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Dagsorden og innholdsfortegnelse
25. mars 2014

Kom deg ut - dagen på Nedre Gupu

Organisasjon
Styret har hatt følgende sammensetning:

Bak fra venstre: Christian Fuchs, Einar Skage Andersen (leder), Liv Frøysaa Moe, Tor-Hermann Næss, Andreas 
Eriksen. Foran fra venstre: Gunnhild Holmen og Johan Fegri. 

Skage Andersen og Eriksen er valgt fram til årsmøtet i 2015. De øvrige er på valg i 2014.

Fra 1. oktober 2012 har Ellen Kr. Næsje vært tilsatt i 20 % stilling, fra 
1. september 2013 økt til 25 %. 

Styrets leder er medlem i rådet i DNT Oslo og Omegn.

Medlemmer
Bærum Turlag har 9576 medlemmer. Totalt har medlemstallet i 2013 økt med 30. Vi registrerer imidlertid en 
viss tilbakegang for hovedmedlemmer og Barnas Turlag. Tallet for studenter/ungdom, honnørmedlemmer og 
husstandsmedlemmer har hatt en liten økning.

Medlemstall i de ulike medlemskategorier framgår av denne oversikten:

Kategori     2011  2012   2013  +/-
Livsvarige     373  383              382  -  1
Hovedmedlemmer                4120              4150              4087  -63
Student/ungdom    289  296  332              +36
Skoleungdom                 654  661  655  -   6
Honnørmedlemmer                999              1048              1137  +89
Husstandsmedlemmer                             1905              1969              2008              +39 
Medlemmer Barnas Turlag                           1170              1039         975              - 64
I alt                  9510              9546              9576              +30

Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 9 styremøter. Prioriterte saker i styrets arbeid har vært:

1. Utarbeide og gjennomføre årets turprogram.
2. Utarbeide handlingsplan for perioden 2013-2015 (se vedlegg til slutt). 
3. Posisjonere oss overfor Bærum kommune når det gjelder samarbeid om  bruk av Nedre Gupu og utvikling av 
Bærum Turlag som samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.
4. Vedlikeholde og videreutvikle vår digitale plattform.
5. Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner, media, næringslivet og kommunens administrasjon og 
politiske miljø.
6. Konsolidere arbeidet i Barnas Turlag Bærum.
7. Følge opp arbeidet med å utvikle en stiplan for Bærumsmarka.
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Dugnad

Det er gjennomført i alt 154 aktiviteter i kategorien 
dugnad; 31 knyttet til komié- og styrearbeid, 50 til 
stirydding og merking og 73 til turledelse/instruksjon. 
Totalt er det utført 3528 dugnadstimer.

Kom deg ut-dagen vinter og høst

Vinterens Kom deg ut-dag ble arrangert første søndag 
i februar på Sæteren gård som et samarbeidsarrange-
ment med Barnas Turlag, DNT Oslo. Nærmere 700 
deltakere var innom arrangementet og deltok bl.a. i 
natursti, skileik, sledekjøring med hest og bålkos med 
pinnebrødsteiking. Turbo var også ivrig deltaker.

Høstens Kom deg ut-arrangement,  første søndag i 
september, samlet  nærmere 500 deltakere i flott høst-
vær. Leik i apparater på naturens premisser, natursti 
og utlodning var populære aktiviteter. Arrangementets 
store attraksjon var Predator X (pilosaur), nærmest 
en forhistorisk krokodille, leid inn for anledningen fra 
Naturhistorisk museum. Denne fryktinngytende skap-
ningen, riktignok i plast, 5 meter høy, 15 meter lang og 
7 meter brei, ble frydefullt mottatt av begeistrede barn.

Siden arrangementet ble kombinert med offisiell åpn-
ing av Nedre Gupu, spanderte kommunen pølser og 
pinnebrød til alle frammøtte. 
Leder i DNT Oslo og Omegn, Siri Hatlen og varaord-
fører i Bærum, Ole Kristian Udnes foretok den off-
isielle åpningen av Nedre Gupu. Turbo deltok også.

Begge Kom deg ut-arrangementene i 2013 må betrak-
tes som svært vellykkete.

Opptur

OPPTUR er et landsdekkende turarrangement i mai 
for alle 8. klassinger som ønsker å delta. For skolene 
i Asker og Bærum startet turen også i år fra Hvalstad 
stasjon, om Grosetkollen til Nedre Gupu. Tilbaketuren 
om Semsvannet til Hvalstad.

Arrangementet var i samarbeid med Asker Turlag og 
DNT Ung på den måten at Asker hadde ansvar for 
start/mål, Bærum for arrangementet på Nedre Gupu, 
og DNT Ung sørget for kunngjøring, påmelding og 
transport.

Ekstern representasjon og møtevirksomhet

Bærum Turlag har vært representert blant annet på 
følgende møter, konferanser og arrangementer:

Asker Turlag              Årsmøte
Asker Turlag              Møte om samarbeidsprosjekter
Bærum idrettsråd         Skiskytteranlegg på Franskleiv
Bærum kommune        Partnerskap for folkehelse
Bærum kommune:       Eldredagen på Kalvøya
Bærum kommune        Eldredagen i kulturhuset
Bærum kommune        Sjøholmen/friluftsliv ved kysten
Bærum kommune        Nedre Gupu
Bærum kommune        Sandvika by 10 år
Bærum natur- og friluftsråd Årsmøte
DNT Oslo og Omegn   Årsmøte
DNT Oslo og Omegn   Handlingsplanen
DNT v/Barnas Turlag   Samarbeid på Sæteren gård
DNT Oslo og Omegn   Seniorgruppa
Fossum IF, o-gruppa    Presentasjon av turlaget
Venstre i Bærum          Miljøprisen 2013

Miljøprisen til Venstre i Bærum ble tildelt Bærum Tur-
lag for arbeidet med å fremme det enkle frluftslivet i 
Bærum.  Prisen var på kr. 5000.-, medfølgende diplom 
som er hengt opp på Nedre Gupu.

Kurs

Det er i løpet av året utdannet 12 nye turledere. Disse 
har fullført det såkalte nærturlederkurset som også 
inkluderer ambassadørkurset.  Fem av disse har deltatt 
på DNT Oslos kurs på Kobberhaughytta i Nordmarka. 
Syv tok kurset i regi av Bærum Turlag som ble holdt på  
Nedre Gupu i Vestmarka. Disse er innlemmet i Bærum 
Turlags turlederstab og vil etter hvert lede egne turer.

Samarbeid

Bærum Turlag har i løpet av året utviklet et godt 
samarbeid med andre organisasjoner og offentlige 
myndigheter. Her nevnes DNT Oslo og Omegn (inklu-
sive Barnas Turlag på Sæteren gård), Bærum kom-
mune, Asker Turlag og Ringerike Turistforening. Et 
samarbeid ble også innledet med orienteringsklubber 
(flaggsprettklubbene og Fossum IF) og ViVil (idrettsla-
get for funksjonshemmede i Bærum).
I næringslivet har vi en samarbeidsavtale med Bull Ski 
& Kajakk.

Barnas Turlag

I 2013 var det totalt annonsert 26 arrangementer 
for barn i Bærum Turlags program. Dette er en økn-
ing på 6 turer (23 %) sammenlignet med året før. 
14 av turene ble gjennomført i egen regi og 12 i regi 
av Barnas Turlag i DNT Oslo. Kom deg ut-dagene og 
Opptur ble også i 2013 gjennomført med stor suksess 
og mange deltakere. Kanskje det var den prehistoriske 
skapningen som fikk folk ut av sofaen og opp til Nedre 
Gupu? 

Klatrearrangementene vi hadde på Holmen klatresent-
er falt tydeligvis i smak hos mange, og disse gjentar vi i 
2014. Ellers kan vi nevne vinterturen til Bergsprekken 
og Isslottet som hadde omkring 120 deltakere. Denne 
turen gjentas også i 2014. Turen til Gaustatoppen i år 
var en kjempehyggelig tur, men med moderat oppslut-
ning. Vi tar konsekvensen av dette og har i årets pro-
gram ikke satt opp helgeturer bortsett fra pinseturen. 
Derimot satser vi på en ekstremsporthelg på Sæteren 
gård med masse artige aktiviteter og overnatting i 
lavvo. 

Generelt kan vi si etter to år med Barnas Turlag 
Bærum, at vi har funnet en grei balanse når det gjelder 
antall og type aktiviteter/arrangementer. I 2014 prøver 
vi oss for første gang på noen arrangementer som 
tidligere var gjennomført av DNT Oslo sentralt. Dette 
gjelder aktivitetene ski- og akedag, isfiske ved Kalvøya 
og Finn frem-dagen. 

Media

I pressen har Budstikka vært turlagets viktigste sa-
marbeidspartner. Vi har et utmerket samarbeid med 
avisa og har fått bred dekning på mange av våre ar-
rangementer og turer. Blant mye nevnes her Kom deg 
ut-dagen i februar og september og frisklivsprosjektet 
i samarbeid med Bærum kommune. Av enkeltturer, 
blant mange, kan nevnes topptur til Vidvangen med 
Liv Arnesen, kulturvandringer i Dæliområdet, langs 
Lysakerelva og på Lagåsen.  Turlederkurset på Nedre 
Gupu fikk også behørig omtale.

I tillegg er samtlige turer og arrangementer blitt 
bekjentgjort i Hva skjer-spalten i Budstikka.

Vi har også ved flere anledninger fått fyldig og god 
omtale i Bærumsavisen.
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Nedre  Gupu

Husmannsplassen Nedre Gupu i Vestmarka fikk på 
initiativ av Bærum Turlag sin offisielle åpning på Kom 
deg ut-dagen 1. september. Stedet er satt i stand av 
Bærum kommune for flere millioner kroner.  Åpnin-
gen ble foretatt ved høytidelig snorklipping av Siri 
Hatlen, leder i DNT Oslo og Omegn og varaordfører i 
Bærum Ole Kristian Udnes. 

Åpningen markerte også inngåelsen av samar-
beidsavtalen mellom kommunen og turlaget som inne-
bærer at turlaget har tilsyn med stedet og får disponere 
plassen gratis etter inngått avtale.

Bærum Turlag bruker stedet til arrangementer (Kom 
deg ut-dagen og Opptur), møtevirksomhet, kurs og so-
siale sammenkomster. Når turlagets styre ikke bruker 
sin avtalte tid, kan stedet brukes vederlagsfritt av våre 
medlemmer. Framgangsmåte for bruk vil bli kunngjort 
på våre hjemmesider i løpet av 2014.
Skilt med logoen til DNT Oslo/v Bærum Turlag er 
skrudd opp på veggen ved siden av inngangsdøra. 

Sæteren gård

Bærum Turlag ønsker å bruke Sæteren gård til møter 
og arrangementer. Av slike aktiviteter i 2013 kan 
nevnes Kom deg ut-dagen i februar. Vår aktivitet på 
Sæteren høsten 2013 har vært liten, først og fremst 
på grunn av byggearbeidene som for tiden foregår på 
stedet.
Bærum Turlag ønsker i framtida å ta Sæteren gård i 
bruk for møter og arrangementer. Vi ønsker også å 
bidra ved Barnas Turlags arrangementer på gården.

Stiplan og stirydding

Arbeidet med å knytte stirydding og stimerking i mark-
ene i Bærum Turlags nedslagsområde er inne i en god 
prosess. Dette foregår nå som et  samarbeid mellom 
rutegruppa i DNT Oslo og Omegn og Bærum Turlag.

Det er utarbeidet en stiplan for Bærumsmarka  som 
har fått godkjenning av rutegruppa i DNT. Stiplanen 
vil være retningsgivende for hvilke stier som de kom-
mende årene vil bli nedlagt, og hvilke som vil bli 
nyetablert. Vedlikehold og rydding i det eksisterende 
stinettet vil bli opprettholdt. 
 
I løpet av året har det foregått mye bra arbeid med ved-
likehold av stiene på Krokskogen sør og i Vestmarka 
nord. Vi er også i god gang med å etablere en sti-
ryddingsgjeng i Kolsås/Dælivannområdet.

Økonomi
Inntekter
Lagets inntekter har i hovedsak bestått av andel av 
medlemsavgift fra DNT Oslo og Omegn for medlem-
mer bosatt i Bærum, i alt kr. 305 063.-. I tillegg har 
Bærum Turlag fått overført midler fra Bærum kom-
mune på kr. 43.500.-. Tildeling av Bærum Venstres 
miljøpris var på kr. 5000.-.

Utgifter
Våre største utgifter er knyttet til lønnskostnader og 
produksjon og utsendelse av turprogram.

Bortsett fra lønnet sekretær i 25 % stilling gjøres alt 
arbeid i Bærum Turlag på dugnad, og det påløper 
minimalt med utgifter. Alle turer og arrangementer er 
gratis for deltakerne. I de tilfellene det er kostnader, 
dekker Bærum Turlag disse over driftsbudsjettet.

Det vises for øvrig til de enkelte poster oppført i regn-
skapet for Bærum Turlag for 2012 (se vedlegg).
Rapport fra stiryddergruppene

Bærum, 25. mars 2013
Styret i Bærum Turlag

Einar Skage Andersen
Styreleder

Tor-Hermann Næss

Johan Fegri

Liv Frøysaa Moe

Christian FuchsAndreas Eriksen Gunhild Holmen
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Sæteren Gård eies og drives av DNT Oslo og Omegn, og det er helt naturlig at flere av Bærum Turlags 
arrangementer for barn foregår her.

Høydepunkter i Marka
Bærum Turlag har et variert turprogram med turer til mange kjente og mindre kjente perler i Marka.

Kulturvandring Vandring på veier og stier med historisk innslag av lokalkjente guider.

Nedre Gupu er et nytt og flott anlegg for friluftsliv i Vestmarka, en snau kilometer på god sti fra parkering-
splassen på Franskleiv. Stedet eies av Bærum kommune.
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 Rapport fra stiryddergruppene

Røa Seniors

Deltakere
Gruppa har bestått av Ole Riiber (leder), Per Thron-
sen, Helge Johan Torjuul-Sørensen, Gunnar Haugen, 
Knut Adeler, Jone Strømme, Nils Kittilsen, Erik Godell 
og Carl Christian Ribe.  Rolf Eric Toverud og Christian 
Børs Lind har ved anledninger deltatt i gruppa.

Vedlikehold og rydding
Gruppa har ansvar for følgende stier: 
a) Nordli-Skytterkollen, b) Fossum lysløype-Østern-
vannssvingen, c) Østernvannssvingen-Skytterkollen, 
d) Østernvannssvingen-Pistolbanen, e) Skytterkollen-
Brunkollen, inkl. Skuta, f) Brunkollveien-Haslumseter, 
g) Haslumseter-Brunkollen, h) Brunkollen-Nygård. i) 
Nygård-Skytterkollen, j) Østernvann-Abbortjern, k) 
Skrubsdal-Merraskallen, l) Triungsvannveien-rundt 
nordenden av Abbortjern til Merraskallstien.

Følgende arbeid er utført:
Vedlikehold av blåmerking: a), b), c), d).
Gangbaner: flere steder i), j), l).
Merkestokker enkelte steder d), j).

Dugnadstimer
Det er nedlagt om lag 120 timer dugnad.

Planer for 2014 
Opprettholde og forbedre stiene vi har nevnt ovenfor 
hvilket vil kreve gangbane på sti i) rett nord for Lund 
og muligens også like før Nygård.

Annet
Bærum Turlag bør arbeide for å skaffe tillatelse til å 
merke fra Haga parkering til Sæteren og fra Anker-
veien til Lund. Det er også viktig å få lagt en gangbane 
langs østsiden av Dælivann på grunn av stor trafikk 
og betydelig skade på naturen ved at tråkket går i stor 
bredde.

Fossumgjengen

Innledning
I løpet av året har vi gjennomført en rekke dugnader 
med vedlikehold av stier: merking, drenering og gang-
baner, kvisting og fjerning av vindfall. Videre har vi 
gjort et betydelig arbeid med å sjekke skilt og foreslå 
endringer på disse, og i tillegg har vi gjennomført 
mange utskiftinger ute i skogen. Endelig har vi gjen-
nomført mye synfaring, både for å overvåke behovene 
for vedlikehold og for å lete etter, synfare og legge fram 
forslag til noen nye stier og nedlegging av noen gamle.  
Vi anslår ca. 170 dugnadstimer i skogen og ca. 100 
timer til synfaring og til arbeidet med stiplan, skiltplan 
og skiltbestilling.
Alle disse aktivitetene er beskrevet nærmere neden-
for. Vi har også tatt med noen kommentarer om 
aktuelle problemstillinger når det gjelder «blåstiene» i 
Bærumsmarka. 

Deltakere
Gruppa har bestått av Svein Lie (leder), Bjørn Berre, 
Erling Ihle, Knut Sem, Eivind Atle Olsen, Bjarne Vik, 
Leo Randa, Inge Paxal og Bjørn Næss. 

Vedlikehold og rydding
I alt er årets stiarbeid anslått til ca.100 arbeidstimer, 
i hovedsak i form av regelmessige dugnader på man-
dager (kl. 10-14). Det har særlig dreid seg om kvisting, 
fjerning av vindfall, og spesielt har det vært et stort 
arbeid med legging av en stor gangbane. De viktigste 
punktene er listet opp nedenfor:
- Rydding (og en del nymerking) av stiene Gråse-
terveien- Fløyta, Vensåsseter (fra kryss med skiløypa).
- Tjæregrashøgda, Fløytemyra– Bogstadvann, Lysløypa-
Østernvann.
- Rydding av noen store vindfall nord for Tjære-
grashøgda og på strekningene Østernvann-Haslumse-
ter i tillegg til flere mindre vindfall.
- Et stort arbeid (fire mann, tre dager) med å legge 
gangbane ved Rognlivann langs stien til Vensåsseter. 
Utskifting av skilt.

Bærumsmarka
Områdeleder: Rolf Eric Toverud

I alt har vi skiftet ut 44 skilt i områdene Fossum- 
Østernvann og Østernvannssvingen-Skytter- kollen-
Brunkollen. Vi har i alt vurdert ca. 80 skilt, og 33 skilt 
er fjernet. Noen skilt er endret, og noen skilt er helt 
nye slik at i dag er det ca. 55 skilt i de nevnte om-
rådene. Dette arbeidet er også utført på dugnadsbasis i 
et omfang av omtrent 70 arbeidstimer. I dette arbeidet 
har vi, i henhold til instrukser, satt opp skiltstolper og 
festet skiltene til disse. Stolpene er hentet fra lageret 
på Sæteren, og vi har hatt god nytte av den innkjøpte 
stolpedriveren når vi satte opp stolpene. 

Synfaring og planlegging
Dette arbeidet er i hovedsak utført av Bjørn Berre og 
Svein Lie og utgjør i alt omkring 100 arbeidstimer. 
Delvis har det dreid seg om hyppige turer med synfar-
ing av stier og skilt, og delvis har det handlet om å 
systematisere observasjonene og planlegge tiltak. Flere 
forslag til endringer og nyetablering av stier er utredet.
Den største innsatsen i tillegg til dugnadene har i år 
dreid seg om en grundig planlegging av utskifting av 
skilt (se ovenfor). Premissene har delvis vært ønsket 
korrigering av avstander, i og med at nøyaktige mål-  
inger med GPS nå er blitt tilgjengelig. Videre er det 
flere av de gamle «til-stedene» som ikke lenger anses 
som naturlige (f.eks. Muren, Eiksmarka) mens andre 
(f.eks. Sæteren, Vensåsseter) er blitt viktigere i og med 
DNTs engasjement. I dette arbeidet har vi forsøkt å 
bygge mest mulig på konsistente regler for avstander 
og valg av «til-steder». Vi har også, i tråd med anbefa-
linger fra DNT, lagt vekt på å redusere antall skilt uten 
svekking av viktig informasjon. Vi har nå en helhetlig 
oversikt for over flere år å kunne gjennomføre ønsket 
utskifting av skilt i hele Bærumsmarka.  

Dugnadstimer
Det er nedlagt omkring 270 dugnadstimer

Røa Juniors

Stiryddingsgruppe
Jan Herstad, Kristian Løvenskiold, Christian Børs Lind 
(leder) Dag Lindbäck-Larsen, Jon Fougner, Jon Fodstad 
og Nils Johan Aulie.

Vedlikehold og rydding 
Mye av arbeidet har vært konsentrert om “Bogstadvan-
net rundt”.  Nye gangbaner er lagt på tre forskjellige 
steder + utskifting av eksisterende.  Ny bro er bygget 
over bekk nordvest for Tangen gård. Her fikk vi god 
bærehjelp av Ole Riibers gruppe (Røa seniors). Gam-
mel svillebro var delvis i oppløsing med store hull, 
dekket av mose og annen vegetasjon, noe som repre-
senterer en fare ved fortsatt bruk.  På bro over kløft 
vest for Kråka er også fundament + deler av dekket 
reparert og skiftet ut. I tillegg er hele strekningen fra 
Fossum bro frem til kjøreveien inn til Bjørnsgard ry-
ddet og blåfargen frisket opp. I nordvestre hjørne hvor 
stien går helt ned til Bogstadvannet, er merkingen et 
lite stykke ført opp på parallell sti for å unngå meget 
våt og sølete strekning. Stien som starter ved enden 
av veien fra Årnes syd for Blekkevann retning Ab-
bortjern, går over en myrstrekning. Her er det lagt ut 
nye gangbroer + reparasjon av eksisterende. Stien fra 
Årnes mot Abbortjern vest for Tangenåsen er omlagt 
for å følge interessant steinrekke over liten kolle. Ny 
blåmerking er foretatt på hele ruten + rydding over 
hogstfelt.
I tillegg er det gjort forberedende arbeider på sti vest 
for nytt gjerde ved Årnes i forbindelse med planlagt 
gjenåpning av sti “Sørkedalen på langs”.

Synfaring
En trasé fra Årnes til Skansebakken og videre til møtet 
med blåmerket sti fra Skrubbdal over Merraskallen til 
Abbortjern er synfart. Detaljerte veivalg vil bli innteg-
net på kart og foreslått for DNT Oslo og Omegn.

I forbindelse med blåmerket sti “Bogstadvannet 
rundt”, er forslag til omlegging på Oslosiden synfart.   
Dette for å skape en fornuftig helhet av denne ruten.

Dugnadstimer
Det er nedlagt 129 dugnadstimer.

Planer for 2014
Hvis ny trasè fra Årnes nordover langs Sørkedalen (se 
Synfaring) blir godkjent, vil dette kreve mange dug-
nadstimer.  Et annet prosjekt er stien mellom Triungs-
vann og Eiksbakkhytta.
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Bærumsmarka vest

Stiryddingsgruppe
Rolf Eric Toverud (områdeleder Bærumsmarka), Hans 
Petter Sundsbak og Olav Kjell Sagen.

Vedlikehold og rydding
Arbeidsområdet har i hovedsak vært den vestlige 
delen av Bærumsmarka med inngang fra Stein gård/
Øverland og med Lommedalsveien til By, Tobonn og 
Rognlivann som vestgrense. I tillegg er noe arbeid 
blitt utført i Kolsås/Dæhlivann-området. Arbeidet har 
vært rydding av stier samt fjerning av vindfall. Det er 
fortsatt mye tørt virke langs en del stier. Gangbanene 
syd for Nygård mot Sæteren måtte på plass efter at de 
store nedbørsmengdene gjorde at Sæterbekken flom-
met inn over jordene.

Områdeleder har også brukt mye tid på Jørgenhytta 
ved Sørsetra. Ny gruppeleder for Kolsås/Dæhlivann  
området er Erik Arnkværn, som får med seg Øystein 
Larbøl som medhjelper. 

Dugnadstimer
Det er nedlagt 88 dugnadstimer.

Vestmarka nord  
Områdeleder: Hans Jacob Bakke.

Stiryddingsgruppe
Gruppa har bestått av Hans Jacob Bakke, Einar Hoff og 
Aagot Bakke.

Vedlikehold og rydding
Mesteparten av innsatsen har gått med til vanlig 
vedlikehold med rydding, merking og fjerning av noen 
vindfall.  Lagt ned noen rajer på to våte områder nord 
for toppen av Haveråsen.
Stien fra Rustan til Godtland/topp Syljudalen ble 
besluttet nedlagt i 2012.  På vårparten i år ble alle 
merker overmalt med gråmaling, noen skilt fjernet og 
deler av enkelte skilt ble overmalt med grønnmaling. 
Har fjernet/malt over gamle blåmerker langs gang-
veien fra Kirkerud over dalen til Kolsås. 
Samtlige stier er gått over minst én gang. Alle stier er 
i god, brukbar stand. Total lengde på stiene er ca. 47 
km. Det er 116 skilt i området fordelt på 55 skiltpunk-
ter.

Dugnadstimer
Det er nedlagt 179 dugnadstimer. 

Annet
En klopp over Urselva  ca 0,5 km øst for Svartvann er 
på nytt tatt av vårflommen. Kloppen er ikke fornyet. 
Det er mulig å passere når vannføringen ikke er for 
stor. På et punkt i Skoslitern, ca 0,2 km opp fra bun-
nen, er understøttelsen under tømmerveien rast ut. 
Stien anses å være farlig på dette punktet og en del 
av stiens bredde er avsperret. Fortsatt er det minst 
en meter fri passasje inn mot fjellet så det er lett å 
komme forbi. Grunneieren på Lindeberget har lagt 
stien utenom gjerdet på vestsiden. Dette er OK, men 
innebærer at det er slutt på å slå seg ned på vollen for å 
spise niste. 

Krokskogen sør
Områdeleder:Håkon Breivik Myhr.

Stiryddingsgruppe
Tanja Storløkken, Ole Kristoffersen, Andreas Eriksen, 
Erik Arnkværn, Paul Barthel og Hans Petter Brevik.

Vedlikehold og rydding
I løpet av året er det foretatt rydding av 45 km sti. Det 
er synfart 49 km, og det er merket 6 km. Videre har 
vi hatt skiltdugnad i området Sollihøgda nord der det 
er satt opp 20 staker, 29 nye skilt på 17 skiltpunkter, 
pluss gamle skilt og pekere.

Dugnadstimer
Det er nedlagt 140 dugnadstimer.

Dugnad i Bærum Turlag
Det drives et utstrakt arbeid med vedlikehold, merking av stier, og det gjennomføres store arrangementer 
som Kom deg ut- dagen, Opptur m.fl. Alt dette gjøres av velvillige medlemmer som stiller opp med dug-
nadsinnsats.
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Hovedmål

Bærum Turlags hovedaktivitet skal være knyttet til 
turer og aktiviteter der det legges vekt på det enkle 
friluftslivet.

Bærum Turlag skal være en toneangivende folke-
helseaktør blant de frivillige organisasjonene i 
Bærum.

Delmål

Delmål 1: 
Avtale om «partnerskap for folkehelse» med 
Bærum kommune
Bærum Turlag vil ta kontakt med den politiske og ad-
ministrative ledelse i Bærum kommune med sikte på å 
utvikle en avtale om «partnerskap for folkehelse».

Delmål 2: 
Arbeidshjelp
Turlaget vil arbeide for at man innen utløpet av 2015 
har fast arbeidshjelp i minst halv stilling. Arbeidssted 
bør være DNT Oslo og Omegns kontorfellesskap i 
Storgata 3.

Delmål 3: 
Utdanning av turledere
50 personer skal ha fullført grunnleggende 
turlederkurs etter følgende plan:
2013 høst 10 turledere
2014  20 turledere (10 vår og 10 høst)
2015  20 turledere (10 vår og 10 høst)
I alt 50 turledere. Utdanninga følger DNTs norm.

Turlederkurs kan holdes på Nedre Gupu, Sæteren, 
Kobberhaughytta, Studentenes friluftssentrum m.fl.
Turlederkurset er gratis dersom man påtar seg minst 
fire turer i løpet av to år etter at kurset er gjennomført. 
Turledere som påtar seg turer får, gratis turlederjakke.

Delmål 4: 
Medlemsverving
Bærum Turlag har i dag omkring 9500 medlemmer. 
Det er et mål at laget innen utgangen av 2015 skal ha 
passert 10 500 medlemmer. Dette søkes oppnådd blant 
annet ved informasjon om laget på våre egne turer og 
arrangementer. Vi vil også presentere oss med infor-
masjonsstand på arrangementer i offentlig og privat 

regi; så som seniordager, byfester, «sentrumsdager» 
o.l.

Delmål 5: 
Barnas Turlag Bærum
Bærum Turlag ønsker å videreutvikle Barnas Turlag 
Bærums aktiviteter for barn. Dette bør skje i samar-
beid med Barnas Turlag på Sæteren gård. 

Delmål 6: 
Stiryddergrupper
Bærum Turlag ønsker å ha stiryddergrupper i skogom-
rådene som ligger i Bærum kommune og nabokom-
muner der det er naturlig. Følgende områder ønskes 
dekket: Bærumsmarka, Kolsås/Dælivannområdet, 
Vestmarka nord og Krokskogen sør.
Bærum Turlag ønsker å være høringsinstans når DNT 
Oslo og Omegn skal utnevne nye områdesjefer for 
områdene Bærum Turlag har tatt ansvar for. 
Det holdes kurs i stirydding og merking som følger 
DNT Oslo og Omegns norm for slikt arbeid.

Delmål 7: 
Øke lagets inntekter
Bærum Turlag vil arbeide for å øke medlemstilskud-
det fra DNT Oslo og Omegn. Vi vil også arbeide for å 
øke de kommunale tilskuddene til drift og prosjekter 
(f.eks. merking og rydding av stier). Lagets inntekter 
søkes økt gjennom annonser i turprogram, turhefter 
og andre publikasjoner. Vi vil  undersøke på mulighe-
tene for drifts- og prosjektstøtte gjennom fond, leg-
ater og stiftelser. Bærum Turlag ønsker å få del i den 
såkalte grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. 

Delmål 8: 
Hyttetilsyn
Det er ønskelig at medlemmer i Bærum Turlag har 
hyttetilsyn på hyttene som naturlig ligger innenfor 
Bærum Turlags interesseområde. Vi tenker da på 
Mustadkroken, Jørgenhytta, Myrsetra og Prestehytta 
som alle ligger på Krokskogen.

Delmål 9: 
Hytter
Bærum Turlag vil arbeide for at Vensåsseter på over-
gangen mellom Bærumsmarka og Krokskogen blir 
tilgjengelig som ny ubetjent hytte i DNT-systemet.

Delmål 10 
Faste arrangementer

Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet med DNT 
Oslo og Omegn og Asker Turlag om arrangementene 
som Kom deg ut-dagen og Opptur. 
Nedre Gupu i Vestmarka vil være et naturlig møtested 
for flere av våre arrangementer.
Bærum Turlag ønsker også å utvikle et eget stort, fast 
turarrangement i året.
Delmål 11 
Trilleturer
Bærum Turlag vil etablere trillegrupper med turledere 
til forskjellige turmål i nærområdene.

Delmål 12 
Bærum Turlag langs kysten
Bærum Turlag ønsker å utvikle et tur- og aktivitet-
stilbud langs kysten og på øyene i Bærum som også 
inkluder ungdom.
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Turer og kurs
Type arrangement Åpne arr. (2) Turpostturer (3) Medlemsmøter Totalt

Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs
Antall arrangementer 51 1 54 0 1 6 1 114

Antall deltakere 1122 11 908 0 10 4070 60 6181

Totalt antall "deltakerdager" (5) 1132 22 948 0 10 4070 60 6242

Dugnad (4)
Komité / 
styrearbeid

Feltarbeid Turleder / 
Inst.

Annet Totalt (1) "Voksne" er turer for alle med turleder / koordinator

(2) Åpne arrangementer er både for medlemmer og ikke-medlemmer (Kom deg ut, Opptur etc.)
Antall aktiviteter 31 50 73           154

(3) Turpostturer, turer med poster med registrering - f.eks. i en bok

Antall deltakere 50 63 166 279 (4) Dugnad inkluderer
- Styre- og komitéarbeid
- Ulønnet kontorarbeid (turinfo, IT, etc)

Antall timer totalt 1257 1057 1214 3528 - Feltarbeid på hytter og ruter
(Sammenlagt timeantall for alle deltakerene) - Turledelse og instruksjon

(5) Deltakerdager = (antall deltakere * antall dager) for hver tur.
Eksempel:  8 deltakere på tur i 3 dager = 24 deltakerdager
Eksempel: 100 deltakere på arrangement i en dag = 100 deltakerdager.
Til sammen gir de to overnevnte aktivitetene 24 + 100 = 124 deltakerdager.

MERK: Deltakerdager kan IKKE regnes ut ved å ta summen av antall dager
og så multiplisere med summen av antall deltakere.
I eksemplet over ville vi da fått (3+1) dager * (8+100) deltakere = 4*108 = 432.
Dette blir feil!

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior Fjellsport

Statistikk turer og kurs 2013
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