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 DET LIGGER I VÅR NATUR

Bærum Turlag
Årsmelding



Bærum Turlag har hatt et godt arbeidsår.
Medlemstallet har økt. Turer,
arrangementer og dugnadsinnsats har hatt
større tilslutning enn noen gang tidligere i
lagets historie. Bærum Turlag ønsker
imidlertid å utvikle seg videre.

I 2018 har vi tatt nye initiativ. Takket være
partnerskapsavtalen med Bærum
kommune har vi startet nye tiltak både på
anleggssektoren og når det gjelder
arrangementer. Vi nevner her de viktigste
sakene.

For Svartvannshytta er det nedsatt en
prosjektgruppe som har utarbeidet planer
for et anneks i tilknytning til hovedhytta.
Annekset har fire sengeplasser,
oppholdsrom og kjøkkenkrok. Hunder og
deres eiere vil ha prioritert adgang. Hytta
reises nær hovedhytta og nær bredden av
Svartvann.

På Nedre Gupu er det nedsatt en
tilsynsgruppe som skal arbeide for økt bruk
av stedet. Vi ønsker å øke
utleiehyppigheten til idrettslag, skoler og
barnehager. I vår ble det installert 12
senger i annen etasje i hovedhuset. Med
dette tror vi det betydelige brukspotenial
som finnes på Nredre Gupu vil bli utløst.
Det arbeides også for å få pålitelig
mobilkontakt til stedet.

Det er opprettet en prosjektgruppe som
arbeider med å etablere et maritimt
friluftsanlegg i Bjørnsvika ved Sandvika.
Gruppa har medlemmer fra Bærum Turlag
og DNT Oslo og Omegn. Et prospekt er
under utarbeidelse som skal brukes til
markedsføring av prosjektet overfor
politikere, kommunens administrasjon og
media.

I tråd med partnerskapsavtalen Bærum
Turlag har inngått med Bærum kommune
er det satt i verk en rekke tiltak for å øke
allmennhetens deltakelse i det enkle
friluftslivet. Vi nevner blant annet Topp 7-
turen i samarbeid med Asker Turlag, Aktiv
i 100 og DNT ung Bærum. Flere tiltak
iverksettes i 2019.

2018 var Jubileumsåret i DNT. Bærum
Turlag sitt bidrag i jubileumsåret var boka
om Sæteren Gård og Topp7-turen. Det var
også hyggelig at avtalen om partneskap
med Bærum Kommune ble signert i
jubileumsåret.

I næringslivet er Bull Ski & Kajakk en god
samarbeidspartner.

Einar Skage Andersen
Bærum Turlag, leder
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Administrasjon
Styret har hatt følgende
sammensetning:
Leder: Einar Skage Andersen.
Styremedlemmer: Signe Riemer-
Sørensen, Liv Frøysaa Moe, Nils
Mathisrud, John Hvidsten, Erlend
Haaverstad, Even Sjølie.

Einar Skage Andersen, John
Hvidsten, Erlend Haaverstad og
Even Sjølie er valgt fram til årsmøtet
i 2019.  De øvrige er på valg i 2020.

Styrets leder, Einar Skage Andersen,
er også medlem i rådet i DNT Oslo
og Omegn.
Styremedlem, John Hvidsten, ble i
2018 valgt inn i styret i DNT Oslo
Omegn.

Ansatt
Ellen Næsje er ansatt som
prosjektleder i 80 % stilling fram til
4. september 2019. Bærum Turlag
har kontor på Sæteren Gård.

Hedersknappen
Styrets leder ble på DNTs høstmøte
i Gamle logen tildelt DNT Oslo og
Omegns hedersknapp.

Det bankende hjerte for Asker og
Bærum
Gjennom en avstemning blant
Budstikkas lesere er styrets leder
blitt valg til ‘årets bankende hjerte’ i
Asker og Bærum.

Møter og statistikk
Styret har avholdt 9 styremøter og et
årsmøte i løpet av 2018. Oversikt
over møter finner du ved å bla over
på neste dobbeltside.

Det er gjennomført i alt 419
aktiviteter i kategorien dugnad; 105

er knyttet til  komite- og styrearbeid,
resten er feltarbeid og turledelse.
Totalt er det utført 2000
dugnadstimer  kategorien komite -
og styrearbeid. Ute i felten er det
nedlagt 2541 timer. Dette er arbeid
som  stirydding, hyttetilsyn,
befaring og stand på arrangementer.
2091 er timer knyttet til turledelse.
Totalt blir dette 6632 timer.

Bærum Turlag har i 2018 hatt 182
turer og arrangement. Totalt 10.307
har deltatt på våre turer og
arrangementer i løpet av 2018.
Den totale statistikken finner du på
side 7.

Årsmøte 19.mars 2019
Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Årsrapport
4. Regnskap og budsjett
5. Forslag til endring av vedtekter
6. Andre saker fremmet av medlemmer eller styret
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av valgkomite

Organisasjon

4.



Styret i Bærum Turlag.
Bak fra venstre: Nils Mathisrud, Even Sjølie. Liv Frøysaa Moe, Erlend Haaverstad
Foran fra Venstre: Signe Riemer-Sørensen, Einar Skage Andersen (leder) og John Hvidsten
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Styrets leder ble på DNT Oslo og Omegns
høstmøte tildelt hedersknapp.
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Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 9 styremøter. Viktige saker i styrets arbeid har vært. 
 
1.  Utarbeide og gjennomføre årets tur- og arrangementsprogram. 
2.  Arbeid med å gjennomføre handlingsplanen for perioden 2016-2018 (se 

vedlegg til slutt i årsrapporten). 
3.  Ferdigstilt boka om Sæteren Gårds historie.  
4.  Vellykket posisjonering overfor de politiske partier og administrasjon  

i Bærum kommune når det gjelder samarbeid og videreutvikling av 
friluftslivet i Bærum.  

5.  Vedlikeholde og videreutvikle vår digitale plattform. 
6.  Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner, media, 

næringslivet og kommunens administrasjon og politiske miljø. 
7.  Konsolidere og videreutvikle arbeidet i Barnas Turlag Bærum, DNT ung 

Bærum og Aktiv i 100. 
8.  Støtte opp om arbeidet stiryddingsgruppene utfører i Bærumsmarka, 

Kolsås-Dælivannsområdet, Vestmarka nord og Krokskogen sør 
9.  Støtte opp om arbeidet som gjøres av tilsynsgruppene på Nedre Gupu og 

Svartvannshytta. 
10.  Styrke samarbeidet med Sæteren Gård. 
 
 
Ekstern representasjon og møtevirksomhet 
Bærum Turlag har blant annet vært representert på følgende møter, konferanser, 
seminar og arrangementer: 
 
Bærum kommune    Møter om Nedre Gupu og Svartvannshytta 
Bærum kommune   Møte og befaring om kajakkanlegg i Bjørnsvika 
Bærum kommune   Åpning av turvei langs Solbergbekken 
Bærum natur- og friluftsråd  Årsmøte 
Bærum naturvernforbund Årsmøte 
Bull Ski & Kajakk AS  Møte om samarbeidsavtale 
DNT     Deltakelse på «Landsmøte» 
DNT Oslo og Omegn   Årsmøte 
DNT Oslo og Omegn  Lokallagsmøter vår og høst 
DNT Oslo og Omegn  Møte for hyttetilsyn 
DNT Oslo og Omegn  Frivillighetsfest på Sæteren Gård 
Politiske møter Tilstede på flere møter i politisk utvalg MIK 

(utvalg for miljø, idrett og kultur). 
 



Skjema for rapportering av Aktiviteter
Turer, kurs og dugnad

Forening: BÆRUM TURLAG År : 2018

Turer og kurs

Type arrangement

Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs

Antall arrangementer 47 4 98 0 5 1 18 0

Antall deltakere 677 45 3060 0 475 6 204 0

Totalt antall 
"deltakerdager" (5) 533 45 3320 0 475 18 204 0

Type arrangement
Åpne arr. 
(2)

Turposttu
rer (3)

Medlemsmø
ter Totalt

Turer Kurs

Antall arrangementer 0 0 5 0 4 182

Antall deltakere 0 0 5500 0 340 10307

Totalt antall 
"deltakerdager" (5) 0 0 5500 0 340 10435

Dugnad (4)
Komité / 
styrearbeid

Feltarbeid Turleder / 
Inst.

Annet Totalt

Antall aktiviteter 105 151 163           419

Antall deltakere 300 648 222 1170

Antall timer totalt 2000 2541 2091 6632
(Sammenlagt 
timeantall for alle 
deltakerene)

(1) "Voksne" er turer for alle med turleder / koordinator (5) Deltakerdager = (antall deltakere * antall dager) for hver tur.

(2) Åpne arrangementer er både for medlemmer og Eksempel:  8 deltakere på tur i 3 dager = 24 deltakerdager

ikke-medlemmer (Kom deg ut, Opptur etc.) Eksempel: 100 deltakere på arrangement i en dag = 100 deltakerdager.

(3) Turpostturer, turer med poster med registrering - f.eks. i en bok Til sammen gir de to overnevnte aktivitetene 24 + 100 = 124 deltakerdager.

(4) Dugnad inkluderer

- Styre- og komitéarbeid MERK: Deltakerdager kan IKKE regnes ut ved å ta summen av antall dager

- Ulønnet kontorarbeid (turinfo, IT, etc) og så multiplisere med summen av antall deltakere.

- Feltarbeid på hytter og ruter I eksemplet over ville vi da fått (3+1) dager * (8+100) deltakere = 4*108 = 432.

- Turledelse og instruksjon Dette blir feil!

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior

Fjellsport



Måloppnåelse handlingsplanen
2016-2018
Bærum Turlag har hatt en
handlingsplan som har vært jobbet
godt med i perioden 2016-2018.
Handlingplanen har hatt to
overordnede mål som skulle nås ved
delmål.

Flere av delmålene ferdigstilte vi  i
løpet av året 2018 og vi sier oss godt
fornøyd med å ha nådd samtilge
delmål i løpet av treårsperioden.
Handlingplanen ligger vedlagt. En
gjennomgang av smått og stort i året
som er gått presenteres nedenfor.

Partnerskapsavtale med Bærum
kommune
Etter solid arbeid i lang tid lyktes
man i 2018 å inngå en
partnerskapsavtale med Bærum
kommune. Hovedinnholdet i
avtalen er at turlagets systematiske
og frivillige arbeid for friluftslivet i
kommunen verdsettes slik at
kommunen gir tilskudd til
arrangementer, nye turopplegg og -
grupper samt fysiske installasjoner.
Topp7--turen er et nytt tiltak vi vil
trekke fram i den anledning.

Av nye turgrupper vi har satt i gang
nevnes Aktiv i 100 og DNT ung
Bærum. I 2019 følger vi opp med
Friluftsskole.

Partnerskapsavtalen har også gjort

oss i stand til å prosjektere nytt
anneks på Svartvannshytta,
videreutvikling av Nedre Gupu, og
sist, men ikke minst nevnes
«rosinen i pølsa», start av
prosjektering av et maritimt
friluftsanlegg i Bjørnsvika ved
Sandvika.

Samarbeid
Bærum Turlag har i løpet av året
videreutviklet det gode samarbeidet
med andre organisasjoner og
offentlige myndigheter. Eksempel-
vis nevnes her DNT Oslo og Omegn
og spesielt Barnas Turlag på Sæteren
Gård, politiske partier og
administrasjon i Bærum kommune,
Asker Turlag, Bærum natur- og
friluftsråd og Bærum idrettsråd. Vi
ser nå også konturene av et nærmere
samarbeid mellom turlaget og
Bærum Røde Kors. Her håper vi å
utvikle et samarbeid om
integreringsturer og om tilgang til
førstehjelpstjenester.
I næringslivet har vi en vel-

fungerende samarbeidsavtale med
Bull Ski & Kajakk som vi ønsker å
videreutvikle.

Utdanning av turledere
Totalt var det satt opp 6 ordinære
turlederkurs på Nedre Gupu og et
ungdomsturlederkurs. Dessverre
ble ungdomskurset avlyst grunnet
en kneskade hos Liv Arnesen som
var satt opp som kursinstruktør for
ungdomskurset i år som i fjor. De
påmeldte fikk plass på de øvrige
kursene. Fire av kursene ble avholdt
i samarbeid med DNT Oslo og
Omegn. På disse kursene bidrar
Bærum Turlag med vertskap på
Nedre Gupu, slik at kursdeltakerne
ikke selv trenger å lage mat og rydde,
men kan konsentrere seg om
kursplanen. På DNT Oslo og
Omegns kurs hadde Bærum Turlag
totalt to deltakere.

Selv gjennomførte Bærum Turlag to
turlederkurs, et i april og et i
september. På vårkurset deltok åtte
deltakere og på høstkurset fikk vi to
avmeldinger slik at bare seks
gjennomførte. Bærum Turlags kurs
har færre deltakere enn Oslo, men
med bare en instruktør. Slik sikrer vi

fullbookede kurs og øker kanskje
kvaliteten noe. Forøvrig er kursene
like,  men det er  noe mer fokus på
virksomheten til Bærum Turlag på

Virksomhetsrapport
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våre kurs.

Totalt ble det utdannet 16 DNT-
turledere i Bærum i løpet av 2018.
Handlingsplanen sier at vi skal
utdanne 10 turledere per år over tre
år.

Den gamle husmannsplassen,
Nedre Gupu, er velegnet til denne
type kursvirksomhet og vil bli
oppprettholdt av både Bærum
Turlag og DNT Oslo og Omegn til
turlederkurs og andre kurs.

Ferskingkurs
Bærum Turlag avholdt et
ferskingkurs i 2018 med 13
deltakere. Dette er halvfullt kurs.
Kurset ble holdt på Nedre Gupu
med Tor-Herman Næss som
kursleder. Gjennomføringen var
vellykket. I 2019 skal vi markeds-
føre kurset bedre og utover  egne
kanaler, for å nå ut til flere. Vi vil
skreddersy kursene mer for grupper
som barnefamilier og integrering.

Fornøyde deltakere på
Bærum Turlags
høstkurs.

Fo
to

: J
ør

n 
B

ry
ns

ta
d

B
ud

st
ik

ka
 ju

ni
 2

01
8.

                                       9.



Boka om Sæteren Gård
I anledning DNTs 150-årsjubileum i
2018 har Bærum Turlag som sitt
bidrag til jubileet gitt ut boka
«Sæteren Gård. Fra seterdrift til
friuftssenter». Boka er skrevet av
Einar Skage Andersen og beskriver
gårdens utvikling fra den var seter på
1700-tallet, via husmannsplass på
overgangen mellom 1700- og 1800-
tallet og til den i dag er  selveierbruk
fra 1830-årene.

Familiebrukets dager varte i
omkring 100 år da gården ble solgt
til private eiere. Etter krigen ble
gården forvaltet av «Direktoratet for
fiendtlig eiendom» og leid ut. I 2000
ble Sæteren solgt til DNT Oslo og
Omegn v/Barnas Turlag og har med
stor suksess blitt utviklet til Barnas
Tursenter i DNT Oslo og Omegn.

Boka tar også for seg historisk stoff
knyttet til lokalmiljøet i området
rundt gården. Her kan nevnes
plassene langs Murenveien og
Pilegrimsleden. Boka er trykket i

1000 eksemplarer og er på 80 sider

og finansiert gjennom tilskudd fra
Akershus fylke, Bærum kommune
og Asker og Bærum Historielag.

Gutta på skauen
Samarbeidet med sang- og
musikkgruppa «Gutta på skauen»
ble videreført i 2018. Tre konserter
ble holdt på Sæteren Gård 19., 20. og
21. desember med til sammen 250
tilhørere. Gruppa består av Per
Vollestad (sang, gitar, ukulele),
Fredrik Øie Jensen (piano,
trekkspill, saxofon) og Svein Olav
Blindheim (kontrabass, munnspill,
sang).

Dette var tiende sesongen Gutta på
skaugen holder julekonserter til
skogs, og andre året de samarbeider
med Bærum Turlag og Sæteren
Gård.

Repertoaret besto av en blanding
egne julesanger, egne historier og
gamle julesanger i nye versjoner.
Som anmelderen i Ringerike blad
skrev etter turnéstarten. «Noen av
låtene er standup komedie til
musikk…men før man vet ordet av
det er man saligere enn etter selveste
julegudsjenesten».

Nett og sosiale medier
I Bærum Turlags handlingsplan står
det at Bærum Turlag skal være godt
synlig på sosiale medier og til enhver
tid ha en levende og oppdatert
hjemmeside. Nyhetsbrev skal
sendes ut jevnlig.

Bærum Turlags hjemmeside-
adresse er www.bærumturlag.no.
Man finner link til siden vår fra
www.dntoslo.no. På sidene ligger all
informasjon om turlaget og den
revideres etter behov. På forsiden
byttes det ut en kampanje jevnlig
med aktuelle saker. Nyhetsbrev

sendes ut med de samme sakene.
Nyhetsbrevet sendes ut til 4000
medlemmer.

Bærum Turlag har en egen
facebookside med 2.511 følgere.
Dette er en økning på på 643 fra i
fjor. Vi legger alle våre turer ut som
event på facebook og forsøker å
poste aktuelle saker jevnlig.

I tillegg til facebooksiden til Bærum
Turlag har følgende undergrupper
egne facebookgrupper som frivillige
administrerer selv. Barnas Turlag i
Bærum har egen gruppe med 849
medlemmer, trilleturgruppa har
1.159 medlemmer,  Aktiv i 100 har
31 medlemmer og DNT ung
Bærums facebookgruppe har 75
medlemmer. De to sistnevnte
gruppene  er nye høsten 2018.

Bærum Turlag er ikke på instragram.

Media
Av eksterne medier er Budstikka vår
viktigste samarbeidspartner.
Gjennom året har vi fått flere større
oppslag i avisa, blant annet en
helside om Kom deg ut-dagen,
helside om partnerskapsavtalen,
helside om DNT ung Bærum og
helside om  "Årets bankende hjerte".
Foreningslivsidene i Budstikka gir
oss ofte plass til å presentere en av
ukas turer med noen linjer og et
bilde.

Turlaget har også deltatt i
samfunnsdebatten i Bærum i
enkelte politisk spørsmål. Vi velger
å presentere tre saker

I fjor vinter var det het debatt i
Budstikkas spalter om den dårlige
mobildekningen i Vestmarka og
tilstøtende skogsområder. Turlaget
fikk sinte telefoner fra medlemmer
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og skiløpere om at enkelte tidvis
følte at deres egen sikkerhet kunne
stå i fare. Ventetiden på scooter for
skadde inne ved Mikkelsbonn
hadde vært urimelig lang. Styret i
turlaget gikk til pressen og påpekte
forholdene, og det ble stor ståhei. Vi
henvendte oss også til andre
organisasjoner knyttet til natur og
friluftsliv, og sammen sendte vi et
brev til Budstikka som det
umiddelbart ble reagert på.
Politikerne grep inn i saken, og
rådmannen ble bedt om å utrede
spørsmålet. Resultatet er at
mobilmaster blir reist i marka blant
annet ved Franskleiv, og dette betyr
at vårt initiativ overfor pressen har
ført til resultater.

En annen sak som har vakt en viss
reaksjon er Skiforeningens ønske
om å utvide og forbedre veien
mellom Muren og Brunkollen, i den
såkalte Fleskumkleiva. Dette har
vakt bestyrtelse blant natur- og
miljøorganisasjonene i Bærum som
har protestert mot planene.
Turlaget har deltatt i debatten med
artikler i Budstikka. I øyeblikket
ligger saken i kommunen og venter
på avgjørelse.

En siste sak vi har prøvd å rette
oppmerksomhet mot er Presterud
gård på Bekkestua. I dag står gården
tom, men turlaget har gjort seg til
talsperson for å gjøre
innendørsarealene på gården om til
et Frivillighetens hus i Bærum, der
frivillige organisasjoner i Bærum
kan få tilgang til kontor, møterom,
lagerrom og arkivplass.
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Kom deg ut-dagene
På grunn av Jubileumsåret ble Kom
deg ut-dagen flyttet 2 uker frem til
selve stiftelsesdatoen til DNT 21.
januar. Kom deg ut dagen skulle
være utebursdag og feires med
ballonger og pølser  over hele landet,
sto det i instruksjonen fra DNT
Sentralt. Siden arrangementet ble
flyttet frem til dagen Bærum Turlag
pleier å arrangere tur til
"Bergsprekken og Isslottet", slo vi
disse arrangementene sammen slik
at Kom deg ut-dagen ble feiret på
Østernvann. Vi hadde stand på
Skytterkollen med ballonger,
utdeling av TurTipp, utdeling av
rykende ferskt turprogram og pølser
og kaffe over bålpanne. Barna gikk 1
km gjennom skogen til vår camp
langs vannet. Her fikk de matbokser
i premier, Turbo var til stede og man
kunne grille gratis pølser over bål.
Da mørket kom tente vi lys i
Bergsprekken og Isslottet slik at de
som ville kunne gå bortom og se
stemningen naturen kan lage i
mørket og med lykter og lys.

Det ble en fantastisk utebursdag og
vi talte 600 deltakere på
arrangementet.

Høstens Kom deg ut-dag ble også
feriret som utebursdag med gratis
pølser og ballonger. Den ble som
vanlig lagt til første helgen i
september  på Sæteren Gård. Det var
fantastisk vær akkurat som det
hadde vært i januar. Vi fyrte på

bålplassene og hadde aktiviteter
som zip-line, megasprettert, pil og
bue og hest og vogn. Turbo var til
stede og danset Turbodansen til
Turbosangen. Natursti var hengt
opp både langs veien inn til Sæteren
og langs stien med en oppfordring
om at barnefamilier fulgte stien
fordi det er morsommere for barna.
Kaféen hadde ikke hatt bedre besøk
siden åpningen i 2015, og det ble
anslått et besøk på 2000 besøkende.
Det er også besøksrekord på Bærum

Turlags arrangementer.
Natt til Kom deg ut-dagen
arrangerte vi som vanlig natt i
naturen. Det er en nasjonal
oppfordring om å sove ute denne
natten. Hos oss deltok drøye 100 på
denne overnattingen og vi talte cirka
40 telt.

Opptur
Bærum Turlag har arrangert
OPPTUR hvert år, men med lav
deltakelse. Vi har vanligvis arrangert
sammen med Asker Turlag med tur
fra Hvalstad til Nedre Gupu. I 2017
måtte vi avlyse arrangementet
grunnet null påmeldinger, mens
Asker Turlag kunne gjennomføre
sitt arrangement. Vi tror at den lave
deltakelsen på vårt OPPTUR
arrangement skyldes at start har
vært i Asker kommune og ikke
Bærum, selv om turmålet på Nedre
Gupu riktignok er i Bærum.

I 2018 valgte vi å legge OPPTUR til
Sæteren Gård med start fra
Øverland p-plass, et utgangspunkt
som ligger nærmere de fleste
skolene. Turen ble lagt langs
Pilegrimsleden, via Nygård og til
Sæteren Gård. Også i år var det få
Bærumsskoler påmeldt, men vi
gjennomførte arrangementet flott
takket være at  Asker Turlag måtte
flytte sitt arrangement til Bærum
grunnet for mye snø i deres trasse. I
Bærum måtte vi også  legge om løypa
noe og det var vått og stedvis snø,
men det ble et fantastsisk
arrangement tross den sen
snøsmelting. Siden vi hadde med oss
Askerskolene ble budsjettet
romsligere og vi tilbød flotte
aktiviteter på Sæteren  som zip-line,
pil og bue, "Megasprettert",
pinnebrødsteking, slakk line og 10
meter klatretårn. Alle bålplassene
var tent og skolene fikk «utdelt»
hver sin bålplass for å ha kontroll på
logistikken. Da visste alle hvor de
kunne finne sin skole og sin
kontaktlærer. Med så mange
deltakere og  skoler som skulle bli
hentet med buss på Øverland P-plass
var det viktig at skolene gikk puljevis
fra Sæteren gård. Totalt hadde vi 723
elever på tur og 175 av disse var
elever fra Bærumsskoler.
Arrangementet var en suksess og vi
fortsetter med OPPTUR kommende
år Vi må bare overbevise skolene i
Bærum om at de må la elevene få en
"ut på tur dag" med DNT.

12.

Tur- og
arrangementstilbudet
- Faste
arrangementer
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                                                                                                                     Kom deg ut-dagen og tidenes utebursdag i januar
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Byfesten i Sandvika
I 2018 hadde vi stand i Løkkehaven.
Vi har tidligere stått langs elven,
men festkomiteen i Sandvika Byfest
ønsket å samle frilufts-
organisasjonene i  Løkkehaven og
det takket vi ja til. Det kostet litt å
stå der, men det var en hyggelig
plassering som vi kommer til å
fortsette med. Som vanlig hadde vi
stand med informasjon om turlaget,
vi solgte kart og bøker og hadde
natursti med premier og andre små
aktiviteter som sansebokser og kaste
baller gjennom Turbo. I år viste vi
også frem vår nye vedfyrte lavvo
som vi bruker på Barnas Turlags
mange "natt i naturen". Turbo kom

innom en tur i løpet av dagen. Vi
antar at et sted mellom 1000-1500
var innom vår stand ila. dagen.

Den store turdagen
Den store turdagen ble arrangert for
fjerde året. I år hadde vi natt i
naturen med Barnas Turlag på
Burudvann, natt til Den store
turdagen. På søndag  ble det fellestur
opp til Brunkollen. Vi hadde hengt
ut merkebånd og natursti og barna
fikk premier ved ankomst
Brunkollen. Fra Skytterkollen

hadde vi i år ikke turleder, men
hadde som vanlig merket godt med
natursti og merkebånd. Fra Fossum
hadde vi heller ingen merking i år,
men anbefalte de som syklet eller

trillet vogn å følge den ordinære
blåmerkinga og skilting inn til
Brunkollen. Vi satte opp to langturer
med turleder slik vi gjør hvert år. I
år gikk en tur fra Hosle og en tur fra
Fossum. Begge med godt oppmøte.

På Brunkollen vanket det premier til
barna, eventyrforteller i lavvoen,
livemusikk på tunet bak Brunkollen
og bålpanner der barna kunne steke
pinnebrød. Dette er et hyggelig
arrangement som vi kommer til å
fortsette med. Det er også et
hyggelig samarbeid med
Brunkollen.

Vi talte 500 deltakere på dette
arrangementet. Det var 35 som
deltok på natt i naturen på
Burudvann og henholdsvis 15 og 10
på langturene, i tillegg til  to
turledere på hver tur.

Topp7-turen
Dette arrangementet var et initiativ
i jubileumsåret. Vi gikk sammen
med Asker Turlag og laget et
arrangement som vi på sikt ønsker
skal vokse til et stort DNT-
arrangement i Asker og Bærum slik

det idag eksemplevis er i Drammen
og Bergen. Vi hadde en
arrangementskomité som besto av
to fra hvert turlag. Konseptet var
langturer der man kunne velge
mellom å gå 7-topper som den
lengste turen med estimert turtid på
10 timer. De som ville gå kortere
kunne velge melom 5-topper eller 3-
topper. På alle alternativene tilbød
vi turledelse og vi hadde 20
turledere ute den dagen i tillegg til
frivillige i start/målområdet. Vi
holdt igjen på markedsføringen
fordi vi ikke kunne greid å håndtere
et større deltakerantall enn 300
grunnet DNT regelen om at det skal
være 1 turleder per 15. Det møtte i

overkant av 300 på turdagen og det
var vi svært fornøyd med. Konseptet
videreutvikles i 2019.

Halloween til Nedre Gupu
Dette arrangementet har også vokst
årlig. Barnas Turlag i Bærum
"pynter" Nedre Gupu med
gresskarlykter, gjør huset om til et
spøkelseshus og inviterer de som vil
feire halloween i skogen, i stedet for
å gå fra dør til dør og tigge godterier.
På formiddagen inviteres det til
gresskardugnad og det blir kokt
suppe som serveres i lavvoen om
kvelden. Alle må finne veien selv
gjennom skogen, men vi henger opp
refleksløype slik at de kan lyse seg
gjennom den mørke, skumle skogen
med lommelykt eller hodelykt.
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Ca. 100 møtte på årets Halloween
tur i silregn og tåke. Skummelt vær,
men litt vel vått kanskje. Vi hadde
liten markedsføring av turen  fordi
vi var redde for for stort oppmøte.
Men vi kunne håndtert flere på årets
arrangement.

Juletur til Nedre Gupu
Juleturen arrangerte vi første gang i
2017. Da kom det nesten ingen,
mens vi i år talte 300 besøkende til
arrangementet. Våningshuset
pyntes til jul og tilsynsgruppa har
hugget juletre som tennes under
arrangementet. Vi serverer julegrøt
over bål og varm saft, barna får lage
"Turbo"-julepynt til å henge på
treet. Turbo kom med gaver som
han la under treet og når det
mørkner tenner vi juletreet og
lykter, vi synger julesanger og viser
utekino med Donalds jul på
låveveggen. Ned igjen gjennom
skogen må man gå med hodelykt
etter hyggelig ettermiddag i skogen.

Den store turdagen til Brunkollen
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Barnas Turlag
Barnas Turlag har jobbet godt i løpet
av året. I mars ble Signe Riemer-
Sørensen valgt inn i styret. Hun har
vært en sentral person i Barnas
Turlag de siste årene. Det har styrket
arbeidet med barnefamilier i
Bærum. I 2018 doblet vi budsjettet
til Barnas Turlag slik at vi har fått
kjøpt inn utstyr til utlån på turene
våre. Det ble kjøpt inn bla. lavvo,
hengekøyer og primuser, som alt har
vært i flittig bruk på turene gjennom
året.
På våre turer med Barnas Turlag
tilbyr vi ofte uteovernatting, uten at
dette skal bli noe hinder for
deltakelse, for det er lov å reise hjem
på kvelden for å sove i egen seng.
Flere av aktivitetsdagene på forrige
side arrangeres av Barnas Turlag.
Trille- og bæreturene og
kveldsmatturene arrangeres også av
Barnas Turlag. Disse står beskrevet i
egne avsnitt under.

Noen av turene med Barnas Turlag
er påmeldingsturer, men de er
gratis. Eksempelvis kan vi nevne
Turbokokkekurs,
kosedyrovernatting-, St. Hanstur og

hytteur til Svartvannshytta.
Barnas Turlag har egen facebook-
gruppe. Denne gruppa har i dag 849
medlemmer og vokser stadig. Alle
Barnas Turlags turene postes på
denne siden. I tillegg legges de som
event på Bærum Turlags
facebookside og på nettsidene.

Barnas Turlag har arrangert 97 turer
og arrangement i 2018 (dette inkl.
trille- og bæreturer, kveldsmatturer
og store arrangementer). Det har
totalt vært med 3.060 deltakere på
de ordinære turene, i tillegg
kommer større arrangement og
åpne turdager som har trukket ca.
4.800 deltakere. 1309 dugnadstimer
er utført.

De frivillige i Barnas Turlag er
småbarnsforeldre som ønsker å
skape et godt friluftstilbud i Bærum
for egne og andres barn. Våre
frivillige har alltid med egen familie
når de stiller som frivillig for turlaget
og oppgavene skal ikke være tyngre
enn at dette lar seg kombinere. På de
større turdagene samarbeider

Barnas Turlag med andre frivillige i
Bærum Turlag. På store
arrangement er vi helt avhengig av
at noen frivillige uten barn stiller, for
å dra de tyngre oppgavene.

Trille- og bæreturer
Trilleturene er litt en merkevare i
Bærum Turlag. Vi har nå 1.500
følgere på facebooksiden vår og i
2018 har det vært lett å skaffe
turledere. I høst hadde vi for første
gang to turledere per tur. Det skaper
mer stabilitet og et bedre tilbud og
det da kan gå en turleder i front og
en bak.

I vinter hadde vi to aktive turledere
og i høst fire som delte på
oppdragene. Vi opprettholder
bæreturer annenhver onsdag for de
som ønsker å bære barna sine. Disse
turene går på stier, men ellers er
konseptet det samme.
Trilleturene er blitt godt kjent, det
merker vi på oppmøtet på turene og

entusiasmen blant de som triller.
Helsestasjoner i Bærum anbefaler
våre turer til barselgrupper.
Trilleturflyerne 2018 har blitt
distribuert på våre arrangementer
og ligger ute som pdf på våre
hjemmesider. Det har vært 66
trilleturer (inkl. bæremeisturer) i
2018. På hver tur deltar et sted
mellom 8 og 20 deltakere.

Kveldsmatturer
Barnas Turlag arrangerte
kveldsmatturer ca. hver tredje uke i
løpet av året. På disse turene møtes

Tur- og
arrangementstilbudet
- Turgrupper
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TEKST: Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit curabitur quis
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barnefamilier, og spiser middag
eller kveldsmat ute, en kveld midt i
uken. Turene ble i starten av 2018
hovedsakelig  koordinert av Maggy
Elva Bjørgvinsdottir,  men i løpet av
2018 overtok Ann-Charlotte
Valheim og Runar Nyberg
stafettpinnen. Kveldsmatturene
varierer  i turmål og  tema fordi vi
ikke har et fast program, men legger
turen etter forholdene. Datoene er
fastlagt, men turmål og tema postes
på facebook samme uke. Vi har hatt
krabbetur, skøytetur, aketur,
badetur, båltur osv.  Antall
deltakere har variert fra 4-50, men
en ting hadde turene til felles; de var
alle veldig hyggelige kveldsstunder
ute i det fri.

Aktiv i 100-gruppe
I august startet Bærum Turlag sin
første Aktiv i 100 gruppe. Disse
turene ble godt mottatt fra første
stund. Vi fikk seks turledere og to
reserver til å lede turene hver fredag
kl. 11.00 fra Steinsskogen. Turene
støttes økonomisk av prosjektet
"Aktiv i 100", som har til hensikt å få
med flere folk ut på tur. Turene er
enkle, gratis og går på stier og
turveier i nærheten av der folk bor.
Turene varer i ca. 3 timer, med
langtur siste fredag i måneden. Det
deltar hovedsakelig seniorer på
turene, men det har også vært med

"arbeidende" med fredagsfri.
I 2018 har vi hatt 18 turer med totalt
220 deltakere. På alle turer (med
noen få unntak) har det vært 3
turledere i tillegg til deltakerne.

Hvis vi regner med de mange
turlederne, har vi hatt   274 på tur
høsten 2018.
Turkonseptet Aktiv i 100 fortsetter
i 2019, og vi håper på sikt å starte
grupper flere steder i Bærum. Vi ser
kanskje for oss Kattås som neste
Aktiv i 100-gruppe.

DNT ung Bærum
Det har lenge vært et ønske om en
ungdomsgruppe i turlaget. I løpet av
2018 kom det et initiativ fra tre
ungdommer i Bærum som straks
gjorde satsingen høyaktuell.  Det
ble invitert til et oppstartsmøte i
oktober og ikke lenge etter gikk den

første DNT ung turen under
konseptet "Ung tirsdag".  Turene går
annenhver tirsdag med oppmøte i
Sandvika og buss/tur til et turmål i
Bærum. Turene har gjerne tema
som  mat over bål, spillkveld etc.  I

2018 rakk gruppa 4 turer. Det var
ikke mange deltakere på de første
turene, men satsingen fortsetter for
fullt i 2019. Ungdommene i
prosjektgruppa er Jonas Lybech
Jensen, Mathias Dudek og Victoria
Bakken (se bilde).

Markaturer
Turprogrammet for 2018 hadde 29
tradisjonelle markaturer (lørdags-,
søndags- og kveldsturer). Én av
disse måtte avlyses pga. for mye snø.
Det var i tillegg satt opp turer til
Sæteren Gård på alle seks quiz-
kveldene i 2018, men to av disse
måtte avlyses. På Nedre Gupu
hadde vi forskjellige arrangementer
der tur inngikk sammen med andre
aktiviteter: to yogadager, ett
fotokurs og én vinsmakingskveld.

Kulturvandringer
Turprogrammet 2018 tilbød 7
kulturvandringer, hvorav noen av
turene er gjengangere som
Sandvikselva med fokus på
fiskekultivering og industri,
Rognlia gård med fokus på
milebrenning og kulturlandskap,
Lysakerelva med tema
naturopplevelse og industri samt
Bogstadvannet rundt.  Utenfor egen
kommune ble det også turer knyttet
til Sundvoldens Møllebrug, de fem
demningene, Sandspollen og
Verpen med krigshistorie, samt
utsiktstur til Knivsfjell.  De to
sistnevnte kulturvandringene var
nye av året.

TEKST: Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit curabitur quis
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Nedre Gupu
På bakgrunn av partnerskapsavtalen
med Bærum kommune har styret
nedsatt en prosjektgruppe for
videreutvikling av Nedre Gupu.
Gruppa skal arbeide for å utløse det
brukspotensial vi mener stedet har.

I dag leies huset på Nedre Gupu ut
til skoler der undervisning, kurs/
seminar og turliv er
hovedaktiviteter. DNTs prosjekt
«Friluftsskolen» med finansiering
fra Miljødirektoratet og med
Friluftsrådenes Landsforbund
(Norsk Friluftsliv) som sam-
arbeidspartner vil bli startet i 2019.

Frivillige organisasjoner innen
naturvern og friluftsliv er også
brukere av stedet. Idrettslag bruker
i mindre grad Nedre Gupu. Plassen
har utvilsomt potensial til bruk for
andre grupperinger. Det mangfold
av frivillige organisasjoner som
finnes i Bærum bør gis mulighet til
å anvende stedet til passende
aktiviteter. Vi bør også vurdere om
medlemmer av DNT etter
spesifiserte retningslinjer kan være
potensielle leietakere. Samarbeid
med serveringsstedet Gupu gård bør
vurderes.

Nedre Gupu skal ikke leies ut til
kommersielle aktører.

Låven på Nedre Gupu er i dårlig
stand. Den disponeres i dag av
Bærum Turlag som garasje for lagets
snøscooter og som vedlager for
Svartvannshytta.

Bærum Turlag bør i samråd med
Nedre Gupu-gruppa ta initiativ til å
utvikle låven til et lokale for
undervisning, nærmest som «et
laboratorium for realfagsunder-
visning». DNTs prosjekt «Newton
Camp» (naturfagundervisning i
friluft) med finansiering fra og

samarbeid med Tekna bør være et
naturlig tiltak i undervisnings-
messig sammenheng.

Svartvannshytta
På bakgrunn av partnerskapsavtalen
med Bærum kommune er det
opprettet en prosjektgruppe med
tanke på videreutvikling av
Svartvannshytta. Gruppa har

utarbeidet et prospekt for et anneks
på 24.6 kvm med 4 sengeplasser.
Hytta vil også få eget hunderom.
Annekset vil ha stue med åpen
kjøkkenløsning og stort vindu og
terrassedør ut mot Svartvann. Det
vil bli en platting foran hytta.
Annekset settes opp med
vinterisolerte vinduer og tykkeste

isolering i vegger og tak, og man kan
ha en peisovn som varmekilde i stua.
Annekset er kostnadsberegnet til kr.
500 000,-.

Bjørnsvika
Arbeidet med å virkeliggjøre
prosjektet om et maritimt
friluftsanlegg i Bjørnsvika ved
Sandvika, har i løpet av året tatt et
stort steg videre. Vi har bl.a. inngått
en partnerskapsavtale med Bærum
kommune som gjør oss økonomisk i
stand til å starte forprosjektering av
anlegget.

Høsten 2018 ble en prosjektgruppe
nedsatt for å bringe saken videre.
Den består av representanter fra
Bærum Turlag og DNT Oslo og
Omegn.
Leder for gruppa er Jostein
Langsleth, ansvarlig for DNTs
kajakksatsing på Sørenga i Oslo.
Neste steg er å utvikle et prospekt
som skal brukes i markedsføring av
prosjektet. Prosjektet skal
presenteres for politikere, byråkrati,
sponsorer, media m.fl. med tanke på

Dugnadsarbeid
hytter, tilsyn og
komiteer
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Overrekkelse av Milorgbilde september
2018.
Bildet er forært oss av historielaget. Det
var tur inn med deltakere, servering på
hytta og høytidelig overrekkelse.
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å få politisk forankring og grunnlag
for  å søke finansiering fra ulike
kilder.

Turlaget har de beste sam-
arbeidsrelasjoner med politikere,
byråkrati og DNT Oslo og Omegn
når det gjelder framdrift av
prosjektet.

Stirydding
Bærum Turlag har stiryddings-
grupper i Bærumsmarka, Vest-
marka nord, Krokskogen sør og
Kolsås-Dælivannområdet.

Nærmere 50 personer er knyttet til
gruppene som i alt har utført 1411
dugnadstimer. I 2017 var timetallet
1.058. Det er nå 300 km med
blåmerkede stier i Bærum Turlags
nedslagsområde. Ingen utvidelse av

stinettet i 2018, men mye godt
vedlikehold.
Et punkt om stimerking og -rydding
er innarbeidet i partnerskaps-
avtalen med Bærum kommune.
Detaljerte rapporter fra stiryddings-
gruppene finnes som vedlegg bak i
årsmeldingen.

Turkomiteen
Programkomiteen som ble nedsatt i
2014, har fortsatt sin virksomhet i
2018, men har byttet navn til
Turkomiteen. Komiteens oppgave
er å utarbeide turprogram for ikke-
aldersbestemte turer, hovedsakelig
markaturer og kulturturer. For 2019
er 43 turer i denne kategorien
planlagt.

Turkomiteen fungerer videre som
redaksjon for turlagets
programhefte. For 2019 har det
tradisjonelle programheftet gått ut,
og er blitt erstattet av en kalender.
Vi håper at en kalender som henger
på veggen vil være større inspirasjon
til å komme seg ut på tur, enn et
programhefte som ligger i skuffen.
Kalenderen inneholder oversikt
over samtlige aktiviteter i Bærum

Turlags regi, 227 da kalenderen ble
sendt til trykking ca. 1. november.
Aktivitetsnivået er imidlertid
dynamisk, og flere aktiviteter har
kommet til etter at kalenderen ble
trykket.

Turkomiteen har i 2018 bestått av
Nils Mathisrud (leder), Sidsel
Graff-Iversen, John Hvidsten og
Einar Skage Andersen, med gode
bidrag fra flere turledere. På slutten
av året ble Leif Platou trukket inn,
mens John Hvidsten vil fra 2019
trekke seg ut for å konsentrere seg
om andre oppgaver i turlaget.

Overrekkelse av Milorgbilde september
2018.
Bildet er forært oss av historielaget. Det
var tur inn med deltakere, servering på
hytta og høytidelig overrekkelse.
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Per 19.11.2018 har Bærum Turlag
11 768 medlemmer som er en
økning på 371 personer fra ifjor. I
lagets handlingsplan for perioden
2016-2018 var målet at vi ved
utløpet av 2018 skulle ha 11 000
medlemmer. Dette har vi oppnådd
med god margin. Styrets ambisjon er
at 10% av Bærums befolkning skal
være medlem av turlaget.
Kommunen nærmer seg nå 130 000
innbyggere. Medlemsstatistikken
ligger som vedlegg til årsrapporten.

Inntekter
Turlagets inntekter kan deles i tre
kategorier:

Medlemskontingent fra DNT
Bærum Turlag får overført en viss
prosent av medlemskontingenten
som betales inn av DNT-
medlemmer med bostedsadresse i
Bærum. Dette beløpet har vært jevnt

stigende de senere årene, i takt med
økingen i medlemstallet i Bærum.
For 2018 utgjorde dette
kr. 401.104,-.

Prosjekt- og aktivitetstilskudd fra
offentlige instanser og DNT.
Turlaget søker om midler til
finansiering av konkrete aktiviteter,
arrangementer og prosjekter. De
viktigste kildene til slike tilskudd er
Bærum kommune, Akershus
fylkeskommune og DNT. Turlaget
etablerte i 2018 en
partnerskapsavtale med Bærum
kommune. Denne gir oss et årlig
tilskudd på  kr. 200.000,-, samtidig
som turlaget forpliktet seg til å
arbeide med etablering av et
padlesenter i Bjørnsvika (Sandvika)
og med naturbaserte aktivitets-
tilbud for innbyggerne i
kommunen.

Vi fikk også betydelige prosjekt-
tilskudd fra Akershus fylkes-
kommune og DNT. Totalt utgjorde
prosjekt- og aktivitetstilskuddene
kr. 410. 743,-.

Diverse inntekter
Dette omfatter bidrag fra Bull Ski &
Kajakk, samt egne inntekter fra
turer, kurs og salg (kart/ bøker og
annonser). Totalt utgjør dette
kr. 108.753,-.

Utgifter
Den største enkeltkostnaden for
turlaget er lønnskostnader til
prosjektleder i 80% stilling.
Bærum Turlag er ikke en egen
virksomhet, men er formelt et
lokallag i Bærum knyttet til DNT
Oslo og Omegn. Prosjektlederen er
derfor ansatt i DNT Oslo og Omegn,
men leid ut til Bærum Turlag som
definerer arbeidsoppgaver.
Kostnaden for denne 80% stillingen
utgjorde for 2018 kr. 431.607,-.

Aktivitetsnivået i turlaget har vært
høyt i 2018, med tilhørende utgifter
til aktiviteter, arrangementer og
prosjekter. Her har pengene blitt
brukt i tråd med våre søknader om
midler (ref. pkt.2 under inntekter).
Disse kostnadene finnes i
regnskapet under "arrangement" og
"andre driftskostnader" og utgjør
totalt kr. 433.595,-.

Det vises for øvrig til aktivitets-
beskrivelser i årsrapporten.

Resultat
Resultatet for 2018 ble et overskudd
på kr. 53.245,-. Det gjør at Bærum
Turlag ved slutten av året har en
egenkapital på kr. 231.030,-.

Økonomi i 2019
For den videre økonomiske
utviklingen av Bærum Turlag er det
viktig å merke seg at DNT Oslo og
Omegn ønsker at de største
turlagene i 2019 skal levere
budsjetter som viser aktivitetsnivå
og behovet for finansielle
overføringer. Da vil det være disse
budsjettene som danner grunnlag
for overføring av penger – ikke
medlemstallet i turlaget.

Økonomi

20.

Medlemstall

Familiemedlem:           742
Hovedmedlem:          3 893
Studentmedlem:          259
Honnør:                      1 374
Livsvarig:                       380
Barn:                              680
Skole:                             328
Husstand:                   1 800
Familie husstand:     2 380
_____________________
I alt:                           11 768
_____________________
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Bærum Turlag

   RESULTATREGNSKAP 2018 2017

Inntekter 
Salgsinntekter 103 539        108 356        
Arrangement /Aktiviteter 3 214             4 545             
Offentlige tilskudd/ annet 410 743        100 300        
Driftstilskudd DNT 401 104        366 017        
Sponsorinntekt 2 000             35 000          

Sum inntekter 920 600        614 218        

Kostnader
Varekostnader 4 000             
Arrangement 95 358          31 099          
Lønn 431 607        403 588        
Andre driftskostnader 338 236        201 896        

Sum kostnader 865 201        636 583        

Finansinntekt/ Kostand
Renteinntekt 1 124             566                
Rentekostnad 3 278             477                

Årsresultat 53 245          -22 276         

BALANSE 2018 2017

Eiendeler 
Bank DNB 647 318        444 367        
Bank Nordea 8 676             
Kundefordringer 12 009          
Andre fordringer 49 149          

   Sum Eiendeler 708 476        453 043        

Egenkapital og Gjeld
Egenkapital 231 030        177 785        
Leverandørgjeld * 194                
Annen gjeld ** 477 252        275 258        

Sum egenkapital og gjeld 708 476        453 043        

* fakturaer som blir betalt i 2019 -                 
** Residual
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Vedlegg
1. Rapporter fra stiryddergruppene
2. Handlingsplanen 2016-2018
3. Vedtekter
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Områdeleder: Erik Arnkværn

Fossumgjengen
Årsrapport for 2018 fra
stiryddergruppa «Fossumgjengen» i
Bærumsmarka.

Medlemmer i 2018:

Gruppa har i 2018 bestått av
Andreas Sand, Arild Palmstrøm,
Eivind Atle Olsen, Erik Borch-
Nielsen, Erling Ihle, Inge Paxal,
Knut Sem, Ole Næsje, Ove
Gudmestad. Svein Lie (leder).

Bildet, som er tatt like nord for
Fiskelausvannet, viser fra venstre
mot høyre de fleste dugende karene:
Ole, Svein, Eivind, Erik, Inge, Arild,
Andreas og Erling.

Dugnader
I alt hadde vi 15 dugnader, hver på
ca 4 timer og med gjennomsnittlig
8,5 deltakere. Dette tilsvarer ca 500
arbeidstimer for årets dugnader.  I
tillegg har Svein synfart forholdene
før hver dugnad for å planlegge
utstyr og tidsbruk. Dette utgjør ca 50
timer for året.
Totalt har medlemmene i gruppa
utført 550 timer dugnad- og
stiarbeid.

Stiarbeid
Det har vært forholdsvis lite behov
for blåmerking i år. Men det viste seg
et stort behov for våre to eminente
”motorsagere” (Eivind og Ole) og
også andre sagere. Det har vært et
ekstremt antall av både vindfall og
”snøfall”. Spesielt nevnes stien fra
Vensåsseter langs Fløyta til bilveien
i nord. Vi telte ca. 50 helt eller delvis
falne trær som måtte felles, samt en
ødelagt bru som vi erstattet med en
ny. Vi møtte gedigne vindfall både i
nærheten av Fiskelausvannet,
mellom Ankerveien og Sæteren, og
langs ”Bjørnestien”. Vi (eller jeg, SL)
har besøkt alle stiene ”våre” og de er
nå alle stort sett i rimelig god stand.
Vi anslår samlet lengde for
Fossumgjengens stier i

Bærumsmarka til å være ca. 45 km.

Vi arrangerte den 18. juni en
minnestund til minne om Bjørn
Berre som døde i fjor. Ca. 20
deltakere, fra dugnadsgruppa, DNT,
familien og nære venner var til stede
på markeringen. Bjørn ble hedret
med et minneskilt og gode
minneord. Dette skjedde ved
”Bjørnesletta” ved Triungen. De
fleste ble med på en tur oppover
”Bjørnestien” og videre opp til
Tjæregrashøgda.

Planer for 2019
Det ser ut til at vår dugnadsgruppe
til neste år vil være omtrent som i år.
Vi fungerer godt og trives sammen.
Spesielt vil vi fokusere på den
vestlige delen av ”Bogstadvannet
rundt” (nye lange gangbaner), samt
stien mellom Nygård og Sæteren
som trenger å bli reparert eller
flyttes opp til et tørrere sted.

Svein Lie

Rapporter fra
stiryddergruppene
Bærum Turlag har stiryddergrupper i områder som laget naturlig
betrakter som sin del av marka. Det gjelder følgende områder:
Bærumsmarka (2 grupper), Kolsås-Dælivann (1 gruppe), Vestmarka
nord (1 gruppe), Krokskogen sør (1 gruppe).
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Medlemmer i 2018:

Ole Riiber, Erik Aker Johannessen,
Harald Walnum, Nils Kittelsen,
Christian Platou, Erik Godell, Knut
Adeler, Morten Godager. Calle
Nerheim (leder).
En spesiell takk til Carl Christian
Riibe for stor hjelp med å
rekognosere vindfall. Vi har også
hatt stor hjelp av Skiforeningens
løypebas Ole Henrik Lien
Andersen.

Dugnader
Gruppa har avholdt 4 dugnader i
vårsesongen og 10 i høst. Hver
dugnad har hatt en varighet på opp
mot 4 timer. I tillegg har det vært
utført om lag 20 synfaringstimer.

Totalt har medlemmene i gruppa
uført 302 timer dugnad og stiarbeid.

Stiarbeid
Stiarbeid (dugnadsarbeid) har
bestått av kloppbygging,
opprydding, kvisting, og
kantrydding. Videre er det felt trær
som har veltet over stiene og, og det

er ryddet bort vindfall. Arbeidet har
foregått i området Haslumseter –
Blekketjern – Elgheim –
Tjæregrashøgda – Fossum –
Brunkollen – Skytterkollen –
Triungsveien – Eiksbakk –
Abborvann.

Planer for 2019
Arbeidet på stiene nevnt ovenfor vil
bli fulgt opp i 2019. Videre vil
gangbrua over Østervannbekken
ble rehabilitert. Den er nå i så dårlig
forfatning at videre reparasjoner
tjener liten hensikt. Saken er tatt
opp med Bærum kommune med
håp om finne en løsning i løpet av
2019.

Calle Nerheim

Områdeleder: Åge Hadler

Medlemmer i 2018:

Ragnvald Holm Lie, Henning Hoff
Wikborg, Einar Hoff, Svein
Jacobsen.
Flere har meldt at de ønsker å gjøre
en innsats med stirydding og –
merking i Vestmarka. Områdeleder
trekker disse inn i arbeidet ved
behov.

Dugnadstimer
Det er utført 89 timer dugnad. Man
har ikke følt behov for å arrangere
felles dugnader. Stirydderne har
operert hver for seg på tildelte
roder, men gjerne på samme dag, i
alt 28 enkeltdugnader.
Stinettet i Vestmarka N er på ca. 50
km, uforandret fra i fjor. Det er satt
opp 130 skilt fordelt på 59
skiltpunkter.

Skilting, merking, rydding
Noe nyskilting/merking fra
Franskleiv og Kattås til
Svartvannshytta. Alle stier er gått
over og ryddet i løpet av året, dels
med motorsag, og dels med saks og
håndsag. Spesielt mye rydding av
kratt og trær over sti. Alle stier
ansees nå for å være i god forfatning.
Ingen liggende nedfall er til hinder
for passering. Nesten ingen stier i
myrpartier som er avhengig av
klopper mv. Lett å holde vedlike.
Noen få steder trengs det noe plank.
Gruppa er tilstrekkelig bemannet.
Reserver kan trekkes inn ved behov.

Planer for 2019
Bedre opplegg for samlet skilting og
informasjon på Vestmarksetra i
samarbeid med Skiforeningen og
Bærum kommune. Befaring med
DNT Oslo og Omegn i 2016, men
prosjekter er utsatt i påvente av at
skianlegget på Franskleiv skal bli
ferdigstilt. Omlegging av sti på
Sollihøgda fra Krokskogen til
Vestmarka nord.

Åge Hadler
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Områdeleder: Skjalg Kallestad

Medlemmer i 2018:

Skjalg Kallestad
Rodeledere: Terje Olsen, Arne
Sætrang, Stein Ødegaard, Tanja
Storløkken, Ole Kristoffersen,
Andreas Eriksen.
Dugnadsfolk: 9 personer har vært
aktive i løpet av det siste året.
Tilgangen siste år var 1 person.

Dugnader
Det har vært arrangert 13
fellesdugnader. Disse foregår oftest
på mandager i vår- og høstsesongen.
I tillegg har områdeleder og
rodeledere, med og uten følge, vært
ute 34 ganger for å rydde og merke
stier i området. Området vårt
omfatter ca 110 km merkete stier,
fordelt med omtrent like mye i
Bærum kommune og Hole
kommune. Det er utført 340 timer
dugnad

Skilt og skiltpunkter
Vi har 171 skilt på 81 skiltpunkter å
holde orden på. Skiltene får stort
sett stå i fred, det er lite hærverk og
tyveri av skilt. Det er imidlertid
vanlig slitasje, og enkelte skilt og
stolper må skiftes ut. Vi hadde en
større utskifting av skilt i 2014 til
2016, så de fleste skilt er i god stand.

Skiltdatabasen
DNT Oslo og Omegn har byttet ut
den gamle skiltdatabasen og
opprettet en ny. For hvert skilt skal
det legges inn bilde av skiltet og
posisjonen, samt koordinater. Dette

er et betydelig arbeid. Vi er nå godt
i gang med dette, men trenger nok
noen måneder før arbeidet er
fullført,

Prosjekter
Det har ikke vært spesielle
prosjekter i 2018, men det er verdt
å nevne at det har vært uvanlig
mange trefall og toppknekk i år. En
mindre gruppe har vært ute med
motorsag flere ganger for å felle trær
som har falt over stier.

Planer for 2019
Det gjenstår noe rydding av trær
som har falt over stier, flere steder i
området, og vi må regne med at det
blir mer av dette i vinter. Ca 20 km
av stiene ble ikke ryddet i år, så disse
vil bli prioritert til våren. Det meste
av dette er stier som er lite brukt,
men som likevel skal vedlikeholdes.
I tillegg skal den nye skiltdatabasen
«fylles» med informasjon.

Rekruttering
Det har vært noe frafall av
dugnadsfolk i år, mest på grunn av
sviktende helse. Vi har fått en person
til i gruppa. Vi ønsker nye folk

velkommen til å gå sammen med oss
på fellesdugnadene. Frivillig arbeid
er sunt for kropp og hode.

Skjalg Kallestad

Medlemmer i 2018:

Gruppa har bestått av Ketil Taxt
(ny), Erik Arrnkværn, Horst Vogel
(ny), Jørgen Holmboe (ny), Kjell
Gorm Røkke (ny), Helge Lye, Olav
G. Hermansen, Leif Runar Forsth
(ny), Kåre Dyrseth (ny).
Rekruttering til gruppa har særlig
vært gjennom venner og venners
venner.
Svein Lie og Dag Olav Brækkan fra
DNT OO har også bidratt på
dugnader i 2018.

Stiarbeid
Det ble utført fem dugnader i 2018
pluss noen mindre ryddinger utført
av enkeltpersoner. Dette resulterte i
15 km stirydding og 9,7 km
remerking.  Vi bokførte 130
dugnadstimer i 2018 – og det er i alle
fall ingen overdrivelse.

Den største dugnaden i 2018 fant
sted 10. oktober. Da gikk en
dugnadsgjeng på 8 personer «løs på
stien» fra Rølles og Dalbo via
helleristningene fram til bakkene
opp mot Kolsås-massivet. Her er det
til dels svært bløte områder og
bekkedrag som lett gjør det og
ferdsel på denne delen av stien til en
våt opplevelse. Store gangsteiner ble
lempet i bekkedrag samt en – etter
dugnadsgjengens mening –
kunstferdig gangbane ble anlagt i
det mest sølete partiet.

Planer for 2019
Nord i Kolsås-Dæliområdet har
inntil nå langt på vei vært et
jomfruelig område hva blåstier
angår, selv om en rekke turfolk, ikke
minst fra tilstøtende bebyggelse,
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ferdes der. Flere i dugnadsgruppa og
da særlig Ketil Taxt, Erik Arnkværn,
Jørgen Holmboe og Svein Lie har
engasjert seg sterkt for å rydde,
blåmerke og skilte stier i denne
delen av Kolsåsmarka. Flere
befaringer er gjort, forseggjorte
kartskisser er produsert og
kontakter med ulike grunneiere og
offentlige myndigheter er innledet.
En videreføring av dette arbeidet
tegner således til å bli en
hovedsatsing i Kolsås-Dæliområdet
i 2019.

Olav G. Hermansen

Rolf-Eric Toverud har hatt ansvar
for et stort antall veddugnader
knyttet til hyttene som ligger
Bærum Turlags «nedslagsområde».

Vedgruppa har vært i gang siden
2015 og har med årets virksomhet
fire års aktivitet på baken. Gruppa
dekker vedforbruket til de fleste
hyttene i marka.

I vinter ble det tre ganger kjørt
tilsammen 213 sekker til Nedre
Gupu.
Av Bærum kommune fikk vi et pent
lass bjerketømmer, som vi fikk kjørt
med tømmerbil et lite stykke langs
veien inn til hytta. Med vår
vedmaskin, som trekkes etter  «god
personbil» med høy klaring, hadde
vi to dager med kløving på stedet.
Veden blir av hyttetilsynet brakt inn
til til Svartvannshyttta.

55 sekker ble brakt inn til Myrseter
i august.

På Jørgenhytta er vi så heldige at
grunneier tillater felling av trær
utenfor eiendommen. Her hadde vi
tre dager til felling og kløving. Det
er også blitt lysere foran hytta !

Mustadkroken fikk i vinter pr.
snescooter fra Høymyr 160 sekker.
Her har vi også grunneiers tillatelse
å felle trær på eiendommen.

Dugnadstimer: 350 timer.

Grunnen til ingen aktivitet på
Sæteren er at vi i februar/mars 2017
fikk av Oslo kommune disponere 2
store bygninger på Skar leir i
Maridalen. Her har vi god tilgang på
tømmer både fra kommunen og
private.

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

Delmål 1: Avtale om partner-
skap 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  turledere
30 personer skal ha fullført grunn
leggende 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/Dælivann
området, 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.

Handlingsplan 2016-2018
Vedtatt av styret november 2016

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.

28.



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
a.) 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  til 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.

b.) 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 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 kultur-
minneprosjekt
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.
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§ 1 Formål
Bæum Turlag (turlaget) er DNT
Oslo og Omegns lokale avdeling i
Bærum kommune. Formålet med
turlaget å gi barn, ungdom og voksne
et bevisst og nært forhold til natur
og friluftsliv. Virksomheten skal skje
i samsvar med DNT Oslo og Omegns
vedtekter. Aktivitetene skal til
enhver tid skje innen rammen av
DNT Oslo og Omegns strategier og
være i samsvar med gjeldende
retningslinjer for samhandling
mellom DNT Oslo og Omegn og
lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:
Tilrettelegge turer og aktiviteter
med høy kvalitet for barn, ungdom
og voksne
Drive opplæring og
holdningsskapende arbeid innen
natur og friluftsliv
Arbeide for å sikre friluftslivets
natur- og kulturgrunnlag
Arbeide med andre saker som
følger DNT Oslo og Omegns
vedtekter og strategier

§ 2 Medlemmer
Alle medlemmer i DNT Oslo og
Omegn er automatisk medlem i
turlaget dersom de bor i Bærum
kommune og ikke reserverer seg
mot medlemskap. Medlemmer av
DNT Oslo og Omegn som er bosatt
utenfor Bærum kommune, kan bli
medlem om de søker særskilt.

§ 3 Styre
Bærum Turlag ledes av et styre med
leder og inntil seks
styremedlemmer. Styremøtet
sammenkalles av styrets leder eller
når minst to styremedlemer krever
det. Styret er beslutningsdyktig når
minst tre medlemmer er til stede. I
tilefelle stemmelikhet gjør
lederens stemme utslaget.

§ 4 Valg av styre
Leder og styremedlemmer velges for
to år av gangen, slik at det alltid er
ett eller flere styremedlemmer på
valg. Antall styremedlemmer på valg
skal være så nær halvparten som
mulig. Hvis et styremedlem trer ut
utenfor tur, velges nytt medlem i
dennes sted bare for den tid som
gjenstår av vedkommendes
valgperiode.

§ 5 Styrets oppgave
Styrets oppgave er å lede Bærum
Turlag i samsvar med vedtektene.
Styret er forpliktet av de
retningslinjer og andre vedtak styret
i DNT Oslo og Omegn har fattet.
Bærum Turlag kan ikke stifte gjeld
utover hva som følger av en naturlig
drift innenfor disse rammer eller
påta swg andre langvarige
forpliktelser av betydning uten
godkjenning fra DNT Oslo og
Omegns styre.

§ 6 Valgkomité
Turlaget skal ha en valgkomité på tre
medlemmer, hvorav to medlemmer
velges av årsmøtet for to år., slik at
ett medlem trer ut hvert år. Ett

medlem øppnevnes av styret for ett
år av gangen. Forslag om leder og
medlem av styret kan framsettes av
ethvert stemmeberettiget medlem
av turlaget.

§ 7 Årsmøte
Årsmøte skal holdes innen utgangen
av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i
lokal avis og på DNT Oslo og
Omegns nettside minst seks uker før
årsmøtet. Saker som skal tas opp på
årsmøtet må være styret i hende
minst en måned før årsmøtet. Styret
i DNT Oslo og Omegn har tale- og
forslagsrett på årsmøtet.
Innkallingen skal inneholde tid,
sted, saksliste og andre opplysninger
om møtet og skal være tilgjengelig
på DNT Oslo og Omegns nettside
senest to uker før årsmøtet.
Veiledende saksliste vil være:

1. Godkjenning av innkalling og
saksliste
2. Valg av møteleder, referent og
tellekorps
3.  Årsmelding
4.  Regnskap
5.  Eventuelle forslag til endring av
vedtektene
6. Eventuelt andre saker som er
fremmet av medlemmer eller styret
7.  Valg av leder og styremedlemmer
8. Valg av valgkomité etter forslag fra
styret

Saker som ikke er ført opp på
sakslista kan ikke realitetsbehandles
på årsmøtet. Vedtak blir gjort med
vanlig flertall.
Stemmerett har medlemmer over 15
år når de har vært innmeldt fire uker

Vedtekter for Bærum Turlag
Per 6.desmber 2010
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før årsmøtet blir holdt og har betalt
sin kontingent. Det kan ikke
stemmes ved fullmakt.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan
innkalles av styret når minst 100
medlemmer i Bærum Turlag krever
det eller det kreves av styret i DNT
Oslo og Omegn. Ellers følger
ekstraordinært årsmåte de samme
regler som årsmøtet.

§ 9 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene skjer etter
vedtak på årsmøtet. Til gyldig
vedtak kreves 2/3 flertall av de
stemmeberettigede på årsmøte.
Alle vedtektsendringer må
godkjennes av styret i DNT Oslo og
Omegn.

§ 10 Oppløsning
Bærum Turlag kan oppløses på
årsmøtet med minst ¾ flertall.
Styret i DNT Oslo og Omegn kan
overprøve årsmøtets vedtak i en
oppløsningssak. Styret i turlaget
skal i dette tilfelle varsles om
behandlingen i DNT Oslo og
Omegns styre senest fire uker før
styremøtet og gis anledning til å
legge fram sine synspunkter
skriftlig senest en uke før møtet.
Ved oppløsning tilfaller alle midler
DNT Oslo og Omegn.
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