det premierehelg så er det premiere-

helg :-)  

https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCltQpbAFlJ6cP6afHaoAHhlQuaIuJjTOm-O6kyMPb9UTdM0hY_rI7HEvMjxhV2GwkgrszBn77uSUEn&dti=390709174294048&hc_location=group
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På kvelden over alle kvelder ble hytta 
pynta som den aldri har vært pynta før, 
med rød løper, ballonger, bannere, stæsj, 
gull og glitter. Alle tok på seg sin fineste 
stas, så i dress, kjole, høye hæler og  
dynka i godlukt var vi klare for den store 
filmpremieren der Bella sto for en  
fantastisk flott intro presentasjon og 
en 2,53 minutter lang innholdsrik film fra 
sommerens dugnadsuke for de 4 flotte i 
dugnadsgruppa i Breheimen.  

 

God stemning på den røde løperen og under den 4–retters middagen. Vertskapet på Nørdste-

dalseter, med Maj Britt Finskud  i spissen, hadde satt opp en lekker 4-retters premieremeny 

Filmen var både humoristisk laget og nydelig  
filmet, og vi fikk virkelig se hvor mye hardt arbeid 
som ble lagt ned for å få til dette, både av  
forberedelser og hardt fysisk arbeid undervegs. Det 
er imponerende at så mye blir gjort av så få. Alle 
som  ferdes i fjellet vet hvor utrolig viktig denne inn-
satsen er, for mange! Det ble stående applaus, gode 
ord og champagnekorkene spratt til himmels etter-
på.  
 
Søndag rakk vi en rask tur oppom Fuglesteg fra  
Fortun – også det en nydelig plass vel verdt å være 
innom.  
Vel blåst - takk for at jeg fikk lov til å være med. 
 
Filmen kan ses på https://vimeo.com/446720717 

Under middagen var det taler og utdeling av  

«Golden Globe of Breheimen» 
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Den aktive og innovative brugjengen har begynt med off-season    
trening. Treningen kan beskrives som «DNT style boot camp»,  
og foregår i forhold til smittevernreglene.  
 
Brugeneral Kristian Stoll sier at det er flere grunner til at han dro  
i gang treningen; vi er inne i en mørk, litt tung årstid, og mange av 
oss har en utfordrende hjemmekontor situasjon med mindre  
bevegelse og lite sosial kontakt. Men ikke minst håper han at  
treningen kan gi både grunnlag og inspirasjon til mulig  
gjennomføring av dugnader til sommeren med minst mulig bruk  
av motorisert ferdsel. Må vi bruke helikoptertransport, eller kan 
vi finne en måte å transportere materialer og verktøy inn i fjellet 

Tekst: Bella Engen 

Foto: Kristian Stoll 

Brugeneral Kristian Stoll i farta på Walk-in-the-park 

De ivrige brubyggerne møtes fredager kl. 07:00 i et parkområde i Oslo.  
Kristian kommer kjørende med en tilhenger fylt med dugnadsinspirerte tunge 
ting, slik som vanndunker, metall stenger, tømmerstokker og helikopterhiv-
stropper. Tilhengeren blir tømt, og treningen begynner med lett gange rundt om  
i parken med en vanndunk i sekken. Så veien var ikke lang til å kalle treningen 
Walk-in-the-park :-) 
 
Etter oppvarming er det bakkeintervall 
med bæring av tunge ting.  Sekkene  
beholdes på, og i tillegg er det bæring av 
vanndunker og tømmerstokker eller  
sleping av lodd opp en bakke i økt  
tempo. Pusten høres godt fra alle på  
toppen av bakken! 

Klassiske dugnadsting som blir brukt i 

de forskjellige treningsøvelsene 

Deretter er det klart 
for sirkeltrening.  
Stasjonene har navn 
som «Dugnader’n» 
eller «Bruløftet», og 
innsatsen er  
upåklagelig på alle 
stasjoner. 

«Walk-in-the-park» er blitt en populær, morsom, effektiv og flott ukentlig aktivitet for 
mange av brubyggerne i Oslo området. Treningen bidrar ikke bare til bedre fysisk form, 
men også til å øke motivasjonen til dugnadsesongen 2021.  
 
«Walk-in-the park» blir per i dag bare arrangert i Oslo området, men Kristian oppfordrer 
andre brubyggere rundt om i landet til å starte en lokal «Walk-in-the-park» gruppe. 

Øystein Revheim i aksjon  

på «Dugnader’n»  
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Vi har mottatt den triste meldingen at Stein Sørum har gått bort. 

Stein var en fjellets og en skogens mann.  

Han hadde vært bonde i sitt yrkesaktive liv og meldte seg inn i 

dugnadsgruppa da han pensjonerte seg. Stein ble i sin periode 

meget sentral i dugnadsgruppa. Han ble raskt  en populær  

dugnadsleder og det var alltid rift om å få plass på hans  

dugnader. Stein satt i styret i dugnadsgruppa fra 2004 til 2009 

og var områdekontakt i Rondane/Ringebufjellet fra 2009 til 

2014.  

Stein var også instruktør på flere vardekurs. 

 

 

Mange i Dugnadsgruppa har uttrykt noen minner: 

• Trist budskap, han vil bli savnet 
• Han var som grunnfjell, kunne alltid stole på han 
• Takk for alt du lærte meg 
• Stein var en lun og fin mann 
• Stein var en trygg og god, populær og kunnskapsrik turleder 
• Han gjorde inntrykk 
• Stein var en lun, lyttende og inkluderende mann  
• Stein gledet seg over å kunne bidra 
• Stein etterlater mange gode minner 
 

 
Vi lyser fred over Steins minne.  
 

Lise Havik 

inspektør i Dugnadsgruppa 

 

Stein Sørum – til minne 
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Referat fra årsmøtet i dugnadsgruppa 10. oktober 2020. 
 

 

 

Møtet ble holdt på Kobberhaughytta og 34 medlemmer av dugnadsgruppa deltok. 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 2. Konstituering. Valg av ordstyrer 

Leder av dugnadsgruppa, Ole Henrik Brekke, erklærte årsmøtet for åpnet. Vidar Falck ble valgt til ordstyrer og 

Lise Havik til sekretær. Bella Engen og Eirik Holtung ble valgt til å underskrive protokollen.  

 

Sak 3. Årsmelding 

Årsmeldingen ble lest opp av Vidar Falck. Det var anledning til å stille spørsmål underveis og det var  

kommentarer til følgende saker:  

Hyttedugnaden på Iungsdalshytta ble først avlyst, deretter gjennomført over to uker nå i høst.  

Ikke fullførte vardedugnader fra i år settes opp på nytt neste år.  

Det ble stilt spørsmål om aktivitet i dugnadsgruppa og på dugnader neste år og administrasjonen planlegger 

som det blir et normalår.  

 

Sak 4. Økonomioversikt 2019 

Vidar presenterte økonomioversikten for 2019 og gikk samtidig gjennom budsjettet for 2020. Her har all  

inntekt falt bort siden det er egenandel for deltagelse på samlinger og kurs. Pga covid 19 har alle  

arrangementer i dugnadsgruppa, unntatt årsmøtet, blitt avlyst. Kostnadene har blitt sterkt redusert pga lavt 

aktivitetsnivå og det kan se ut som ca tre fjerdedeler av tildelte midler ikke blir brukt i år. Det er ikke mulig å 

overføre disse midlene til neste år. Det lages budsjett for 2021 i disse dager.  Disse midlene er øremerket drift 

av dugnadsgruppa og har ingenting med spillemidler til dugnader å gjøre. Det lages et eget budsjett for  

dugnader og tildelte spillemidler bokføres som tilskudd i foreningens økonomi.    

 

Sak 5. Innkomne forslag 

Det var ikke kommet noen forslag til årsmøtet.  
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Sak 6. Valg 

Det ble kommentert at det var feil årstall i overskriften; det skulle stått perioden 2020 – 2021.  

 

Vibeke presenterte valgkomiteens innstilling. I styret var Ole Henrik Brekke og Bjørn Lindgren på valg.  

Iva Vignjevic var innstilt som ny leder. Marit Aagaard og Kari Fiskaa rykker begge opp fra varaplass til å bli  

styremedlemmer, henholdsvis for to og ett år. Bjørn Miljeteig-Olssen ble valgt til varamedlem for to år og  

Alf Fagersand til varamedlem for ett år. Det var ingen motkandidater, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.  

 

I valgkomiteen var Helge Røed på valg. Styret hadde en ny kandidat til valgkomiteen, men vedkommende trakk 

seg rett før årsmøtet. Det ble derfor spurt på årsmøtet om noen kunne tenke seg å tre inn. Det kom forslag på 

Niels Aagaard som takket ja for perioden 2020 – 2023.  

 

 

Før årsmøtet ble avsluttet, ble Ole Henrik Brekke takket av for mange års innsats i styret. 
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Alvdal Vestfjell  Gunnar Vestby  Moskusvn. 2,  

2406 Elverum  

P: 62 41 37 06 

M: 91 30 80 88  

gunnar@vestby.as  

Rondane/Ringebu  Thorleif Maudal 

(fratrer 31.12.2020) 

Flesåsvn. 6C  

0860 Oslo 

M: 91 35 35 27  thorleif.maudal@ 

vikenfiber.no 

Femundsmarka  Siri Storrøsten Brydalen 

2500 Tynset 

M: 90 94 00 42  sstorro@online.no 

Langsua Svein Barkenæs  Vibesgt. 25 

0356 Oslo 

M: 91 36 95 18  svebark@gmail.com  

Jotunheimen  

øst  

Kari Alvim Ulsrudgt.16D,               

0687 Oslo 

M: 45 50 26 35 karalvi @online.no 

Jotunheimen  

vest  

Steinar Lauritzen Makrus Thranesvei 8 B, 

1470 Lørenskog 

M: 99 70 52 61 steinar.lauritzen@ 
icloud.com 

Breheimen  Niels Aagaard (ny mail)       

Marit Lindås Aagaard 

Utem, 7342 Lønset  
Hammerbekkvegen 
251, 7342 Lønset 

M: 40 24 36 96  

M:93 22 77 08 

nielsgunner@gmail.com 

maritlaa@gmail.com 

Skarvheimen  Ole Henrik Brekke  Hengslevn. 3,  

3515 Hønefoss  

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

Hardangervidda  

øst  

Jan-Petter Røisgaard Nils Huusgt. 11    

0482 Oslo 

M: 93 08 42 82  janpetter2@gmail.com 

Hardangervidda 

vest  

Helge Røed  Bjørndalsveien 38 

4993 Sundebru  

M: 90 86 80 01  helgroee@online.no  
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Iva Klara Vignjevic Strykenenga 26 

2743 Harestua 

M: 91 72 80 55  ivaklaraa@gmail.com 

 

Vidar Falck Nordåssløyfa  8,  

1251 Oslo 

M:  96 01 70 67 vidar_falck@getmail.no 

Marit Aagaard Hammerbekkvn 

251, 7342 Lønset 

M: 93 22 77 08 maritlaa@gmail.com 

  

Kari Fiskaa Golfstubben 10 

0757 Oslo 

M: 97 61 24 42 karfi@online.no 

Bjørn Miljeteig-Olsen St. Olavs gate 10A 

2004 Lillestrøm 

M: 909 041 600 bmil@online.no 

Alf Fagersand Trandumveien 14 

1940 Bjørkelangen 

M: 41 46 95 55 alfager144@live.no 

Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru 

M: 95 16 66 76 

A:  22 82 28 00 

lise.havik@dntoslo.no  

mailto:hir@thommessen.no



