
Utredning fra styret i DNT Finnskogen og Omegn vedrørende 
innkommen sak til årsmøtet. 
Kjentmannsmerket Finnskogvandrer’n. 

Bakgrunn for saken: 

Styret behandlet i styremøte 28.august 2019: 

Sak 34/19 Kjentmannsposter 2020-2022 eller er dette noe vi skal gi oss med? Det har vært en 
tradisjon i mange år, men få deltakere. 2014-2016 40stk Hittil 2017-2019 Innsendt 5stk. Enighet i 
styret om at Kjentmannsposter begynner å bli utdatert. 

Forslag til vedtak: vi avstår fra å lage nytt opplegg i 2020. Muligheter til å lage eget lokalt opplegg. 
Forslag om å prioritere Stolpejakt fremover, vi kan benytte Finnskogen Sør kartet uten noen ekstra 
kostnader. Kommunikasjonsgruppen vurderer mulighet til å videreføre digitalt i Sjekk Ut.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

 

Styret står fast ved beslutningen om at det er fornuftig å legge Kjentmannsmerket på is i 2020.  

Dette er basert på de siste års statistikker på deltakelse, prioritering av arbeidsoppgaver i 2020 som 
er presentert i gjennomgått handlingsplan, og en helhetsvurdering av hva styret mener gagner våre 
medlemmer mest. Det vil være naturlig å se på andre løsninger i fremtiden, om det kan kombineres 
med noe annet, om det skal være en årlig begivenhet, redusere antall poster. Eller øke antall poster i 
hver kommune og ha lokale opplegg.  

Statistikk Kjentmannsmerket 2017-2019 
 
Antall deltakere som har fått merket utlevert denne runden: 26 (40 2014-2016) 
4 (11 2014-2016) deltakere har tatt alle de 24 postene. Resterende har ligget på minimumskravet 
med 15poster. (noen få har et par ekstra.) 
 
Deltakere fordelt på kommune: 
Grue    7 
Kongsvinger  7 
Elverum   2 
Oslo   2 
Åsnes    5 
Våler    1 
Hamar   2 
Valle    1 
 
Deltakere fordelt på antall merker de har oppnådd: 
1: 3  
2: 3 
3: 3  
4: 5  



5: 6  
6: 1  
7: 2  
8: 1 
9: 2 
 
Til sammenlikning kan man se på hvilken respons man har på Stolpejakten 

 Antall jegere  
Antall 
Besøk 

Eidskog 1071  19010 
Kongsvinger 3281  99159 
Grue 842  11725 
Åsnes 686  12495 
Våler 802  14422 
Elverum 2544  45411 

    

    
Total   202222 

 
Stolpejakten innebærer minimal ressurs bruk for DNT FO da det er lokale orienteringsklubber som 
gjør det meste av arbeidet, og det arbeidet som gjøres av daglig leder blir finansiert av tilskuddene.  
Det er flere stolpejegere som er tilstede i flere kommuner, og det kan regnes ca 5000 unike brukere. 


