
Strategidokument 2016-2021 
Høyere, Brattere, Lengere! 

Innledning 
Det er vårt mål med dette dokumentet å legge ned føringer for hva DNT fjellsport Oslo 
(heretter DNTFO) skal fokusere på og hvordan DNTFO skal utvikles videre de neste fem 
årene. 

Men hensikten, spør folket, meningen, maalet? 
Der er ingen hensikt. 
Der er intet maal. 
Tindesporten er meningsløs som selve livet. 
Derfor kan dens trolldom aldri dø. 
(Peter Wessel Zapffe)


Definisjon av Fjellsport 
Basert på en generell definisjon av fjellsport som

trygg ferdsel i krevende terreng som krever 
teknisk utstyr og/eller særskilt kompetanse.


DNTFO er spydspissen i DNT Oslo og Omegn (DNT OO) og har kompetansen til å 
gjennomføre de mest krevende kurs og turer i foreningen.


Verdier 
Strategien bygger på verdiene og fundamentet fra Den Norske Turistforening, som er 
formulert i akronymet STIEN: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt, Naturvennlig

Med utgangspunkt i STIEN har vi formulert betydningen i verdifundamentet for DNTFO sin 
aktivitet.


DNTFO differensierer ikke på alder, kjønn, religion, rase, hudfarge eller andre faktorer utover 
det som angår evnen til å gjennomføre aktiviteten på en sikker og forsvarlig måte.


Spennende: mestring, adrenalin, utfordrende, utviklende

Troverdig: kompetanse, kvalitet, trygt, tillitsvekkende, stødig, sikker, ansvarlig

Inkluderende: åpent, imøtekommende, raust, sosialt, vennlig

Enkelt: oppnåelig, tilgjengelig, muliggjørende

Naturvennlig: sporløsferdsel, respekt

Fjellsport

Fjellturer

Turer



Visjon 
Visjonen gir retning for vår virksomhet de neste fem årene:


Vi tar deg med ut i krevende terreng, sikkert og spennende.


Prioriterte områder 
DNTFO har identifisert fem prioriterte områder:


Miljøbygging, Kompetanse, Rekruttering, Kommunikasjon, Organisasjon


Formål:

DNTFO skal tilby aktiviteter som kan deles inn i kurs, turer og samlinger (se Aktiviteter for 
nærmere beskrivelse). Gjennom disse aktivitetene skal vi:


• tilby et miljø for fjellsport

• bygge et kompetansemiljø

• rekruttere til fjellsportmiljøet


Aktivitetene DNTFO arrangerer krever spesiell kompetanse. Bygging og opprettholdelse av 
kompetanse er derfor essensielt for vår virksomhet.


Vår oppgave er å arrangere kurs og å bygge kompetansemiljøer for våre medlemmer som

• søker å utvikle seg selv til å mestre krevende terreng

• ønsker å instruere andre


Vi skal også være en aktiv bidragsyter til videreutviklingen av bransjestandarder.


Det er våre medlemmer som ivaretar denne kompetansen og det er vår oppgave å




rekruttere nye medlemmer og ivareta eksisterende medlemmer ved å organisere 
miljøskapende tiltak.


Organisering

Vi skal utnytte ressursene i fjellsportmiljøet best mulig, og trekke veksler på andre avdelinger 
i Den norske Turistforening når dette kan hjelpe utvikling i våre prioriterte områder. Dette 
omfatter både ressurser og infrastruktur.


Markedsføring

Bruk av sosiale medier har radikalt endret DNTFO sin eksponering: det er lettere enn noen 
gang å få oppmerksomhet og samtidig er det lettere enn noen gang å drukne i tilsvarende 
tilbud. Det er derfor viktigere enn noen gang at DNTFO fremstår med et tydelig budskap. Vi 
må i større grad benytte sosiale medier i interaksjon med medlemmer og også være synlig i 
arenaer der likesinnede mennesker møtes, gjerne arenaer der DNTFO ikke tidligere har vært 
eksponert.


Aktiviteter 
DNTFO deler aktivitetene inn etter formål og krav til nivå av kompetanse - dvs ferdigheter og 
kunnskap - som kreves for å gjennomføre aktiviteten på forsvarlig og sikkert vis. Tabellen 
under viser denne inndelingen. Alle aktivitetene vil i tillegg ha egne krav til fysisk form.


Videre arrangeres aktiviteter som er rettet spesifikt mot instruktører og turledere som tar 
oppdrag for DNTFO: Førstehjelpskurs for instruktører, Instruktørsamlinger og NF-
sertifiserende instruktørkurs.


Kurs Føringsturer Turer Samlinger

Formål Tilby et formelt, 
pedagogisk 
opplegg, enten 
utvikle 
egenmestring, eller 
utvikle til instruktør.

Tilby tur i krevende 
terreng der 
deltager ikke har 
nødvendig 
kompetanse til å 
gjennomføre turen 
på egen hånd.

Tilby tur som er 
planlagt og 
koordinert.

Tilby aktivitet 
gjennom samling. 
Deltagerne må 
selv koordinere.

Nivå av 
deltager 
kompetanse

Krever ingen 
kompetanse annet 
enn 
grunnleggende 
turkompetanse, 
eller et nivå kurset 
krever.

Krever ingen 
kompetanse annet 
enn 
grunnleggende 
turkompetanse for 
typen tur.

Krever 
grunnleggende 
turkompetanse for 
typen tur.

Deltagerne må 
selv ha den 
nødvendige 
kompetansen.

Nivå av 
arrangør 
kompetanse

Krever instruktør-
kompetanse.

Krever instruktør-
kompetanse eller 
tilsvarende.

Krever normalt 
turleder-
kompetanse.

Krever normalt 
ingen 
kompetanse.



Revisjon av Strategidokumentet 
Strategidokumentet er lagt for perioden 2016-2021 (5 år), men skal betraktes som et 
dynamisk dokument og kan justeres ved vedtak i DNTFO styret. Ved dokumentets utløp kan 
DNTFO styret velge å rullere eksisterende strategidokument eller utarbeide et nytt 
strategidokument.
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