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Fra Eineåsen i  
vestre Bærum. 
Midt i bildet ser 
vi Ståvivannet og 
til høyre ser vi 
Skuibakken, landets 
eneste fredete 
hoppbakke.
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 Bærum Turlag har hatt et godt 
 arbeidsår. Medlemstallet har økt. Turer, 
 arrangementer og dugnadsinnsats har også 
hatt en fin økning. Administrasjonen er  styrket 
ved at vi nå har en halv stilling  
knyttet til vår virksomhet. 

Arbeidsfordelingen i styret fungerer godt.  
Det har vært et fornuftig trekk å gjøre  
styrets arbeid prosjektorientet. Det har  
skapt  effektivisering og klare ansvarslinjer i 
styrets arbeid. Handlingsplan for perioden 
2016-2018 er utarbeidet.  Stiryddergruppene 
utfører mye bra arbeid. Fornyelsen av 
kulturminne skiltene i Bærumsmarka er  
langt kommet og blir avsluttet i 2016. 
Sammen med DNT Oslo og Omegn har vi 
inngått en langsiktig avtale med Bærum 
 kommune om leie av Svartvannshytta. 
Likeledes er vi sterkt inne når det gjelder 
tilsyn og bruk av Nedre Gupu. 

I næringslivet er Bull Ski & Kajakk og Dreyers 
Forlag Oslo gode samarbeidspartnere.

Lagets økonomi er god.

Einar Skage Andersen
Bærum Turlag, leder

Fin gjeng med  
turledere på sosial  
tur til Østernvann.

LEDER HAR ORDET
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DAGSORDEN
 

1. Godkjening av innkalling og saksliste 

2. Årsrapport 

3. Regnskap og budsjett 

4. Forslag til endring av vedtekter 

5. Andre saker fremmet av medlemmer eller styret 

6. Valg 

7. Valg av valgkomite 

 

VIRKSOMHETSRAPPORT 2015 

ORGANISASJON 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder: Einar Skage Andersen. 
Styremedlemmer: Tor-Herman Næss,  
Liv Frøysaa Moe, Gunnhild Holmen,  
Trine Hansson, Erlend Haaverstad,  
Even Sjølie (konstituert av styret fra 25. august). 

Einar Skage Andersen, Trine Hansson og  
Erlend Haaverstad er valgt fram til årsmøtet i 2017.  
De øvrige er på valg i 2016.

Styrets leder er medlem i rådet i  
DNT Oslo og Omegn. 

 
ANSATT 
Ellen Kr. Næsje er fra 10. august 2015 
tilsatt i 50 % stilling.

ÅRSMØTE 15. MARS 2016
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8 meter Klatre- 
tårn var populært  
på Sæteren under 
åpningen av  
låvebygningen  
på Sæteren Gård.

Ordføreren 
oppfordret alle 
barn til å ta en 
«Natt i naturen»  
under lavvo-
åpningen på 
Nedre Gupu.
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MEDLEMMER
Pr. 1.11.2015 har Bærum Turlag 9968 
 medlemmer som er en økning på 254 
fra ifjor. Vi har økning i alle medlems-
kategorier bortsett fra barn der det er  
ett medlem færre. 
 
Siden starten i 2011 har Bærum Turlag  
økt medlemstallet med 458. I lagets 
 handlingsplan for perioden 2016-2018  
er målet at vi skal nå 11 000 medlemmer  
innen 2018. 

MØTEVIRKSOMHET
Det har vært avholdt 10 styremøter. 
 Prioriterte saker i styrets arbeid har vært:

1. Utarbeide og gjennomføre årets tur-  
 og arrangementspogram.

2. Utarbeidelse av handlingsplan for  
 perioden 2016-2018 (se vedlegg til slutt  
 i årsrapporten).

3. Posisjonere oss overfor Bærum  
 kommune når det gjelder samarbeid  
 og videreutvikling om bruk av Nedre  
 Gupu og Svartvannshytta. 

4. Vedlikeholde og videreutvikle vår  
 digitale plattform.

5. Videreutvikle samarbeidet med  
 frivillige organisasjoner, media,  
 næringslivet og kommunens  
 administrasjon og politiske miljø.

6. Konsolidere og viderutvikle arbeidet  
 i Barnas Turlag Bærum. 
 
 
 

7. Støtte opp om arbeidet stiryddings- 
 gruppene gjør med å gjennomføre  
 stiplanen for Bærumsmarka.

8. Støtte opp om arbeidet som gjøres i  
 komiteen som utarbeider lagets   
 tur- og arrangementsprogram.

9. Styrke samarbeidet med Sæteren gård.

Det er gjennomført i alt 256 aktiviteter i 
kategorien dugnad; 51 knyttet til komité- 
og styrearbeid, 60 til stirydding og  
merking og 145 til turledelse/instruksjon.

Totalt er det utført 6011 dugnadstimer. 

FRILUFTSLIVETS ÅR
I tillegg til faste arrangementer, som f.eks 
Kom deg ut-dagen, er en rekke arrange-
menter spesifikt knyttet til Friluftslivets 
år gjennomført. Vi trekker blant annet 
fram følgende:

Åpning av Friluftslivets år på Sæteren gård.
Natt i naturen-arrangementene. 
Åpning av lavvoen på Nedre Gupu. 
Åpning av låven på Sæteren gård. 
Overtakelse av Svartvannshytta. 
 

DEN STORE TURDAGEN 
Den store turdagen ble arrangert søndag 
6. september og er et nytt arrangement 
i regi av turlaget og er tenkt å bli en 
årlig foreteelse. Idéen er å få flest mulig 
av  Bærums befolkning ut på tur. Vi 
 opprettet startsteder ved fire utgangs-
punkter i Bærumsmarkas randsone; 
Burudvann, Øverland, Skytterkollen og 
Fossum. Her ble de frammøtte fulgt av 
en turleder fram til Brunkollen. Det var 
også satt ut natursti langs merket sti fram 
hit. På Brunkollen var det  aktiviteter og 
underholdning.  Helga Samseth  fortalte 
eventyr for de små i lavvoen, og Per 
 Vollestad  underholdt de voksne med viser 
fra marka fra krigens dager. Vi betrakter 
arrangementet som svært vellykket. Det 
er stor enighet om at det var omkring 
1 500 til stede i løpet av de timene 
arrangementet varte. Brunkollen solgte i 
hvert fall over 1000 vafler og skolebrød. 
Samarbeidet med Brunkollen vil fortsette 
ved framtidige arrangementer. Den store 
turdagen ble i år arrangert samtidig med 
Kom deg ut-dagen.

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 +/-

Livsvarig 373 383 382 372 380 +8

Hovedmedlem 4120 4150 4087 4077 4148 +71

Student 289 296 332 305 318 +13

Skole 654 661 655 703 702 -1

Honnør 999 1048 1137 1224 1279 +55

Husstand 1905 1969 2008 2073 2145 +72

Barnas Turlag 1170 1039 975 960 996 +36

I alt 9510 9546 9576 9714 9968 +254

Medlemsverving 
og oppfordring  

til familie- 
medlemsskap.

Grilling av 
pinnebrød på 

Kom Deg  
Ut-dagen.
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ÅPNING AV LÅVEN PÅ SÆTEREN
DNT Oslo og Omegn v/Barnas Turlag 
åpnet 20. september den nye låven på 
Sæteren gård. Bærum Turlag bidro med 
informasjonsstand og funksjonærer ved 
de ulike aktivitetspostene som ble tilbudt 
under arrangementet. Åpningen var 
svært vellykket. Tellevante funksjonærer 
mente at omkring 1 500 mennesker var 
til stede i løpet av dagen. Av notabiliteter 
ved åpningen nevnes Bærums ordfører 
og styreleder og daglig leder i DNT Oslo 
og omegn. Sæteren gårds store mésen, 
Olav Thon, som har betalt låven, var en 
selvsagt hedersgjest.

KOM DEG UT-DAGEN VINTER OG HØST
Vinterens Kom deg ut-dag ble arrangert 
første søndag i februar på Nedre Gupu. 
Det vrimlet av familier i gapahukene og 
rundt bålplassene, og det var liv og røre i 
akebakken. Fra Franskleiv var det satt ut 
natursti og ved fullføring av den var det  
en fin premie å hente. 

Høstens Kom deg ut dag ble arrangert 
på Brunkollen og var i år et felles-
arrangement med Den store turdagen  
(se ovenfor).

EKSTERN REPRESENTASJON OG 
 MØTEVIRKSOMHET
Bærum Turlag har blant annet vært 
 representert følgende møter,  konferanser, 
seminar og arrangementer:

Bærum Idrettsråd   
Ferdigstillelse av nytt turkart over  
Bærumsmarka

Bærum kommune    
Møter om Nedre Gupu og Svartvannshytta

Bærum kommune   
Åpning av turvei Hagabråten

Bærum natur- og friluftsråd  
Årsmøte

Bærum natur- og friluftsråd  
Stiseminar

Bærum naturvernforbund  
Markaseminar

DNT Oslo og Omegn   
Årsmøte

DNT Oslo og Omegn   
Lokallagsseminar

DNT Oslo og Omegn   
Høstmøte

DNT Oslo og Omegn   
Frivillighetsfest på Sæteren

DNT sentralforeningen   
Stikonferanse

DNT sentralforeningen  
Turkonferanse 

KURS
Det er i løpet av året utdannet 16 nye 
turledere. 3 kurs ble avholdt i samarbeid 
med DNT Oslo og Omegn på Nedre 
Gupu. På disse kursene hadde Bærum 
turlag 5 deltakere. I tillegg arrangerte 
vi et eget kurs i oktober med 11 del-
takere. Disse har fullført det såkalte 
nærtur lederkurset som også inkluderer 
 ambassadørkurset, som gir en enkel 
kunnskaps innføring i DNTs virksomhet.

Kursansvarlige på kurset i oktober 
var Reidar Karlsen med assistent Dag 
 Lindbäck-Larsen.

Bærum turlag har i perioden 2013-15 
utdannet 42 turledere i egen regi. Noen 
av våre medlemmer har også gått på kurs 
arrangert av DNT Oslo og Omegn. I alt 
er nærmere 50 nye turledere rekruttert 

til turlaget. Detter er i tråd med turlagets 
handlingsplan der målet var å utdanne 50 
nye turledere inne utløpet av 2015.

Nyutdannete turledere innlemmes i 
 Bærum Turlags turlederstab og vil etter 
hvert lede egne turer eller delta som 
 assistenter på turer med mer erfarne 
ledere.

DNT Oslo og Omegn har i 2015 arran-
gert tre turlederkurs (og 2 GPS kurs) 
med base på Nedre Gupu.  Den  gamle 
husmannsplassen viser seg å være 
 velegnet til denne kursvirksomheten 
som følgelig vil bli oppprettholdt av både 
Bærum Turlag og DNT Oslo og Omegn. 
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Trilleturer hver 
torsdag kl. 10.30. 
Her fra Fossum 
til Bogstad Gård.
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SAMARBEID
Bærum Turlag har i løpet av året videre-
utviklet det gode samarbeidet med andre 
organisasjoner og offentlige myndigheter. 
Her nevnes DNT Oslo og Omegn og 
spesielt Barnas Turlag på Sæteren gård, 
politikere og administrasjon i Bærum 
kommune, Asker Turlag, Bærum natur- 
og friluftsråd og Bærum idrettsråd. I 
 næringslivet har vi en samarbeidsavtale 
med Bull Ski & Kajakk som vi arbeider 
med å videreutvikle. Ny samarbeids-
partner fra høsten er Dreyers Forlag, Oslo. 

BARNAS TURLAG
Christian Fuchs flyttet til Drammen og 
gikk ut av styret i mars. Dermed mistet 
Bærum Turlag den personen som har 
vært mest aktiv i Barnas Turlag. 

Siden vi har hatt få frivillige i Barnas 
Turlag, måtte vi sette opp et antall turer 
og arrangementer i vårt turprogram 
for 2015 som var gjennomførbart uten 
Christian som ressursperson. Det sto 
derfor færre ordinære arrangement i 
Barnas Turlag på programmet i 2015. 
Til gjengjeld lovte vi en natt i naturen i 
måneden som skulle være et tilbud for 
alle, både voksne og barn.

Erlend Haaverstad og Even Sjølie ble 
valgt inn i styret og heldigvis var begge 
småbarnsfedre og ville jobbe videre 
med Barnas Turlag. Fra høsten ble en ny 
arbeidsgruppe etablert i Bærum Turlag, 
bestående av to styrerepresentanter 
(Erlend og Even) og to eksterne, Signe 
Riemer-Sørensen og Martin Lentz som 
begge har vært trilleturledere. Denne 
gruppen gjennomførte de siste turene 
på 2015 programmet inkl. natt i naturen 
og har arbeidetet med neste års Barnas 
Turlags program. 

Det er alt i alt blitt et vellykket år for 
Barnas Turlag i Bærum. Fordi det var 
friluftlivets år hadde vi en del ekstra 
arangementer for familier som åpning 
av friluftslivets år i samabeid med DNT, 
åpning av lavvo på Nedre Gupu i samar-
beid med Bærum kommune og åpning av 
låven på Sæteren i samarbeid med DNT 
Oslo og Omegn. Alle med god presse-
dekning og god deltakelse. Vi startet også 
året med nesten 300 deltakere på vinter-
turen til Bergsprekken og Isslottet. Det 
er fjerde året vi har denne stemningsfulle 
turen til vestenden av Østernvann. Den 
store turdagen var en nysatsing i 2015 
og var en stor suksess med yrende liv på 
vollen utenfor Brunkollen. Også Grøss 
og Gru på Nedre Gupu var vellykket 
med spøkelsessti gjennom skogen, huset 
på Nedre Gupu som var gjort om til 
spøkelses hus og grønn drikke med røyk 
(tørris) ble servert over bålet.

Natt i naturen var en sentral del av 
åpningen av Frluftslivets år på landsbasis. 
Bærum Turlag deltok sammen med DNT 
på Sæteren Gård i januar. Vi syntes ute-
overnatting var en så god idé at vi valgte 
å videreføre dette med en natt i naturen 
i måneden. Alle uteovernattingene med 
forskjellig tema som hodelykttur, solopp- 
og nedgangstur, bærplukking, stjernekik-
king mm. Deltakelsen har vært varieren-
de med alt fra 0-45 frammøtte. Konseptet 
er likevel så godt og turene så flotte at vi 
velger å viederføre dette i 2016.

Noen arrangement har vært mindre 
vellykket som ski- og akedag som ble 
arrangert fra vår side, men dessverre med 
toppen 20 deltakere. Det var regn og 
dårlig skiføre den dagen, samt kollen-
søndag. Nissemoro på Sæteren greide vi 
heller ikke gjennomføre og lot DNT Oslo 
og Omegn overta arrangementet. Vi stilte 
med frivillige.

Det er også blitt laget en facebookgruppe 
for Barnas Turlag på lik linje med trille-
turgruppen som skal bli en møteplass for 
friluftsfamilier i Bærum og en kanal for å 
markedsføre programførte turer og ekstra 
turer med Barnas Turlag i Bærum.  

MEDIA
I pressen har Budstikka også i år vært 
turlagets viktigste samarbeidspartner.  
Vi har et utmerket samarbeid med avisa 
og har fått bred dekning av mange av våre 
arrangementer og turer. Blant mye nevnes 
her Kom deg ut-dagen i februar og septem-
ber, Den store turdagen i september og våre 
kulturvandringer som har fått økonomisk 
støtte fra Bærum kommune. Yogakursene 
på Nedre Gupu under ledelse ved Kaisa 
Hafredal har også fått bred omtale og deri-
gjennom belyst det brede utvalg av turer og 
arrangementer som Bærum Turlag tilbyr. 
Vi føler at vi gjennom Budstikka har fått 
vist at turlaget er en viktig premissleveran-
dør for det enkle friluftslivet i Bærum.

Vi ønsker spesielt å framheve det gode 
samarbeid vi har med journalist Torgeir 
Strandhagen.

Samtlige turer og arrangementer er også 
blitt bekjentgjort i Hva skjer-spalten i 
Budstikka.

Samarbeidet med Bærumsavisen har i løpet 
av året utviklet seg svært positivt. Vi har fått 
bred dekning når det gjelder åpningen av 
lavvoen på Nedre Gupu, og vi var en viktig 
premissgiver for stoffet som ble presentert 
i forbindelse med åpningen av den nye 
turveien på Hagabråten. Turlaget har ved to 
anledninger fått tildelt i alt kr. 30.000.- fra 
Bærumsfondet som forvaltes av Bærums-
avisen. Bidragene er brukt til innkjøp av 
reinskinn til lavvoen på Nedre Gupu og til 
nytt utstyr på Svartvannshytta.

Pizzabaking  
på Sæteren  
Gård med  
Barnas Turlag.

Fra åpningen 
av Friluftslivets 
år med natt i 
naturen.
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NETT OG SOSIALE MEDIER
Det er blitt publisert 102 artikler på 
bærumturlag.no. Det er sendt ut ca 2 
nyhetsbrev i måneden og noen flere i 
høysesongen. Banneret øverst på siden 
skiftes jevnlig for å fremheve nyheter  
og aktualiteter. 

Trilleturgruppen på facebook har mye 
aktivitet og hadde ved utgangen av året 
296 medlemmer. I løpet av året er det 
blitt tradisjon å poste minimum et bilde 
på gruppa fra hver tur, slik at de som 
ikke var med ser hva de gikk glipp av. 
 Facebookgruppen til Bærum Turlag har 
noe aktivitet og det postes jevnlig info om 
kommende turer og enkelte ganger referat 
og bilder. Mot slutten av året ble det opp-
rettet en egen gruppe for Barnas Turlag 
og vi håper denne skal blomstre i løpet av 
Familieåret 2016. Vi regner med at mange 
i trillegruppa blir med over i barnegruppa 
etter hvert som barna vokser.

Mot slutten av året startet arbeidet med 
nye hjemmesider i nye sherpa med 
hjelp fra markedsavdeligen i DNT Oslo 
og Omegn. Disse sidene skal lanseres i 
januar 2016.  

NEDRE GUPU
Samarbeidsavtalen med Bærum  kommune 
om turlagets bruk og tilsyn på Nedre 
Gupu ble fornyet med to nye år fra  
1. september 2014.

Tilsynet innebærer at medlemmene i 
 lagets styre har hver sin uke der man 
utfører enkle vaktmestertjenester og 
 rapporterer ukentlig til Bærum  kommune. 
Større  reparasjoner og vedlikeholds-
arbeider foretas av kommunen.

Nedre Gupu er blitt en fulltreffer for det 
enkle friluftslivet i Bærum. Gapahukene 
og bålplassene brukes i fullt monn av 

 allmennheten. Ja, på travle dager kan man 
nærmest oppleve små kødannelser for å få 
grillet pølser og varmet kaffekjelen.

Kom deg ut dagen (vinter) 2. februar ble ar-
rangert med samlingsplass på Nedre Gupu.

Hovedhuset er i helger brukt til 
flere yogakurs, og Bærum Turlag har 
 arrangert grunnleggende turlederkurs/ 
ambassadørkurs. 

I løpet av året er det satt inn sittebenker 
på kjøkkenet i hovedhuset. Gardiner er 
i ferd med å bli hengt opp, og bokhylle 
med markalitteratur er opprettet.

Ellers er å si at det er utarbeidet en egen 
utviklingsplan for Nedre Gupu som en 
del lagets handlingsplan for 2016-2018.  
Ansvarlig for oppfølging av planen er 
Tor-Herman Næss i turlagets styre.

Etter avtale med Bærum kommune har 
turlaget ansvar for utleie av hovedhuset. 
Inntektene ved dette pløyes tilbake til 
vedlikehold av huset. Utleie av lavvoen 
forestås av Bærum kommune. 

SVARTVANNSHYTTA 
DNT Oslo og Omegn/Bærum Turlag 
 inngikk i september en langvarig kon-
trakt med Bærum kommune om leie av 
Svartvannshytta. Til stede ved overtakelsen 
var Bærums ordfører, skogsjefen, daglig 
leder i DNT Oslo og Omegn og flere fra 
styret i turlaget. Hytta vil bli offisielt åpnet 
i mai/juni 2016 med stor festivitas og 
forhåpentligvis med mange turgåere til 
stede. Fram til da vil hytta gjennomgå en 
betydelig ansiktsløfting med skifting blant 
annet av senger, møbler, kjøkkenutstyr 
osv. Svartvannshytta vil bli innlemmet 
som en selvbetjeningshytte i DNT Oslo og 
Omegns hyttenett i Oslomarka. Styre-
medlemmer i turlaget, Erlend Haaverstad 

og Even Sjølie har gjennom  høsten og 
vinteren vært drivkrefter i opprustingen 
sammen med en representant fra DNT 
Oslo og Omegn.  Bærum Turlag betrakter 
Svartvannshytta som «sin hytte» hvilket 
medfører at hyttetilsyn og dugnadsgjeng vil 
bli rekruttert blant turlagets medlemmer. 
Turlaget har avsatt en betydelig pengesum 
til opprustingen. I den forbindelse retter vi 
en stor takk til Vennskapsforeningen Norge 
Frans Josefs land ved arbeidende styreleder 
Nils U. Hagen som har bidratt med et stort 
pengebeløp til istandsettingen. 

NATUR- OG KULTURMINNESKILTING
Bærum Turlag og Skiforeningen søkte 
sammen om tilskudd til arbeidet med 
oppdatering og utskifting av kulturminne-
skiltene vi arvet fra Bærumsmarkas Ven-
ner i 2014. Prosjektet fikk innvilget 35.000 
kroner fra Akershus fylkeskommune til et 
toårig prosjekt. Alle kulturminnepostene 
er befart. I løpet av 2015 har Bærum Tur-
lag og Skiforeningen revidert og oppdatert 
tekstene på ca 20 skilt. Skiforeningen har 
trykket opp og foliert skiltene.  Det første 
skiltet ble satt ut til Den store turdagen/
Friluftslivets år 2015 på Brunkollen  
6. september.  Bærum Turlags  stiryddere 
tok på seg arbeidet med å bytte ut de 
gamle tekstene med de nye ferdigstilte. De 
resterende ca. 30 skiltene er revidert og 
oppdatert, og skal trykkes opp og folieres 
før de også settes ut i marka våren 2016.  

Bærum turlag er så vidt kommet i gang 
med utkastet til et hefte med  omtale 
av de ca. 50 kulturminnepostene i 
Bærums marka.  Heftet skal trykkes opp 
i ca. 5.000 eksemplarer. De skal være i 
firefarget trykk og illustreres med foto, 
tegninger, kart med inntegnede løyper 
og stier. Vi arbeider for at denne delen av 
prosjektet skal være i mål innen utgan-
gen av 2016. Ansvarlig for prosjektet er 
Liv Frøysaa Moe, styremedlem i turlaget.

Befaring  
kulturminne- 

skilt. Her 
Haslumseter 

kapell.

Svartvannshytta.
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SÆTEREN GÅRD
Samarbeidet md Sæteren gård er i ferd 
med å etablere seg som en del av Bærum 
Turlags virksomhet.  Av mange arrange-
menter vi var med på i 2015, trekker vi 
spesielt fram åpningen av friluftslivets 
år i januar og åpningen av den nye låven 
i september.  Vi ønsker å videreutvikle 
samarbeidet med bestyrerparet, og vår 
ambisjon er også å få etablert Bærum 
Turlags faste kontor på Sæteren. 

GRÅTASSEN
Thomas With i DNT Oslo og Omegn 
 ønsket seg en Gråtass til Sæteren. Han 
mente vi skulle høre lokalt om noen 
kanskje hadde en Gråtass støvende bort 

på låven som kunne doneres til Sæteren 
Gård. Bærum Turlag fikk noen ord på 
trykk i Budstikka og det tok ikke  mange 
dagene før Andreas von Rozycki fra 
Grønt og Rent på Vøyenenga ringte og 
ville gi oss 15.000,- så vi kunne kjøpe 
en fin Gråtass på Finn. Så ble gjort og 
19.august, dagen før åpningen av den nye 
låven, ble en staselig, nyrenovert Gråtass 
kjørt inn til Sæteren. Den skal barn få 
klatre og leke på og kanskje får den kjøre 
rundt etter hvert med en henger med 
høyballer og glade barn. Vi er nemlig 
blitt lovt en henger til Gråtassen etter-
hvert. En stor takk fra Bærum Turlag til 
 Andreas von Rozycki fra Grønt og Rent. 

STIRYDDING
Bærum Turlag har stiryddingsgrupper 
i Bærumsmarka, Vestmarka nord og 
Kroskogen sør. Egen stiryddingsgruppe 
er i ferd med å etablere seg i Kolsås- 
Dæliområdet. Gruppene har i alt utført 
1622 dugnadstimer mot 1463 timer i 
2014 og 838 timer i 2013. Utover dette 
er det hittil utført 62 dugnadstimer på 
turskiltprosjektet fra metrostasjonene på 
Kolsås, Gjettum og Valler og ut i Kolsås- 
Dæliområdet. 

Det er nå 145 km med blåstier i 
 Bærumsmarka inklusive Kolsås-Dæli, 
48 km i Vestmarka nord og 95 km på 
Krokskogen sør. 

Utskifting av skilt i Bærumsmarka har 
skaffet turlaget en ekstra inntekt også i 
år. Gamle skilt er populære suvenirer, 
og vi har på arrangementer i Sandvika, 
Nedre Gupu og på Sæteren gård solgt 
utskiftede stiskilt for en del tusen kroner. 
 
Detaljerte rapporter fra stiryddings-
gruppene finne som vedlegg bak i 
 årsrapporten. 

KULTURVANDRINGER
Våre kulturvandringer har hatt hyggelig 
tilslutning med deltakerantall mellom 
10 og 30. Turene fikk økonomisk støtte 
fra Bærum kommune på kr. 14.000.-. 
Tilbudet omfattet i år rundtur på Tanum-

platået (ny), kulturvandring i Dælivanns-
området, Lysakerelva for engelsk-/tysk-
språklige (ny), kulturlandskap på Rognlia 
gård og Kjaglidalen naturreservat, fra 
topp til topp rundt Bærums Verk (ny), 
over topper og myrer syd på  Krokskogen 
med gårdshistorie på  Kampeseter (ny),  
Sandvikselva fra Løkke bru til  Wøyen 
gård (ny) og kulturvandring på  Lagåsen.   
Av disse måtte to turer avlyses. 
 Kunnskapsrike turledere hr vært Liv 
Frøysaa Moe, Gunnhild Holmen, Trine 
Hansson og Einar Skage Andersen. 

MEDLEMSKVELDER
Et nytt tilbud til våre medlmmer er 
medlemskvelder. Det første ble holdt i 
oktober med Røde Kors- og fjellveteranen 
Johan Kofstad som kåserte om «Hvordan 
Norge fjellverden ble oppdaget». Sentralt i 
kåseriet sto Slingsby og Hall, engelskman-
nen og dansken som lærte oss virkelige 
tindebestigninger. Therese Bertheau, en 
pioner blant kvinnelige klatrere sto også 
sentralt i kåseriet. Programmet var ledsa-
get av musikk av Edvard Grieg og sang av 
den legendariske Gjendine Slålien som 
Kofstad personlig hadde møtt i Jotun-
heimen omkring 1960. Tanken er at det 
skal holdes to medlemskvelder i året med 
kulrurelle emner fra skog, fjell og vidde. 
 

Bærum Turlag har 
ordinære fotturer 
hver helg gjennom 
hele året. Turene 
kategoriseres etter 
vanskelighetsgrad.
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YOGAKURS 
Det har i år også vært avholdt fire kurs i 
yoga på Nedre Gupa, tre med emne yoga 
og mat og ett med tema yoga og pust. Alle 
kurs vært fulltegnet med mange på vente-
liste der yogaøvelser er kombinert med 
turgåing. Kursansvarlig har vært Kajsa 
Hafredal. Kursene vil bli fulgt opp i 2016. 

TURPROGRAM
Programkomitéen, som ble nedsatt i 2014, 
har vist seg å være et vellykket trekk og 
presenterte for 2015 et program med i alt 
90 turer, kurs og arrangementer.  Komiteen 
har fortsatt sin virksomhet i 2015 og vil 
presentere et minst like fyldig program for 
2016. Programmet vil får 2016 være på 48 
sider og har fått preg å være et magasin. 
I tillegg til turer og arrangementer finner 
man nå også intervjuer og artikler med 
innhold fra Oslomarka. 

God samarbeidspartner om utgivelsen er 
Dreyers Forlag, Oslo.

Stor ros til komitéen som har bestått 
av Nils Mathisrud (redaktør), Trine 
 Hansson, Sidsel-Graff-Iversen, John 
Hvidsten og Einar Skage Andersen. 

TRILLETURER
Det har vært et godt år for trilleturer. 
Sascha og Signe delte turene seg i mellom 
i vinter/vårsesongen. Annenhver onsdag 
var det langtur og bæremeistur i tillegg 
til de ordinære trilleturene på torsdager. 
Det har jevnt over vært godt oppmøte, 
men varierer noe etter vær og sesong. 
Signe opprettholdt trilleturene også 
gjennom sommeren. Fra høsten overtok 
Ellen  trilleturene og Signe fortsatte med 
 bæremeisturer siste torsdag i måneden. 

Trilleturene er blitt godt kjent, det mer-
ker vi på oppmøte på turene og entusias-
men blant de som triller. Helsestasjoner 
i Bærum anbefaler også våre turer til 
barselgrupper. Trilleturflyerne 2015 har 
blitt distribuert på våre arrangementer 
og sendt til helsestasjoner i Bærum. Den 
ligger ute som pdf på våre hjemmesider 
og er blitt jevnlig sendt ut med nyhets-
brev og postet på Facebook. Det har 
vært 83 trilleturer (inkl. Bæremeisturer) 
i 2015, med 780 deltakere. 364 dugnads-
timer er utført. 

TURKART
Nyutgivelsen av turkartet Bærumsmarka 
og nedre del av Krokskogen ble ferdigstilt 
i mars. Turlaget har hatt ansvar for fast-
setting av stedsnavnene på kartet, samt 
for inntegning av de blåmerka stiene. 
Kulturtekstene på baksida av kartet samt 
framskaffing av en del fotos har også vært 
vårt ansvar. Svein Lie og Einar Skage 
Andersen har vært viktige bidragsytere 
fra turlagets side.

Utgivelsen av kartet er et samarbeid 
mellom mellom IL Tyrving og Fossum 
IF. Eystein Weltzien i Bærum idrettsråd 
har vært prosjektansvarlig. Einar Skage 
Andersen er tildelt Asker og Bærum 
Historielags litteraturpris for arbeidet 
med kulturtekster knyttet til kartet og for 
arbeidet med kulturtekster i forbindelse 
med Flaggspretten, turorineteringsopp-
legget til  ILTyrving, Bærums Skiklub, 
Haslum IL og Stabæk IF. 

SAMARBEIDSAVTALER
 
Bull Ski & Kajakk  
Samarbeidsavtalen med Bull Ski & Kajakk 
ble underskrevet i mars og har ett års 
varighet. Hovedtrekk i avtalen er at våre 
medlemmer får 20 % avslag på varer i 
Bulls butikker, våre turledere får gratis 
bekledning og vi får «give-aways» til våre 
arrangementer. I tillegg blir et pengebeløp 
overført turlaget. I Bulls butikk i Sandvika 
er det opprettet et hjørne der turlaget for 
markedsføre seg og sine produkter. Som 
motytelse blir Bull presentert på våre 
hjemmesider og arrangementer. 

Dreyers Forlag, Oslo 
Turlaget har inngått et samarbeid med 
Dreyers Forlag, Oslo ved at forlaget får 
fire sider annonser i turprogrammet 
for 2016. Som motytelse betaler de en 
del av trykkeutgiftene og utsendelse av 
programmet. I tillegg får vi overført et 
pengebeløp.

Bærum Turlag er svært fornøyd med 
avtalene og arbeider for at de skal bli 
langsiktige. 

BYFESTEN
Byfesten i Sandvika har blitt en viktig 
arena for turlaget til å markedsføre seg. 
Vi er av arrangørene tildelt fast plass i 
byparken tett ved Sandvikselva. Vi deltar 
med infotelt og informasjonsmateriell 
og selger kart, bøker og stiskilt. Det 
settes ut natursti på turveien langs elva 
som har stor deltakelse. I løpet av dagen 
passerer flere tusen mennesker  gjennom 
 Byparken. Interessen for turlagets 
 informasjonsstand er stor. 

Bærum Turlag 
arrangerer egne 

turlederkurs. 
Her fra kurs 
i oktober på 

Nedre Gupu.

Medlems- 
verving og 

informasjon  
om Bærum 

Turlag.
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Å R S R E G N S K A P

2015 2014
Medlemskontingent  325 561  315 041 
Bidrag  287 150  154 718 
Turer/arrangementer  25 056  30 600 
Skilting  10 000  -   
Div. inntekter  23 026  -   
Sum inntekter 670 793 500 359

INNTEKTER

EIENDELER 

Bank pr.  31-12-15  808 335 591 254
Fordringer  -   
Sum eiendeler 808 335 591 254

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 01-01-15  513 594  400 232 
Årets resultat  104 339  113 362 
Gjeld  190 402  77 660 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 808 335 591 254

UTGIFTER

DRIFTSRESULTAT 103 510 112 850

Turprogram  57 413  36 867 
Turkostnader  68 349  34 997 
Utstyr  134 884  12 532 
Kurs og møter  16 985  6 848 
Markedsføring  27 806  14 323 
Styremøter/årsmøte  9 802  16 589 
Lønnskostnader  184 181  137 974 
Diverse  67 863  127 379 
Sum utgifter 567 283 387 509

Renteinntekter 829 705
Bankomkostninger 193
Netto finansposter 829 512

FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT 104 339 113 362

BALANSE

Einar Skage Andersen 
styreleder

Tor-Herman Næss 
nestleder

Trine Hansson 
styremedlem

Erlend Haaverstad 
styremedlem

Gunnhild Holmen 
styremedlem

Liv Frøysaa Moe 
styremedlem

Even Sjølie 
styremedlem
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ØKONOMI
 
Inntekter 
Lagets inntekter har i hovedsak tre 
 hovedkilder. Disse er:

Overføring av medlemskontingent  
fra DNT. 
Denne overføringen er andel av 
medlems kontingent som våre medlem-
mer, bosatt i Bærum, betaler til DNT 
sentralt. I 2014 var beløpet kr. 325 000.-. 
Beløpet utgjør litt under 9 % av  innbetalt 
 kontingent. Styret vil arbeide for at 
 denne prosentandelen skal øke. 
 
 
 

Kommunale og fylkeskommunale 
 bevilgninger. 
Bærum Turlag har fra Bærum kommune 
og Akershus fylke i alt fått tildelt  
kr. 166.650.-.

Beløpet fra Bærum kommune fordeler 
seg slik: folkehelsemidler, aktivitetsstøtte, 
 prosjektstøtte, i alt kr. 62.050.-. 

Beløpet fra Akershus fylkeskommune 
fordeler seg slik: skilting fra metro-
stasjonene Kolsås, Gjettum og Valler til 
Kolsås Dæliområdet, fornyelse av kultur-
skilt i Bærumsmarka, friluftslivets år og 
den store turdagen, i alt kr. 104.600.-.

Andre og inntekter og bidrag  
Andre inntekter er kr 120.000.-. Dette 
omfatter bidrag fra Bull Ski & Kajakk  

(kr. 25.000.-), Bærumsfondet (kr. 30.000.-) 
og Vennskapsforeningen Norge-Franz Josef  
land (kr. 50.000.-). I tillegg har vi solgt kart 
og stiskilt for omkring kr. 15.000.-.

Utgifter 
Våre største utgifter er knyttet til lønns-
kostnader og produksjon og utsendelse av 
turprogram.

Bortsett fra lønnet sekretær i 50 % 
 stilling gjøres alt arbeid i Bærum Turlag 
på dugnad, og det påløper lite utgifter. 

Det vises for øvrig til de enkelte poster 
oppført i regnskapet for Bærum Turlag 
for 2015 (se vedlegg neste side).

Gråtass  
til Sæteren  
Gård.
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V E D L E G G
1.

2.

3.

Rapporter fra stiryddergruppene

Handlingsplan 2016-2018

Statistikk

Løkke bru er Norges 
første støpejernsbru 
og ble støpt på 
Bærums Verk i 1829. 
Brua er fredet.

Fo
to

: E
in

ar
 S

ka
ge

 A
nd

er
se

n



24 25Å R S R A P P O R T B Æ R U M  T U R L A G 2 0 1 5

R A P P O R T  F R A  S T I RY D D E R G R U P P E N E

Områdeleder: Rolf Eric Toverud
Stiryddergruppene i Bærumsmarka er 
Fossumgjengen, Røa seniors og Røa juniors. 
Stiryddergruppe for området Kolsås Dæli er 
under etablering. 

 
FOSSUMGJENGEN 
 
Stiryddere
Gruppa har i 2015 bestått av Svein Lie (leder), 
Bjørn Berre, Knut Sem, Erling Ihle, Ove 
Gudmestad, Eivind Atle Olsen, Bjarne Vik, Leo 
Randa, Inge Paxal, Arild Palmstrøm, Jan Vines, 
Per Nygård- Østbye og Bjørn Næss.

Dugnad
I løpet av året har vi gjennomført 15 dugnader 
med vedlikehold av stier: merking, drenering, 
klopping, kvisting og fjerning av vindfall. 
Videre har vi gjort et betydelig arbeid med å 
gjennomføre utskiftinger av skilt. Som forarbeid 
for dette har vi gjennomført mye synfaring, både 
for å overvåke behovene for vedlikehold og for 
å legge fram forslag til endring av stinettet. I alt 
har vi utført ca 550 timers arbeid fordelt slik: 
375 dugnadstimer (15 ca fem timers dugnader 
på mandager med i gjennomsnitt 5 deltakere) 
og ca 150 timer til synfaring (SL) og arbeid med 
stiplan, skiltplan og bestilling og henting av skilt 
(BB og SL). I tillegg har ca 25 timer gått med til 
«minidugnader» med utsetting av 15 skilt om 
kulturminner i Bærumsmarka (AP og SL).
Selv om vi utgjør bare en av tre dugnadsgrupper 
i Bærumsmarka, har vi (særlig BB og SL) likevel 
tiltatt oss en betydelig rolle som planleggere av 
stier og skilt i hele Bærumsmarka. Vi har også 
bidratt i Kolsåsområdet, der det etter hvert 
planlegges en egen dugnadsgruppe (se egen 
rapport). Vi har også arbeidet for at det nye 
turkartet som dekker Bærumsmarka, viser best 
mulig hvor de blåmerkete stiene går.

Noen av disse aktivitetene er nærmere beskrevet 
nedenfor. 

Utbedring og merking av stier 
Årets 15 dugnader har delvis dreid seg om 
rydding, merking, kvisting og fjerning av store 
vindfall. De viktigste punktene er listet opp 
nedenfor.

Opprustning av flere gamle stier er utført, og 
spesielt nevnes:
• Mye opprydning etter store flatehogster: 

Østernvann-Haslumseter og «Sløyfeveien» 
Østernvann - Eiksbakk/Dæliseter. 

• Omfattende merking og rydding av store 
vindfall i Kolsåsområdet, spesielt i området 
Setertjern-Gråmagan. Endelig etablering, 
rydding og merking av nye stier:

• «Lommedalen på langs»:  
Burud-Tobånn og Vensåsseter

• Burud-Elgheim
• «Bjørnestien»  Triungsvann-Tjæregrashøgda 

– Blekktjern
• Restaurering av klopp sør for Øyervann

Utskifting av skilt
En stor del av dugnadsarbeidet er i år brukt til 
utskifting/fornying av gamle skilt samt til skilting 
av de nye stiene. Vi har satt opp 91 skilt, litt flere 
enn i 2014. Skiltene er i hovedsak satt opp i 
områdene Burud-Tobånn-Vensåsseter, langs 
Ankerveien, Triungsvann-Tjæregrashøgda-
Blekktjern og «Sørkedalen på langs».
Skiltene er for det meste satt opp med skruer på 
skiltstolper, enten på de gamle (hvis brukbare) 
eller nye, hentet fra lageret på Sæteren. Arbeidet 
har vært krevende med til dels mye bruk og 
bæring av både spett, drill, stige og ikke minst 
stolpedriver over til dels betydelige avstander.  

Synfaring og planlegging
Dette arbeidet (i hovedsak utført av BB og SL) 
utgjorde i alt størrelsesorden 150 arbeidstimer. 
Delvis har det dreid seg om hyppige turer med 
synfaring av stier og skilt, og delvis har det 
handlet om å systematisere observasjonene, 
skrive dem ned og planlegge videre tiltak. 

Planer for 2016
Som det framgår ovenfor, er vi på god vei med 
en omfattende utskifting av skiltene i hele 
Bærumsmarka. Videre planlegging er i gang, 
og vi regner med å sette opp like mange nye 
skilt i 2016 som i år, hovedsakelig i områdene 
Haslumseter-Abborvann-Sørkedalen og langs 
grensene mot Krokskogen. Med planlegging, 
bestilling og utsetting av disse håper vi å 
få fullført vår tre års skiltrevisjon for hele 
Bærumsmarka, foreløpig utenom Kolsås-
området (se egen melding om dette området).
For øvrig vil det være kontinuerlig behov for 

synfaring av blå-stiene i Bærumsmarka, og der 
har vi et svært godt samarbeid med de andre 
gruppene, ledet av Christian Børs Lind, Ole 
Riiber og Erik Arnkværn.

RØA SENIORS 
 
Stiryddere
Gruppa har i 2015 bestått av Knut Adeler, 
Gunnar Haugen, Morten Godager, Per 
Thronsen, Per Aker Johannessen, Harald 
Walnum, Nils Kittilsen, Jone Strømme, 

Erik Godell, Ole Riiber (leder). Alle har vært 
med jevnt og trutt gjennom hele sesongen.  Carl 
Christian Ribe har vært til stor hjelp med hensyn 
til å fjerne store vindfall. Det er registrert 220 
timer dugnadsarbeid av gruppa.

Dugnad og stirydding 
Rydding og merkestaur Ankerveien v/Nordli-
Minnesmerkene til Jøssingveien og rydding/
vindfall Skytterkollveien bånn av siste bakken- 
Pistolbanen og Lund.
 
Fjernet stort vindfall på turen Lund-Nygård og 
fjernet mindre vindfall på stien Skytterkollen-
Brunkollen.
 
Rydding Fossum-Lathusåsen ned til Lysløypa og 
derfra hovedløypa tilbake til Fossum.
 
Satt opp stolpe med peker ved inngangen til 
parkeringen ved Nordli.
 
Rydding – fra Brunkollveien ovenfor Skuta-
Haslumseter, Haslumseter-Brunkollen inkl. ny 
naturklopp på våtparti.
 
Fornyet merking på stien fra Pistolbanen nesten 
opp til Skuta og fra krysset Madserudstien-
Sæteren opp til krysset Lund-Nygårdsstien.
 
Ettermerket og ryddet stien mellom 
demningen NØ og SØ på Østernvann samt 
vedlikeholdsmerking og rydding av stien 
Østernvann NØ retning mot Abbortjern. 
Satt opp 3 staker og montert stipekere langs 
samme sti. Den siste delen av stien fra bånn av 
brattbakken til Abborvann gjenstår, men stien er 
inspisert og er stort sett i orden.

 Et lag sjekket stien opp til Skuta, hvor ryddding 
og merking var i orden. Det andre laget arbeidet 
med våtparti på øverste del av stien ned mot 
Sæteren og Madserud. Grøftet og oppnådde god 
avrenning og la gangbane på de verste stedene.
 
Ryddet ny trasé i 90º svingen ved Pistolbanen 
på stien mot Brunkollen/Nygård. Sløv motorsag 
gjorde jobben krevende. Stod igjen en bjerk 
som alltid hjelpsomme Carl Christian Ribe 
senere har fjernet samtidig som han fjernet stort 
vindfall på stien langs Skytterkollveien. 
 
Satte opp staur for blåmerking like ved Fossum 
klubbhus for å bekrefte retningen av stien/
veien/lysløypa mot Lathus-Østernvann/
Bogstadvannet rundt.  Ryddet og merket 
løypa frem til der hvor lysløypa møter veien til 
Østernvann ovenfor Lathus
 
Hentet 4 x 4 m (6”2”) på Løvenskiold Fossum – 
kjørt i to omganger til Østernvann hvorfra båret 2 
til bekken midt på Østernvann NØ- Østernvann 
SØ og to til våtparti på toppen av bakkene på stien 
mot Abbortjern rett opp fra Østernvann.   
Rydding og merking fra der hvor lysløypa 
kommer inn på vegen fra Lathus til Østernvann. 
Rydding og merking Fossum via Stjernekrysset 
til Østervann (hovedstien – ikke Lathusåsen).  
Rydding og merking Abborvannstien fra 

Østernvann til toppen av første mote.
Rydding/merking fra Ankerveien der hvor 
hvor turveien kommer inn fra Nordli parkering 
til Jøssingveien forbi begge minnesmerkene.  
Rydding Østernvannsvingen – nordre løype 
til Skytterkollen og tilbake søndre løype langs 
Dælimosa/Skytterkollveien.
 
Rydding/merking Østernvannsvingen-
Østernvann og remerking av stien mellom de to 
demningene på Østernvann SØ og NØ.
 
Reparasjon/fornying av bro over 
Østernvannbekken + rensingav bekken for å 
hindre flomvann ved broen.  Rydding/merking 
Østernvannsvingen – Fossum.
 
Gjenoppsetting delvis fornying av merkestokker 
langs stien/veien til Abborvann  (storhugsten 
hadde feid bort flere stokker) ovenfor 
Østernvann pluss rydding/merking siste del av 
stien frem til Abbortjern og videre til bånn av 
Merraskallen.
 
Merking/rydding Lund-Nygård og Pistolbanen 
– Brunkollveien ved Skuta.   

Forbedring av gangbaner på stien Skytterkollen-
Nygård rett ovenfor Lund og på stien ned mot 
Madserud/Haga.

Stiryddergjengen på 
Krokskogen Sør.

BÆRUMSMARK A
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Planer for 2016
Vår plan for neste år er først og fremst vedlikehold 
av samlige stier vi sitter med ansvar for.  Det betyr 
klipping av grener som stenger fremkommelighet 
men særlig de grenene som stenger for å se neste 
blåmerke.  Vi har flere steder hvor merkingen kan 
bli bedre.  Vi har påtatt oss å legge langbaner i 
det svært våte partiet i den første delen av stien 
til Tjærgrashøgda fra Haslumseter.  20 x 6“ – 2“ 
er allerede kjørt opp og Skiforeningens Ole 
Henrik Lien Andersen vil på vinterføre hjelpe 
og scooterkjøre materialene ut i terrenget.  
Triungsvann-Eidsbakk står også for tur for 
rydding og remerking.   

«RØA JUNIORS» LIND 

Stiryddere
I 2015 har gruppen bestått av: Jan Herstad, 
Dag Lindbäck Larsen, Jon Fougner, Jon Fodstad, 
Nils Johan Aulie, Nils Olav Sjøberg, Einar Sogn, 
Viggo Kampli og Christian Børs Lind (leder).

Stirydding 
Bogstadvannet rundt: 
Reparert og fornyet gangbaner på myrområdene 
NV for Kråka.  Kappet en del rotvelt.  Drenert en 
del bekker som til dels hadde funnet sitt løp i stien 
+ krafset utløp for «innsjøer» som hadde dannet 
seg i stien.  Frisket opp en del maling og generell 
rydding langsetter stien.

«Sørkedalen på langs» + fortsettelse over 
Merraskallen:  
Hovedinnsatsen er brukt på dette området.  
Rydding langs gjerdet opp fra Årnes + ny 

bedre stitrasé et stykke for å unngå trang 
passasje langs gjerdet. Fullført blåmerking av 
hele stien.  Satt opp pekeskilt i områder hvor 
ny sti tar av fra gammelt tråkk/skiløype. Satt 
opp midlertidige skilt i kryss pluss ny inngang 
fra Gråseterveien innenfor Skansebakken.  
I tillegg takk til Fossum-gjengen som har 
satt opp permanente skilt hvor forhold til 
grunneiere var avklart. På grunn av uvilje fra 
grunneiere til å krysse deres eiendommer, 
ble en del av stiarbeidet forsinket og noe av 
traséen forandret og omlagt for å gå utenom 
disse eiendommene.  SV for Lill-Ann Bergers 
eiendom ved Skansebakken måtte helt ny sti 
opparbeides gjennom uveisomt terreng med 
mye rotvelt og bekkedrag.  Imidlertid er dette 
blitt en fin sti, som spesielt etter at midlertidig 
skilt er kommet opp, viser klar tendens til 
flittig bruk.  Inn fra Gråseterveien innenfor 
Skansebakken har vi også fått tillatelse av 
Løvenskiold til å ta i bruk et gammelt tråkk 
som leder oss opp til «Sørkedalen på langs» 
hvor stien fortsetter oppover på den gamle 
kløv-veien «Jakobstien».  Ferdigryddet denne 
del av ruten mot Merraskallen opp til stidele 
hvor gammel sti går ned til Skrubsdal.  Her var 
det et sterkt behov for drenering av tverrbekker 
+ rydding av område med infiltrert rotvelt som 
dannet en falleferdig «perleport» over stien.  
På grunn av den sterke nedbøren i september, 
flommet Stubberudbekken over sine bredder 
og delvis flyttet, delvis vred broen på kant 
over et gammelt rotvelt som lå over bekken.  
Vippet broen på plass og brakk løs blokker 
av nærliggende fjell til sikring nedstrøms 
+ merkepåle på andre side for å forhindre 
gjentagelse. 

Abborvann – Årnes  
Store rotvelt fjernet ved Abborvann, og 
blåmerket ned mot Blekkevannsveien.  Her 
er også nye gangbaner lagt og gamle skiftet 
ut.  På Stormyra hvor stien tar av fra veien og 
følger skiløypa mot Årnes er det lagt en rekke 
gangbaner og tverrlegger over de våteste 
områdene.  For øvrig klipping, rydding av hele 
stien og oppfrisking av nødvendig maling.

Trasé mellom Årnesveien retning Abborvann og 
veien fra Østernvann til Abborvann:  
Denne var til dels gjengrodd og dårlig merket. 
Ryddet, merket og fjernet mindre rotvelt.

Triungsvann – Eiksbakkhytta
Ryddet, blåmerket og fjernet noe rotvelt.  
Her hadde for øvrig en/noen? kommet oss i 
forkjøpet og tatt det grøvste av rotveltet.   

Dugnadstimer 
221 timer er brukt på ryddearbeid/merking og 
synfaring, i tillegg 34 timer på administrasjon/
kommunikasjon og lage midlertidige skilt. 

Planer for 2016
Sørge for inngrep med kommunale myndigheter 
angående planer om gang- sykkelvei rundt 
Bogstadvannet.  Finne ut hvilke konflikter med 
vår blåmerkede sti dette vil ha? Og hvordan vi 
eventuelt kan påvirke planene.  
Delta sammen med ansvarlig for 
«Bogstadvannet rundt» på Oslosiden angående 
felles merkesystem for runden.  
Samarbeid med Fossumgjengen for å sluttføre 
permanent merking av «Sørkedalen på langs». 
For øvrig generelt ryddearbeid.

Områdeleder: Hans Jacob Bakke
Bærum Turlag - Årsrapport 2015   
– Vestmarka Nord

Stiryddere
Ragnvald Holm Lie, Henning Hoff Wikborg, 
Einar Hoff, Åge Hadler, Hans Jacob  og Aagot 
Bakke. Henning Hoff Wikborg og Åge Hadler 
er nye av året. For 2016 har vi tilsagn om 
ytterligere forsterkninger slik at en påtenkt 
reduksjon av staben neste år ikke vil skape 
problemer. 

Dugnadstimer
Det er utført 242 timer på dugnad. Stinettet i 
Vestmarka N er på ca 48 km. Det er 121 skilt 
fordelt på 57 skiltpunkter.
Svært få vindfall i år sammenlignet med året 
før. Mesteparten av tiden er gått med til vanlig 
rydding og oppfrisking av en del blåmerker. 
En del tid er gått med til registrering av skilt og 
bilder fra Vestmarka N i en felles database for 
alle områder i Oslomarka. Fire skilt er fornyet. 
Fem nye skilt er satt opp langs Ståvi setervei fra 
Ringikastet mot Ståvivollen.

Samtlige stier er stort sett gått over to ganger i 
løpet av sesongen. Alle stier anses å være i god 
forfatning.

Planer for 2016
På vårparten 2016 vil det bli satt opp en del 
nye skilt som skal vise mot  Svartvannshytta som  
skal driftes av Bærum Turlag. Utgangspunktet 
for stien sydover fra Sollihøgda vil bli flyttet til 
enden av gangbrua over E-16. Ellers ingen store 
planer ut over normalt vedlikehold. 

Områdeleder: Håkon Breivik Myhr

Rodeledere
Terje Olsen, Arne Sætrang, Stein Ødegard. 
Tanja Storløkken, Ole Kristoffersen, Andreas 
Eriksen.

Rodeassistenter
Gudrun Syversen, Grete Sætran, Gerhard B. 
Ihlen, Jostein Kvandal, Geir Ove Berg, Trine 
Gedde-Dahl, Ellen Velde.

Dugnadsarbeidere
Bjørg Synøve Stigsrud, Hans Petter W. Breivik, 
Erik Arnkværn, Bjørn Lauvstad.

Det er utført 484 dugnadstimer.

Dugnadstimene er brukt til opplæring i bruk 
av motorsag, til merking og rydding av stier, til 
klopping og til en sosial dugnad på Rognlia. 

Planer for 2016–2017

2016:
• Gangbaner og klopper til Mustadkroken (64 

m) juni 2016
• Sosial samling hele dugnadsgjengen 

Krokskogen Sør på Mustadkroken med 
gangbanedugnad, middag og overnatting 
lørdag 4.juni 2016

• Kurs i bruk av motorsag i regi av Rutegruppa 
DNT Oslo og Omegn

• Ryddedugnader med motorsag for å 
praktisere

• Skilte ferdig Nes-Sundvollen med 14 pilskilt 
og stolper

• Ferdigstille og sette opp infotavler Kleivstua, 
Elstangen og Sørsetra ved Dag Olav

• Vurdere og eventuelt rydde, merke og skilte 
rundtur Eineåsen i samarbeid med Rykkinn Vel 

• Starte arbeidet med å friske opp merkingen 
av stiene i alle roder

• Legge inn foto og data i skiltdatabasen til 
DNT Oslo og Omegn

• Rydde/ remerke stier etter hogst i 
Manaskaret og andre steder

• Rekruttere ny områdeleder internt i 
dugnadsgjengen eller eksternt i Bærum 
Turlag 

• Tettere samarbeid med styret i Bærum 
Turlag; innkalling til arrangementer for 
frivillige, møter for stiryddere, rekruttering 
av områdeleder, eventuell ny sti i Eineåsen, 
innhente tips om nye forslag til blåmerking av 
stier, samarbeid med grunneiere og Bærum 
kommune.

2017:
• Ny områdeleder; opplæring og gradvis 

overtakelse av ansvaret. Gammel 
områdeleder fortsetter i dugnadsgjengen, 
men i annen rolle.

• Sosial samling med dugnad, middag og 
overnatting på Sørsetra / Jørgenhytta

• Skiltmuseum for Krokskogen på utedoen 
Jørgenhytta?

• Fortsette med fellesdugnader
• Fortsette og styrke arbeidet i rodelagene
• Vurdere utvidelse av stinettet i samarbeid 

med Bærum Turlag og Hole kommune.

Stirydding og merking i  
Kolsås – Dælivannområdet
Med velvillig støtteinnsats fra Svein Lie og hans 
stiryddere i Fossumgjengen er det ryddet og 
gjenoppfrisket merking av ca. 8 km blåmerket sti 
i Kolsås-Dælivann. I Toppåsområdet er det også, 
med asssistanse fra områdeleder og Svein Lie, 
nær ferdigstilt en revidert skiltplan (23 skilt).

Dugnadtimer
Det er i alt nedlagt 64 dugnadstimer. 

Turveier fra – til T-banestasjoner til – fra Kolsås 
– Dælivann 
Bærum Turlag har i samarbeid med kommunen 
startet opp et arbeid med skilting fra T-banens 
stasjoner Gjettum, Hauger, og Kolsås til – fra 
Kolsås-Dælivann. Vi har også tanker om å 
skilte fra – til aktuelle bussholdeplasser i dette 
området. Prosjektet har fått økonomisk støtte 
fra Akershus fylkeskommune gjennom det 
nasjonale turskiltprosjektet.
Kolsås-Dælivann er svært attraktivt for turfolk 
med interesse for natur, kulturlandskap og 
friluftsliv. Det medfører stor trafikk med 

omfattende parkeringsproblemer i helgene 
særlig i området ved Toppåsveien. Bærum 
Turlag initierte turskiltprosjektet med sikte på 
å bidra til å minske parkeringsproblemene og 
konflikter i dette området. Samtidig håper vi at 
turfolket også oppdager gleden ved at de -når 
de ikke er avhengig av å måtte vende tilbake til 
bilen- også kan legge opp til nye rundturer i og 
gjennom, Kolsås – Dælivann området. 

Dugnadstimer
Det er hittil nedlagt 62 timer dugnad i 
prosjektet 

VE STMARK A NORD 

KOL SÅS –  DÆL IVAN NOMRÅDET

KROKSKO GEN  SØR
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H A N D L I N G S P L A N  2 0 1 6 – 1 8

For å nå våre hovedmål søker Bærum Turlag i 
perioden 2016-2018 å arbeide mot følgende 
delmål: 

Delmål 1: Avtale om partnerskap for 
folkehelse med Bærum kommune
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet 
med Bærum kommune med tanke på å inngå en 
avtale om partnerskap for folkehelse.

Delmål 2: Arbeidshjelp
Bærum Turlag vil arbeide for at man innen 
utløpet av 2018 har fast arbeidshjelp i en hel 
stilling. Arbeidssted bør være Sæteren Gård.

Delmål 3: Utdanning av turledere
30 personer skal ha fullført grunnleggende 
turlederkurs etter følgende plan:

2016 10 turledere
2017 10 turledere
2018 10 turledere
I alt 30 turledere. Utdanninga følger DNTs norm.

Turlederkursene holdes på Nedre Gupu eller 
Sæteren Gård. Kursavgift etter gjeldende satser. 
Dersom man påtar seg minst fire turer i løpet av to 
år etter at kurset er gjennomført, blir kursavgiften 
refundert. Turledere som påtar seg minst to turer 
etter avsluttet kurs, får gratis turlederjakke.

Delmål 4: Medlemsverving
Bærum Turlag har i dag omkring 10 000 
medlemmer. Det er et mål at laget innen utgangen 
av 2018 skal ha passert 11 000 medlemmer. 
Dette søkes oppnådd blant annet ved informasjon 
om laget på våre turer og arrangementer. 

Vi vil også presentere oss med 
informasjonsstand på arrangementer i offentlig 
og privat regi; så som seniordager, byfester, 
sentrumsdager o.l.  Bærum Turlag vil støtte 
helhjertet opp om vervekampanjer initiert av 
DNT Oslo og Omegn.

Delmål 5: Barnas Turlag Bærum
Bærum Turlag ser på Barnas Turlag som et 
strategisk viktig satsningsområde for å skape 
turglede og trygghet i naturen allerede fra barna 
er små. Det er også et viktig samlingspunkt for 
foreldre hvor man kan dele spørsmål, erfaringer 
og glede ved å være på tur med barn. I et 
langsiktig perspektiv er også Barnas Turlag en 
viktig rekrutteringsbrønn for et livslangt DNT 
medlemskap. 

Barnas Turlag Bærum vil jobbe for å være den 
naturlige møteplassen og turarrangør for våre 
medlemmer med barn i alderen 0-12 år. Dette 
inkluderer trilleturene som er rettet mot foreldre 
med barn i alderen 0-2 år. Barnas Turlag Bærum 
har ambisjoner om å arrangere månedlige 
tematurer med muligheter for overnatting ute, 
hovedsakelig i våre lokale turområder. DNT Oslo 
og Omegn og Sæteren Gård vil være viktige 
samarbeidspartnere for å nå dette målet.

Delmål 6: Stiryddergrupper
Bærum Turlag ønsker å ha stiryddergrupper i 
skogområdene som ligger i Bærum kommune 
og nabokommuner der det er naturlig. Følgende 
områder ønskes dekket: Bærumsmarka, 
Kolsås/Dælivannområdet, Vestmarka nord og 
Krokskogen sør.
Bærum Turlag ønsker å være høringsinstans 
når DNT Oslo og Omegn skal utnevne nye 
områdesjefer for områdene Bærum Turlag har 
tatt ansvar for. 
Det holdes kurs i stirydding og merking som 
følger DNT Oslo og Omegns norm for slikt 
arbeid. Årsrapporter fra stiryddergruppene 
innarbeides i Bærum Turlags årsrapport.

Delmål 7: Øke lagets inntekter
Bærum Turlag vil arbeide for å øke 
medlemstilskuddet fra DNT Oslo og 
Omegn. Vi vil også arbeide for å øke de 
kommunale tilskuddene til drift og prosjekter 
(f.eks. merking og rydding av stier). Lagets 

inntekter søkes også økt gjennom annonser i 
turprogram, turhefter og andre publikasjoner. 
Inntekter søkes også gjennom kursinntekter, 
medlemskvelder og leieinntekter (Nedre 
Gupu). Vi vil også undersøke mulighetene for 
drifts- og prosjektstøtte gjennom fond, legater 
og stiftelser. Bærum Turlag ønsker å få del i den 
såkalte grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. 

Delmål 8: Hyttetilsyn
Det er ønskelig at medlemmer i Bærum Turlag 
er hyttetilsyn på hyttene som naturlig ligger 
innenfor Bærum Turlags interesseområde. 
Vi tenker da på Svartvannshytta i Vestmarka 
og Mustadkroken, Jørgenhytta, Myrsetra og 
Prestehytta på Krokskogen. 

Delmål 9: Hytter 
Svartvannshytta
DNT Osl og Omegn/Bærum Turlag har overtatt 
ansvaret for Svartvannshytta gjennom en 30 års 
leieavtale med Bærum Kommune. Dette er en 
unik mulighet for å skape et flott samlingspunkt 
i Vestmarka for DNT og Bærum turlag sine 
medlemmer. Hytta har vært lite brukt de 
siste årene og trenger både vedlikehold og 
oppgradering for å tilfredsstille DNTs standard 
for overnatting. Dette arbeidet vil bli ledet og i 
stor grad gjennomført av styret i Bærum turlag 
med noe støtte fra andre aktører. Arbeidet 
er planlagt ferdig medio mai 2016 med 
påfølgende offisiell åpning. Det overordnede 
målet med Svartvannshytta er å skape et 
tilgjengelig, sosialt og innbydende turmål og 
overnattingstilbud i Vestmarka.

Nedre Gupu
Nedre Gupu og området rundt disponeres av 
Bærum Turlag gjennom en avtale med Bærum 
Kommune, natur og idrett.
Turlaget skal stå for utleie av huset og følge 
opp leieavtaler med hensyn til renhold, 
kjøretillatelser og betaling.
Turlaget skal også stå for ukentlig tilsyn og 

Bærum Turlags hovedaktivitet skal være knyttet til turer og 
aktiviteter der det legges vekt på det enkle friluftsliv.

Bærum Turlag skal være en toneangivende folkehelseaktør 
blant de frivillige organisasjonene i Bærum.

rapportere vesentlige mangler til kommunen.
På mange måter vil det være en stor utfordring 
å holde hele området i god stand. «Tjernet» og 
aktivitetsområdet krever særlig oppfølging.
Alle nødvendige innkjøp til huset i forbindelse 
med utleie er turlagets ansvar. Likeså å utvikle 
huset til et hyggelig og komfortabelt sted å være 
(senger, bilder på veggene, gardiner m.m).
Nedre Gupu vil være Bærum Turlags faste 
tilholdssted for kurs og aktiviteter, og med den 
popularitet som stedet allerede har opparbeidet 
seg, vil det kreve betydelig økonomiske og 
menneskelige ressurser for å opprettholde og 
forbedre standarden. 

Delmål 10: Faste arrangementer
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet 
med DNT Oslo og Omegn om arrangementer 
som Kom deg ut-dagen vinter/høst, Opptur og 
ellers større arrangementer på Sæteren Gård 
og Nedre Gupu.
Bærum Turlag ønsker hvert år å arrangere tur til 
Bergsprekken og Isslottet, Den store Turdagen 
og Bærumsmarka 10.

Delmål 11: Trilleturer
Bærum Turlag vil videreføre trille- og 
bæremeisturer med turledere til forskjellige 
turmål i nærområdene.

Delmål 12: Bærum Turlag langs kysten
Bærum Turlag ønsker i samarbeid med 
DNT Oslo og Bærum kommune å utvikle et 
aktivitetstilbud for maritimt friluftsliv (kajakk-  
og kanopadling) med utgangspunkt i Bjørnsvika 
ved Sandvika.

Delmål 13: Natur- og kulturminneprosjekt
Bærum Turlag ønsker, i samarbeid med 
Skiforeningen, å ferdigstille prosjektet med 
informasjonsplakater for natur- og kulturminner 
i Bærumsmarka. Det skal  utarbeides et 
kulturminnehefte med tekst og kart som 
omfatter alle kulturminnene.

Delmål 14: Hjemmeside og sosiale medier
Bærum Turlag skal være godt synlig på sosiale 
medier og til enhver tid ha en levende og 
oppdatert hjemmeside. Nyhetsbrev skal sendes 
ut jevnlig.

Delmål: 15 Turprogram
Bærum Turlags tur- og arrangementsprogram 
skal inneholde en magasindel med intervjuer, 
kommentarer og gjerne nye og eldre artikler 
med kulturhistorisk innhold. 

Delmål 16: Medlemskvelder 
Bærum Turlag vil arrangere minst to 
medlemskvelder i året.

HOVEDMÅL

Aktivitetsdag på Sæteren 
Gård. Salg av Pinnebrød.
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S TAT I S T I K K

TURER OG KURS

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior Fjellsport Åpne arr. (2) Turpostturer (3) Medlemsmøter Totalt
Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs

Antall arrangementer 38 1 100 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 147

Antall deltakere 410 16 1266 0 0 0 0 0 0 0 4210 0 140 6042

Totalt antall 
“deltakerdager” (5) 410 32 1566 0 0 0 0 0 0 0 4210 0 140 6358

DUGNAD (4)

Komité / styrearbeid Feltarbeid Turleder / Inst. Annet Totalt

Antall aktiviteter 51 60 145           256

Antall deltakere 70 135 260 465

Antall timer totalt (sammenlagt 
timeantall for alle deltakerene) 1450 2324 2237 6011

STIER

Km nye stier Km “gamle” stier Km stier totalt

Bærumsmarka 11 132 143

Vestmarka nord 1 47 48

Krokskogen 0 98 98

(1) "Voksne" er turer for alle med turleder / koordinator     
(2) Åpne arrangementer er både for medlemmer og ikke-medlemmer (Kom deg ut, Opptur etc.)     
     
(3) Turpostturer, turer med poster med registrering - f.eks. i en bok     
     
(4) Dugnad inkluderer     
 – Styre- og komitéarbeid     
 – Ulønnet kontorarbeid (turinfo, IT, etc)     
 – Feltarbeid på hytter og ruter     
 – Turledelse og instruksjon     
     
(5) Deltakerdager = (antall deltakere * antall dager) for hver tur.     
 Eksempel:  8 deltakere på tur i 3 dager = 24 deltakerdager     
 Eksempel: 100 deltakere på arrangement i en dag = 100 deltakerdager.     
 Til sammen gir de to overnevnte aktivitetene 24 + 100 = 124 deltakerdager.     
     
MERK: Deltakerdager kan IKKE regnes ut ved å ta summen av antall dager og så multiplisere med summen av antall deltakere.    
I eksemplet over ville vi da fått (3+1) dager * (8+100) deltakere = 4*108 = 432. Dette blir feil!

STØTT BÆRUM TURLAG 
MED DIN GRASROTANDEL!
GÅ TIL EN KOMMISJONÆR ELLER  
PÅ  GRASROTANDELEN.NO OG  
OPPGI AT DU VIL STØTTE DNT OSLO 
OG OMEGN.
PÅ DENNE MÅTEN GÅR DIN STØTTE 
TIL BÆRUM TURLAG.

GJENNOM GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING KAN DU STØTTE OSS UTEN AT DET KOSTER 
DEG NOE. TILKNYTT OSS SOM DIN GRASROTMOTTAKER, SÅ MOTTAR VI 5% AV DET DU SPILLER 
FOR (FRA NORSK TIPPINGS OVERSKUDD).

SPONSOR AV BÆRUM TURLAG
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Fra turen til Bergsprekken  
og isslottet med 300 deltakere.
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