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På årsmøtet i april 2014 ble det vedtatt mot én stemme å 
endre foreningens navn. Helt siden stiftelsen i 1888 har 
navnet vært Drammens og Oplands Turistforening. Etter 
126 år ble navnet endret til DNT Drammen og Omegn. 
Slike navneendringer er gjort i flere turistforeninger rundt i 
landet i løpet av de siste årene, og understreker samholdet 
og det gode samarbeidet i DNT-familien.

Ved utgangen av 2014 hadde DNT Drammen 9501 
medlemmer, noe som betyr en økning på 4,5% fra 
foregående årsskifte. Medlemsveksten ligger godt over 
landsgjennomsnittet på 2,7%. Veksten er særlig hyggelig 
fordi den har kommet selv om har vi ikke har hatt særlig 
fokus på rekruttering i 2014. Inntektene fra medlemskon-
tingentene har økt med kr. 244.000 Denne økningen er 
en kombinasjon av prisøkning på medlemskapet og økt 
medlemsmasse. Kontingentinntektene utgjør 26,2% av 
samlede inntekter. Dette er en økning fra 2013 hvor  
kontingentinntektene utgjorde 25,6% av samlede inntekter.

Henning Wikborg som har vært daglig leder av forenin-
gen siden august 2008, takket i april 2014 ja til å overta 
som daglig leder for DNT Oslo og Omegn. Henning har 
gjort en fantastisk jobb som leder av vår forening. Etter en 
grundig prosess der vi også benyttet profesjonell rådgiver, 
ble det en intern kandidat som fikk jobben. Styret er meget 
fornøyd med ansettelsen av Simon Torgersen. Simon har 3 
års fartstid i foreningen som Hytte- og anleggssjef.
Det er også blitt valgt ny styreleder i 2014.  
Styrets leder er nå Jens Vig. 

Foreningen har kontor og butikk i Nedre Storgate 10 i 
Drammen. Ved utløpet av 2014 var det 6 hele årsverk i fast 
stilling og 3 årsverk i prosjektstilling. Prosjektstillingene  
finansieres eksternt. I tillegg til ansettelsen av ny daglig 
leder, ble det i desember 2014 ansatt ny Fagsjef for barn 
og unge samt ny Drifts- og markedssjef som erstatning for 
Hytte- og anleggssjef. Disse tiltrer stillingene i 2015.  

STYRETS BERETNING

Foreningen har i 2014 startet opp et prosjekt sammen med 
NAV, «Dugnad som arbeidstrening for flerkulturelle  
kvinner». Havva Cukurkaya fra Tyrkia er tilsatt som prosjekt-
leder. Prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet, og gir 
foreningen stor synlighet. Prosjektet har også ført til en stor 
økning i rekrutering av flerkulturelle til friluftsliv. 

Foreningen overtok ansvaret og driften av Hamborgstrøm-
paviljongen i Bragernesåsen fra Drammen kommune. Hytta 
og området skal utvikles til et aktivitetsområde. Åpning er 
satt til høsten 2015. 

Det er foretatt et makeskifte med Kongsberg og Omegns 
Turistforening (KOT). KOT har overtatt Daggrø turisthytte, 
og vi har overtatt medlemsområdet i Nore og Uvdal. 

I tillegg til de lokalene vi har i Nedre Storgate 10, leier vi 
møterom og kontorer i et nabobygg. Styret er meget fornøyd 
med beliggenheten til Turbutikk/Turinformasjon og admin-
istrasjon. Styret vurderer imidlertid fortløpende om det kan 
finnes bedre løsninger, da det ikke er optimalt å være spredt 
i to bygninger.

Besøkstallene på betjente hytter har vært forholdvis stabil 
siden 2013. Ubetjente og selvbetjente hytter har en liten 
nedgang i antall overnattinger. Noe av grunnen er over-
dragelsen av Daggrø til KOT. Totalt har vi hatt 9972 overnat-
tinger på våre hytter i 2014. Dette er en nedgang i forhold 
til 2013, med 215 overnattinger. 

Nedgangen ved de betjente hyttene er i all hovedsak på 
Rauhelleren. Noe av grunnen til dette, er antagelig bygn-
ingsarbeider ved Krækkja, som normalt leverer 4-5 gjester i 
snitt pr dag. Dette har vært redusert til et minimum i 2014. 
Ellers har det vært en nedgang av overnattinger på Høge-
varde. Dette er en hytte som har hatt jevn oppgang over flere 
år. Det er sannsynlig at en del av årsaken er værrelatert. De 
tre nyeste hyttene, Goliaten, Veslekillingen og Blektjern, har 
samlet bidratt med 783 overnattinger i andre driftsår. Det 
er en betydelig økning siden første driftsår. Ny online book-
ing på våre bynære hytter ble lagt ut i mai 2013. Styrets 
vurdering er at dette har bidratt meget positivt for belegget. 

Dugnad er fortsatt en meget viktig bærebjelke i foreningens 
virksomhet. Det er også i 2014 lagt ned en betydelig innsats 
både med skilting, merking, hytter, aktiviteter samt oppgaver 
i utvalg og grupper. Samlet i 2014 er det nedlagt mer enn 
11150 dugnadstimer. Styret er opptatt av at dugnad for 
DNT Drammen kan ha mange former, og det jobbes  
kontinuerlig med hvordan vi også i framtiden kan  
opprettholde et høyt dugnadsnivå.

Styret mener årsregnskapet med et årsoverskuddet på kr. 
1.005.922,-, gir et dekkende bilde av den økonomiske situ-
asjon i foreningen, samt legger et godt grunnlag for fortsatt 
drift og utvikling.

Med årets overskudd er egenkapitalen kr. 11.823.333,- , 
som styret synes er en nødvendig buffer gitt de store prosjek-
tene og det høye aktivitets nivået.

Det har vært gjennomført betydelig opprusting av hyttene/
anleggene: Eiksetra (campen), sluttføring av ombygging på 
selvbetjenthytta ved Rauhelleren samt oppussing av sov-
eromsfløyen i 1.etasje. Oppussing av overflater på Mårbu, 
samt nytt aggregat. Videreutvikling på Blektjern (aktivitets-
løype) Endelig vil styret fremheve at aktivitetsnivået i forenin-
gen aldri har vært så omfattende og med så god deltagelse, 
ikke minst i de større organiserte arrangementene. Ser man 
investeringer og aktivitetsnivået opp mot resultatet, er styret 
meget tilfreds.

I administrasjonen er det full likestilling. Styret vil spesielt 
fremheve at foreningen har en administrasjon som forener 
profesjonalitet, entusiasme og dugnadsånd på en flott måte. 
Når det gjelder det ytre miljø legger styret til grunn at en sty-
rking av det enkle og attraktive friluftslivet er en god strategi 
for å forebygge miljøbelasting. 

I 2015 er det Friluftslivets år. Foreningen kommer til å ha 
fokus på dette. Planlegging, samt søknad om midler til gjen-
nomføring av forskjellige tiltak er påbegynt i 2014. 
Det har vært en betydelig økning i aktivitetsnivået de siste 
årene. Styret er nå opptatt av å fullføre de prosjektene vi har 
påtatt oss ansvar for. 

Drammen 23.02.2015
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PROSJEKT  
FYLKESKOORDINATOR

I april 2013 fikk DNT Drammen og Omegn (DNTD) 
sammen med Kongsberg og Omegn Turistforening 
(KOT) og Ringerike Turistforening (RT) en mulighet 
til å sette i gang et prøveprosjekt over to år i Buskerud, 
kalt «Prosjekt Fylkeskoordinator» Tilsvarende prosjekt 
blir gjennomført i Telemark. Det ble gitt midler til en 
50 % stilling fra DNT sentralt. I Buskerud ble Jeanette 
Zetterstrøm ansatt som fylkeskoordinator. Formålet 
med prosjektet er å samordne DNT-aktiviteter på 
fylkesnivå. Det innebærer arbeid inn mot kommuner 
og fylkeskommune og generelt å koordinere oppgaver 
og behov for de tre foreningene.

Det blir gjennomført jevnlige samarbeidsmøter med 
de tre foreningene. Noen av møtene er kun med de 
daglige lederne, andre møter deltar også styreledere 
på. Her utveksles erfaringer og vi deler arenaer for sa-
marbeid. På alle turer og kurs og noen arrangementer 
settes nå alle tre foreningene inn som arrangør, og det 
er da synlig på alle tre foreningers nettside. Vi når da 
et større publikum og får flere ut på tur. På nettsiden 
har de av foreningene som ikke har et eget tilbud 
direkte link inn til den foreningen som har tilbudet. 
Fylkeskoordinator bistår ved oppstart av nye turlag. 

Det settes ut like turpostkasser i de tre områdene for å 
trekke folk ut til nye steder.

Det er etablert tettere samarbeid med fylkeskom-
munen i forhold til folkehelsemidlene som alle de tre 
foreningen får.

I kraft av stillingen er det arbeidet frem et makeskifte 
for DNT hytta Daggrø som nå er Kongsberg og 
Omegn turistforening sin. Mens DNT Drammen og 
Omegn har overtatt medlemsområdet Nore og Uvdal.
Fylkeskoordinator har holdt turforedrag om Finne-
marka på Kongsberg og Omegn Turistforenings 
årsmøte. I artiklene i DT skriver fylkeskoordinator vek-
selvis om de tre foreningenes område. Det bidras mot 
alle de tre foreningene med opplysninger om hvor vi 
kan søke penger til forskjellige prosjekter.

Fylkeskoordinator har vært engasjert i turskiltpros-
jektet og har tett kontakt med Gjensidigestiftelsen. 
I den sammenheng har hun utarbeidet innhold til 
informasjonstavler og turkort til bruk for alle de tre 
foreningene. 

FORMÅLET MED PROSJEKTET ER Å SAMORDNE 
DNT-AKTIVITETER PÅ FYLKESNIVÅ

Turpostkasse ved Skapertjern. Foto: Pernille Rød Larsen
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BARNAS TURLAG 
DNT Drammen og Omegn (DNTD) hadde 7 lokale 
Barnas Turlag i 2014: Drammen/Lier, Sande, Mo-
dum, Eiker, Gol, Geilo og Røyken & Hurum. I tillegg 
har både Hol og Hemsedal Turlag tilbud for barn. 
Disse tilbyr varierte og spennende aktiviteter for 
barnefamilier, og 11 av kommunene i vårt område er 
nå tilknyttet et Barnas Turlag. Til sammen arrangerte 
disse turlagene omtrent 70 aktiviteter for barnefami-
lier i 2014. I hovedsak arrangerer alle Barnas Turlag 
Kom deg ut-dagen i februar og i september. Omtrent 
3500 personer «Kom seg ut» disse dagene, og dette 
er to av de største arrangementene for denne al-
dersgruppa. Andre aktiviteter som ble arrangert, var 
fakkeltur, klatring både ute og inne, akedager, aktiv-
itetsdager, skøyting, skitur, kanotur, orienteringsop-
plegg, sykkeltur, overnatting, familieleirer, hytteturer 
og mye mer. Det er mye som skjer, og aktiviteten har 
stor bredde!

Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle hjem-
meværende spedbarnsforeldre i Drammensområ-
det. 10 turer i perioden april-oktober lokket mange 
småbarnsforeldre ut på tur med barnevogna. 

I en årrekke har DNTD-administrasjonen med frivil-
lige invitert alle SFO-barn i Lier og Drammen til 
aktivitetsdager i vinterferien og slutten av sommerfe-
rien på henholdsvis Landfalltjern og Eiksetra. Her får 
barna prøve seg i blant annet skileik, akebakke, kano-
padling og natursti. Om lag 1200 barn i alderen 
6-10 år hadde glede av disse dagene. 
Tusen takk til alle frivillige turledere og dugnadsfolk, 
som bidrar til at vi kan ha et så stort og flott tilbud til 
barn og barnefamilier i DNTD!

DNT UNG DRAMMEN 
Programmet for 2014 var meget variert. Ung-
dommene hadde mange og spennende aktiviteter på 
programmet, og gjennomførte kurs i slalåm, Base-
Camp vinter, isklatrekurs på Rjukan, villmarkshelg på 
Langedrag, skitur på Hardangervidda, kajakkurs på 

Killingen, tur til klatrepark, BaseCamp sommer på 
Rauhelleren turisthytte, kajakktur, surfetur til Jæren, 
Fjelltur, «Finnemarka på tvers», dagsturer, filmkveld 
på Blektjernstua turisthytte og førjulshelg og julebord 
på Blektjernstua.

Det første styret i DNT ung Drammen på mange år, 
ble valgt i februar 2013. Ungdomsgruppen har 
gjennom 2014 vist stort engasjement og gjennom-
ført mange spennende aktiviteter. Det største og mest 
krevende arrangementet var HæljRace, en lagkonkur-
ranse for ungdom over en helg fra Vikersund til Dram-
men gjennom Finnemarka. Avslutningen var rappel-
lering fra den ene tårnbygningen på Bragernes torg! 
HæljRace er blitt en meget populær årlig foreteelse, 
og i 2014 stilte 15 lag á 3 personer.

CAMP KILLINGEN FOR BARN OG UNGE
Sommeren 2014 arrangerte DNT Drammen og 
Omegn i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd 
3 sjøleire og tre opplevelsesdager på Killingen. 
Omtrent 150 barn/unge i alderen 8-16 år opplevde 
sjø og sjøliv på Killingen. Alle aktivitetene på Killingen 
ble støttet av Extrastiftelsen. 

DNT FJELLSPORT DRAMMEN
I 2014 hadde vi fire styremøter, ett planleggings-/
årsmøte og ett koordinatormøte. Det ble gjennomført 
12 onsdagskveldsturer med mellom 6 og 25 delt-
agere. De andre turene var: ski- og telemarkskjøring i 
Hemsedal, trugetur til Goliaten, bålnatt før Nykjuada-
gen, skitur til Rasletind, tur i Skarvheimen, seinhøsttur 
i Vassfaret (turen ble flyttet til Hvasser pga. lite snø), 
skitur til Toveseter og julebord.

UT PÅ TUR MODUM / EIKER / DRAMMEN / LIER
Dette er ukentlige dagsturer gjennom hele året, og 
turene går alltid på dagtid. Hver kommune har sin 
faste ukedag og faste turledere. I Eiker går de på tirsd-
ager, i Drammen og Modum på onsdager og i Lier på 
torsdager. Eikergruppa og Drammensgruppa arrang-
erer også fjellturer for deltakerne. Modumgruppa har 

AKTIVITETER, GRUPPER  
OG PROSJEKTER 2014

søndagsturer med jevne mellomrom.
Ut på tur i Modum er et samarbeid med Frisklivssen-
tralen i Modum, og Ut på tur i Lier er et samarbeid 
med Lier Frivilligsentral. Turlederne gjør en enorm 
innsats gjennom å planlegge, organisere og lede 
turer hver uke gjennom hele året. 
Alle gruppene har svært god turdeltakelse, som 
stadig øker. 

FLERKULTURELLE PROSJEKTER
DNTD jobber aktivt med å inkludere flerkulturelle i 
Drammen og distriktet rundt. Det jobbes målrettet 
mot å rekruttere til våre ordinære aktiviteter, særlig til 
Barnas Turlag. Mange flerkulturelle familier kom-
mer på våre arrangementer, særlig på Blektjern. 
Det er en ukentlig turgruppe for kvinner der mange 
flerkulturelle deltar. Gruppa går turer i Strømsåsen, 
Bragernesåsen og andre bynære turområder. Vi 
samarbeider bl.a. med Introduksjonssenteret, Fjell og 
Danvik Frivilligsentral og Fjell barneskole i rekrutter-
ingsarbeidet.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet bevilget i 2014 
midler til et prosjekt der dugnadsarbeid/organisas-
jonsliv brukes som arbeidstrening for flerkulturelle 
kvinner som står langt fra arbeidsstillingen. Dette har 
medført at mange flerkulturelle kvinner har deltatt 
som dugnadere på våre turer og arrangement og 
gjennom det fått et innblikk i norsk friluftsliv og dug-
nadsarbeid. Samtidig har de delt sine mattradisjoner 
på våre arrangementer.

Det har vært arrangert flere fjellturer for flerkul-
turelle, bl.a. til Gaustatoppen og Galdhøpiggen. 
I 2014 har vi holdt flere grunnleggende kurs i friluft-
sliv for flerkulturelle. 

Det flerkulturelle arbeidet i DNTD har vakt nasjonal 
oppsikt. På Kom deg ut dagen i september fikk vi 
besøk av barne-, likestillings- og inkluderingsminister 
Solveig Horne. 

FRILUFTSSKOLE
Vi har utarbeidet et «Grunnleggende kurs i friluftsliv» 
for personer som har lite eller ingen erfaring med 
å ferdes i skog og mark. Kurset ble gjennomført for 
første gang i juli med 21 elever fra Introduksjonssen-
teret i Drammen. Tema på kurset er kart og kompass, 
riktig bekledning, DNTs hytter, nyttevekster i naturen, 
fisking, allemannsretten og førstehjelp.

KLART DET GÅR! – turer for personer med  
bevegelses-nedsettelser
I 2014 arrangerte vi flere turer i «Klart det går!»: 
Vinterhelgetur til Mårbu turisthytte, 5-dagerstur til 
Rauhelleren turisthytte i august og seks søndagsturer i 
nærområdet i sommerhalvåret. 

Turene har vært finansiert med midler fra Extrastif-
telsen, Helse og Rehabilitering og Buskerud Rehabili-
tering.

I 2014 fikk DNT sentralt midler fra Extrastiftelsen til 
et nasjonalt tilretteleggingsprosjekt – «Klart det går 
i DNT også!». Prosjektet tar sikte på å tilrettelegge 
deler av DNTs aktiviteter, hytter og infrastruktur bedre 
for personer med funksjonsnedsettelser på landsba-
sis. DNT Drammen og Omegn har fått prosjektle-
delsen 2014-2016.

DNT SENIOR DRAMMEN 
gjennomførte 17 turer fra mai til oktober med mel-
lom 10 og 18 deltakere på hver tur. 
Turer: Søndagslunsj på Park Hotell, tur til Drammens 
geografiske midtpunkt på Hyllåsen, tur Andorsrud 
– Heia – Rønnehue – Majordammen på Vestskauen, 
vårtur fra Bjerkøya i Sande til Berger, rundtur fra 
Tryterud ved Eikeren til Steinbrua på Vestskauen, 
rundtur rundt Skapertjern i Lier, tur fra Bjørgeseter til 
Fjellskar i Sande, tur til Hvalsdammen i Finnemarka, 
tur til Kyrfjell i Eiker, tur på Bjerkøya i Sande, tur fra 
Dammyr til Røkebergtjern i Eiker, rundtur rundt 
Steinkleivåsen, tur til helleren Vesleper i Finnemarka, 
tur på Klokkarstua til Knivsfjell og Himmelvann, høst-
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tur til Goliaten turisthytte, tur i Bragernesåsen og tur 
elvelangs i Drammen.

FLERDAGSTURENE
Disse flerdagsturene ble gjennomført i 2014: Snøhu-
letur til Daggrø (6 deltakere og 2 turledere), Skitur 
til Toveseter på Norefjell, med topptur søndag (6 
deltakere og 2 turledere) og Vårskitur i Skarvheimen 
(12 deltakere og 2 turledere).

DAGSTURENE
Disse dagsturene ble gjennomført i 2014: skitur 
Kanada – Fallet i Lier, Nykjuadagen, Øyvannsrunden 
på ski fra Kalmosetra i Sande, tur til Risdalstårnet i 
Strømsåsen, tur vest for Eikeren i samarbeid med 
EikerTiPåTopp/Eiker O-lag, tur til Løkenes og Kon-
glungen i Asker, tur i Strømsåsen med Drammens 
geografiske midtpunkt på Hyllåsen, tur til bygdeborg 
på Dugurdmålnatten i Sigdal, tur til Dagfinns plass i 
Strømsåsen, friluftsgudstjeneste på Aslakene i Sol-
bergelva med påfølgende tur, tur til gamle setervoller 
i Vestmarka mellom Asker og Lier, tur Lavvannsmyr 
– Presteslettås – Montebello i sande, tur til Goliaten 
turisthytte i Finnemarka, tur og konsert med Dagfinn 
Kolberg på Tretjernsåsen i Nedre Eiker og julaften-
frokost på prins Oscars utsikt.

STORE ARRANGEMENTER
Thorleif Haug-marsjen ble i 2014 holdt separat fra 
Thorleif Haug Skifestival pga. vanskelige snøforhold. 
Marsjen ble arrangert 9. mars, samtidig som Ny-
kjuadagen, med 112 deltakere. Det ble satt opp 
skibusser to søndager i forkant av Hauern, men bare 
noen få benyttet seg av tilbudet.
Topp7Turen og Topp3Turen med ca. 550 deltakere  

KURS
Det er holdt følgende kurs i DNTs turlederstige: 2 
Ambassadørkurs – ett i Drammen og ett på Hakkeset-
stølen (Geilo) med 9 + 16 deltakere, 2 grunnleggen-
de turlederkurs – ett på Blektjern (Drammen) som 
gikk over fire tirsdagskvelder, og ett på Hakkasetstølen 

(Geilo) som gikk over en helg med 14 + 16 deltakere 
og ett sommerturlederkurs – over to helger på Mårbu 
og Dalabu med 11 deltakere.
Det er holdt førstehjelpskurs og livredningskurs.

GYLDENLØVE KAJAKKLUBB
Det er avholdt 4 styremøter i klubben i 2014. 
Medlemstallet var 190 pr 31.10.14. Det er en økn-
ing fra 133 i 2013. Økningen i medlemstallet har 
også ført til en vesentlig økning i antall deltakere på 
onsdagspadlingene og i utleie av kajakker.

Alle de 51 utleieplassene er utleid, og det er ven-
teliste for å få leie plass. Klubben startet sesongen 
med 5 nye av totalt 16 kajakker og en K2. 
Økt aktivitet har også ført til nye utfordringer. I 
oktober ble det holdt møte for aktive og potensielle 
turkoordinatorer med 15 deltakere for å diskutere 
sikkerhet på turene våre. Michael Schollert påtok seg 
å komme med forslag til retningslinjer for turkoordi-
natorene og sikkerhetsregler for klubbens turer.
Facebook- og nettsiden til kajakklubben har vært 
brukt til å annonsere turene. Facebook har vært i bruk 
omtrent daglig og har fungert utrolig bra med tanke 
på spontane turer og utveksling av bilder fra turene.
Miljøet i klubben må karakteriseres som svært godt.

Kurs 
DNTD og kajakklubben har hatt et godt samarbeid 
med Fritidstunet. I alt har de hatt
5 Grunnkurs med til sammen 45 deltakere og 17 
Introkurs med til sammen 118 deltakere.
Videre er det gjennomført: Introkurs og grunnkurs 
hav, på Killingen i regi av DNTD med totalt 16 
deltakere. 2 Introkurs med totalt 16 deltakere. 2 
Introkurs for Sande videregående skole med totalt 16 
deltakere. Området rundt Killingholmen egner seg 
meget godt til kajakkurs. 

Turer 
26 onsdagspadlinger fra april til oktober med opptil 
31 deltakere.
Tilhengerturer til: Dikemarkvannene, Holmen i Asker, 
Svelvik og fra Steinberg til Drammen.
Dagstur fra Fjærholmen, 10 deltakere. Helgetur til 
Killingen, 12 deltakere. Ukestur «Fra tare til Tind» på 
Sunnmøre, 10 deltakere. Helgetur til Koste, 8 del-
takere. Helgetur til Hvasser, 3 deltakere.

Interne kurs: 
Sikkerhetskurs: Ved Hege Eian fra Gilhusodden med 
kamerat- og egenredning. 
Kurs med teknikk og kamerat- og egenredning ved 
Bragernes Strand ved Michael Schoellert, svært godt 
oppmøte.

Dugnad
Dugnad totalt 2014: 623 timer

Styret takker DNTD-kontoret og styret i DNT Dram-
men og Omegn for godt samarbeid og den tilliten 
som er vist oss til å arbeide selvstendig og utvikle aktiv-
itetene i gruppa og i sjøbua på Gyldenløve brygge.

I mål på Topp7Turen!
Foto Anne Gallefos Wollertsen

Trilletur Hellashytta. Foto Heidi Rørdam Ut på tur Drammenn på Blektjern.
Foto Ståle Karlson

Foto: Tina Nærø Holmsen
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MERKING

DNTDs ruter i fjellet
Alt gikk etter planen i sommer. 92 km av fjellrutene 
er godt vedlikeholdt av dugnadsfolk som har gjen-
nomgått merke-/vardekurs.
Senhøstes fikk ti nye personer kurs i blå-/rødmerk-
ing, vardebygging og skiltoppsett. Vi takker Imingfjell 
Turistheim for prima opphold, service og forpleining 
denne helga.
Takk også til alle som på dugnad bidro til å vedlike-
holde vårt omfattende rutenett i fjellet; Trym Holland 
med Tuva H. Mathisen og Jenny Grønnlund. Sondre 
Sheldon med Simone Baltus og Jennifer Monterroso. 
Kari Jokstad med Cathrine Enstrøm Simonsen og 
Helle N. Stiig. Per Arve og Anne-Grethe Kristiansen. 
Åse Årvik og Finn Bugge.

Lavlandet
Alle DNTDs stier i lavlandet hvor vi har merkefolk, 
er sett over. Etter høstens merkekurs fikk vi mange 
nye merkere, og det var kjærkomment. Ved årsskiftet 
manglet vi merkefolk på bare to stier: Stien nordøst 
for Skimtvann som er en forbindelse mellom andre 
blåstier, og stien Sagaveien – Veslesetra – Haskollse-
tra – Hestmyr – Avdal – Eiksetra. Sistnevnte har vi nye 
grønne skilt til.
Hele Topp7Tur-traseen på 26 km og Topp3Tur-tra-
seen på 16 km ble skiltet etter Innovativ Fjellturismes 
nasjonale skiltstandard og blåmerket i 2014, en stor 
jobb som tok flere personer mange dager. 

Prosjekt Finnemarka
Et eget skiltprosjekt i Finnemarka startet opp i 2012 
med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Prosjektet var 
et samarbeid med Drammen kommune, som gikk 
ut på å trekke de eksisterende blåmerkede stiene i 
Finnemarka nærmere bebyggelsen og de bynære 
utfartsparkeringene, samt å merke og/eller skilte nye 
stier bynært. Dette i tråd med handlingsplanen for 
å stimulere flere mennesker til enkelt å komme seg 
ut i aktivitet for dermed å forebygge sykdommer og 
bedre fysisk og psykisk helse. Prosjektet ble ferdigstilt/
midlene ble oppbrukt og avsluttet i september 2014. 

Prosjekt Strømsåsen
Foreningen har ytterligere et skiltprosjekt som startet 
opp i 2012 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. 

Målsettingen er den samme som for prosjekt Finne-
marka, og  sees i sammenheng med Blektjernstua og 
nærmiljøanlegget der. Det er særlig lagt vekt på å 
kunne gi barn og unge et godt grunnlag for friluftsak-
tivitet der de bor, og bidra til at flerkulturelle tryggere 
og sikrere kan bevege seg ut i naturen. Ved tydelig 
skilting/merking håper man å senke terskelen for at 
mennesker i det daglige kan gjennomføre Helsedirek-
toratets anbefaling om tur/aktivitet i minst 30 minut-
ter hver dag.
I 2014 er flere av stiene i Strømsåsen skiltet og mer-
ket. Det er produsert informasjonstavler hvorav noen 
er satt opp, og resten blir montert våren 2015.

TURSKILT prosjektet
Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune 
startet i 2013 sammen med kommuner et 3-årig 
prosjekt for merking og skilting av turtraseer i fylket. 
Buskerud fylkeskommune ble tildelt penger fra Gjen-
sidigestiftelsen til skilting og merking under forutset-
ning av at fylkeskommunen og kommunene bidrar 
med tilsvarende beløp. 
Buskerud fylkeskommune leder/koordinerer prosjek-
tet og bidrar med kompetanse, men gjennomførin-
gen skjer i kommunene. Det er en tredelt satsning i 
forhold til skilting og merking: 
•  I nærmiljøet (fra sentrumsområder, skoler,  

boligfelt etc.)
•  I marka (fra utfartsparkeringsplasser) 
•  Ved reiselivsdestinasjoner og store hyttefelt 

Turtraseene slutter ikke ved kommunegrensa, så 
samarbeid er nødvendig.

En forutsetning for å delta i prosjektet, er at kom-
munen garanterer for pengebeløp. Det er også en 
forutsetning at skiltmalen til Innovativ Fjellturisme 
følges 100 %.

Turistforeningen fikk i 2014 tildelt penger for skilt-
ing fordelt på 6 kommuner. Disse prosjektene må 
avsluttes i 2015. Støtten dekker kun utgifter til skilt og 
informasjonstavler. All jobben utføres på dugnad. 
Haugfoss-stien i Modum er en del av dette prosjektet, 
og den ble ferdig høsten 2014. Her er det lagt ned et 
utrolig stort arbeid med merking og skilting, utført av 
våre dugnadere på Modum. Informasjonstavler kom-
mer opp tidlig våren 2015.

I løpet av 2014 feiret vi 5 års-jubileum for Turbutikken 
og Turinformasjonen i Schwenckegata. Den har vært 
godt besøkt i 2014, både av handlende kunder og 
turgåere som trenger tips og råd til turer. Ca. 30 % 
av de besøkende søker tips til turer, og ønsker å se på 
kartet hvor de kan reise og hvilke hytter de kan besøke. 
Salg av kart har økt betydelig i 2014. 

Plasseringen gjør at mange nye kunder finner veien 
til oss. En stor andel av de besøkende kommer innom 
for å melde seg inn i DNT, søke informasjon om DNTs 
tilbud, eller melde seg på turer og arrangement i regi 
av DNT.

Turbutikken har et stort vareutvalg, og har spesialisert 
seg på bekledning og utstyr man behøver for å gå tur-
er i skog og fjell, sommer som vinter. Vi har merket at 
kundegruppen er blitt større i løpet av 2014, og flere 
kunder er meget bevisst på hva de ønsker av produkter. 
Trender viser at flere er ute etter gode naturopplevel-

ser heller enn jaget etter å delta i konkurranser. Dette 
merkes på salget av turbekledning, sko, kart og sekker, 
samt kunder som er bevisste på at utstyret skal være 
lett og ta lite plass.
Omsetningen i 2014 var god, med høysesong i april, 
juli, august og desember.

Det er viktig å huske på at alle som handler i butikken 
er med og støtter Turistforeningen direkte, siden over-
skuddet går tilbake til foreningen. Alle medlemmer 
har gode medlemspriser i butikken.

I 2014 gjennomførte Turbutikken 3 medlemskvelder. 
En av kveldene var det også foredrag i butikken, med 
meget godt oppmøte. 

Byen vår Drammen har arrangert 2 Handelens Dager 
hvor Turbutikken har deltatt. 
Turbutikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 (18 på 
torsdager) og lørdager 10-15. 

TURINFORMASJONEN/ 
TURBUTIKKEN

Alt av klær og sko på bildet får du i  
Turbutikken. Foto Anne Gallefos Wollertsen
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Veslekillingen
Hytta på Killingholmen åpnet 30. juni 2013. I det første 
driftsåret 2014 har det vært 92 overnattinger på Vesle-
killingen. Gyldenløve Kajakklubb har avholdt både kurs 
og lagt padleturer dit. 

En spesiell takk rettes mot vår hytteansvarlige, Roar 
Iversen, som holder stedet i god hevd.

Goliaten
Goliaten ble åpnet 22. september 2013. I det første 
driftsåret 2014 har det vært imponerende 406 overn-
attinger på hytta under Tverråsen! I tillegg til dette er det 
dagsbesøkende innom nesten hver dag. 

Tusen takk til Øyvind Leirset, hytteansvarlig, og den aktive 
dugnadsgjengen som stadig er innover og jobber. Med 
så mange besøkende er det kontinuerlig behov for tilsyn 
og etterfylling av forbruksvarer og ved. Man så raskt at 
do-kapasiteten var for liten, og at vedbehovet er større 
enn forventet. Ny utedo og bedre plass for vedlagring 
blir derfor bygget i 2015.

Hamborgstrømpaviljongen
I april 2014 tegnet foreningen leieavtale med Dram-
men Kommune vedrørende Hamborgstrømpaviljon-
gen. Plassen ligger flott til i Hamborgstrømskogen 
(Bragernesåsen), ikke mange minuttene å gå fra Dram-
men sentrum. Paviljongen ble i sin tid bygd som et 
danse- og serveringssted. Stedet er en del av vår bynære 
satsning, og skal utvikles til et aktivitetsområde, i hoved-
sak for barn og unge. Aktivitetsområdet kommer til å 
strekke seg bort til den gamle hoppbakken Jøssingkollen 
hvor det blir skileik og masse annen moro. Det skal byg-
ges uthus med toaletter. Natursti og «Tarzanløype» skal 
etableres. 

I 2014 har vi begynt oppussingen, og foreløpig er 
kjøkken, gulver og tema-rom pusset opp. Det er en godt 
etablert dugnadsgjeng som jobber der minst en gang i 
uken, takk til dugnadsansvarlig Kjersti Stenseth og resten 
av gjengen. 
Åpning planlegges høsten 2015, i Friluftslivets År.  

Garsjøkoia
I oktober 2014 undertegnet daglig leder i foreningen 
en 40 års leieavtale vedrørende Garsjøkoia. Eier av koia 
er Lier kommune. Hytta var i utgangspunktet ulovlig 
oppsatt, og før avtale kunne undertegnes, hjalp forenin-
gen kommunen med søknad for å få plassen lovlig. Det 
gikk i orden, og avtale ble undertegnet. Lier kommune 
har bidratt med midler, og oppussingen startet høsten 
2014. Alt innvendig pusses opp, og det skal bygges på 
uthus, legges nytt tak, byttes inngangsdør og en rekke 
andre tiltak. 

Hytta åpner som ubetjent hytte senest høsten 2015. 
Jeanette Zetterstrøm i administrasjonen og Hans 
Solberg i styret er dugnads-/hytteansvarlige, og det er 
på sin plass å takke for iherdig innsats gjennom 2014! 
Disse to fortsetter som dugnadsansvarlige/hytteansvar-
lige for Garsjøkoia.

Daggrø
Den selvbetjente hytta Daggrø på Vegglifjell er ikke 
lenger i porteføljen til DNT Drammen og Omegn. I 
august 2014 gjennomførte vi et makeskifte med Kongs-
berg Turistforening. De overtok hytta, og vi fikk medlem-
sområdet i Nore og Uvdal. Dette var en naturlig følge 
av at vi har mye aktivitet og hytter i Nore Uvdal, mens 
Kongsberg hadde veldig lite. Plasseringen til hytta faller 
veldig naturlig inn under Kongsbergs område. Hytta vil 
bli drevet videre som en ubetjent hytte. 

Høgevarde – ny hytte?
Endelig ligger alt til rette for å bygge den nye hytta på 
Høgevarde. Finansieringen er på plass, byggetillatelse er 
gitt, og det mangler bare å få avtaler med leverandører 
og byggefirmaer som trengs for å gjennomføre pros-
jektet. Dette jobbes det med utover i 2015. Hvis alt går 
som det skal, blir hytta påbegynt i 2015. Planen er da å 
ferdigstille hytta i løpet av 2016. 
Vi gleder oss! 

HYTTENE

HYTTESTATISTIKK - OVERNATTINGSDØGN

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Rauhelleren 3241 3581 2940 3048 3450 3302 3526 3372 3403

Rauhellern, sikring 140 135 244 71 32 72 18 26 93

Mårbu 2608 2396 2338 2390 2550 2213 2240 2419 2370

Mårbu, sikring 46 85 45 58 38 82 150 57 82

Ulvelilægret 51 48 3 15 20 2 0 12 27

Daggrø 203 266 150 58 107 258 264 332 293

Dusehesten 192 122 78 102 40 98 137 59 59

Dalabu 48 51 68 26 73 44 64 122 68

Toveseter 378 389 379 65 249 369 398 490 370

Høgevarde 796 1021 972 960 705 727 864 704 754

Svarvestolen 205 310 91 90 110 107 113 76 130

Koboltkoia 153 129 204 44 0 0 0 0 0

Camp Killingen 488 478 462 318 0 0 0 0 0

Eiksetra / lavvo 
Eiksetra 640 603 580 572

Veslekillingen 92 320 0

Blektjern 285 150 0

Goliaten 406 103 0 0 0 0 0 0 0

Sum ubetj/selvbetj 2995 3129 2814 1489 1374 1759 2008 1878 1876

SUM BETJENT 6977 7058 6320 6328 6000 5515 5766 5791 5773

SUM TOTALT 9972 10187 9134 7817 7374 7274 7774 7669 7649

Rauhelleren
På Rauhelleren har vi gjort arbeider også i 2014. På 
selvbetjenten fikk vi sluttført ombyggingen med mindre 
soverom, flytting av kjøkken og maling av det resterende. 
Hytta fremstår nå som en helt annen hytte en tidligere.
På hovedhytta har vi pusset opp soveromsfløyen i 1.etasje. 
Alle rommene er blitt malt og noe utstyr er blitt skiftet ut. 

Garsjøkoia. Foto Simon Torgersen Hamborgstrømpaviljongen.
Foto Henning Wikborg

Hamborgstrømpaviljongen.
Foto Johan Fegri

Goliaten. Foto Johan Fegri
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RESULTATREGNSKAP 2014STYRET OG  
ADMINISTRASJONEN

Jens Vig, Rune Håndlykken (til april 2014)
og Henning Wikborg (til august 2014). 
Jens Vig, Linda Verde (fra april 2014)  
og Simon Torgersen (fra august 2014).

ARBEIDSUTVALGET (AU)

ÅRSMØTET

Kathrine Kirkvaag
Linn Kristin Haavaldsen
Bjørn Egede-Nissen

VALGKOMITE

Per Hægstad
Søren W. Thorne
Tone Aakre Borgen
Kathrine Kirkvaag
Christian Falck-Pedersen
Eivind Kjølsrød
Pernille Rød Larsen
Ove Ågedal

RÅDET 2014

Henning Hoff Wikborg, daglig leder til august 2014
Simon Torgersen, hytte- og anleggssjef til august 2014,  
daglig leder fra september 2014
Anne Gallefos Wollertsen, kontorleder
Maren Ekeland, fagsjef aktivitet barn og ungdom 
Tonje Klausen, økonomileder
Vibeke Clausen, fagsjef aktivitet voksne, avdelingsleder  
aktivitetsavdelingen fra oktober 2014
Havva Cukurkaya, prosjektleder
Thea Hajum Utvik, butikksjef og prosjektmedarbeider 
Solveig Førrisdahl, butikkmedarbeider
Kristian Strømmen, prosjektmedarbeider t.o.m mars 2014. 
Jeanette Zetterstrøm, fylkeskoordinator DNT i Buskerud 
Thomas Andre Thorkildsen, fylkeskoordinator for FNF i Buskerud 

ADMINISTRASJONEN 2014

Jens Vig, styreleder
Hans Solberg
Christine Hægstad
Linda Verde 
Rune Håndlykken

Varamedlemmer:
Hans Petter Eriksen
Maria Kommandantvoll

STYRET 2014
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NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Regnskapet er aktivitetsbasert.

Anskaffede midler
Kontingenter inntektsføres i medlemsåret, som følger kalenderåret. Tilskudd inntektsføres i henhold til sammenstillingsprinsippet. Ubenyt-
tede midler føres som utsatt inntekt. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler bal-
anseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å 
være forbigående. 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

Varelager
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2014 2013
Lønninger 3 726 549 2 989 840

Arbeidsgiveravgift 564 457 446 894

Pensjonskostnader 191 431 147 585

Refunderte lønnsmidler -1 455 088 -697 913

Andre lønnskostnader 259 226 81 959

Sum lønnskostnader 3 286 575 2 968 366

Antall årsverk 6 6

Godtgjørelser til ledende personer: Daglig leder Styret

Lønn 691 518 0

Pensjonsforpliktelser 0 0

Andre godtgjørelser 5 052 0

Sum 696 570 0

Ingen ledende personer eller ansatte har lån i DNT Drammen og omegn.

Obligatorisk tjenestepensjon
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om OTP, og har pensjonsordning som
oppfyller kravene etter denne loven.

Revisor
‘Kostnadsført revisjonshonorar i 2014 utgjør kr 70 875,- inkl mva.
‘I tillegg kommer andre tjenester med kr 33 125,-inkl. mva.

Note 3 - Varige driftsmidler
Rauhelleren Mårbu Daggrø Høgevarde

Anskaffelseskost 01.01. 10 126 736 3 802 416 35 022 232 556

Tilgang 0 0 0 0

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 10 126 736 3 802 416 35 022 232 556

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 5 052 026 1 955 180 8 102 80 632

Balanseført verdi pr. 31.12. 5 074 710 1 847 236 26 920 151 924

Årets avskrivninger 0 0 500 3 100

Prosentsats for avskrivninger 0 % 0 % 2 % 2 %

Toveseter Ulveli Eiksetra Dalabu
Anskaffelseskost 01.01. 174 979 76 268 18 206 346 292

Tilgang 0 0 0 0

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 174 979 76 268 18 206 346 292

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 62 098 69 210 3 811 254 269

Balanseført verdi pr. 31.12. 112 881 7 058 14 395 92 023

Årets avskrivninger 2 300 145 293 1 800

Prosentsats for avskrivninger 2 % 2 % 2 % 2 %

Dusehesten Svarvestolen Risdalstårnet Høgvarde 
Nybygg 2013

Inventar og 
utstyr

Anskaffelseskost 01.01. 301 217 41 620 204 144 0 163 214

Tilgang 0 0 0 216 375 0

Avgang 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 301 217 41 620 204 144 216 375 163 214

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 218 966 8 555 200 000 0 115 853

Balanseført verdi pr. 31.12. 82 251 33 065 4 144 216 375 47 361

Årets avskrivninger 1 600 600 0 0 11 700

Prosentsats for avskrivninger 2 % 2 % - 0 % 20 %

SUM
Anskaffelseskost 01.01. 15 522 670

Tilgang 216 375

Avgang 0

Anskaffelseskost 31.12. 15 739 045

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 8 028 702

Balanseført verdi pr. 31.12. 7 710 343

Årets avskrivninger 22 038
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Note 6 - Hytteregnskap, forts.

DALABU DUSEHESTEN KOBOLTKOIA BLEKTJERN KILLINGEN
Driftsinntekter 16 925 16 893 16 708 58 684 56 995

Tilskudd 30 000

Kostnader 6 185 11 944 15 555 59 240 9 982

Dekningsbidrag 10 740 4 949 1 153 29 444 47 013

Driftskost 4 801 4 801 286 560 7 115

Resultat 5 939 148 867 28 884 39 898

GOLIATEN DAGFISKE GARSJØKOIA HAMBORGSTR.
Driftsinntekter 74 711 0 0 0

Tilskudd 100 000 0 0 90 300

Kostnader 73 825 3 169 12 535 90 300

Dekningsbidrag 100 886 -3 169 -12 535 0

Driftskost 1 700 1 418 0 0

Resultat 99 186 -4 587 -12 535 0
 
Kostnad for leie av lokaler inngår i driftskostnadene.

Note 7 - Driftskostnad

Inntektsart: Kontingenter Kajakklubb Arrangement Hytteinntekter Butikk
Husleie 266 864 29 218 78 243 109 251 200 876

Kontorkostnader 54 350 5 951 15 935 22 250 40 911

Honorar 43 176 4 727 12 659 17 676 32 500

Personalkostn. 852 259 93 312 249 876 348 904 641 520

Rep./vedlikeh,hytter 240 792 26 364 70 599 98 577 181 251

Øvrige kostnader 334 754 36 651 98 148 137 044 251 979

SUM 1 792 194 196 223 525 459 733 703 1 349 037

% av inntekt 25,9 % 2,8 % 7,6 % 10,6 % 19,5 %

Inntektsart: Tilskudd, arr. Tilskudd, hytter Øvrige inntekter SUM
Kostnader lokaler 282 554 17 186 44 918 1 029 110

Kontorkostnader 57 546 3 500 9 148 209 591

Honorar 45 714 2 781 7 267 166 500

Personalkostn. 902 367 54 886 143 451 3 286 575

Rep./vedlikeh,hytter 254 949 15 507 40 530 928 569

Øvrige kostnader 354 436 21 558 56 345 1 290 916

SUM 1 897 566 115 419 301 659 6 911 261

% av inntekt 27,5 % 1,7 % 4,4 % 100 %

Aktivitetenes prosentvise andel av salgsinntekter er beregningsgrunnlaget for fordeling av kostnader. 
Eks. kontingenter står for 25,9 % av salgsinntektene i 2014 og da også 25,9 % av kostnadene.

NOTER FORTS.

Note 4 - Spesifikasjon av fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier.

Fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen:
Foreningen har ikke fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen.

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 2014 2013
Gjeld 594 433 851 017

Pantstillelser o.l: Bokført gjeld 
sikret ved pant

Eiendeler stilt som 
sikkerhet:

Balanseført verdi pant

Pantelån 1 442 755 Rauhelleren 5 074 710

Garantier
Foreningen har gitt garanti for husleie på Camp Killingen på kr 250 000.

Note 5 - Butikkregnskap
2014 2013 2012 2011

Driftsinntekter 2 583 097 2 377 521 2 024 420 1 620 843

Varelager 1/1 1 095 392 1 092 740 1 061 780 582 041

Varekjøp 1 891 883 1 802 217 1 529 054 1 566 662

Varelager 31/12 1 175 988 1 095 392 1 092 740 1 061 780

Varekostnad 1 811 287 1 799 565 1 498 094 1 086 923

Dekningsbidrag 771 810 577 956 526 326 533 921

Driftskostnad 468 470 423 985 322 368 233 335

Resultat 303 340 153 971 203 958 300 586

Driftskostnader inngår i sum kostnad lokaler.

Note 6 - Hytteregnskap
HØGEVARDE RAUHELLEREN RAUH. SIKR MÅRBU MÅRBU SIKR.

Driftsinntekter 140 207 494 535 9 212 403 981 10 613

Tilskudd

Kostnader 170 586 177 083 71 075 135 353 16 766

Dekningsbidrag -30 379 317 452 -61 863 268 628 -6 153

Driftskost 13 216 72 324 0 50 558 0

Resultat -43 595 245 128 -61 863 218 070 -6 153

DAGGRØ ULVELI TOVESETER STOLEN EIKSETRA
Driftsinntekter 29 376 926 45 083 30 227 0

Tilskudd/anbud 0

Kostnader 6 832 10 400 33 270 2 558 32 414

Dekningsbidrag 22 544 -9 474 11 813 27 669 -32 414

Driftskost 5 636 2 283 12 182 5 570 834

Resultat 16 908 -11 757 -369 22 099 -33 248
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Note 8 - Skattekostnad   
Foreningen driver ikke skattepliktig virksomhet.   
   
Note 9 - Bundne bankinnskudd   
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 207 384,- 

Note 10 - Formålskapital
Formålskapital Sum

Formålskapital 01.01. 10 817 411 10 817 411

Endringer i året 0 0

Aktivitetsresultat 1 005 922 1 005 922

Formålskapital 31.12. 11 823 333 11 823 333

Note 11 - Finanskostnader 
Beløpet er i sin helhet knyttet til renter på pantelån. 

Note 12 - Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av: 2014 2013

Nøkkeldepositum 176 345 123 405

Forskuddsbetalte kontingenter 2 206 320 1 789 790

Skyldig lønn og feriepenger 401 963 321 059

Påløpne kostnader/forskuddsbetalte tilskudd 2 216 544 2 349 064

5 001 172 4 583 318

Note 13 - Spesifikasjon av tilskudd

Tilskudd/prosjektmidler 2014
Extrastiftelsen, Klart det går, i DNT også! 580 000

NAV, aktivisering og inkludering av flerkulturelle 550 000

DNT, Frifond, barn og ungdomsaktiviteter 423 905

Drammen kommune, MØS midler 350 000

Buskerud fylkeskommune, Partnerskapsmidler 250 000

Einar Juels legat 170 000

Øvrige tilskudd/prosjektmidler 1 530 495

3 854 400

NOTER FORTS. REVISORS BERETNING
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1. HENSIKTEN MED DNTDS STRATEGI
DNTDs strategi skal, med utgangspunkt i DNTs formål 
og verdigrunnlag, konkretisere foreningens viktigste 
satsningsområder. Strategien er veiviser for styret, 
administrasjonen og medlemmene i DNTD, både for 
utvikling og drift. 
Strategien skal inspirere og bevisstgjøre, og være et 
grunnlag for håndtering av aktiviteter, prosjekter/tiltak 
og DNTDs engasjement som samfunnsaktør. DNTDs 
strategi skal også bevisstgjøre foreningen slik at den er 
i stand til, fortløpende, å kunne utnytte muligheter og 
møte nye utfordringer. Strategien skal danne utgang-
spunkt for styrets behandling av årsbudsjett, regnskap og 
viktige enkeltsaker.
DNTDs strategi vedtas av styret som også har ansvar for 
at strategien til enhver tid er oppdatert.  

2. DNT DRAMMEN OG OMEGN  – EN DEL AV DNT
DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en del av  
forbundet Den Norske Turistforening (DNT). 

DNT/DNTDs formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluft-
slivets natur- og kulturgrunnlag.
DNT/DNTDs verdigrunnlag er beskrevet gjennom 
akronymet STIEN:
•  Spennende: Vi skal gi utfordrende opplevelser som 

virker stimulerende i forhold til de behov hver enkelt 
har. 

•  Troverdig: Vi skal fremstå som ærlige og ordentlige, 
og vår virksomhet skal skape tillit. I hele vår virksom-
het skal vi ha trygghet og kvalitet i fokus.

•  Inkluderende: Vi skal ha et turtilbud der alle skal føle 
seg velkomne. Spesielt vil det være viktig å legge til 
rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. 

•  Enkelt: Vi skal bidra til å gjøre det lett for folk å bruke 
naturen og oppleve gleden ved friluftslivet. Tilbudene 
skal ha en nøktern, kvalitetsmessig god standard med 
vekt på trivsel og atmosfære på hyttene, men være dif-
ferensiert når det gjelder tilrettelegging.

•  Naturvennlig: Vår tilrettelegging skal være preget av 
varsomhet i forhold til naturmiljøet med beskjeden 
ressursbruk, og vår drift skal være miljøvennlig. 

DNT/DNTD skal være en høyt profilert samfunnsaktør 
som bidrar aktivt til å sikre friluftslivets natur- og kulturg-
runnlag, og utvikle menneskers kjennskap og holdninger 
til natur og friluftsliv.

3. SATSINGSOMRÅDER FOR DNTD 
Foreningen har identifisert følgende tre utviklingsom-
råder for de nærmeste årene: 
•  Utvikle og konsentrere innsatsen om nærområdene 

for å gi økt lavterskeltilbud og nye aktiviteter  
•  Utvikle og vitalisere arrangementer og turer med  

høy kvalitet 
•  Styrke tilbudet med løypenett og hytter i et fåtall  

utvalgte områder

Dette ønsker DNTD å gjøre gjennom:
•  Friluftsliv for alle
•  Fokus på tilrettelegging for friluftslivet som ikke 

nødvendigvis er knyttet til bruk av DNTDs hytte/løyper 
aktiviteter eller bare for DNTs medlemmer. Økt fokus 
på det nære og hyppige friluftslivet som bruk av 
byområder/tettsteder, kombinasjon av friluftsliv og 
kulturopplevelser mv. 

•  Satsing på skolen
•  Kunnskap om friluftsliv er ikke lenger en naturlig del 

av barns oppvekst og opplæring. DNTD vil ta initiativ 
for å integrere grunnleggende ferdigheter og aktiv-
iteter knyttet til tur- og friluftsliv i det lokale utdan-
ningstilbudet. Aktivt arbeid gjennom DNT Ung er et 
sentralt tiltak.   

•  Spennende aktiviteter
•  Tilrettelegging for bruk av sykkel, kano/kajakk, klatring 

og andre nye og spennende friluftsaktiviteter.  
Det velges ut et lite antall profileringsarrangementer 
som gis spesiell prioritet.

•  Redusere inaktivitet, fremme god helse 

Mangel på fysisk aktivitet er en fremvoksende helsemes-
sig utfordring i Norge. Ved å utvikle “lavterskeltilbud” 
ønsker DNTD å motvirke denne utviklingen og samtidig 
fremme positive holdninger til friluftsliv og kosthold. 
Nye initiativ fra DNTD vil naturlig fokusere på aktiviteter i 
områder nær byer og tettsteder.

REVISORS BERETNING FORTS.

DNTDS STRATEGI
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aktører, grunneiere, naturbrukerorganisasjoner, organ-
isasjoner med tilgrensende formål, stiftelser mv.

KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå overordnede 
mål og realisere strategier og tiltak. DNTD skal således 
framstå som en forening med:
•  Fortsatt høyt fokus på spennende aktiviteter og  

synlighet i media.
•  Evne til fornyelse og innovasjon.
•  Lokal og regional turekspertise og med god service.
•  Sterk identitetsfølelse, stolthet og hvor det er  

motiverende å delta. 
•  Et aktivt samfunnsrolle innen friluftsliv, folkehelse og 

naturbruk.

DNTD SKAL DERFOR:
•  Aktivt utnytte nye kommunikasjonskanaler/medier
•  Videreutvikle og tydeliggjøretydeliggjøre DNTDs 

visuelle profil (grafisk, løypemerking mv.) med ut-
gangspunkt i DNTs felles profil hvor den røde T-en er 
vår felles merkevare.   

ØKONOMI & FINANS 
DOT skal forvalte sine finansielle ressurser slikt at 
økonomiske forpliktelser er innenfor forsvarlige rammer 
med lavest mulig kostnad og slik at DNTD har optimal 
handlefrihet mht. investeringer. DNTD skal arbeide for å 
ha finansielle hovedsamarbeidspartnere som også kan 
bidra til at DNTDs økonomiske handlefrihet er størst 
mulig.

DRIFTSSYSTEMER
DNTD har nødvendig driftssystemer innen helse, miljø, 
sikkerhet, kvalitet, beredskap mv. som gjør at: 
•  Utfordringer/problemer kan håndteres  

tilfredsstillende
•  Formelle forhold sikres
•  Styrets kontrollfunksjon ivaretas.

ØKT SATSNING PÅ ET FLERKULTURELT  
FRILUFTSLIV
I tilknytning til satsing på aktivitetsutvikling vil DNTD 
aktivt arbeide med utfordringen som ligger i å engasjere 
mennesker med bakgrunn fra ulike kulturer i turlivet og 
som en del av DNTDs dugnads- og turlederkorps.
Infrastruktur for friluftsliv 
•  Fremme en infrastruktur for friluftsliv som skal gi 

grunnlag for flest mulige brukergrupper. En viktig del 
er tilrettelegging av forbindelser/T-merkede løyper 
mellom by/tettsted (inkludert sentrum/knutepunkter) 
og skog/fjell/sjø. Aktuelle satsninger er:

•  Styrking av hytte/løypenett langs aksen fra Dram-
men via Modum til Norefjell Skape et helhetlig 
tilbud om ”markahytter” i bynære områder. Være en 
foregangsforening når det gjelder neste generasjons 
friluftsliv i bynære områder bl.a. gjennom satsingen i 
Finnemarka. Aktuelle tema: merking av løyper til/fra 
bysentrum/knutepunter mv. 

•  Styrke attraktiviteten og tilretteleggingen i tilknytning 
til Mårbu og Rauhelleren og videreutvikling av rutetil-
budet i området mot Solheimstulen, Vasstulan, Ulveli, 
Rauhelleren og Mårbu.

•  Sikre natur og kultur som grunnlag for friluftsliv
•  Bidra til vern, tilrettelegging og en samfunnsutvikling 

som sikrer tilgang til naturbaserte opplevelser både 
i høyfjellet, marka, ved sjøen og i/ved byer og tettst-
eder.

•  Prioritere saker av prinsipiell karakter, med stor syn-
lighet og hvor DNTD engasjerer seg og fremstår med 
troverdighet og tyngde. 

•  Aktiv oppfølging i hele vårt område av DNT strategi 
ift. motorisert ferdsel.

4. VIRKEMIDLER
De viktigste virkemidlene for DNTD for å gjennomføre 
strategien er:
•  Organisasjon og kompetanse
•  DNTD som samfunnsaktør
•  Partnerskap og samarbeid
•  Kommunikasjon
•  Økonomi og finans
•  Driftssystemer

ORGANISASJON OG KOMPETANSE 
Foreningen opplever en stor tilvekst av medlemmer og 
mange opplever DNTD/DNT for første gang. For å møte 
et stort antall medlemmer og økt aktivitetsnivå, må fore-
ningen ha fokus på både kompetanse og kapasitet. 
Et sentralt kompetanseområde både for administrasjon 
og styre er prosjektorganisering og -styring. Utvikling 
av den prosjektbaserte arbeidsformen skal også bidra 
til en styrking av kvalitet og erfaringsoverføring knyttet 
til arrangementer. Det er i denne sammenheng viktig å 
skille mellom utviklingsarbeid og drift og å vurdere res-
sursbruken med tanke på arbeidsmiljøet.
DNTD er bygget på en stor grad av dugnad hvor fore-
ningen har gleden av både deltakelse, engasjement og 
kompetanse fra mange mennesker. 
DNTD ønsker å opprettholde fokuset på dugnad og 
dette krever:
•  Videreutvikling av turlederkorpset (kvantitet, kvalitet 

og mangfold).
•  Engajserte og godt kvalifiserte bestyrere og at det er 

personer/grupper som tar driftsansvar for hver enkelt 
av DNTDs hytter, løyper mv.

•  At flere kan være prosjektledere for ulike satsninger
•  At enkeltmedlemmer og andre trekkes inn som 

støttespillere for spesielle satsninger.
•  En administrasjon med god kompetanse i å yte ser-

vice til medlemmer og kunder  og i  å tilrettelegge for 
aktiviteter, dugnader og utviklingsarbeid.

•  At styret har en aktiv arbeidsform der både hvert 
enkelt styremedlems kompetanse og nettverk utnyttes 
til det beste for foreningen.

DNTD SOM SAMFUNNSAKTØR
Foreningen vil ta en aktiv rolle som samfunnsaktør for å 
styrke friluftslivet i DNTDs interesseområde (se kart).  

PARTNERSKAP OG SAMARBEID
Samarbeid er et sentralt virkemiddel for å nå forenings 
mål. DNTD vil søke samarbeid gjennom målrettede 
partnerskap og allianser med andre turistforeninger/
DNT, kommuner og fylkeskommuner (helse-, plan-, 
skole/barnehager, friluftsforvaltningene mv), næring-
slivet (finansieringskilde og brukere), statlige (eide) 

FORENINGEN OPPLEVER EN STOR TILVEKST AV 
MEDLEMMER OG MANGE OPPLEVER DNTD/

DNT FOR FØRSTE GANG. FOR Å MØTE ET STORT 
ANTALL MEDLEMMER OG ØKT AKTIVITETSNIVÅ, 

MÅ FORENINGEN HA FOKUS PÅ BÅDE  
KOMPETANSE OG KAPASITET.  

Katrine Sune og Ida Marie Kortvedt  
Foto :Ida Marie Kortvedt
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