
Handlingsplan2020 for Sogn og Fjordane Turlag    
 

   
 



Handlingsplan2020 for Sogn og Fjordane Turlag    
 

   
 

HANDLINGSPLAN FOR SOGN OG FJORDANE TURLAG 

AKTIVITET: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Aktivitet 
 

• Generelt 

Eit variert tilbod med 
ulike nivå i heile fylket. 

Tilby turar av låg, middel 
og høgterskel i heile 
fylket. 
 

   

Arrangere fellesmøte for 
alle lokallag og utval. 
 

   
 

 
Vidareutvikle tilbod og 
tilpassingar for folk med 
funksjonsnedsetting. 

   

Legge til rette for 
uorganisert aktivitet. 
 

Vidareutvikle turstiar, 
skilting og 
turinformasjon. 

   

Legge til rette for utlån av 
friluftsutstyr. 

   

• Kurs og 
fjellsport 

Det skal vere trygt å 
reise med 
SFT/lokallaga på tur 

Gjennomføre og bistå til 
risikovurderingar av 
turar. 

   

Bidra til at lokallaga 
kan auke sin aktivitet 
knytt til vatn og kyst. 

Arrangere ulike kurs.    

SFT skal ha tilbod som 
gjev frivillige/ålmenta 
høg kompetanse på 
turkultur og tryggleik i 
naturen. 

Arrangere fjellsporturar, 
lengre og krevjande 
turar. 

 

   

Etablere ein årleg 
skredvettdag. 
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• Born og unge Styrke arbeidet med 
born og unge i heile 
fylke. 

Sikre finansiering av 
stilling som prosjektleiar 
born og unge. 

   

Møteplassar for born/ 
unge 

   

Tilbod for born i alle 
kommunar i 

Sogn og Fjordane Turlag 
(Aktive BT-grupper) 

   

SFT sit utval skal bygge 
nettverk mellom dei 
ulike ung-gruppene i 
lokallaga 

Arrangere samling for 
ung-gruppene i lokallaga. 

   

Opprette fleire ung-
grupper i fylket. 

   

 

HYTTER OG RUTER: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Hytter, ruter og stiar Det skal vere 
maksimalt 500 meter 
frå bustad til næraste 
sti . 
 

Utvikle rutenett i 
nærmiljøet, som 
rekrutterer nye grupper. 

   

Prioritere kyststien.     

Sti- og hyttenettet i 
Sogn og Fjordane skal 
utviklast vidare til å bli 
meir samanhengande 
nettverk. 
 

Opprette eit eige sti, rute 
og hytteutval. 

   

Invitere til samarbeid om 
eit sti og hytteprosjekt 
for fylket med 
fylkeskommune og 
kommunar, evnt andre 
samarbeidspartar. 

   

Starte arbeidet for 
finansiering av eit 
hovedprosjekt for 
gjennomføring. 
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NATUR, KULTURAV OG MILJØ: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Bidra til å sikre 
friluftslivet sitt natur- 
og kulturgrunnlag og at 
myndigheitene 
prioriterer natur- og 
friluftslivsinteressene. 
 

Auke oppslutning om å 
bevare viktige natur- 
og friluftsområde.  
 

Jobbe politisk for å:  
Bevare natur- og 
kulturlandskap. 

   

Sikre betre vern for stiar i 
lovverk og forvaltning. 

   

Bidra til en utvikling av 
ikoniske turmål som 
gjer at naturen blir 
ivareteken. 

Følge og utvikle tiltaka i 
«Veikart for en 
bærekraftig 
reiselivsnæring». 

   

Gå føre som eit godt 
eksempel ved å drive 
på ein miljø- og 
klimavenleg måte og 
inspirere medlemer til 
å ta miljø- og 
klimavenlege val. 

Redusere drift som 
ikkje er miljø- og 
klimavenleg. 
 

Kommunisere slik at vi 
skaper lyst til å ta vare på 
norsk turkultur. 

 

   

 

ORGANISASJON: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Organisasjon SFT skal ivareta sine 
frivillige og halde dei 
motiverte og 
engasjerte. 
 

Styrke bevisstgjering av 
verdiane, STIEN, i alle 
organisasjonsledd.  

   

Førebu tiltak som følgje 
av anbefalingar etter 
arbeidet med 
regionalisering.  

   

Kurse og utdanne 
frivillige. 
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SFT ynskjer styrke 
fellesfunksjonar som 
løftar samhaldet og 
forsterkar drifta. 
 

Vidareutvikle gode måtar 
for å kommunisere, 
samhandle og utveksle 
erfaringar. 

   

Rekruttere fleire til 
dugnad. 

   

 

ØKONOMI: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Økonomi SFT vil styrkje og ha ein 
føreseieleg finansiell 
økonomi som 
harmoniserer med 
årleg vedteke budsjett. 
 

Styret og 
administrasjonen skal 
styrkje SFT sin økonomi 
gjennom gode 
samarbeidsavtalar med 
fylkeskommunen i høve 
årleg grunnstønad og 
prosjektmidlar. 

   

Kunnskap om sentrale og 
regionale ordningar for 
finansiering og støtte til 
regionalt og lokalt arbeid 
(aktivitet). 

   

Etablere felles 
rammeavtalar for 
innkjøp. 

   

Systematisk 
gjennomgang av dei 
administrative 
ressursane. 
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KOMMUNIKASJON: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Vi skal inspirere fleire 
til å delta i friluftslivet. 
 

Kommunikasjonen skal 
bidra til å skaffe fleire 
og engasjerte 
medlemmar. 

Aktivt bruk av media og 
sosiale medium. 

   

Følgje opp og inspirere 
dei frivillige. 

   

SFT skal få ut 
informasjon til 
innbyggarane i Sogn og 
Fjordane, og halde 
fram/synleggjere 
aktivitet som skjer i 
lokallaga. 

Gi ut Turprogram     
Marknadsføre aktivitet 
som skjer i lokallaga. 

   

SFT skal legge til rette 
for å fremje 
kommunikasjon 
mellom lokallaga, 
mellom lag og 
medlemmar og mellom 
administrasjonen og 
lokallaga. 

Dele beste praksis som 
vert utvikla i 
organisasjonen. 

   

Sikre UT.no som leiane 
nasjonal turportal innan 
2020. 

   

Vi skal løfte fram den 
samfunnsmessige 
betydninga av arbeidet 
vårt og styrkje vår 
gjennomslagskraft på 
områder som er tett 
knytt til 
formålsparagrafen. 
 

Vere ein synleg 
samfunnsaktør som 
fremjar betydninga av 
friluftsliv og naturvern i 
den offentlege 
debatten og overfor 
politiske myndigheiter. 
 

Synleggjere effekten av 
DNT sitt arbeid på 
livskvalitet, folkehelse og 
miljø. 

   

Styrke samarbeid med 
natur-/ 
friluftslivsorganisasjonar 
og andre som er viktige 
for å nå måla våre. 
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Prioritere 
kommunikasjon om tema 
som styrkjer oss som 
samfunnsaktør og er 
tydeleg forankra i 
formålsparagrafen. 

   

 

DIGITALISERING: 

MÅL DELMÅL TILTAK OPPGÅVER ANSVAR STATUS 

Digital utvikling skal 
bidra til at vi når våre 
mål innan både 
kjerneverksemd og 
verkemidlar.  
 

Etablere gode digitale 
plattformer.  
 

Støtte/bistå lokallaga i 
digital kompetanse for å 
ta i bruk UT.no app. 

   

Styrke og støtte lokallaga 
sin digitale kompetanse 
og i bruk av DNT sine 
system. 

   

Ta i bruk digitale 
fellesløysingar som gjer 
at vi er til stades der 
brukarane er og som 
gjer det enkelt å bli 
medlem, frivillig og 
bruke vårt tilbod.  
 

Ta i bruk effektive 
digitale tenester som 
gir auka sjølvbetening 
og erstattar manuelle 
prosessar. 
 

Støtte/bistå lokallaga i å 
ta i bruk digitalt 
bookingsystem for hytter. 

   

Digital booking på utlån 
av utstyr.  

   

Støtte/bistå lokallaga for 
å ta i bruk digitale 
verktøy for å rekruttere, 
organisere og 
kommunisere med 
frivillige. 

   

Leggje til rette for fleire 
digitale møter og 
kommunikasjon.  

   

 


