ÅRSRAPPORT

Naturopplevelser for livet

DNT SØRs
ORGANISASJON

INNHOLD

6 669 MEDLEMMER
ÅRSMØTE

DNT Sør er Sørlandets største
friluftsorganisasjon

STYRE
DNT Sørs administrasjon
Daglig leder
Marit Sølsnæs

Prosjekter

Hytter og løyper
ansv. Mie Kaasa

Fellestjenester

Aktiviteter, skole og kurs
ansv. Per Thomas Skaanes

HER BOR
VÅRE MEDLEMMER

Tursenter, butikk og medlem
ansv. Mette Olsson

Bykle

og her er våre hytter
Den Norske Turistforening, DNT, er
et forbund av selvstendige medlemsforeninger og turlag som er medlem
av DNT.

DNT Sør er den sørligste og syvende
største av de 57 medlemsforeningene
som utgjør DNT. Medlemmer som
bor i de tolv Vest-Agder-kommunene
Farsund, Lyngdal, Hægebostad,
Audnedal, Åseral, Marnardal, Mandal,
Lindesnes, Søgne, Songdalen,Vennesla
og Kristiansand, samt de syv Aust-Agderkommunene Lillesand, Birkenes,
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland,
Valle og Bykle er tilknyttet vår
lokalforening. Siden turisthytta Kvinen
ligger i Sirdal, er vi også til stede med
tilbud der.
DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord
og Oppland Turistforening, mot øst til
Aust-Agder Turistforening og mot nordvest til Stavanger Turistforening.
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VISJON, VERDIER OG VEIVALG

DNT Sør tilbyr hytter og løyper
i Setesdalsheiene, friluftsaktiviteter i nærområdene, og
er kjent som tureksperten.
Vi bidrar til utvikling sammen
med våre samarbeidspartnere

Gjennomføringsevnen er sterk
med bakgrunn i den unike
dugnadsånden

Valle

VIRKSOMHETEN

Søgne

Foto: Per Ramstad
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BLI MED OSS PÅ TUR!
Vi har nok en gang lagt et godt år bak oss. Enda flere ble med oss i fjor enn tidligere år. -På våre
aktiviteter som kurs og åpne arrangementer, Barnas Turlag-turer, på de ukentlige «Tur på dagtid» og
seniorturene, og som besøkende på våre hytter i Setesdalsheiene og på Tømmerstø. Nærturene i flere
av våre kommuner startet opp med god respons til å være første året, og vi klapper i hendene for vårt
nye turlag i Nedre Setesdal.
Turbutikken vår i Kirkegata 15 klarte å holde stand til de store kjedene lenger øst for sentrum av Kristiansand og flere valgte
medlemskap i Den Norske Turistforening i 2013. Vi ønsker hver og en som er ny og hver og en som har vært med oss lenge,
velkommen til å fortsette sitt friluftsliv sammen med oss!
Sparebankstiftelsen SR-Bank gikk inn med raus støtte til DNT Sør, Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening og
Bergen og Hordaland Turlag i utviklingen av «DNT X-Ung» i en tre-årsperiode. Her vil foreningene virkelig gjøre et løft for å få
med oss ungdommene i alderen 12-16 år på friluftsaktiviteter. Støtten vil DNT Sør benytte til en prosjektstilling i Setesdal for å
utvikle ungdomsaktivitet på Bjørnevasshytta. Dette får vi til da vi i desember også fikk klarsignal på begeistrende støtte fra både
Setesdal Regionråd, Valle Sparebank, Valle kommune og SVR. Vi gleder oss over og til videre samarbeid!
De fleste mennesker går fottur i skog og mark. Som oftest i nærområdene. Med kort avstand fra kystbyene og som et rimelig
familievennlig område å regne, gir Setesdalsheiene både befolkning og gjester rik anledning til å få gode naturopplevelser også i
fjelltraktene på Sørlandet. Minst én av fem ferieuker bør benyttes på fjellet!
DNT Sørs hyttefond er opprettet slik at støttespillere fra offentlige sektor og det private næringsliv kan alliere seg med oss i et felles
samfunnsprosjekt - et felles løft for Setesdalsheiene. Bli med!
En kjempeaktiv dugnadsgjeng i DNT Sør står klar til innsats!

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

VISJON
DNTs visjon Naturopplevelser for livet er styrende for all virksomhet i vår
organisasjon.

Takk for et nok et givende år og velkommen til å slå følge med oss i 2014.

VERDIER
Marit Sølsnæs
daglig leder

DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud.
Verdiene, som vi lett kan huske som “STIEN”, er:
Spennende >
DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig >
Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende > DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne,
			
også de som ikke kjenner oss fra før.
Enkelt > 		 Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig > DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal
			være naturvennlig.
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MÅLOMRÅDER

NØKKELTALL MEDLEM

Veivalgsdokumentet for fireårsperioden 2012 - 2015 inneholder fem målområder.
Under hvert av disse har vi trukket fram noen av de viktigste:

MEDLEMSUTVIKLING

Målområde 1: MEDLEMMER

Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av vårt
126. år teller DNT Sørs medlemmer 6 669 i alt.

> Status 2013 (status 2012 i parentes):
6 669 medlemmer (6 576)
1 350 deltakere på nasjonale turdager (650)
1 350 deltakere på Opptur for 8. trinn (1 200)
5 Barnas Turlag (5)
2 DNT Ung-grupper (2)
2 DNT Senior-grupper (2)
1 DNT Fjellsport (1)
8 skolebesøk (7)

Målområde 2: TILBUD
DNT legger til rette for at alle skal få naturopplevelser for livet.
DNT skal ha tilbud til ulike målgrupper og lokale aktiviteter i
nærmiljøet for å stimulere til folkehelse. Våre 13 hytter og øvrige
aktiviteter skal videreutvikles med særpreg og kvalitet. Herunder
åpne arrangementer, fellesturer, utdanning og formidling i skole
og til medlemmer, samt DNTs egen turlederutdanning.
> > Status 2013 (status 2012 i parentes):
9 225 gjestedøgn (8 616)
7 522 deltakere på aktiviteter (6 254)
187 gjennomførte aktiviteter (160)
13 hytter med 300 senger (13 / 300)
250 km turløyper sommer (250)
210 km kvistede løyper vinter (210)
2 av 5 løyper ble re-kvistet i 2013

Målområde 3: NATURFORVALTNING
DNT skal aktivt arbeide for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag i skogen, på fjellet og langs kysten slik at
kommende generasjoner kan få de samme naturopplevelsene
som oss. DNT Sør skal sørge for at friluftslivet fremmes og lokale
myndigheter påvirkes, bl.a. gjennom FNF.
> Status 2013:
3 høringsuttalelser fra DNT Sør
3 høringsuttalelser gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Følger DNTs retningslinjer for hytte
Ble resertifisert “Miljøfyrtårn” for kontoret vår 2013
Benytter mest mulig naturkvist 35 % (54 %)
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Opplyser om allemannsretten og allemannsplikten på kurs og
aktivitetsdager til skoler og barnehager, Kom Deg Ut-dagen,
Opptur for 8. trinn

Målområde 4: ORGANISASJON
DNT er en desentralisert organisasjon med engasjerte og
innsatsvillige medlemmer i foreningene, og dugnadsånden
er stor. De nye veivalgene stiller store krav til en velfungerende
organisasjon med et godt samspill mellom medlemsforeningene
og DNT sentralt.
> Status 2013:
4 årsverk og 4 ansatte
Ekstrahjelp sommerferie
6,6 årsverk fordelt på 120 frivillige
Tilgang på 35 utdannede turledere i DNT
Indikatorer for turekspert:
55 000 besøkende på dntsor.no (52 600)
Butikkomsetning jevnt over 1 million årlig

Målområde 5: KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonen skal synliggjøre den samfunnsmessige
betydningen av foreningens arbeid, bevare den sterke merkevaren DNT og bidra til å skaffe flere og engasjerte medlemmer.
Vi skal gjøre DNTs tilbud synlig og tilgjengelig, styrke gode
holdninger mht. bruk og vern av natur og friluftsliv, tilby
mer informasjon og råd om turer i nærområdene i tillegg til
hytter og ruter i fjellet. UT.no skal være vårt beste redskap for
turplanlegging.
> Status 2013 (status 2012 i parentes):
1 310 Likes på DNT Sør Facebook (727)
400 Likes på DNT Sør Nedre Setesdal Turlag Facebook
(ny i 2013)
140 Likes på DNT Sør Mandal Facebook (ny i 2013)
115 Turforslag i UT.no registrert av egne medlemmer (37)
6 000 Turprogram Kom Deg Ut
125 Nyheter på dntsor.no (127)
11 Nyhetsbrev (12)
50 % registrerte mailadresser av antall medlemmer (45 %)
Distribusjon av Årsrapporten til alle kommuner og
fylkeskommuner m.v.

DNT Sørs medlemsutvikling viser en positiv trend, og
medlemstallet har økt med 4,5 % de siste fem årene. Vi
registrerer i år som i fjor en liten økning, siste år en økning
på 93 (1,4 %). Ser vi nærmere på utviklingen de seneste fem
årene, har vi en nedgang på hovedmedlem (-1 %) og barn
under 12 år (-1 %), mens oppgangen er tydeligst innenfor
honnør (+22 %), dernest Ung 19-26 (+19 %), husstand
(+7,5 %), Ung 13-18 (+7 %) og livsvarig (+6 %).
Veksten innenfor honnør skyldes for stor del den flotte aktiviteten
i Seniorgruppene med ukentlige turer, året rundt, uansett
vær. Her gjør ledelsen i Seniorgruppa en god jobb både med
turarrangementene og selve medlemsvervingen. Når det
gjelder medlemskap i kategorien Barn, har turistforeningen
i hele landet økt sin aktivitet med Barnas Turlag-turer, flere
søndager gjennom året og overnattingsturer osv. Her viser
det seg likevel at det er vanskeligere å kreve medlemskap på
søndagsturer. Vi ønsker at Barnas Turlag-turer skal være en
fin inngangsport til DNT. Men deltakelse kan være mer flyktig
og mindre permanent enn det f eks er i Seniorgruppa. Det kan
også være utfordrende for turlagsledere å gå rundt og «kreve»
medlemskap på «sine» turer. Det er altså ingen automatikk i
at vi øker medlemsmassen selv om vi har en svært god vekst i
turtilbudet i nærområdene der folk bor.
Medlemsutvikling 1887 – 2013

Utvikling medlemstall, gjestedøgn og deltakelse ved turer,
kurs og arrangementer siste fem år
2,5
2,0
Antall deltakelse
Antall medlemmer

1,5

Overnattinger

1,0
0,5
0
2009

2010

2011

2012

2013

Andelen medlemmer innenfor den enkelte kategori
følger landsgjennomsnittet ganske tett. Majoriteten av
DNTs medlemmer er “hovedmedlem”, dernest utgjør
“husstandsmedlem” den nest største gruppen.
DNT Sør har en noe større andel innenfor “honnør” og
“skoleungdom”, mens andelen innenfor “barn” er lavere i
forhold til landsgjennomsnittet.
Medlemskategorier DNT Sør 2013
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DNT skal være til for alle. Flest mulig skal kunne bruke våre hytter
og løyper i fjellet, delta på arrangementer og aktiviteter. Økt fokus
på rekruttering og oppfølging av eksisterende medlemmer.

Oppfordrer til mest mulig samkjøring og benyttelse av
offentlig transport til fellesturer og dugnad, samt optimalisere
varetransport til hyttene

Vi setter stor pris på de positive tilbakemeldingene vi får fra
våre gjester, fotturistene i fjellet eller i kystleden, og de som
deltar på våre turer, kurs og arrangementer.

Vi har de siste årene økt aktiviteten i nærområdene og
dermed også ønsket nye medlemmer velkomne mange steder,
nå seneste år i Nedre Setesdal, base Evje. Tidligere har vi
startet opp Barnas Turlag i Vennesla, Vågsbygd, Mandal og
Søgne. Sistnevnte ligger litt brakk i påvente av nye turledere.
Skolesatsingen på ungdomstrinnet og videregående, med kurs
både for lærere og elever, og klasseturer til fjellet, og ikke minst
de unike turene til Seniorgruppene i Kristiansandsregionen,
bidrar positivt på medlemsutviklingen.

Det kan være vi trekker en vel rask slutning om at mange
mennesker, utover den «harde kjerne», nok er veldig
væravhengige i sine fritidsvalg. Gode somre som inspirerer
flere til fjelltur, slik som i 2013, ser ut til å harmonere med
flere medlemskap over hele landet.
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SIKKERHET OG MILJØ

Sikkerhet og HMS på turer og arrangementer
Risikovurdering av planlagte turer og aktiviteter er del av
rutinene. Vi gjennomfører risikovurdering på alle fellesturer,
turdager, basecamper og overnattingsturer. Kontinuerlig
evaluering av utformingen på risikovurderingsskjemaene
pågår. Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer,
dette gjelder DNT Fjellsport og Fellesturer.
Et eksempel fra risikovurderingsskjema:
Risikomoment

Hvor/ hva kan skje?

Tiltak for å forhindre uhell

Deltakere i
dårlig form

Hele turgruppa blir
forsinket. Fare for
mørke (se nedenfor).

Turleder forsikrer seg om - i forkant av turen – at alle deltakerne
har relevant turerfaring og har den
nødvendige kondisjon. (Denne
turen er ikke spesielt krevende
– 3 staver.)

Forfrysninger

Hele turen/
Turdeltaker(e) er ikke
i stand til å gå videre.
Fare for varige skader
på kroppsdeler.

Hvis lav temperatur og/eller sterk
vind: Observere turdeltakerne
underveis. Spørsmål jevnlig til
deltakerne om ev smerter i tær/
fingre. Om nødvendig stoppe for å
ordne med oppvarming.

Bratte partier/
Snøskred utløses og
en eller flere turdeltakere forsvinner i
snømassene. Stor fare
for liv og helse.

Undersøke ev skredfare i
turområdet. Unngå skredutsatte
skråninger.
Turleder sørger for å ha med
søkestenger og at alle deltakerne
har snøspader med.

Islagte vann/
Drukning.
Forfrysninger.

Undersøke istykkelse på vann som
skal krysses. Unngå usikre vann,
elveos, elvemunninger og andre
usikre områder. Hoftebelte og
brystreim på sekken åpnes.

Fare for
snøskred

Fare for å gå
gjennom isen
på islagte vann.

DNT sentralt har utarbeidet gode retningslinjer og vi gjør våre
spesialtilpasninger ved behov.
Branntilsyn
På Lakkenstova har det vært branntilsyn av Mandal
Brannvesen og Setesdal Brannvesen har tilsyn med
andre hytter i Setesdalsheiene. Inge Tjøm har kontrollert

brannslukningsapparatene og brannvarslerne på alle hyttene.
Seriekoblet brannvarsling er fjernet og enkeltvarslere montert.
Kravet er endret og sikkerheten blir bedre med denne enkle
løsningen, hvor besøkende kan skifte batterier selv.
Stavskar og Svartenut fikk sine sikringshytter på plass i 2013
og vi kan igjen tilby overnatting på disse stedene også vinterstid.
Hyttene ble som kjent stengt for overnatting 1. halvår 2013 pga.
brann- og eksplosjonsvernlovens krav om at avsidesliggende
overnattingssteder skal ha reservebyggverk. Håheller blir ikke
prioritert i påvente av en eventuell utvikling av ny hytte der.
Håheller vil derfor ikke tilbys til tradisjonell vinterbruk med
overnatting. Den stilles kun til disposisjon som nødbu, og slik vil
det også framgå på DNTs kvistekart 2013.
Statens Naturoppsyn (SNO) sjekker hyttene når de er på befaring
i området, og gir oss en melding ved feil og mangler. DNT Sør
har en fortløpende informasjonsutveksling med både SNO og
Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR).
Forum for natur og friluftsliv (FNF)
DNT Sør er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv i
Agder. Dette er et samarbeidsnettverk mellom naturog friluftsorganisasjoner i Aust-Agder og Vest-Agder.
Etableringen av FNF er et samarbeidsnettverk mellom
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
(SRN). DNT Sør har hatt ansvar for Arbeidsutvalget i 2013.
FNF jobber blant annet for at natur- og friluftsinteresser
blir ivaretatt i aktuelle saker og hjelper foreningene med
saksbehandling til høringsuttalelser.
Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og Tursenter i Kirkegata 15, Kristiansand, ble
Miljøfyrtårnsertifisert i 2006 og resertifisert både i 2009 og i
2013.

Foto: David Erixon

Mottatt skryt fra sertifisør på dette arbeidet, som følger:
«Fremragende! Har ikke vært borti maken som dere og deres
øyeblikkelige forståelse av mine ”tips” i løpet av min tid som
sertifisør (ca. 7 år og mer enn 400 sertifiseringsmøter)». Så la gå
da at dette tar tid og krefter i en ellers hektisk hverdag preget av
drift og utvikling om hverandre. Det smerter å skulle gå ned i vekt.
Også når det gjelder emballasje! I det daglige sorterer vi søppel,
prøver å holde strømforbruket nede ved å skru ned før vi går hjem
for dagen, vi bruker mye gammelt forbruksmateriell som vi kan
børste støv av og er på sparekniven av hensyn til miljøet også. Alt
i alt handler det om å skape gode vaner og ha en god holdning til
miljøarbeidet.
Arbeidet med å miljøsertifisere hyttene startet opp i april 2007,
men arbeidet er ikke sluttført. Det er noe mer vrient for oss å få til
alt når vi har hyttene milevis inne i fjellet, langt fra farbar vei. Men
vi etterstreber så mange av kravene og målene vi kan, selv om ikke
det har latt seg gjøre å bli 100 % sertifisert iht bransjekravene p.t.
Ved renovering av gamle hytter og evt. prosjektering av nye, tar vi
bransjekravene i øyesyn og tilpasser oss best mulig.
Mange tiltak som er satt i verk i forbindelse med hyttedriften,
nevnes:
>
>

Foto: David Erixon
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Kildesortering av søppel.
Brannsikkerhet.

>
>
>
>

Redusert transport av utstyr og ved til hyttene med scooter
og helikopter. Alt blir loggført.
Hovedrengjøring av hyttene er beskrevet og satt på årlig
sjekkliste til tillitsvalgte.
Naturkvist er innført fra 2009 og er godkjent av SVR/SNO
med at det kvistes med bambus på steder der det er skog,
resten med naturkvist.
Samkjøring til og fra hyttene når dugnadsfolk skal jobbe
på hyttene (klargjøring vår og høst, større hytteprosjekter)

Utvikling av naturkvist kontra bambus
2009

2010

2011

2012

2013
0

20
Bambus

40

60

80

100

120

160

Naturkvist
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HYTTER OG LØYPER

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE
DNT Sør legger forholdene til rette for turglede og opphold
der vi bygger, driver og vedlikeholder turisthytter samt merker
og rydder løyper i vårt kjerneområde Setesdal Vesthei, og vi
knytter oss til samarbeidspartnere som tilrettelegger for turer
og opphold når det er aktuelt.
250 kilometer tilrettelagte turløyper og 12 hytter står klare
til å ta i mot gjester i Setesdalsheiene. 210 km kvistede løyper
trygger fremkommeligheten om vinteren. Setesdalsheiene
er kjent som det sørligste høyfjellsområdet i landet, vakkert
og attraktivt sommer som vinter, med urørte fjell, hei- og
fjellskogsområder mellom 800-1400 moh – ikke langt fra
Sørlandskysten. Og ved Sørlandskysten, i kystleden, kan vi
friste med overnattingshytte på Tømmerstø.
I alt 300 senger tilbys våre medlemmer og øvrige gjester.
DNT Sørs tilbud i skjærgården er Tømmerstø og Grønningen
fyr. Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om markedsføring av
Grønningen fyr med medlemstilbud til alle DNT-medlemmer,
og vi har utlevering av nøkler utenom betjentperioden.
Bragdøya kystlag er også en viktig samarbeidspartner
også mht Base Camp Hav i august og Kom Deg Ut-dagen i
september.
Haukeliseter
I SETESDALSHEIENE
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I 2013 erfarte vi en oppgang på 5 % i gjestedøgn på
fjellhyttene våre og en økning på 42 % på Tømmerstø. 7 %
beleggsøkning totalt. Verdt å nevne det reelle belegget på
fjell- og kysthyttene; hhv. 8 469 og 756 gjestedøgn totalt i
2013.

Belegg i våre hyttekommuner

Vinterforholdene stabiliserte seg sent, men påsken 2013 var
flott. Det resulterte i økt belegg på våre hytter med 56 % i
påskeferien.

Gjestedøgn hytter

2012

2013

Kristiansand

534

756

Sirdal

339

259

Åseral

1 247

937

Vest-Agder

2 120

1 952

Bygland

1 525

1 808

Valle

4 258

4 780

Bykle

713

685

Aust-Agder

6 496

7 237

Totalt

8 616

9 225

Ubetjent
= hytte
uten
proviant
Ubetjent
= hytte
uten
proviant
Selvbetjent
= hytte
med
proviant
Selvbetjent
= hytte
med
proviant

P

Å kunne gå fra hytte til hytte er et velkjent begrep i Norge.
DNTs medlemsforeninger gjør en formidabel innsats
med å tilrettelegge for fotturister og skigåere i den norske
fjellheimen. Og nå som vi også i samarbeid med Statens
Vegvesen har satt opp skilt til våre hytter fra blant Rv9 i
Setesdal, blir det enda lettere for folk å finne fram.
DNT Sør fungerer som egen veileder i friluftsliv når vi holder
kurs og aktivitetsdager på flere skoler. Dette fører også til
økning av skolebesøk på våre hytter. Lakkenstova, Øyuvsbu,
Bjørnevasshytta og Gaukhei egner seg godt til større grupper.
Bjørnevasshytta har f.eks. 78 % grupper av totalt belegg,
mens grupper utgjør 23 % på Lakkenstova.
Av overnattingsstatistikken fremgår det at det er klare og
naturlige svingninger i gjestestrømmen i fjellet. Dette gir vår
forening en viss grad av “risiko” som vi må ta høyde for i vår
planlegging av aktiviteter.
Utvikling gjestedøgn hytter i Setesdalsheiene
12 000

Kristiansand

Med en fantastisk sommer med stort sett bare sol og varme
i juli, august og september var det allikevel stor interesse for
fjellet og vandring til våre hytter. Det var økning i besøkende
både i juli og august, også i september på enkelte hytter.

Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Bjørnevasshytta: 820 moh – 32 senger

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Bossbu: 1030 moh – 28 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Kvinen: 720 moh – 37 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

Endring gjestedøgn i fjellet - sommer og vinter
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Sommer

2009

2010

2011

2012

2013

Sloaros

755

738

613

713

685

Stavskar

283

314

311

311

318

Bossbu

970

701

600

559

981

Svartenut

464

899

481

683

730

Øyuvsbu

1 543

1 714

1 500

1 689

1 864

Håheller

289

244

232

222

243

Josephsbu

429

392

309

324

408

Tjønndalen

215

155

177

198

197

Lakkenstova
Gaukhei

6 000

Evje

På fjellhyttene hadde vi 14 % høyere belegg i sommermånedene og 10 % mindre belegg i vintermånedene.

50 %

8 000

Bortelid

60 km

Ljosland

Mandal

10

P Langeid

7t
5t

2t

Lakkenstova

2,5 t

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

10 000

4t

8t

P

Tjønndalen

3t

100 km

Kvinesdal

7t

Gaukhei
Josephsbu

Valle

Riksvei 9

Suleskar

P

P

Berg

5t

6t

P

2t

3t

Taumevatn

Kvinen

Stavskar

Setesdal

Svar tenut

3t

3t

Bossbu

Bjørnevasshytta

DNT SØRS HYTTER

974

944

502

1 247

937

1 544

1 552

1 176

1 003

1 203

Kvinen

687

504

469

260

259

4 000

Bjørnevasshytta

352

1 106

840

794

644

2 000

Tømmerstø

-

-

364

534

756

8 505

9 263

7 574

8 537

9 225

Sum gjestedøgn
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Tømmerstø: 15 moh - 12 senger

Gjennomsnittlig 8 546 gjestedøgn pr. år i langtidsperioden 1997-2013.
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AKTIVITETER

Sommerløyper som ble remerket i 2013
> Gaukhei – Øyuvsbu (nye skilter ble satt opp)
> Øyuvsbu – Håheller
> Øyuvsbu – Tjønndalen ble ferdigstilt
> Evardalen – Svartenut
> Hovden – Sloaros – til grusvei mot Holmevasshytta
> Donsen – Kvinen – Josephsbu
> Bjørnevasshytta – Stavenes (nye skilter er satt opp)

Sommeren 2013 var det hyttevakter i to uker som bakte
rundstykker og kaker for salg til gjestene, og dette bidro til
ekstra inntekter og ble mottatt veldig positivt av gjestene.
Denne modellen må utvikles videre slik at hytta kan ha det
tilbudet hele sommeren.

Vinterkvisting
Kvistingen var ferdig til skolens vinterferie i uke 8.

>

Løypene ble kvistet med hovedvekt av naturkvist, resten med
bambus. Alf Tronstad leverte naturkvist til alle bortsett fra Ola
B. Berg som laget sine egne naturkvister for strekningen Berg
– Stavskar – Bossbu - Svartenut.
Transport
Vintertransporten med scooter av utstyr, gass og proviant til
hyttene ble utført av lokale grunneiere.
Båttransporten over Langevatn (Ljosland) ble opprettholdt
i 2013 av Frank Flodquist. Dette er svært viktig for å lette
adkomsten fra Ljosland til Gaukhei.
Gaukhei i 2013
Hytta gikk over til å bli selvbetjent hytte etter styrevedtak i
desember 2012. Driftsresultatet i betjentperiodene har vært
negative, og selv om årsresultatet har vist positive tall, kan
det ikke subsidiere betjentperioden lengre. Det er behov for
mange investeringer framover og midler til dette må skaffes
på drift av hyttene og annet.

BYGGEPROSJEKTER/VEDLIKEHOLD

>
>
>
>

Ny sikringshytte på Stavskar (laftehytte levert av Rysstad
Laftebygg AS)
Ombygging av vedbod til sikringshytte på Svartenut
Ny pipe på førerbua på Gaukhei
Ny kledning på deler av Sloaros, malt utvendig
Maling utvendig på Josephsbu

Det er utført brannsjekk på hyttene i Bykle, Valle og Bygland
av Setesdal brannvesen ved Olav Nese.
Dugnadsprisen
Dugnadsprisen 2013 ble overrakt på dugnadsfesten 4.
februar 2014 og tildelt Øivind Fredriksen. Han er tillitsmann
på Gaukhei og har vært tillitsmann på Øyuvsbu, ambulerende
vaktmester på hyttene i flere år, renovert Stakkedalen, bygget
bro over Monsvatn og Risåni, støpt pilarer på Josephsbu og
andre hytter fra 1993 til i dag. Han har bidratt med mange
oppdrag helt siden 1992 for turistforeningen.

Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turgleden i
fellesskap med andre, og bidrar til at både den enkelte og
grupper av mennesker får økt kompetanse og trygghet i å
ferdes i naturen. Særskilt satsing på Barnas Turlag, samt
kurs og aktiviteter i ungdomsskole, videregående skole og
universitetsutdanning bidrar til økt friluftsinteresse og gode
ferdigheter til å mestre å være ute i naturen.
7 522 er registrerte deltakertall ved all aktivitet i løpet av
2013 (+20 %). Opptur for 8. trinn hadde nok en gang
økning på 150 deltakere og ny rekord ble satt med
1 350 ungdommer.

Utvikling deltakelse samlet aktiviteter

2009
2010
2011
2012
2013
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Ser vi bort fra DNT Senior og Tur På Dagtid, har vi et
deltakerantall på 4 649, en økning på mer enn 30 % fra
2012. Seniorturene registreres med 2 487 deltakere i
2013, en økning på 2 % totalt. Og Tur På Dagtid med 386
deltakere, 66 % mer enn året før.
Barne- og ungdomsarbeidet er støttet av Vest-Agder
fylkeskommune og Frifond-midler.
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BARNAS TURLAG
Barnas Turlag er DNT Sør sitt tilbud til alle barn og deres
voksne turkamerater. Vi arrangerer dagsturer i nærområdet,
og lengre turer med overnatting i hytte eller lavvo. Barnas
Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning framfor
tilbakelagt distanse.
Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand,
Vågsbygd, Søgne, Vennesla, Mandal og Evje.
Nedre Setesdal Turlag ble startet opp i 2013 og har allerede
imponerende deltagelse på turene. Turlaget i Mandal har
også fått inn barneklatring som en del av sitt tilbud.

DNT UNG

Dagsturer
20 søndagsturer med gjennomsnittlig 43 deltakere.

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Passer for dem som liker
å dra på tur og oppleve naturen sammen med likesinnede på
samme alder. Programmet byr på et bredt utvalg av aktiviteter,
så her var det noe for enhver smak i 2013.

Overnattingsturer
Fjelleir for 10 - 12-åringer, Øyuvsbu 24. - 27. juni med 14
deltakere.
Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag

Overnattingsturer
2 turer ble arrangert i 2013 i DNT Sør.
Topptur til Jotunheimen med 4 deltakere., 14. – 17 mars.
og Newton Camp, Bjørnevasshytta 30. september – 2. oktober
med 14 deltakere.

2009
2010
2011

Deltakelse DNT Ung inkl. Opptur, Base Camp Hav og
Newton Camp

2012
2013

Aktiviteter 		
28 turer, både lokale dagsturer og overnattingsturer.

Opptur
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Newton Camp

I samarbeid med Universitetet i Agder og Tekna fortsatte vi
prosjektet for ungdom i alderen 13 – 16 år. Utgangspunktet
var en lærerik aktivitetscamp med fokus på naturfag utendørs.
Arenaen for vår camp ble Bjørnevasshytta i Valle i Setesdal i
høstferien.
Campen samlet 14 positive ungdommer som ble engasjert
i prosjektet med å bygge sine egne minikraftverk til
strømproduksjon. DNT Sør la også til rette for en rekke
aktiviteter; kanopadling, matlaging på bål, ulike ”71 grader
nord” aktiviteter i gruppevis konkurranse. Siste dag ble det
kanotur og topptur til Strandenuten. Fem studenter fra UiA
hadde ansvar for den naturfaglige biten. Vi ønsker å arrangere
Newton Camp også i 2014.

2009

200

Nasjonal turdag for 8. klassinger 7 mai. 1350 elever fra
12 skoler i Kristiansand gikk en rundtur i Jegersberg på
10 km, via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter
underveis; vardebygging, gjetteoppgaver, smerteterskel oppgave med klesklyper i ansiktet. Vi takker for samarbeid
og bidrag fra Midt-Agder Friluftsråd.

1800
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FELLESTURER

DNT FJELLSPORT

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

DNT Fjellsport står for et aktivt og sikkert friluftsliv med særlig
vekt på brevandring, klatring, padling, tinderangling, fjell- og
toppturer både til fots og på ski. Dette er for de mest erfarne
og kompetente DNT-medlemmene som liker utfordringer.

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer

Utvikling deltakelse ved DNT Fjellsport

2009
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Aktiviteter
9 turer, totalt 125 deltakere, ca 14 deltakere i gjennomsnitt
på turene. Temmelig nøyaktig samme oppslutning som året
før. Nytt styre ble stemt inn på Fjellsport sitt årsmøte som for
øvrig hadde 35 oppmøtte. Høydepunktet i DNT Fjellsport
Sør var i 2013 Topptursamlingen på Bjørnevasshytta
i februar. 23 deltakere møtte opp for testing av diverse
toppturutstyr, kursing i bratt friluftsliv og guida toppturer på
Aust- og Vestheia. Et nytt prosjekt av året som også var det
arrangementet med best oppslutning var Sørsvafestivalen.
En flott klatresamling på Furustøyl/Brokke.

Aktiviteter
6 gjennomførte turer med i alt 64 deltakere.
Dette er dessverre en nedgang på 30 % siden 2012!
Turer som «Trolltunga», «Hardangervidda», «Fottur på
Folgefonna» og «Midtruta i Setesdalsheiene på ski» var de
mest populære turene. Det mest gledelige i 2013 er de
nyutdanna turlederne som gjør en flott jobb og får med seg
flere nye turgåere fra sitt nettverk.

NÆRTUR
Satsing på lokale turer med turleder var nytt av året
2013. Vi satte opp 14 dagsturer i ulike områder i
Kristiansandregionen. Bredt spekter av type turer, alt fra
sykkel til kajakk til turer til fots. På det meste var vi oppe i 30
deltakere på nærtur. Vi er fornøyd med konseptet og ser at
våre voksne medlemmer har behov for et slikt tilbud. Vi hadde
112 deltakere totalt på de 12 turene som ble arrangert.
Dette gir i snitt ca 9 personer på hver tur. Turene er gratis
og for alle medlemmer. Tanken er at turene skal foregå i de
områdene folk bor.

DNT Sør Fjellsport har arrangert fjellskitur på Hovden,
topptursamling på Bjørnevasshytta, fjellskitur og toppturer
ved Haukeliseter, Folgefonna på ski, Folgefonna til fots,
havkajakktur fra Tømmerstø, Sørsvafestivalen med klatring
ved Brokke, Basecamp Turtagrø med toppturer i Hurrungane,
Vandretur på Hardangervidda med topptur til Hårteigen.

Utvikling turdetagelse Tur på dagtid
2009
2010
2011
2012
2013
50

16

100

150

200

250

300

350

400

450

17

DNT SENIOR
DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og
kreative i valg av turmål, og hvert halvår trykkes det opp et
eget (og meget populært) turprogram.

Utvikling deltakelse i DNT Senior
2009
2010
2011
2012

Aktiviteter
65 dagsturer og arrangementer med 2 487 deltakere.
Tur til Silkeborg 7. - 9. mai, 53 deltakere.
Fjelltur til Øyuvsbu 12. - 13. september, 20 deltakere.

2013
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Senior I har vært på tur til Bortelid og Grimstad, samt til
Marnardal og turgruppa i Mandal, som også har vært invitert hit.

NASJONALE TURDAGER
Aftenposten viser til en egen undersøkelse om at friluftsliv er noe
av det viktigste for norsk kultur. DNT ønsker å sørge for at friluftsliv
som kultur bringes videre fra generasjon til generasjon. Her er
Kom Deg Ut- dagene i februar og september viktige virkemidler.
I 2013 deltok over 50 000 mennesker på de nasjonale
turdagene når vi ser hele landet under ett.
Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk rundt 830 deltakere,
11 % av alle deltakere gjennom et helt år. Nasjonale turdager
er viktige signalarrangmenter som foregår i hele landet
første søndag i februar og første søndag i september - hvert
år. Våre vinterarrangement var på Høgås i Evje og Hornnes,
Vrå i Mandal, Høvåg i Lillesand og Jegersberg i Kristiansand.
Høstarrangementene på Bragdøya i Kristiansand, Hålandsheia
i Mandal og på Bygland. Deltakerne fikk bli med på mange
morsomme friluftsaktiviteter – kanskje for første gang?!

Kom Deg Ut dagen på Bygland var i samarbeid med
Byglandsdagen og blant de frivillige fikk vi god hjelp av fra Nedre
Setesdal Turlag.
Vi er veldig stolte av dette nyoppretta turlaget som virkelig består
av flinke og ivrige friluftsfolk.
Utvikling deltagelse på nasjonale turdager og
arrangementer
2011
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2013
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Takk til samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag, Kristiansand
Husflidslag og Otra IL for hjelp til gjennomføring av Kom Deg
Ut-dagene.
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SKOLE OG KURS

Kurs i DNT Sør gir deg mulighet til å få økt trygghet og
kompetanse når du er på tur. Vi tilbyr en rekke kurs innen
friluftsliv; kart og kompass, GPS, førstehjelp, skismørekurs,
kajakkpadling og turlederkurs, for å nevne noe. Vi arrangerer
også kurs for grupper, skoler og bedrifter på bestilling.

FORMIDLING I SKOLEN (SKOLEPROSJEKTET)
Innenfor skoleprosjektet tilbyr vi kurs for lærere, har infostand
på Sørlandsk lærerstevne, arrangerer OPPTUR for alle
ungdomskoler i Kristiansandsregionen, drar på skolebesøk for å
informere om DNT Sørs aktiviteter og arrangerer aktivitetsdager
på aktuelle ungdomsskoler.
Samarbeidet med Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) har
fortsatt også i 2013. De har opprettet friluftsliv fordypning i 3.
klasse. Vi samarbeider tett med lærerne, kvalitetssikrer turene
som arrangeres av skolen og tilbyr sommerturlederkurs for
elever.
Vi jobber hele tiden for å tilrettelegge flere av våre hytter slik at
de er godt egnet for besøk av skoleklasser. Det er meget gledelig
at vi har hatt en solid økning med besøk av skoleklasser på våre
hytter også i 2013.
Nytt i 2013 var at vi arrangerte kurs for hele lærerteamet på
Kringsjå skole ved en utedag på Ljosland. Lærerne fikk da prøve
seg på en aktivitetsløype med ulike poster rundt i terrenget.
Hver post tok for seg oppgaver som lærerne gruppevis måtte
løse. Oppgavene var rettet mot kompetansemål i flere fag i
grunnskolen. Hensikten med et slikt kurs er å vise frem ulike
uteundervisningskonsept som lett kan benyttes i og ved skolens
nærområde.
En annen skolenyhet i 2013 var aktivitetsdag for ungdomsskoleelever som tok valgfag natur/miljø og eller fysisk aktivitet/
helse. Vi hadde Lillesand og Oddemarka i aktivitet i Jegersberg.
Igjen med turløype med utfordringer underveis.
Ellers har vi arrangert ambassadørkurs og grunnleggende
turlederkurs for Agder Folkehøyskole samt et ambassadørkurs
for KVS Bygland og elever som tar naturbasert reiseliv.
Fagsjef Per Thomas Skaanes er representert i styringsgruppa for
skolesatsing i DNT sentralt. Skoleprosjektet støttes av
Vest-Agder fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, og
Frifond-midler (overskuddsmidler fra Norsk Tipping).
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SKOLETURER I SETESDALSHEIENE

Samlet kursaktivitet i 2013:

NATURLOS

Mange skoler legger opp til skoleturer til Setesdalsheiene og
besøker våre hytter med et eller flere overnattingsdøgn.

>

DNT Sør samarbeider med Midt-Agder Friluftsråd om å
levere inn turer som inngår i vårt eget ordinære program i
Naturlos. Veldig mange husstander mottar Naturlosbrosjyren
hvert år, den har blitt veldig populær. Alle turene i Barnas
Turlag var registrert i programmet, samt Måneskinnsturen
til Odderøya i Kristiansand. I alt 26 turer var Naturlosturer i
2013 (14 i 2012).

Vi synes det er givende når skoler ringer og forhører seg om
hyttene er ledige for klasseturer. Det er god spredning i hvilke
kommuner som sender skoleklasser av gårde til fjells.
Vi har også flere skoler som benytter seg av Ogge
Padleorientering (turorienteringskonsept med 15 poster
utplassert på holmer og skjær i Ogge).

KURS

>
>
>
>
>

>
>

Sommerturlederkurs for 3. klasse på Kristiansand
Katedralskole Gimle – ble utdannet 3 godkjente elever.
4 skolebesøk på ungdomsskoler
2 skolebesøk på videregående skole
OPPTUR for 8. klassinger, 1350 deltakere
Stand på Sørlandsk lærerstevne i oktober.
Førstehjelpskurs, skismørekurs, GPS-kurs, kajakkurs,
varde/merke kurs, sikkerhetskurs for vinterpadling,
aktivitetslederkurs, skredkurs teori, kurs for lærere
(utedag på Ljosland)
1 møte i styringsgruppe i DNT sentralt
Ambassadørkurs, grunnleggende turlederkurs.

Vi har gjennomført flere kurs i løpet av året. Førstehjelpskurs
for turledere, skismørekurs, GPS-kurs og grunnkurs i
kajakkpadling hadde god påmelding og i så måte mest
populære. Vi gjennomførte også aktivitetslederkurs for
frivillige i Barnas Turlag. Det ble arrangert 15 kurs med i alt
191 deltakere. Dette er en solid oppgang fra 2012 til tross
for at noen kurs i 2013 måtte avlyses pga få deltagere. Disse
tallene gjelder alle kurs, også kurs for lærere som kommer inn
under skoleprosjektet.
Vi arrangerer egne turlederkurs; dvs. ambassadørkurs,
grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs og
vinterturlederkurs. Dette gjennomføres annethvert år, sist
i 2010 og vi gjennomførte kursrekken igjen i 2012. I
2013 gjennomførte vi vinterturlederkurs i samarbeid med
Stavanger Turistforening. Vår turlederbase (barn, ungdom,
fellestur sommer og fellestur vinter, klatring, bre etc.) består
nå av ca. 35 personer. Samme tall som i fjor, men noen nye
kommer til og noen turledere engasjeres i andre oppgaver en
turledelse.
Viktig fokus også i 2013 var satsingen på å utdanne nye
turledere. Parallelt med at vi arrangerte et fulltegnet
turlederkurs gjennomførte vi også et kick-off arrangement
hvor mange av turlederne ble med på idémyldring til
turprogrammet for 2014. Dette gjorde vi sammen med
dugnadsfolk og seniorgruppa. Dette skapte en god fellesskapsfølelse mellom turlederne og vi fikk mange gode
tilbakemeldinger på at turlederne satte pris på å bli inkludert i
planleggingsprosessen.
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TURSENTER OG BUTIKK

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING

DNT Sørs Tursenter i Kirkegata 15 er medlemmenes eget
kompetansesenter for tur og friluftsliv, og fungerer som en
viktig arena for medlemsverving og synliggjøring av hele
vår virksomhet. Her finner du Sørlandets største utvalg av
turkart, i tillegg til bekledning og turutstyr fra anerkjente
leverandører. Vi opplever at stadig flere «ikke-medlemmer»
kommer innom oss, og veldig ofte går ut igjen som fornøyde
DNT-medlemmer.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Vårens store prosjekt i tursenteret var nye turkart over Setesdal
Vesthei. En lang og møysommelig samarbeidsprosess, med et
resultat vi har all grunn til å være stolte av.
Forbedringene fra det gamle kartet «Setesdalsheiane» er
bl.a. større dekning i alle retninger, i og med at vi har delt
det opp i to kart: Setesdal Vesthei Sør og Setesdal Vesthei
Nord. Kartene går langt inn i Sirdalsheiene, og det er ikke
lenger et «hull» nordover til turkartet «Hovden Sør». Kartene
overlapper ved Øyuvsbu og Håheller.
Baksiden av kartene fikk en grundig oppfrisking, og
inneholder nå en mengde lettlest og nyttig informasjon.

DNTs felles nettbutikk (administrert av DNT Oslo og Omegn)
har hatt en god vekst, og benyttes av medlemmer over hele
landet. Overskuddet blir fordelt mellom foreningene etter
medlemstall.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Foreningen har
videre fulgt relevante bestemmelser.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi
(laveste verdis prinsipp).

Utvikling omsetning i butikk, eks. mva.
1200 000

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for
nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

1000 000

800 000

600 000

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

400 000

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

200 000

DNT Sør er medlem av DNTs varesamarbeid, som sammen
kommer fram til velbegrunnede vareinnkjøp og gode
innkjøpsavtaler, hvilket gjør at medlemmene våre kan nyte
godt av gunstige medlemsrabatter.

Jan

Feb

Mar

Butikk 2011

Apr

Mai

Jun

Butikk 2012

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Butikk 2013

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

NORRØNA

BERGANS

DEVOLD > ACLIMA
SMARTWOOL
BLACK DIAMOND
DEUTER > RAB
NALGENE

Sørlandets største på kart! > Turkart-serien > Norge-serien > Lokale turkart > Turorientering > Bøker til nytte og inspirasjon
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RESULTATREGNSKAP 2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTANDER

NOTER

BALANSE PR. 31.12.2013
2013

2012

Driftsinntekter

EIENDELER

2013

2012

824 803

881 955

824 803

881 955

814 505

753 828

Kundefordringer

89 661

40 755

Andre fordringer

54 143

24 628

5 643 995

5 227 852

625 249

535 738

Sum omløpsmidler		

7 227 552

6 582 800

SUM EIENDELER

8 052 356

7 464 756

5 793 601

5 418 156

Sum opptjent egenkapital

5 793 601

5 418 156

Sum egenkapital

5 793 601

5 418 156

Leverandørgjeld

233 665

133 115

Skyldig offentlige avgifter

183 958

142 647

1 841 132

1 770 838

Sum kortsiktig gjeld

2 258 755

2 046 600

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 052 356

7 464 756

Medlemsinntekter

1

2 902 546

2 653 781

Varige driftsmidler

Inntekter fra driften

2

3 116 682

3 288 636

Hytter, inventar/utstyr

230 132

245 750

Offentlig støtte og fond

1 003 586

1 092 469

Sum driftsinntekter

7 252 946

7 280 635

Støtte fra private

Driftskostnader
Varekostnader

1, 2

2 703 579

2 239 968

Lønnskostnad

4

2 495 818

2 761 907

Ordinære avskrivninger

5

57 152

84 500

330 842

190 264

Annen driftskostnad

1 444 065

1 719 714

Sum driftskostnader

7 031 456

6 996 354

221 490

284 282

Markedsføring og profilering

DRIFTSRESULTAT

5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer

Bundne bankinnskudd

3

6, 7

Bankinnskudd, kontanter

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Fond

Finansinntekter
Annen renteinntekt

NOTER

Anleggsmidler

6

8

154 006

158 538

154 006

158 538

Annen rentekostnad

51

0

Sum finanskostnader

51

0

NETTO FINANSPOSTER

153 955

158 538

ORDINÆRT RESULTAT

375 445

442 820

0

0

375 445

442 820

NOTE 1 > KONTINGENTER

337 445

442 820

Medlemsmassen og medlemskontingenten danner fundamentet for hele DNT Sør sin virksomhet. Kontingentinngangen
viser en økning på 248 765 i forhold til forrige år. Dette avspeiler en økning i antall medlemmer på 93 (1,4 %) samt en svak
kontingentøkning innen alle medlemskategoriene. Medlemstallet for 2013 er 6 669.

375 445

442 820

Sum finansinntekter
Finanskostnader

Ekstraordinære kostnader
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Tillagt egenkapital/fond
SUM OVERFØRINGER

8

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

1

DNT er en felles organisatorisk ramme for virksomheten i landets turistforeninger som er tilknyttet DNT gjennom en
medlemskapsavtale. DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene, og for dette betaler
DNT Sør en kontigentavgift. Kontigentavgiften i 2013 utgjør 849 973 og står bokført som varekostnad.
Kontingent for 2014 som er innbetalt i 2013. Dette er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på
totalt 1 207 835. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

NOTE 2 > INNTEKTER FRA DRIFTEN OG ØVRIGE VAREKOSTNADER
DNT Sørs inntekter fra driften og varekostnader er relatert til våre tre driftsområder; Hytter og løyper, Aktivitet samt
Turinformasjon og butikk. Hytter; dette gjelder inntekt fra overnatting og salg av proviant på hyttene og ditto varekjøp og
innleide tjenester som transport av varer. Aktivitet; dette gjelder deltakeravgifter på turer, kurs og arrangementer som krever det,
og ditto varekjøp og innleide tjenester til gjennomføring. Butikk i Kirkegata 15, Kristiansand; dette gjelder inntekt fra salg av
kart, turbekledning og turutstyr og ditto varekjøp.
Beholdningsendringer hytter og butikk inngår også i varekostnader.
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NOTE 3 > LAGER AV VARER
Lager av varer

2013

2012

Varer og utstyr

467 391

457 213

Bøker og kart 1

46 371

144 500

Turkart

2

Inventar og utstyr har vært avskrevet med 20 % hvert år, som i 2013 utgjør 10 152.
Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen avskrives med 5 % hvert år, som i 2013 utgjør 47 000. Denne avskrivningsplanen ble endret i 2009.
Totale ordinære avskrivninger i 2013 utgjør 57 152.

109 099

NOTE 6 > FINANSINNTEKT

Norgeserien (kart)

22 208

Ved til hyttene

40 060

40 450

Varer (proviant) til hyttene

129 375

111 665

Totalt

814 505

753 828

Rentesats på plasseringskonto pr 31.12.2013 er 3,35 %. Gjennomsnittlig rentesats for 2013 er 3,43 %.

NOTE 7 > BUNDNE BANKINNSKUDD

Kart er skilt ut og spesifisert i hhv. Turkart og Norgeserien fra og med 2013. Kun Bøker står igjen i 2013.
Stor varebeholdning av Turkart skyldes produksjon av 1500 nye turkart i serien Setesdal Vesthei Nord
og Setesdal Vesthei Sør, i 2013.

Pr 31.12.2013 utgjør skattetrekkmidler 85 821 og innskudd på plasseringskonto 5 558 174.

NOTE 4 > LØNNSKOSTNAD

Disponering av årets resultat på 375 445 fordeler seg som følger:

1
2

Spesifikasjon av lønnskostnader

NOTE 8 > OPPTJENT EGENKAPITAL

2013

2012

1 908 543

2 108 393

Arbeidsgiveravgift

316 691

337 991

Pensjonskostnader

245 729

269 588

24 855

45 935

2 495 818

2 761 907

4

4

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt
Årsverk fast ansatte

Lønninger inkluderer refusjon fra NAV (permisjoner, sykedager). Bruk av ekstrahjelp ved kontoret kan variere fra et år til et
annet. Årlig lønnsvekst følger lønnsveksten i kommunal sektor.
Ytelser til ledende personer

2013

2012

Utbetalt godtgjørelse til daglig leder

604 012

580 721

Pensjonsforpliktelser til daglig leder

0

0

14 597

14 893

0

0

618 609

595 614

Andre godtgjørelser til daglig leder
Lønn og andre godtgjørelser styremedlemmer
Totalt

Indeksregulering av buffer fond1
Hytte- og driftsfond internt

2

85 650
115 795

Øremerkede midler3

174 000

Sum

375 445

1 Bufferfond
DNT Sør skal ha et bufferfond.
Bakgrunn for etablering av bufferfond i 2012 var at foreningen ønsket avsatte midler til sikring av driften ved uforutsette
hendelser (som bidrar til negativt årsresultat). Størrelsen på bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salg av Hovdehytta.
Netto verdi av salgsverdi pålydende 3 600 000 fratrukket likviditetsdisposisjoner ga 3 200 000 i januar 1999. Beløpet ble
indeksregulert iht KPI til 4 177 075 i januar 2013, og avrundet opp til fastsatt verdi ved utgangen av 2012.
Størrelsen på bufferfondet indeksreguleres årlig iht KPI og ut fra muligheten til å disponere årsresultat. Fra desember 2012 til
desember 2013 utgjør indeksjustert beløp 85 650.
Fastsatt verdi pr. 31/12-2012		
Disponering av årets resultat (KPI-justert)
Verdi bufferfond pr. 31/12-2013 		

4 200 000
85 650
4 285 650

Utbetalt godtgjørelse er årslønn og feriepenger. Andre godtgjørelser til daglig leder omfatter trekkpliktige naturalytelser,
skattepliktig del av ulykkesforsikring/yrkesskade og telefon.
DNT Sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. DNT Sør har
etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det er ikke
fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse.

Fastsatt verdi pr. 31/12-2012		
1 218 156
Disponering av årets resultat 		
115 795
Verdi Hytte- og driftsfond pr. 31/12-2013 1 333 951

NOTE 5 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen balanseført verdi men
står oppført med 1,-. Posten på 824 803 består av følgende:
Ytelser til ledende personer

2013

2012

0

10 152

Bjørnevasshytta

120 000

120 000

Kvinen

704 794

751 794

9

9

824 803

881 955

Inventar og utstyr

Andre hytter
Totalt
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2 Hytte- og driftsfond internt
Navnendring fra Vedlikeholdsfond og omdisponering av post for formue i 2012.
Prosjekt for investering/reinvestering av hytter, evt. andre investeringsprosjekter, vil kunne søke styret om å disponere deler av
Hytte- og driftsfond internt til realisering av prosjektene.
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3 Øremerkede midler
En justering av navn i 2013 (tidligere Hyttefond eksternt).
Øremerkede midler vil f.eks. være testamentariske gaver, støtte fra bedrifter, virksomheter, private og fond myntet på særskilte
hytteinvesteringer etter søknad, eller f eks enkelte styrevedtak om disponering av deler av årets resultat til bestemte prosjekter.
I den grad midler er øremerket enkelte hytter, framgår dette av posteringen.
Fastsatt verdi pr. 31/12-2013
0
Disponering av årets resultat
1. Testamentarisk gave vedr. Gaukhei
40 000
							
2. Midler til nytt kassaapparat mv. 		
34 000
3. Forprosjekt hytteinvesteringer		
100 000
Verdi Øremerkede midler pr. 31/12-2013 174 000

Mottatt og avsatt i 2012, inntektsført i 2013, og
benyttes når vi har vårt neste store prosjekt
Styrevedtak 22/13, benyttes i 2014
Styrevedtak 02/14, benyttes etter budsjett

DNT SØRS ÅRSBERETNING

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

VIRKSOMHET
Opptjent egenkapital pr. 31/12-2013
2063 Bufferfond		
2064 Hytte- og driftsfond internt		
2065 Øremerkede midler		
Verdi fond pr. 31/12-2013		

DNT Sør er Norges sørligste forening i Den Norske
Turistforening, DNT. Våre medlemmer bor i nitten sørlandskommuner, fra Farsund og Lyngdal i vest til Lillesand og
Birkenes i øst, og nordover til Åseral og Bykle. DNT Sørs
virksomhet er delt inn i Hytter og løyper, Aktivitet (turer, kurs
og arrangementer), Tursenter og butikk, samt Fellestjenester
og prosjekter.

4 285 650
1 333 951
174 000
5 793 601

DNT Sør er en aktør som legger forholdene til rette for et
aktivt friluftsliv og turglede, og er etterspurt om tips og råd av
turfolk, skoler, barnehager, virksomheter og media.
DNT Sør er en naturlig samarbeidspartner for det offentlige
og det private næringsliv hvor vi bidrar med å skape det
gode liv på Agder. Man kan besøke oss i Kirkegata 15 i
Kristiansand, på vår webside dntsor.no eller i andre tilsluttede
kanaler.

Kristiansand, 26. februar 2014

Totalt antall medlemmer i 2013 var 6 669. Dette er 93
flere enn i 2012 og tilsvarer en oppgang på 1,4 % (+2,0 %
på landsbasis). Ca. 3,6 % av befolkningen i våre områder er
medlemmer i DNT Sør (4,9 % er tilsvarende på landsnivå,
2011-tall).
Foreningen ledes av et styre på fem personer. Årsmøtet velger
styremedlemmer og varamedlemmer for to år ad gangen.
Årsmøtet velger styrets leder og nestleder annethvert år.
Dette er DNT Sørs regnskap og årsberetning for 2013
utarbeidet etter regnskapsloven.
Erling Valvik
(leder)

Nina Gjærum Reinhardt

Jostein Austvik
(nestleder)

Knut Bjoraa

AKTIVITET

Jannik Stølen Timenes

Aktivitet i nærområder og fjell: Tilgjengelighet til natur og
tilrettelagte områder stimulerer DNT Sør til å skape aktivitet
for alle målgrupper. DNT Sør leverte et godt og variert aktivitetstilbud der folk bor, i tråd med det viktige folkehelsearbeidet
som det offentlige og DNT setter høyt på dagsordenen.
7 522 deltakere (+ 20 %) deltok på samtlige 187 turer, kurs
og friluftsarrangementer (+17 %). Dette inkluderer de ukentlige
seniorturene og Tur på dagtid, søndagsturene i Barnas Turlag,
åpne arrangementer som Kom Deg Ut-dagen høst og vinter, i
det hele tatt all aktivitet - i Bygland, på Evje, i Vennesla,
Vågsbygd, Mandal og for øvrig i hele Kristiansandsområdet,
samt på fjellturene, fellesturene og med fjellsportaktiviteten.
Setesdalsheiene: Løypenettet i Setesdalsheiene er lagt iht.
offentlige krav og i godt samarbeid med kommuner og grunneiere.
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DNT Sør har ikke gjennomført de aller største reinvesteringer
i fjellet i fjor, men bygging av helt ny sikringshytte på Stavskar
og ombygging av vedskjulet på Svartenut til sikringshytte var
svært viktig. Dette krevde både dugnadsfolk og kapital.
9 225 gjestedøgn er registrert på våre 12 fjellhytter i
Setesdalsheiene samt hytte og anneks som vi disponerer på
Tømmerstø i sommermånedene. Dette gir en oppgang på
7 % i forhold til 2012.
Medlemsservice og turinformasjon: Indikatorer for etterspurt
kompetanse hos turistforeningen er våre web-besøk med
55 000 klikk (+4 %) og omsetning i butikk, som fortsatt
ligger på det jevne med i underkant av halvannen million i
omsetning pr. år. Det kom en liten dipp i desember pga. den
tøffe konkurransen i bransjen, men likevel ga butikkdriften et
godt økonomisk bidrag til turinformasjonen.

ÅRETS RESULTAT
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2013. Årsresultatet viser
et overskudd på 375 000 kroner. Herav utgjør resultat fra
finansposter 154 000 kroner og driftsresultat 221 000 kroner.
Driftsresultatet inkluderer testamentarisk gave på
40 000 kroner til senere benyttelse på Gaukhei, i tillegg
mangler inntekt på 10 000 kroner. Reelt resultat fra driften
blir således 191 000 kroner (91 000 kroner over budsjett).
Ut fra dette blir det reelle årsresultatet 345 000 kroner.
DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringer
er i bank. Styret foreslår at årsoverskuddet tillegges egenkapital
(fond), se note 8.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPSPOSTER
2013 OG BUDSJETT 2014			
Medlemskontingenten: Det vises til Note 1. 93 flere medlemmer
inklusiv noen nye livstidsmedlemskap gir positivt avvik mellom
resultat og budsjett. I budsjett for 2014 forventer vi samme
medlemstall som i 2013 (6 669), samt en svak økning i
kontingent på alle kategorier unntatt barn.
Salgsinntekter: Det vises til Note 2. Negativt budsjettavvik på
164 000 kroner skyldes færre turer med påmeldingsavgift
enn forventet. Butikk har ligget på det jevne og passerer akkurat
budsjett. Økt belegg i fjellet skyldes delvis flere registrerte
overnattinger pga. dugnad, noe som ikke medfører inntekt.
Hytteomsetningen tar utgangspunkt i 8 598 gjestedøgn og
ligger marginalt over forventningsnivået på 8 500.
Kommersielle inntekter gir reelt 140 000 i negativt budsjettavvik
når vi korrigerer for manglende innbetaling på 10 000 kroner.
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240 000 kroner på inntektssiden i 2013 består av noen få,
men gode samarbeidspartnere til drift, samt 100 000 kroner
i testamentarisk gave fra Dag Espeland til ny sikringshytte ved
Stavskar og 40 000 kroner fra Karina Eskeland til sikringshytta ved Svartenut. Utover dette har vi ikke klart å få ny
hovedsponsor eller andre, nye partnere. Det er kritisk at vi får
en storoffensiv i 2014 for å kunne nå et energisk budsjett på
600 000 kroner i 2014. 350 000 er allerede vedtatt støtte
fra Sparebankstiftelsen SR-bank og Valle Sparebank til ny
100 % prosjektstilling i Setesdal. Innsamling av penger til
vårt Hyttefond i kampanjen “Heia Setesdalsheiene” kommer
utenom driftsstøtten.
Offentlig støtte og fond viser 115 000 kroner i positivt budsjettavvik som inkluderer inntektsføring av 40 000 kroner i
testamentarisk gave (se Note 8) . Vi er glade for responsen på
våre søknader i 2013, som gjaldt
> oppstart av Nedre Setesdal Turlag, tilskudd fra Aust-Agder
fylkeskommune
> folkehelsetiltaket Tur på dagtid, tilskudd fra Vest-Agder
fylkeskommune
> barn og unge til fjells, diverse kurs i skole, camper,
Kom Deg Ut-dagen (vinter, høst), tilskudd fra Vest-Agder
fylkeskommune
> Newton Camp på Bjørnevasshytta i høstferien, tilskudd fra
Tekna lokalt og nasjonalt
> skolesatsingen, tilskudd fra Miljødirektoratet (DN) via DNT
> administrasjon av Kystled Sør, tilskudd fra Cultiva
(restbeløp etter revisoravslutning i 2012)
> nye sikringshytter ved Svartenut og Stavskar, fra Olav Thons
DNT-stiftelse og spillemidler
En viktig post i kontogruppen er frifondmidler som går til
markedsføring og gjennomføring av aktiviteter og subsidiering
av deltakeravgifter for barn og unge. DNTs utdeling av
formålskapital styrker aktivitetsnivået lokalt, samt offentlige
tilskudd til DNT fra Miljøverndepartementet ivaretar allment
miljøarbeid. Barne- og familiedirektoratet støtter barne- og
ungdomsarbeid. Støtte fra nevnte aktører tilfaller lokalforeningene beregnet ut fra stykkpris-støtte pr. barne- og ungdomsmedlem. Ut fra dette settes vi delvis i stand til å kunne gi
det tilbudet vi ønsker innenfor turer, kurs og arrangementer til
barn og unge. Viktig å merke seg at ingen av disse midlene går
til andre driftsaktiviteter.
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Varekostnad: Det vises til Note 1. Hytteprosjektene (Stavskar
og Svartenut) og produksjon av helt nytt kart for Setesdal
Vesthei Nord og Sør bidrar til budsjettavvik, mens vi ellers har
lavere kostnader på aktivitet. Budsjettøkning for 2014 følger
av økt behov for vedlikehold for hytter og løyper, samt økning
av medlemsavgiften til DNT.
Lønnskostnadene ble redusert i forhold til budsjett ettersom vi
besluttet å ikke ha Gaukhei fullbetjent om sommeren og at vi
mottok refusjon fra NAV (permisjon for en ansatt). I tillegg er
regnskapet ført med reduksjon på “motkonto” for pensjonsutbetalinger. Alt i alt gir dette lavere lønns- og personalkostnader enn budsjett. Budsjettet økes i 2014 med ny 100 %
prosjektstilling i Setesdal samt ekstraressurs i administrasjonen,
normal lønnsvekst og ditto sosiale kostnader for fire fast
ansatte.
Ordinære avskrivninger blir stadig mindre ettersom inventar
og utstyr ved oppgradering av butikken tidligere år nå er
avskrevet. Dette gir et positivt budsjettavvik for 2013. Vi
følger avskrivningsplanen for Kvinen i det videre.
Markedsføring og profilering viser høyere kostnad enn
budsjett som følge av innkjøp av profiltøy til frivillige samt mye
annonsering i våre lokalaviser på Sørlandet. Budsjettet for
2014 er kraftig redusert ettersom vi fokuserer mer på gratisreklame og pressedekning og aktiv innsats i sosiale medier.
Annen driftskostnad: Et positivt budsjettavvik står noe mindre
utgifter på fagområde for aktivitet, utover dette er kostnadene
tilnærmet på budsjett. Budsjettøkningen i 2014 henspeiler
på utgifter til aktivitet og i forbindelse med vår nye prosjektstilling i Setesdal.

ORGANISASJON
DNT Sør har fire ansatte i 100 %-stillinger gjennom hele
driftsåret. Av disse er tre kvinner og én mann. I tillegg to
sommervikarer og ekstrahjelp første halvår og i desember.
Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet når
vi rekrutterer ansatte og tillitsvalgte.

Offentlig støtte og fond budsjetteres etter samme takter som
i 2013, med tillegg av allerede vedtatt støtte fra Setesdal
Regionråd, Valle kommune og vernestyret i SVR til medfinansiering av ny 100 % prosjektstilling i Setesdal.

Det er et godt arbeidsmiljø i DNT Sør, og sykefraværet er lavt.
Faste arbeidsmiljøtiltak er vår kunstforening samt støtte til
innkjøp av arbeidstøy. Av særskilte arbeidsmiljøtiltak i 2013
nevnes påskelunsj med ansatte og våre pensjonister, samt
såkalt “litterær nistepakke” i samarbeid med Kristiansand
folkebibliotek.

Finansinntekter er på samme nivå som i fjor og 24 000 kroner
bedre enn budsjett. Avhengig av saldo i banken, våger vi oss
på 140 000 kroner i budsjett for 2014.

Organisasjonen hadde ikke vært noe uten vårt dugnadskorps
på i alt 120 personer når vi inkluderer samtlige - fra styrene,
turlagene, de tillitsvalgte på hyttene, turlederne, og øvrige

bidragsytere på arrangementer og hytteprosjekter. Disse sto
for 7,5 årsverk i 2013 og kommer i tillegg til administrasjonens
fire årsverk.
Den årlige dugnadsfesten i februar er en svært hyggelig
markering av arbeidsinnsatsen til samtlige i året som er gått.

DNTS VIRKSOMHET OG YTRE MILJØ
DNT Sør ble resertifisert Miljøfyrtårnbedrift for kontoret i
mai. Offentlig transport benyttes i størst mulig grad til
eksterne møter.
Arbeid med helse, miljø og sikkerhet ved gjennomføring av
turer, kurs og arrangementer følger innarbeidede rutiner og
er godkjent i DNT-systemet. Våre turledere er DNT-utdannet
og innehar høy faglig kvalitet.
Det er utarbeidet retningslinjer, miljøoppfølgingsprogram
iht miljøfyrtårnsordningen og sårbarhetsanalyser for turistforeningens virksomhet i fjellet. Hyttene er dog ikke sertifisert p.t.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER 2014
> Rekrutteringstiltak og lokallag: Vi ønsker å øke medlemsmassen og rekruttere flere til friluftsliv. Derfor fortsetter vi
utviklingen av lokallag. Neste er Øvre Setesdal Turlag. Og i
Mandal vil vi utvide aktiviteten til å omfatte et voksent tilbud.
Muligheter for å se til øst, mot Lillesand, er også til stede.
Uansett: vi må stimulere frivillige i nærområdene til medvirkning.
> Partnerskapsavtaler med det offentlige: Vi skal fortsette det
gode samarbeidet og utvikle langsiktige partnerskap med
begge fylkeskommuner med bakgrunn i Regionplan Agder
2020, med Kristiansand gjennom nettverksorganisasjonen
“Sunne kommuner”. For øvrig også med andre kommuner
hvor vi driver folkehelsearbeid. Vi styrker ungdomsarbeidet
med en tre-årig prosjektstilling i Valle/Setesdal.
> Hyttefond: Våre løyper og hytter fungerer som en regionalpark, en hyttepark til glede for befolkningen og våre gjester.
Med bakgrunn i Regionplan Agder 2020 som skal sikre det
gode liv på Agder vil vi innlemme det offentlige og det private
næringsliv i vårt store samfunnsprosjekt hvor vi går inn i en
kapitalkrevende periode - i et felles løft for Setesdalsheiene.
Heia Setesdalsheiene!

Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som
truer driften av DNT Sør på kort sikt. Sikringshytter er på plass
og tilfredsstiller lovverket mht overnatting på våre avsidesliggende hytter i fjellet, med unntak av Håheller. Denne er
kjent som nødbu i vinterhalvåret og merket av som dette på
DNTs kvistekart.
Medlemstallet har en samlet økning på 4,5 % de siste fem
årene til tross for en svak nedgang i 2011. Innmeldinger,
omsetning på hyttene i fjellet og deltakertall kan svinge fra år
til år. Værutsiktene spiller en vesentlig rolle i dette. Det at
DNT Sør er enda mer til stede i nærområdene, gir oss flere
ben å stå på. I noen grad gir dette også medlemsvekst.
Risiko har vi her i betydningen av færre innmeldinger enn
forventet og derav også mindre sikker driftsinntekt. Dette er
et paradoks når innsatsen i folkehelsearbeidet gir så store
deltakertall (se tidligere i årsrapporten). Turledere melder
at det er vanskelig å gjennomføre rekruttering på store og
åpne arrangementer og i skolesammenheng. Vi ønsker folk
velkommen til å komme i gang med friluftsliv, og kan ikke kreve
medlemskap bestandig.
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BUDSJETT 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Resultat 2012

Resultat 2013

Budsjett 2014

Medlemsinntekter

2 663 000

2 903 000

2 812 000

Salgsinntekter

Driftsinntekter
3 289 000

3 117 000

3 105 000

Kommersielle inntekter

237 000

230 000

600 000

Offentlig støtte og fond

1 092 000

1 004 000

1 285 000

Sum Driftsinntekter

7 281 000

7 253 000

7 802 000

Varekostnader

2 240 000

2 704 000

2 472 000

Lønnskostnader

2 762 000

2 496 000

3 549 000

85 000

57 000

36 000

190 000

331 000

78 000

Annen driftskostnad

1 720 000

1 444 000

1 534 000

Sum driftskostnader

Driftskostnader

Ordinære avskrivninger
Markedsføring og profilering

6 997 000

7 031 000

7 669 000

DRIFTSRESULTAT

284 000

221 000

133 000

Netto finansposter

159 000

154 000

140 000

-

-

-

443 000

375 000

273 000

Netto ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT

Foto: David Erixon

32

33

34

35

DUGNAD

FRIVILLIG BÆREBJELKE
Uten dugnad stopper DNT!
DNTs virksomhet er basert på at hundrevis av frivillige bidrar
med sin dugnadsinnsats. Både kulturelt og økonomisk er det
avgjørende for DNT å videreføre dette. Dugnadsgjengene
gjør klar hyttene før sommer og vinter, ordner sengetøy,
rydder på proviantlagrene, gjør det rent og pent. De rydder
og merker løyper, bygger, renoverer og maler hytter, lager
merkekvister, er turledere og assistenter, hjelper til på
arrangementer som Kom Deg Ut-dagen og velkommenarrangementer for nye innbyggere i Kristiansand, er turledere
i nærområdene og på fjellet, er med i komitéer, valgkomité
eller tar styreverv i ulike grupper og turlag, eller i overordnet
styre for DNT Sør.
Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Ordet dugnad ble kåret
til Norges nasjonalord i 2004. Nordmenn har en bevissthet

FRIVILLIGE OG ANSATTE

om at slike store og små gjøremål er uttrykk for en egen
tradisjon med dype røtter i samfunnet. Dugnadsfolkene er del
av et stort, aktivt og sosialt fellesskap!
Dugnad i DNT Sør talte i alt 11 600 timer i 2013.
Dette kan vi regne om til ca. 6,6 årsverk. Dette består av mye
dugnadsarbeid på prosjektene Svartenut og Stavskar, foruten
vår- og høstklargjøringer, bidrag på arrangement, turledelse,
styrearbeid m.v.
Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 9 647 timer
Turer, kurs og arrangementer: 1 332 timer
I komitéer og i styret: 530 timer
I administrasjonen: 86 timer
TUSEN TAKK TIL ALLE BIDRAGSYTERE I 2013!

STYRE
Leder: Erling Valvik
Nestleder: Jostein Austvik
Styremedlemmer: Knut Bjoraa, Nina G. Reinhardt,
John Amund Lund
Varamedlemmer: Jannik S. Timenes, Signe Sollien Haugaa
		

RÅDGIVERE/KOMITÉER
Finansiering og sponsing: For tiden har administrasjonen
ivaretatt dette
Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Jan-Erik Hallandvik
og Svein Egil Eidet
Skribent: Harald Flå (Boligmagasinet og Sørlandsavisen)
Hytte- og løypestrategi: For tiden har administrasjonen og
styret ivaretatt dette
Naturforvaltning: Ole Dag Myhrstad og Bjørn Brantzæg

Samt en lang og flott liste over øvrige frivillige som stiller opp
på klargjøring av hytter, merking av løyper, som turledere og
bidrar med sjarm og kløkt på våre arrangementer.

LØYPER/MERKING
Løypeansvarlig/koordinator: Steinar Svendsen, assistent
Liv Astri Jørgensen.

VALGKOMITÉ

BIDRAGSYTERE VED PROSJEKTET
SIKRINGSHYTTER STAVSKAR OG SVARTENUT

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

Prosjektleder/prosjektering: Bjørn Brandtzæg
Byggmester: Rysstad Laftebygg AS, levert laftehytte til Stavskar.

TILLITSVALGTE PÅ HYTTENE

Ole Eidet og Jan Ivar Haugland med flere frivillige bygget på
Svartenut.

Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal,
Erling Dåsvatn
Bjørnevasshytta: Mai Hilmer-Syversen, Eva Sørgaard,
Sonja Skaar, Torfinn Årstøl
Stavskar: Frivillige/vask/rydd: Ole Eidet, Mona Jørgensen
Berge, Solveig Kristiansen, Inger Torkildsen
Bossbu: Enny Karin Vindheim og Kåre Berle
Svartenut: Astrid og Knut Bjoraa, Ole Eidet,
Jan Ivar Haugland, Svein Urdal
Øyuvsbu: Berghild Knarvik, Borghild Skuggestøl,
Guri Lidsheim, Sigmund Pollestad, Jan Erik Liene,
Stein Magnussen, Robert Larsen
Håheller: Roar og Hanne Hermansen, Odd Jakobsen
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Torjus Egeli,
Øivind Fredriksen, Turid Dyrstad
Frivillige rydd/vask: May Lill Voll, Marit Grindheim,
Tora Trydal, Ingunn Kvinlog
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Josephsbu: Inge og Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen
Frivillige: Terje Nandrup og Øystein Hæraas.
Lakkenstova: Jorunn Gauphom Håland, Gudrun Furrebøe,
Kari Spilling, Ole Kristian Ruud, Kari Sønsteby
Kvinen: Sissel Bø Stene og Gabriel L. Bø
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs,
Wenche Storaker

LOKALE TILSYN PÅ HYTTENE I
SETESDALSHEIENE
Sloaros: Øystein Sauro
Svartenut og Øyuvsbu: Olav K. Nomeland og
Ola S. Nomeland
Josephsbu/Gaukhei: Frank Flodquist
Tjønndalen: Johnny Langeid
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Barnas Turlag
Jonatan Andresen, Andreas Malz, Torunn Omdal Stølen,
Tove Løyning Dovland, Hege Bekken, Einar Skarpeid,
Ellen Oline Bergum, Ingrid Haukalid, Karianne Aanesland,
Ane Øvrevik, Jostein Austvik, Elisabeth Kaddan,
Agnethe Hinna Hovdenak, Kyrre Sætren, Per Ramstad,
Lena Vittali, Asbjørn Vittali, Monica Galdal, Atle Solheim,
Fredrik Hughes, Per Thomas Skaanes,
Kim Andre Nomeland.
DNT Ung 13-16
Per Thomas Skaanes, Einar Skarpeid, Mats Flaten,
Andreas Malz og 5 studenter fra UiA.
Fellesturer
Torleiv Nordgaarden, Wilko Jansen, Atle Solheim,
Terje With Andersen, Erik Aune, Harald Flå,
Tor Henning Lien, Tore Moheim.
Nærturer
Borgny Abusland, Øivinn Bruce, Atle Solheim,
Frank-Werner Unsgaard og Harald Flå, Ellen Bergum.
DNT Fjellsport
Styre: John Zahl, Bjørg Kari Haugland, Mats Flaten,
John Amund Lund og Per Thomas Skaanes.
Turkoordinatorer: John Zahl, Per Thomas Skaanes,
Øyvind Eftevand, Bjørg Kari Haugland, Torleiv Nordgarden,
Unni Reinhartsen og Hilde Furuborg, John Amund Lund.
Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i
Senior I og Senior II.

Styret i Senior I
Svein Johanson (leder), Grete Lyng (nestleder), Britt Austrud,
Torjus Bygland, Roar Dokmo, Jorunn G. Håland, Endre Mjåland,
Åse G. Ryen, Fred Sæther, Per Øen.
Styret i Senior II
Sonja Skaar (leder), Harry Halvorsen, Øigun Svenning.
Tur På Dagtid
Per Thomas Skaanes, Gudrun Furrebø, Ole Eidet,
Mona B. Jørgensen, Jorun Håland, Kari Sønsteby.

ADMINISTRASJON (lønnet personale)
Daglig leder: Marit Sølsnæs
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef aktivitet: Per Thomas Skaanes
Leder tursenter og butikk: Mette Olsson
Sommervikar: Jonatan Andresen 3 uker
Sommervikar: Albert André Rippel 4 uker
Ekstrahjelp: Mona Hellum 50 % 1. halvår og nov. og des.’13

REVISOR
iRevisjon, Kristiansand AS v/Kjell Arnvard
SYNKRON MEDIA AS

TURLEDERE GJENNOM ÅRET

En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private
virksomheter.

Synkron Media bidrar til vekst og utvikling av
nærings- og kulturlivet på Sørlandet.
Synkron Media er i dag en ledende aktør på Sørlandet, innen design, digitaltrykk,
storformat, trykk og ferdiggjøring. Hos oss møter du erfarne medarbeidere med bred
kompetanse og stor arbeidsglede! Vi yter alltid 100 prosent, uansett kunde eller jobb.
DESIGN • TRYKK • DIGITALPRINT • STORFORMAT
SYNKRON MEDIA AS
Avd. Bjorvand & Skarpodde
Telefon 38 12 94 94
www.synkronmedia.no
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DNT SØR
Org.nr: 970.082.883
Driftskonto: 2890.11.24622
Hyttefond: 2890.13.00889
Hjemmeside: www.dntsor.no
E-post: mail@dntsor.no
Tlf: 38 12 07 50 (10.00-16.00)
Postadresse: Postboks 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Kirkegata 15, Kristiansand
Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.

Design og trykk: Synkron Media AS, Avd. Bjorvand & Skarpodde

Kirkegata 15, Kristiansand tlf. 38 12 07 50 www.dntsor.no
Bli venn med DNT Sør på Facebook > Meld deg på NYHETSBREV

