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Aktiviteter, skole og kurs
Per Thomas Skaanes
Sondre Rua Dokken

og her er våre hytter

DNT Sør er den sørligste av de 57
medlemsforeningene som utgjør DNT.
Medlemmer som bor i de tolv VestAgder-kommunene Farsund, Lyngdal,
Hægebostad, Audnedal, Åseral,
Marnardal, Mandal, Lindesnes, Søgne,
Songdalen, Vennesla og Kristiansand,
samt de syv Aust-Agder- kommunene
Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og
Hornnes, Bygland, Valle og Bykle
er tilknyttet vår lokalforening. Siden
turisthytta Kvinen ligger i Sirdal, er vi
også til stede med tilbud der.
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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Tursenter, butikk og medlem
Mette Olsson
Mona Birkeland

Bykle

HER BOR
VÅRE MEDLEMMER
Den Norske Turistforening, DNT,
er et forbund av selvstendige medlemsforeninger og turlag som er medlem
av DNT.
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med våre samarbeidspartnere
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I Friluftslivets år 2015 er DNT Sør
i stadig endring og utvikling!

VISJON,
VERDIER OG VEIVALG

Vi nyter godt av den gode energien fra da DNT Sør fikk frivillighetens pris i 2014. Dugnadsånden lever i beste velgående. Vi
fullførte bygging av Bossbu II (sikringshytte) med mer enn 80 % innsats fra frivillige. Et fantastisk prosjekt som har satt sine
spor og fått mye oppmerksomhet i DNT Norge. Vi i DNT Sør er stolte av dette prosjektet, men vi er minst like stolte av alle
frivillige som kommer igjen og igjen og vil bidra. Det er også en positiv trend at vi har fått inn flere yngre frivillige i det siste
både på hytte- og løypeprosjekt, men også på aktivitet i form av hjelp på arrangement eller turledelse.

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

Vi har vært gjennom et strålende Friluftslivets år, men selv om vi fikk Frivillighetsprisen i 2014 kunne vi nesten vært fristet til å si
at 2015 også var Frivillighetens år!
De frivillige bidro på mange hold i 2015 og har vært avgjørende for videre utvikling i DNT Sør. Vi har satt mange rekorder i 2015
og rekordene hadde ikke blitt en realitet uten de frivillige. Tusen takk! Det svinger av rekordvekst på antall medlemmer på 6.7 % som
resulterte i 7144 medlemmer ved utgangen av 2015. Vi har likevel plass til langt flere medlemmer, mer besøk på hyttene og enda
mer trøkk i vårt tursenter og butikk i Gyldenløvesgate 2 B.
Nettopp i Gyldenløvesgate 2 B er der turen starter. Den startet iallfall der fra 1. juni hvor vi ble gjort stor stas på av varaordfører og
mye annet fint besøk på vår åpningsdag i DNT Sørs nye flotte lokale. Hele etasjen hvor vi nå holder til ble totalrenovert. Det mest
imponerende er vår flotte fjellbutikk med rustikke elementer og til og med en utedo som prøverom. Byens flotteste butikk synes vi!
Vel så gledelig som nytt lokale er også at vi har samlokalisert med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF Vest Agder) og Forum for
Natur og Friluftsliv (FNF). Dette gir oss ny input og nye samarbeidsmuligheter. Kanskje er dette starten på en tanke tenkt tidligere på
Friluftslivets Hus i Kristiansand.

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

VISJON

Våre leietakere fra NJFF og FNF er begge hardtarbeidende og hyggelige kollegaer. Sitat Camilla Moseid fra FNF; Å flytte sammen
med DNT Sør har vært utelukkende positivt for meg som koordinator i FNF Agder. Jeg har fått et større arbeidsmiljø og mer nærhet til
to av organisasjonene jeg arbeider for. Kontorfellesskapet fungerer bra og fasilitetene er gode.

DNTs visjon Det ligger i vår natur er styrende for all virksomhet i vår organisasjon.

DNT Sør hviler ikke på laurbærene etter et rekordår på mange områder. Vi vil fortsatt opp og frem og ut til kysten.
Bli med du også, og løft DNT Sør til nye høyder i 2016!

VERDIER

Per Thomas Skaanes, konstituert daglig leder

DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud.
Verdiene, som vi lett kan huske som “STIEN”, er:
Spennende
>
Troverdig
>
Inkluderende >
		
Enkelt
>
Naturvennlig >
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DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne,
også de som ikke kjenner oss fra før.
Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal
være naturvennlig.
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MÅLOMRÅDER

MEDLEMSUTVIKLING

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

Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av vårt
128. år teller DNT Sørs medlemmer 7 144. Nok et år
med hyggelig rekord. Vi har opplevd en av de største årlige
økningene på lenge!

vår region ligger på 3,8 %, og indikerer at vi har et godt
potensiale til videre økning i medlemstall.

Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2015 hadde DNT 270 250 medlemmer,
som utgjør 5 % av landets befolkning. Det samme tallet for

DNT´s totale medlemstall økte med 4,8 %.

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 2015 (status 2014 i parentes):
13 høringsuttalelser gjennom Forum for natur og
friluftsliv (FNF) (11)
Følger DNTs retningslinjer for hytte
Ble resertifisert “Miljøfyrtårn” for kontoret vår 2013
Benytter mest mulig naturkvist 57 % (55 %)
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Kommunikasjonen skal synliggjøre den samfunnsmessige
betydningen av foreningens arbeid, bevare den sterke merkevaren DNT og bidra til å skaffe flere og engasjerte medlemmer.
Vi skal gjøre DNTs tilbud synlig og tilgjengelig, styrke gode
holdninger mht. bruk og vern av natur og friluftsliv, tilby mer
informasjon og råd om turer i nærområdene i tillegg til hytter og
ruter i fjellet. UT.no skal være vårt beste redskap for turplanlegging.
> Status 2015 (status 2014 i parentes):
2 742 Likes på DNT Sør Facebook (1 812)
520 Likes på DNT Sør Øvre Setesdal Turlag Facebook (362)
545 Likes på DNT Sør Nedre Setesdal Turlag Facebook (463)
362 Likes på DNT Sør Mandal Facebook (198)
243 turforslag i UT.no samlet fra DNT Sør inkl. generert fra
hyttebeskrivelsene (237)
6 000 presentasjonsbrosjyre «Tur 2015» (6 500)
99 Nyheter på dntsor.no (134)
10 Nyhetsbrev (12)
51,5 % registrerte mailadresser i forhold til antall
medlemmer (52 %)
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Målområde 5: KOMMUNIKASJON
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> Status 2015 (status 2014 i parentes):
9173 gjestedøgn (8064)
10 616 deltakere på aktiviteter (8868)
237 gjennomførte aktiviteter (270)
13 hytter med 312 senger (13/312)
250 km turløyper sommer (250)
210 km kvistede løyper vinter (210)
3 av 5 løyper ble re-kvistet (1 av 5)

> Status 2015 (status 2014 i parentes):
3,5 årsverk (4,9)
1 årsverk (prosjektstilling Valle – X-ung)
Ekstrahjelp sommerferie
8,8 årsverk fordelt på 128 frivillige (10,9)
Tilgang på 35 utdannede turledere i DNT
Indikatorer for «turekspert»:
78 195 besøkende på dntsor.no (68 200)
5 925 produkter solgt i turbutikken (5 831)

7 000

1930

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.

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.

8 000

1920

Målområde 2: TILBUD

Målområde 4: ORGANISASJON

Medlemsutvikling DNT Sør 1887 - 2015

1910

> Status 2015 (status 2014 i parentes):
7144 medlemmer (6697)
2010 deltakere på nasjonale turdager (715)
1 450 deltakere på Opptur for 8. trinn (1 400)
6 Barnas Turlag (5)
2 DNT Ung-grupper (2)
2 DNT Senior-grupper (2)
1 DNT Fjellsport (1)
7 skolebesøk (8)

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

1900

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

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

1887

Målområde 1: MEDLEMMER

Medlemsøkning i 2015
DNT Sør har i 2015 hatt en økning fra 6 697 til 7 144
medlemmer, en økning på 6,7 %.

Husstand

Honnør

Barn

Ung 13-18

Ung 19-26

Livsvarig

2015
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NATURFORVALTNING, SIKKERHET
OG MILJØ

HYTTER OG LØYPER

Naturforvaltning
DNT måtte tåle nederlag i saken om innføring av
forsøksordning for fornøyelseskjøring med snøscooter. Det er
likevel gledelig at flere kommuner har valgt å ikke ta inn denne
forsøksordningen. DNT og DNT Sør sitt engasjement her har
i så måte kanskje hatt påvirkning. Saker i 2015 har i stor grad
dreid seg om veiutbygging og kraftutbygging.

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE
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Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og tursenter ble Miljøfyrtårnsertifisert i
2006 og resertifisert både i 2009 og i 2013. DNT Sørs
kontor vil bli resertifisert i 2016.

P

Kringlevatn (STF)

Sirdal

Broer
De ødelagte broene mellom Josephsbu og Pytten, ved
Bossbu, Sloaros og Håheller er prosjektert og repareres
forhåpentligvis i 2016 avhengig av innvilgete spillemidler.

Hovden
Sloaros
5t

50 km

Sikringshytter
Da det fremdeles ikke er sikringshytte ved Håheller, fungerer
den kun som nødbu om vinteren. Dette framgår på web
og på DNTs kvistekart. Overnatting iht vanlig DNT-tilbud
sommerstid gjelder fortsatt.

Sloaros

Sirdal

DNT Sør ga i 2015 sin tilslutning til 13 høringsuttalelser
gjennom FNF, i forbindelse med
> Konsesjonssøknad Hovatn Aust vindkraftverk
> Planprogram E39 Vigeland – Lyngdal Vest
> 2. gangs høring Regionale vannforvaltningsplaner
m/handlingsprogram
> Kommunedelplan E39 Volleberg – Døle bru
> Kommunedelplan E39 Døle bru – Livold
> Drangsåna kraftverk, Farsund
> Konsesjonssøknad E18 Vindkraftverk, Lillesand
> Søknad syv småkraftverk i Aust Agder
> Kommunedelplan E18/E39 Ytre Ringvei
> Verneforslag for Raet nasjonalpark og LVO Hove og Søm
> Forslag til reguleringsplan E39 Søgne øst – Mandal øst
> Forslag handlingsplan mot fremmede arter Vest-Agder
> Søknad om videre drift av Trælandsfoss kraftverk

Brannsyn
Det har vært brannsyn på Bjørnevasshytta, Svartenut,
Bossbu, Sloaros, Josephsbu, Gaukhei og Øyuvsbu i 2015
av Setesdal Brannvesen IKS. Inge Tjøm har kontrollert
brannslukningsapparatene og de enkeltstående
brannvarslerne på alle hyttene og var med Brannvesenet på
kontroll. Statens naturoppsyn (SNO) sjekker hyttene når de er
på befaring i området.

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

Riksvei 9

FNF-Agder, Forum for natur og friluftsliv i Agder, er et
samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner
i begge Agderfylkene som jobber for at natur- og
friluftsinteresser blir ivaretatt. På nasjonalt nivå ble FNF
etablert av Norsk Friluftsliv (FRIFO) hvor DNT er medlem,
samt Friluftsrådenes Landsforbund og Samarbeidsrådet
for naturvernsaker. FNF Agder har en faglig rådgiver
(koordinator) i 80 % stilling fordelt på de to Agderfylkene.

Risikovurdering på turer og arrangementer
Turledere og fagsjef foretar risikovurdering iht DNT-standard
på alle fellesturer, turdager, basecamper og overnattingsturer.
Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer med DNT
Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer. Deltakere bes om å
evaluere tur og arrangement etter deltakelse.

Setesdalsheiene er hele Sørlandets fjellområde, med korte
avstander fra bygd og by. Vakkert og attraktivt, sommer
som vinter, med urørte fjell, hei- og fjellskogsområder
mellom 800-1400 moh. 250 kilometer rødmerkede
turløyper og 12 velutstyrte hytter står klare til å ta i mot den
som vil på fjelltur på Sørlandet. 210 km kvistede løyper
trygger fremkommeligheten om vinteren for den skiglade.
SETESDAL
Ved Sørlandskysten
kanVESTHEI
vi friste med overnattingshytte på
SETESDAL
VESTHEI
Tømmerstø, fordelt på en hovedhytte
og et mindre anneks.

50 km

DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt og
regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål og
aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, og
nærområder der vi har vår medlemsmasse. Utbygging av
vann- og vindkraftanlegg er fortsatt meget aktuelt i 2015.
Arbeidet med naturforvaltning fordeles på rådgivere blant
våre medlemmer eller styrerepresentanter med kompetanse
innen fagfeltet, administrasjonen og FNF-Agder.

HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens
virksomhetsområder og større prosjekter hvert år.

Mandal

t ved båttransport over Langevatn
* 5Ubetjent
= hytte
proviant
5 t uten
ved båttransport
over Langevatn
Selvbetjent*= Ubetjent
hytte med=proviant
hytte uten proviant
Selvbetjent = hytte med proviant

DNT Sør bygger, driver og vedlikeholder 13 turisthytter
samt merker og rydder løyper i vårt kjerneområde, Setesdal
Vesthei.
DNT Sørs tilbud i skjærgården er to hytter på Tømmerstø.
Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til
Grønningen fyr utenom betjentperioden.

Belegg på våre hytter
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.
DNT Sør fungerer med egen veileder i friluftsliv for flere
skoler. Flere skoler, lag og foreninger besøker våre hytter.
Lakkenstova, Øyuvsbu, Bjørnevasshytta og Gaukhei egner
seg godt til større grupper. Grupper utgjør 36,8 % av totalt
belegg på Lakkenstova og 82,1 % på Bjørnevasshytta i 2015.
Øyuvsbu brukes i mindre grad til grupper fordi den kun er
tilgjengelig i ukedagene. Helgene er forbeholdt familier og
vandrere på grunn av dens beliggenhet og kapasitet.
Utvikling i belegg (siste femårsperiode)
Hytte

2011

2012

2013

2014

Sloaros

613

713

685

569

2015
468

Bjørnevass

840

794

644

474

578

Stavskar

311

311

318

290

463

Bossbu

600

559

981

470

924

481

683

730

569

586

Sum hytter nord

Svartenut

2 845

3 060

3 358

2 372

3 019
1 789

Øyuvsbu

1 500

1 689

1 864

1 719

Håheller

232

222

243

229

246

Gaukhei

1 176

1 003

1 203

909

1 083

Josephsbu

309

324

408

446

422

Kvinen

469

260

259

348

433

Tjønndalen

177

198

197

218

296

Lakkenstova

502

1 247

937

1 155

1 409

4 365

4 943

5 111

5 024

5 678

364

534

756

668

476

7 574

8 537

9 225

8 064

9 173

Sum hytter sør
Tømmerstø
Totalt belegg

Belegg hytter 2014 og 2015
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2015

Tømmerstø, med hovedhytte og anneks, utgjør ett anlegg, og
er basert på en avtale med Kristiansand kommune.
Hvert år blir hyttene i fjellet vedlikeholdt og det blir foretatt
kvalitetsheving av én hytte, i prioritert rekkefølge.
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AKTIVITETER

BYGGEPROSJEKTER/VEDLIKEHOLD

Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer
Vinter ‘15

Sommer ‘15

2015

Sloaros

173

295

468

Bjørnevass

285

293

578

Stavskar

130

333

463

Bossbu

363

561

924

Svartenut

195

391

586

1 146

1 873

3 019

Øyuvsbu

247

1 542

1 789

Håheller

23

223

246

Gaukhei

289

794

1 083

Josephsbu

174

248

422

Kvinen

111

322

433

56

240

296

Sum hytter nord

Tjønndalen
Lakkenstova

547

862

1 409

Sum hytter sør

1 220

4 231

5 678

Sum gjestedøgn

2 366

6 104

8 697

27 %

73 %

Andel

Det ble bygget ny sikringshytte på Bossbu, den gamle fra
1927 ble revet. Under nedrivingen kom det fram fire lag,
hytta er tydeligvis blitt påbygget og utvidet tre ganger. Den
var rimelig musespist og mange musereder forsvant, samt
at det ene laget var kledd med rødmalte eternittplater. Disse
ble pakket forskriftsmessig og fraktet ned til deponi, sammen
med alt annet avfall fra nedrivingen. Uthuset ble også reparert
etter snøskaden i 2014 hvor hele boden ble skjev, og alle tre
bygninger har nå lik royalimpregnert kledning.
Prosjektet startet 18. mai med precut av alle materialer hos
Carlsen Fritzøe Sørlandsparken, oppstart bygging var 8. juni
og ny hytte stod ferdig 9. august, etter 9 ukers byggetid. 46
frivillige personer har vært med og lagt ned 4 494 timer, i
tillegg prosjektledere med til sammen 1 349 timer, totalt 3,3
årsverk. Byggmestere (5 personer) fra Omdal AS i Vennesla
hadde ansvaret for det bygningstekniske, og hadde ansvaret
for precuttingen.

Vinterbesøket på hyttene økte med 34,7 % i forhold til året
før. Sommeren startet med mye fuktighet og det resulterte i
at besøket økte i august og september med 7,8 % i forhold til
året før.

2 300 meter royalimpregnerte ytterkledning, 1 550 meter
med royalimpregnerte over- og under bord på taket. 100
helikopter-flygninger = 71 inn og 29 ut med last. Areal på 94
m2, og 14 senger fordelt i 4 soverom.

Alle hyttene har stått åpne hele året.

Svartenut
Nytt hvitmalt takpanel i kjøkken, skiftet ovn i stua og nye
vinduer på sørsiden på hovedhytta.

Bossbu har hatt en økning på 100 % dette året (stengt to
mnd i 2014 pga. bygging). Det har også vært god økning
i belegget på Stavskar, Øyuvsbu, Gaukhei, Kvinen og
Lakkenstova. Det viser at trafikken i år har vært best i midtre
og sørlige del av Setesdalsheiene. En liten nedgang i nord og
Sloaros på 7 %.
Vinterkvisting
Kvistingen var ferdig til skolens vinterferie i uke 8.
Løypene ble kvistet med naturkvist i åpne områder, og med
bambus hvor det er vegetasjon.
Alf Tronstad leverte naturkvisten.
Transport
Vintertransport foregår med scooter. Vi har avtale med lokale
grunneiere som leverer utstyr, gass og proviant til hyttene.

Bjørnevasshytta
Pipa i vandrerdelen ble ødelagt av snøen vinteren 2015, og
ble bygget opp igjen i august 2015 av Byggsam AS v/ Olav
Berg. Takplater og materialer rundt pipa måtte skiftes også
og dette ble gjort samtidig. Skaden var en forsikringssak
gjennom Gjensidige.
Nasjonalt skiltprosjekt
Den nasjonale skiltprosjektet støttet av Gjensidige og
Fylkeskommuner er i gang også i DNT Sør. Det er satt opp
informasjonstavler og skilt ved Berg i Valle og på Langeid
i Bygland. Tavlene viser kart og gir informasjon om de
nærmeste hyttene og opplevelser på løypene til ønsket
turmål. Noen retningsskilt er også skiftet ut i år, og prosjektet
fortsetter også i 2016.

Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Deltakelse på DNT Sørs aktiviteter
Antall - 2014

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Bossbu: 1030 moh – 28 senger

Deltakere

Arr.

Deltakere

Endr. delt.

197

4 004

168

4 254

6,2 %

Aktivitet for og med skole

10

1 623

7

1 636

0,8 %

Barnas Turlag & familiearr.

29

1 557

33

2 868

84,2 %

Oppdragsbasert aktivitet eller
samarbeid

11

1 208

9

1 311

8,5 %

Kurs og møter (medlemmer)

10

317

10

371

17,0 %

Fjellsport og fellesturer

7

106

7

111

4,7 %

DNT X-Ung

6

53

3

65

22,6 %

270

8 868

237

10 616

19,7 %

Total deltakelse hvor
DNT Sør har hatt aktivitet

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Kvinen: 720 moh – 37 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

Tømmerstø: 15 moh - 12 senger

Antall - 2015

Arr.
Urbant friluftsliv voksne

Frank Flodquist besørger båttransport over Langevatn ved
Ljosland. Det forenkler adkomsten til Gaukhei, og gjør turen
opptil tre timer kortere enn å gå rundt Langevatn.
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Bjørnevasshytta: 820 moh – 32 senger

Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turglede i fellesskap
med andre, og bidrar til at både den enkelte og grupper
av mennesker får økt kompetanse og trygghet i å ferdes
i naturen. DNT Sør har turtilbud for alle i alle aldre, vi er
til stede med tilbud mange steder og vi har blant annet
seniorgrupper og turlag for barn og familier. I tillegg til et godt
knippe med DNT-utdannede turledere som guider i fjellet på
sommer- og vinterturer.

Utviklingen av turer for voksensegmentet øker bra på
også i 2015. Stadig nye søndagsturer ble arrangert i
Kristiansandsområdet, i Vågsbygdskauen og andre steder.
Utdanning av flere nye nærturledere må derfor ha fokus i 2016.
Samarbeidet som ble inngått i 2014 med NVIO, Norges
Veteranforbund for internasjonale operasjoner fortsetter.
De bidrar på sin side med turinformasjon og guiding i
Vågsbygdskauen, der det både er mange og interessante
krigsminner. DNT Sør sin nærturleder Øivinn Bruce har godt
samarbeid med NVIO og de bistår med turledelse.
En fin nyhet i 2015 var opprettelsen av Barnas Turlag Lillesand.
Der har vi en ivrig ressursgruppe med foreldre som dro i gang
flere fine turer. Tilbudet er populært og det er bra deltagelse på
turer allerede det første året. En annen nyhet på barnefronten har
vært opprettelsen av trillegruppe i Mandal. Her arrangeres det
trilletur i byens nærområdet en mandag i måneden. Responsen
har vært bra i oppstarten. Videre har vi startet opp med turer for
barn i Randesund. Her hadde vi to arrangement i 2015.
På større arrangementer er vi selv hovedarrangør i all
vesentlighet. Vår nasjonale turdag under navnet «Kom Deg Utdagen» er blitt nokså kjent. På samme måte som OPPTUR for
alle 8. klassinger. Disse arrangementene er godt etablert og har
stabil deltagelse selv om været styrer mye i forhold til ønske om
enda større deltagelse på disse arrangementene. Vi opplevde stor
økning på antall deltakere på disse arrangementene i 2015.
DNT Sør satset i 2015 på ny runde med turlederutdanning.
Det ble arrangert ambassadørkurs, grunnleggende turleder- og
sommerturlederkurs. Vi har nå flere nye godkjente turledere å
spille på. Gledelig at vi nå har flere kvinnelige turledere også.
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BARNAS TURLAG

DNT UNG

Barnas Turlag er DNT Sørs tilbud til alle barn og deres
voksne turkamerater. Turlagene arrangerer for det
meste søndagsturer. I tillegg har vi arrangert Fjelleir for
10-12-åringer på Øyuvsbu (20 deltakere).

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT
Ung 13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet bød
blant annet på klatrecamp i Kristiansand (19 deltakere),
NYHET! Sommercamp på Bjørnevasshytta (20 deltakere)
og Newton Camp (26 deltakere) på Bjørnevasshytta. Et bra
år med ungdomsaktiviteter selv om vi ikke hadde så mange
arrangementer så ble samtlige aktiviteter fulltegnet.

Opptur
Nasjonal turdag for 8. klassinger 6. mai. 1 450 elever fra 13
skoler i Kristiansand gikk en rundtur på en mil fra Jegersberg
i Kristiansand via “Den omvendte båt”. Flere aktivitetsposter
underveis; vardebygging, gjetteoppgaver, smerteterskel –
oppgave med klesklyper i ansiktet. Vi takker for samarbeidet
med Midt-Agder Friluftsråd som stiller opp hvert år.

Vi har tro på fortsettelsen med utvalgte camper og
tilrettelegging av Bjørnevasshytta med utsyr osv. slik at lag og
foreninger kan ta med sine ungdommer dit. Målet er at de skal
kunne være selvgående og benytte alle fasiliteter.

Newton Camp
I samarbeid med Universitetet i Agder og Tekna fortsatte vi
prosjektet for ungdom i alderen 13–16 år. Utgangspunktet
var en lærerik aktivitetscamp med fokus på naturfag utendørs.
Arenaen for vår camp er som alltid Bjørnevasshytta i Valle i
Setesdal i begynnelsen av høstferien. Åtte studenter fra UiA
hadde ansvar for den naturfaglige biten.

Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag
2011
2012
2013
2014
2015
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Deltakelse DNT Ung inkl. Opptur, Base Camp Fjell
og Newton Camp

1300

Barnas Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning
framfor tilbakelagt distanse.

2011

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene Kristiansand,
Vågsbygd, Vennesla, Mandal og Evje (Nedre Setesdal Turlag).
Nyetablerte grupper i Lillesand og Randesund.
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Med Barnas Turlag til Ørnefjell i Evje

2015
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Campen samlet positive ungdommer som ble engasjert
i prosjektet med tema luft. Det ble eksperimentert med
tyngdekraft, luftmotstand, lufttrykk med mer. Høydepunkt var
nok likevel oppsending av varmluftballonger og utskytning av
flaskeraketter. DNT Sør la også til rette for en rekke aktiviteter.
Matlaging på bål, ulike ”71 grader nord”-aktiviteter i
gruppevis konkurranse, kanotur på Store Bjørnevatn og
topptur til Strandenuten. Newton Camp er en suksess hvert år,
noe vi selvsagt viderefører i 2016. I år hadde vi stor interesse
blant ungdom og måtte dessverre si nei til flere på venteliste
da campen ble fulltegnet og vel så det.

X-Ung på Haukeliseter
Foto: Stavanger Turistforening
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Fjellsportstur til Bossbu.

FELLESTURER

FJELLSPORT

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller
vinter. Alt er tilrettelagt og turleder er inkludert. Våre dyktige
turledere har tatt turlederutdanning hos oss, og de gjør
godt forarbeid med tilrettelegging av reiserute, beskrivelse
og informasjonsmøte i forkant i tillegg til å gi trygghet
underveis. Turleder lager også risikovurdering av sin tur og får
attestering/godkjenning av fagsjef før tur.

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.

Turer som Toppturer til fots i Jotunheimen med 17 deltakere,
Skitur i Setesdal Vesthei Sør med 12 deltakere og Skitur
i Skarvheimen med 12 deltakere var de mest populære
fellesturene.

2011

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer

Utvikling deltakelse ved DNT Fjellsport

2012
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2014
2015
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NÆRTUR
Satsing på lokale turer med turleder fortsatte i 2014, og
vi videreutviklet konseptet i 2015. Tanken er at turene
skal foregå i de områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt
populært. Vi har nå fått opp god gjennomsnittlig deltagelse
på disse turene. Utdanning av flere nærturledere må ha fokus
i 2016.

28. august 2015 ble en trist dag for DNT Sør da vi opplevde
et tragisk uhell på en av våre organiserte fjellsportturer.

2013

En deltaker skled og falt med en dødelig utgang. Turgruppa
ble godt tatt vare på av lokalt kriseteam på stedet, og
daværende daglig leder Per Thomas Skaanes tok seg av
turgruppa da de kom hjem til Sørlandet. Styreleder ble
informert umiddelbart om uhellet. Det ble gjennomført
debriefing med alle i turgruppa til stede. Videre tok Skaanes
kontakt med pårørende, først på telefon så med personlig
oppmøte sammen med DNT Sør sine to turkoordinatorer.
DNT sentralt ble informert om hendelsen. Hele turgruppa var
med i bisettelsen.

2015
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Vi satte opp 44 dagsturer i ulike områder i Kristiansandsregionen med gjennomsnittlig 12 deltakere pr. tur.
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Disse faktorene sammen har gitt vekst i antall deltakere totalt
på DNT Sør sine fjellsportturer.

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs Nærturer

2014

Nærtur til Tjomsevannet.

En ny struktur i DNT Sør sin Fjellsportgruppe ser ut til å
fungere bra. Vi har gått bort i fra et fast styre, men inviterer
alle ressurspersoner i denne gruppa til å melde inn turer
de har ønske om å koordinere. Dette har gitt bra resultat i
2015 målt i at alle turer satt opp i turprogrammet har blitt
gjennomført og de fleste turer har også vært fulltegnet. Videre
har vi et godt samarbeid med Aust – Agder Turistforening
og deres fjellsportgruppe. Det betyr i praksis at begge disse
gruppene får et utvidet turprogram og mer deltagelse i
fjellsportsegmentet av DNT medlemmer.

Vi måtte etter hvert legge ned trilleturer i Kristiansand pga.
manglende turleder. Vi opprettet derimot trilletur i Mandal
med tur en gang i måneden. Her har deltagelsen vært bra i
2015 med et gjennomsnitt på 8 deltakere.
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KomDegUt-dagen på Bragdøya.
Foto: Harald Flå

TUR PÅ DAGTID

DNT SENIOR

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og er mange ganger
over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste.

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og
kreative i valg av turmål, og hvert halvår lages det et velfundert
og meget populært turprogram. Seniorgruppa inviterer også
til utenlandstur, og her gjelder påmelding iht «førstemann til
mølla».

Utvikling Tur på dagtid

Utvikling deltakelse i DNT Senior
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NASJONALE TURDAGER OG
ARRANGEMENTER SAMMEN MED ANDRE

Seniortur til Lista
Foto: Endre Mjåland

I 2015 deltok over 50 000 mennesker på de nasjonale
turdagene når vi ser hele landet under ett. Målet er å blåse liv
i den enkle søndagsturen i nærheten av der folk bor og gi folk
en smakebit på både friluftsliv og DNT.
Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk rundt 2000
deltakere i 2015 til mye takket være meget godt vær både
på vinterarrangementene (1150) og høstarrangementene
(860). Våre vinterarrangement var på Høgås i Evje og
Hornnes, Hålandsheia i Mandal, og Tresse i Kristiansand.
Høstarrangementene fant sted på Bragdøya i Kristiansand,
Hålandsheia ved Mandal samt på Bygland i Setesdal. Alle var i
regi av Barnas Turlag med støtte fra administrasjonen. Nedre
Setesdal Turlag hadde stand og aktiviteter på landbruksmessa
Naturligvis på Evje i august (50).
Takk til samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag, Kristiansand
Husflidslag, og Otra IL for hjelp til gjennomføring av Kom
Deg Ut-dagene i 2015.
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Deltakelse på nasjonale turdager og arrangementer
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NATURLOS
Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren
til Midt-Agder Friluftsråd. Måneskinnsturen på Odderøya i
Kristiansand også. I alt 26 turer var Naturlosturer i 2015
(31 i 2014).
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SKOLE, KURS OG X-UNG

DNT Sør tilbyr en rekke kurs med kart og kompass, GPS,
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for å
nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, skoler og
bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid med KKGs
friluftslivslinje gir kompetansedeling begge veier. Elever
får DNT-utdanning, og vi får noen ressurser ekstra på
arrangementer. For å nevne noe.
Samlet kurs- og skoleaktivitetaktivitet i 2015:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sommerturlederkurs for 3. klasse på Kristiansand
Katedralskole Gimle – ble utdannet 5 godkjente elever
7 skolebesøk på ungdomsskoler
2 skolebesøk på videregående skole
OPPTUR med 1450 8. klassinger
Varde/merkekurs, skredkurs teori, grunnkurs skred
2 møter i styringsgruppa i DNT sentralt
Sommerturlederkurs, 5 godkjente turledere.
Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for
Agder Folkehøgskole, 30 deltakere.
Newton Camp på Bjørnevasshytta og 8 studenter i praksis
hos DNT Sør (PPU).
Uteundervisning for to friluftsklasser, Oddemarka 		
ungdomsskole, 30 elever.

PROSJEKTSTILLING X-UNG
Utvikling av aktivitetstilbudet innen friluftsliv, særskilt
for ungdom fra Kristiansandsområdet og hele Sørlandet
i alderen 12-16 år, samt styrke Setesdals posisjon som
aktivitetsområde innen friluftsliv og med det gi økt reise- og
bolyst. -Det er bakgrunnen for prosjektstillingen i Setesdal i
tre-årsperioden fra august 2014 til august 2017. Vi takker
våre samarbeidspartnere for støtten til prosjektet (se noter og
årsberetning). Litt om aktiviteten følger her:
Fjellcamp
22. til 25. juni hadde DNT Sør sin første fjellcamp på
Bjørnevasshytta. 21 deltagere av maksgrense på 20 var veldig
bra uttelling.
Newton Camp
Newton Camp ble arrangert med Bjørnevasshytta i Valle som
base.
Sykkel- og gåtur
Lokalt i Setesdal har vi arrangert sykkel- og gåtur til
Gloppefoss sammen med Valle idrettslag og Valle Jakt og
Fiskelag. Der hadde vi 40 deltagere. Flere nærturer med alt
fra1 til 5 deltagere.

Klatreaktivitet
Tilrettelegging for klatreaktivitet har også vært innkjøp av
buldrematter og rekognosering av klatrespotter. Buldrekurs
med 6 deltakere ble arrangert.
Skole
DNT Sør har gjennomført ulike aktiviteter med skoleklasser
fra regionen:
> 8 klasse på Valle ungdomsskole har vært på dagstur til
Bjørnevasshytta.
> 26 elever fra Valle ungdomsskole deltok på 		
overnattingstur til Bjørnevasshytta.
> Valgfagsklasser i natur, miljø og friluftsliv har vært med å
rydde og bygge stier.
> Folkehøgskolen har sammen med DNT Sør hatt en dag
med seminar og aktiviteter.
”Nattinaturen”
I januar ble ”Nattinaturen” arrangert i Valle, hvor blant annet
ordføreren i Valle deltok. På dagtid var skole og barnehage
innom arrangementet.
DNT Sør samarbeidet med 4H Bygland og bygdekvinnelaget
om ”Nattinaturen” i Bygland. Det var 49 deltakere som sov
ute. Dagen etter var det stand på Lislefarmen med natursti.
55 gikk naturstien og enda fler var innom standen.
Sykkel
Det er registret og lagt inn 16 sykkelstier i Valle kommune.
De er lagt inn på nettsiden www.trailguide.no.
Kano
DNT Sør har i 2015 startet en prosess med å utarbeide et
kanohefte for Setesdal.
Utstyr
I løpet av 2015 har det blitt innkjøpt 8 kanoer på kanohenger,
med vester og årer til. Til dette mottok DNT Sør kr 50 000
i støtte av SR bank. Det er også innkjøpt buldrematter
finansiert med støtte fra Danske bank.
Informasjon, web og sosiale medier
Facebooksiden Øvre Setesdal Turlag har nå over 500 likere.
Bloggen har over 20 innlegg og er lest over 3 000 ganger.
YouTube-profilen til DNT Sør oppnådde 5 480 visninger,
15 abonnenter og 28 filmer i 2015.

Prosjektleder X-Ung graver frem Josephsbu
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TURSENTER OG BUTIKK

DNT Sørs Tursenter er medlemmenes eget kompetansesenter
for tur og friluftsliv, og fungerer som en viktig arena for
medlemsverving og synliggjøring av hele vår virksomhet.
Her finner du Sørlandets største utvalg av turkart, i tillegg til
bekledning og turutstyr fra anerkjente leverandører.
Årets store prosjekt var selvsagt nye lokaler i Gyldenløvesgate
2 B. En massiv innsats ble lagt ned i nøye planlegging av
areal og innredning, samt gjennomføring av innredning og
innflytting. Et fornuftig gjenbruk av eksisterende interiør pluss
velfunderte nyanskaffelser resulterte i en flott butikk som vi
har all grunn til å være stolte av. Tydelig og informativ dekor på
fasaden ble også vektlagt, så vi er godt synlige i bybildet.

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015

>
>
>

Utvikling brutto omsetning i butikk
350 000

300 000

DNT arbeider for å tilrettelegge for friluftsopplevelser for alle.
T-merkede stier viser vei til hytter i fjell, skog og langs kysten.
Et mangfold av aktiviteter inspirerer tusenvis ut i naturen hvert år.

250 000

200 000

150 000

100 000

Handledager med ekstratilbud til medlemmer ble
gjennomført 18. mars, 9. juni og 19. november. Bra
oppmøte, god omsetning og fornøyde medlemmer gjør at vi
satser på tilsvarende arrangement også i 2016.

50 000

Jan

2015 ble nok et godt år for omsetningen i turbutikken. Dette
til tross for litt laber januar, en uke stengt i forbindelse med
flytting, samt konsekvensene av en stor vannlekkasje i våre nye
lokaler i slutten av juli.
Det tar tid å bli vel etablert på et nytt sted, men vi har hatt en
god start.

Feb

2012

Mar
2013

Apr

Mai

2014

Jun

Jul

Aug Sep

Okt

Nov

Des

2015

DNT Sør deltar i DNTs varesamarbeid, hvor medlemsforeningene sammen kommer fram til velbegrunnede vareinnkjøp
og gode innkjøpsavtaler. Dette gjør at medlemmene våre kan
nyte godt av gunstige medlemsrabatter.
DNTs felles nettbutikk (administrert av DNT Oslo og Omegn)
har fortsatt sin gode vekst, og benyttes av medlemmer over
hele landet. Overskuddet blir fordelt mellom foreningene
etter medlemstall.

På vei til Øyuvsbu
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RESULTAT OG BALANSE
RESULTAT
Alle tall i NOK

NOTER

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
1
Salgsinntekter		
Kommersielle inntekter		
Offentlig støtte og fond		
Sum driftsinntekter		
Driftskostnader
Varekostnader
1,2
Lønnskostnad
3
Ordinære avskrivninger
4
Markedsføring og profilering		
Annen driftskostnad
3
Sum driftskostnader		

31.12.2015

31.12.2014

3 113 468
3 685 941
112 692
3 463 602
10 375 702

2 826 401
3 118 882
162 654
2 374 943
8 482 880

4 375 301
3 475 149
80 612
336 793
1 853 859
10 121 714

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

253 988

(3 295)

107 812
17 522
125 334

151 056
13 216
164 272

52
52
125 282
379 270
0
379 270

139
139
164 132
160 838
0
160 838

0
379 270
379 270

0
160 838
160 838

730 009
351 000
1 081 009

777 803
0
777 803

926 961
4 939
7 494 864
555 774
8 982 538

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

SUM EIENDELER		
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Fond
6
Sum opptjent egenkapital		
Sum egenkapital		
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Skyldig offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld
1,7
Sum kortsiktig gjeld		

10 063 547

10 148 528

6 299 710
6 299 710
6 299 710

5 920 440
5 920 440
5 920 440

141 385
241 654
3 380 798
3 763 837

111 248
239 846
3 876 994
4 228 088

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

10 063 547

10 148 528

DRIFTSRESULTAT		
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekter		
Annen renteinntekt		
Sum finansinntekter		
Finanskostnader
Annen rentekostnad		
Sum finanskostnader		
NETTO FINANSPOSTER		
ORDINÆRT RESULTAT		
Ekstraordinære kostnader		
ÅRSRESULTAT		
OVERFØRINGER
Overført til hyttefond		
Tillagt egenkapital/fond		
SUM OVERFØRINGER		
BALANSE PR. 31.12.2015
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Hytter
4
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
4
Sum anleggsmidler		
Omløpsmidler
Lager av varer
2
Kundefordringer		
Bundne bankinnskudd
5
Bankinnskudd, kontanter		
Sum omløpsmidler		
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NOTER
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 nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for
nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Skatt
Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

NOTE 1 > KONTINGENTER
Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 287 067 i forhold til
forrige år.
Medlemstallet for 2015 endte på 7 144, som er en økning på 447 medlemmer.
DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en
medlemskapsavtale . For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 716 182 i 2015. Beløpet er beregnet ut fra en
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt.
Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1 394 255. Dette er inntekter som
gjelder regnskapsåret 2016. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

NOTE 2 > LAGER AV VARER
Lager av varer omfatter følgende poster:
Beholdning ved

31 960

Beholdning kart og bøker

145 428

Beholdning turtøy og utstyr

638 241

Varebeholdning hyttene

111 332

Sum varelager

926 961
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NOTE 3 > LØNNSKOSTNAD

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen oppført kostpris og ingen
balanseført verdi. Posten på kr 730 009 består av følgende:

Total ressurs inklusive de 100 frivilliges innsats utgjorde ca 16 årsverk i 2015.
Spesifikasjon av lønnskostnader

2014

2015

2 387 196

2 689 278

Arbeidsgiveravgift

387 343

428 282

Pensjonskostnader

299 819

308 114

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

26 535

49 475

3 047 823

3 475 149

Ytelser til ledende personer og revisor		
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse		

557 217

Styremedlemmer		0
Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon		

38 850

Andre tjenester		

39 654

Samlet honorar til revisor		

78 504

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.

Nedskrevne hytter

9

Bjørnevasshytta

120 000

Kvinen

610 000

Sum anleggsmidler

730 009

Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen avskrives med 5% hvert år, som utgjør kr 47 000. Denne avskrivningsplanen ble endret i 2009.

NOTE 5 > BUNDNE BANKINNSKUDD
Skattetrekkmidler utgjør pr 31.12.2015 kr 104 178. Tilsvarende innskudd i fjor var kr 109 701.

NOTE 6 > FOND
DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen på
bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3 200 000 indeksreguleres iht. den
årlige konsumprisindeksen, som i 2015 var på 2,4%.
Årets regulering utgjør kr 78 760, som da medfører at saldo på bufferfondet er kr 4 453 132 pr 31.12.2015.

Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det er ikke
fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse.
Egenkapital 01.01
+ KPI regulering
Hytter etc.

Driftsløsøre, inventar etc.

Sum

1 059 803

0

1 059 803

+ Tilgang

0

383 818

383 818

- Avgang

0

0

0

1 059 803

383 818

1 443 621

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12
Oppskrivning 01.01
- Avgang

0

0

0

Oppskrivning 31.12

0

0

0

282 000

0

282 000

47 794

32 818

80 612

Akk. av/nedskrininger 01.01
+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning

0

0

0

- Tilbakeført avskrivning

0

0

0

Akk. av/nedskrivninger 31.12

329 794

32 818

362 612

Balanseført verdi 31.12

730 009

351 000

1 081 009

Prosentsats for ordinære avskrivninger			

5			

Egenkapital 31.12

Øremerkede midler

Sum egenkapital

4 374 372

1 406 068

140 000

5 920 440

379 270

379 270

78 760

-78 760

0

4 453 132

1 706 578

140 000

6 299 710

NOTE 7 > ANNEN KORTSIKTIG GJELD
DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål.
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sør sitt regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sør sin
virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Totalt utgjør denne posten kr 1 696 289,
og er oppført under “annen kortsiktig gjeld”.
Kristiansand, 3. mars 2016

Jan Willy Føreland
Styreleder

Nina G. Reinhardt
Nestleder

12-25

Jon Amund Lund
Styremedlem
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Hyttefond internt

+ Årets resultat

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR

Anskaffelseskost 01.01

Bufferfond

Lena Vittali
Styremedlem

Frank-Werner Unsgaard
Styremedlem
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DNT SØRS ÅRSBERETNING

FORMÅL

AKTIVITET

ÅRETS RESULTAT

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

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

VIRKSOMHET

DNT Sørs største prosjekt var byggingen av ny sikringshytte
på Bossbu. Vi er stolte av de nærmere 46 frivillige og de
dyktige byggmesterne som jobbet på Bossbu. Lang vei til
jobb, og formidable 5 850 timer i rene dugnadstimer ble lagt
ned, henholdsvis 1 350 t prosjektering og 4 500 t bygging.
Dyktige prosjektledere og samarbeidspartner Carlsen Fritzøe
var også viktige forutsetninger for et vel gjennomført prosjekt.
9 173 gjestedøgn (+14,2 %) er registrert på våre i alt
tretten anlegg. Oppgang i 2015 tilskrives en økning både på
vinteren og sommersesongen i forhold til fjoråret.

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2015. Driftsresultatet
viser et overskudd på 253 988 kroner. Resultat finansposter
utgjør 125 333 kroner som gir et samlet årsresultat på
379 269 kroner.

DNT Sør er Norges sørligste forening i Den Norske
Turistforening, DNT. Vårt område spenner over nitten
kommuner fra Farsund og Lyngdal i vest til Lillesand og
Birkenes i øst, og nordover til Åseral og Bykle. Vi har ansvar
for tolv fjellhytter i Setesdalsheiene samt et anlegg bestående
av to mindre hytter på Tømmerstø i Kristiansand. DNT
Sørs virksomhet er delt inn i Hytter og løyper, Aktivitet og
Tursenter/ butikk. Utover dette har vi særskilt kapitalkrevende
prosjekter i tilknytning til renovering, ombygging og utvikling
av hytter og løyper (broer) i Setesdalsheiene. Vi holder til i
Kristiansand. Les mer om oss på www.dntsor.no.
DNT Sør er en naturlig samarbeidspartner for det offentlige
og det private næringsliv hvor vi sammen skaper det gode
liv på Agder. I likhet med våre søsterforeninger FOT og
AAT, er DNT Sør en betydningsfull, lokal og regional aktør
som legger til rette for et aktivt friluftsliv for bredden av
befolkningen på Sørlandet. Vi er etterspurt om tips og råd
både av innbyggerne, utenlandske turister, skoler, studenter,
virksomheter, andre frivillige lag og foreninger og media,
spesielt før sesongene. Arrangerte turer m.v. i nærområdene
eller i fjellet, eller det å gå fra hytte til hytte på rødmerkede
løyper i fjellet, er populært for stadig flere mennesker.
Totalt antall medlemmer i 2015 var 7144. Dette er en
oppgang fra foregående år med +447 (+6,7 %, mot +4,8 %
på landsbasis). Det er en netto vekst innenfor kategoriene;
Husstand +81, Senior +64, Livsvarig -3, Barn +105, Ung
(13-18) +56, Ung (19-26) +36 og Hovedmedlem +108.
Dette er første gang DNT Sør har nådd over syv tusen
medlemmer.
Foreningen ledes av et styre på fem personer. Årsmøtet
velger styremedlemmer og varamedlemmer for to år av
gangen. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder annethvert
år. Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité
bestående av 4 medlemmer som velges for 2 år to år av
gangen. Historie og formalia omkring foreningens virke samt
vedtekter er å finne på www.dntsor.no.

Aktivitet i nærområder og fjell: DNT Sør leverte et
godt og variert aktivitetstilbud der folk bor, i tråd med
folkehelsearbeidet som det offentlige og DNT har fokus på.
10 616 deltakere (+ 19,7 %) deltok på samtlige 237 turer,
kurs og friluftsarrangementer. Selv om vi hadde noe færre
arrangement i 2015 så hadde vi en meget solid økning
på totalt antall deltakere. Mye av økningen skyldes flere
på Barnas Turlag-turer, bra økning på nasjonale turdager
og økning på nærturer for voksne. Dette inkluderer alt fra
søndagsturene i Barnas Turlag, åpne arrangementer som
Kom Deg Ut-dagen høst og vinter, de mange seniorturene, tur
på dagtid, nærturer for voksne og, trilleturer med barnevogn
både i Kristiansand og Mandal. Vi er til stede i øvre- og
nedre Setesdal, Vennesla, Mandal, Vågsbygd, Lillesand og
i Kristiansand. Som arrangør av fjellturer, fellesturer og
fjellsportaktiviteter, og som medarrangør på arrangement
på UiA. DNT Sør bidrar til at stadig flere mennesker får drive
med friluftslivsaktivitet.
Medlemsservice og turinformasjon: Indikatorer for etterspurt
kompetanse hos DNT Sør er våre web-besøk med over
78 000 klikk (+15 %) og økt omsetning i turbutikken. Brutto
omsetning utgjorde hele 1 750 000 (+ 15,8 %). Dette til
tross for litt laber januar, en uke stengt i forbindelse med
flytting, samt konsekvensene av en stor vannlekkasje i våre nye
lokaler i slutten av juli. Vi er godt fornøyde med resultatet med
særlig henvisning til den tøffe konkurransen i bransjen. God
service, attraktivt varesortiment og fokus på markedsføring av
ny butikk kan ha medvirket til det positive resultatet. Inntekten
fra salget er et viktig bidrag til driften av turinformasjonen.

DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringer
er i bank. Bankforbindelsen er Sparebanken Sør.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
		

KOMMENTARER TIL REGNSKAPSPOSTER
Medlemskontingenten Det vises til note 1
Salgsinntekter Økt omsetning i butikk/tursenter med
15,8 %. Økt belegg på hyttene ga også økte inntekter på
overnatting med 18,7 % og proviantsalg på 12,5 %.

Den årlige dugnadsfesten i februar er en svært hyggelig
markering av innsatsen til samtlige.

DNTs VIRKSOMHET OG YTRE MILJØ
DNT Sør er Miljøfyrtårnbedrift for kontoret etter
resertifisering i mai 2013. Offentlig transport benyttes i størst
mulig grad til eksterne møter. Kontoret skal re-sertifiseres i
2016 da vi nå er inne i nye lokaler.
Det er utarbeidet retningslinjer, miljøoppfølgingsprogram
iht miljøfyrtårnsordningen og sårbarhetsanalyser for
turistforeningens virksomhet i fjellet. Hyttene er dog ikke
sertifisert p.t.

Fond Det vises til note 6.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER

Lønnskostnadene Det vises til note 3.

Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som
truer driften av DNT Sør på kort sikt.

Hytter, inventar/utstyr Det vises til note 4.
Ordinære avskrivninger følger avskrivningsplanen for
Kvinen fra 2009 med 47 000 årlig, og driftsløsøre/inventar
anskaffet i 2015 som lineært avskrives med 32 818 årlig i
forventet levetid.

ORGANISASJON
DNT Sør har hatt fire fast ansatte i 100 % stillinger de ti første
månedene, og tre fast ansatte i 100 % stilling resten av året.
Det skyldes at daglig leder fratrådte sin stilling 31. oktober,
og fagsjef friluftsliv tiltrådte som konstituert daglig leder.
Av disse er tre kvinner og én mann. I tillegg har vi hatt tre
sommervikarer (menn) og ekstrahjelp i 50 % stilling fra
18. mai (kvinne). Alle ved kontoret / turbutikken i
Kristiansand. I tillegg har vi en treårig prosjektstilling i Valle
fra august 2014 til juli 2017. Likestilling mellom kjønnene
er en naturlig del av arbeidet når vi rekrutterer ansatte og
tillitsvalgte.
Det er et godt arbeidsmiljø i DNT Sør, og sykefraværet er
lavt. Kunstforening, samt støtte til innkjøp av arbeidstøy og
julemiddag for ansatte er blant våre arbeidsmiljøtiltak.
Organisasjonen går under “frivillige organisasjoner” og
hadde ikke klart arbeidet uten vårt dugnadskorps på over
130 personer. Med 10,9 årsverk (+43 %) i 2015, bidro
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våre mange frivillige i styre og komitéer, i turlagene, som
tillitsvalgte på hyttene, som turledere, i dugnadsgjenger på
hytteprosjekter og løypemerking, som hjelp ved kontoret og
som bidragsytere på arrangementer.

Brannsyn mv. på hyttene skjer iht lovpålagte krav. Alle hytter
unntatt Håheller har sikringshytter. Håheller fungerer
imidlertid som nødbu i vinterhalvåret og merket av som
dette på DNTs kvistekart. DNT Sør sine løyper blir merket
og remerket etter behov og kapasitet hos de frivillige
løypemerkerne. Vinterløypene blir kvistet i henhold til
avtaler med grunneiere og det følges opp kontinuerlig fra
administrasjonen slik at disse løypene holder så bra kvalitet
som mulig. Vær og vind er usikkerhetsfaktorer knyttet til
vintermerking.
Arbeid med helse, miljø og sikkerhet ved gjennomføring av
turer, kurs og arrangementer følger innarbeidede rutiner
inklusiv risikovurdering og kompetansekrav. Dette iht. DNTstandard. Våre turledere er DNT-utdannet og innehar høy
faglig kvalitet.
Økonomisk risiko er forbundet med svingningene i
medlemstallet og tilskudd til aktivitet og større prosjekter fra
år til år. Vi er avhengig av offentlig støtte og fond, og vi trenger
drahjelp fra privat næringsliv for å greie målene om attraktive
hytter i Setesdalsheiene. DNT Sør har næringslivsforsikring
hos Gjensidige. Trender i folks reisevaner og været påvirker
tilstrømming og frafall på både hytteovernatting og
antall medlemmer. Videreutvikling av vårt gode tilbud og
markedsføring av DNT Sør sitt produkt er viktig i denne
sammenheng.
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Topptur til Hovdenuten

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER 2015
> Rekrutteringstiltak og lokallag. Det blir mer og mer
trendy å bedrive friluftsliv, det gir sosial status, og kan påvirke
medlemstall og bruk av våre anlegg i positiv retning. Som
tiltak til medlemsvekst retter vi innsatsen mot kampanje
for å vinne tilbake tidligere medlemmer, rette oss mot
bedriftssegmentet, ambassadørkurs og profilering, styrke
webinformasjon og utvidelse av turtilbudet i nærområdene.
De siste turlagene på stammen er Nedre Setesdal Turlag og
Øvre Setesdal Turlag. Det er viktig å befeste Barnas Turlag der
vi har startet opp (Vennesla, Vågsbygd, Mandal) med mulighet
for å utvide aktiviteten blant annet i Mandal. Vi har opprettet

nye Barnas Turlag i Lillesand og Randesund. Det har vært god
deltagelse i disse gruppene i 2015. Videre har vi meget god
flyt på nærturer for voksne som har økt popularitet.
> Møte med vårt publikum
Flytting til Gyldenløvesgate 2 B i Kristiansand, som var vårt
strategiske valg i 2014 for å bli mer attraktiv og tilgjengelig
for folk flest, har vist seg å være en riktig beslutning.
Samlokalisering med fremleie til Norges Jeger- og
Fiskerforbund Vest-Agder (NJFF VA) og Forum For Natur og
Friluftsliv (FNF) gir enda bedre strøm av friluftsfolk til våre
flotte lokaler.

Varaordfører Kristiansen klipper snora ved åpningen 1. juni.
Foto: Harald Flå
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DUGNAD

FRIVILLIG BÆREBJELKE
Uten dugnad stopper DNT Sør.
Mulighetene for å drive med frivillig arbeid er mange, behovet
likeså. Både kulturelt og økonomisk er det avgjørende for
DNT å ha mange frivillige med på laget.
Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Ordet dugnad ble kåret
til Norges nasjonalord i 2004. Nordmenn har en bevissthet
om at slike store og små gjøremål er uttrykk for en egen
tradisjon med dype røtter i samfunnet. Dugnadsfolkene er del
av et stort, aktivt og sosialt fellesskap.
Hva er dugnad i praksis hos DNT Sør?
Jo det er f.eks. klargjøring av hyttene før sommer- og
vintersesongene som innebærer nedvask, skifte sengetøy,
rydding i proviantlagrene, tømme do, noe vedlikehold
etc. Prosjektledelse og praktisk hjelp ved ombygginger og
vedlikehold av hyttene. Rydding og merking av løypene
i fjellet, lage naturkvist til vintermerkingen. Turledelse,
foredragsholder, bidra på arrangementer, være med i
komitéer og hovedstyret.
Totalt antall dugnadstimer i DNT Sør endte på 14 700 timer
i 2015 (18 400). (Tall i parentes er fra 2014.)

FRIVILLIGE OG ANSATTE

Dette kan vi regne om til ca. 9 årsverk (10,8). Ombyggingen
av sikringshytta på Bossbu står for 3,3 årsverk når vi teller
medgått tid på planlegging og prosjektstyring, til hytta stod
ferdig.
Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 11 800 timer (14 200)
Turer, kurs og arrangementer: 2 500 timer (3 400). (Vi
regner nå inn alt fra turplanlegging og møter til oppfølging
etter tur).
Styrearbeidet: 480 timer (800)
TUSEN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE I 2015.
Dugnadsprisen
Dugnadsprisen for 2015 ble overrakt på dugnadsfesten
2. februar 2016 og tildelt Enny-Karin Vindheim etter
mangeårig, god og trofast dugnadsinnsats både på hytter,
løypemerking og ikke minst som varamedlem i DNT Sørs
styre, nestleder og styremedlem. Hun er også tilsynskvinne på
Bossbu sammen med sin mann Kåre Berle, og har bidratt mye
i prosjektet med ombyggingen av Bossbu i 2014 og 2015.
Hun er også løypefadder for løypa Berg - Bossbu. Hun er en
meget god ambassadør for DNT Sør.

STYRE

PROSJEKTLEDERE HYTTEPROSJEKT

Leder: Jan Willy Føreland
Nestleder: Nina Gjærum Reinhardt
Styremedlemmer: Lena V. Vittali , John Amund Lund, FrankWerner Unsgaard
Varamedlemmer: Arild Syvertsen, Tom Bredesen

Bjørn Brandtzæg, Svein Urdal, Tron Harstad

		

RÅDGIVERE/KOMITÉER
Hytte- og løypestrategi: Styringsgruppe bestående av: Jan
Willy Føreland, Arild Syvertsen, Mie Kaasa og Per Thomas
Skaanes
Naturforvaltning/høringsuttalelser: Arild Syvertsen, FrankWerner Unsgaard, Per Thomas Skaanes, FNF, Ole Dag
Myhrstad og Bjørn Brantzæg
Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet,
Morten Østerud
Skribent: Harald Flå

VALGKOMITÉ
Medlemmer: Marit Thorvaldsen, Erling Valvik, Ivar Mjåland,
Jostein Austvik

TILLITSVALGTE PÅ HYTTENE
Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal
Bjørnevasshytta: Mai Hilmer-Syversen, Eva Sørgaard, Sonja
Skaar, Torfinn Årstøl
Stavskar: Frivillige/vask/rydd: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Randi og Trond Harstad, Kristin Andersen, Hilde
Berntsen
Svartenut: Ole Eidet, Jan Ivar Haugland, Svein Urdal, Knut
Bjoraa
Øyuvsbu: Berghild Knarvik, Borghild Skuggestøl, Guri
Lidsheim, Jan Erik Liene, Stein Magnussen
Håheller: Vibeke og Inge Tjøm
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Turid Dyrstad
Gaukhei frivillige rydd/vask: May Lill Voll, Marit Grindheim,
Tora Trydal, Ingunn Kvinlaug
Josephsbu: Inge og Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen
Lakkenstova: Gudrun Furrebøe, Kari Spilling Ruud, Ole
Kristian Ruud, Kari Sønsteby, Jorunn Håland
Kvinen: Sissel Bø, Erling og Gabriel L. Bø. Ingunn Kvinlaug er
medhjelper
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs, Wenche
Storaker
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Og en lang og flott liste over øvrige frivillige som stilte opp
på hytteprosjektet «Bossbu II sikringshytte», klargjøring av
hytter, merking av løyper, turledere og bidragsytere på våre
arrangementer.

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

TURLEDERE GJENNOM ÅRET
Barnas Turlag
Andreas Malz, Torunn Omdal Stølen, Tove Kittelsen, Hege
Bekken, Jostein Austvik, Elisabeth Kaddan, Agnethe Hinna
Hovdenak, Kyrre Sætren, Lena Verdal Vittali, Asbjørn Vittali,
Monica Verdal, Kim Andre Nomeland, Per Thomas Skaanes,
Øivinn Bruce, Tor Sverdrup Lilleeng, Tonje S. Kvivik.
DNT Ung 13-16
Andreas Malz og 8 studenter fra UiA, Per Thomas Skaanes,
Sondre Rua Dokken, Wilko Jansen, Tonje S. Kvivik, Jean
Salvesen.
Fellesturer
Torleiv Nordgaarden, Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, Terje
With Andersen.
Nærturer
Øivinn Bruce, Atle Solheim, Frank-Werner Unsgaard, Ellen
Bergum, Øvre Setesdal Turlag.
Trilleturer med barnevogn
Silje Helen Christensen og Hege Rustad.
DNT Fjellsport
Turkoordinatorer: John Zahl, Bjørg Kari Haugland, John
Amund Lund, Janne Lund, Frode Follerås, Turid Dyrstad,
Steinar Osmundsen.
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Foto: Aleksander Zdunek

Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i
Senior I og Senior II.
Styret i Senior I
Per Bjørn Øen (leder), Jorunn G. Håland (nestleder),
Britt Austrud, Oddrun Bortelid, Sverre Hansen, Håkon
Kiledal, Åse G. Ryen, Fred Sæther, Inger Voie,
Ellen Øyehaug.
Styret i Senior II
Sonja Skaar (leder), Trygve Nuland, Berit Salvesen.
Koordinator for utenlandsturen: Svein Johanson
Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange, Gudrun Furrebø,
Per Thomas Skaanes, Nenette Wesenberg og Mona B.
Jørgensen.

ADMINISTRASJON (lønnet personale)
Daglig Leder: Marit Sølsnæs (frem til 31. oktober).
Konstituert Daglig Leder: Per Thomas Skaanes
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder tursenter og butikk: Mette Olsson
Ekstrahjelp tursenter/butikk/kontor: Mona Hellum 50 %
(fra 18. mai)
Sommervikarer tursenter og butikk: Thomas Fosli Solaas,
Joachim Pedersen, Knut Magnus Halvorsen
Prosjektmedarbeider Setesdal: Sondre Rua Dokken 100 %.
REVISOR
iRevisjon, Kristiansand AS v/Kjell Arnvard
En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private
virksomheter.

SYNKRON MEDIA AS

Dugnad på Bossbu

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

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

Design og trykk: Synkron Media AS

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

