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

Medlemskontingent og 
bidrag fra det offentlige og 
samarbeidspartnere er avgjørende 
for å opprettholde driften

Gjennomføringsevnen er sterk 
med bakgrunn i den unike 
dugnadsånden

MEDLEMSOMRÅDET TIL DNT SØR
Den Norske Turistforening, DNT, er et 
forbund av selvstendige medlemsforeninger 
og turlag som er medlem 
av DNT. 

DNT Sør er den sydligste og syvende 
største av de 57 medlemsforeningene som 
utgjør DNT. Medlemmer som bor i de tolv 
Vest-Agder-kommunene Farsund, Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnardal, 
Mandal, Lindesnes, Søgne, Songdalen, 
Vennesla og Kristiansand, samt de syv 
Aust-Agder-kommunene Lillesand, Birkenes, 
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle 
og Bykle tilhører vår forening. I tillegg 
er Kvinen i Sirdal. Følgelig er nevnte 
kommuner også DNT Sørs geografiske 
arbeidsområde.

DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord 
og Oppland Turistforening, mot øst 
til Aust-Agder Turistforening og mot 
nord-vest til Stavanger Turistforening.
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dnt sørs orGaNIsasJoN
6 576  MEDLEMMEr

årsMØtE

DNt sørs administrasjon

Hytter og løyper 
ansv. Mie Kaasa

tursenter og butikk 
ansv. Mette Olsson

prosjekter Fellestjenester

råD

stYrE

Daglig leder
Marit Sølsnæs 

aktiviteter, skole og kurs 
ansv. Per Thomas Skaanes
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- Vi har gått fra å være en fjellorganisasjon for de spreke til å bli en turorganisasjon for folk flest. 
Vi ønsker at stadig flere skal få oppleve hvor fantastisk det er å bruke naturen, sier generalsekretær 
kristin krohn devold.

Dette støtter vi fullt ut etter det som har vært et fantastisk jubileumsår for vår forening. Gjennom 125 år og helt tilbake til 
5. januar 1887, har vår forening bidratt til å få folk til å gå tur i hverdagen. – Meget gode tiltak for helsen. Vi kan vise til økt 
deltakelse på våre aktiviteter, økt belegg på våre hytter og en ørliten omsetningsøkning i vårt tursenter og butikk. tusen takk til 
alle som har bidratt!

Vi har jobbet godt med å synliggjøre at vårt friluftstilbud har eksistert i 125 år. Både for markeringens skyld, det må være lov å 
feire, og for å skape ekstra oppmerksomhet rundt våre aktiviteter hos media og befolkningen i våre nærområder. Bredden i vårt 
turtilbud og utvidelsen av vårt nedslagsfelt ble styrket i 2012 med opprettelsen av Barnas turlag Mandal. Velkommen på laget!

Vår kjerneaktivitet ligger i hele sørlandets felles nærområde. setesdalsheiene. å kunne gå fra hytte til hytte langt inne på fjellet 
er et unikt tilbud til befolkningen. DNt som frivillig organisasjon med sterk dugnadsvilje og gjennomføringsevne blir nok ikke 
konkurranseutsatt med det første. Men vi håper at vi kan reise et større spleiselag med offentlige og private virksomheter til 
DNt sørs hyttefond slik at vi kan opprettholde både kvalitet og tilgjengelighet på hyttene. Dugnadsgjengen vår står klar til 
innsats!

takk for et givende 2012 og velkommen til å slå følge med oss i 2013.

Marit Sølsnæs

daglig leder

Fra FJELL tIL 
NÆroMråDEr

dnt sør er del av den norske turistforening. Vår viktigste oppgave er 
å bidra til å få enda flere mennesker ut på tur.

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 fellesturer og 
medlemsmøter, danne nye turgrupper som er aldersbestemt eller i henhold til 
ferdighetsnivå og kompetanse, eller med utgangspunkt i de lokale, geografiske 
rammer.

VIsJoN

DNts visjon naturopplevelser for livet er styrende for all virksomhet i vår 
organisasjon.

VErDIEr

DNts verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud. 
Verdiene, som vi lett kan huske som “stIEN”, er:

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

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

målområde 1: medlemmer

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.

> status 2012 (status 2011 i parentes):
6 576 medlemmer (6 514)
650 deltakere på nasjonale turdager (450)
1200 deltakere på opptur for 8. trinn (900)
5 Barnas turlag (4)
2 DNt Ung-grupper (2)
2 DNt senior-grupper (2)
1 DNt Fjellsport (1)
8 skolebesøk (7) 

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 2012 (status 2011 i parentes): 
8 537 gjestedøgn (7547)
6 254 deltakere på aktiviteter (5 444)
160 gjennomførte aktiviteter (153)
13 hytter med 300 senger (13 / 300)
250 km turløyper sommer (250)
210 km kvistede løyper vinter (210)
2 av 5 løyper ble re-kvistet i 2012

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 2012: 
2 høringsuttalelser gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF) 
3 Høringsuttalelser fra DNt sør direkte 
Følger DNts retningslinjer for hytte 

Er “Miljøfyrtårn” for kontoret
Benytter mest mulig naturkvist 35 % (54 %) 
oppfordrer til mest mulig samkjøring og benyttelse av offentlig 
transport til fellesturer og dugnad, samt optimalisere vare-
transport til hyttene
opplyser om allemannsretten og allemannsplikt (kurs og 
aktivitetsdager til skoler og barnehager, Kom Deg Ut-dagen, 
opptur for 8. trinn)

målområde 4: organisasJon

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. 

> status 2012: 
4 årsverk og 4 ansatte
6 årsverk fordelt på 120 frivillige 
tilgang på 35 utdannede turledere i DNt
Indikatorer for turekspert:
53 000 besøkende på dntsor.no (55 000)
Butikkomsetning jevnt over 1 million årlig 

målområde 5: kommUnikasJon

Kommunikasjonen skal synliggjøre den samfunnsmessige 
betydningen av foreningens arbeid, bevare den sterke merke-
varen 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 2012 (status 2011 i parentes): 
117 ganger i media (110)
727 Likes på facebook (254)
37 turforslag i Ut.no registrert av egne medlemmer (0)
6000 turprogram Kom Deg Ut
3 Nyheter på dntsor.no pr. uke (3)
12 Nyhetsbrev (12)
45 % registrerte mailadresser (29 %)
Distribusjon av årsrapport i alle kommuner og 
fylkeskommuner m.v.

MåLoMråDEr

medlemsUtVikling

Vi setter stor pris på de positive tilbakemeldingene vi får fra 
våre gjester, fotturistene i fjellet eller i kystleden, og de som 
deltar på våre turer, kurs og arrangementer. 

Det startet som “foreningen til Fremme for turisttrafikken 
i Christianssand og omland” 5. januar 1887 – med 62 
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av 
125-årsjubiléet i 2012 teller DNt sørs medlemmer 
6 576 i alt.

DNt sørs medlemsutvikling viser en positiv trend, og 
medlemstallet har økt med 7,8 % de siste fem årene. Vi 
registrerer en svak økning fra 2011 til 2012 på 62 (1 %). 
Denne oppgangen består av en netto avgang på 907 mot en 
tilgang på 969. 

medlemsutvikling 1887 – 2012

NØKKELtaLL
MEDLEM

Vi registrer nye medlemmer som følge av våre aktiviteter 
i nærområdene, nå seneste år i Mandal ettersom vi 
etablerte Barnas turlag der. skolesatsingen og økt tilbud i 
seniorgruppa bidrar positivt på medlemstallet.

Utvikling medlemstall, gjestedøgn og deltakelse ved turer, 
kurs og arrangementer siste seks år

Noen er idealistiske eller verdibaserte medlemmer som 
føler tilknytning til norske verdier og ønsker å støtte 
turistforeningens viktige oppgave for fellesskapet. 

andre er bruksorientert. Nye medlemskap tegnes ofte når 
noen ønsker sin første fjelltur. Når flere velger ikke å gå 
fotturer i fjellet dersom forholdene oppleves for dårlige pga. 
vær, værmelding eller manglende snø, kan dette gi seg direkte 
utslag i tapte medlemskap (både avgang og færre som melder 
seg inn første gang). 

Denne «risikoen» dempes av turistforeningens økte 
satsing på turtilbud i nærområdene, og gjennom kurs og 
kompetanseheving i skole, i utvikling av nye tilbud som 
folkehelse tur på dagtid eller overnattingstilbud gjennom 
Kystled sør. 

andelen medlemmer innenfor den enkelte kategori 
følger landsgjennomsnittet ganske tett. Majoriteten av 
DNts medlemmer er “hovedmedlem”, dernest utgjør 
“husstandsmedlem” den nest største gruppen. 
DNt sør har en noe større andel innenfor “honnør” 
og “skoleungdom”, men noe mindre innenfor “barn” 
i forhold til landsgjennomsnittet. 

Fra 2011 til 2012 registrerte vi en netto avgang i 
hovedmedlem slik som vi registrerte i 2011. Honnør, 
husstand og skoleungdom 13-26 år har en netto tilgang, 
mens barn under 13 år og livsvarige medlemmer ligger på 
samme nivå som året før.

medlemskategorier dnt sør 2012
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KoMMUNIKasJoN

125-åringen dnt sør

Den største kommunikasjonssaken i 2012 var jubileumsåret. 
Jubileumsåret ble markert med flotte publikasjoner i media, 
egen jubileumsutstilling med rollups på vandring rundt 
omkring i våre kommuner, egen jubileumsfilm og egen 
jubileumsfest. 

om historien

«Det var i den tida byen skrev navnet Christianssand med Ch 
og dobbel «s». For 125 år siden, 5. januar 1887,
startet det opp. Daværende borgermester– for det het 
det den gang – Caspar Cappelen smith hadde holdt et 
foredrag i Christianssand Handelsforening som handlet 
om «turistvesenet». Han var opptatt av å legge forholdene 
bedre til rette for turister som kom til byen. Det ble nedsatt 
en komité som skulle arbeide med saken og det endte opp 
med at Christianssand og oplands turistforening, Cot, så 
dagens lys», begynner vår faste skribent i Boligmagasinet, 
tidligere daglig leder Harald Flå. Med 62 medlemmer på 
stiftelsestidspunktet var foreningen godt i gang.

sammen med øvrige herrer i vår historiekomité har Flå 
gjenskapt historien i tekst og publikasjoner, med dikt og med 
sang på interne tilstelninger og fremskaffet billedmateriale 
til jubileumsutstillingen i samarbeid med setesdalsmuseet. 
Flotte artikler er fremholdt med sikker penn og unike bilder, 
blant annet tatt av den legendariske august abrahamson, som 
i sin tid også var redaktør i Fædrelandsvennen. Vi er stolte av 
at «Viten» i Fædrelandsvennen viet to sider til historien vår 
i tidlig februarutgave, og at Kristiansands avis kastet lys på 
jubileumsfesten i november. 

Jubileumsutstilling
Vi syntes jubileumsåret fortjente sin egen vandreutstilling 
om historien vår. til dette fikk vi støtte fra Vest-agder 
fylkeskommune, setesdal regionråd, Kristiansand kommune 
og åseral kommune. Én av to serier «rollups» har vandret fra 
biblioteket på Evje og oppover setesdal, med utstillinger på 
Hovden, i Valle og i Bygland, mens den andre startet på Minne 
i åseral og fant veien sydover mot Kristiansand Folkebibliotek 
og Kristiansand Katedralskole Gimle. således har mange 
kunnet glede seg over utstillingen, sett og lært litt og kanskje 
blitt motivert til å gå mer på tur. Utstillingen fortsetter sin 
vandring utover i 2013.

Jubileumsfilm
DNt sørs jubileumsfilm ble laget i samarbeid med 
filmstudenter fra Gimlekollen Mediesenter. Filmen viser et 
stort spekter av turer, kurs og arrangementer som både DNt-
medlemmer og andre friluftsinteresserte deltar på. Filmen er 
distribuert på Youtube (DNt sør), web-side, Facebook m.v. 
og ble vist på jubileumsfesten i november.

Jubileumsfest 15. november
219 festkledde, turentusiastiske mennesker fant veien til 
Klubbens selskapslokaler i Kristiansand. En egen festkomité 
organiserte festen. Kirsten Bråthen Berg og dattera sigrid 
sang vakre toner, leikarringen BUL danset, jubileumsfilmen 
ble vist og historiekomitéen ved Harald Flå, svein Egil Eidet 
og Jan Erik Hallandvik bidro med historielesing, dikt på rim 
og sang. Vi satte stor pris på at generalsekretær Kristin Krohn 
Devold deltok og bidro med sin svært engasjerende tale.
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interne kanaler

Det viktigste uttalte kommunikasjonsmålet på nasjonalt 
og regionalt nivå er målet om å registrere 20 nærturer fra 
hver kommune i Ut.no. Det er åpent for alle å legge inn 
turforslag. Mot å legge inn 1 turforslag i Ut.no med egen 
login fra DNt sør, får man 1 Kvikk Lunsj. Dette har resultert 
i at ni personer har lagt ut 37 turforslag til nå, hvor de fleste 
er i nærområdene. spesielt fremheves Marnardal med 
svært mange nye turforslag. - Dette er en ypperlig måte å 
synliggjøre alle våre kommuner på!

Vi distribuerer vårt eget nyhetsbrev til ca. 3000 mailadresser, 
sender pressemeldinger til media, skoler, øvrige kontakter og 
samarbeidspartnere, og publiserer informasjon på facebook. 
Vi oppmuntrer andre til å linke til våre sider og bruke vår 
informasjon videre.

antall klikk på dntsor.no ligger rimelig stabilt de siste årene, 
i 2012 på 53 000. turbloggen er endret til seniorbloggen, 
hvor seniorene er flittige til å legge ut bilder og korte 
rapporter om alle deres turer. Facebooksiden har tatt seg 
opp og nådde 727 “venner” ved årets slutt. Daglig leder 
har twitter- og linkedin-konto. Forbedringsområdet er i 
det vesentlige å benytte Youtube, styrke informasjonen som 
brukerne etterspør (turforslag fra a til å, fra døra hjemme til 
rundturen i setesdalsheiene osv.), sørge for god dataflyt i egne 
kanaler og Ut.no, og i tillegg bidra til å gjøre alle til gode 
ambassadører. alle DNt sørs hytter og løyper har fått en flott 
presentasjon i dnt årbok 2012, “Dine hytter, del 2. sør for 
Jotunheimen”. Et godt resultat av et velfungerende samarbeid 
mellom DNts redaksjon og vår administrasjon.

Utvikling dntsor.no – antall klikk pr. måned

5 10 15 20 25 30 35 40

radio/tv

Film Youtube

annonser

“på torvet”

red. omtale 

synlighet i de enkelte medier og magasiner: 
117 ganger totalt (110 totalt i 2011).

aViser
Fædrelandsvennen 12 artikler, 25 ganger “på torvet”, 

23 annonser
setesdølen 5 artikler, 4 annonser
sørlandsavisen 5 artikler
Kristiansand avis 3 artikler, 2 annonser
moisund.com 2 artikler
ts-avisen 2 artikler
Lindesnes avis 1 artikkel, 2 annonser
sornett.no 1 artikkel
radio og tV  
radio sør 3 intervju
NrK sørlandet 6 intervjuer, 2 artikler
NrK riksdekkende 1 intervju
magasiner  
skauposten 4 artikler, 4 annonser
Boligmagasinet 3 artikler
Fjell og Vidde 1 artikkel, 1 annonse
absolutt Kristiansand 1 artikkel, 1 annonse
Norske 
Bransjemagasinet

1 artikkel, 1 annonse

Uia-katalog 1 artikkel, 1 annonse
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(ekskl. sosiale medier, publikasjoner andres web-steder) 

synlighet i eksterne kanaler - samlet antall   

eksterne kanaler

aviser og radio / tV kontakter gjerne DNt sør for å få 
informasjon om sikkerhet i fjellet, føreforhold, hvordan pakke 
sekken, tips til bekledning på fjellet og i nærområdene, om 
endringer i turisttrafikken i setesdalsheiene osv. DNt sør ble 
viet god spalteplass i Fædrelandsvennens bilag «setesdal».

registrert synlighet i eksterne kanaler er i alt 117 ganger 
i året som gikk, dette er noe over fjoråret. særskilt nevnes 
fædrelandsvennens “på torvet” som har bidratt mye til at 
DNt sør får så høy synlighet. riksdekkende tV intervjuet 
DNt sør om utrygge isforhold i fjellet.

Vi legger ut informasjon om våre turer i aktuelle 
“kalendere” som fvn.no/kristiansand.no’s kulturkalender, 
visitkrs.no’s kalender, kommuners web-kalendere, 
reiselivsdestinasjoner, kristiansand orienteringsklubb, 
Christianssand klatreklubb, otrail.no osv. og en rekke flere 
“linker” i varierende grad til dntsor.no. 

Web-kalendere og andre “linkere” er ikke med i tellingen 
nedenfor.
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sikkerhet og hms på turer og arrangementer
risikovurdering av planlagte turer og aktiviteter er del av 
rutinene. Vi gjennomfører risikovurdering på alle fellesturer, 
turdager, basecamper og overnattingsturer. Kontinuerlig 
evaluering av utformingen på risikovurderingsskjemaene 
pågår. Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer, 
dette gjelder DNt Fjellsport og Fellesturer.

Et eksempel fra risikovurderingsskjema: 

risikomoment hvor/ hva kan skje? tiltak for å forhindre uhell
Deltakere i 
dårlig form

Hele turgruppa blir 
forsinket.  Fare for 
mørke (se nedenfor).

turleder forsikrer seg om  - i for-
kant av turen – at alle deltakerne 
har relevant turerfaring og har den 
nødvendige kondisjon.  (Denne 
turen er ikke spesielt krevende 
– 3 staver.)

Forfrysninger Hele turen/
turdeltaker(e) er ikke 
i stand til å gå videre. 
Fare for varige skader 
på kroppsdeler. 

Hvis lav temperatur og/eller sterk 
vind: observere turdeltakerne 
underveis. spørsmål jevnlig til 
deltakerne om ev smerter i tær/
fingre. om nødvendig stoppe for å 
ordne med oppvarming.

Fare for 
snøskred

Bratte partier/ 
snøskred utløses og 
en eller flere turdel-
takere forsvinner i 
snømassene. stor fare 
for liv og helse.

Undersøke ev skredfare i 
turområdet. Unngå skredutsatte 
skråninger.
turleder sørger for å ha med 
søkestenger og at alle deltakerne 
har snøspader med.

Fare for å gå 
gjennom isen 
på islagte vann.

Islagte vann/
Drukning.  
Forfrysninger.

Undersøke istykkelse på vann som 
skal krysses.  Unngå usikre vann, 
elveos, elvemunninger og andre 
usikre områder. Hoftebelte og 
brystreim på sekken åpnes.

DNt sentralt har utarbeidet gode retningslinjer.

branntilsyn
Det har vært branntilsyn på Lakkenstova av Mandal Brannvesen 
og setesdal Brannvesen har sjekket Bossbu, svartenut, Øyuvsbu. 
Inge tjøm har kontrollert brannslukningsapparatene og 
brannvarslerne på alle hyttene. seriekoblet brannvarsling er 

sIKKErHEt oG MILJØ

Mange tiltak er satt i verk på hyttene i setesdalsheiene, 
som blant annet:
> Kildesortering av søppel.
> Brannsikkerhet.
> redusert transport av utstyr og ved til hyttene med scooter 
 og helikopter. alt blir loggført. Helikoptertransport til 
 Gaukhei er redusert med 1 (én) flygning pr år.
> Hovedrengjøring av hyttene er beskrevet og satt på årlig 
 sjekkliste til tillitsvalgte.
> Naturkvist er innført fra 2009 og er godkjent av sVr/
 statens Naturoppsyn med at det kvistes med bambus på 
 steder der det er skog, resten med naturkvist.

Grunnen til at Miljøsertifisering ikke er sluttført er at det er 
vanskelig å få registrert alle detaljer i forhold til hva systemet 
krever. Mottaksapparatet for søppel er heller ikke tilfredsstillende. 
Dette temaet er tatt opp på nasjonale hyttedriftsmøter i 
DNt flere ganger, og mange foreninger etterlyser et enklere 
rapporteringssystem for DNts hytter. Det koster også 
forholdsmessig mye pr år å ha ”Miljøstempelet” på hver hytte. 

fjernet og enkeltvarslere montert. Kravet er endret og sikkerheten 
blir bedre med denne enkle løsningen, hvor besøkende kan skifte 
batterier selv.

I mangel på sikringsbu på stavskar og svartenut ble 
hovedhyttene nevnte steder stengt for overnatting i vinter fram 
til 1. juni. Dette er iht brann- og eksplosjonsvernloven om at 
avsidesliggende overnattingssteder skal ha reservebyggverk. 
DNt sør har planer om å sette opp sikringsbuer nevnte 
steder primo 2013. Inntil sikringsbuer er på plass, fungerer 
hovedhyttene som «nødbuer» som det framgår på DNts 
kvistekartet 2013.

statens Naturoppsyn (sNo)/setesdal Vesthei og 
ryfylkeheiane Landskapsvernområde (sVr)
sNo sjekker hyttene når de er på befaring i området, 
og gir oss en melding ved feil og mangler.

DNt sør har en fortløpende informasjonsutveksling 
med både sNo og sVr. 

forum for natur og friluftsliv (fnf)
DNt sør er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv i 
agder. Dette er et samarbeidsnettverk mellom natur- 
og friluftsorganisasjoner i aust-agder og Vest-agder. 
Etableringen av FNF er et samarbeidsnettverk mellom 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FrIFo), Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL) og samarbeidsrådet for naturvernsaker 
(srN). 

FNF jobber blant annet for at natur- og friluftsinteresser 
blir ivaretatt i aktuelle saker.

miljøsertifisering
DNt sørs kontor og tursenter i Kirkegata 15, Kristiansand, ble 
Miljøfyrtårnsertifisert i 2006.  arbeidet med å miljøsertifisere 
hyttene startet opp i april 2007 sammen med aril Vatland, 
sørlandskonsult, men arbeidet er ikke sluttført. Mie Kaasa og 
Lars Helge Brunborg jobber videre med dette i 2013.
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  Bambus       Naturkvist

Utviklingen i naturkvist til vintermerking skifter noe i takt med 
tilgangen av produsenter av naturkvist.

Utvikling av naturkvist kontra bambus
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gå fra hYtte til hYtte

DNt sør legger forholdene til rette for turglede og opphold 
der vi bygger, driver og vedlikeholder turisthytter samt merker 
og rydder løyper i vårt kjerneområde setesdal Vesthei, og vi 
knytter oss til samarbeidspartnere som tilrettelegger for turer 
og opphold når det er aktuelt.

250 kilometer tilrettelagte turløyper og 12 hytter står 
klare til å ta i mot våre gjester i setesdalsheiene. 210 km 
kvistede løyper trygger fremkommeligheten om vinteren. 
setesdalsheiene er kjent som det sydligste høyfjellsområdet 
i landet, vakkert og attraktivt sommer som vinter, med urørte 
fjell, hei- og fjellskogsområder mellom 800-1400 moh – ikke 
langt fra sørlandskysten. og ved sørlandskysten, i kystleden, 
kan vi friste med overnattingshytte på tømmerstø. 

I alt 300 senger tilbys våre medlemmer og øvrige gjester. 
I tillegg har vi styrket vårt medlemstilbud med Grønningen fyr 
gjennom en egen samarbeidsavtale med Bragdøya Kystlag.  

HYttEr oG LØYpEr

I alt har DNt sør driftsansvaret for 13 hytter. på tømmerstø 
har DNt sør en vedlikeholdsavtale med Kristiansand 
kommune. Vi kan benytte to enheter; en hovedhytte og et 
anneks, med i alt 12 sengeplasser. Vi regner disse to enhetene 
i sum som én hytte når vi omtaler “antall hytter”. DNt sør har 
hytter fordelt på seks kommuner: Bykle, Valle og Bygland i 
setesdal, samt åseral, sirdal og Kristiansand.

hytter - senger - gjestedøgn i våre hyttekommuner

I 2012 erfarte vi en oppgang på 11 % i gjestedøgn på 
fjellhyttene våre og en økning på ca 47 % på tømmerstø. 
13 % beleggsøkning totalt.

Vintersesongen økte med 20 % og sommersesongen 10 %, 
målt i gjestedøgn.

Vinterforholdene stabiliserte seg sent, samtidig som at 
påsken kom først da våren var godt i gang. Det var lite snø i 
påskefjellet, og svært lite besøk på våre hytter.

til tross for stadig dystre værmeldinger for fjellet i sommer-
sesongen, reiste folk allikevel til fjells. Det var økning i 
besøkende både i juli og august, og september var en såkalt 
normalmåned. Beleggsprosenten (dvs. gjestedøgn i forhold 
til total sengekapasitet) er på 21 % i feriemånedene juli og 
august. Dette viser at vi har mye ledig kapasitet i høysesongen. 

endring gjestedøgn fordelt på vinter- og sommertrafikk 
(endringer fra år til år)
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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. Ferie og fritid i fjellet er sesongbetont og 
væravhengig. Det vi må konsentrere oss om, er å tilrettelegge 
for et godt tilbud av løyper og hytter, levere kvalitet, trygge 
forholdene best mulig og formidle verdien av å gå i fjellet.

DNt sør fungerer som egen veileder i friluftsliv når vi holder 
kurs og aktivitetsdager på flere skoler. Dette fører også til 
økning i skolebesøk ved våre hytter. Lakkenstova, Øyuvsbu, 
Bjørnevasshytta og Gaukhei egner seg godt til større grupper. 
Bjørnevasshytta har f eks 87 % grupper av totalt belegg, og 
Lakkenstova 27,5 %.

av overnattingsstatistikken fremgår det at det er klare og 
naturlige svingninger i gjestestrømmen i fjellet. Dette gir vår 
forening en viss grad av “risiko” som vi må ta høyde for i vår 
planlegging av aktiviteter.

Utvikling samlet gjestedøgn. gjennomsnitt 8 900 
gjestedøgn i langtidsperioden 1997-2012.

dnt sørs hyttestatistikk siste femårsperiode
hytte 2008 2009 2010 2011 2012
Gaukhei  1 639  1 544  1 552  1 166  1 003 
Josephsbu  530  429  392  309  324 
tjønndalen  90  215  155  177  198 
sloaros  716  755  738  613  713 
Øyuvsbu  1 383  1 543  1 714  1 500  1 689 
Bossbu  657  970  701  600  559 
svartenut  571  464  899  481  683 
Bjørnevasshytta  395  352  1 106  857  794 
stavskar  310  283  314  311  311 
Håheller  238  289  244  232  222 
tømmerstø  -    -    110  364  534 
Kvinen  616  687  504  469  260 
Lakkenstova  816  797  944  468  1 247 
sum gjestedøgn  7 961  8 328  9 373  7 547  8 537 

DNt sØrs HYttEr

 Ubetjent = hytte uten proviant
 Selvbetjent = hytte med proviant
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FRA HYTTE TIL HYTTE 
I SETESDALSHEIENE

sloaros
1045 moh – 26 senger

stavskar
994 moh – 9 senger

svartenut
975 moh – 20 senger

håheller
894 moh – 9 senger

tjønndalen
700 moh – 6 senger

kvinen
720 moh – 37 senger

tømmerstø
15 moh - 12 senger

bjørnevasshytta
820 moh – 32 senger

bossbu
1030 moh – 28 senger

øyuvsbu
933 moh - 34 senger

gaukhei
840 moh – 41 senger

Josephsbu
900 moh – 20 senger

lakkenstova
845 moh – 36 senger
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aKtIVItEtEr 

Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turgleden 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. særskilt satsing på Barnas turlag, samt 
kurs og aktiviteter i ungdomsskole, videregående skole og 
universitetsutdanning bidrar til økt friluftsinteresse og gode 
ferdigheter til å mestre å være ute i naturen.

6 254 er registrerte deltakertall ved all aktivitet i løpet av 
2012, en økning på 15 % totalt. opptur for 8. trinn har en 
økning alene på 300 deltakere. 

ser vi bort fra DNt senior og tur på Dagtid, har vi et 
deltakerantall på 3 572, en økning på 21 % fra i fjor. 
seniorturene registreres med 2 449 deltakere i 2012, en 
økning på 6 % totalt. og tur på Dagtid med 233 deltakere, 
29 % mer enn året før. 

Barne- og ungdomsarbeidet er støttet av Vest-agder 
Fylkeskommune og Frifond-midler.

sommerløyper som ble remerket i 2012
> pytten - Gaukhei
> Gaukhei – Øyuvsbu (fortsetter i 2013)
> Øyuvsbu – Håheller
> Borteli – Gaukhei
> svartenut – Bossbu
> Bossbu – Kringlevatn
> Øyuvsbu – tjønndalen (nesten ferdig, fortsetter 2013)
> Bjørnevass – stavenes (Bykle)

Vinterkvisting 
Kvistingen var ferdig til skolens vinterferie i uke 8. 
Løypene ble kvistet med noe naturkvist, men hovedvekt med 
bambus. Grunnen til at naturkvist ikke ble benyttet i stor grad 
var tilgjengeligheten av denne type kvist. Noen hadde noe 
igjen fra året før, og ola B. Berg laget sine egne naturkvister 
for strekningen Berg – stavskar – Bossbu - svartenut.

transport
Vintertransporten med scooter av utstyr, gass og proviant til 
hyttene ble utført av lokale grunneiere. proviant og utstyr til 
Gaukhei i forbindelse med betjentperioden i juli og august ble 
fraktet inn med helikopter.

Båttransporten over Langevatn (Ljosland) ble opprettholdt i 
2012 av Frank Flodquist. svært viktig for å lette adkomsten 
fra Ljosland til Gaukhei.

gaukhei betjent
Hytta var betjent fra 6. juli til 26. august. servering av 
3-retters middag med suppe, middager fra Matbørsen og 
egenprodusert, samt desserter. Frokost og niste/termos. 

Øl- og vinservering. Vertskapet har fått utrolig mange 
hyggelige tilbakemeldinger om hvor godt folk er tatt imot på 
Gaukhei denne sommeren. Det har vært enkel administrasjon 
med vertskap som har vært der hele perioden bortsett fra den 
siste helgen.

Vedlikehold

renoveringsprosjekt øyuvsbu
Hovedhytta ble renovert med nytt kjøkken og nye sofabenker 
i stue. Vegg og gulv på hemsen ble malt.

Mål: Gjøre hytta mer attraktiv for gjestene etter forslag fra 
studenter på Westerdal school of Communication, 
oslo i prosjektet «Bli med inn/ hytta jeg aldri glemmer».

Følgende er utført:
> Nye benker i stuen under vinduene mot vest.
> Nytt kjøkken med benkeplater, under- og overskap.
> Beiset tak og vegger på loftet, og malt gulvet.
> Malt vinduene hvite utvendig.
> Flyttet utvendig dør til hunderommet og blendet denne.  
 Ny dør fra innsiden.

dugnadsprisen
Dugnadsprisen 2012 ble overrakt på dugnadsfesten 
5. februar 2013 og tildelt Bjørn Brandtzæg. Han har vært 
prosjektleder for renoveringer og nybygginger på hytter fra 
2009, Bjørnevasshytta 2009, Gaukhei 2010, Lakkenstova 
2011, Bossbu er ferdig prosjektert i 2012. 
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Utvikling deltakelse samlet aktiviteter
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barnas tUrlag

Barnas turlag er DNt sør sitt tilbud til alle barn og deres 
voksne turkamerater. Vi arrangerer dagsturer i nærområdet, 
og lengre turer med overnatting i hytte eller lavvo. Barnas 
turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning framfor 
tilbakelagt distanse. 

Vi har Barnas turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand, 
Vågsbygd, søgne, Vennesla og Mandal. Barnas turlag Mandal 
er nytt av året.

aktiviteter   
23 turer, både lokale dagsturer og overnattingsturer.

Dagsturer  
20 søndagsturer med gjennomsnittlig 36 deltakere.

Overnattingsturer   
skitur, Bjørnevasshytta 17. – 19. februar med 19 deltakere. 
st. Hans tur, Øyuvsbu 22. – 24. juni med 18 deltakere. 
Fjelleir for 10 - 12-åringer, Øyuvsbu 25. - 28. juni med 
20 deltakere.

dnt Ung

DNt Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNt Ung 
13-16 år eller DNt Ung 17-26 år. passer for dem som liker 
å dra på tur og oppleve naturen sammen med likesinnede på 
samme alder. programmet byr på et bredt utvalg av aktiviteter, 
så her var det noe for enhver smak i 2012. 

Overnattingsturer
3 turer ble arrangert i 2012; Kitekurs på rauland i 
samarbeid med telemark turistforening. Med 3 deltakere 
fra DNt sør. Basecamp Hav, Bragdøya, 6. – 9. august 
med 22 deltakere og Newton Camp, Bjørnevasshytta 
1. – 3. oktober med 14 deltakere.

deltakelse dnt Ung inkl. opptur, base Camp hav og 
newton Camp 

opptur
Nasjonal turdag for 8. klassinger, 9. mai. 1200 elever 
fra 12 skoler i Kristiansand gikk en rundtur i Jegersberg på 
10 km, via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter 
underveis; vardebygging, gjetteoppgaver, smerteterskel - 
oppgave med klesklyper i ansiktet. Vi takker for samarbeid 
og bidrag fra Midt-agder friluftsråd.

newton Camp
I samarbeid med Universitetet i agder og tekna fortsatte vi 
konseptet for ungdom i alderen 13 – 16 år. Utgangspunktet 
var en lærerik aktivitetscamp med fokus på naturfag utendørs. 
arenaen for vår camp ble Bjørnevasshytta i Valle i setesdal 
i høstferien. Campen samlet 14 positive ungdommer som 
ble engasjert i prosjektet med å bygge sine egne frakteskuter 
med seil som drivkraft. DNt sør la også til rette for en rekke 
aktiviteter; kanopadling, matlaging på bål, ulike ”71 grader 
nord” aktiviteter i gruppevis konkurranse. siste dag ble det 
kanotur og topptur til strandenuten. seks studenter fra Uia 
hadde ansvar for den naturfaglige biten. Vi ønsker å arrangere 
Newton Camp også i 2013.

basecamp hav
andre året med dette prosjektet i 2012. Vi fikk 22 ivrige 
deltakere med fra hele sør-Norge regionen (Kongsberg, 
oslo, Bergen, stavanger, Mandal og Kristiansand). Campen 
hadde sin base på Bragdøya i Kristiansand hvor vi arrangerte 
en rekke aktiviteter; fjellklatring, kajakk, kano, snorkling, 
brettseiling og stand Up paddle. andre populære aktiviteter 
var kino og karaokekveld i nyoppusset villa inne ved 
thaulows Hus. I tillegg hadde vi en spennende konkurranse i 
skjærgårdsorientering med luftige svev i taubaner. Vi avsluttet 
med en fantastisk overnattingstur til Grønningen i sommerens 
flotteste vær!

Vi takker Bragdøya Kystlag for flott hjelp og samarbeid 
vedrørende denne campen. Vi gleder oss til Basecamp Hav 
2013 med enda flere deltakere.
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fellestUrer

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller 
vinter. alt er tilrettelagt med reiserute, beskrivelse og turleder 
inkludert. 

Utvikling deltakelse ved dnt sørs fellesturer
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aktiviteter
8 gjennomførte turer med i alt 86 deltakere. 
Dette er en økning fra 2011 på 59 %!

turer som «trekanten i trollheimen», «Vårens nest vakreste» 
fra Haukeliseter til Hovden, «Fottur på Folgefonna» eller 
«augusttur til Gaukhei» er svært populære.

Vi er glad for å ha blåst liv i leiren og fått flere med på tur 
sammen. Vi gir oss ikke der, men fortsetter markedsføringen 
av dette tilbudet i 2013.

dnt fJellsport

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

Utvikling deltakelse ved dnt fjellsport
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aktiviteter
9 turer, totalt 127 deltakere, 13 deltakere i gjennomsnitt 
på turene. Betraktelig høyere deltakertall på turene 
enn i fjor. positiv utvikling med nytt interimsstyre på 
plass. Høydepunktet i DNt Fjellsport sør var i 2012 
topptursamlingen på Bjørnevasshytta i februar. Hele 60 
deltakere møtte opp for testing av diverse toppturutstyr, 
kursing i bratt friluftsliv og guida toppturer på aust- og 
Vestheia.

DNt sør Fjellsport har arrangert fjellskitur ved sloaros, 
topptursamling på Bjørnevasshytta, fjellskitur blant Vest-
agders høyeste topper, påsketur i Jotunheimen, havkajakktur 
fra risør, skitur på Folgefonna, kanotur på Femunden, 
topptur ved Haukeliseter og topptur i åseral med avslutning.

dnt padling

DNt sør har fortsatt utviklingen av egen padlegruppe. 
Vi er nå oppe i 95 registrerte navn. DNt sør tar imot tur- og 
aktivitetstips fra deltakerne og formidler dette i padlegruppa 
og på facebook. ambisjonen er å knytte padleinteresserte 
medlemmer sammen og få flere til å drive med kano og 
kajakk.

DNt sør leier ut to havkajakker som ligger på tømmerstø. 
Disse kajakkene kan leies av hyttegjestene på tømmerstø 
eller av DNt-medlemmer.

samarbeidet med ogge Gjesteheim og padleorienteringen 
på ogge fortsatte også i 2012. Deltagelsen var omtrent 
som fjoråret. Det mest gledelige er at vi har hatt solid økning 
av skoleklasser som benytter dette konseptet. Vi har solgt 
klassesett med kart og stemplingskort til Kristiansand 
Katedralskole Gimle, Friluftsliv på Uia og to ungdomskoler.

Fokus på høyfjellspadling fortsatte også i 2012, med utlån/
utleie av kanoer både ved Gaukhei og i kanobu ved søre 
Monsvann.
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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. 2012 var et jubileumsår også 
for seniorgruppene i DNt sør. De har holdt på i 20 år, og vi 
gratulerer!

Dette året ble det gjennomført 67 turer og arrangementer, og 
hvis man teller alle deltakerne på alle turene så er tallet oppe i 
2449! Dette er 6 % flere enn i 2011.

styret i senior i
svein Johanson (leder), Grete Lyng (nestleder), Britt austrud, 
torjus Bygland, roar Dokmo, Jorunn G. Håland, Berit s. 
Nielsen, åse G. ryen, olav strisland, per Øen

styret i senior ii
arnhild sangvik (leder), Edel romø, Øigun svenning

aktiviteter
65 dagsturer med 2 386 deltakere
tur til syd-Koster 2.-4. mai, 51 deltakere
Fjelltur til Lakkenstova 19.-21. juni, 12 deltakere
senior I har også i år vært på besøk i Grimstad og Mandal, 
samt at Mandalsgruppa var invitert med på tur i Helleviga i 
september.

Utvikling deltakelse i dnt senior
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nasJonale tUrdager

En fersk undersøkelse gjort i aftenposten viser til at friluftsliv er 
noe av det viktigste for norsk kultur. DNt ønsker å sørge for at 
friluftsliv som kultur bringes videre fra generasjon til generasjon. 
Her er Kom Deg Ut- dagene i februar og september viktige 
virkemidler. I 2012 deltok nesten 50 000 mennesker på de 
nasjonale turdagene når vi ser hele landet under ett.

Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk rundt 650 deltakere, 
10 % av alle deltakere gjennom et helt år. Dette er en nasjonal 
turdag, et viktig signalarrangement som foregår i hele landet 
første søndag i februar og første søndag i september - hvert 
år. Vårt vinterarrangement var på Høgås i Evje og Hornnes og 
høstarrangementet på Bragdøya i Kristiansand. Deltakere får 
bli med på mange morsomme friluftsaktiviteter – kanskje for 
første gang?!  

på Høgås var fokuset å legge til rette en variert vinter-
aktivitetsdag med aktiviteter og kurs for alle aldere. 
Vi hadde skiskyting med rifler, trugetur, kurs i skiteknikk, 
barneskirenn, natursti, guidet topptur, matstasjon på vei inn 
med boller, vaffelsalg, opptente griller og informasjonsstand 
med medlemsverving. Vi hadde flott samarbeid med  
sport 1 Evje som hjalp alle deltakere med å smøre ski på vei 
inn til arenaen. otra IL hjalp oss med leie av skiskyterrifler og 
løypepreparering. 

turdagen på Bragdøya hadde fokus på friluftsaktiviteter 
knyttet opp mot kystkultur. Deltakerne kunne prøve seg 
på robåter, seiling, kanopadling, orienteringsløp, natursti, 
hesteskokasting, stylteløp, boccia, fjellklatring, toving med 
villsaugarn, spikkekurs, turinformasjon med medlemsverving. 
Bragdøya Kystlag er en viktig samarbeidspartner hvor de 
hjelper med utlån av utstyr, kulturomvisning i thaulows Hus 
og holder åpen kafe i saltebua. 
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Kurs i DNt sør gir deg mulighet til å få økt trygghet og 
kompetanse når du er på tur. Vi tilbyr en rekke kurs innen 
friluftsliv; kart og kompass, Gps, førstehjelp, skismørekurs, 
kajakkpadling og turlederkurs, for å nevne noe. Vi arrangerer 
også kurs for grupper, skoler og bedrifter på bestilling.

formidling i skolen (skoleprosJektet)

Innenfor skoleprosjektet tilbyr vi kurs for lærere, har infostand 
på sørlandsk lærerstevne, arrangerer opptUr for alle 
ungdomskoler i Kristiansandsregionen, drar på skolebesøk 
for å informere om DNt sørs aktiviteter og arrangerer 
aktivitetsdager på aktuelle ungdomsskoler. 

samarbeidet med Kristiansand Katedralskole Gimle 
(KKG) har fortsatt også i 2012. De har opprettet friluftsliv 
fordypning i 3. klasse. Vi samarbeider tett med lærerne, 
kvalitetssikrer turene som arrangeres av skolen og tilbyr 
sommerturlederkurs. 

Vi jobber hele tiden for å tilrettelegge flere av våre hytter 
slik at de er godt egnet for besøk av skoleklasser. Det er 
meget gledelig at vi har hatt en solid økning med besøk av 
skoleklasser på våre hytter.

Fagsjef per thomas skaanes er representert i styringsgruppa 
for skolesatsing i DNt sentralt. skoleprosjektet støttes av 
Vest-agder fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, 
og Frifond-midler (overskuddsmidler fra Norsk tipping).

skoletUrer i setesdalsheiene

Mange skoler legger opp til skoleturer til setesdalsheiene 
og besøker våre hytter med et eller flere overnattingsdøgn. 

Vi synes det er givende når skoler ringer og forhører seg om 
hyttene er ledige for klasseturer. Det er god spredning i hvilke 
kommuner som sender skoleklasser av gårde til fjells. 

Gode eksempler fra Kristiansand er Uia, Kristiansand 
Katedralskole Gimle (KKG), samfundet skole, Vardåsen 
skole, steinerskolen, Grim skole, solholmen skole. 
Videre eksempler fra Bygland med Bygland skule, åseral 
med Kyrkjebygd skule, Bykle med Bykle Videregående 
skole, arendal med roligheten skole, Larvik med Brunla 

sKoLE oG KUrs

Ungdomsskole. Vi registrerer også speidergrupper og 
menigheter fra både Birkenes, Høvåg (Lillesand) og Øyestad 
(arendal).

kUrs 

Vi har gjennomført flere kurs i løpet av året. Førstehjelpskurs 
for turledere, skismørekurs, Gps-kurs og grunnkurs i 
kajakkpadling var fulltegnet og i så måte mest populære. 
Det samme var yogakurset på Bjørnevasshytta i april, 
med fulltegnet kurs. For medlemmer ble det i 2012 arrangert 
13 kurs med i alt 148 deltakere.

Vi arrangerer egne turlederkurs; dvs. ambassadørkurs, 
grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs og 
vinterturlederkurs. Dette gjennomføres annethvert år, sist 
i 2010 og vi gjennomførte kursrekken igjen i 2012. Vår 
turlederbase (barn, ungdom, fellestur sommer og fellestur 
vinter, klatring, bre etc.) består nå av ca. 35 personer.

Viktig fokus i 2012 var satsingen på å utdanne nye turledere. 
parallelt med at vi arrangerte et fulltegnet turlederkurs 
gjennomførte vi også et kick-off arrangement hvor mange 
av turlederne ble med på idémyldring til turprogrammet 
for 2013. Dette gjorde vi sammen med dugnadsfolk og 
seniorgruppa. Dette skapte en god fellesskapsfølelse mellom 
turlederne og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at 
turlederne satte pris på å bli inkludert 
i planleggingsprosessen.

samlet kursaktivitet i 2012:

> sommerturlederkurs for 3. klasse på Kristiansand 
 Katedralskole Gimle – ble ikke utdannet noen 
 godkjente elever.
> 5 skolebesøk på ungdomsskoler
> 3 skolebesøk på videregående skole
> opptUr for 8. klassinger, 1200 deltakere
> stand på sørlandsk lærerstevne i oktober.
> Førstehjelpskurs, skismørekurs, Gps-kurs, 
 kajakkurs, yogakurs, kart og kompass-kurs, varde/
 merke kurs og sikkerhetskurs for vinterpadling.
> 1 møte i styringsgruppe i DNt sentralt
> ambassadørkurs, grunnleggende turlederkurs 
 og sommerturlederkurs.
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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. Vi opplever at stadig flere «ikke-medlemmer» 
kommer innom oss, og veldig ofte går ut igjen som DNt-
medlem etter en god handel.

I tursenteret finner du sørlandets største utvalg av turkart, i 
tillegg til bekledning og turutstyr fra anerkjente leverandører. 
Vi er kjent for god service, og rådene vi gir er basert på lang 
erfaring og grundig testing av utstyr. En relativt liten butikk 
med under 1,5 million i omsetning kan ikke ha det samme 
vareutvalget som de store, hvilket krever en grundig vurdering 
av de varene som velges ut.

DNt sør er medlem av DNts varesamarbeid, som sammen 
kommer fram til velbegrunnede vareinnkjøp og gode 
innkjøpsavtaler. Dette gjør at medlemmene våre kan nyte 
godt av gunstige medlemsrabatter.  Deltagerne i samarbeidet 
møtes to ganger i året for å treffe leverandører, planlegge 
innkjøp og dele erfaringer. Vi markedsfører oss felles i Fjell og 
Vidde med annonse tre ganger i året.

Nytt i 2012 er at nettbutikken, som administreres av 
DNt oslo og omegn, nå er en felles nettbutikk for alle 

Vi samarbeider med Folkehelse i agder om tilbudet tur på 
Dagtid, og med offentlig sektor, fond, stiftelser og andre 
frivillige organisasjoner i utviklingsprosjekter som Kystled sør.

folkehelse

DNt tar samfunnsansvar og styrker sitt folkehelsearbeid for 
å nå ut til enda flere. Friluftsliv er en av nøklene til et godt og 
bærekraftig folkehelsearbeid, og vi oppfordrer det offentlige 
til å bruke DNt i folkehelsearbeidet. to av tre som ønsker å bli 
mer aktive, vil bruke friluftslivet for å oppnå dette. 

tUr på dagtid

I 2012 kan vi vise til 33 turer med 233 deltakerdager. Vi 
arrangerer tur i Kristiansand én gang pr uke. Her er det åpent 
for alle som har lyst og tid, eller går på tur som en naturlig 
oppfølging av grønn resept fra kommunen. aktiviteten støttes 
av Folkehelse i agder (Kristiansand kommune), Vest-agder 
Fylkeskommune og Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. 

ovenfor har vi beskrevet ett enkelt prosjekt under fanen 
Folkehelse som får støtte fra det offentlige. Det er likevel 
verdt å merke seg at all satsing på friluftsliv er et viktig ledd 
i å styrke folkehelsen. Her bidrar DNt med apparatet. 
Eksempelvis med alt fra tilrettelegging av infrastruktur i fjellet, 
til turgrupper lokalt, sosiale fellesskap i dugnadslagene og 
samarbeid med virksomheter som har ansatte og et bredt 
nettverk. DNt når ut til de store massene gjennom et attraktivt 
tilbud, systematisk arbeid og samarbeid med andre. 

Hvert steg gir folkehelse. Vi ønsker å styrke samarbeidet 
med lag og forening, kommuner og fylkeskommuner, og 

tUrsENtEr oG BUtIKK prosJEKtEr

lokalforeningene som er med i samarbeidet. Her finnes 
det meste av vareutvalget som selges i butikkene til de 
største foreningene, og alle medlemmer kan handle med 
rabatt. overskuddet blir fordelt mellom foreningene etter 
medlemstall. 

Utvikling omsetning i butikk, eks mva

virksomheter i hele vårt medlemsområde for å kunne finne de 
aktiviteter som styrker folkehelsen.

kYstled sør 

DNt sør hadde koordineringsansvaret i utviklingsprosjektet 
Kystled sør for tredje og siste år i prosjektperioden. De to 
første årene av treårsperioden fra 2010-2012 ble støttet 
av Cultiva, med tillegg av Vest-agder Fylkeskommune og det 
interregionale prosjektet «Fremtidskyster» i 2011 og 2012. 
De viktigste oppgavene i prosjektet er felles markedsføring, 
nettverksbygging og kompetanseheving. Konkrete eksempler 
er egen brosjyre for Kystled sør, Facebookside, og Laterna 
Guide som skal settes opp på 4 destinasjoner (Bragdøya, 
tømmerstø, Dvergsøya og Østre randøya). Laterna Guide er 
en form for intranett man kan koble seg på gratis, og i denne 
legger vi ut informasjon og bilder.

partnere i Kystled sør er fyrstasjoner som drives av frivillige 
organisasjoner, fra Homborsund fyr i øst til Hatholmen fyr i 
vest, samt Midt-agder Friluftsråd. 

DNt sør har pr 2012 egen avtale med Bragdøya Kystlag 
om markedsføring av Grønningen fyr med medlemstilbud til 
alle DNt-medlemmer, og vi har utlevering av nøkler utenom 
betjentperiode.

natUrlos

DNt sør samarbeider med Midt-agder Friluftsråd om å 
levere inn turer som inngår i vårt eget ordinære program. 
alle turene i Barnas turlag var registrert i programmet, samt 
Måneskinnsturen. 
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regnskapsprinsipper

årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser.  

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

anleggsmidler og langsiktig gjeld
anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler ned-
skrives 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. De fleste hytter har ingen balanseført verdi. Det vises til note 4.

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.

rEGNsKap oG årsBErEtNING

rEsULtatrEGNsKap 2012
driftsinntekter og driftskostander noter 2012 2011

driftsinntekter

Medlemsinntekter 1 2 662 531 2 516 228 

salgsinntekter 3 288 636 2 903 340 

Kommersielle inntekter 237 000 281 965 

offentlig støtte og fond 1 092 469 1 805 632 

sum driftsinntekter 7 280 635 7 507 164 

driftskostnader

Varekostnader 1, 2 2 239 968 3 240 047 

Lønnskostnad 3 2 761 907 2 365 411 

ordinære avskrivninger 4 84 500 85 500 

Markedsføring og profilering 190 264 175 314 

annen driftskostnad 1 719 714 1 114 695 

sum driftskostnader 6 996 354 6 980 967 

driftsresUltat 284 282 526 197 

finansinntekter og finanskostnader

finansinntekter

renteinntekter 0 103 803 

annen renteinntekt 158 538 8 349 

sum finansinntekter 158 538 112 152 

Finanskostnader

annen rentekostnad 0 2 

sum finanskostnader 0 2 

netto finansposter 158 538 112 151 

ordinÆrt resUltat 442 820 638 348 

Ekstraordinære kostnader 0 0 

årsresUltat 442 820 638 348 

oVerføringer

tillagt egenkapital/fond 442 820 638 348 

sUM oVErFØrINGEr 442 820 638 348 
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eiendeler noter 2012 2011

anleggsmidler

Varige driftsmidler

Hytter, inventar/utstyr 4 881 955 966 455 

sum anleggsmidler 881 955 966 455 

omløpsmidler

Lager av varer 2 753 828 743 992 

Kundefordringer 40 755 45 239 

andre fordringer 24 628 454 718 

Bundne bankinnskudd 5 5 227 852 4 328 831 

Bankinnskudd, kontanter 535 738 438 571 

sum omløpsmidler 6 582 800 6 011 351 

sUm eiendeler 7 464 756 6 977 807 

egenkapital og gJeld

egenkapital

Fond 6 5 418 156 4 975 336 

sum opptjent egenkapital 5 418 156 4 975 336 

sum egenkapital 5 418 156 4 975 336 

gjeld

kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 133 115 214 166 

skyldig offentlige avgifter 142 647 122 964 

annen kortsiktig gjeld 1 1 770 838 1 665 341 

sum kortsiktig gjeld 2 046 600 2 002 470 

sUm egenkapital og gJeld 7 464 756 6 977 807 

note 1 >  kontingenter

Medlemskontingenten er DNt sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 146 303 i forhold 
til forrige år. Dette avspeiler en økning i antall medlemmer på 65 (1%) samt svak økning i medlemskontingent innen 
kategoriene hovedmedlem, barn og honnør. Medlemstallet for 2012 er 6 576. Kontingenten må sees i sammenheng med 
utgifter vedrørende kontingent som representerer den kontingenten DNt sør betaler til DNt sentralt, ref. medlemskapsavtale. 
Beløpsmessig utgjør dette i 2012 kr 614 037 (del av Varekostnad).

Kontingent for 2013 som er innbetalt i 2012. Dette er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNt sentralt på 
totalt kr 1 296 175. posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

BaLaNsE pr. 31.12.2012
note 2  >  lager aV Varer

Lager av varer omfatter følgende poster:

Beholdning ved 40 450

Beholdning kart og bøker 144 500

Beholdning turtøy og utstyr 457 213

Varebeholdning hyttene 111 665

sum varelager 753 828

note 3  >  lønnskostnad

spesifikasjon av lønnskostnader i år i fjor

Lønn 2 108 393 1 871 223

arbeidsgiveravgift 337 991 290 181

pensjonskostnader 269 588 177 451

andre lønnsrelaterte ytelser 45 935 26 556

totalt 2 761 907 2 365 411

Ytelser til ledende personer

Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse 595 614

styremedlemmer 0

Lønn til daglig leder omfatter samlet lønn- og annen godtgjørelse for daglig leder.
DNt sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
DNt sør har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. 
Det er ikke fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse. 
 

note 4  > hYtter, inVentar/UtstYr

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNt sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen balanseført verdi. 
posten på kr 881 955 består av følgende:

Inventar og utstyr 10 161

Bjørnevasshytta 120 000

Kvinen 751 794

sum anleggsmidler 881 955

Inventar og utstyr avskrives med 20% hvert år, som i 2012 utgjør kr 35 000.
Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen avskrives med 5% hvert år, som i 2012 utgjør kr 47 000.  Denne avskrivningsplanen ble endret i 2009.

totale ordinære avskrivninger i 2012 utgjør kr 84 500.

note 5  > bUndne bankinnskUdd

skattetrekkmidler utgjør pr 31.12.2012 kr 72 083 og innskudd på plasseringskonto kr 5 155 769.
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note 6  > bUfferfond og hYtte- og driftsfond

1. DNt sør skal ha et bufferfond. 

2. Følgende endringer er foretatt i balansen av 31/12-2012: 

 a. Endring av post 2063. Navnendring fra Hyttefond til 2063 Bufferfond.

  Verdi pr. 31/12-2012 settes til: 4 200 000 kroner.

  Bufferfond vil være foreningens risikokapital til sikring av driften ved uforutsette hendelser 
  (som bidrar til negativt årsresultat).

  størrelsen på bufferfondet indeksreguleres iht KpI.

  størrelsen på bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salg av Hovdehytta. 
  Netto verdi av salgsverdi 3,6 MNoK fratrukket likviditetsdisposisjoner gir 3,2 MNoK i januar 1999. 
  Beløpet er indeksregulert iht KpI til 4 177 075 kroner i januar 2013, og avrundet opp til 4,2 MNoK.

 b. Endring av post 2064. Navneendring fra Vedlikeholdsfond til 2064 Hytte- og driftsfond internt.  
  post 2051 Formue flyttes til 2064 Hytte- og driftsfond internt. 

  Verdi pr. 31/12-2012 settes til: 1 218 156 kroner.
 
  2064 Hytte- og driftsfond internt består nå av tidligere vedlikeholdsfond på 50 514 kroner, 
  tidligere formue på kroner 597 530 samt overskytende midler etter at bufferfondets minstekrav er innfridd.

  prosjekt for investering/reinvestering av hytter, evt. andre investeringsprosjekter, vil kunne søke 
  Hytte- og driftsfond internt om kapital til gjennomføring av prosjektene.

 c. Ny post 2065 Hyttefond eksternt. Verdi pr. 31/12-2012 settes til: 0 kroner

  Hyttefond eksternt vil være innkomne midler som testamentariske gaver, støtte fra bedrifter og virksomheter, 
  annen støtte og gaver myntet på hytteinvesteringer. I den grad midler er øremerket enkelte hytter, framgår dette av 
  posteringen. Utover de øremerkede midler, kan Hyttefond eksternt tildeles det enkelte prosjekt for investering/
  reinvestering av hytter.

  Midler øremerket svartenut (40 000) og Gaukhei (40 000) etter testamentarisk gave 2011 står på balansepost 1491.

3. posten «Fond» i balansen ser slik ut pr. 31/12-2012

 2063 Bufferfond  4 200 000
 2064 Hytte- og driftsfond internt  1 218 156
 2065 Hyttefond eksternt                      0 
 fond  5 418 156

Kristiansand 6. mars 2013

Erling Valvik
(leder)

Jostein Austvik
(nestleder)

Lars Helge Brunborg

Knut Bjoraa John Amund Lund Nina Gjærum Reinhardt Tarald Langeid

formål

DNt sør skal arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og 
miljøvennlig friluftsliv. 

Virksomhet

DNt sør er Norges sydligste forening i Den Norske 
turistforening, DNt. DNt sørs medlemsområde strekker 
seg over nitten kommuner, fra Farsund og Lyngdal i vest til 
Lillesand og Birkenes i øst, og nordover til åseral og Bykle. 

DNt sør er en aktør som legger forholdene til rette for et 
aktivt friluftsliv og turglede, og som ofte er etterspurt om tips 
og råd av både turfolk, skoler, barnehager, virksomheter og 
media. I tillegg er DNt sør en naturlig samarbeidspartner 
for det offentlige, skolesektoren m.v. og virksomheter. Man 
kan besøke oss i Kirkegata 15 i Kristiansand, på vår webside 
dntsor.no eller andre tilsluttede kanaler.

totalt antall medlemmer i 2012 var 6 576. Dette er 62 
flere medlemmer enn i 2011 og tilsvarer en oppgang 
i medlemstallet på 1,0% (1,8% på landsbasis). 
Medlemsdekningen i vårt område er 3,6 % mot 4,9 % på 
landsbasis (2011-tall).

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer.  årsmøtet 
velger styremedlemmer for to år og tre varamedlemmer for ett 
år. årsmøtet velger styrets leder og nestleder annethvert år.  
DNt sørs virksomhet er delt inn i Hytter og løyper, turer, kurs 
og arrangementer, tursenter og butikk, samt Fellestjenester 
og prosjekter. 

Dette er DNt sørs regnskap og årsberetning for 2012 
utarbeidet etter regnskapsloven.

aktiVitet 

8 537 gjestedøgn er registrert på våre 12 fjellhytter i 
setesdalsheiene samt hytte og anneks som vi disponerer på 
tømmerstø i sommermånedene.  Gjestedøgn viser en samlet 
oppgang på 13 % i forhold til 2011. Våre gjester er DNt-
medlemmer fra vårt eget medlemsområde og fra landet for 
øvrig, samt “ikke-medlemmer”. Mange utenlandske gjester 
er DNt-medlemmer. Våre medlemmer oppsøker også andre 
fjellområder i landet i tillegg til setesdalsheiene.

DNt sør hadde ingen store investeringsprosjekter i 2012. 
Viktigste årsak til at prosjekt ikke ble igangsatt, er mangelfull 
finansiering. Det er utfordrende å skaffe kapital til store 
prosjekter. I påvente av det neste store prosjektet, tar vi et 
ekstra tak i enkelte forbedringsprosjekter på noen av hyttene, 
selv om dette er av mindre karakter.

DNt sØrs årsBErEtNING

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

DNt sør leverte et godt og variert aktivitetstilbud i 2012 
i tråd med forsterket satsing i nærområdene, der folk 
bor. Vi kan vise til 6 254 deltakere totalt på turer, kurs og 
friluftsarrangementer. Dette gjenspeiler en god vekst i 2012 
på i alt 15 %. aktivitetstilbudet benyttes spesielt av våre egne 
medlemmer, men vi opplever også at ungdom fra både Bergen 
og oslo melder seg på Base Camp Hav. Våre medlemmer kan 
også melde seg på turer i regi av andre medlemsforeninger.

stor pågang ved medlemsservice på telefon, mail og i 
butikk. Indikator for denne trafikken er både web-besøk og 
omsetning i butikk, som ligger på det jevne med i underkant 
av halvannen million i omsetning de siste årene. Butikkdriften 
gir økonomisk bidrag til å finansiere turinformasjon og 
veiledning, som er en av våre hovedaktiviteter.

2012 var det tredje og siste året hvor DNt sør fungerte 
som koordinator i Kystled sør. siste året var uten støtte 
fra Cultiva, men bidrag fra Vest-agder Fylkeskommune 
gjorde at vi kunne ta oppgaven. Det var tredje året hvor 
vi mottok støtte fra Folkehelse i agder via Vest-agder 
Fylkeskommune og Kristiansand kommune til noen av 
våre konkrete folkehelseprosjekter. Deriblant at vi bidro i 
fellesprosjektet i Kristiansand for stedsutvikling, Medvirkning 
og sosiale møteplasser, «sMs», med tilrettelegging for økt 
friluftsliv i Kristiansand sentrum. tur på dagtid på tirsdager i 
Kristiansand er et av våre andre prosjekter som nå har begynt 
å befeste seg som et stabilt turtilbud.

regnskapet for 2012

administrasjonen følger opp internregnskap og har 
fortløpende kontroll hver måned.

Medlemskontingenten til DNt sør utgjør 37 % av 
driftsinntektene. Økningen var på kr 144 000 i forhold til 
året før. Økningen skyldes økt kontingentsats hovedmedlem, 
barn og honnør og en oppgang på 1 % i medlemsmassen 
samlet. status er 6 576 medlemmer ved årets slutt. Brutto 
tilgang: 969, brutto avgang 907 medlemmer i løpet av året. 
særskilt pr. medlemskategori: netto avgang hovedmedlem 
(-55), barn (-1), livsvarig (-2); netto tilgang ungdom (+33), 
honnør (+50) og husstand (+37). 

Salgsinntekter gjelder overnatting, salg av proviant, påmelding 
til turer og kurs samt omsetning i butikk. Dette utgjør samlet 
45 % av driftsinntektene og en samlet økning på kr 387 000 
fra fjoråret. 
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trekker opp de viktigste sammenhengene her: område hytter 
med sum økning på 253 000, som skyldes opp mot 1 000 
flere overnattingsdøgn (13 %) og hvor pris for overnatting 
og dagbesøk økte noe. område aktiviteter viser at vi har hatt 
15 % høyere deltakelse i 2012, og noen av turene krever 
påmeldingsavgift. Denne volumøkningen bidro til 46 000 i 
økt inntekt. område butikk har hatt en fin økning på 56 000 
(5 %) i 2012.

Kommersielle inntekter utgjør 3 % av driftsinntektene og 
endte med 42 000 kr mindre enn i 2011. Nedgangen 
skyldes mindre annonseinntekter.

Offentlig støtte og fond på ca. kr 1,1 millioner. Dette utgjør 
15 % av driftsinntektene og det gjenspeiler en nedgang på 
ca. kr 700 000 fra foregående år. Viktigste enkeltårsak 
til lavere beløp skyldes at vi ikke har hatt større 
investeringsprosjekt slik som i 2011 (Lakkenstova). 
slike prosjekter blåser opp både inntekts- og kostnadssiden. 

> støtte til jubileumsutstillingen fra det offentlige: 
 Vest-agder Fylkeskommune, åseral kommune, 
 Kristiansand kommune og setesdal regionråd på vegne 
 av sine medlemskommuner.  
> støtte til tur på dagtid/sMs-prosjektet: 
 Kristiansand kommune 
> støtte til Kom Deg Ut-dagen (vinter, høst): 
 Vest-agder Fylkeskommune
> Base Camp Hav og flere prosjekter myntet på barn 
 og unge, kurs i skole: 
 Vest-agder Fylkeskommune, tekna lokalt og nasjonalt, 
 DNt/DN (direktoratet for naturforvaltning).

prosjektstøtte DNt inkl. frifondmidler går til gjennomføring 
av aktiviteter og subsidierte priser for barn og unge 
medlemmer som deltar på turer og kurs. DNts utdeling av 
formålskapital styrker aktivitetsnivået lokalt, samt offentlige 
tilskudd til DNt fra Miljøverndepartementet ivaretar allment 
miljøarbeid, og Barne- og familiedirektoratet ivaretar 
barne- og ungdomsarbeid. støtte fra nevnte aktører tilfaller 
lokalforeningene beregnet ut fra stykkpris-støtte pr. barne- 
og ungdomsmedlem. Ut fra dette settes vi delvis i stand 
til å kunne gi det tilbudet vi ønsker innenfor turer, kurs og 
arrangementer til barn og unge. Viktig å merke seg at ingen 
av disse midlene går til subsidiering av fellesturer for voksne, 
hytter eller rutedrift som er DNts primæraktivitet.

annen støtte totalt kr 214 000: Fremtidskyster (tilsvarende 
kostnader), og Vest-agder Fylkeskommune 50 000 til 
koordineringsarbeidet i Kystled sør.

Milde gaver og testamentariske gaver kr 0. 

Finansinntekter økte med ca. kr 50 000 fra fjoråret og bidro 
således med 150 000 totalt for 2012.

Varekostnad utgjør 32 % av driftskostnadene og viser en 
nedgang på ca. 1 MNoK i forhold til 2011. Den viktigste 
enkeltårsaken til dette er at det ikke har vært gjennomført 
større investeringsprosjekter i 2012. 

Medlemsavgift til DNt sentralt utgjør ca. 24 % av 
medlemskontingenten og ligger nokså stabilt i forhold 
til fjoråret, i likhet med innkjøp av butikkvarer. Diverse 
økninger innen området for hytte/løype for transport scooter, 
bilgodtgjørelse, løypekostnader, ved/helikopter. Flere 
rekognoseringer i forbindelse med kvisting og re-merking, 
tomt for ved på Bossbu og Lakkenstova med fordyrende 
påfyll. Bossbu skal nå ha nok ved for forbruk i 2013. Flere 
merker løyper, dette pådrar økte transportkostnader, og 
flere kvalitetssjekker på Øyuvsbu og svartenut (bro). Innkjøp 
av bambusstikker da naturkvist var vanskelig å få tak i. Mer 
innkjøp av materiell i forbindelse med løypemerking sommer.

Lønnskostnadene utgjør 39 % av driftskostnadene og viser 
en økning på kr 395 000 i forhold til 2011, men 150 000 
høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i det vesentlige 
ubudsjetterte bonusutbetalinger til ansatte, noe høyere 
lønnsvekst enn budsjettert, behov for mer ekstrahjelp i 
butikken i sommer og i november/desember.

Ordinære avskrivninger utgjør 1 % av driftskostnadene og 
følger avskrivningsplan for Kvinen samt inventar og utstyr ved 
oppgradering av butikk tidligere år.

Markedsføring og profilering utgjør 3 % av driftskostnadene. 
Kr 15 000 i økning skyldes økning i forhold til 
markedsføringen av Kystled sør (finansiert av Fremtidskyster). 
Ellers rimelig stabile markedsføringskostnader innen 
områdene aktiviteter og profilering. 

Annen driftskostnad utgjør 25 % av driftskostnadene. 
Denne posten viser ca. kr 600 000 mer enn fjoråret og 
kr 445 000 mer enn budsjettert. tjenesteinnkjøp til 
aktiviteter må sees i sammenheng med varekostnad og 
markedsføring. Motposter er prosjektstøtte (inntekt). 

områder som drar opp kostnadene i forhold til budsjett, 
nevnes: 
Fremtidskyster med over kr 100 000 er en stor post som 
dekkes av offentlig støtte (se over). IKt med ny server 
og terminaler +54 000, leie og renhold +48 000, 
forbruksmateriell og inventar +38 000, forsikring 
+36 000 (omlegging av kontoføring), egne arrangementer/
møtekostnad/DNt-samlinger +136 000 samlet. tap på 
fordringer +22 000, provisjon teller +17 000. Noe skyldes 
også årlige økninger regnskap og revisorprovisjoner.

særskilt prosjekt av betydning i 2012 var jubileumsfesten 
i november med 219 deltakere. Kick off med dugnadsfolk 
og turledere i september med over 60 deltakere var 
lavkostbudsjettert hvor vi dekket litt i bevertning. 

årets resUltat

årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende 
bilde av foreningens stilling og resultat i 2012. årsresultatet 
viser et overskudd på kr 445 000. DNt sør har ingen 
rentebærende gjeld, og pengeplasseringer er i bank. styret 
foreslår at overskuddet tillegges egenkapital (fond).

årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.  

organisasJon

DNt sør har fire ansatte med 100 %-stillinger gjennom 
hele driftsåret. av disse er tre kvinner og én mann. I tillegg 
sommervikar og noe ekstrahjelp i desember.

Gjennomføring av DNt sørs aktiviteter har vært mulig 
ved hjelp av innsatsen til 120 frivillige som bidro innen 
driftsområdene hytter og løyper samt turer, kurs og 
arrangementer. Vi har et godt lag med flinke folk. 
Dugnadstimene utgjorde rundt seks årsverk og kommer i 
tillegg til administrasjonens fire årsverk.

Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet 
med å rekruttere ansatte og tillitsvalgte.

Det er et godt arbeidsmiljø i DNt sør, og sykefraværet er lavt. 
DNt sør er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift for kontoret. arbeid 
med helse, miljø og sikkerhet følger innarbeidede rutiner som 
gjennomgås årlig.
 

dnts Virksomhet og Ytre milJø

DNt sør følger retningslinjene til DNt sentralt for 
å sikre at miljøet ikke tar skade av vår virksomhet. 
Eksempelvis er det utarbeidet retningslinjer for hyttedrift, 
et miljøoppfølgingsprogram og sårbarhetsanalyser for 
turistforeningers virksomhet i fjellet. Det er iverksatt et 
program for miljøsertifisering etter miljøfyrtårnsordningen av 
kontordrift og hytter for vårt vedkommende. 

Flere ansatte går og sykler til jobb stort sett hele året. offentlig 
transport benyttes i størst mulig grad til eksterne møter.

risiko og Usikkerhetsfaktorer

styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som 
truer driften av DNt sør på kort sikt. 

Medlemstallet har en samlet økning på 7,8 % de siste fem 
årene til tross for en svak nedgang i 2011. Medlemstall 
og salgsinntekter er utsatt for svingninger fra år til år i 
takt med værutsiktene og forholdene i fjellet, men samlet 
risiko dempes noe av nærområdetiltakene og støtten 
til gjennomføring av friluftsaktiviteter for barn og unge. 
Det offentlige har høyt fokus på folkehelse og friluftsliv i 
regionplan 2020, noe som gir mulighet for godt samarbeid 
i ulike prosjekter. Blant annet innen friluftslivstiltak i skolen, 
lavterskeltilbud som tur på dagtid.

DNt sør trenger å styrke samarbeidet med partnere som 
kan bidra til å opprettholde kvaliteten i vårt tilbud, det 
være seg hytter i fjellet eller etablering og drift av turlag i 
nærområdene. 

Utsikter for 2013 – hoVedsatsinger

> Kommunikasjon. Gjennom kostnadseffektive kanaler 
kan vi nå ut til medlemmer og andre turinteresserte i økt 
grad. Ut.no blir en stadig viktigere kanal med informasjon 
om hytter og løyper i fjellet og turbeskrivelser i de enkelte 
kommunene (nærområdene). Ut.no er tilgjengelig for hele 
befolkningen. Web-kalendere til medier og kommuner, bruk 
av ulike Facebooksider, samt god kontakt med mediene er 
viktige elementer i vår kommunikasjonsstrategi. 

> Lokallag. Gjennom god kontakt med kommuner, lag og 
foreninger, og medlemmer som brenner ekstra for å danne 
turlag i DNt sørs område, kan vi begynne arbeidet med å 
danne lokallag. Dette er i tråd med DNts nærområdesatsing 
om å skape økt aktivitet med turgrupper og annen 
nærområdeaktivitet.

> Skolesatsing. Gjennom samarbeid med skoleverket vil  
DNt sør bidra til økt bevissthet og kunnskap om friluftslivet 
hos elever og lærere. Dette er også et viktig arbeid som kan gi 
vekst i medlemstall. 

> Hyttefond. Gjennom samarbeid med næringslivet, bedrifter 
og virksomheter, ønsker DNt sør å sikre muligheten til 
gjennomføring av de nødvendige, årlige renoverings- 
og ombyggingsprosjektene i fjellet.  Dette for å kunne 
opprettholde kvaliteten i og gradvis fornye hytteparken i 
fjellområdene (setesdalsheiene). Det stilles krav til god 
brukervennlighet og standard ved våre fjellhytter fra våre 
gjester selv om vi tilrettelegger for det enkle friluftsliv.
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BUDsJEtt 2013

driftsinntekter og driftskostnader resultat 2011 resultat 2012 budsjett 2013

driftsinntekter

Medlemsinntekter  2 516 000  2 663 000  2 680 000 

salgsinntekter  2 903 000  3 289 000  3 281 000 

Kommersielle inntekter  282 000  237 000  379 000 

offentlig støtte og fond  1 806 000  1 092 000  889 000 

sum driftsinntekter  7 507 000  7 281 000  7 229 000 

driftskostnader

Varekostnader  3 240 000  2 240 000  2 462 000 

Lønnskostnader  2 365 000  2 762 000  2 915 000 

ordinære avskrivninger  86 000  85 000  86 000 

Markedsføring og profilering  175 000  190 000  270 000 

annen driftskostnad  1 115 000  1 720 000  1 391 000 

sum driftskostnader  6 981 000  6 997 000  7 124 000 

driftsresUltat  526 000  284 000  105 000 

netto finansposter  112 000  159 000  130 000 

netto ekstraordinære poster  -    -    -   

årsresUltat  638 000  443 000  235 000 
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FrIVILLIGE oG aNsattE

stYre

leder: Erling Valvik
nestleder: Jostein austvik 
styremedlemmer: Lars Helge Brunborg, Knut Bjoraa, 
Nina G. reinhardt, tarald Langeid, John amund Lund
Varamedlemmer: Jannik s. timenes, tone Linett Eriksen 
Birkeland, solveig Egeland 

  
råd

leder: sigmund pollestad
nestleder: Bernt arild Liland
rådsmedlemmer: ole ragnar rypestøl, Eivind Buckner, 
trond Johanson, Harald Flå, Jan Erik Hallandvik, terje With 
andersen, alf augland, Grete Vabo, Heidi sørvig, Kjell 
Bentsen

på årsmøtet 28. mars ble følgende komitéer med respektive 
medlemmer vedtatt videreført:
historiekomité: Leder Harald Flå (som også bidrar også med 
artikler i bl.a. Boligmagasinet og sørlandsavisen), Jan-Erik 
Hallandvik (med videre hjelp av svein Egil Eidet)
hytte- og løypestrategi: Leder Eivind Buckner, trond 
Johanson, ole ragnar rypestøl 
markedsføring og profilering: Leder sigmund pollestad, 
Heidi sørvig og Kjell Bentsen
aktivitetsstrategi: Leder terje With andersen, alf augland, 
Grete Vabo
kvinen: Leder Bernt arild Liland 

ValgkomitÉ

medlemmer: terje With andersen, Bjørn Brandtzæg, 
Gunvor andresen
Varamedlemmer: Marit thorvaldsen, aud sunniva Fuhr

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, Inger torkildsen
bossbu: Bernt Liland, Enny Karin Vindheim og Kåre Berle
svartenut: astrid og Knut Bjoraa, ole Eidet
øyuvsbu: Berghild Knarvik, Borghild skuggestøl, 
sigmund pollestad

håhelleren: roar og Hanne Hermansen, odd Jakobsen 
gaukhei: Kåre pedersen, torgeir Uleberg, torjus Egeli, 
Øyvind Fredriksen.
frivillige rydd/vask: turid Dyrstad, May Lill Voll, 
Marit Grinheim, tora trydal
Josephsbu: Inge og Vibeke tjøm, anders og 
rita thorbjørnsen
lakkenstova: Jorunn Gauphom Håland, Gudrun Furrebøe, 
Kari spilling, ole Kristian ruud, Kari sønsteby
kvinen: sissel Bø stene 
tjønndalen: Werner og rigmor Gursli
tømmerstø: Frank Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs, 
Wenche storaker, Jon Evert skeie 

samt en lang og flott liste over øvrige frivillige som stiller opp 
på klargjøring av hytter, merking av løyper, som turledere og 
bidrar med sjarm og kløkt på våre arrangementer.

bidragsYtere Ved 
renoVeringsprosJektet øYUVsbU

prosjektleder/prosjektering: Bjørn Brandtzæg
byggmester: Kp Bygg v/Kåre pedersen
frivillige: Jan skarpengland, Werner Gursli, Borghild 
skuggestøl, Grete Lyng, Britt pedersen, Britt austrud

lokale tilsYn på hYttene i 
setesdalsheiene

sloaros:  Øystein sauro
stavskar og bossbu: torjus B. Berg
svartenut og øyuvsbu: olav K. Nomeland og 
ola s. Nomeland
Josephsbu: Frank Flodquist

Vertskap gaUkhei betJent 

6. juli – 26. august (lønnet personale)

Linda Veråsdal og David White betjening fra 6. juli til 
20. august.
Kari sønsteby, Jorunn G. Håland og Gudrun Furrebø 
24. – 26. august.

DUGNaD

friVillig bÆrebJelke

Uten dugnad stopper DNt! 
DNts virksomhet er basert på at hundrevis av frivillige bidrar 
med sin dugnadsinnsats. Både kulturelt og økonomisk er det 
avgjørende for DNt å videreføre dette. Dugnadsgjengene 
gjør klar hyttene før sommer og vinter, ordner sengetøy, 
rydder på proviantlagrene, gjør det rent og pent. De rydder og 
merker løyper, bygger, renoverer og maler hytter, hogger ved, 
er turledere og assistenter, hjelper til på arrangementer som 
Kom Deg Ut-dagen eller Bilfri dag i Kristiansand, er turledere 
i nærområdene og på fjellet, er med i komitéer i rådet, 
valgkomité eller tar styreverv. 

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! 

Dugnad i DNt sør talte i alt 10 007 timer i 2012. 
Dette kan vi regne om til ca. 6 årsverk. Dette er normalt til 
vanlig drift og vedlikehold. større investeringsprosjekter 
krever ca. 4 årsverk. Det ble ikke gjennomført større 
prosjekter i 2012.

område: Hytter og løyper: 6 706 timer
område: turer, kurs og arrangementer: 2 699 timer
I komitéer i rådet og i styret: 377 timer
administrasjonen: 225 timer

tUsEN taKK tIL aLLE soM Har BIDratt I 2012!
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tUrledere gJennom året

barnas turlag 
Jonatan andresen, Hege Vevle, Nils Ingvar Egeland, andreas 
Malz, albert andré rippel, torunn omdal, tove Løyning 
Dovland, Hege Bekken, Kurt Jahnson, Einar skarpeid, 
Jostein austvik, Elisabeth Kaddan, agnethe Hinna Hovdenak, 
per ramstad og per thomas skaanes. 

dnt Ung 13-16 
per thomas skaanes, Morten Birkeland Engelsen, Kristoffer 
Heldal, Hege Bekken og seks studenter fra Uia.

fellesturer 
Erik aune, terje With andersen, Harald Flå, Jorunn G. 
Håland, Mie Kaasa, torleiv Nordgaarden og Wilko Jansen.

dnt fjellsport
interimsstyre: John Zahl, Bjørg Kari Haugland, Mats Flaten, 
John amund Lund og per thomas skaanes.
turkoordinatorer: John Zahl, per thomas skaanes, 
Ørjan Østervold, Øyvind Eftevand, Bjørg Kari Haugland, 
turid Dyrstad, torleiv Nordgarden, Unni reinhartsen og 
Hilde Furuborg.
instruktører: Ørjan Østervold (klatretur til Hægefjell).

dnt senior
seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i 
senior I og senior II.

tur på dagtid 
per thomas skaanes, Nenette Wesenberg, ole Eidet, 
Mona B. Jørgensen og Kari sønsteby.

administrasJon (lønnet personale) 

daglig leder: Marit sølsnæs
driftsleder: Mie Kaasa
fagsjef aktivitet: per thomas skaanes 
leder tursenter og butikk: Mette olsson 
sommervikar: Jonatan andresen 8 uker
sommervikar: albert andré rippel 7 uker
ekstrahjelp: Fredrik Bredesen 3 uker

reVisor

irevisjon, Kristiansand as v/Kjell arnvard

En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige 
og private virksomheter.

LokaL Leverandør og sterk LojaLitet tiL regionen
Bjorvand & Skarpodde har 100% lokalt eierskap og vil være med på å bidra til vekst og utvikling av både nærings- 
og kulturliv på Sørlandet. Derfor investerte vi nylig i landsdelens største og mest effektive trykkmaskin som 
muliggjør fortsatt lokal produksjon i regionen, samt tiltrekke nye oppdrag på nasjonalt nivå.

Bjorvand & skarpodde har mer enn 40 års erfaring i bransjen og er i dag en ledende aktør på Sørlandet. 
Vi leverer alt fra idéarbeid, design, web, digitaltrykk, trykk og ferdiggjøring. Hos oss møter du erfarne 
medarbeidere med bred kompetanse og stor arbeidsglede! Vi leverer kreative løsninger og yter alltid 
100 prosent uansett kunde eller jobb.

 www.bjorvand-skarpodde.no
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Kirkegata 15, Kristiansand   tlf. 38 12 07 50   www.dntsor.no
Bli venn med DNt sør på Facebook > Meld deg på NYHEtsBrEV
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DNt sØr
org.nr:  970 082 883

Konto:  2890 11 24622

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

tlf: 38 12 07 50  (10.00-16.00)

postadresse: postboks 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Kirkegata 15, 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.


