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Prosjekter

Hytter og løyper
ansv. Mie Kaasa

Fellestjenester

Aktiviteter, skole og kurs
ansv. Per Thomas Skaanes

HER BOR
VÅRE MEDLEMMER

Tursenter, butikk og medlem
ansv. Mette Olsson

Bykle

DNT Sør tilbyr hytter og løyper
i Setesdalsheiene, friluftsaktiviteter i nærområdene, og
er kjent som tureksperten.
Vi bidrar til utvikling sammen
med våre samarbeidspartnere

OMRÅDER

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

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING

og her er 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 bor i de tolv VestAgder-kommunene Farsund, Lyngdal,
Hægebostad, Audnedal, Åseral,
Marnardal, Mandal, Lindesnes,
Søgne, Songdalen, Vennesla og
Kristiansand, samt de syv Aust-Agderkommunene Lillesand, Birkenes,
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland,
Valle og Bykle er tilknyttet vår
lokalforening. Turisthytta Kvinen ligger
i Sirdal.
DNT Sør grenser mot vest til
Flekkefjord og Oppland Turistforening,
mot øst til Aust-Agder Turistforening
og mot nord-vest til Stavanger
Turistforening.

Gjennomføringsevnen er sterk
med bakgrunn i den unike
dugnadsånden
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Frivillighetsprisen 2014!

VISJON,
VERDIER OG VEIVALG

Vi startet året nærmest euforisk med et større arrangement i Tresse i februar. Dette var i samarbeid
med “Sunne kommuner”, hvor Kristiansand er medlem, og DNT. Sammen utvikler vi tilbud
som gir livskvalitet til den enkelte og god folkehelse i et samfunnsperspektiv. Kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner var på turné og fikk en smakebit av friluftslivstilbudet
til både DNT og andre organisasjoner i Kristiansand. En strålende vinterdag, da sola skinte og
frivilligheten blomstret.

DNT Sør er del av Den Norske Turistforening. Vår viktigste oppgave er å bidra
til å få enda flere mennesker ut på tur.

Da vi videre begynte å telle opp all aktivitet, all deltakelse, administrativ tid og alle frivilliges innsats i Kristiansand, kom det for dagen
at det først og fremst er svært mye, og at det nok også var behov for å synliggjøre dette enda bedre i kommunens korridorer. Rundt
200 turer og arrangementer, 6 000 deltakere når vi teller fortløpende og drøye tre årsverk på innsatssiden. Søknad om støtte fra
legatmidlene på dette grunnlaget, og i tillegg søknad til Frivillighetens pris, ga god gjenklang. Kommunens ansatte og politikere
valgte å avrunde året med å gi den hederlige prisen til DNT Sør. I våre egne rekker ga dette fornyet motivasjon, glede og ikke minst
superglid – vi liker oss jo i løypa. Så vi fortsetter ufortrødent videre i Kristiansand så vel som de andre stedene vi har medlemmer.
I DNTs store medlemsundersøkelse 2014 viser det seg at tre ganger så mange som antall reelle medlemmer tror de er medlemmer.
I tillegg til de 250 000 som faktisk er medlemmer i DNT, går en halv million nordmenn rundt og tror at de er det. Dette har kanskje
med identitet og den norske folkesjela å gjøre. Skalert ned til vår forenings størrelse, skulle det tilsi at DNT Sør hadde hatt over
20 000 medlemmer nå. Hadde vi ikke hatt «avgang», kunne dette bildet vært både riktig og gledelig.
Vi ønsker med hjerte og sinn alle våre innbyggere velkomne til å benytte seg DNT Sørs fantastiske tilbud i Friluftslivets år 2015.

Foreningens formål er å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv.
Dette gjør vi ved å legge forholdene til rette for opphold og overnatting ved å
bygge, vedlikeholde og drive turisthytter, å lette og trygge fremkommeligheten
ved å merke og rydde stier og løyper, samt å øke interessen for friluftsliv ved
å utgi informasjonsmateriell, tur- og løypebeskrivelser, arrangere turer og
medlemsmøter, danne nye turgrupper som er aldersbestemt eller i henhold til
ferdighetsnivå og kompetanse, eller med utgangspunkt i de lokale, geografiske
rammer.

VISJON

I mellomtiden legger vi oss i selen både for å få nye og beholde fornøyde medlemmer!

DNTs visjon Naturopplevelser for livet er styrende for all virksomhet i vår
organisasjon.

Marit Sølsnæs
daglig leder

VERDIER
DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud.
Verdiene, som vi lett kan huske som “STIEN”, er:
Spennende
>
Troverdig
>
Inkluderende >
		
Enkelt
>
Naturvennlig >
		

DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne,
også de som ikke kjenner oss fra før.
Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal
være naturvennlig.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flankert av styreleder Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øverås
fra DNT, og daglig leder Marit Sølsnæs fra DNT Sør, på arrangementet med Sunne kommuner i februar.
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MÅLOMRÅDER

MEDLEMSUTVIKLING

Veivalgsdokumentet for fireårsperioden 2012 - 2015 inneholder fem målområder.
Under hvert av disse har vi trukket fram noen av de viktigste:

Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av vårt
127. år teller DNT Sørs medlemmer 6 697 i alt. Nok et år
med hyggelig rekord.

Målområde 1: MEDLEMMER

Medlemsutvikling 1887 – 2014

Målområde 2: TILBUD
DNT legger til rette for at alle skal få naturopplevelser for livet.
DNT skal ha tilbud til ulike målgrupper og lokale aktiviteter i
nærmiljøet for å stimulere til folkehelse. Våre 13 hytter og øvrige
aktiviteter skal videreutvikles med særpreg og kvalitet. Herunder
åpne arrangementer, fellesturer, utdanning og formidling i skole
og til medlemmer, samt DNTs egen turlederutdanning.
> > Status 2014 (status 2013 i parentes):
8 064 gjestedøgn (9 225)
8 868 deltakere på aktiviteter (7 316)
270 gjennomførte aktiviteter (191)
13 hytter med 312 senger (13 / 312)
250 km turløyper sommer (250)
210 km kvistede løyper vinter (210)
Merking av løyper iht. plan

Målområde 3: NATURFORVALTNING
DNT skal aktivt arbeide for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag i skogen, på fjellet og langs kysten slik at
kommende generasjoner kan få de samme naturopplevelsene
som oss. DNT Sør skal sørge for at friluftslivet fremmes og lokale
myndigheter påvirkes, bl.a. gjennom FNF.
> Status 2014 (status 2013 i parentes):
3 høringsuttalelser fra DNT Sør (3)
10 høringsuttalelser gjennom Forum for natur og
friluftsliv (FNF) (3)
Følger DNTs retningslinjer for hytte
Ble resertifisert “Miljøfyrtårn” for kontoret vår 2013
Benytter mest mulig naturkvist 57 % (55 %)
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> Status 2014 (status 2013 i parentes):
4,9 årsverk (4,2)
Ekstrahjelp sommerferie
10,9 årsverk fordelt på 100 frivillige (6,6)
Tilgang på 35 utdannede turledere i DNT
Indikatorer for «turekspert»:
68 200 besøkende på dntsor.no (55 000)
5 647 salg i turbutikk (kan måles fra 2014)

Målområde 5: KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonen skal synliggjøre den samfunnsmessige
betydningen av foreningens arbeid, bevare den sterke merkevaren DNT og bidra til å skaffe flere og engasjerte medlemmer.
Vi skal gjøre DNTs tilbud synlig og tilgjengelig, styrke gode
holdninger mht. bruk og vern av natur og friluftsliv, tilby
mer informasjon og råd om turer i nærområdene i tillegg til
hytter og ruter i fjellet. UT.no skal være vårt beste redskap for
turplanlegging.
> Status 2014 (status 2013 i parentes):
1 812 Likes på DNT Sør Facebook (1 310)
362 Likes på DNT Sør Øvre Setesdal Turlag Facebook (ny i
2014)
463 Likes på DNT Sør Nedre Setesdal Turlag Facebook (400)
198 Likes på DNT Sør Mandal Facebook (140)
237 turforslag i UT.no samlet fra DNT Sør inkl. genererte
beskrivelser via hyttebeskrivelsene (155)
6 000 presentasjonsbrosjyre «Tur 2014»
134 Nyheter på dntsor.no (125)
12 Nyhetsbrev (12)
52 % registrerte mailadresser i forhold til antall
medlemmer (49 %)
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DNT er en desentralisert organisasjon med engasjerte og
innsatsvillige medlemmer i foreningene, og dugnadsånden
er stor. De nye veivalgene stiller store krav til en velfungerende
organisasjon med et godt samspill mellom medlemsforeningene
og DNT sentralt.
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Målområde 4: ORGANISASJON
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> Status 2014 (status 2013 i parentes):
6 697 medlemmer (6 669)
715 deltakere på nasjonale turdager (1 350)
1 400 deltakere på Opptur for 8. trinn (1 350)
5 Barnas Turlag (5)
2 DNT Ung-grupper (2)
2 DNT Senior-grupper (2)
1 DNT Fjellsport (1)
8 skolebesøk (8)

Opplyser om allemannsretten og allemannsplikten på kurs og
aktivitetsdager til skoler og barnehager, Kom Deg Ut-dagen,
Opptur for 8. trinn.

Medlemsutvikling kontra utvikling i belegg og aktivitet
(to av driverne for medlemskap) siste fem år

8 000

1887

DNT skal være til for alle. Flest mulig skal kunne bruke våre hytter
og løyper i fjellet, delta på arrangementer og aktiviteter. Økt fokus
på rekruttering og oppfølging av eksisterende medlemmer.

Oppfordrer til mest mulig samkjøring og benyttelse av
offentlig transport til fellesturer og dugnad, samt optimalisere
varetransport til hyttene.

og belegg følger hverandre veldig tett, mens samlet deltakelse
på våre aktiviteter har «eksplodert». Et forenklet bilde kan være
at det er etterspørselsen etter hyttetilbudet som påvirker de store
medlemsmassene, og at vi også beveger nye medlemmer med
økt tilbud i nærområdene. Det er viktig at vi tilrettelegger både for
fjellturer og for aktivitet i nærområdene.

Vi blir riktignok litt flere på medlemssiden. Medlemstallet
viser en samlet økning på 4,9 % de siste fem årene til tross
for en dipp i 2011. Er vi strenge med oss selv, vet vi at vi har
lavere vekst enn en del av foreningene vi sammenligner oss
med.
Det at vi har omtrent like mange utmeldinger som
innmeldinger hvert år, representerer en klar utfordring.
Utmeldinger, dvs. når man passivt eller aktivt unnlater å
betale, når man avventer og ser om man skal «bruke tilbudet»
eller ikke, eller aktivt ikke ønsker å fortsette medlemskapet av
andre årsaker.
Tilgang og avgang medlemmer siste fem årsperiode
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Medlemsutvikling 1887 - 2014

Medlemsmassens aldersfordeling har forskjøvet seg oppover
de siste fem år. For færre medlemmer i aldersgruppen mellom
40 og 60 år legger vi «skylda» på medlemskategorien
«hovedmedlemmer» (-2,4 % siste femårsperiode).
Samtidig ser vi at stadig flere i én og samme husstand (som
fortsatt har hovedmedlem) meldes inn. Med innføring av
familiemedlemskap som medlemskategori fra 2016 ønsker
vi å tiltrekke oss flere fra samme husstand.
Aldersfordeling av DNT Sørs medlemmer
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Vi kan spekulere om årsakene ved den enkeltes valg i
forhold til medlemskap, men vi har også noen harde fakta
om utvikling av aktivitet og gjestedøgn i fjellet. Når vi
sammenligner deltakelse på aktivitet og hytte-til-hyttetilbudet mot medlemsutviklingen, ser vi at medlemsutvikling
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I aldersgruppene fra 61 år og eldre, honnørmedlemmer,
registreres den største medlemsveksten både i antall og
prosent. At vi skulle bli belønnet med Frivillighetsprisen i
Kristiansand kommune i 2014, kom som en virkelig klapp
på skuldra og attest på at kommunen setter pris på det
foreningen bidrar med i Kristiansand. Seniorgruppene i DNT
Sør må få mye av æren for nettopp dette, da de gjennom en
årrekke har hatt ukentlige turer med meget høy deltakelse.
Derfor falt det også naturlig for vår del å gi vår interne
dugnadspris for 2014 til Seniorgruppene.

Det er interessant å følge med på lojalitet og tilfredshet blant
våre medlemmer, i tillegg til beveggrunnene for medlemskap.
Vi registrerer at omtrent halvparten har vært medlemmer
lenger enn seks år. En fjerdedel har vært medlemmer mellom
to og fem år, og den siste fjerdedelen har meldt seg inn i løpet
av de siste to år. Vi har utskiftninger på ca. 900-1000 i året.
Mht strategiske grep, jobbes det med fortsatt utvikling av
tilbudet i nærområdene, kvalitet på hyttene og løypene mv.
Aktiv kampanje for å vinne tilbake tapte medlemmer settes
også inn.

Utvikling pr. medlemskategori siste fem år
(totalt 6 697 i 2014)

Lojalitet og varighet på medlemskap
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NATURFORVALTNING, SIKKERHET
OG MILJØ
Naturforvaltning
På nasjonalt nivå var en av DNTs store kamp- og hjertesaker
i 2014 å bevare stillheten i naturen. Med støtte fra
lokalforeningene, viste DNT motstand mot regjeringens
lovendringsforslag om motorferdsel i naturen. Regjeringen
foreslo å gi kommunene mulighet til å etablere løyper til
fornøyelseskjøring med snøskuter. DNT savnet et faglig
grunnlag som viser hvilke konsekvenser vi kan forvente med
den foreslåtte lovendringen. Vi frykter at fornøyelseskjøring
vil øke den motoriserte ferdselen i norsk natur betraktelig,
noe som vil gå på bekostning av det tradisjonelle, aktive
friluftslivet og ødelegge muligheten for å oppleve naturen fri
for forstyrrelser og motorstøy.
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. Utbygging av
vann- og vindkraftanlegg var særlig aktuelle i 2014. Arbeidet
med naturforvaltning fordeles på rådgivere blant våre
medlemmer eller styrerepresentanter med kompetanse innen
fagfeltet, administrasjonen og FNF-Agder.
FNF-Agder, Forum for natur og friluftsliv i Agder, er et
samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner
i begge Agderfylkene 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
(koordinator) i 80 % stilling fordelt på de to Agderfylkene.
DNT Sør ga i 2014 uttalelser og innspill i forbindelse med
> vindkraftutbygging Skveneheii i Åseral
> kraftutbyggingen i Åseral («Åseralprosjektene»)
> ny forvaltningsplan i SVR for kommende 10-årsperiode
(verneområdet i Setesdal Vesthei m.v.)
DNT Sør ga i 2014 sin tilslutning til 10 høringsuttalelser
mv.gjennom FNF, i forbindelse med
> planprogram E 18 og E 39 Ytre Ringveg Vige-Volleberg
> planprogram Rv9 og E 39 til Krossen
> regional plan for vannregion Agder
> regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder
> verneforslag for tre naturreservater i Aust-Agder
> tilleggssøknad vindkraftutbygging Tonstad-Lyse
> vindkraftutbygging Skveneheii i Åseral
> vindkraftutbygging Hovatn Aust i Bygland
> vindkraftutbygging Buhei i Kvinesdal
> handlingsprogram i Heiplanen
Høringsuttalelsene ligger offentliggjort på web.
Sjekk dntsor.no/om oss.
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HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens
virksomhetsområder og større prosjekter hvert år.
Risikovurdering på turer og arrangementer
Turledere og fagsjef foretar risikovurdering iht DNT-standard
på alle fellesturer, turdager, basecamper og overnattingsturer.
Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer med DNT
Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer. Deltakere bes om å
evaluere tur og arrangement etter deltakelse.
Brannsyn
På Lakkenstova har det vært brannsyn av Mandal Brannvesen.
Inge Tjøm har kontrollert brannslukningsapparatene og
de enkeltstående brannvarslerne på alle hyttene. Statens
naturoppsyn (SNO) sjekker de andre hyttene når de er på
befaring i området.
Sikringshytter
Sikringshytta på Stavskar ble offisielt åpnet 16. august
2014 og fikk navnet Dagsbu. Åpningen ble foretatt av
Mona Holberg-Petersen, enken etter Dag Espeland som
testamenterte 100 000 kroner til sikringshytta, og elleve
personer i følge med henne (fra administrasjonen, styret og
øvrige gjester). Svartenut, hvor vi bygget om vedboden til
sikringshytte iht lovpålagte krav i 2013, ble delvis finansiert
av testamentarisk gave etter Karina Eskeland, i 2013.
Da det ikke er sikringshytte ved Håheller, kan Håheller kun
fungere som nødbu om vinteren. Dette framgår på web
og på DNTs kvistekart. Overnatting iht vanlig DNT-tilbud
sommerstid gjelder fortsatt.
Broer
Ekstreme snømengder vinteren 2014 resulterte i at fem broer
ble ødelagt. Dette gjaldt broen mellom Josephsbu og Gaukhei
(som ble reparert), mellom Pytten og Josephsbu, ved Bossbu,
ved Sloaros og ved Håheller.
Mellom Pytten og Josephsbu og ved Bossbu kan man vade
eller krysse ved å trå på stein og noe av treverket, dette uten
at det går utover sikkerheten. Broa ved Sloaros var knekt på
midten og ligger nede i elva, men det er likevel mulig å komme
seg over. Ved Håheller var halve broa knekt og ble provisorisk
reparert slik at det er mulig å komme over.
Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og Tursenter i Kirkegata 15, Kristiansand,
ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2006 og resertifisert både i 2009
og i 2013.
Det har ikke latt seg gjøre å sertifisere hyttene 100 % iht.
bransjekravene p.t. Ved renovering av gamle hytter og
evt. prosjektering av nye, tar vi bransjekravene i øyesyn og
tilpasser oss best mulig.
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HYTTER OG LØYPER

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE

utgjør ett anlegg, og er basert på en vedlikeholdsavtale med
Kristiansand kommune.

Setesdalsheiene er hele Sørlandets fjellområdet, i kort
avstand fra bygd og by. Vakkert og attraktivt, sommer som
vinter, med urørte fjell, hei- og fjellskogsområder mellom
800-1400 moh. 250 kilometer rødmerkede Turløyper
og 12 velutstyrte hytter står klare til å ta i mot den som vil
på fjelltur på Sørlandet. 210 km kvistede løyper trygger
fremkommeligheten om vinteren for den skiglade. Ved
SETESDAL
VESTHEI
Sørlandskysten
kan vi friste
med overnattingshytte på
SETESDAL
VESTHEI
Tømmerstø.

FRA HYTTE TIL HYTTE
FRA HYTTE TIL HYTTE
Haukeliseter
I SETESDALSHEIENE
Haukeliseter
I SETESDALSHEIENE
Sloaros

Hovden
Sloaros

P

5t

8t
8t
Bossbu

4t
Storevatn
(STF)

3t

Stavskar
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P
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P
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94 km

2t
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Sirdal
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t
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Håheller
7t
2,5 t P Langeid
6,5
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Gaukhei
Tjønndalen
6,5 t
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Tjønndalen
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P
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P
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Suleskar
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P
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t
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P
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50 km

Kringlevatn (STF)
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Kringlevatn (STF)
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4
t
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7
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4
t
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7
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2
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DNT Sør bygger, driver og vedlikeholder turisthytter samt
merker og rydder løyper i vårt kjerneområde, Setesdal
Vesthei. Vi samarbeider med flere overnattingsbedrifter ved
start- og stoppesteder for fjellturen.
DNT Sørs tilbud i skjærgården er Tømmerstø og Grønningen
fyr. Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om markedsføring av
Grønningen fyr med medlemstilbud til alle DNT-medlemmer,
og vi har utlevering av nøkler til fyret utenom betjentperioden.
I alt har DNT Sør ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av
13 hytter. Tømmerstø, med hovedhytte og anneks,
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DNT SØRS HYTTER

De tillitsvalgte ved våre hytter dro på samling på
Bjørnevasshytta i oktober 2014. I tillegg til at dette skulle
være en sosial og hyggelig arena, ga det mulighet for faglige
diskusjoner og gode innspill til administrasjonen om den
videre utviklingen av hyttedriften.

Belegg hytter 2013 og 2014
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Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Bjørnevasshytta: 820 moh – 32 senger

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Bossbu: 1030 moh – 26 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Kvinen: 720 moh – 37 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

1000

Gjestedøgn fordelt på DNT Sørs hyttekommuner

500

Antall senger

2013

2014

Sirdal

37

259

348

Åseral

36

937

1 155

Kristiansand

12

756

668
2 171

Vest-Agder

85

1 952

Bykle

26

685

569

Valle

129

4 780

3 751

67

1 808

1 573

Aust-Agder

Bygland

222

7 273

5 893

Totalt

307

9 225

8 064

Belegg i våre hyttekommuner
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.
Skoler, lag og foreninger besøker våre hytter, slike som
Lakkenstova, Øyuvsbu, Bjørnevasshytta og Gaukhei. Vi
forsøker å tilrettelegge hyttene til gruppenes behov. Grupper
utgjør 29 % av totalt belegg på Lakkenstova og 73 % på
Bjørnevasshytta.
Utvikling gjestedøgn hytter i Setesdalsheiene
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Vi registrerer en negativ trend de siste 14-15 årene og
svingninger i gjestestrømmen fra et år til et annet år. Med
fornyet fokus på hyttene og Sparebanken Sør som ny
hovedsamarbeidspartner og giver til DNT Sørs hyttefond,
ser vi opptakten til forbedringer i vårt kjerneområde i årene
framover.

Mai
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Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

2014

I 2014 erfarte vi en nedgang på 12,6 % i gjestedøgn på
fjellhyttene og en nedgang på 11,6 % på Tømmerstø.
12,6 % beleggsnedgang totalt.
Gjestedøgn fordelt på vinter og sommer
Vinter ‘14

Sommer ‘14

2014

Sloaros

169

400

569

Bjørnevass

188

286

474

Stavskar

130

160

290

Bossbu

117

353

470

Svartenut

152

417

569

Sum hytter nord

756

1 616

2 372

Øyuvsbu

322

1 397

1 719

Håheller

11

218

229

Gaukhei

179

730

909

Josephsbu

169

277

446

Kvinen

68

280

348

Tjønndalen

37

181

218

434

721

1 155

Sum hytter sør

1 220

3 804

5 024

Sum gjestedøgn

1 976

5 420

7 396

27 %

73 %

Andel
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Apr

Den fantastiske sommeren, med stort sett bare sol og varme
i juli, august og september, ga stor interesse for fjelltur i
Setesdalsheiene. Med bakgrunn i at Bossbu var stengt for
overnatting under ombyggingen fra juni til 10. august, fikk vi
nedgang i belegg på Bossbu, Stavskar og Svartenut.

Lakkenstova

4 000

Mar

På fjellhyttene hadde vi 10,2 % lavere belegg i sommermånedene og 18,7 % mindre belegg i vintermånedene.
Vinterforholdene stabiliserte seg sent, men med sen påske
2014 var det lite folk i fjellet. Det resulterte i nedgang i
belegget på våre hytter med 53 % i påskeferien.
Tømmerstø: 15 moh - 12 senger
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Utvikling i belegg (siste femårsperiode)
Hytte		

2010

2011

2012

2013

2014

Sloaros

738

613

713

685

569

Bjørnevass

1 106

840

794

644

474

Stavskar

314

311

311

318

290

Bossbu

701

600

559

981

470

Svartenut

899

481

683

730

569

Sum hytter nord

3 758

2 845

3 060

3 358

2 372

Øyuvsbu

1 714

1 500

1 689

1 864

1 719

Håheller

244

232

222

243

229

Gaukhei

1 552

1 176

1 003

1 203

909

Josephsbu

392

309

324

408

446

Kvinen

504

469

260

259

348

Tjønndalen

155

177

198

197

218

Lakkenstova

944

502

1 247

937

1 155

Sum hytter sør

5 505

4 365

4 943

5 111

5 024

Tømmerstø		

-

364

534

756

668

Totalt belegg

9 263

7 574

8 537

9 225

8 064

Langevatn i mange timer før man når Pytten. Ved en eventuell
oppdemming av Langevatn med 10 meter ga vi klar melding om at
Agder Energi Vannkraft (AEVK) må opparbeide ny drifteveg med
en kvalitet som kompenserer for at adkomstveien inn i fjellet blir
lengre og hvor båttransport ikke lenger vil være mulig. Dersom det
ikke blir oppdemming, kreves det i revisjonen av konsesjonen fra
1951 at AEVK må utbedre stien som går i randsona i dag.

BYGGEPROSJEKTER/VEDLIKEHOLD
Hvert år ønsker vi å ta en skikkelig renovering og kvalitetsheving av
én hytte, i prioritert rekkefølge. Hovedhytta på Bossbu ble renovert
sommeren 2014. Prosjektet startet opp 13. juni og ny hytte stod
ferdig 9. august, etter 8 ukers byggetid. 36 frivillige personer har
vært med og lagt ned 4 724 timer samt 4 prosjektledere med til
sammen 948 timer, totalt 3,3 årsverk. Byggmestere (3 personer)
fra Omdal AS i Vennesla hadde ansvaret for det bygningstekniske,
og i tillegg var det en innleid snekker. Bjørn Brantzæg var vår
interne prosjektleder, og delte på den praktiske prosjektledelsen
med Svein Urdal under byggeperioden. Et meget godt samarbeid
også med Carlsen Fritzøe understreker godheten i prosjektet.
2 300 med royalimpregnert ytterkledning, 1 550 meter med
royalimpregnerte over- og under bord på taket var en del av
regnskapet. 71 helikopterflygninger med 50 tonn materialer og utstyr
bidro på sitt vis til at hytta kunne stå ferdig ombygget med sine 125 m2.

Vinterkvisting
Kvistingen var ferdig til skolens vinterferie i uke 8.
Løypene ble kvistet med naturkvist i åpne områder, og med
bambus hvor det er vegetasjon.
Alf Tronstad leverte naturkvisten.
Utvikling av naturkvist kontra bambus

Svartenut
Ny hvitmalt takpanel i stua og bygging av vedbod i tilknytning til
bod/sikringsbu. Stor ryddesjau under hovedhytta.

2010
2011

Øyuvsbu
Satt opp gjerde rundt inngangen. Gjerdet går fra hjørnet på
nordsiden av hovedhytta til Sesibu, og videre til hjørnet på sørsiden.

2012
2013
2014
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Transport
Vintertransport foregår med scooter. Vi har avtale med lokale
grunneiere som leverer utstyr, gass og proviant til hyttene.
Frank Flodquist besørger båttransport over Langevatn ved
Ljosland. Båttransporten forenkler adkomsten fra Ljosland
til Gaukhei da man slipper å gå i den gjørmete randen av

Bjørnevasshytta
Høsten 2014 ble det bygget nytt kanostativ med plass til seks
kanoer i forlengelse av vandrerdelen. Den ene doen ble bygget om
til lagerrom for lagring av aktivitetsutstyr.
Dugnadsprisen
Dugnadsprisen for 2013 ble overrakt på dugnadsfesten 4. februar
2014 og tildelt Øivind Fredriksen. Han er tillitsmann på Gaukhei
og har vært tillitsmann på Øyuvsbu og ambulerende vaktmester
på hyttene i flere år. Han har også renovert hytta vi hadde i
Stakkedalen, bygget bro over Monsvatn og Risåni, støpt pilarer på
Josephsbu og andre hytter fra 1993 til i dag. Fredriksen har bidratt
med mange oppdrag for turistforeningen helt siden 1992.

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 i alle aldre, vi er
til stede med tilbud mange steder og vi har blant annet
seniorgrupper og turlag for barn og familier med egne styrer.
I tillegg til et godt knippe med DNT-utdannede turledere som
guider i fjellet på sommer- og vinterturer.
Deltakelse på DNT Sørs aktiviteter
Antall - 2013

Antall - 2014		

Arr.

Deltakere

Arr.

Deltakere

Endr. delt.

116

2 973

197

4 004

35 %

12

1 726

10

1 623

-6 %

Barnas Turlag & familiearr. 30

1 828

29

1 557

-15 %

Urbant friluftsliv voksne
Aktivitet for og med skole
Oppdragsbasert aktivitet
eller samarbeid

4

270

11

1 208

347 %

Kurs og møter (medlemmer) 14

310

10

317

2%

Fjellsport og fellesturer

14

207

7

106

-49 %

1

12

6

53

342 %

DNT Sør har hatt aktivitet 191

7 326

270

8 868

21 %

DNT X-Ung
Total deltakelse hvor

Utviklingen av turer for voksensegmentet viser en formidabel
vekst i deltakertallet i 2014. Stadig nye søndagsturer ble
arrangert i Kristiansandsområdet, i Vågsbygdskauen og
andre steder, og vi har fylt på med faste, ukentlige turer på
mandager, tirsdager og torsdager i Kristiansand og på Evje.
Løypeutvalget i IK Våg tok kontakt om samarbeid med oss.
De merker og rydder stier i Vågsbygdskauen, og vi legger
ut turforslagene deres i UT.no. Vågsbygdskauen er et veldig
populært turområde, viktig for store deler av Kristiansands
befolkning og noe vi benytter til våre nærturer.
Samarbeid ble inngått både med NVIO, Norges
Veteranforbund for internasjonale operasjoner, der de har
mange medlemmer som ønsker turfelleskap og jevnlig
mosjon. De bidrar på sin side med turinformasjon og guiding
i Vågsbygdskauen, der det både er mange interessante
krigsminner og krigshistorier å fortelle, høre om og se når
man er på tur i et ellers fantastisk turområde. Området preges
av mange stier, utkikkspunkter og turmål. Der radiostasjonen
Makir var i krigsårene, nevnes som eksempel. Godt samarbeid
mellom NVIO og vår engasjerte turleder Øivinn Bruce som
drar i gang turer ad hoc, og meget ofte.
Frisklivssentralen i Kristiansand har bitt seg merke i
turtilbudet Tur på dagtid i Kristiansand sentrum. Både
Frisklivssentralen og NVIO har bidratt med flere nye deltakere
i året som har gått.
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Vår aktivitet er helt avhengig av offentlig støtte, hvor bl.a.
Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med betydelig støtte
gjennom mange år. Aust-Agder fylkeskommune var også med
oss i 2014. Det offentlige legger mest innsats i barn og unge,
og såkalte lavterskeltiltak som Tur på dagtid. Flere nevnes
under Offentlig støtte og fond i årsregnskapet.
På Evje dro Nedre Setesdal Turlag i gang såkalt Powerwalk på
tirsdager og torsdager. Det var mye kraft i dette tilbudet, og
helt avhengig av at turledere kan stille. Det er en utfordring
å få flere turledere til å dele på oppdraget, og dermed er det
ikke gitt at et slikt tilbud kan fortsette i det uendelige. Vi er
glade for den innsatsen som turlaget gjorde mht hverdagstur
for voksne. Så får turlaget finne egnet form og ambisjonsnivå
slik det passer i tiden framover.
I Kristiansand begynte vi også med Trilleturer med barnevogn
i Kristiansand. Her skiftes turledere ut med større hyppighet
etter hvert, naturlig nok, ettersom barna til turlederne vokser
seg ut av vogna. Vi fikk en meget god start sammen med en
engasjert turleder som primus motor. I 2015 har en annen
turleder allerede overtatt stafettpinnen.
Den jevnlige aktiviteten som nevnt står for mye av veksten
i turdeltakelse i 2014. Altså, nærtur for voksne i såkalt
tettstedsbasert eller urbant friluftsliv.
På større arrangementer er vi selv hovedarrangør i all
vesentlighet. Vår nasjonale turdag under navnet «Kom Deg
Ut-dagen» er blitt nokså kjent. Vi bidrar også med sterk
innsats der andre har hovedregien, slik som Tekna-dagen
i Kristiansand. Dette arrangementet alene tiltrakk 500
deltakere. Vår fagsjef stilte alene fra vår side, og han fikk
mer enn armene fulle. Kanskje vi bør planlegge med mer
selvtillit på at vi får mange besøkende på slike arrangementer
framover.
Utvikling ved deltakelse på samtlige aktiviteter
2010
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2013
2014
1000

2000 3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000 10000

13

BARNAS TURLAG
Barnas Turlag er DNT Sørs tilbud til alle barn og deres
voksne turkamerater. Turlagene arrangerer for det
meste søndagsturer. I tillegg har vi arrangert Fjelleir for
10-12-åringer på Øyuvsbu (20 deltakere).
Barnas Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning
framfor tilbakelagt distanse.

DNT UNG
Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT
Ung 13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet
bød blant annet på klatretur til Kilefjorden (11 deltakere),
sommercamp på Haukeliseter (5 deltakere) sammen med
Stavanger Turistforening og Newton Camp (16 deltakere) på
Bjørnevasshytta. Søndagsklatring på Samsen på våren hadde
6-7 deltakere. Til tross for tilrettelagt aktivitet og egeninnsats,
kan vi ikke si oss fornøyde med ungdomsdeltakelsen generelt.

2010
2011
2012
2013
2014

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand,
Vågsbygd, Vennesla, Mandal og Evje (Nedre Setesdal Turlag).
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Vi har tro på fortsettelsen med utvalgte camper og
tilrettelegging av Bjørnevasshytta med utstyr osv. slik at lag og
foreninger kan ta med sine ungdommer dit. Målet er at de skal
kunne være selvgående og benytte alle fasiliteter.
Deltakelse DNT Ung inkl. Opptur, Base Camp Fjell
og Newton Camp

Opptur
Nasjonal turdag for 8. klassinger 7. mai. 1400 elever fra 13
skoler i Kristiansand gikk en rundtur på en mil fra Jegersberg
i Kristiansand via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter
underveis; vardebygging, gjetteoppgaver, smerteterskel oppgave med klesklyper i ansiktet. Vi takker for samarbeidet
med Midt-Agder Friluftsråd som stiller opp hvert år.
Newton Camp
I samarbeid med Universitetet i Agder og Tekna fortsatte vi
prosjektet for ungdom i alderen 13–16 år. Utgangspunktet
var en lærerik aktivitetscamp med fokus på naturfag utendørs.
Arenaen for vår camp er som alltid Bjørnevasshytta i Valle i
Setesdal i begynnelsen av høstferien. Syv studenter fra UiA
hadde ansvar for den naturfaglige biten.
Campen samlet positive ungdommer som ble engasjert i
prosjektet med å bygge fullskala vektskåler til innveiing av
diverse objekter fra naturen. DNT Sør la også til rette for
en rekke aktiviteter. Matlaging på bål, ulike ”71 grader
nord”-aktiviteter i gruppevis konkurranse, kanotur på Store
Bjørnevatn og topptur til Strandenuten. Newton Camp er en
suksess hvert år, noe vi selvsagt viderefører i 2015.
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NÆRTUR

FELLESTURER

Satsing på lokale turer med turleder var nytt av året 2013 og
satsingen fortsatte i 2014. Tanken er at turene skal foregå i de
områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt populært.

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.

Utvikling nærtur

Turer som «Toppturer ved Fondsbu», «Folgefonna» og
«Haukeli-Hovden på ski» var de mest populære turene.

2013

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer
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Vi satte opp 27 dagsturer i ulike områder i Kristiansandsregionen med gjennomsnittlig 12 deltakere pr. tur.
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På Evje var det 45 Powerwalks med rundt 10 deltakere pr. tur.
Trilleturene hadde rundt 6-7 deltakere pr. tur.

FJELLSPORT

TUR PÅ DAGTID

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.

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud i samarbeid med det
offentlige. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene
med utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og er mange
ganger over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt
beste, dette.

Utvikling deltakelse ved DNT Fjellsport
2010
2011

Utvikling Tur på dagtid
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NATURLOS
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Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren
til Midt-Agder Friluftsråd. Måneskinnsturen på Odderøya
i Kristiansand også. I alt 31 turer var Naturlosturer i 2014
(26 i 2013).

600

Vi opplevde nedgang i aktivitet og har jobbet med å endre
struktur og form gjennom 2014. I 2015 arrangeres
fjellsportturer noe mer som fellesturer, og vi satser på noen
hovedarrangementer som Sørsvafestivalen i Brokke. Dette ble
arrangert med suksess sammen med Christiansand klatreklubb
både i 2013 og 2014.
Vi har fått på plass et fint turprogram for 2015 hvor vi har med
oss aktive fjellsportfolk som koordinerer turer de selv ønsker.
Vi har også innledet mer samarbeid med fjellsportgruppa i
Aust-Agder Turistforening. Vi deler på ansvaret for noen turer
hver slik at begge foreninger får et bredere tilbud. Vi har også
valgt å vri litt på type fellestur de siste årene og lagt opp en del
mer krevende fellesturer som av turtype kommer i kategorien
Fjellsport. Disse turene har vært fulltegnet alle sammen!
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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. Seniorgruppa inviterer også
til utenlandstur, og her gjelder påmelding iht «førstemann til
mølla».
En økning i turdeltakelse på 5 % og gjennomsnittlig 50-60
deltakere på Senior I og 14 på Senior II hver uke gjennom
året. Det er spreke seniorer i Kristiansand!

Utvikling deltakelse i DNT Senior
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NASJONALE TURDAGER OG
ARRANGEMENTER SAMMEN MED ANDRE
I 2014 deltok over 50 000 mennesker på de nasjonale
turdagene når vi ser hele landet under ett. Målet er å blåse liv
i den enkle søndagsturen i nærheten av der folk bor og gi folk
en smakebit på både friluftsliv og DNT.
Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk rundt 715 deltakere
i 2014 til tross for dårlig vær både på vinterarrangementene
(385) og høstarrangementene (330). Våre vinterarrangement var på Høgås i Evje og Hornnes, Holum i
Mandal, Høvåg i Lillesand og Jegersberg i Kristiansand.
Høstarrangementene fant sted på Bragdøya i Kristiansand
og Hålandsheia ved Mandal. Alle var i regi av Barnas Turlag
med støtte fra administrasjonen. Nedre Setesdal Turlag hadde
stand og aktiviteter på landbruksmessa Naturligvis på Evje i
august (45).
Takk til samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag, Kristiansand
Husflidslag, Høvdingen, Holum IL, Otra IL for hjelp til
gjennomføring av Kom Deg Ut-dagene i 2014.
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Deltakelse på nasjonale turdager og arrangementer
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Vi er medspillere på arrangementer i andres regi også.
Dette gir oss mulighet til å treffe ytterligere, mange
mennesker, over 1200 i 2014, faktisk. Vi nevner suksess
med både arrangementet i Tresse da kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner var på turné i
februar, vår info-stand når ordfører Grundetjøn hilser nye
innbyggere velkommen til Kristiansand vår og høst, Teknadagen i oktober, Frivillighetsdagen i Kristiansand i desember
osv. Vi synes det er hyggelig å bli invitert, inkludert og også
kunne bidra på en positiv måte.
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SKOLE, KURS OG ØVRE SETESDAL

DNT Sør tilbyr en rekke kurs med kart og kompass, GPS,
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for å
nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, skoler og
bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid med KKGs
friluftslivslinje gir kompetansedeling begge veier. Elever
får DNT-utdanning, og vi får noen ressurser ekstra på
arrangementer. For å nevne noe.

Informasjonen som blir hentet inn vil være tilgjengelig
for DNT Sør på våre egne arrangementer og i bruk for
skoleklasser, speidergrupper og andre som har interesse av
dette i sitt barne- og ungdomsarbeid.

Strandenuten, åpningen av friluftslivets år og skikjøring ved
Bjørnevasshytta. På UT.no legger vi ut turforslag og skildring
av turer med bilder og tekst. Vi har blant annet lagt ut
5 postkasseturer til topper rundt Bjørnevasshytta.

Jobber med å få tillatelse til å rydde stier som kan brukes til
sykkelløype.

Har jobbet med å utarbeide en aktivitetsperm som kan både
være fysisk på hytta og på nett.

Samlet kurs- og skoleaktivitetaktivitet i 2014:

Har også innledet arbeid med å sette bolter i fjellet opp til
Holfjell. Tanken er å kunne tilrettelegge for enkel klatring på
faste tau. Tauene tas ned når det ikke er organisert aktivitet.
Her må grunneiere involveres.

Bjørnevasshytta har fått egen plass på nettsiden og brosjyrer
er blitt laget til Bjørnevasshytta.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sommerturlederkurs for 3. klasse på Kristiansand
Katedralskole Gimle – ble utdannet 6 godkjente elever.
6 skolebesøk på ungdomsskoler
2 skolebesøk på videregående skole
OPPTUR med 1400 8. klassinger
Stand på Sørlandsk lærerstevne i oktober.
GPS-kurs, kajakkurs, varde/merke kurs, skredkurs teori,
grunnkurs skred
2 møter i styringsgruppa i DNT sentralt
Vinterturlederkurs
Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for
Agder Folkehøgskole, 30 deltakere.

ØVRE SETESDAL TURLAG OG X-UNG
Utvikling av aktivitetstilbudet innen friluftsliv, særskilt
for ungdom fra Kristiansandsområdet og hele Sørlandet
i alderen 12-16 år, samt styrke Setesdals posisjon som
aktivitetsområde innen friluftsliv og med det gi økt reise- og
bolyst – det er bakgrunnen for prosjektstillingen i Setesdal
i tre-årsperioden fra august 2014 til august 2017. Vi
takker våre samarbeidspartnere for støtten til prosjektet
(Sparebankstiftelsen SR-Bank, Setesdal Regionråd, Valle
kommune, Valle Sparebank og SVR). Litt om aktiviteten følger
her:
Tilrettelegging av Bjørnevasshytta
Nytt utstyrsrom er blitt bygget der det tidligere var jentedo.
Det gjør at utstyret vi har og kjøper framover blir lettere
tilgjengelig for hyttas gjester.
Kanostativ ble satt opp for å ha bedre plass for oppbevaring
av kanoene som er på Bjørnevasshytta. Det ble satt opp på
vestenden av hytta.
Vi har opprettet et samarbeid med Høyskolen i Telemark
(HiT) i Bø om karlegging av naturtypen rundt Bjørnevasshytta.
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Har søkt og fått inn 60 000 kr i støtte til prosjektet. 50 000
fra SR-bank og 10 000 fra Danske Bank.

Noen drypp av 2015
I samarbeid med NJFF Valle, Valle IL, 4H og Valle kommune

arrangerte vi åpningen av friluftslivets år 2015
den13. januar. Vi organiserte natursti og var med på å rigge
opp og ned lavvoer.
Samarbeider med Brokke angående sykkel- og klatrefestival
i august 2015.
Prosjektmedarbeider har planlagt kanokurs, klatrekurs og
sykkeltur i 2015.
Basecamp Fjell for ungdom 12-16 arrangeres på
Bjørnevasshytta når skoleferien starter.

X-ung (12-16 år)
Det har vært visning av skifilmen Supervention på
Ungdomsklubben i Valle. Det er målgruppa i X-ung som er på
ungdomsklubben.
Prosjektmedarbeider i Valle organiserte og gjennomførte en
time i valgfag natur og miljø. Opplegget besto av etablering av
leir og organisering av aktiviteter i friluftsliv.
Prosjektmedarbeider var med på Newton Camp for første
gang. Dette er et velfungerende opplegg som engasjerer og
skaper aktivitet i gruppa som er med på tur.
Ungdommer fra Røde Kors (eldre ungdom) ble tatt i mot på
Bjørnevasshytta i desember som en pilot på tilbudet på vårt.
De fikk et tilrettelagt opplegg med opplæring i orientering,
etablering av vinterleir, bålfyring, trugegåing med mer. Flott
opplegg som kan gi DNT Sør noen tjenester i retur fra Røde
Kors.
Øvre Setesdal Turlag med turtilbud i Øvre Setesdal
Øvre Setesdal Turlag hadde stand på Sauesjå, med over
30 deltagere på naturstien.
Vi arrangerte to nærturer i nærheten av Valle. Det var rundt
Nedre Lauvåsen og Kvernhusvegen.
Informasjon, web og sosiale medier
Vi har opprettet Facebook: Øvre Setesdal Turlag, for nyheter,
aktiviteter, bilder m.v. som gjelder DNT Sør og Øvre Setesdal
turlag. Egen instagramkonto dokumenterer begivenheter
og turer. Vi har opprettet YouTube-profil til DNT Sør. Her
publiserer vi egne filmer. Blant annet fra reinflokk på
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TURSENTER OG BUTIKK

DNT Sørs Tursenter i Kirkegata 15 er medlemmenes eget
kompetansesenter for tur og friluftsliv, og fungerer som en
viktig arena for medlemsverving og synliggjøring av hele vår
virksomhet. Her finner du Sørlandets største utvalg av turkart,
i tillegg til bekledning og turutstyr fra anerkjente leverandører.
Vi opplever at stadig flere «ikke-medlemmer» kommer
innom oss, og veldig ofte går ut igjen som fornøyde DNTmedlemmer. 2 av 3 kjøp står medlemmer for, 1 av 10 kjøp er
av ansatte og tillitsvalgte i foreningen, og så mye som 1 av 4
kjøp er av «ikke-medlemmer».
Utvikling omsetning i butikk, eks. mva. – måned for måned
350 000

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014

2014 ble et godt år. Flott sommer og høst i fjellet, og mange
som ville på tur, medvirket til omsetningsrekord i turbutikken.
Vi rundet for første gang 1,5 mill!
Årets store prosjekt var investering i et etterlengtet pc-basert
kassasystem. Dette forenkler daglig bruk, gir god lagerstyring,
og utallige rapporteringsmuligheter. Systemet har også en
god faktureringsfunksjon.
18. november gikk den første nasjonale handlekvelden
av stabelen. Medlemmer fikk nyte av ekstra gode rabatter
på utvalgte produkter. Vi valgte å la tilbudene gjelde hele
dagen, og var godt fornøyd med oppmøtet. Vi følger DNTs tre
nasjonale handlekvelder i 2015 (nytt av året).
DNT Sør deltar i DNTs varesamarbeid, hvor
medlemsforeningene sammen kommer fram til
velbegrunnede vareinnkjøp og gode innkjøpsavtaler.
Dette gjør at medlemmene våre kan nyte godt av gunstige
medlemsrabatter.

300 000

250 000

200 000

DNTs felles nettbutikk (administrert av DNT Oslo og Omegn)
har fortsatt sin gode vekst, og benyttes av medlemmer over
hele landet. Overskuddet blir fordelt mellom foreningene
etter medlemstall.
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DNT arbeider for å tilrettelegge for friluftsopplevelser for alle.
T-merkede stier viser vei til hytter i fjell, skog og langs kysten.
Et mangfold av aktiviteter inspirerer tusenvis ut i naturen hvert år.

Des

2014

NORRØNA

BERGANS

ACLIMA > DEVOLD
SMARTWOOL

DEUTER > OSPREY
NALGENE

RAB

Sørlandets største på kart!
> Turkart-serien > Norge-serien > Lokale turkart > Turorientering > Bøker til nytte og inspirasjon
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RESULTAT OG BALANSE
RESULTAT
Alle tall i NOK

NOTER

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
3
Salgsinntekter
4
Kommersielle inntekter		
Offentlig støtte og fond
5
Sum driftsinntekter		
Driftskostnader
Varekostnader
3,4,6
Lønnskostnad
7
Ordinære avskrivninger
8
Markedsføring og profilering		
Annen driftskostnad		
Sum driftskostnader		
DRIFTSRESULTAT

1,2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekter
9
Annen renteinntekt		
Sum finansinntekter		
Finanskostnader
Annen rentekostnad		
Sum finanskostnader		
NETTO FINANSPOSTER		
ORDINÆRT RESULTAT		
Ekstraordinære kostnader		
ÅRSRESULTAT
1
OVERFØRINGER
Tillagt egenkapital/fond		
SUM OVERFØRINGER		
BALANSE PR. 31.12.2014
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Hytter, inventar/utstyr
8
Sum anleggsmidler		
Omløpsmidler
Lager av varer
6
Kundefordringer		
Andre fordringer		
Bundne bankinnskudd
10
Bankinnskudd, kontanter		
Sum omløpsmidler		
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NOTER
31.12.2014

31.12.2013

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser.
2 826 401
3 118 882
162 654
2 374 942
8 482 880

2 902 546
3 116 682
230 132
1 003 586
7 252 946

3 565 998
3 047 823
47 000
173 124
1 652 229
8 486 174

2 703 579
2 495 818
57 152
330 842
1 444 065
7 031 456

(3 295)

221 490

151 056
13 216
164 272

153 186
820
154 006

139
139
164 132
160 838
0
160 838

51
51
153 955
375 445
0
375 445

160 838
160 838

375 445
375 445

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 2 > DRIFTSRESULTAT (NOK)
Fordeling
Drift
-bidrag medlemskontingent
-bidrag hytter
-bidrag aktivitet
-bidrag turbutikk
-fellestjenester
-lokaler (inkl. flytting 2015)
Større ombyggingsprosjekter hytter

777 803
777 803

824 803
824 803

841 277
99 724
0
7 188 163
1 241 560
9 370 724

814 505
89 661
54 143
5 643 995
625 249
7 227 552

SUM EIENDELER		
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Fond
11
Sum opptjent egenkapital		
Sum egenkapital		
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Skyldig offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld
3
Sum kortsiktig gjeld		

10 148 528

8 052 356

5 920 440
5 920 440
5 920 440

5 793 601
5 793 601
5 793 601

111 248
239 846
3 876 994
4 228 088

233 665
183 958
1 841 132
2 258 755

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 148 528

8 052 356

1

NOTE 1 > REGNSKAPSPRINSIPPER

Driftsresultat

Resultat 2013

Resultat 2014

Budsjett 2015

427 000
2 052 000
686 000
458 000
293 000
-2 739 000
-323 000

424 000
2 178 000
688 000
598 000
463 000
-3 170 000
-333 000

-240 000
2 215 000
525 000
775 000
482 000
-3 552 000
-685 000

-206 000

-427 000

-321 000

221 000

-3 000

-561 000

Større ombyggingsprosjekter og nye hytter forsøkes finansiert ved hjelp av eksterne midler, dugnadsinnsats og annen
egenfinansiering. Prosjekt Bossbu I (hovedhytte) ble restfinansiert over gode innkjøpsbetingelser og årets driftsresultat. Verdien
aktiveres ikke. I 2013 kom sikringshytter på Stavskar og Svartenut på plass. Heller ikke disse prosjektene ble fullfinansiert.
Stavskar og Svartenut er ikke blitt tildelt spillemidler ettersom førstnevnte er på leie- og ikke festekontrakt og sistnevnte mangler
underskrevet langsiktig festekontrakt. Se note 5 for offentlig støtte og fond til Bossbu I i 2014.
Prosjektet for ombygging av sikringshytte ved Bossbu i 2015 er ikke fullfinansiert med eksterne midler. Styrevedtak 3/14
garanterte for oppstart av Bossbuprosjektene. Finansieringarbeidet fortsetter.
Lokaler. Pga. flytting av turbutikk og kontorer til Gyldenløvesgate 2B i 2. kvartal 2015, påregnes økning i totale leiekostnader,
innredning iht DNT-profil samt øvrige flyttekostnader. Budsjettet la til grunn dobbel husleie i 4 måneder, hvilket ble annullert
ved avtaleinngåelse etter at budsjettet var satt. I overgangsperioden betales det kun full husleie m.v. i Kirkegata 15 til og med
31/8 samt felleskostnader m.v. i Gyldenløvesgate fra 1/4 (foruten andre driftskostnader). Fremleieinntekt var satt til et forsiktig
beløp i budsjettet. I ettertid har vi kommet fram til fremleiekontrakt med NJFF Vest-Agder og FNF Agder som gir et årlig bidrag
(kostnadsreduksjon). Vi holder oss med dette innenfor kostnadsgrensen gitt i styrevedtak 21/14.
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NOTE 3 > KONTINGENTER OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Medlemsinntekter; medlemsmassen på 6 697 (+28) ved utgangen av 2014 er fundamentet for DNT Sør sin virksomhet.
Kontingentinngangen viser en nedgang på 76 145 i forhold til forrige år. Dette tallet må leses i sammenheng med vår
avgift til DNT sentralt, hvor netto viser en positiv endring på 125 000. Dette følger av samlet medlemsøkning og økning i
kontingentsatser for alle kategorier på den ene siden, mot kostnadsnedgang pga. færre antall hovedmedlemmer og færre
innmeldte livsvarige medlemmer på den andre siden.
Varekostnader; DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom
en medlemskapsavtale. For dette betalte DNT Sør en kontigentavgift 648 339 i 2014. Beløpet er satt ut fra en
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt.
Annen kortsiktig gjeld:

3 878 000 Kommentarer

> Kontingent 2015
> Hyttefond og hovedsamarbeidsavtale
> Prosjekt Setesdal og “X-Ung”

1 472 000 Innbetalt medlemskontingent for 2015 før 31/12-2014.
1 380 000 Sparebanken Sør. Periodisert gave til hyttefond, og samarbeidsavtale (6 år).
414 000 Periodiserte lønns- og personalkostnader i X-Ung (Setesdalsprosjektet).
Samarbeidspartnere Sparebankstiftelsen SR-bank,
Setesdal Regionråd, Valle kommune, Valle Sparebank og SVR fra august
2014-august 2017.
303 000 Avsatt feriepenger, avsatt arbeidsgiveravgift på feriepenger til 2015.
228 000 Omsøkt, tildelt og mottatt, men inntil videre ubenyttede midler til aktivitet.
Frifond, Bjørstadstiftelsen i DNT, Skillingsfondet til Spareskillingsbanken
og Danske Bank, til 2015 eller senere.
34 000 Ny skiltstandard i avtale med Vest-Agder fk. og Gjensidige, til 2015.
25 000 Frivillighetsprisen 2014. Benyttes til profilering til frivillige i 2015.

> Lønns- og personalkostnader
> Aktivitetsmidler (frifond og annen
støtte)
> Skiltprosjekt i Setesdalsheiene
> Frivillighetsprisen i Kristiansand
kommune
> Gavekort og til godelapper turbutikk

22 000 Periodisert gavekort kjøpt og betalt, ikke benyttet før utløpet av 2014 m.v.

NOTE 4 > INNTEKTER FRA DRIFTEN OG ØVRIGE VAREKOSTNADER
DNT Sørs salgsinntekter fra driften og varekostnader relatert til dette, gjelder de tre driftsområdene; Hytter og løyper, Aktivitet
samt Turinformasjon og butikk. Hytter; inntekt fra overnatting og salg av proviant på hyttene og ditto kostnader for utstyr,
varer, øvrig drift og vedlikehold, samt innleide tjenester (f eks transport av varer). Aktivitet; deltakeravgifter på turer, kurs og
arrangementer der det er egenandeler og alle kostnader forbundet med planlegging, markedsføring og gjennomføring av
aktivitet, samt innkjøp av utstyr, varer og eventuelt innleide tjenester. Butikk i Kirkegata 15, Kristiansand; inntekt fra salg av kart,
turbekledning og turutstyr og ditto varekjøp samt avgift i varesamarbeidet i DNT.
Beholdningsendringer hytter og butikk inngår også i varekostnader.

NOTE 5 > OFFENTLIG STØTTE OG FOND
Offentlig støtte og fond omsøkes til prosjekter og ikke til ren drift. Endringen fra 2013 til 2014 skyldes vesentlig det
store Bossbuprosjektet. Frifondmidler kan benyttes til markedsføring, gjennomføring av aktiviteter og subsidiering av
deltakeravgifter for barn og unge. Tilsvarende gjelder støtte fra andre nevnte instanser. Støtte fra Barne- og familiedirektoratet
via DNT tilfaller lokalforeningene beregnet ut fra stykkpris-støtte pr. barne- og ungdomsmedlem. DNTs utdeling av
formålskapital styrker aktivitetsnivået lokalt. Offentlige tilskudd fra Klima- og miljødepartementet (Miljødirektoratet) via DNT
er til allment miljøarbeid (vern gjennom bruk, og bruk gjennom opplæring, blant annet i skoleprosjekter).

Støtten fordeler seg på:
Større ombyggingsprosjekter hytter
> Bossbu I hovedhytte 2014
> Sikringshytte Stavskar 2013
> Sikringshytte Svartenut 2013
Aktivitet, kurs/skole, turer og arr.
> Barn og unge (nærområder, fjell)
> Ekstra tildeling Barnas Turlag fase II
> Skoleprosjekt (kurs, aktivitetsdager,
OPPTUR for 8. trinn)
> Ungdomsarr. og camper
> Nasjonal turdag Kom Deg Ut-dagen
> Fjellsport (voksen)
> Lavterskel og urbant friluftsliv voksne

2014 Kommentarer
1 121 000
1 026 000 Spillemidler 676’, Olav Thons DNT-stiftelse 250’, Valle Sparebank 100’.
50 000 Olav Thons DNT-stiftelse. Etterbetaling i 2014.
45 000 Olav Thons DNT-stiftelse. Etterbetaling i 2014.
795 000
181 000 Frifondmidler 92’, Vest-Agder fylkeskommune 74’ og AustAgder fylkeskommune 15’.
100 000 DNT 100’. Et ekstraordinært unntak pga. restmidler sentralt.
134 000 Miljødirektoratet via DNT. Etterbetaling for 2013 90’. VestAgder fk. 44’.
131 000 Tekna 65’ (herav 20’ etterbetaling for 2013), Vest-Agder fk.
51’, Aust-Agder fk. 15’.
108 000 DNT 50’, Vest-Agder fylkeskommune 40’, Evje og Hornnes
kommune 13’ og Aust-Agder fylkeskommune 5’.
41 000 Bjørstadstiftelsen 36’, Aust-Agder fylkeskommune 5’.
100 000 Kristiansand kommune 40’ i legatmidler samt 12’ til “Sannerdagen”, og Vest-Agder fylkeskommune 48’ (folkehelse- pluss
friluftslivsmidler).

Prosjektstilling i Valle (X-Ung/Setesdal)

288 000 Sparebankstiftelsen SR-Bank 50 % og Setesdal Regionråd,
Valle kommune, Valle Sparebank og SVR (vernestyret) samlet
50 %. Fullfinansiert. Note 3.

Formålskapital fra DNT

171 000 Fordeling av fjorårets overskudd hos DNT sentralt.

Totalt offentlig støtte og fond

2 375 000

NOTE 6 > LAGER AV VARER
Lager av varer

2014

2013

540 477

467 391

52 701

46 371

66 352

109 099

Norgeserien (kart)

24 160

22 208

Ved til hyttene

44 860

40 060

Varer (proviant) til hyttene

112 727

129 375

Totalt

841 277

814 505

Turtøy og utstyr
Bøker 1
Turkart

1
2

2

Kart er skilt ut og spesifisert i hhv. Turkart og Norgeserien fra og med 2013. Kun Bøker står igjen fra og med 2013.
Varebeholdning av Turkart skyldes produksjon av 1500 nye turkart i serien Setesdal Vesthei Nord og Setesdal Vesthei
Sør, i 2013. Har hatt godt salg av våre egne kart i 2014.

NOTE 7 > LØNNSKOSTNAD OG RESSURS
Spesifikasjon av lønnskostnader

2014

2013

2 282 118

1 908 543

Arbeidsgiveravgift

387 342

316 691

Pensjonskostnader

299 819

245 729

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totale lønns- og personalkostnader

78 544

24 855

3 047 823

2 495 818

Årsverk: lønnet ressurs på bakgrunn av samlet 4,9 årsverk i 2014 mot 4,2 i 2013.
Ressursene består av: 4 fast ansatte (4 årsverk), 1 ny prosjektmedarbeider i 100 % stilling i Valle, i et fullfinansiert, tre-årig
prosjekt fra og med august 2014 (0,4 årsverk) og 1 ekstrahjelp i turinformasjon og butikk (0,5 årsverk; delvis refundert fra
NAV).
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Lønnsvekst: Årlig lønnsvekst følger lønnsveksten i kommunal sektor. Styret vedtok i 2014 at DNT Sør skal følge statens
regulativ i likhet med DNT Sentralt med virkning fra lønnsoppgjøret 2015.
Total ressurs inklusive de 100 frivilliges innsats utgjorde 15,8 årsverk i 2014 mot 10,8 i 2013.
Ytelser til ledende personer

1 Bufferfond
DNT Sør skal ha et bufferfond. Bufferfondet 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 3 600 000 fratrukket
likviditetsdisposisjoner ga 3 200 000 i januar 1999. Beløpet blir årlig indeksregulert iht KPI (fra desember til desember).

2014

2013

Utbetalt godtgjørelse til daglig leder

624 610

604 012

Pensjonsforpliktelser til daglig leder

0

0

11 083

14 597

0

0

635 693

618 609

Andre godtgjørelser til daglig leder
Lønn og andre godtgjørelser
styremedlemmer
Totalt

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

NOTE 8 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR
Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen balanseført verdi,
men står oppført med kroner 1,-. Posten på 777 803 består av følgende:
2014

2013

0

0

Bjørnevasshytta

120 000

120 000

Kvinen

657 794

704 794

Inventar og utstyr

Andre hytter
Sum anleggsmidler

4 285 650
88 822
4 374 372

ca. 2,1 prosent ref. SSBs KPI-indeks.

2 Hytte- og driftsfond internt
Prosjektledelsen for investering/reinvestering av hytter, evt. andre investeringsprosjekter, kan søke styret om å disponere deler
av Hytte- og driftsfond internt til realisering av prosjektene.
Fastsatt verdi pr. 31/12-2013			
+ Årsresultat fratrukket KPI-justering bufferfond
Hytte- og driftsfond pr. 31/12-2014

Utbetalt godtgjørelse er årslønn og feriepenger. Andre godtgjørelser til daglig leder omfatter trekkpliktige naturalytelser,
skattepliktig del av ulykkesforsikring/yrkesskade og telefon.

Anleggsmidler

Fastsatt verdi pr. 31/12-2013			
KPI-justering des. 2013-des. 2014		
Bufferfond pr. 31/12-2014
		

1 333 951
72 016
1 406 068

3 Øremerkede midler
Øremerkede midler er testamentariske gaver, støtte fra private virksomheter og fond mv. myntet på særskilte hytteinvesteringer
etter søknad, eller f eks enkelte styrevedtak om disponering av deler av årsresultatet til bestemte prosjekter.
Fastsatt verdi pr. 31/12-2013
- Benyttet egenkapital til nytt kassaapparat mv.
=Verdi 31/12-2014		
		

174 000
34 000
140 000

Styrevedtak 22/13 “garanti”, resultatført i 2014.

Øremerkede midler består av
1. Testamentarisk gave vedr. Gaukhei
2. Forprosjekt hytteinvesteringer		

40 000
100 000

Benyttes når vi har vårt neste store prosjekt.
Styrevedtak 02/14, benyttes etter budsjett.

I tillegg er 75 000 innvilget fra SVR til forprosjekt rundt “Håheller”.
Beløpet betales til DNT Sør ved oppstart av forprosjektet i 2015.

9
777 803

824 803

Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Iht. avskrivningsplanen fra 2009, avskrives turisthytta Kvinen med 5 % av 2009-beholdningen. Dette utgjør 47 000 p.a.
Totale ordinære avskrivninger i 2014 utgjør 47 000.

Kristiansand, 24. februar 2015

NOTE 9 > FINANSINNTEKT
DNT Sør byttet bankforbindelse til Sparebanken Sør i august. Rentesats høyrentekonto 3,00 % gjennomgående i hele året.

NOTE 10 > BUNDNE BANKINNSKUDD
Pr 31.12.2014 utgjør skattetrekkmidler 109 701. Innskudd på høyrentekonto utgjør 5 650 292 og innbetalt og renter til
hyttefond/samarbeidsavtale 1 428 170. Sum 7 188 163.

Jan Willy Føreland
styreleder

Jostein Austvik
(nestleder)

NOTE 11 > OPPTJENT EGENKAPITAL
Årets resultat er på 160 838. Vi har i 2014 benyttet egenkapital (øremerkede midler) til nytt kassaapparat med ditto utstyr.
Opptjent egenkapital pr. 31/12-2014
UB 2013

Disp. årsres.

UB 2014

2063 Bufferfond

4 285 650

88 822

4 374 372

2064 Hytte- og driftsfond internt

1 333 951

72 016

1 406 067

2065 Øremerkede midler
Verdi fond pr. 31/12-2014
28

174 000

-34000

140 000

5 793 601

126 838

5 920 439

Nina G. Reinhardt
Styremedlem

John Amund Lund
Styremedlem

Frank-Werner Unsgaard
Styremedlem
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DNT SØRS ÅRSBERETNING

FORMÅL

AKTIVITET

ÅRETS RESULTAT

DNT Sør skal arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og
miljøvennlig friluftsliv.

Setesdalsheiene: Løypenettet i Setesdalsheiene er lagt iht.
offentlige krav og i godt samarbeid med kommuner og
grunneiere.

VIRKSOMHET

DNT Sørs største prosjekt på flere år var ombyggingen av
hovedhytta på Bossbu. Vi er stolte av de nærmere 40 frivillige
og de dyktige byggmesterne som jobbet på Bossbu. Lang vei
til jobb, trangt om plassen under oppholdet og formidable
5600 timer i ren dugnadstid her. Dyktige prosjektledere
og ny samarbeidspartner Carlsen Fritzøe var også viktige
forutsetninger for et vel gjennomført prosjekt. 8064
gjestedøgn (-13 %) er registrert på våre i alt tretten anlegg.
Nedgang i 2014 tilskrives for stor del den meget krevende
vinteren med ekstreme snømengder, og at det var stengt for
overnatting mens ombyggingsarbeidet pågikk på Bossbu.
Stengeperioden medførte også noe beleggsnedgang på de
omkringliggende hyttene.

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende
bilde av foreningens stilling og resultat i 2014. Årsresultatet
viser et overskudd på 161 000 kroner. Resultat fra
finansposter utgjør 164 000 kroner og driftsresultat -3 000
kroner. Det vises til note 2. Driftsresultat eksklusiv større
hytteprosjekter er 424 000 og holder samme nivå som i
2013. Underskuddet fra hytteprosjekt skyldes manglende
restfinansiering utover driftsresultat. Kostnadsbudsjettet ble
imidlertid overholdt.

DNT Sør er Norges sydligste forening i Den Norske
Turistforening, DNT. Vårt område spenner over nitten
kommuner fra Farsund og Lyngdal i vest til Lillesand og
Birkenes i øst, og nordover til Åseral og Bykle. Vi har ansvar
for tolv fjellhytter i Setesdalsheiene samt et anlegg bestående
av to mindre hytter på Tømmerstø i Kristiansand. DNT Sørs
virksomhet er delt inn i Hytter og løyper, Aktivitet og Tursenter
og butikk. Utover dette har vi særskilt kapitalkrevende
prosjekter i tilknytning til renovering, ombygging og utvikling
av hytter og løyper (broer) i Setesdalsheiene. Vi holder til i
Kristiansand. Les mer om oss på www.dntsor.no.
DNT Sør er en naturlig samarbeidspartner for det offentlige
og det private næringsliv hvor vi sammen skaper det gode
liv på Agder. I likhet med våre søsterforeninger FOT og
AAT, er DNT Sør en betydningsfull, lokal og regional aktør
som legger til rette for et aktivt friluftsliv for bredden av
befolkningen på Sørlandet. Vi er etterspurt om tips og råd
både av innbyggerne, utenlandske turister, skoler, studenter,
virksomheter, andre frivillige lag og foreninger og media,
spesielt før sesongene. Arrangerte turer m.v. i nærområdene
eller i fjellet, eller det å gå fra hytte til hytte på rødmerkede
løyper i fjellet, er populært for stadig flere mennesker.
Totalt antall medlemmer i 2014 var 6 697. Dette er en svak
oppgang fra foregående år på +28 (+0,4 %, mot +2,7 % på
landsbasis). I “våre kommuner” er ca. 3,5 % av befolkningen
medlemmer i DNT mot ca. 4,9 % på landsnivå. Vi registrerer
netto vekst innenfor kategoriene Husstand +32, Senior +54,
Barn +7 og Ung 13-18 +5, og nedgang for Hovedmedlem
(-42) og Ung 19-26(-24).
Foreningen ledes av et styre på fem personer. Årsmøtet
velger styremedlemmer og varamedlemmer for to år ad
gangen. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder annethvert
år. Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité
bestående av 4 medlemmer som velges for 2 år ad gangen.
Historie og formalia omkring foreningens virke samt vedtekter
er å finne på www.dntsor.no.
Dette er DNT Sørs regnskap og årsberetning for 2014
utarbeidet etter regnskapsloven.
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Aktivitet i nærområder og fjell: DNT Sør leverte et
godt og variert aktivitetstilbud der folk bor, i tråd med
folkehelsearbeidet som det offentlige og DNT har fokus på.
8 868 deltakere (+ 25 %) deltok på samtlige 270 turer, kurs
og friluftsarrangementer (+41 %). Dette inkluderer alt fra
søndagsturene i Barnas Turlag, åpne arrangementer som
Kom Deg Ut-dagen høst og vinter, de mange seniorturene, tur
på dagtid, nærturer for voksne og, nytt av året, trilleturer med
barnevogn. Vi er til stede i hele Setesdal, Vennesla, Mandal, i
Vågsbygd og ellers i Kristiansand. Som arrangør av fjellturer,
fellesturer og fjellsportaktiviteter, og som med-arrangør i
andres regi (Tekna-dagen i Tresse på høsten), bidrar DNT Sør
til at stadig flere mennesker får drive med friluftslivsaktivitet.
Medlemsservice og turinformasjon: Indikatorer for etterspurt
kompetanse hos turistforeningen er våre web-besøk med
over 68 000 klikk (+24 %) og økt omsetning i turbutikken.
Etter en litt svak start på året, rundet bruttomsetning nesten
halvannen million i 2014. Vi er fornøyde med resultatet med
særlig henvisning til den tøffe konkurransen i bransjen. God
service, attraktivt varesortiment og ekstra ressurs kan ha
medvirket til det positive resultatet. Bidrag fra butikk sper på
til driften av turinformasjonen.

DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringer
er i bank. Fra august 2014 har vi ny bankforbindelse,
Sparebanken Sør. Styret foreslår at årsoverskuddet tillegges
egenkapital (fond), se note 11.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
		

KOMMENTARER TIL REGNSKAPSPOSTER
2014 OG BUDSJETT 2015
Medlemskontingenten Det vises til note 3. Positivt volumavvik
innen de fleste kategorier og økning i kontingentsatsene
motvirkes av lavere medlemstall for hovedmedlem og det at
det var færre nyinnmeldte livsvarige medlemmer enn i fjor.
350 flere (+8,4 %) betalte kontingenten før nyttår var omme.
I budsjettet forventer vi samme medlemstall som i 2014
(6 697), samt en svak kontingentøkning i alle kategorier.
Salgsinntekter Det vises til note 4. Stabilt inntektsnivå
mellom årene totalt sett. Nedgang -120’ pga. 13 % mindre
belegg enn året før. Omsetningsøkning i butikk kompenserer.
Aktivitetsinntekt er på det jevne. Budsjettet tar høyde for en
mindre økning i belegg og butikkomsetning, og ellers en mer
forsiktig tilnærming til inntekt fra aktivitet enn resultatet fra
2014.
Kommersielle inntekter gjelder samarbeidsavtale med
Sparebanken Sør, som er vår nye hovedsamarbeidspartner i
en seksårsperiode fra 2014-2020, samt annonseinntekter
til vår presentasjonsbrosjyre Tur 2014. Avtalene med Risdal
Touring og Sport1Evje ble faset ut. På søken etter flere
samarbeidspartnere som kan gi fast støtte og/eller andre
fordeler. Et forsiktig budsjett.
Offentlig støtte og fond Det vises til note 5. Prosjektstillingen
i Valle i Setesdal er fullfinansiert i tre-årsperioden august
2014-juli 2017. Dette med 50 % fra Sparebankstiftelsen
SR-bank (300’ pr. år i tre år), samt 50 % samlet fra Setesdal
Regionråd, Valle kommune og vernestyret i SVR og Valle
Sparebank. Prosjektet drar opp inntektssiden med 288’.
Diverse omsøkt, tildelt og mottatt, men ikke benyttede

midler, er periodisert og bokført under Annen kortsiktig
gjeld. Dette gjelder: 50’ fra Spareskillingsbankens
“Skillingsfondet” til utstyr i Barnas Turlag og arrangementer
i Kristiansandsområdet. 123’ i frifondmidler til barn
og unge (rapporteringsåret går fra april til april). 27’
fra Bjørstadstiftelsen og sist, men ikke minst, 25’ i
Frivillighetsprisen fra Kristiansand kommune i 2014. I
Friluftslivets år 2015 kan vi regne med mer støtte til turer og
aktivitet.
Finansinntekter er noe høyere i 2014 enn i 2013. Forsiktig
budsjettert ut fra rentenivå og økning i utgifter til drift og
prosjekt.
Varekostnad Det vises til note 3 og 4. Lavere kostnad for
kontingent og innkjøp til butikk, mens den store økningen
spores fra hytteprosjektet Bossbu I. Mindre endringer
(nedgang) på hytter og aktivitet. Vi inngikk samarbeidsavtale
med Carlsen Fritzøe som bidrar med kompetanse og hjelp
på innkjøpssiden (samt medlemsrabatter). Dette slår positivt
ut både på drift og hytteprosjekter. Budsjettøkning for 2015
følger av nytt hytteprosjekt Bossbu II, samt vedlikehold for
hytter og løyper og noe økning av medlemsavgiften til DNT.
Lønnskostnadene Det vises til note 7. Lønnskostnadene har
en økning fra 2013 som skyldes ny 100 % prosjektstilling i
Setesdal i forbindelse med DNT X-Ung / Setesdalsprosjektet
fra og med august. I tillegg har administrasjonen hatt god
hjelp av en ekstraressurs i 50 % stilling i administrasjonen.
I 2015 er det gjort noen mindre omrokkeringer internt.
Prosjektstillingen fortsetter (fullfinansiert, se Offentlig
støtte og fond, samt note 5) og en ekstraressurs i
redusert stillingsprosent (10-15 %) i tillegg til fast stab.
Pensjonspremie økes i 2015 med 8 % (ytelsesbasert
tjenestepensjon). Dette påvirker selvsagt budsjettet.
Ordinære avskrivninger følger avskrivningsplanen for Kvinen
fra 2009 med 47 000 årlig.
Markedsføring og profilering er kraftig redusert i 2014
ettersom vi fokuserte mer på pressemeldinger og aktiv
innsats i sosiale medier m.v. Dette ved hjelp av ekstraressurs.
Forsøkes holdt på et rimelig nivå også i 2015. Valg av nye
kanaler som nytt magasin i Kristiansand, “Barn i byen”,
utenlandsmarkedsføring i samarbeid med Visit Sørlandet
(rundreisekart m.v.), annonsering i ny bok “Javel!” på blant
annet hotellene i Kristiansand og øvrig annonsering i print og
digitalt.
Annen driftskostnad Moderat økning på driftssiden i
2014 gjelder vanlig drift og prosjektet X-Ung, samt økning
på hytteprosjekter (Bossbu I). Budsjettøkningen i 2015
henspeiler spesielt på flytteprosjektet (innredning, flytting, økt
husleie).
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ORGANISASJON
DNT Sør har fire fast ansatte i 100 % stillinger gjennom
hele driftsåret. Av disse er tre kvinner og én mann. I tillegg
har vi hatt to sommervikarer (menn) og ekstrahjelp i ca.
50 % stilling (kvinne). Alle ved kontoret / turbutikken i
Kristiansand. Nyansettelse i tre-årig prosjektstilling i Valle fra
og med august 2014-juli 2017 (mann). Likestilling mellom
kjønnene er en naturlig del av arbeidet når vi rekrutterer
ansatte og tillitsvalgte. Lønnet personell utgjorde 4,9 årsverk
(+0,7) i 2014.
Det er et godt arbeidsmiljø i DNT Sør, og sykefraværet er
lavt. Kunstforening samt støtte til innkjøp av arbeidstøy,
påskelunsj med ansatte og våre pensjonister og middag med
ansatte er blant våre arbeidsmiljøtiltak. Fagsjef friluftsliv
holdt motivasjonsforedrag for resten av staben, og foredrag
for alle medlemmer med Randi Skaug var også til inspirasjon
og læring for ansatte i DNT Sør. Deltakelse på flere av
Næringsforeningens tilbud i Kristiansand har element
av faglig og relasjonelt påfyll over seg, og noen drypp av
overraskelser forsøkes ellers for å oppnå et sosialt og hyggelig
arbeidsmiljø. Utover dette skjer kompetanseheving gjennom
arbeidssituasjonen.
Organisasjonen går under “frivillige organisasjoner” og
hadde ikke klart arbeidet uten vårt dugnadskorps på i alt
100 personer. Med 10,9 årsverk (+43 %) i 2014, bidro
våre mange frivillige i styre og komitéer, i turlagene, som
tillitsvalgte på hyttene, som turledere, i dugnadsgjenger på
hytteprosjekter og løypemerking, som hjelp ved kontoret og
som bidragsytere på arrangementer.
Den årlige dugnadsfesten i februar er en svært hyggelig
markering av innsatsen til samtlige.

DNTs VIRKSOMHET OG YTRE MILJØ
DNT Sør er Miljøfyrtårnbedrift for kontoret etter
resertifisering i mai 2013. Offentlig transport benyttes i
størst mulig grad til eksterne møter.
Det er utarbeidet retningslinjer, miljøoppfølgingsprogram
iht miljøfyrtårnsordningen og sårbarhetsanalyser for
turistforeningens virksomhet i fjellet. Hyttene er dog ikke
sertifisert p.t.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som
truer driften av DNT Sør på kort sikt.
Brannsyn mv. på hyttene skjer iht lovpålagte krav. Alle hytter
unntatt Håheller har sikringshytter. Håheller fungerer
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imidlertid som nødbu i vinterhalvåret og merket av som
dette på DNTs kvistekart. Løypene har tidvis ulik kvalitet
hva gjelder merking og kan skape usikkerhet for turgåere.
Det er en utfordring å få nok folk til løypemerking i tillegg til
at dårlig vær og tidsklemme gjør at avtalt merking ikke blir
gjennomført. Vi ser det som en prioritert oppgave å sikre nok
folk til løypemerking.
Arbeid med helse, miljø og sikkerhet ved gjennomføring av
turer, kurs og arrangementer følger innarbeidede rutiner
inklusiv risikovurdering og kompetansekrav. Dette iht. DNTstandard. Våre turledere er DNT-utdannet og innehar høy
faglig kvalitet.
Økonomisk risiko er forbundet med nedgang i belegg,
nedgang i medlemstall og tilskudd til aktivitet og større
prosjekter fra år til år. Vi er avhengig av offentlig støtte og
fond, og vi trenger drahjelp fra privat næringsliv for å greie
målene om attraktive hytter i Setesdalsheiene. DNT Sør har
næringslivsforsikring hos Gjensidige.

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER 2015
> Rekrutteringstiltak og lokallag. Det blir mer og mer
trendy å bedrive friluftsliv, det gir sosial status, og kan påvirke
medlemstall og bruk av våre anlegg i positiv retning. Som
tiltak til medlemsvekst retter vi innsatsen mot kampanje
for å vinne tilbake tidligere medlemmer, rette oss mot
bedriftssegmentet, ambassadørkurs og profilering, styrke
webinformasjon og utvidelse av turtilbudet i nærområdene.
De siste turlagene på stammen er Nedre Setesdal Turlag og
Øvre Setesdal Turlag. Det er viktig å befeste Barnas Turlag der
vi har startet opp (Vennesla, Vågsbygd, Mandal) med mulighet
for å utvide aktiviteten blant annet i Mandal. Turlag er på
trappene i Randesund og i Lillesand. Innenfor nåværende
organisasjon, ser vi muligheter for tiltak som nevnt.
> Hyttefond og partnerskap. Med bakgrunn i Regionplan
Agder 2020 som skal sikre det gode liv på Agder vil vi
innlemme det offentlige og det private næringsliv i vårt store
samfunnsprosjekt som krever mest kapital - nemlig våre
anlegg (hytter og løyper) i Setesdalsheiene. Setesdalsheiene
fungerer som en regionalpark og er et felleseie for alle
innbyggere, kommuner og fylkeskommuner på Sørlandet. Vi
til sikre gode vilkår for enkeltvandrere, og også grupper som
skoleklasser og bedrifter. Vi vil møte våre målgrupper der det
er behov og der det gis muligheter for økonomisk støtte.

BUDSJETT 2015

Alle tall i NOK

Note

Budsjett 2015

Resultat 2014

Resultat 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter

2 919 000

2 826 000

2 903 000

Salgsinntekter

3 108 000

3 119 000

3 117 000

Kommersielle inntekter

110 000

163 000

90 000

Offentlig støtte og fond

3 124 000

2 375 000

1 003 000

Sum driftsinntekter

9 261 000

8 483 000

7 253 000

Varekostnader

3 958 000

3 566 000

2 704 000

Lønnskostnad

3 628 000

3 048 000

2 496 000

47 000

47 000

57 000

193 000

173 000

331 000

Driftskostnader

Ordinære avskrivninger
Markedsføring og profilering
Annen driftskostnad

1 995 000

1 652 000

1 444 000

Sum driftskostnader

9 821 000

8 486 000

7 031 000

-561 000

(3 000)

221 000

129 000

164 000

154 000

-432 000

161 000

375 445

DRIFTSRESULTAT
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RESULTAT
Ekstraordinære kostnader
ÅRSRESULTAT

2

0

0

0

-432 000

161 000

375 000

> Informasjon og møte vårt publikum. Vårt nye nav blir
Gyldenløvesgate 2B i Kristiansand. Flyttingen er i tråd med
vårt strategiske valg om å bli mer attraktiv og nærmere
tilgjengelig for folk flest. Bedre profilering, samt informasjon
gis i flere utvalgte kanaler, og gjennom ambassadører, bedre
skilting, distribusjon av flere turforslag og konsepter i UT.no.
Ny web-plattform vil få oss til å skinne.
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DUGNAD

FRIVILLIG BÆREBJELKE
Uten dugnad stopper DNT!
Mulighetene for å drive på med dugnad er mange, behovet for
dugnad likeså. Både kulturelt og økonomisk er det avgjørende
for DNT å ha mange frivillige med på laget.
Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Ordet dugnad ble kåret
til Norges nasjonalord i 2004. Nordmenn har en bevissthet
om at slike store og små gjøremål er uttrykk for en egen
tradisjon med dype røtter i samfunnet. Dugnadsfolkene er del
av et stort, aktivt og sosialt fellesskap.
Hva er dugnad i praksis hos DNT Sør? F eks klargjøring
av hyttene før sesongene, sjekk av sengetøy, rydding og
utpakking på proviantlagrene, nedvask, rydding og merking
av løyper, prosjektledelse, praktisk hjelp på ombygginger og
renovering, vedlikehold og maling av hytter, kutte naturkvist,
turledelse, vinterekspedisjon, skribent, foredragsholder,

FRIVILLIGE OG ANSATTE

organisere møter og arrangementer, være med i komitéer,
valgkomité eller styrer. For å nevne noe!
Dugnad i DNT Sør talte i alt 18 400 timer i 2014 (11 600).
Dette kan vi regne om til ca. 10,9 årsverk (6,9). Alene
ombygging av hovedhytte på Bossbu står for 3,3 årsverk når
vi teller medgått tid planlegging og prosjektstyring til siste
hammerslag og klargjøring. Dette prosjektet var vesentlig
større enn de vi har hatt foregående år.
Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 14 200 timer (9 700)
Turer, kurs og arrangementer: 3 400 timer (1 300).
(Vi regner nå inn alt fra turplanlegging og møter til oppfølging
etter tur).
Styre, komitéer og adm. overtid: 800 timer (600)
TUSEN TAKK TIL ALLE BIDRAGSYTERE I 2014!

STYRE

PROSJEKTLEDERE HYTTEPROSJEKT

Leder: Jan Willy Føreland
Nestleder: Jostein Austvik
Styremedlemmer: Nina G. Reinhardt, John Amund Lund og
Frank-Werner Unsgaard
Varamedlemmer: Arild Syvertsen og Lena V. Vittali

Bjørn Brantzæg, Svein Urdal

		

RÅDGIVERE/KOMITÉER
Hytte- og løypestrategi: Styringsgruppe m/Føreland, Austvik,
Syvertsen, Kaasa og Sølsnæs.
Naturforvaltning/høringsuttalelser: Arild Syvertsen, FrankWerner Unsgaard, Skaanes, FNF, Sølsnæs, Ole Dag Myhrstad
og Bjørn Brantzæg
Finansiering og samarbeidsavtaler: Erling Valvik, Marit
Sølsnæs
Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet og JanErik Hallandvik. Hallandvik gikk bort i høst.
Skribent: Harald Flå

VALGKOMITÉ
Medlemmer: Marit Thorvaldsen, Aud Sunniva Fuhr, Erling
Valvik og Ivar Mjåland

TILLITSVALGTE PÅ HYTTENE
Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn
Bjørnevasshytta: Mai Hilmer-Syversen, Eva Sørgaard, Sonja
Skaar, Torfinn Årstøl.
Stavskar: Frivillige/vask/rydd: Ole Eidet, Mona Jørgensen
Berge, Solveig Kristiansen.
Bossbu: Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle, Randi og Trond
Harstad.
Svartenut: Astrid og Knut Bjoraa, Ole Eidet, Jan Ivar
Haugland, Svein Urdal
Øyuvsbu: Berghild Knarvik, Borghild Skuggestøl, Guri
Lidsheim, Jan Erik Liene, Stein Magnussen.
Håheller: Roar og Hanne Hermansen, Odd Jakobsen.
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Torjus Egeli,
Øivind Fredriksen, Turid Dyrstad
Gaukhei frivillige rydd/vask: May Lill Voll, Marit Grindheim,
Tora Trydal, Ingunn Kvinlaug
Josephsbu: Inge og Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen.
Lakkenstova: Jorunn Gauphom Håland, Gudrun Furrebøe,
Kari Spilling Ruud, Ole Kristian Ruud, Kari Sønsteby
Kvinen: Sissel Bø og Gabriel L. Bø. Ingunn Kvinlaug er
medhjelper.
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs, Wenche
Storaker
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Løypekoordinator: Steinar Svendsen.
Samt en lang og flott liste over øvrige frivillige som stilte
opp på hytteprosjektet «Bossbu I», klargjøring av hytter,
merking av løyper, som turledere og som bidragsytere på våre
arrangementer.

LOKALE TILSYN PÅ HYTTENE
I SETESDALSHEIENE
Sloaros: Øystein Sauro
Øyuvsbu: Olav K. Nomeland
Josephsbu og Gaukhei: Frank Flodquist
Tjønndalen: Johnny Langeid

TURLEDERE GJENNOM ÅRET
Barnas Turlag
Andreas Malz, Torunn Omdal Stølen, Tove Løyning Dovland,
Tove Kittelsen, Hege Bekken, Einar Skarpeid, Morten
Jørgensen, Atle Wendel Scheie, Eirik Jørgensen, Vetle
Kjærstad, Mads, Mathias Sæthen, Jostein Austvik, Elisabeth
Kaddan, Agnethe Hinna Hovdenak, Kyrre Sætren, Lena
Verdal Vittali, Asbjørn Vittali, Monica Verdal, Kim Andre
Nomeland, Per Thomas Skaanes, Øivinn Bruce
DNT Ung 13-16
Andreas Malz og 7 studenter fra UiA, Per Thomas Skaanes,
Sondre Rua Dokken, Wilko Jansen.
Fellesturer
Torleiv Nordgaarden, Tor Henning Lien, Mats Flaten,
Arne Thorstensen, Kim Andre Nomeland.
Nærturer
Borgny Abusland, Øivinn Bruce, Atle Solheim, Frank-Werner
Unsgaard, Ellen Bergum, Harald Flå, Øvre Setesdal Turlag,
Atle Solheim.
Trilleturer med barnevogn
Sissel Strickert
DNT Fjellsport
Styre: John Zahl, Bjørg Kari Haugland, Mats Flaten, John
Amund Lund og Per Thomas Skaanes.
Turkoordinatorer:
John Amund Lund og Janne Lund.
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Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i
Senior I og Senior II.
Styret i Senior I
Per Øen (leder), Jorunn G. Håland (nestleder), Britt Austrud,
Oddrun Bortelid, Håkon Kiledal, Grete Lyng, Endre Mjåland,
Åse G. Ryen, Fred Sæther, Inger Voie.
Styret i Senior II
Sonja Skaar (leder), Harry Halvorsen, Berit Salvesen.
Tur På Dagtid
Gudrun Furrebø, Ole Eidet, Mona B. Jørgensen, Kari
Sønsteby, Per Thomas Skaanes

ADMINISTRASJON (lønnet personale)
Daglig leder: Marit Sølsnæs
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder tursenter og butikk: Mette Olsson
Sommervikar: Magnus Halvorsen, 4 uker
Sommervikar: Albert André Rippel, 4 uker
Ekstrahjelp: Mona Hellum 50 %
Prosjektmedarbeider Setesdal: Sondre Rua Dokken 100 %
fra 1/8.
REVISOR
iRevisjon, Kristiansand AS v/Kjell Arnvard

SYNKRON MEDIA AS

En stor takk for godt samarbeid rettes til alle støttespillere
fra offentlige og private virksomheter i året som har gått.
Vi gleder oss til å slå følge med dere videre i Friluftslivets
år 2015.

Synkron Media AS bidrar til vekst og
utvikling av nærings- og kulturlivet
på Sørlandet.
Synkron Media er i dag en ledende aktør på Sørlandet, innen
design, digitaltrykk, storformat, offsettrykk og ferdiggjøring.
Hos oss møter du erfarne medarbeidere med bred
kompetanse og stor arbeidsglede! Vi yter alltid 100 prosent,
uansett kunde eller jobb.

DESIGN • TRYKK • DIGITALPRINT • STORFORMAT
SYNKRON MEDIA AS
Telefon 38 12 94 94
www.synkronmedia.no
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DNT SØR
Org.nr: 970.082.883
Driftskonto: 3000.05.00018
Hyttefond: 3000.31.55893
Hjemmeside: www.dntsor.no
E-post: mail@dntsor.no
Tlf: 38 12 07 50 (10.00-16.00)
Postadresse: Pb 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand
Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.

Design og trykk: Synkron Media AS

Bli venn med DNT Sør på Facebook > Meld deg på NYHETSBREV > www.dntsor.no

