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Årsberetning for år 2015

Foreningens formål:

DNT Ringerikes mål er å utvikle tur- og friluftslivet på Ringerike og omegn.

Referat fra årsmøtet for 2014

Årsmøtet i Ringerikes Turistforening for året 2014 ble avholdt i Metodistkirken, Storgata 7,

Hønefoss, torsdag 19. mars 2015 kl. 1900.

Før selve årsmøte ønsket styret å informere om:

- Ny ansatt
Hege Ballari Rindal er nyansatt

- Nytt kontor
i 40 % stilling for å utvide sekretariatet.

Kontoret har flyttet til nye lokaler i Osloveien 10. Åpningstider er foreløpig uendret.

- ByggeprosjektBuvasskoia
Kj"tit Sudgarden_informerte om gjennomført byggeprosjektet og viste bilder av koia.

nuas3ettet trar vært på kr 250 000,-. Det har vært mye dugnad og no: leid hjelp. Det er bygd

overbygd inngang og vindfang, nytt (hunde)rom, ny kjøkkeninnredning, isolert tak, nytt

båthus. nra dugnådsinnsats. Resuløtet ble veldig bra. Bare noe maling og mindre jobber

gienstår.
- Byggeprosjekt Storekrakkoia

Kj;til Sudgøe, informerte om det kommende byggeprosjektet og viste tegninger av koia. Det

skal jobbes med flere forbedringer i 2015 . Budsjettet er på

kr 350 000,-. Byggekomiteen er godt i gang med planleggingen'

Årsmøtet:
l. Åpning

Styreleder Karsten Lien ønsket velkommen til årsmøtet'

Innkallingen ble godkjent.

Z. Valg av møteledern referent, underskrivere av referat og tellekorps. Spørsmål om bruk av

fullmakter.
Karsten Lien ble valgt til møteleder, og Astrid Ehrlinger ble valgt til referent.

Erik Monserud og Kari Sudgarden ble valgt til å skrive under protokollen.

Kjersti Hovland, Ole-Martin Høgfoss og Bjørn Ellingsen ble valgt til tellekorps.

Det ble enstemmig vedtatt å godkjenne bruk av fullmakter'

Det var 52 medlemmer tilstede, og det forelå 12 fullmakter'



3. Årsberetning
Nestleder Erik Lunde leste referatet fra årsmøtet for 2013 og årsberetningen for 2014.

Kommentarer:
- Gjelder side 8:

BjømEllingsen: Det var 766 dugnadstimer totalt på Buvasskoia.

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med kommentaren ovenfor.

Revidert årsregnskaP

Daglig leder Vibeke Tjøm gikk gjennom resultatregnskapet for 2014. Årsresultatet var kr 221 629,'

Det var ingen kommentarer.
Etterpå pråsenterte Vibeke Iiøm balansen for 2014. Sum egenkapital og gield er

kr 3 387 168.-

Det var fulgende spørsmål:

Torbjørn Andreassen : Hva innebærer fordringene?

Svar: Det er inntektene fra koiene som vi har til gode hos DNT Oslo og omegn'

Sven Koksrud: Hvorfor er hyttene verdt mindre i2014 enn i 2013?

Svar: Pga. avskrivninger og tilskudd, dette er nærnere forklart i note 3.

Regnskapet ble enstemmig vedøtt.

Budsjett
Karsten Lien la fram budsjettet for 2015.

Det var ingen kommentarer.

Budsjettet for 2015 ble enstemmig vedtatt.

Innkomne saker

Nytt navn for RT
Karsten Lien fortalte litt om historikken til Ringerikes Turistforening og forskjellige navn gfennom

tidene. Han forølte også om høringsprosessen som har foregått. Hege Ballari Rindal presenterte

argumenter for hvorfor styret går inn for endring av navn'

Det ble en diskusjon om argumenter for og imot'

Nytt navn ble vedtau med 55 stemmer for og 9 stemmer mot. Det ble ikke levert blanke stemmer.

Vårt nye navn: DNT Ringerike.

Ny strategi for RT
Karsten Lien presenterte ny strategi for 20t5-2017 '

Ny strategi ble enstemmig vedtatt.

Valg
Val§komiteen v/ per Stubbraaten la frem forslag til nytt styre for perioden 2015-2016. Karsten

Lien giennomførte valget.
Valgfimiteen har besått av Torunn Mathisen, Rune Thorsen og Per H. Stubbraaten.

Leder: Erik Brenden 2015-2016 På valg
2014-2016 Ikke På valg
2015-2017 Påvalg

Nestleder: Erik Lunde
Sekretær: Finn Granum

4.

5.

6.

7.



Styremedlem: Karin Solberg 2015-2017 På valg

Styremedlem: Janne Marit Ellingsen 2015-2016 Ikke på valg (ett år)

Varamedlem: Karsten Lien 2015-2016 På valg

Varamedlem: Ingeborg Stensli 2015-2016 På valg

Varamedlem: Odd F. Tangen 2015-2016 På valg

Varamedlem: Tom Finnerud 2015-20t6 På valg

Forslaget ble enstemmig vedtau.

Karsten Lien og Vibeke Tjøm takket av Magnus Karge (styremedlem), Hege Ballari Rindal

(varamedlem) og Astrid Ehrlinger (varamedlem), disse går ut av styret. Karsten Lien går av som

styreleder, men forblir i styret som varamedlem.

Jan Fredriksen ble takket av som koiesjef for Grønknutkoia i nesten 39 åtr-

På vegne av foreningen takket Erik Lunde Karsten Lien for fire år som styreleder.

Referent: Astrid Ehrlinger

Hønefoss, 19.03.2015

Ytre miljø:

Driften av foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for tilsvarende foreninger.

Gjestene på koiene oppfordres til å ta med seg det avfallet som de ikke selv kan brenne på stedet.

Sikkerhet: Vi praktiserer utsendelse av risikoskjemaer til alle turledere i forkant av turene. Likeså er

koiesjefene pålagI å sjekke brannsikkerheten på koiene hvert år, og de stiansvarlige sjekker utsatte stier og

broer. Styrei trar i tøpet av året vedtatt en beredskapsplan tuftet på forslag fra gruppen som ble nedsatt i

DNT sentralt.

Møter i RT/DNT Ringerike:

Styremøter: l0 møter.

Koiesjefmøte: I møte.

Møte for stiansvørlige: I møte.

Turlromitimøter: Dethar vært ett møte i turkomiteen. Finn Granum og Hege Ballari Rindal har hatt

hovedansvaret for furProgrammet.

Redaksjonskomitimøter: Det har vært flere møter og ellers har komit6medlemmene jobbet mye på egen

hånd, til sammen 150 dugnadstimer inkl. møtene. Skauleisposten for 2016ble sendt ut i desember 2015-

Mediemsbladet vårt ble åed dette distribuert i god tidfør tursesongen startet i2016. Komiteen har beståff

av per H. Stubbraaten, Finn Granum, Axel Holt, Erik Lunde og Hege Ballari Rindal.

Sommermøtet: Møtet ble holdt på Buvasskoia lT.juni med 24 deltakere.
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Høstmøret Møtet ble holdt i Metodistkirken 5. november. Det var god oppslutning - 80 personer møtte.

Det ble utdeling av skauleismerker for siste gang siden styret har vedtok å legge ned denne ordningen til
fordel for samarbeidsprosjektet Ti på topp. Foredrag ble avholdt av Leif Ryvarden med tittelen « Streiftog

giennom Norges nasjona$arker fra Hardangervidda til Øvre Pasvik». I tillegg ble det informert om

åstaureringei av Stårekrakkoia, Barnas Turlag turene for 2016 og Klart det går-prosjektet.

Julemøtet: Tillitsvalgte, komitdmedlemmer og turledere ble som vanlig invitert til den tradisjonelle

fr4ulrf.rt"r, ,o- f*i sted på Ringkollstua 9. desember, og 53 giester møtte opp. Det ble julemat med

påfølgende kaffe og dessert. Elever fra Ringerike Folkehøgskole stod for musikalsk underholdning, og

Erik Lunde stod for kveldens quiz.

Eksterne møter:

DNrs Løndsmøte ble avholdt i Harstad 4.-7 .6.L5. Fra DNT Ringerike deltok Erik Brenden, Karin

Solberg, Janne Marit Ellingsen, Vibeke Tiøm og Hege Ballari Rindal.

Østlandsmøtetblearrangert av Ringerikes Turistforening og avholdt på Ringkollstua 31.1.15 med 12

foreninger samt DNT ."it ult repreientert. Karsten Lien, Karin Solberg, Erik Brenden og Vibeke Tiøm

deltok. Vi fikk aner§ennelse for et godt arrangement.

Samarbeidsmøter i Buskerud :Dagligleder har deltau på møter for daglige ledere og møter med

Buskerud fflkeskommune i tilleggiil dirrerse samarbeidsmøter med fylkeskoordinatoren, DNT Drammen

og omegn Lg Kongsberg og omegn Turistforening. Styreleder og daglig leder har deltatt på møter med

Buskerudforeningene.

Adminstrasjonen har påtatt seg flere oppdrag for ulike organisasjoner i nærmiljøet og informert om DNT

ig DNT Ringerike. DNT Rin[erike haiogså vært involvert i arbeidsgruppe for registrering av universelt

uiformede tuistier i Hønefossiog planlegging av Verdens aktivitetsdag i samarbeid med Ringerike

kommune.

Kurs:

Il)lsble det ikke avholdt noen kurs i DNT Ringerikes regi, men styret vedtok at det skal avholdes

førstetrjelpskurs i løpet av ZOI6.DNT Drammen og Omegn arrangerte ambassadørkurs hvor Stein

thoresln, Marianne Aasen, Rudi Randgaard, Karsten Lien, Tom Finnerud og Ingeborg Stensli deltok.

Karsten Lien deltok i tillegg på gunnleggende turlederkurs i regi av samme forening. Karin Solberg

deltok på ledsagerkurs for-6lindå på Eikietra i regi av DNT Drammen og omegn og Blindeforbundet.

Utike arrangementer:

EvenQtrctund 3. mars på Ringkollen: Til sammen 33 barn og voksne møtte opp på kvelden.

Sammenkomsten ble ledet av Axel Johan Holt og Brit Holt'

Stand på Vårsleppet, Felleskjøpet 11. april: Karstenlien, Tom Finnerud, Janne Marit Ellingsen og

vrugr", Karge A^åtol og deltl ut brosjyier og markedsførte turtilbudet vårt for mange besøkende som var

innom standen i løPet av dagen.
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Opptur,6. moi: DNT Ringerike arrangerte OPPTUR for sjette gang i 2015 i samarbeid med idrettselevene

på Ringerike Folkehøgskole som sto for aktivitetene i målområdet. Elevene startet fra Borger i Haugsbygd

og gikk på godt merket sti og endte opp ved Fleskerud i Åsa. Før avslutning av arrangementet ble det

trukket ut fine premier. I alt 520 deltagende elever fra 8 ungdomsskoler i distriktet vårt deltok. Flere fra

seniorgruppa stilte velvillig opp på selve dagen i tillegg til Per H. Stubbraaten og Vibeke Tiøm.

Åpning av Rugg-stien, 23.mai: Erik Brenden foretok den offisielle åpningen av Rugg-stien i Vassfaret og

deretter var det fellestur opp til minneplata for slagbjørnen Rugg. Sigrid Haugen leste fra Mikkjel Fønhus

og Arne Nævra holdt et foredrag om bjøm i Vassfaret.

Kaffekoken ved Trollfossen, 4. juli: Arnhild Solberg var ansvarlig for arrangementet som samlet 33

deltagere.

Åpning av Vassførstien, li.øugust'Karin Solberg og Ingeborg Stensli representerte DNT Ringerike på

åpningen av Vassfarstien i regi av Nes Østmark med markering på Fønhuskoia, og tur på den nymerkede

traseen fra Fønhuskoia til Langevatn.

Ringeriksdagen,5. september.'Tom Finnerud, Karsten Lien, Hege Ballari Rindal og Vibeke Tiøm

betjånte standen som var plassert vis a vis Fengselshaven. Det var mye folk ved standen og både DNT-
artikler og medlemskap ble solgt i tillegg til informasjon om turer og aktiviteter.

Kaffekoken på Grønknuten, li. september: I år var Erik Lunde og Finn Granum hovedansvarlig for
kaffekoken som samlet 82 personer.

Kom deg ut-døgene:

1) Petersøya, 1. februar: Til sammen ca. 200 barn og voksne var innom i løpet av dagen. Dagny

Sjursdotter, Svein Roger Thorsrud, Hege Ballari Rindal og Vibeke Tiøm deltok fra Ringerikes

Turistforening.
2) Petersøya, 6. september: Ca. 500 barn og voksne kom til arrangementet som måtte flyttes fra

Petersøya til Schjongslunden pga flom. Knivlaget, Fossen friluft og Hønefoss Speidergruppe var

med som gode samarbeidspartnere og DNT Ringerike stod for informasjonsstand,

pinnebrødsteiking, fiske, kaffeservering og natursti. Natten i forkant var det også tilbud om

overnatting hvor Tom Erik Johansen fra Ti på topp-prosjektet/Ringerike kommune og Speideren

hadde ansvaret. Dagny Sjursdotter, Hege Ballari Rindal, Tom Finnerud, Bjørn Rune Rindal, Ive

Langesæter, Shilan Hassum og Vibeke Tjøm deltok fra DNT Ringerike. Vi samarbeidet i tillegg

med Ringerike Soroptimistforening som stod for busstransport av beboere på Hvalsmoen

Transittmottak. Med deltagere fra flere nasjonaliteter, spesielt kvinner og barn, ble det en flott dag

i det fri.



Andre saker som styret og administrasjonen har arbeidet med:

1) Buvasskoia

på Buvasskoia ble det omfattende på- og ombyggingsprosjekt avsluttet og markert med tilstelning

30.0g.15 for dugnadsmedhjelpere iom har lagt ned mange timer på prosjektet. Koia fremstår nå med nytt

tak og nye vindier, ekstra soverom og ny §økkeninnreanilq i tillegg til at gangen er utvidet. Båthuset er

ogsala ptass. Byggekomiteen har teiøtt a, Ja*" Marit Ellingsen, Bjørn Ellingsen og Kjetil Sudgarden.

2) Storekrøkkoia

Restaureringen av Storekrakkoia ble i det store og hele fullført i løpet av 20l5,kun noen mindre arbeider

gienstår 11l;Orc.Koia har frtt nyft inngangsparti og ta\, nye-vinduer, nytt soverom med inngang fra

å"ppholdsrommet og ny kjøkkeninnreanine. bugnadsleder Kjetil Sudgarden har med sine medhjelpere lagt

*å tot"tt 533 dugnadstimer i løpet av året. Byggekomiteen har bestått av leder Kjetil Sudgarden, Inger

Hvitmyr, Liv Skretteberg, Marit Stubbraaten og Finn Granum'

3) Tursømarbeid

lZ0l5 hadde vi samarbeid med Hadeland Turlag i sammenheng med Pilegrimsvandringer.

4) Rabøttavtaler

DNT Ringerike inngikk rabattavtale med Sport 1, Hønefoss i desember 2Ol5.Avølen gielder fram til
desembeå016 og kan reforhandles. Foreningens medlemmer ffir 15 oÅrabattpå alle varer unntatt

tilbudsvarer ved fremvisning av gyldig medlemsbevis.

5) Web
Hjemmeside:
Blsøkstallene på hjemmesiden er høyere enn i fiorårets periode. I2015 hadde DNT Ringerike 22868_

besøk på hjemmerid"n. Det betyr en økning ph 13,90Å sammenlignet med 20077 besøk i2014. Alle DNT

sine foieninger og turlag måUe over på nye Sherpa (nye nettsider) før 2016.

Tom Erik Johansen tok;å slutten arråref på seg vervet som webansvarlig og har sørget for overflytting til
ny side som lanserer 11rtio.lunuar 2016. All informasjon på hjemmesiden oppdateres. Siden vil layout-

messig fremstå i ny drakt o§ forhåpentligvis også mer brukervennlig. Andre bidragsytere på hjemmesiden

har sÅmen med administrasjonen i 2015 vært Magnus Karge og Karsten Lien.

Det er viktig for oss å ssrke bNt Ring"rike sin hjemmeside slik at enda flere kan få muligheten til å

oppdage att"e de tilbudene og tjenestenJ vi leverer. Administrasjonen ønsker derfor at alle turledere sender

in , Uiiaer og tekst fra turenJ sine slik at dette kan legges ut på hjemmesider og i sosiale medier (husk at

bildene er godkjent av de som er avbildet).
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Facebook:
Vi er også aktive i sosiale medier på Facebook, og ved utgangen av 2015 var det 1053 som fulgte

facebook-siden vår. Dette er 
", 

Åirg ph106% s-ammenlignet med samme tidspunkt i2al4. Vi har i

tillegg opprettet ,, .g"n zuebook-sidi ior Barnas Turlag Ringerike i begynnelsenav desember og hadde

pa åå"i ån måned 4i5 følgereved utgalgen av 2015. Bidragsytere på sosiale medier har sammen med

administras;onen vært Astr-id Ehrlingei, Kjersti Hovland, Marianne Aasen og Erik Brenden'

Nyhetsbrev:
,{dririrt usjonen i DNT Ringerike har siden mars 2015 laget månedlige nyhetsbrev med aktuelt stoff og

aktiviteter. Dirr. ble i starten"lagt ut på hjemmesiden og med lenker på facebook-siden vår. vi har siden

også sendt disse på mail til våre rnediemmer som har registrert sine mailadresser hos DNT sentralt.

o!*måI4 - 3t.de3årt/t



Totalt: Hoved-
medlem:

Barn: Skole-
unsd.

Ungdom/
stud.:

Husstand: Honnør: Livsvarig:

År 2011 1 995 t072 t22 81 53 381 233 53

k 2012 2041 1085 t25 89 67 384 238 53

l^12013 2177 It33 t49 87 73 4t9 266 50

Lr2014 2206 1114 t54 78 82 436 287 55

tu 201s 2329 tt67 r57 101 83 448 318 55
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6) Medlemstallet

Styret i DNT Ringerike og administrasjonen har jobbet hardt med å ffi opp medlemstallet i foreningen

siåen vår økonomi i så stor grad hviler på antall medlemmer. Målsettingen for året var å ha et stabilt

medlemstall over 2000, og styret kan siseg meget fornøyd med hele 2329 medlemmer totalt for 2015.

Medlemsverving vil allikevel fortsatt bli høyt prioritert'

DNT Ringerikes ti æresmedlemmer er:

,!f,resmedlem Utnevningsår
Tov Tinnbo t992
Tore Schulze 2000

Axel Johan Holt 2000

Liv Skretteberg 2000

Jan Fredriksen 2000

Tron Trondsen 2001

Insrid Nordeård 2009

Erik Monserud 2049

Kietil Sudgarden 2013

Per Stubbraaten 2014

7) Partnerskapsavtale Buskerud fylkeskommune (B FK)

DNT Ringerike fikk videreført partnerskapsavtalen med BFK og mottok kr 60.000 i tilskudd til
giennomføringstiltak i tråd med handlingsplanen.

Formålet med avialen er at den skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud giennom

fisisk aktivitet knyttet til frilufuliv. I tillegg er det ønskelig at DNT Ringerike samarbeider i enda større

grad med kommunene og aktivt påvirker det lokale folkehelsearbeidet. DNT Ringerike skal legge til rette

ior tur- og aktivitetstilbud hele åiet, arrangere aktiviteter for DNTung-gruppa og de flerkulturelle i

distriktet-vårt. Målet for sistnevnte grupd er å bidra aktivt for å ffi med flerkulturelle i ordinært turtilbud.

8) Ti på topp

Ti på topp ble igangsatt med markering under verdens aktivitetsdag 9. mai med stand på Søndre Torv.

Tom Erik Johansen fra Ringerike kommune og daglig leder Vibeke Tjøm solgte rykende ferske Ti på

topp-hefter til mange interÅserte og bidro med turtips. Søndag lO.mai ble det arrangert fellestur til
Uiåujernhuken hvår Hege B. Rindal, Brit Olaug og Erik Monserud var turledere for mange barn og

voksne. Buskerud bedridsidrettskrets er hovedarrangør og Tom Erik Johansen i Ringerike kommune har

påmttseg den lokale oppfølging av prosjektet. DNT Ringerike bidrar til prosjektet med noen poster og

iurvat trnestere for oe ånrcrc port"r" har vært Finn Granum, Erik MonserudÆrit olaug Monserud, Sven
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Koksrud og Kjersti Hovland. Som en liten takk til turvaktmesterne ble det arrangert oppsummering med

bevertning på Frivilligsentralen 13. oktober. Nytt av året ble Ti på topp lansert med skiutgave på slutten av

2015.

9) Beredskøpsplan

Med utgangspunkt i forslag til beredskapsplan utarbeidet av en egen nedsatt gruppe i DNT sentralt har

styret gått igjennorn, og vedtatt å innlemme denne i vår forening. Daglig leder har omarbeidet planen noe

for vår bruk, og de viktigste punktene er innarbeidet i risikopapirene som sendes ut til turlederne i
forbindelse med turene våre.

1 0) Prosj ekt E lvelangs/Friluf*livets år

DNT Ringerike markerte åpning av turstien <Glvelangs» i forbindelse åpningen av Friluftslivets år

13 januar 2015. På dagtid ble skoler og barnehager invitert på tur til Petersøya, Hovsenga og

Schjongslunden hvor det var servering av vaffn saft og pølser. Dette var et samarbeid med

frivittigsentralen og kommunen hvor mange krefter var i sving denne dagen. På kveldstid ble det invitert

til tur eivelangs og styreleder Karsten Lien holdt åpningstale. I tillegg var det tilbud om en natt i naturen

med overnatting både på Petersøya og Hovsenga. I alt 11 personer tok utfordringen med å overnatte ute

denne kalde vinternatten i lawo eller under åpen himmel. Arrangementet fikk god pressedekning siden

journalist Beathe Kold Hansen deltok på arrangementet og overnattingen. Fra DNT Ringerike var det

St"in Tho."sen og Vibeke Tjøm som stod for planlegging og praktisk giennomføring av arrangementet- I
forbindelse med Elvelangs-prosjektet ble det utarbeidet en egen folder i samarbeid med Frivilligsentralen

med kart over traseen og informasjon om turer i nærmiljøet. I forbindelse med Friluftslivets uke i

september ble det tilrettelagt for 10 ulike turer med turleder, og egen brosjyre ble utarbeidet.

11) Klart det går -prosiektet

DNT Ringerike ble tildelt midler etter søknad fra Bame-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir.) til å
u.rung"r"lellturer over flere dager for funksjonsnedsatte. I forbindelse med Klart det går -prosjektet

inviterte ONf Ringerike de lokale foreningene Ringerike og Omegn Lokallag av Norges Blindeforbund

og Ringerike MS-forening til to turer med Fønhuskoia som base. Til sammen deltok 9 deltakere +

laivittige på første turen, og på andre turen var det 8 deltagere samt 3 frivillige.
Vi øn$r ågså å fåtil et samarbeid med DNT foreningene i Drammen og Kongsberg for å kunne styrke

tilbudet til blinde og funksjonsnedsatte i Buskerud. I den sammenheng ønsker vi å utbedre uteområdene på

Fønhuskoia med bakgrunn i erfaringer vi giorde på turene våre. Vi har også kommet i kontakt med

utstyrsleverandøren Handinor og har etter turene møtt representanter derfra sammen med deltakere ved

Steinsfiorden hvor vi har testet utsyr, blant annet terrengrullestoler og kajakk for funksjonsnedsatte. Vi
håper derfor ubenyttede midler i prosjektet (71 168,-) kan videreføres for 2016.

Den lokale sparebankstiftelsen i Ringerike har i tillegg etter Klart det går prosjektet gitt oss 25 000,- til
dette formåtåt. Vi har heller ikke benyttet alle egne midler budsjettert med 52 500,-. Her gienstår 42 500,-.

Sammen med en videreføring av ubenyttede midler som utgjør 7l 168.-, vil vi med et budsjett på

tilsammen 138 500,- kunne gjennomføre tiltak som:

o Bygging to rullestolramper utvendig fra terrasser samt kjøpe inn grus til planering av bålplass ved

Fønhuskoia for å gi enklere adkomst for rullestolbrukere.

. Vurdere innkjøp av spesiallaget kajakk og terrengrullestoler sammen med DNT sine lokallag i

Drammen og Kongsberg.
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DNT Ringerike er som forening svært motiverte for å fortsette å jobbe for at denne målgruppen skal ffi en

enklere og tilrettelagt tilgang til friluftsliv og naturopplevelser. Vi synes også det kunne vært spennende

og nå barnefamilier med funksjonsnedsettelser - da vi føler vi har et godt tilbud til disse ved å bruke

Fønhuskoia især. Både administrasjon og turledere har gjort seg gode og lærerike erfaringer, og vi gleder

oss til fortsettelsen med en gruppe deltakere som har vist både pågangsmot og stor turglede.

12) Kanoutleie - kajakkinnkjøp

Det er tilrettelagt for utleie av kanoer på nettsiden vår. Det har vært noe utleie av kanoene til medlemmer i
løpetav 2015 og dette har gitt noen leieinntekter. Vi har fortsatt leieavtale for oppbevaring av kanoene

med Oddvar Røysi på Hvalsmoen. Erik Lunde har ståU for utleie av kanoene. Ved hjelp av eksterne midler
gikk vi også til innkjøp av to kajakker i løpet av sommeren. Disse ble allerede benyttet sommeren 2015 pit
kajakk-kurs på Steinsfiorden. Nye kurs og turer med kajakk er planlagt for 2016 i og med at vi har ått
med en dyktig turleder ved Sasha Bucko som er godkjent kajakkinstruktør.

13) Ulike saker

DNT Ringerike har deltat på befaring, og bidratt til utforming av høringsuttalelse i forbindelse med

utbygging på Turufiell i Flå kommune i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv i Buskerud (FNF).

1-otati hai vi markert oss med høringsuttalelse i forbindelse med utnyttelse av Schjongslunden, og deltatt i
møter om Borglund hengebru på Veme. DNT Ringerike ble også invitert til åpningen av Tufte-parken i
Søndre park hvor Tom Finnerud representerte oss. Vi samarbeidet med Skiforeningen under åpningen av

paviljongen på Ringkolltoppen som også var en markering av avslutningen av Friluftslivets år 2015. Erik
Lunde representerte oss ved dette arrangementet.

Stinettet:

Stinettet som DNT Ringerike har ansvaret for å holde ved like med rydding og merking, er i brukbar stand

forteller rapportene fra de stiansvarlige.

Rapporteringsskjemaene er et godt hjelpemiddel for oversikten over stinettets beskaffenhet og er til stor

nytte for daglig leder og ikke minst for stikoordinator. Mye er giort i 2015, men rapportene forteller at

også en del gienstar h gSøre i 2016. DNT Ringerike vil takke alle stiansvarlige medhjelpere for god

innsats. I løpet av året ble det også nymerket sti fra stadion i Heradsbygda til Midttjernhuken. Dette er

begynnelsen på den tiltenlde Vassfarstien som styret ønsker å lansere i jubileumsåret 2018. Ole-Martin

Hågfoss har påtafi seg oppgaven med å seffe i gang dette prosjektet som vil gi oss en sammenhengende

«Vassfarsti» fra Hønefoss til Fønhuskoia.
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Stinett - Ansvarlige for merking

Koordinøtor og lfientmønnfor stinettet: Kiersti Hovland
Registrering og oppdatering: Daglig leder Vibeke fiøm

Områdenavn Sted Ansvarliee

l. Holleia vest nAoaum-frødsherad Morten Bille

2. Holleia øst Rinserike Torunn Mathisen

3. Nordmarka Ringerike Kjersti Hovland/Trond
Vassdal/Tom-Erik Johansen

4. Nordmarka Jevnaker (nord for ØYangentil
Svenådalen)

Ola Sjølset

5. Nordmarka Sør for Svenådalen - AsbYgda mot

Øvansen

Øystein Aamodt

6.V kerfiellet vest Vikerseffa-Sandvassdammen Rune Thorsen

7. Vikerfiellet øst Vikersetra-Elsrud RuneThorsen

8. Vikerfiellet nord Vikersetra- Svarttj ern- Steintj ern-

Treknatten

Rune Thorsen

9. Vikerfiellet sør Vikersetra-Tossevika-Ringerud-
Høgfiell. Fra
Karibrenna/F laskerudsetra til
stikryss sør for Høgfiell til
Høsfiell.

Per H. Stubbraaten

10. Buvannet nord Storekrak- S ørbøl seter

Fisketjern-Storekrak
Buvannet-Fisketjern
Brennsetervollen-Bukollen

Finn Granum
Finn Granum
Erik Lunde
Erik oe Brit Olaug Monserud

11. Buvannet øst Buvannet- S andvas sdammen Erik og Brit Olaug Monserud

12. Hønefoss - Flåbekk Hønefoss-OpPenåsen-Heg glia-

Biørndalen

Erik Monserud

1 3. Tjuenborgenområdet Fra ned. Kollsjø(vest), fra
Saksentiern(vest), fra Flåbekt (øst) AlfElline Omholt

14. Strømsoddbygda øst S andvassbrua-Eidvatnet,
Venefi ellet, Urdevasselva-
Huskebudalen

Axel Johan Holt

15. Sørbølfiellet Storekrak-HarehoPP Finn Granum

16. Veneli Vassfarkoia-Bj ødnahaugen-
Torget-HarehoPP

Kjetil Sudgarden

17. Vassfaret Fønhuskoia-Mølla
Strøsdammen- Fledda -minnePlata
Rugg
Russstien

Tor Ola Skogstad
Kari Haglund NordbY

Kietil Sudgarden



T3

Kontoret:

I februar flyttet DNT Ringerike inn i nye lokaler i Osloveien 10. De nye lokalitetene byr på gode

parkeringsmuligheter, større kontorlokaler og ikke minst gunstig lagerplass. Med økende arbeidsoppgaver

og medlemsvekst ønsket styret å utvide bemanningen i administrasjonen. Blant mange kvalifiserte søkere

ble Hege Ballari Rindal ansatt som kontormedarbeider i40% stilling fra l juni 2015.

Erik Lunde har satt opp kontorvaktlister og dermed bidratt til for at kontoret har vært betjent alle torsdager

kl. 1600-1900, unntatt i ferier. Besøket er ikke overveldende, men en del stikker innom. Daglig leder,

Vibeke Tjøm,holder kontoret åpent på mandager kl. 1600-2000 og kontormedarbeider Hege Ballari
Rindal er tilstede torsdager fra kl. 1200-1600. Mange er innom kontoret for å samarbeide med daglig leder

om ulike oppgaver eller spørre om råd, selv om mesteparten av kontakten med medlemmene går pr. tlf.
eller e-post. Økonomisamarbeidet mellom kontoret og Hetor Regnskapsservice A/S fungerer også veldig
godt. Mellom styret og daglig leder råder en positiv tone som gSør at arbeidet i foreningen glir godt.

På årsmøtet i mars var det avstemming om navneendring på foreningen. Opptelling av stemmesedlene

viste med overveldende flertall at medlemmene ønsket navneendring til DNT Ringerike.

Miljø:

DNT Ringerike er en forening hvor samarbeidet mellom personer og de ulike ledd fungerer utmerket. Nye

folk som får verv, bruker relativt kort tid på å finne konstruktive arbeidsoppgaver.

Skauleisposten:

Skauleisposten for 2016 kom ut i desember 2015 og ble sendt alle våre medlemmer pr. post i tillegg til at

utgaven ble lagt ut på hjemmesiden vår. Denne utgaven har satt spesiell fokus på koiene våre, Klart det

går-prosjektet, nye kontorlokaler og ny ansatt medarbeider i tillegg til turprogrammet for 2016.

R"dukrlorromiteen for Skauleisposten har bestått av Per Stubbraaten (redaktør), Erik Lunde, Axel Holt,
Finn Granum og Hege Ballari Rindal.
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Koier:

Tallenes tale er klar: Antall overnattingerhar økt, på de fleste av koiene våre. Totalt var det2592
registrerte overnattinger som betyr rekordbesøk på DNT Ringerikes koier i 2015.

120t5 har Solbjørg og Sven Koksrud overtatt som koiesjefer etter Elfrid Akre Bækø på Hovinkoia.
Koiesjefene gSør en god jobb, og de besøkende gir oss gode tilbakemeldinger. Det er alltidtørr ved, og

sengetøy og kjøkkenutstyr er i skikkelig forfatning. Alle koiene har i løpet av året fått bålpanner og selv

om dette medfører økt forbruk av ved er det en sikkerhetsmessig riktig investering. For å ffi lettere adgang

til Vikerkoia og ikke minst redusere problemer med parkering har vi kjøpt oss inn i Seterbekkveien slik at

koiebesøkende kan parkere rett utenfor koia. Styret har også vedtatt at vi skal støtte løypelag som kjører
løyper i tilknytning til koiene våre.

16.10.15 var det befaring på Hovinkoia og Juliussenbua/Tjuenborgkoia i forbindelse med ønske om

restaurering av disse koiene som eies av DNT Oslo og Omegn. Thomas With, DNT Oslo og Omegn, Stein

Thoresen, Kjetil Sudgarden, Solbjørg og Sven Koksrud deltok på befaringen. Tilstandsrappport foreligger

for begge koiene, og for Juliussenbua er det satt opp finansieringsplan for prosjektet som er tenkt igangsatt

i løpet av 2016.

Koiebesøk:
2014 20t5

Koie os eier: Koiesief: Adresse: Overn. Dagsbesøk Overn. Dagsbesøk

Buvasskoia
DNT Ringerike

Bjørn og
Janne
Marit
Ellinesen

Støaveien 155,3533
Tyristrand

321 48 403 124

Storekrakkoia
DNT Ringerike

Finn
Granum

Færdenb. 7,3514
Hønefoss

190 l0 230 20

Vikerkoia
DNT Ringerike

Ole H.
Brekke

Hengsleveien 33, 3515
Hønefoss

282 25 308 28

Grønknutkoia
DNT OO

110 15 96 15

Morten
Bille

Tyristubben 35,3340
Åmot

Hovinkoia
DNT OO

Solbjørgi
Sven
Koksrud

Koksrudveien 33,3530
Røyse

r99 44 26r 62

Tjuenborgkoia
DNT OO

Stein
Thoresen

Vågårdsveien 130,3516
Hønefoss

88 t9 158 28

Vassfarkoia
DNT Ringerike

Kjetil
Sudgarden

Soknedalsv eien 12, 3 5 17

Hønefoss
439 0 4t9 0

Fønhuskoia
DNT Ringerike

Olaf
Ødegtud

Søbekkseter,3528
Hedalen

776 25 7t7 38

SUM 2405 186 2592 315



15

Turstatistikk 2015
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Dugnad:

Vår forening er i hovedsak basert på dugnadsarbeid. Med dugnadsarbeid forstår vi sty, e- og komit6arbeid,

ulønnet kontorarbeid, turledelse, instruksjon og felørbeid på hytter og ruter. Innrapporteringen til daglig

leder har kommet inn i et brukbart spor. Totalt er det for 2015 registrert 4l I I dugnadstimer. Alle turene

og arrangementene vi hadde, samt dugnadsinnsats på koier og stier bidrar til det høye dugnadstallet.

S kauleis me rket/supe rskauleis me rket :

For å greie skauleismerket må man enten delta på l0 turer, registrere seg på l0 skauleisposter, eller foreta

en koÅbinasjon som til sammen gir l0 registreringer. Merket deles ut i bronse 1. år, sølv 3. år, gull 5. år,

liten kopp 10. år og stor kopp etter 20 år. I alt var det 30 personer som tok skauleismerketi20ll. 4

p.rror.r fikk utdelt bronsemerke, I person fikk utdelt gullmerket og hele 4 stykker fikk utdelt trekopp

etter Z0 år. Superskauleismerket ble i 2015 tatt av 19 personer. For å ffi superskauleismerket må man

registrere seg pa alle de 14 skauleispostene i løpet av et turår fra l. oktober til 1. oktober året etter.

Dette var siste året skauleismerkene ble delt ut siden s§ret vedtok å legge ned denne ordningen til fordel

for satsning på Ti på topp-samarbeidet. Som premiering dette året ble den nye t-skjorta vår delt ut i tillegg

til at det bli trukket ut etgavekort blant alle merkedeltagerne. Solbjørg og Sven Koksrud ble takket av

som si ste ansvarlige for Skauleismerke/Superskauleis.

Fjellsportgruppa:

Turer/aktiviteter i 20 15 :

n.-t2.04.2015
Vassfartur - iubileumstur05.-07.06.15

27.07.-01.08.15
14.-16.08.15

Avlyst ffi deltagereTrekanten i Vassfaret27.-30.08.15
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T
ur
nr.

Dato Type Sted Turleder Turle
der

Ant
all

Anmerkni
nger

I 03.03. Eventyrstund Ringkollen Axel Holt Brit
Holt

JJ

2 12.04. Vårtur gapahuken
Midttiern

Oppenåsen Marianne
Aasen

48

J 31.05. Kanotur Skjærsjøen Holleia Janne Marit
Ellinssen

1l

4 29.08. Tur til Mørksonga Mørkgonga Rune Rindal t2

5 22.11 Skumletur Hvervenkastet Lina
Hammer
Hansen

ll5

6 5.r2. Nissefest/førjulstur Oppenåsen Marianne
Aasen

70

Barnas Turlag:

Turer/aktiviteter i 20152

Barnas Turlags visjon er å gi flest mulig barn 'T.{aturopplevelser for livet", og Barnas Turlag er

turistforening.n. eget tilbuå til bam oglarnefamilier. Buvasskoia er tatt i bruk som Barnas Turlags base,

der det er tilriuelagt for fl.re ulike aktiviteter for barnefamilier. Barnas Turlag vil være med å gi

naturopplevelser iiærmiljøet, preget av etrygt,enkelt og miljøvennlig friluftsliv. Kom deg ut-dagene på

petersfra er populære uktirrit"t". som samlei mange barn og foreldre. I løpet av 2015 ble det ny fart på

Barnasiurlag med nytt styre bestående av leder Marianne Aasen, Ive Langesæter, Rudi Randgaard og

Bjørn Even dulsvik. Med stor innsatsvilje og engasjement for våre yngste medlemmer har disse sammen

Åd ud*inistrasjonen planlagt 15 ulike turer for 20l6.Peslutten av året ble det også trykket opp en

brosjyre med oversikt over alle turene for 2016'



19

DNT ung Ringerike:

Turer/aktiviteter i 2015:
T
ur
nr

Dato Type Sted Turleder Antall Anmerkninger

1 11.01. Skitur Ringkollen Kamilla
Kolkin/Oda
Nveård

0

2 t4.-
15.03.

Snøhuletur Vikerfiell Kamilla
Kolkin/Oda
Nygård/ Ame
Brenna

0

3 19.04. Klatring Flerbrukshallen Kamilla
Kolkin/Oda
Nvsård

0

4 10.05. Foffur Mørkgonga Kamilla Kolkin,
OdaNyeård

0

5 07.06. Klatring Oppenåsen KamillaKolkin,
OdaNveård

0

DNTung-gruppe ble startet opp i 2010 som en følge av Partnerskapsavtalen med Buskerud

nylkeskååmune. To engasj".t" ung" turledere, Kamilla Kolkin og OdaNygård fitk nytt liv i

ungdomsgruppa for en feriode, mqn i løpetav 2015 har det vært vanskeligere å ffi med

*iao.rir"åi"*."r," våre ut på tur. Turlederne våre har i forbindelse med studier ikke hatt muligheten

tilå være så aktive som tidligeie, og det er derfor kun planlagt et par turer for 24rc-
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Seniorgruppa:

Styret i seniorgruppa har bestått av:
Amhild Ballangrud - leder
Erik Halkinrud - styremedlem
Inger Hvitmyhr - styremedlem
Erik Monserud - styremedlem
Liv Skretteberg - styremedlem
Finn Abildgaard - styremedlem

Seniorgruppas representant i turkomit6en har vært Finn Granum.

Det har vært avholdt 4 styremøter i seniorgruppa i løpet av 2015 og det er lagt ned til sammen 93

dugnadstimer.

Turer i 2015:

Køfitrelf

Det ble arrangert 2 formiddagstreff på kaf6, 10.02. og 17.11.

Mange av DNT Ringerikes seniorer har deltatt på/hjulpet til på andre arrangementer, spesielt sti-, vaske-,

ved- og byggeduguader.

Tur
nr.

Dato Tur Turledere Antall

I 17.02 Skitur nord for Mylla Arnhild Ballansrud 6

2 17.03. Trusefur med staver Rune Thorsen J

J t4.04. Frøyshovåsen Ola Ø- Hoel 28

4 28.04. Rusletur Prestmoen Brit Olaus Monserud JJ

5 26.0s. Kjerraten Åsa Liv SkrettebergÆinn
Abildsaard

15

6 02.06. Gammehaugen Gran Amhild Ballanerud 4

7 16.06. Kulturhistorisk tur Nordmarka Amhild Ballansnrd 18

8 30.06. Rusletur Ådal lneer Hvitrnyhr 15

9 07.07. Eggedal Liv Skrettebers 10

l0 11.08. Stortj em/Spe lhaugkol len Erik Halkinrud 11

1l 18.08. Sør-Holleias perler Finn Granum/Arne
Hardhaus

r9

t2 08.09. Utsiktstur Tandbergmoen Brit Olaug/Erik
Monserud

22

t3 15.09. Sopptur Gunvor Bollingmo 7

t4 06.10. Avslutningstur tirsdagsfurer, Buvasskoia Arnhild Ballangrud,
Erik Monserud

13
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Hønefoss, 1 l.februar 201 6

Erik Lunde
Nestleder

&qr,*S.!-!kw
Karin Solberg 

- 0
Styremedem

Vibeke S. Tjøm
Daglig leder

fiYtue,/:1,-^
Erik Brenden
Styreleder


