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Organisering av DNT fjellsport Oslo 

 

DNT fjellsport Oslo (DNTFO) hadde tidligere betegnelsen Bregruppa og ble stiftet i 1962. 

Etter å ha vært landsomfattende i over 35 år ble Bregruppa i 1998 en lokal fjellsportgruppe 

under DNT Oslo og Omegn. DNTFO er en gruppe innen DNT Oslo og Omegn. 

DNTFO skal arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv, med 

særlig vekt på brevandring, klatring på fjell og i is, tinderangling og bratt skikjøring. 

Videre skal DNTFO gjennom utforming og gjennomføring av kurs, fellesturer, møter og 

informasjon arbeide for en positiv naturopplevelse og trygg ferdsel i fjell og på bre. DNTFO 

ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet. I tillegg er det nedsatt en Kurs- og 

instruktørkomité, turkomité og et hyttestyre for Demmevasshytta. Våre turledere er godkjente 

gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er 

kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. 

 

 

 
 

På vei over Hardangerjøkulen til Demmevasshytta. Foto: Kjetil Ingeberg 
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Styret 

 

Sammensetning 

Fjellsportgruppa ledes av et styre som i perioden fra forrige årsmøte har bestått av følgende 

tillitsvalgte: 

 

Tillitsvalgte i styret 

Paul Kristian Bugge-Asperheim – leder 

Bente Longva 

Bjørn Balle 

Erlend Kofstad 

Kjersti Sem 

Nikolai Kolstad 

 

 

Styrearbeid 

 

Styret har fokusert på tre hovedområder gjennom 2017: 

(1) Økonomistyring 

(2) Organisasjonsutvikling 

(3) Jubileum 2018 

 

I strategien vektlegger styret en tydelig definering av fjellsportaktiviteter og fokus på dels 

kompetansebygging for instruktører og medlemmer, og bygging av et attraktivt miljø i Oslo-

området.  

 

Styret har lagt vekt på bedre løpende økonomistyring for å kunne bedre utnytte de ressursene 

styret har til disposisjon. Videre har styret fokusert på re-organisering av KIK og også 

inkorporere de dugnadsbaserte aktivitetene inn i organisasjonen. DNT er 150 år i 2018 og 

DNTFO vil bidra med enkelte egne arrangementer. 

 

Styret har hatt 6 styremøter og ett årsmøte i løpet av året.  

 

Videre hadde styret et styreseminar på Nydalshytta 11. – 12. november, for alle med verv i 

DNTFO, med formål å forankre DNTFO strategi og felles planlegging av nye aktiviteter. 

 

Styreleder og Fagsjef for Fjellsport har hatt til sammen 10 arbeidsutvalgsmøter for å behandle 

løpende saker og for å forberede saker for styremøtene.  
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Kurs og turer  

 

Året samlet 

Det ble i 2017 gjennomført 65 kurs/turer med til sammen 522 deltakere. Det har vært et 

samarbeid med DNT ung Oslo, med enkelte kurs/turer, der DNT medlemmer mellom 18-26 

år har fått en rabatt på kr 1000, sponset av DNT ung Oslo og Frifond.  

 

Vinter  

Det ble i 2017 gjennomført 34 vinterarrangementer med totalt 308 deltakere (av maksimalt 

322 plasser), som gir en dekning på 96%. Av kurs på kursprogrammet har det vært blant 

annet skredkurs, isklatrekurs, toppturkurs, skikurs, i tillegg til turer. De fleste kurs har vært 

fullbooket.  

 
Tabell over arrangerte/gjennomførte kurs og turer og antall deltakere de siste fem årene 

KURS OG TURER 

  2013 2014 2015 2016 2017 

VINTER Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. 

Kurs 7 61 8 65 13 126 12 104 19 179 

Tur 5 30 4 37 7 80 10 109 15 129 

Sum vinter 10 91 12 102 20 206 22 213 34 308 

 

Sommer 

Det ble i 2017 gjennomført 31 sommerarrangementer med totalt 219 deltakere (av maksimalt 

265 plasser), som gir en dekning på 83%.  

 

Av kurs sommerstid har det vært klatrekurs i lavlandet og i høyfjellet, fjellsportkurs, brekurs 

og turer. Mange kurs har vært fullbooket.  

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

SOMMER Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. 

Kurs 20 137 15 123 25 175 23 188 27 193 

Tur 4 22 4 23 3 12 6 47 4 26 

Sum sommer 24 159 19 146 28 187 29 235 31 219 

TOTAL 34 250 31 248 48 393 51 448 65 522 
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Miljøbygging/andre aktiviteter 

 

Erling Bjørstads Stiftelse 

DNT fjellsport Oslo og DNT Oslo og Omegn fikk tildelt kr 66 000 fra Bjørstads Stiftelse til 

videreutvikling av aktivitet for medlemmene: 

Midlene ble fordelt slik: 

1. Utdanning av sommerturleder: 25.000kr. Det ble plukket ut tre kandidater som fikk dekket 

kurskostnaden. Disse tre har allerede vist en imponerende iver til å bidra og alt tyder på at 

de blir viktige brikker i det fremtidige arbeidet. 

2. Ukentlig og månedlig gratistilbud: 15.000 kr 

3. Fjellsportturer til selvkost: 12.000kr. Følgende turer har blitt gjennomført: Hallingskarvet 

på langs, Folgefonna på langs, I Nansens fotspor over Vossaskavlen, Snøhetta på fjellski, 

Trygge toppturer ved Breistølbu, Tinderangling ved Gjendebu og Tinder og breer mellom 

Leirdalen og Visdalen 

4. Bli-kjent-tur / fjellsportsamling, Hemsedal: 15.000kr 

 

Klatrekurs. Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim 
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Turgruppen 

Leder for Turgruppen har bestått av Sigurd Schmidt. Turgruppen er i samarbeid med 

administrasjonen ansvarlig for blant annet å utarbeide tur - og samlingsprogram, rekruttere 

turledere og opprettholde et samarbeid med DNT Ung. Turgruppen har gjennomført 7 

planlagte turer. 

 

Klatrekveld  

Et ukentlig gratistilbud for alle klatreinteresserte med frivillige koordinatorer og 

aktivitetsansvarlige, og ledet av Ole Lindal. Samlingene foregår innendørs om vinteren og 

utendørs i Oslo-området i sommersesongen. 

 

Fjellsportkveld 

Sosial samling for fjellsportinteresserte en gang per måned. Dette har vært gratis eller til 

gunstig pris, ledet av Kjetil Nordanå og ellers organisert av frivillige koordinatorer. 

 

Toppturtrening i Wyller 

Ukentlig gratistilbud, ledet av Lars-Christian Unger med frivillige koordinatorer i 

vinterhalvåret. 

 

Stisykling i Marka 

Ukentlig gratistilbud i sommersesongen med frivillige koordinatorer, ledet av Marit Vidnes. 

 

Bli-kjent-tur til Hemsedal 

40 fjellsportinteresserte deltok på en helg med topptur, fjellskitur, isklatring, 

multisportkonkurranse, filmvisning og mye moro. Turen ble organisert av Frøydis Aakenes 

og ble solgt til kostpris. 

 

Fjellsportsamling i Lom 

De 30 plassene ble revet bort på to dager. Arrangementet var for alle fjellsportinteresserte og 

inkluderte klatring, luftige fotturer, breaktivitet, sykling og annen moro. Samlingen ble ledet 

av Anette Heggøy, og solgt til kostpris. 

 
Kurs og samlinger for instruktører 

For instruktørene har det blitt arrangert metodekurs og veilederkurs i skred, instruktørkurs 

sportsklatring, metodekurs i klatring, veilederkurs i klatring, metodekurs på bre og 

instruktørsamling.  

 

Instruktørtilgangen for kurs og turer har vært god på de fleste kurs, men det er fremdeles 

behov for kvalifiserte instruktører med både NF godkjent bre-, klatring- og skredkompetanse. 
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Klatring i Gjendesalpene. Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim 

 

Markedsføring 

 

Markedsføringstiltak har i hovedsak dreid seg om aktivitet på Facebook og faste program i 

Turprogrammet for vinter og sommer. De fleste frivillige arrangementene annonseres og 

bookes via Facebook. 

 

Det er ca. 2300 personer som får nyhetsbrev av DNTFO. Mer enn 4514 personer følger 

Facebooksiden til DNTFO. Siden har fått ca. 1000 nye følgere fra i fjor. I tillegg til den 

offisielle siden har vi "Fjellsportgruppa - DNT Fjellsport Oslo" med 966 medlemmer. Denne 

gruppen ble opprettet for å skape en møteplass der fjellsportmedlemmene kan ta eget initiativ 

til aktiviteter.  
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Komiteer 

 

Totalt antall timer sammenlagt for alle deltakere på styre-, komitè- og feltarbeid, turledere på 

fjellsportturer og andre dugnader, har vært 1078 timer. 

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Siv Bøyum (sittet i to år) og Maria Grande Knudsen (sittet i ett 

år), som hver har en funksjonstid på 2 år. 
 

Kurs- og instruktørkomiteen 

Kurs- og instruktørkomiteen (KIK) skal sikre at DNTFO holder høy standard på sine kurs og 

arrangementer, særlig med hensyn til ivaretakelse av deltakernes og instruktørenes sikkerhet. 

De viktigste oppgavene er å utvikle metodesett og kursprogrammer, velge og kvalitetssikre 

instruktører, samt holde instruktørkurs.  

 

Komiteen har i 2017 bestått av Lars Helgaker (leder), Thomas Lium (gikk ut juli 2017), 

Samuel Gunnestad, Magnus Wethal, Arild Arnesen og Elling Nygaard (ny inn). I tillegg har 

styreleder Paul Kristian Bugge-Asperheim deltatt på flere møter. 

 

Viktige aktiviteter for komiteen i løpet av året har vært: 

• Etablere og vedlikeholde kursprogram 

• Veilede i tildeling av instruktøroppdrag og kompetansekrav ved kurs og turer 

• Instruktøroppfølging/ miljøsatsing: bistand med instruktørsamlinger og metodesamlinger 

på bre og klatring 

 

KIK har hatt 9 møter i løpet av 2017 

 

Det er generelt svært gode tilbakemeldinger om instruktører fra deltakere, både når det gjelder 

kompetanse, kunnskap og kjennskap, pedagogisk formidlingsevne, sikkerhet og informasjon. 

 

 

Administrativ bistand 

 

Fjellsportgruppa får administrativ bistand fra DNT Oslo og Omegn tilsvarende ett årsverk 

2017. Dette ble vedtatt økt til 1,2 årsverk gjeldende fra 1. januar 2017. Heidi Degnes-

Ødemark er Fagsjef for DNTFO og hun var i barselpermisjon i 2017. Roger Bareksten har 

vært vikar i permisjonsperioden. 
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Oslo, 20. februar 2018 

 

 

 

Bjørn Balle        Bente Longva       Erlend Kofstad  Kjersti Sem 

    

 

 

  Paul Kristian Bugge-Asperheim        Nikolai Kolstad 

 

 

 

Heidi Degnes-Ødemark (Fagsjef, administrasjon) 

 

 

 
 

 

 

 


