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DNT ungs landsmøte 1. - 3.april 2016 
 

 

Over 70 ungdom var samlet til landsmøtehelg på Saltfjellet Høyfjellshotell 1. - 3.april. Helgen 

startet med topptur, isfiske og aking i strålende sol. Fredag kveld ble både lattermild og 

følelsesladet med foredrag av «Eventyrsamen» Sammol Jovnna Nystad, som har viet ett år av 

livet til å reise rundt i Europa, uten penger! Talelista var full på selve landsmøtet, utrolig flott 

å ha så mange engasjerte, kunnskapsrike og sporty ungdom i DNT.  

 

Stor takk til DNT ung Bodø for god hjelp med organiseringen av landsmøtehelgen! 

 

 
Foto: Ida Angeltveit, DNT 

 

Valg av nytt styre 

Landsmøtet valgte representanter til styret, og landsstyret i DNT ung består nå av: 

 

Stig Øystein Schmidt, DNT ung Luster (leder) 

Johanne Grue Reiten, DNT ung Oslo 

Kaisa Helene Markhus, DNT ung Trøndelag  

Vårinn Hauan Nilsen, DNT ung Stavanger (ny) 

Kristoffer Robin Kjørum, DNT ung Horten (ny)  

Ingrid Botslangen Franzen, DNT ung Trøndelag (ny) 

 

Gratulerer til alle nyvalgte! 

 
                                                                                               Foto: Jarand Rage Aasvold 
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Prioriteringer DNT ung 2016 

Landsmøtet diskuterte prioriteringer for DNT ung i 2016. Prioriteringene tar utgangspunkt i 

DNTs ungdomsstrategi. I 2016 skal landsstyret i DNT ung jobbe med følgende saker: 

 

1. Styret vil arbeide for å vise at naturen er en fantastisk arena for inkludering og samhold.  

2. Styret skal sørge for at merkevaren DNT ung blir styrket gjennom den nye digitale 

satsingen.  

3. Styret skal følge opp politiske saker av betydning for DNT ung, særlig retta mot helse, 

miljøvern og inkludering.  

4. Styret skal være ressurspersoner for lokalforeningene, og jobbe for å styrke samholdet i 

organisasjonen. 

 

Styret ser fram til å samarbeide med medlemsforeningene om styrking av ungdomstilbudet i 

DNT! 

 

Resolusjon 

Landsmøtet vedtok resolusjon med tittel «DNT ung inviterer unge innvandrere på tur». DNT 

ung ønsker å synliggjøre friluftsliv som en arena for inkludering, og vil gjennom 

friluftsaktivitet lokalt gjøre integreringen i Norge enklere for unge flyktninger og asylsøkere. 

DNT ung legger også vekt på viktigheten av tilgang til utstyr, for å fjerne økonomiske hindre 

for deltakelse.  

 

Stisykling 

Stisykling har vokst fram som en populær friluftsaktivitet, og DNT ung ønsket å diskutere seg 

fram til et felles ståsted hva gjelder stisykling som aktivitet sett i sammenheng med naturvern. 

Landsmøtet vedtok følgende utsagn: 

 

«Landsmøte i DNT ung meiner at bærekraftig stisykling er ein velkommen friluftsaktivitet, og 

vil jobbe for at stisyklistar og turgåarar kan bruke stiane i fellesskap, i henhold til 

stivettreglane.» 

 
Prisdryss 

Landsstyret delte ut to priser under lørdagens festmiddag. Årets «Frivillighetspris» gikk til 

Oda Frøisland fra DNT ung Lillehammer, mens DNT ung Vestfold stakk av med 

«Veiviserprisen».  Takk for en fantastisk innsats for DNT ung! 
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Resolusjon DNT ung 2016 

 

Til: DNTs medlemsforeninger 

 
DNT ung inviterer unge innvandrere med på tur  

DNT ung vil i tiden fremover ta initiativ til aktiviteter for unge innvandrere* over hele landet. I 

samarbeid med asylmottak, kommuner og andre organisasjoner vil vi gjøre vårt for at overgangen til 

hverdagen i norske lokalmiljøer blir lettere. Ved å delta på friluftslivsaktiviteter kan de som er nye i 

Norge bli bedre kjent i nærmiljøet og få sosial kontakt og språktrening.  

 

DNT ung vil:  

 Bidra til sosial inkludering og integrering gjennom å introdusere unge innvandrere for norsk 

friluftsliv, og dele kunnskap om nærmiljøet og naturen.  

 Initiere til samarbeid om aktivitetstilbud med lokale aktører. I dette ligger blant annet arbeid 

for at kommuner skal tilby gratis utlån av aktivitetsutstyr, slik at dårlig økonomi ikke er til 

hinder for deltakelse i friluftslivet.  

Enkelt, billig, sosialt  

Friluftslivet gir unike arenaer for sosial inkludering. Nærfriluftsliv er enkelt, billig, sosialt og lærerikt. 

Ved å introdusere unge innvandrere til friluftslivet håper vi å kunne knytte vennskap, gjøre dem bedre 

kjent i eget nærmiljø, introdusere dem til norsk kultur og dele noe av den kunnskapen vi som 

friluftslivsorganisasjon har om bruk av naturen.  

 

Ungdom hjelper ungdom  

DNT ung har over 50 ungdomsgrupper over hele landet, og har mulighet til å drive aktivitet der folk 

bor. Kveldsmattur, lære å lage bål, fottur til den lokale toppen eller introduksjon til klatring er bare 

noen av de aktivitetene DNT ung kan tilby. Vi har troen på aktiviteter drevet for, med og av ungdom 

er mer populært en «voksenstyrte» tilbud. Ved at ungdom tar med ungdom på tur, gir vi også mulighet 

for sosial inkludering, og tettere kontakt med nærmiljøet unge innvandrere har kommet til. Dette kan 

være et godt bidrag til inkludering i nærmiljøet generelt.  

 

Gratis utlån av aktivitetsutstyr  

DNT ung har friluftslivskompetansen, aktivitetslederne og aktivitetene. Men vi trenger hjelp fra 

kommunen og lokalmiljøet! DNT ung mener at alle kommuner må legge til rette for gratis utlån av 

aktivitetsutstyr, særlig for barn og unge. Mange friluftslivsaktiviteter koster penger og krever utstyr. 

Dette skaper en barriere som vi vil fjerne. Ved å gi midler til lokaler og drift av utstyrsutlån, kan 

kommunen sammen med frivilligheten sørge for at alle unge, inkludert innvandrere, asylsøkere og 

flyktninger, kan ha en aktiv og meningsfull fritid.  

 

* Innvandrere er her et overordnet begrep for både flyktninger og asylsøkere. 

 

For mer informasjon om DNT ung: https://www.dnt.no/ung/ Spørsmål om resolusjonen?  

Kontakt rådgiver i DNT, Tina Skare: tina.skare@dnt.no  

 

https://www.dnt.no/ung/
mailto:tina.skare@dnt.no

