
Det ligger i vår natur
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DNT Sør tilbyr hytter og 
løyper i Setesdalsheiene, 
hytter ved kysten og i 
innlandet, friluftsaktiviteter 
i nærområdene, og er kjent 
som tureksperten. Vi bidrar til 
utvikling sammen med våre 
samarbeidspartnere

Medlemskontingent,
omsetning i turbutikk og på 
hyttene, og offentlige tilskudd 
til aktivitet bidrar til  
å opprettholde driften

Gjennomføringsevnen er sterk 
med bakgrunn i den unike 
dugnadsånden
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stad
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Våre medlemmer 
og våre hytter
Den Norske Turistforening, DNT, er et forbund av selvstendige 
medlemsforeninger og turlag som er medlem av DNT.  

DNT Sør er den sørligste av de 57 medlemsforeningene som utgjør 
DNT. Medlemmer som bodde i Agder-kommunene Hægebostad, 
Åseral, Lindesnes, Vennesla, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, 
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle var tilknyttet vår 
lokalforening i 2020. Siden turisthytta Kvinen ligger i Sirdal, er vi 
også til stede med tilbud der. 

DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord og 
Oplands Turistforening, mot øst til Aust-Agder 
Turistforening og mot nord-vest til Stavanger 
Turistforening.
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VISJON:
Naturopplevelser for livet

VERDIER: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt, Naturvennlig 
FORMÅLSPARAGRAF: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og  
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag

Aktiviteter Hytter og ruter Natur, kulturarv 
og miljø Tursenter

VIRKEMIDLER

Økonomi DigitaliseringOrganisasjon Kommunikasjon

KJERNEVIRKSOMHET

FUNDAMENT

Lokalt her på Sørlandet kan vi være ekstra glade for nærheten 
til natur vi alle har. Enten man bor i distriktene eller i byer har 
vi god tilgang til flott natur nær der vi bor. Dette ble tydelig 
våren 2020 da nedstenging ble kombinert med finvær og 
oppfordring om å bruke naturen. DNTs fokus var i 2020 
på natur og miljø – under slagordet «det vi er glade i tar vi 
vare på!». Vi fokuserte på bærekraft og naturverdier, men 
det fokuset måtte deles av koronaviruset og pandemien som 
rammet Norge i mars 2020. Den delingen ble egentlig ikke 
så verst – mange har opplevd, og blitt glad i naturen på ny i 
dette annerledesåret.

Hva husker vi fra 2020? 
Vi husker at året startet med en vanskelig vinter for villreinen 
pga. nediset beite, og det gjorde at vi måtte redusere vår 
ferdsel og tilbud til fjells. Og at alle ansatte i en periode 
var permittert og vi måtte stenge Tursenteret. Den digitale 
avslutningsfesten på Teams for Mie Kaasa som sluttet i 
administrasjonen etter 19 år! Heldigvis ble det en fysisk 
avslutningstur for henne etter hvert... Og vi glemmer nok 
aldri da vi måtte stenge DNT-hyttene våre for besøk! Men det 
er ikke bare smittevern og lengsel etter en klem vi skal huske 
fra 2020, men også alt det positive som skjedde av gode 
naturopplevelser og det utendørs fellesskapet som faktisk har 
vært “lov” under hele pandemien. 

Ved en oppsummering av 2020 er jeg veldig imponert. 
Over våre frivillige, som bidro med over 15 000 timer i 
annerledesåret. Over de ansatte, som på strak arm har taklet 
merarbeid, hjemmekontor, smitteverninstrukser og endringer 
fra uke til uke. Over det norske folk som har bidratt i dugnaden 
for å redusere smitte. 

I 2021 er DNTs fokus “korteist friluftslivlykke”. “Opplev ditt 
eget land” er undertittelen, som vi planla for mange år siden. 
Vi er heldige i Norge og vi er heldige på Sørlandet, omgitt av 
mye og vakker natur, og med en allemannsrett som gir oss de 
beste muligheter for å oppleve naturen. Ta vare på den og på 
hverandre i det nye året! 

God tur i 2021!

DNT Sør-hytta. Den viser hvordan vi har 
organisert vår virksomhet og at formål, verdier 
og visjon skal være med oss i alt vi gjør.

Formål
DNT har helt siden starten i 1868 vært tuftet 
på det samme; å legge til rette for enkel ferdsel 
i naturen. DNT Sør er del av Den Norske 
Turistforening, og vi deler formål, visjon og 
verdier.  Vår viktigste oppgave er å bidra til å få 
enda flere mennesker ut på tur, bl.a. ved å:

>  Bygge, vedlikeholde og drive turisthytter
>  Trygge fremkommeligheten ved å merke 
 og rydde stier og løyper
>  Utgi informasjonsmateriell, tur- og  
 løypebeskrivelser
>  Arrangere aktiviteter, turer og 
 medlemsmøter
>  Danne nye turgrupper

Formål, visjon og verdierAnnerledesåret
2020 kommer vi ikke til å glemme på en stund. I alt det vanskelige har også noe positivt 
oppstått - folks forhold til naturen og hvor verdifull den er, har blitt tydeligere for flere. 

Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder

> Tjortedal – ny DNT-hytte  
 i Mandal
> Lavterskel turgruppe for  
 kvinner – nytt tilbud
> DNT Ung voksen, 20-35 år  
 – ny gruppe etablert
> Padleled Agder  
 – ruter, kart og turhefte ble  
 ferdigstilt og er for salg  
 i tursenteret
> 40 Inkluderings-    
 arrangementer

> Mange nye frivillige
> DNT Sørs første kvinnelige  
 styreleder ble valgt
> Kloppeprosjektet mellom  
 Donsen og Kvinen
> Fullsatte foredrag i  
 Tursenteret, som ble  
 streamet og fulgt av enda  
 flere hjemmefra
> Barnas Turlags varde-
 brenning på Eikelands- 
 knuten i Lillesand 

Eksempler på gode minner fra 2020: 

> Våren! “Alle” var jo på tur 
 i finværet, og alle som  
 lå i hengekøye
> Enorm vekst i søk på Ut.no 
 og bruk av vår app for  
 turmålregistrering DNT 
 SjekkUT
> Kortreist sommerferie 
 – Til tross for redusert 
 kapasitet på hyttene 
 hadde vi godt besøk ©
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Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken 
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62 
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av 2020 
var antall medlemmer i DNT Sør på 7 851.  

Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2020 hadde DNT 313 990 medlemmer, 
som utgjør 5,8 % av landets befolkning. Det samme tallet 

Medlemsutvikling
for vår region ligger på 4,3 %, og indikerer at vi har et godt 
potensial til videre økning i medlemstall.

Medlemsreduksjon i 2020
DNT Sør hadde i 2020 en nedgang på 177 medlemmer og 
ved årsskiftet var medlemstallet 7851, en reduksjon på 2,2%. 
DNTs totale medlemstall ble redusert med 1,5%.
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Medlemsutvikling DNT Sør 1887 – 2020

Utvikling pr. medlemskategori

HovedFamilie 
Hoved

Husstand Honnør Barn Ung 13-18 Ung 19-26 LivsvarigFamilie 
Husstand

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE

Setesdalsheiene og Sirdalsheiene er hele Sørlandets 
fjellområde med kort avstand fra by og bygd.
Vakkert og attraktivt, sommer som vinter, med fjell-, hei- og 
fjellskogsområder mellom 800-1400 moh. DNT Sør drifter 
250 kilometer rødmerkede turløyper som henger sammen 
med Stavanger Turistforening og Aust-Agder Turistforenings 
nettverk. 

Hytter og løyper
DNT Sør bygger, drifter og vedlikeholder 12 hytter, samt 
merker og rydder løyper i Setesdal Vesthei og Sirdal fra 
Donsen/Kvinen og videre østover. Hyttene er alltid åpne og 
tilgjengelige for allmennheten. Noen av hyttene krever DNT-
nøkkel. 

Ved Sørlandskysten har vi to kystledhytter på Tømmerstø, 
fordelt på en hovedhytte og et mindre anneks. I tillegg 
en kystledhytte på Gammeløya, en liten øy like nord 
for Flekkerøya. Driften her er basert på leieavtaler med 
Kristiansand kommune. 

I 2020 fikk vi en nærturhytte på Tjortedal i Lindesnes. Driften 
her er basert på leieavtale med Lindesnes kommune. 

Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til 
Grønningen fyr utenom betjentperioden.

Utvikling i gjestedøgn

Hytte 2017 2018 2019 2020

Sloaros 556 559 177 337

Bjørnevasshytta 171 88 94 204

Bjørnevasshytta - 
grupper

445 681 779 525

Stavskar 362 388 290 225

Bossbu 1380 1304 1118 894

Svartenut 710 678 535 380

Sum hytter nord 3624 3698 2993 2565

Øyuvsbu 1444 1638 1207 1500

Øyuvsbu - grupper 259 501 404 122

Håheller 211 313 220 307

Gaukhei 976 838 748 1061

Gaukhei - grupper 53 66 45 84

Josephsbu 331 298 498 396

Kvinen 113 144 2125 2189

Kvinen - grupper 122 15 514 89

Tjønndalen 216 252 312 194

Lakkenstova 661 626 496 904

Lakkenstova - 
grupper

594 434 645 321

Sum hytter sør 4980 5125 7214 7167

Tømmerstø 270 304 212 326

Gammeløya 11 169 113 247

Tjortedal 0 0 0 162

Total losji/døgn 8885 9296 10532 10467
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Sloaros: 1045 moh – 26 senger Stavskar: 994 moh – 9 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Kvinen: 720 moh – 40 senger

Tømmerstø: 15 moh - 10 senger Gammeløya : 5 moh - 9 senger Tjortedal : 85 moh - 5 senger

Bjørnevasshytta:  820 moh – 30 senger

Bossbu: 1030 moh – 27 senger Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer

Vinter -20 Sommer -20 Totalt -20

Sloaros 11 326 337

Bjørnevasshytta 169 560 729

Stavskar 25 200 225

Bossbu 36 858 894

Svartenut 17 363 380

Sum hytter nord 258 2307 2565

Øyuvsbu 49 1573 1622

Håheller 13 294 307

Gaukhei 1145 1145

Josephsbu 6 390 396

Kvinen 103 2175 2278

Tjønndalen 194 194

Lakkenstova 159 1066 1225

Sum hytter sør 330 6837 7167

Sum gjestedøgn 588 9144 9732

Hvert år blir hyttene og løypene vedlikeholdt, og målet er å 
øke kvaliteten på hyttene til enhver tid.

Å kunne gå fra hytte til hytte er et velkjent begrep i Norge. 
DNTs medlemsforeninger gjør en formidabel innsats 
med å tilrettelegge for fotturister og skigåere i den norske 
fjellheimen. Det meste av dette er basert på frivillig innsats.

Sesongen 2020 hadde en klar reduksjon av 
gruppebestillinger fra skoler, lag og foreninger på våre 
hytter. Det er særlig på Lakkenstova, Bjørnevasshytta, Kvinen, 
Gaukhei og Øyuvsbu det tradisjonelt har vært mange 
grupper. I 2020 var gruppebestillinger redusert fra 2387, 
i 2019, til 1141. Dette utgjør en reduksjon på ca. 52 % fra 
2019 til 2020.

Vinteren 2020 var preget av at villreinen hadde vanskelige 
beiteforhold, og SVR ønsket derfor at DNT Sør tok særlige 
hensyn. De aller fleste fjellhyttene var derfor stengt i 
februar og frem til pandemien kom i starten av mars. Da 
pandemien kom fortsatte stengningen frem til det var på plass 
smittevernplaner for driften, og gjennomført smitteverntiltak 
på de ulike hyttene. Disse hendelsene gjorde at vinterbesøket 
ble sterkt redusert. Vinterbesøket i 2020 var bare 14 % av 
hva det var i 2019.

Hyttene i fjellet står ulåst hele året, med unntak av 
hovedhyttene på Bjørnevasshytta, Kvinen og Gaukhei.

Reinsdyrjakta er fra 20.8. til 30.9. og det er restriksjon for 
grupper på Sloaros, Bossbu, Svartenut og Stavskar i denne 
perioden. Lakkenstova og Josephsbu er stengt fra 20.8. til 3.9. 
på grunn av reinsdyrjakt. 

Det er ferdselsforbud pga. reinsdyrkalving fra 15.4. til 20.5. 
ved Øyuvsbu og Svartenut og fra 25.4. til 31.5. ved Bossbu og 
Sloaros.

Gjestedøgn siste 10 år
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Det var ingen store byggeprosjekter i 2020. Men vi økte 
likevel bygningsmassen med én ny hytte da vi overtok driften av 
Tjortedal, like utenfor Mandal. Dette er et gammelt våningshus 
som Lindesnes kommune kjøpte høsten 2019 og som DNT 
Sør skrev en avtale om drift på våren 2020. Huset ligger 
i det største tilrettelagte turområdet i Mandal; Stemmen-
Hålandsheia, hvor det er tilrettelagt med merkede turstier og 
offentlig parkering ved innfallsportene til disse. 

Huset er tilgjengelig med DNTs standardnøkkel, og skal 
fungere som en ubetjent DNT-hytte. Det er kun første 
etasje som nå benyttes, og her er det kjøkken, spisestue, 
stue og soverom med 5 sengeplasser. I 2020 ble det 
gjort en renovering av pipe og ildsted. Det ble også gjort 
oppgraderinger på interiør, som senger og spisestue.

Tjortedal
Det er skiltet til Tjortedal fra Vestre Håland og fra Haddeland 
skolehus. I tillegg er det planlagt og gitt midler til skilting fra 
Mandal sentrum til Tjortedal, via Buøya og Stemmen. Enkleste 
atkomst er fra Nyvoll, hvor det kan følges gruset vei inn til 
Tjortedal. Denne turen tar ca. 15-20 min. Vi anbefaler varmt 
turen fra Vestre Håland, via Flovarden, til Tjortedal.

For tiden foretas toalettbesøk i en gammel vindskjev utedo. 
Men det blir bedre tider – Lindesnes kommune påbegynte 
i 2020 arbeidet med et nytt bygg på Tjortedal som vil 
inneholde 2 toalett og bod. 

KLOPPING DONSEN-KVINEN

Det nye hytteanlegget på Kvinen har hatt svært mye besøk 
siden det åpnet. Dette fører til at enkelte partier av stien fra 
Donsen til Kvinen har vært utsatt for stor slitasje. Spesielt har 
dette vært synlig i de våtere partiene. Etter initiativ fra Hans 
Jakob Kløvstad ble det i 2020 gjennomført et kloppeprosjekt 
for å bedre dette.

Arbeidet ble gjennomført over to dugnader, en over 4 dager i 
juni, og en over 3 dager i oktober. I løpet av disse dagene ble 
det lagt ut ca. 500 meter med klopp. Enkelte steder er stien 
lagt litt om for å finne tørrere og fastere områder. Det gjenstår 
noe arbeid nærmest hytta, og dette planlegges sluttført i løpet 
av 2021.

Frivillige klopping:
Hans Jakob Kløvstad
Inge Klepstad
Gunnar Dag Tørå
Dag Olav Pettersen
Finn Atle Grønås
Gunnar Dyrland
Karin Smeby

Kostnad materialer og utstyr: 115 000
Dugnadsverdi: 96 000
Dugnadsarbeid: 280 timer

Økonomisk bidrag:
Sparebankstiftelsen SR Bank
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VINTERKVISTING 

Av hensyn til villreinen i et år med dårlig beitegrunnlag, ønsket 
SVR at DNT Sør skulle utsette kvisting av vinterløypene. En del av 
løypene var allerede kvistet på det tidspunktet da dette ønsket 
kom. Resterende løyper ble ikke kvistet vinteren 2020. Dette 
gjaldt Bortelid-Gaukhei, Tjønndalen-Gaukhei, og Josephsbu-
Kvinen. 

Kvistene ble tatt ned i påsken. Løypene ble kvistet med naturkvist 
i åpne områder, og bambus der det er vegetasjon.  Alf Tronstad 
leverte naturkvisten også i år.

TRANSPORT

Skuter: DNT Sør har avtale med lokale grunneiere om 
vintertransport av utstyr, gass/ved og proviant til hyttene. 
Beltevogn: Svein Knutson Nomeland leverte ved til Svartenut, 
og proviant/utstyr/gass/ved til Bossbu. 
Helikopter: Levering av ved til Øyuvsbu samt utflyging av 
do-container for tømming på avfallsanlegg. 
Bil: Transport av sengetøy og utstyr/kvist til Setesdal/
Åseral ble utført av Alf og Dag Helge Tronstad.

DNT HYTTEBETALING  
OG BOOKING PÅ NETT

Pandemien gjorde at det for mesteparten av sesongen 2020 
var påkrevd med booking av seng for opphold på våre hytter. 
Ved booking av losji blir også oppholdet betalt. Betaling av 
proviant m.m. blir nå i de aller fleste tilfeller gjort via appen 
DNT Hyttebetaling. 

Online booking av senger/hytter er nå også mulig for 
Gammeløya og Tømmerstø.

På grunn av pandemien har det ikke vært tillatt med 
dagsbesøk siden mars 2020.

Løypemerking 2020
Følgende er re-merket:
>  Pytten - Josephsbu
>  Josephsbu - Gaukhei
>  Ljosland - Lakkenstova
>  Bortelid - Flysgyvvatnet
>  Øyuvsbu - Håheller
>  Svartenut - Bossbu
>  Bossbu - Kringlevatn

>  Hovden - Sloaros
>  Sandvatnet - Busteinsvatnet/Håheller
>  Stavenes - Bjørnevasshytta

Hyttevakt
Påske: Ingen pga. pandemien
Sommer: Øyuvsbu, Gaukhei, Kvinen og Bossbu

DUGNAD

DNT Sør og hele DNT trenger frivillig innsats. Både kulturelt 
og økonomisk er det avgjørende for DNT å ha mange frivillige 
med på på laget. I 2020 bidro 175 personer med frivillige 
oppdrag for DNT Sør.

Om lag 60 % av Norges befolkning gjør frivillig arbeid hvert 
år. Til sammen skaper de frivillige organisasjonene verdier 
tilsvarende 5 % av bruttonasjonalproduktet. I tillegg betyr ofte 
innsatsen frivillige gjør veldig mye for dem eller den saken de 
gjør det for.

Det er mange oppgaver i DNT Sør som utføres med frivillig 
innsats gjennom året: Vedlikehold på hyttene, merking av 
løyper, prosjektledelse, styrearbeid, turledelse, hjelp på 
arrangementer, transport av utstyr og varer, foredling av 
naturkvist til kvisting og sagspon til hyttedoene, innkjøp 
og pakking av sengetøy, ledelse av Barnas Turlag og 
ungdomsaktiviteter m.m. Gjennom året arrangeres 
dugnadsturer hvor folk kan melde seg på og hjelpe til under 
vår- og høstdugnadene på hyttene.

Totalt antall dugnadstimer i DNT Sør var 15 479 timer i 
2020 (16 439). (Tall i parentes er fra 2019) 
Dette er om lag 9 årsverk.  

Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 11.039 timer (11 851) 
Turer, kurs og arrangementer, styret og komitéer: 4 440 timer  
(4 588) 

Tusen takk til alle frivillige som var med i 2020! 

DUGNADSPRIS

Dugnadsprisen for 2020 ble tildelt Turid Dyrstad. Turid er en 
aktiv og allsidig frivillig for DNT Sør. Hun har helt siden 2003 
hatt flere verv og oppdrag, blant annet som turkoordinator i 
fjellsportgruppa, som hyttetilsyn og som styremedlem.  
Hun er blid, omgjengelig og positiv – en meget god 
ambassadør for friluftslivet og DNT Sør.

Aktiviteter 
Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turglede i fellesskap 
med andre, og bidrar til at både den enkelte og grupper av 
mennesker får økt kompetanse og trygghet i å ferdes i naturen. 
DNT Sør har turtilbud for alle og på ulike steder. 
Vi har blant annet seniorgrupper, turlag for barn og familier, 
turer for ungdom og organiserte fellesturer for voksne samt 
eget tilbud for utviklingshemmede, DNT tilrettelagt. Videre 
har vi flere aktiviteter som fokuserer på å inkludere nye 
målgrupper til vårt tilbud, slik som ferieleirer for familier 
med lav inntekt. I tillegg tilbyr vi en rekke kurs innen alt fra 
turledelse til kurs for ferskinger. DNT Sør har fokus på godt 
kvalifiserte og sertifiserte turledere som veileder grupper i 
fjellet, ved kysten og i nærmiljøet.

Stort fokus på å gjennomføre mest mulig aktivitet med så 
god deltagelse som mulig er alltid intensjonen i DNT Sør. 
Pandemien har i 2020 likevel preget muligheten for å 
gjennomføre organisert aktivitet. Vi hadde en periode i mars 
og april der det meste var stengt ned for så forsiktig å åpne 
for nærturaktivitet fra mai. Seniorgruppa startet først opp 
sin aktivitet i august. Redusert antall arrangement og antall 
deltakere tilskrives pandemien og restriksjoner for å kunne 
gjennomføre som normalt. Gjennom DNT Sørs aktiviteter i 
2020 hadde vi 191 (269 i 2019) turer med til sammen 
4 505 deltakere (11 564 i 2019). Likevel svært gledelig at 
gjennomsnittlig antall deltakere i flere av turgruppene våre er 
på minst like bra nivå som rekordåret 2019. 

DNT Sør fortsatte sin rolle som koordinator for Padleled 
Agder. Midlene fra 2019 gitt av Gjensidigestiftelsen 
(kr 245 000) ble anvendt i løpet av 2020 til sluttføring 
av prosjekt med gradering av padleruter, laging av kart 
og turhefte for padleturer i Kristiansand kommune. Et flott 
produkt som nå er til salgs i DNT Sørs tursenter. Arbeidet kom 
i mål med god hjelp fra Norges Padleforbund, frivillige fra 
lokale kajakk-klubber og solid innsats i innleid hjelp fra Lars 
Verket og Ingunn Trosby.

INKLUDERENDE FRILUFTSLIV

I 2020 har vi hatt en 75 % prosjektstilling på Inkluderende 
Friluftsliv. Fra september ble Miriam Homestad Thorsen 
ansatt i en 6 måneders prosjektstilling i tillegg til dette. 
Stillingene er finansiert av ulike tilskuddsmidler fra blant 
annet BUF-dir  (Naturopplevelser for livet for alle rettet 
mot barnefamilier) og Helsedirektoratet (Motvirkning av 
ensomhet og passivitet – midler til et samarbeidsprosjekt 
med ulike aktører). I 2020 har vi videreført samarbeidet med 
blant annet Energiverket, Midt-Agder Friluftsråd, NFU Agder 
(Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Fritidsenheten i 
Kristiansand kommune, Klubben (for enslige mindreårige 
asylsøkere), Hjelp Oss Å Hjelpe Agder og Enter Fritid. Det 
har vært avholdt nærmere 40 arrangementer under fanen 
Inkluderende Friluftsliv – alt fra kurs og foredrag til turer over 
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flere dager. 9 arrangementer måtte avlyses pga. pandemien. 
Av samme årsak var det mye som aldri kom på programmet.

En gjennomgang viser at vi har holdt: 

>  6 foredrag med 133 deltagere (8/398 i 2019).   
 Foredragene har vært holdt i Tursenteret, på YouTube samt  
 hos samarbeidspartnere og andre eksterne aktører. 
>  4 ferskingkurs med 42 deltagere (5/49 i 2019).  
 Ferskingkursene er spesielt 
 rettet mot dem med lite og ingen erfaring med friluftsliv og 
 har, som navnet tilsier, fokus på det grunnleggende. 
>  7 aktivitetskvelder med DNT tilrettelagt for 88 deltagere  
 (3/80 i 2019). Tilbudet er åpent for alle, men primært  
 rettet mot psykisk utviklingshemmede med ledsagere.  
 Turkveldene er  hovedsakelig i Helleviga og arrangeres  
 i samarbeid med flere av aktørene nevnt over.   
 Deltagerantallet her er sterkt preget av pandemien.
>  3 ferieleirer på Bjørnevasshytta for familier med lav  
 inntekt. Pga. pandemien ble tilbudet i sommerferien svært  
 annerledes og vi valgte å tilby gratis opphold på Tømmerstø  
 hvor ansatte og frivillige tilrettela for typiske sommer- 
 aktiviteter med bading, bål, pinnebrød, krokket, fisking og  
 mye mer. Flere deltakere har fått sponset deltakeravgift. 
 I tillegg har tre familier i målgruppen fått subsidiert   
 opphold på hyttene våre. I alt nådde vi 125 deltagere i 
 målgruppen gjennom dette prosjektet (5/78 i 2019).
>  I tillegg har det vært holdt 7 kurs/arrangementer hvor  
 vi har nådd deltagere fra målgruppen.
>  Nytt er at vi startet opp Lavterskelturer for kvinner torsdag  
 på dagtid. Disse markedsføres spesielt mot kvinner som har  
 deltatt på Internasjonal Frisklivsresept på Frisklivssentralen.  
 Tilbudet startet opp i slutten av oktober, og på de 6 turene  
 som ble avholdt var det i alt 30 deltagere. 

AKTIVITETSLEDER I VALLE

Gjennom stillingen til Sondre Rua Dokken i Valle har vi 
videreutviklet aktivitet på flere plan. Etterspørselen for 
skredkurs har økt med årene, derfor har Sondre gjort ferdig 
skredinstruktørutdanningen så vi kan møte etterspørselen. 
Det har vært arrangert førstehjelpskurs på Bjørnevasshytta i 
fjellmedisin, som har vært kompetansehevende for to ansatte i 
aktivitetsavdelingen. 

Det er gledelig med alt vi fikk gjennomført i 2020. At både 
Basecamp fjell og Newtoncamp for ungdom ble gjennomført 
med noe redusert antall deltagere var en stor seier. Vil også 
trekke fram en fatbike-tur i fjellet som var enestående i år.

 Kompetansebygging inn i andre miljøer har også hatt godt 
fokus. Sondre ble engasjert for å undervise om skred og kart/
kompass i scooteropplæringen i Valle også vinteren 2020. 
Flott brobygging mellom ganske ulike miljøer.

Sondre Rua Dokken har full stilling, og har vært utleid i 50 
% engasjement til Valle kommune hvor han har jobbet i 
Frivilligsentralen og med stitilrettelegging. Engasjementet for 
Valle kommune ble avsluttet i 2020. 

SKOLE, KURS OG FOREDRAG

DNT Sør tilbyr en rekke aktiviteter som kommer litt utenom det 
ordinære turprogrammet.

Det kan være kurs i kart og kompass, GPS, ferskingkurs, 
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, 
for å nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, 
skoler og bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid 
med Kristiansand Katedralskole Gimles friluftslivslinje 
(KKG) gir kompetansedeling begge veier. Elever får DNT 
turlederutdanning, og vi får bl.a. noen ressurser ekstra 
på arrangementer. DNT Sør deltok på KKGs høsttur til 
Bjørnevasshytta hvor vi fikk markedsført oss godt. Vi har styrket 
samarbeidet med UiA (Friluftsliv Årsstudium) og tegnet 
en avtale der Fagsjef Friluftsliv i DNT Sør underviser 140 
timer totalt vår og høst. Studenter på friluftsliv får da mer 
skredundervisning inn i vinterfriluftslivet og de gis mulighet til 
å bli sertifisert som DNT vinterturledere.

Foruten 4 flotte foredrag i butikk har vi også gjennomført 
foredrag hos flere andre aktører/samarbeidspartnere. DNT 
Ung har hatt foredrag for enslige mindreårige i Kristiansand. 
Vi har vært i Rotary Mandal og hatt flere foredrag for 
Frisklivssentralen i Kristiansand. Seniorsenteret i Vågsbygd har 
også hatt besøk av DNT Sør. Ved to av foredragene i butikk har 
vi også fått videreutviklet digital kompetanse ved å streame 
foredragene live på YouTube. Til dette har vi fått uvurderlig 
hjelp av en frivillig.

Vårt store arrangement for alle 8. klassinger på våren, 
OPPTUR ble avlyst pga pandemien. Dette arrangementet 
samler normalt opp mot 1500 ungdommer. Dette forklarer 
mye av nedgangen på antall ungdomsdeltakere i DNT Sørs 
aktivitet. Vi har likevel hatt kontakt med alle ungdomskoler i vår 
region og vedlikeholdt samarbeidet med skoler for fremtidige 
arrangement.

BARNAS TURLAG

Barnas Turlag er DNTs tilbud til alle barn og deres voksne 
turkamerater. Konseptet i denne aktivitetsgruppen er å legge 
vekt på glede, fantasi, lek og spenning fremfor tilbakelagt 
distanse. Turlagene arrangerer for det meste søndagsturer. I 
tillegg har vi arrangert Fjelleir for 10-12-åringer på Øyuvsbu 
(22 deltakere). Turlaget i Mandal har vært på overnattingstur 
til Lakkenstova.

Barnas Turlag Æksjen Øst har hatt et mer begrenset 
aktivitetsnivå i 2020. Dette er en friluftslivgruppe for barn 
5-9 år med deres foreldre. Barnas Turlag Lillesand har 
gjennomført flere flotte turer og representerer nå turlaget 
med størst aktivitet. Gledelig også å få nesten fulltegnet 
nissetur for barn på Odderøya i desember. En tradisjonsrik 
tur som i 2020 ble mer intim og nær da vi reduserte antall 
deltakerplasser.

Trilleturene i Kristiansand fikk vi i gang igjen med ny turleder. 

Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene; Kristiansand 
sentrum/Lund/Presteheia, Vågsbygd, Justneshalvøya, Mandal 
og Lillesand. Det er potensial for oppretting av flere Barnas 
Turlag i andre bydeler enn de som er nevnt over.
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DNT UNG

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung 
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet i 2020 
inneholdt blant annet sommercamp på Bjørnevasshytta (14 
deltakere) og Newton Camp (15 deltakere) i høstferien som 
to store turer organisert av administrasjonen. Flere fine turer 
på våren for DNT Ung 13-16 ble avlyst pga. pandemien og vi 
lykkes ikke med å få inn så mye nye aktiviteter da restriksjonene 
ble lettet på. Det samme gjelder DNT Ung 17-26 år. Her har 
vi ikke klart å løfte frem et nytt tilbud. Gledelig derimot at en 
egen gruppe unge voksne har satt i gang et flott tilbud for alle 
medlemmer i alderen 20-35 år. Flere nærturer ble arrangert 
på slutten av 2020 og utviklingen for denne gruppa fortsetter 
meget positivt inn i 2021.
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Utvikling ved deltakelse i DNT Ung
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FJELLSPORT

DNT Fjellsport står for et aktivt og sikkert friluftsliv med særlig 
vekt på brevandring, klatring, padling, tinderangling, fjell- og 
toppturer både til fots og på ski. Dette er for de mest erfarne 
og kompetente DNT-medlemmene som liker utfordringer.

Fjellsport har ikke fast styre, men alle ressurspersoner 
inviteres til å melde inn turer de ønsker å koordinere. Videre 
har vi etablerte samarbeid med Christianssand Klatreklubb, 
Kristiansand Kajakk-klubb og Enter Fritid. På den måten får vi 
satt opp kompetansehevende kurs ved hjelp av andre aktører 
som bidrar. Lite oppsatte turer i 2020 i DNT Sør Fjellsport 
og både vinterskitur og hundespanntur måtte avlyses pga. 
pandemien.
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Utvikling deltakelse ved turer i Fjellsport

FELLESTUR

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller 
vinter. Alt er tilrettelagt, og turleder er inkludert. Våre dyktige 
turledere har tatt turlederutdanning hos oss, og de gjør 
godt forarbeid med tilrettelegging av reiserute, beskrivelse 
og informasjonsmøte i forkant, i tillegg til å gi trygghet 
underveis. Turleder lager også risikovurdering av sin tur og får 
attestering/godkjenning av fagsjef før tur.

Turer som vintertur til Bossbu og Urdalsknuten, I sabotørenes 
skispor og rundtur i Setesdal Vesthei Sør må trekkes frem som 
høydepunkter med god deltagelse og fornøyde deltakere. 
Vi har utdannet flere nye sommerturledere som tar på seg 
turlederoppdrag for 2021. 

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer
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TUR PÅ DAGTID

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte 
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med 
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og det er mange 
ganger over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste. 
Fortsatt god deltagelse, men også denne gruppen hadde en 
kort periode på våren uten tilbud pga. pandemien. Flere nye 
deltakere kommer til, og det er gledelig. Gjennomsnittlig 
deltagelse var 13 i 2020 (16 i 2019).

Utvikling deltakelse ved Tur på dagtid

NÆRTUR

Satsing på lokale turer med turleder fortsatte med 
videreutvikling av konseptet i 2020. Tanken er at turene 
skal foregå i de områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt 
populært. Vi har nå fått opp god gjennomsnittlig deltagelse 
på disse turene. Langturer en gang i måneden er innført og 
har vært en suksess med god deltagelse. 

Vi fikk gjennomført 20 (43 i 2019) arrangementer i ulike 
områder i Kristiansands-regionen med gjennomsnittlig 19 
(19 i 2019) deltakere pr. tur. Totalt 383 deltakere kom seg ut 
på tur via dette tiltaket. Det gledelige er at vi har opprettholdt 
tilbudet og gjennomsnittlig antall deltakere er det samme som 
året før. De fleste turer har vært fulltegnet. Noen morsomme 
tall fra 2020: Til sammen har deltakerne i denne gruppa 
gått over 3 000 km (som å gå Norge på langs) og de har til 
sammen gått ca. 90 000 høydemeter (10 turer til topps på 
Mt. Everest)!

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs Nærturer
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Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk 872 deltakere 
i 2020 (1395 i 2019). Deltagelsen var henholdsvis 
618 vinter (750 i 2019), og høst 254 (645 i 2019). 
Våre vinterarrangement var ved Hovden Fjellstoge, i 
trollbakken på Evje, Bruskeland i Marnardal og Grønn Slette, 
Jegersberg i Kristiansand. Høstarrangementene fant sted 
på Bragdøya i Kristiansand, Trollbakken på Evje, Hovden og 
Hålandsheia i Mandal. Alle var i regi av Barnas Turlag med 
støtte fra administrasjonen. Takk til samarbeidspartnerne, 
Bragdøya Kystlag, Hovden Fjellstoge og Otra IL for hjelp til 
gjennomføring av Kom Deg Ut-dagene i 2020.

DNT Sør har også i 2020 samarbeidet med Agder 
Bedriftsidrettskrets med Ti På Topp som i år ble digital. 
Vi har samarbeidet med Energiverket vedrørende Camp 
Konferansen på Bragdøya, som dessverre ble avlyst. Videre 
har vi sittet i arbeidsgruppa for Verdenskonferansen for 
psykisk helse, men den er utsatt på ubestemt tid. DNT Sør har 
også lagt ned en del arbeid i samarbeid med Kristiansand 
kommune rundt den internasjonale frivillighetsdagen og 
utdeling av frivillighetsprisen. Arrangementet ble avlyst og 
pris ble overrakt kun med en liten gruppe, og streamet uten 
deltagelse fra publikum.

NATURLOS

Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren til 
Midt-Agder Friluftsråd. Vi la også inn flere nærturer for voksne 
samt Kom Deg Ut-dagene og DNT tilrettelagt. I alt 20 turer 
var Naturlosturer i 2020. (23 i 2019).

LAVTERSKELTUR FOR KVINNER

Gjennom vårt samarbeid med blant annet Frisklivssentralen 
har vi avdekket behov for en turgruppe som er svært lavterskel 
og kun for kvinner. Fra oktober har det derfor vært ukentlige
turer med fokus på det sosiale og mulighet for kulturell 
nettverksbygging mellom norske og flerkulturelle kvinner.
På 6 turer hadde vi 33 deltagere. Flere er allerede faste, 
og vi ser tilbudet fortsetter og videreutvikles i 2021.

DNT SENIOR

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for 
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som 
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og 
kreative i valg av turmål, og hvert halvår lages det et velfundert 
og meget populært turprogram. Det er stadig utvikling i 
seniorprogrammet, og i 2020 ble det satt opp både fjellturer 
og kurs for turledere. Pandemien preget denne gruppa sterkt 
for hele vår- og sommersesongen. Det ble ikke arrangert 
turer fra mars til over sommeren. I tillegg ble turene avlyst en 
periode før jul. Likevel veldig gledelig at vi ikke har “mista” 
seniorene. Vi har hatt minimalt med frafall på medlemssiden 
i denne gruppa og deltagelsen ved oppstart på høsten har 
vært god. En flott jobb som styreleder Arvid Fredriksen med 
sine styremedlemmer har gjort. Gjennomsnittlig deltagelse 
har vært 46 deltakere på de 32 turene som ble gjennomført 
i 2020.

Utvikling deltakelse i DNT Senior
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Kom Deg Ut-dagen i februar ble sånn sett en suksess med 
vinter over det meste av Sørlandet og arrangement som 
planlagt fra kystnære strøk og helt opp til Hovden i Setesdal. 
God deltagelse på vinterarrangementene, men høstens 
arrangement ble gjennomført med deltakerbegrensning 
og endring av aktivitetstilbud som følge av gjeldende 
smittevernregler. Viktig å ta tak i at DNT Sør var en av få 
medlemsforeninger i DNT som faktisk gjennomførte et 
større fellesarrangement på høsten med 150 deltakere på 
Bragdøya. En flott høstdag med mange fornøyde deltakere og 
en god arena for markedsføring av vårt tilbud.
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DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt og 
regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål og 
aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, og 
nærområder der vi har vår medlemsmasse. 

Arbeidet med naturforvaltning fordeles på DNTs 
administrasjon, vår egen administrasjon og Forum for natur 
og friluftsliv i Agder - FNF Agder.

FNF-Agder, er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 
friluftsorganisasjoner i Agder, som jobber for at natur- og 
friluftsinteresser blir ivaretatt. På nasjonalt nivå ble FNF 
etablert av Norsk Friluftsliv (FRIFO) hvor DNT er medlem, 
samt Friluftsrådenes Landsforbund og Samarbeidsrådet for 
naturvernsaker. FNF Agder har en faglig rådgiver som har 
kontor i DNT Sørs lokaler. 

Naturforvaltning

DNT Sør ga i 2020 sin tilslutning til 18 høringsuttalelser 
gjennom FNF.

>  Kommunedelplan ny E39 Lyngdal vest - Ålgård
>   Detaljplan for Skorveheia vindkraftverk
>   Kvalitetsnorm for villrein
>   Endring i MTA- og detaljplan Buheii vindkraftverk
>   MTA-plan og konsesjonspliktige endringer Lillesand  
 vindkraftverk
>   Verneforslag for Landdalen naturreservat
>   Verneforslag fire verneområder i Agder
>   Endringer, MTA- og detaljplan Oddeheia og Bjelkeberg  
 vindkraftverk
>   Oppstart verneprosess tre skogsområder Agder
>   Kommunal planstrategi 2020-2023 Farsund
>   Kommunal planstrategi 2020-2023 Vennesla

>   Kommunal planstrategi 2020-2023 Tvedestrand
>   Kommunal planstrategi 2020-2023 Lillesand
>   Kommunal planstrategi 2020-2024 Birkenes
>   Kommunal planstrategi 2020-2024 Risør
>   Oppstart verneprosess to skogsområder Agder
>   Klage NVEs godkjenning av MTA- og detaljplan for  
 Lillesand vindkraft
>   Tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig berg Lillesand  
 vindkraft

NY HANDLINGSPLAN

DNTs handlingsplan for natur, kulturarv og miljø 2021 
–2024 ble vedtatt på Landsmøte i 2020. 
Handlingsplanen er basert på den tidligere vedtatte Natur- 
og miljøvernstrategien for DNT 2017 -2019, og det 
meste av dagens strategi er videreført inn i den reviderte 
planen. Det er to nye målområder som er inkludert i den nye 
handlingsplanen: kulturarv og villrein.
 Prioriteringene i «Handlingsplan for natur, kulturarv og 
miljø» er også i tråd med ny bærekraftstrategi for DNT 2021 
-2030 som blant annet legger til grunn at DNT skal være 
tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles natur- og 
kulturarv. 

VINDKRAFT

Agders natur har vist seg å være spesielt godt egnet for 
vindkraftproduksjon ifølge kartleggingen gjort i forbindelse 
med forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. Den 
ble forkastet, men produsenter av vindkraftverk var allerede 
godt i gang med mange prosjekter i Agder. DNT Sør har 
sammen med FNF fulgt opp høringsrunder og gitt innspill til 
disse gjennom flere år. 

Vi opplever en stor støtte fra medlemsmassen i arbeidet for 
å bevare natur og komme med innspill til arealsaker som 
innebærer tap av natur, og spesielt i vindkraftsaker. Vi har som 
utgangspunkt respekt for gitte konsesjoner men ønsker å bidra 
til forbedringer for framtiden i et for dårlig konsesjonssystem 
sett fra naturens side. I disse lokale sakene har vi primært 
jobbet sammen med den nasjonale vindkraftgruppa i 
DNT som har gode muligheter til en god og saklig dialog 
med myndighetene og NVE. I 2020 ble det spesielt mye 
oppmerksomhet til vindkraft som har fått konsesjon med 
ennå ikke var utbygd, eks i Flekkefjord, Birkenes, Buheii og 
Lillesand. Vi opplever at våre synspunkter på disse planlagte 
utbyggingene har nådd fram, dog har ikke alt dette vært 
like tydelig for allmennheten, eksempelvis vært synlig i 
presseomtale. 

DNT Sør er imponert over det lokale engasjementet i 
vindkraftsaken og er glade for at mange står på for å bevare 
natur. Naturvernforbundet, La naturen leve og Motvind med 
flere, har en viktig stemme i vindkraftsaken, de er godt synlige, 
og får mye presseomtale. Vi mener at vår måte å jobbe med 
vindkraftsaken på utfyller godt deres måte å jobbe på.

De tre turistforeningene i Agder hadde i 2020 en kronikk 
på trykk i Fedrelandsvennen i forbindelse med Stortingets 
behandling av stortingsmelding om vindkraft på land. 
I kronikken inviterte vi politikere på en befaring til et 
vindkraftverk, slik at de kan få se inngrepet i naturen. Dette ble 
dessverre stoppet av pandemien og ble ikke gjennomført.

VILLREIN OG VERNEOMRÅDE

I DNTs nye handlingsplan for natur, kulturarv og miljø 
er villrein et av 6 målområder. Lokalt har vi et spesielt 
stort ansvar for å ta vare på villreinen i verneområde i 
fjellet, Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene- og Frafjordheiene 
Landskapsvernområde. Som turistforening har vi et ansvar for 
å fremme informasjon om verneområdet og hvorfor det har 
vern, om allemannsretten og allemannsplikten. I 2020 har vi 
produsert nye oppdaterte skilt som informerer om villreinen. 
De henges opp på fjellhyttene i løpet av 2021. Arbeidsgruppa 
som vurderer flytting av Øyuvsbu og hvor en alternativ 
hytte og ruter kan legges ledes av DNT Sør, og i 2020 har 
det vært fokus på kunnskapsinnhenting om villreinen og 
arealinngreps betydning for villreinens leveområde. Forskning 
fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) implementeres 
i arbeidsgruppas videre jobbing. I 2020 har vi gjennomført 
et omfattende arbeid med innspill til forskningsprosjektet 
Renewable Reindeer som er pågående. Resultater fra dette vil 
gi økt kunnskap til bruk for gruppa som skal vurdere Øyuvsbus 
skjebne og alternative løsninger.  

MILJØSERTIFISERING

DNT Sørs kontor og tursenter ble Miljøfyrtårnsertifisert 
i 2006 og re-sertifisert i 2009, 2013 og 2017 og 
skal resertifiseres i 2021. Vi oppfordrer alle våre 
samarbeidspartnere til å være miljøsertifiserte og -bevisste.

Barnas Turlag deltok på «vardebrenning mot vindkraft» i oktober 2020, og brant 
bål på toppen av Eikelandsknuten i Lillesand. Det er planlagt vindkraft i området 
som har vært benyttet av Barnas Turlag til friluftslivsaktiviteter i mange år. 
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DNT Sørs Tursenter er et kompetanse- og inspirasjonssenter 
for tur og friluftsliv, og fungerer som en viktig arena for 
medlemsverving og synliggjøring av hele vår virksomhet. 
Her har alle et tilbud om hjelp til planlegging av korte 
og lange turer. I tillegg tilbyr vi veiledning i bekledning, 
pakkelister og riktig justering av ryggsekk. Tips om vedlikehold 
og reparasjon av turtøy og utstyr deler vi også gjerne ut. Vi 
inviterer til og med på helt gratis foredrag! Ved å handle i vår 
turbutikk bidrar man til å opprettholde dette tilbudet.

Vi legger stor vekt på å ha et vareutvalg med god kvalitet, så 
kundene kan ha glede av utstyret sitt i årevis. Høy fagkunnskap 
og personlig veiledning bidrar til riktige valg av utstyr og 
bekledning, så risikoen for bomkjøp minimeres. Vi tilbyr 
Sørlandets største utvalg av turkart, og bruker mye tid på 
turveiledning.

2020 ble et år fullt av overraskelser. I det pandemien var over 
oss og Tursenteret måtte stenge dørene, var det vanskelig 
å se for seg at den gode omsetningsutviklingen vi har hatt 
de siste årene skulle fortsette. Da vi åpnet igjen drøyt fem 
uker senere opplevde vi en gledelig stor etterspørsel etter 
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turveiledning og turutstyr, og innen året var omme hadde vi 
tatt igjen omsetningstapet fra den fraværende påskehandelen! 
Økt behov for turutstyr i kombinasjon med pandemiens 
konsekvenser helt ned til produksjonsledd gjorde det 
utfordrende å skaffe nok varer, men med stor innsats og 
alternative løsninger klarte vi å beholde et godt vareutvalg.

I januar og februar gjennomførte vi 2 foredrag i Tursenteret, 
med totalt 75 deltakere. 
I løpet av høsten ble det holdt 2 foredrag som ble streamet 
live, med totalt 75 tilhørere. Begge foredragene ligger 
tilgjengelig på YouTube og har nær 600 visninger pr. mars 
2021.

Grønn mandag, en byttedag i regi av DNT Ung, ble avholdt 
i november. Et viktig innslag i vårt økende fokus på miljø og 
bærekraftig utvikling, i tillegg til vårt stadig mer populære 
bruktstativ. Der kan alle levere inn turtøy som ikke blir brukt. 
Kjøp og salg foregår mellom selger og kjøper på Vipps.
Tursenteret er også distributør av ryddepakker fra Hold Norge 
Rent. Gratis søppelposer og hansker gjør det enklere å bidra 
til sporløs ferdsel og renere natur.
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Virksomhet
DNT Sør er en av 57 medlemsforeninger tilknyttet Norges største 
friluftslivsorganisasjon DNT. Foreningen har kontor og butikk og 
tursenter beliggende i Gyldenløves gate 2b sentralt 
i Kristiansand. DNT Sør tilbyr og drifter hytter og løyper i 
Setesdalsheiene, Kystled-hytter i skjærgården, fellesturer 
og arrangement lokalt og nasjonalt og friluftsaktiviteter i 
nærområdene. I tillegg organiseres frivillighet og dugnadsinnsats 
som er en avgjørende del for å kunne nå foreningens mål. 

DNT Sør utgir årlig en turkatalog, og en årsrapport med oversikt 
og statistikk knyttet til forrige års virksomhet. Seniorgruppa utgir 
årlig to brosjyrer med turprogram. Kommunikasjonskanaler 
er hovedsakelig egne nettsider dntsor.no, nyhetsbrev, egne 
Facebooksider og Instagram.

Totalt antall betalende medlemmer i 2020 var 7851 av DNTs 
313 990. Dette er 177 færre medlemmer enn i 2019 og 
tilsvarer en reduksjon i medlemstallet på 2,2 prosent.
DNT Sørs styre består av 5 medlemmer, og 2 varamedlemmer 
med møte- og forslagsrett. Styremedlemmer velges for 2 år av 
gangen. Styrerepresentasjon utføres på dugnad.

Formål
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig 
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Årsregnskapet
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde 
av foreningens stilling og resultat i 2020. Årets resultat er et 
underskudd på kr 105 204. Det bekreftes at årsregnskapet er 
avgitt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at 
forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for å ta vare på 
helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet i DNT Sør anses som 
godt. Det har i 2020 blitt arrangert sosiale samlinger og de 
ansatte oppfordres til kompetansehevende tiltak etter eget ønske. 
Ingen ansatte i DNT Sør har vært utsatt for skader eller ulykker. 
To av våre ca 175 frivillige ble i 2020 utsatt for skade/uhell på 
oppdrag for DNT Sør. Sykefravær har totalt vært på ca 11 %. Av 
dette er 7,7 % langtidsfravær og det resterende korttidsfravær. 
Det jobbes aktivt med tilrettelegging for den ansatte knyttet til 
sykefravær.

Ansatte og frivillighet
Totalt antall ansatte ved utgangen av 2020 var 12. Av disse er 7 
kvinner og 5 menn. Antall årsverk i 2020 var 7. Av disse var 1,25 
årsverk midlertidige stillinger, 0,5 utleid til Valle kommune, og ca 
0,3 ferie- og tilkallingsvakter. DNT Sørs styre består av 4 kvinner 
og 3 menn. Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av 
arbeidet med å rekruttere ansatte og tillitsvalgte. Den frivillige 
innsatsen er avgjørende for DNT Sørs virksomhet og utgjorde 
15 479 timer i 2020. Dette tilsvarer ca. 9 årsverk. 

DNTs virksomhet og det ytre miljø
Det legges til grunn for vår virksomhet et aktivt samfunnsansvar, 
og at naturgrunnlaget ikke svekkes. En av DNT Sørs 
kjernevirksomheter er å arbeide med naturforvaltning. DNT Sør 
følger DNTs retningslinjer om miljøsatsing i egen virksomhet, 
som en del av DNTs natur- og miljøvernstrategi. Foreningen er 
miljøfyrtårnsertifisert for vår kontor- og butikkdrift.

Finansiell risiko og likviditet
DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene 
er i bank. DNT Sørs kundekreditt er krav mot gjesters betaling for 
opphold på hytter og for deltakere ved fellesturer. Tap på krav i 
2020 var kr 11 275.

Risiko og usikkerhetsfaktorer
Pandemien som for alvor rammet verden i 2020 har gitt 
driftsutfordringer og er en ny usikkerhetsfaktor for oss. Risikoen 
for inntektstap i 2021 er stor, men ikke truende for vår drift. 
Styret mener at det ikke er noen vesentlige andre risikoforhold 
som truer driften av DNT Sør. De største inntektspostene 
i regnskapet er stabile og forventes fortsatt å være det. 
Forhåndsinnbetalt medlemskap for 2021 er på et normalt 
nivå. Dette gjør at arbeidet i foreningen går som planlagt og 
at det fortsatt vil være stor aktivitet for å sikre friluftslivet gode 
rammevilkår og å gjøre friluftsliv attraktivt for alle grupper 
i befolkningen. DNT Sør har en økonomisk risiko knyttet til 
tilskuddsordninger som er en usikker inntektskilde. Dersom 
den reduseres, vil det i første omgang ramme vårt tilbud 
og aktivitetsnivå. Våre tre største inntektskilder; overnatting, 
medlemskap og butikkdrift vil alltid være utsatt for svingninger 
og må dermed kontinuerlig risikovurderes.

HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens 
virksomhetsområder og større prosjekter hvert år.
Turledere og administrasjonen foretar risikovurdering iht. DNT-
standard på alle fellesturer, turdager, camper og overnattingsturer. 
Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer med DNT 
Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer. 

Brannsyn
Det gjennomføres årlig tilsyn på våre hytter av DNT Sørs frivillige 
branntilsynsmann Inge Tjøm. 

Sikringshytter
Vi har sikringshytter på alle hyttene bortsett fra på Håheller som er 
definert som nødbu i vintersesongen.

Satsningsområder i 2021
DNT Sør skal være en ledende samfunnsaktør som arbeider 
for å styrke det naturvennlige og enkle friluftslivet i vår region. 
I tråd med «Veivalgsreisen», en 5-årig plan som inngår i DNTs 
veivalg, vil fokus i 2021 være på “kortreist friluftslivlykke”. Det 
skal fokuseres på nærfriluftsliv, opplevelser som er nært der 
folk bor. 

DNT Sørs årsberetning
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Alle tall i NOK NOTER 31.12.20 31.12.19

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
Driftsinntekter   
Medlemsinntekter 1 3 723 085  3 717 745 
Salgsinntekter  4 739 620  5 041 775 
Offentlig støtte og andre tilskudd 1 2 694 712  4 436 758 
Sum driftsinntekter  11 157 417  13 196 278 

Driftskostnader
Varekostnader 1,2 3 439 420  5 457 981 
Lønnskostnad 3 5 117 215  4 348 087 
Ordinære avskrivninger 4 209 232  73 205 
Markedsføring og profilering  223 739  177 054 
Annen driftskostnad 3 2 269 156  2 348 515 
Sum driftskostnader  11 258 762  12 404 841 

DRIFTSRESULTAT  (101 345 ) 791 438
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Finansinntekter   
Renteinntekter  20 740  23 464 
Annen renteinntekt  0  311 
Annen finansinntekt  722  9 283 
Sum finansinntekter  21 462  33 058 
Finanskostnader
Annen rentekostnad  25 321  45 264 
Sum finanskostnader  25 321  45 264 

NETTO FINANSPOSTER  (3 860) (12 205)
ORDINÆRT RESULTAT  (105 204) 779 233
Ekstraordinære kostnader  0 0

ÅRSRESULTAT  (105 204) 779 233

OVERFØRINGER   
Overført til hyttefond  0  0 
Tillagt egenkapital/fond  (105 205) 779 233 
SUM OVERFØRINGER  (105 205) 779 233 

Resultat

Alle tall i NOK NOTER 31.12.20 31.12.19

EIENDELER   
Anleggsmidler   
Varige driftsmidler   
Hytter 4,5 10  142 009 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 4 176 526  243 759 
Sum anleggsmidler  176 536  385 768 

Omløpsmidler
Lager av varer 2 1 460 398  1 465 977 
Kundefordringer  165 693  55 483 
Andre fordringer 6 229 516  1 170 690 
Bundne bankinnskudd 7 4 778 214  4 635 279 
Bankinnskudd, kontanter  3 556 966  2 576 431 
Sum omløpsmidler  10 190 787  9 903 860 

SUM EIENDELER  10 367 323  10 289 628 

EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital   
Fond 8 7 284 398  7 389 603 
Sum opptjent egenkapital  7 284 398  7 389 603 
Sum egenkapital  7 284 398  7 389 603 

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  255 722  95 911 
Skyldig offentlige avgifter  327 999  329 816 
Annen kortsiktig gjeld 1,5 2 499 204  2 474 299 
Sum kortsiktig gjeld  3 082 924  2 900 025 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  10 367 322  10 289 628 

Balanse

Maj-Kristin Nygård
Styremedlem

Tom Bredesen
Styremedlem

Geir Øvrevik
Styremedlem

Sissel Strickert
Styreleder 

Arild Syvertsen
Nestleder

Kristiansand, 1.3.2021
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for idielle organisasjoner. Foreningen har videre 
fulgt relevante bestemmelser. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld  Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede 
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. 
Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. 

Varer  Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp) 

Fordringer  Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Skatt  Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

NOTE 1 >  KONTINGENTER

Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen 3 723 085 er en økning på kr 5 340 i 
forhold til forrige år. 

Medlemstallet for 2020 endte på 7 851, som er en reduksjon  på 177 medlemmer. 
DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en 
medlemskapsavtale. For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 843 607 i 2020. Beløpet er beregnet ut fra en 
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt. 
Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1 893 155. Dette er inntekter som gjelder 
regnskapsåret 2021.  Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

Offentlig støtte og andre tilskudd
DNT er ansvarlig for fordeling av offentlige tilskuddsordninger til aktiviteter og tiltak som kommer samfunnet til gode. 
DNTs medlemsforeninger søker så DNT om tilskudd til gjennomføring av drift og aktiviteter som kommer medlemmer og 
allmennheten til gode. I 2020 mottok DNT Sør kr 972 477 til dette.  

I 2020 fikk DNT Sør et inntektstap på ca kr 700 000 som følge av Regjeringens tiltak for å unngå smittespredning av covid-19. 
For dette ble det søkt om støtte og innvilget kr 477 000. 

DNT Sør kan også søke enkelte offentlige tilskuddsordninger direkte, og i 2020 mottok foreningen tilsagn på kr 600 000 fra 
Helsedirektoratet for å gjennomføre tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet. Store deler av arbeidet skal gjennomføres i 2021.
Årlig søkes det bankstiftelser og private fond om tilskudd – i 2020 fikk DNT Sør tilsagn på kr 600 000 av Sparebankstiftelsen  
SR Bank til vårt arbeid med inkludering. Store deler av arbeidet skal gjennomføres i 2021.

NOTE 2 >  LAGER AV VARER

Lager av varer omfatter følgende poster:

 2020 2019
Beholdning ved 113 340 120 350  
Beholdning kart og bøker 154 177 139 267
Beholdning turtøy og utstyr 1 042 021 987 164
Varebeholdning hyttene 156 439  213 617
Sum varelager 1 465 977 1 460 398

Noter NOTE 3 >  LØNNSKOSTNAD

Total ressurs inklusive de frivilliges innsats utgjorde 15 årsverk i 2020.  Dugnadstimer 2020: 15 479.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2020 2019
Lønn 3 778 531 3 259 248
Arbeidsgiveravgift 626 117 567 521
Pensjonskostnader 575 869 465 680
Andre lønnsrelaterte ytelser 136 698 55 638
Totalt 5 117 215 4 348 087

Ytelser til ledende personer og revisor  
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse  710 744
Styremedlemmer  0

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon ordinær  43 750
Annen revisjon prosjekter  17 780
Samlet honorar til revisor ex mva  61 530

DNT Sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
DNT Sør har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. 
Det er ikke fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse. 

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR

Hytter Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 089 803 505 482 1 595 285

+ Tilgang 0 0 0

- Avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 1 089 803 505 482 1 595 285

Akk. av/nedskr. pr 1/1 947 794 261 723 1 209 518

+ Ordinære avskrivninger 141 999 67 233 209 232

+ Avskr. på oppskrivning 0  0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 1 089 793 328 956 1 418 749

Balanseført verdi pr 31/12 10 176 526 176 536

Prosentsats for ord.avskr 5-10 12-25

Hyttene som DNT Sør eier og driver har ingen oppført kostpris og ingen balanseført verdi. Kostprisen på hyttene er nedskrevet 
med mottatte tilskudd og ordinære avskrivninger.   Posten på kr 141 999 er nedskrivning av restverdi Bjørnevasshytta.
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NOTE 5  >  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål. 
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sørs regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sørs 
virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Pr 31.12. utgjør posten   kr 140 222, 
og er oppført under  “annen kortsiktig gjeld”. 
I tillegg består kortsiktig gjeld bl.a av forskuddsbetalt kontingent for 2021 kr 1.893 155. 

NOTE 6  >  ANDRE FORDRINGER

Innvilget ikke utbetalte tilskudd utgjør kr 193 571.  Gjelder prosjekter avdeling tur/aktivitet som rapporteres  
og avsluttes i 2021.

NOTE 7  >  BUNDNE BANKINNSKUDD

Bundne skattetrekksmidler utgjør pr 31.12.2020  kr 158 999 . Tilsvarende i fjor var kr 134 065. 
I tillegg består posten av høyrentekonto.

NOTE 8  >  FOND

DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen på 
bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3. 200 000 indeksreguleres iht den 
årlige konsumprisindeksen, som i 2020  var på 2,5%

Årets regulering utgjør kr 92 899  som da medfører at saldo på bufferfondet er kr  4.871 177  pr 31.12.2020.

Bufferfond Hyttefond internt Øremerkede midler Sum egenkapital

Egenkapital  01.01. 4 778 278 2 471 325 140 000 7 389 603

 - Årets underskudd         - 105 205 -105 205

+ KPI regulering 92 899 - 92 899 0

              

Egenkapital 31.12. 4 871 177 2 273 220 140 000 7 284 398
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Frivillige og ansatte
Styre

Leder: Sissel Strickert 
Nestleder: Arild Syvertsen
Styremedlemmer: Geir Øvrevik, Tom Bredesen, Maj-Kristin 
Nygård
Varamedlemmer: Olivia Forgard, Ingebjørg Borgemyr

Rådgivere/komitéer

Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet
Skribent: Harald Flå 

Valgkomité

Medlemmer: Jan Willy Føreland, Ivar Mjåland, Nina Gjærum 
Reinhardt, Knut Berg Bentsen

Hyttetilsyn

Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn, 
Kirsten Leira
Bjørnevasshytta: Sylvia Grundig, Andreas Kohler, Signe Klepp, 
Bjørn Brandtzæg
Stavskar: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Kristin Andersen, Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle, 
Piotr Susfal, Marianne Wilhelmsen og Rune Wilhelmsen
Svartenut: Jan Ivar Haugland, Svein Urdal
Øyuvsbu: Borghild Skuggestøl, Guri Lidsheim
Håheller: Vibeke og Inge Tjøm, Ole Eidet
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Marit Grindheim,
Tora Trydal, Erika og Gjermund Fosselie-Basaez, May Lill Voll, 
Ingunn Kvinlaug, Knut Severinsen, Turid Dyrstad
Josephsbu: 
Lakkenstova: Anita og Tor Jøran Torland Kivle
Kvinen: Sissel A. Bø, Anna Rugland, Marit Kvinlaug, Hallgeir 
og Agnieszka Wigestrand
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Wenche Storaker
Gammeløya: Øjvind Madsen (båter). Vår/høst-rengjøring; 
Britt Austrud, Grete Lyng, Kari Sønsteby

Avtaler transport/kvisting i Setesdalsheiene

Sloaros: Øystein Sauro (kvisting/proviant/utstyr) 
Øyuvsbu/Håheller: Olav K. Nomeland (proviant/utstyr), 
Bjørgulv B. Berg (ved) 
Josephsbu/Gaukhei: Frank Flodquist (kvisting Ljosland-
Josephsbu-Langelona-Gaukhei, ved/proviant/utstyr)

Gaukhei: Tarald Langeid (ved til Gaukhei, kvisting Tjønndalen-
Gaukhei) Alexander Skeibrokk (kvisting Bortelid-Bygland 
grense mot Gaukhei)
Lakkenstova: Kjell Ljosland (ved/utstyr)
Tjønndalen: Johnny Langeid (utstyr/ved)
Stavskar: Ola B. Berg (kvisting Berg-Svartenut, utstyr til 
Stavskar)
Svartenut: Ola S. Nomeland (kvisting, proviant og utstyr) 
Svein K. Nomeland (ved)
Bossbu: Svein K. Nomeland (ved/proviant/utstyr) 
Kvinen: Kåre Nedland (ved/gass/proviant) Geir Magne 
Hadland (kvisting Kvinen-Langelona)

Turledere gjennom året

Barnas Turlag
Isabelle-Louise Aabel, Jon Neset, Kristin Uleberg, Arnstein K. 
Engemyr, Jon Olavsson Neset, Kai-Erik Uleberg, Mari Jore, 
Nils Rune Birkeland, Linett Eriksen Birkeland, Merete Egeland, 
Atle Egeland, Elisabeth Kaddan, Patryk Halat-Nilsen, Anne 
Berit Andøl, Agnethe Hinna Hovdenak, Caroline Strømland, 
Kyrre Sætren, Marianne Tilden, Gry Gasbjerg Engemyr, Per 
Thomas Skaanes

Arrangement
Ragnar Granlund, Merete Egeland, Atle Egeland, Inge Tjøm, 
Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen, Øivinn Bruce

DNT Ung 13-16
Astri Belbo, Solveig Haugstad, Åshild Welander Bjørgo, 
Sondre Rua Dokken, Per Thomas Skaanes

DNT Ung voksen 
Bjørn Erik Aae, Kjetil Holm, Juan-Erik Gabrielsen, Greta 
Levisauskaite, Lars Even Krossøy Mathisen

Fellesturer
Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, Odd Magne Haavemoen, 
Hanne C. Jensen, Geir Thorsen

Nærturer
Øivinn Bruce, Christiane Jurick, Ellen Oline Bergum, 
Anders Thorbjørnsen

Trilleturer med barnevogn
Charlotte Svidal, Stine Marie Birkevold

DNT Fjellsport
Turkoordinatorer: Unni Thorkildsen, Hilde Furuborg, Turid 
Dyrstad, John Zahl, Sondre Rua Dokken, Per Thomas Skaanes
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Kurs
Hanne Cecilie Jensen, Sondre Rua Dokken, Per Thomas 
Skaanes, Enter Fritid (kajakkurs), Solvor Mowinckel Småkasin 
(Fjellmedisin), Jonny Grundeland, Maria Spencer, Sondre 
Lislevand, 

Styret i Senior I
Arvid Fredriksen (leder), Ellen Øyehaug, Ole Eidet, Marit 
Ellefsen, Barbro Tannæs-Fjeld, Sigmund Dalane, Ellinor 
Nodeland.

Styret i Senior II
Bente Høiesen
Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i 
Senior I og Senior II.

Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange, Inger M. Aass og 
administrasjonen

Lavterskeltur for kvinner
Inger M. Aass

Administrasjon (lønnet personale) 
Daglig leder: Bjørn Andersen-Steinsland
Driftsleder: Mie Kaasa (Frem til 31. mars)
Driftsleder: Jonny Grundeland (Fra 15. januar)
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder tursenteret: Mette Olsson
Medarbeider kontor og tursenter: Mona Birkeland 50 %
Medarbeider tursenter og kontor: Kristina Humborstad 75 %
Aktivitetsleder Setesdal: Sondre Rua Dokken 50 %
Prosjektleder Inkluderende Friluftsliv og tursenter: Hanne C. 
Jensen 100 %
Prosjektstilling Inkluderende Friluftsliv: Miriam Homestad 
Thorsen 50 % fra september
Sommer- og ekstrahjelp tursenteret: Anja Laland, Julie Steen, 
Thor C. Salvesen og Bård Berdal

Revisor
Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS

En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige  
og private virksomheter.
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Tusen takk til Mie!
Vår gode kollega Mie Kaasa sluttet i 2020 etter å ha jobbet i DNT Sør i 19 år. Hennes engasjement for friluftsliv 
og frivillighet har vært til stor verdi for foreningen, og hun vil for alltid være en viktig del av historien til KOT og DNT Sør.

På vei til aktiv avslutningsfest for Mie. 
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Del turbildene dine med oss > følg oss på Facebook og Instagram #dntsør
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DNT SØR
Org.nr:  970.082.883

Driftskonto:  3000.05.00018
Hyttefond: 3000.31.55893

Hjemmeside: dntsor.no
E-post: mail.dntsor@dnt.no

Tlf: 38 12 07 50

Postadresse: Pb 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand

Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00 
Torsdag: 10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 – 15.00

Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere 
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.


