INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DNT FJELLSPORT BERGEN 2021
Det innkalles til ordinært årsmøte i DNT fjellsport Bergen.
Årsmøtet sendes digitalt via Teams fra Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6,
kl.18.00 onsdag 03.februar 2021

Foto: Øystein Mæland, Klatring på Skurvefjell på BC Hemsedal, 2020

Velkommen og åpning av møtet
●
●
●
●

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder: styret foreslår Cathrine Horn
Valg av tellekorps: styret foreslår Fredrik Brun og Jenny Wille Joung
Referent: styret foreslår Ingvar Kalberg

Dagsorden
1. Årsmelding
Forslag til årsmelding er vedlagt.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar DNT fjellsports Bergen sin årsmelding for 2020.
2. Innkomne forslag
Styrets strategidokument for perioden 2021 til 2025 legges frem for årsmøtet i
korte trekk. Strategidokumentet er sendt ut sammen med innkallingen.
3. Valg
Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2022 er vedlagt.
4. Informasjon fra administrasjonen
Fremlegges av Silja Valla, fjellsportansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, og
Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag.
5. Eventuelt
Kåring av årets fjellsporter 2020.
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Deltakelse på turer, kurs, samlinger, basecamper og hverdagsaktiviteter
DNT fjellsport Bergen hadde i 2020 1042 deltakere på turer, samlinger, basecamper, kurs og
hverdagsaktiviteter. I tillegg var 261 deltakere påmeldt på aktiviteter som måtte avlyses pga.
smittevernhensyn. Om man inkluderer alle påmeldte, var det en økning på 10% fra 2019, mens
antall deltakere på turer som ble gjennomført, ble 10% lavere enn i 2019.

Deltakingsgrad: Tur-, BC- og kursdeltakelse i prosent av maksimalt tall på deltakerplasser, med unntak av
samlinger med koordinator hvor det i varierende grad har vært et maksimalt antall deltakere.

Deltakingsgraden har vært lavere i år sammenlignet med tidligere år. Dette henger trolig
sammen med begrenset markedsføring av våre turer og aktiviteter i påvente av nye
smitteverntiltak fra DNT sentralt og fra Bergen- og Hordaland Turlag lokalt.
Turer
19 av 32 planlagte turer ble gjennomført i 2020. 12 av 13 avlysninger skjedde på grunn av
smittevernsregler. Én tur ble avlyst pga. dårlig påmelding. Til sammenligning ble 19 av 21
planlagte turer gjennomført i 2019. Antallet planlagte turer for 2020 var betydelig høyere enn
tidligere år.
Basecamper
De største arrangementene var BC Jotunheimen og BC Uskedalen med henholdsvis 31 og 17
deltakere. BC Voss som var planlagt i mars ble dessverre avlyst grunnet smittervernsregler. BC
Uskedalen ble på kort varsel flyttet til Hemsedal grunnet dårlig vær, noe som medførte at flere
deltakere valgte å melde seg av basecampen. Vi fikk 80 000,- i støtte fra Erling Bjørstads
stiftelse til gjennomføring av BC Jotunheimen og Uskedalen. Midlene ble brukt til å sørge for lav
pris på føringsturene slik at flere deltakere fikk en smakebit på fjellsportaktiviteter.
Kurs og samlinger
Deltakelse på kurs inkluderer både NF-kurs innen klatring, skred og bre, samt alpinkurs. 19 av
26 kurs og 4 av 7 samlinger ble gjennomført. Alle de avlyste kursene var grunnet
smittevernregler, samt 2 av 3 avlyste samlinger. En samling ble avlyst grunnet dårlig vær.
Hverdagsaktiviteter
I 2020 har DNT fjellsport Bergen arrangert tre månedlige fjellsportmøter i januar, februar og
mars, to med skredproblematikk som tema (“Skredvettdagen” og “Terrengets farer og
fristelser”) og ett med sikker klatring som tema. Det ble ikke arrangert fysiske fjellsportmøter
resten av året av smittevernhensyn. I november ble digitalt programslipp med cirka 50
deltakere gjennomført i Teams. I sommerhalvåret ble ukentlig klatring arrangert 11 ganger med
deltakertall på 131 og gjennom hele året ble 33 Hverdagsturer gjennomført med 343 deltakere.
Til sammenligning ble 44 Hverdagsturer gjennomført i 2019 med 264 deltakere. DNT fjellsport
Bergen sin Ressursgruppe har vært aktive i planlegging og gjennomføring av hverdagsaktiviteter
i nærområdet gjennom hele året.
Stimuleringsmidler og gaver
DNT fjellsport Bergen fikk i 2019 innvilget 7000,- i stimuleringsmidler fra Bergen og Hordaland
Turlag. Midlene ble tildelt for å arrangere førstehjelpskurs i fjellet for våre turledere. Grunnet
smittevernregler kunne ikke dette kurset arrangeres. Stimuleringsmidlene ble derfor overført til
2020. Midlene i 2020 skal brukes til deltakelse på videregående skredkurs for aktive
vinterturledere i DNT fjellsport Bergen. Det planlegges førstehjelpskurs i fjellet for turledere i
2021, men andre midler er satt av til dette formålet. DNT fjellsport Bergen har i 2020 mottatt
30 000,- i gaver som er øremerket førstehjelpskurs i fjellet for turledere.

Turlederutdanning
DNT fjellsport Bergen arrangerte i 2020 eget ambassadørkurs for fjellsport med 13 deltakere.
Sommerturlederkurs for fjellsport planlegges for 2021.
Arrangement for frivillige og instruktører
I 2020 ble den årlige turlederturen til Fonnabu arrangert med 7 deltakere, turledermiddag med
16 deltakere hvor turprogrammet planlegges og sommeravslutning med 6 deltakere.
DNT fjellsport Bergen sitt årsmøte i 2020
Årsmøtet 2020 ble arrangert i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 den 19.februar 2020 med 23
oppmøtte. Årsmeldingen for 2019 ble lagt frem på årsmøtet av styreleder Cathrine Horn. Tre
nye styremedlem ble valgt inn, og to gamle styremedlem takket for seg. Styret ble bestående av
syv medlemmer. Administrasjonen var ikke representert. Sara Petrine Solli stilte som
representant fra styret i Bergen og Hordaland Turlag.
DNT fjellsport sitt årsmøte i 2020
DNT fjellsport sitt årsmøte i Romsdalen ble avlyst grunnet smittevernsregler.
Deltakelse på møter og konferanser
Av planlagte møter og konferanser for 2020 ble Fjellsportkonferansen i Sogndal og
UT-danningskonferansen avlyst grunnet smittevernsregler. DNT fjellsport Bergen deltok ikke på
DNT sitt digitale landsmøte, men gjennomgikk møtereferat i etterkant. BHT sitt fellesmøte på
Kvam ble utsatt til mars 2021. DNT fjellsport Bergen var representert ved NF sitt digitale
rådsmøte i høst.
Styret
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning etter årsmøtet:
Verv
Leder
Nestleder, BC Jotunheimen, BC Uskedalen
Tur- og programansvarlig, BC Uskedalen
Søknad- og rapportansvarlig,
Økonomiansvarlig, BC Jotunheimen
Kommunikasjonssansvarlig, BC Uskedalen
KUFØK-kontakt og sikkerhetsansvarlig,
BC Jotunheimen
Ressursgruppekontakt, referent

Navn
Cathrine Horn
Jenny Wille Joung
Fredrik Brun
Berit Reppen Lorentzen
Annbjørg Svendal
Dan Jørgen Sørheim
Ingvar Kalberg

Silje Valla har vært styrets kontaktperson i administrasjonen i Bergen- og Hordaland Turlag.
Styremøter
Styret i DNT fjellsport Bergen hadde 13 styremøter i 2020 og hyppig dialog mellom
styremøtene. Administrasjonen sin representant har deltatt ved behov og anledning på

styremøtene i DNT fjellsport Bergen i 2020, samt støttet på epost og telefon. Tema på møtene
har vært den daglige driften av fjellsportgruppen, markedsføring av turer og kurs samt større
arrangement og tema fra DNT fjellsport sentralt. Spesielt av året har møtene handlet mye om
gjennomføring av aktivitet i lys av til enhver tid gjeldende smittevernregler.
Kurs- og føringskomiteen
Kurs- og føringskomité (KUFØK) ligger under styret i DNT fjellsport Bergen. Komiteen har ansvar
for gjennomføring og bemanning av kurs underlagt NF (klatre-, bre- og skredkurs) og innkjøp og
vedlikehold av utstyr til disse kursene. KUFØK sin sammensetning og størrelse skal godkjennes
av styret, etter innstilling fra komiteen selv. Fra forrige årsmøte satt følgende personer i
komiteen:
Navn
Stig Anton Hordvik
Odd Magne Øgreid
Kjetil Midttun

Kompetanse
NF Fjellkursleder, NF Skredinstruktør nivå 2, DNT vinterturleder, DNT Kursholder
NF Fjellkursleder, DNT vinterturleder
NF Klatreinstruktør høyfjell, DNT vinterturleder, DNT Kursholder

Komiteen gjør en svært god og viktig jobb og samarbeidet mellom KUFØK og styret i DNT
fjellsport Bergen har i 2020 vært godt.
Ressursgruppen
Ressursgruppen ligger under styret i DNT fjellsport Bergen. Ressursgruppen sørger for at det
finnes lokale og sosiale møtearenaer i hverdagen for fjellsportinteresserte i Bergen.
Medlemmene i Ressursgruppen blir med etter forespørsel og har ikke fast bindingstid. De blir
byttet ut etter behov og ønske. Ressursgruppen har ved årsskiftet følgende medlemmer:
●
●
●
●
●

Marion Buunk
Njål Farestveit
Thomas Nordin
Ingunn Lunde
Kathinka Helland Nordmo

Årets fjellsporter
Prisen for «Årets fjellsporter» går til en person som har bidratt i særlig grad til miljøet i DNT
fjellsport Bergen. Prisvinneren for 2020 blir kunngjort på årsmøtet 03. februar 2020.
Styret i DNT fjellsport Bergen
v/ Cathrine Horn
Januar 2021

2. INNKOMNE FORSLAG
Styret har innen utgangen av januar ikke mottatt forslag om vedtektsendringer og
andre forslag. Styrets strategidokument for perioden 2021 til 2025 legges frem for
årsmøtet til orientering. Dokumentet er sendt ut på forhånd sammen med
innkallingen til årsmøtet.
3. VALG
Valgkomiteen har i 2020 bestått av Ingrid Hundvin, Knut Holter Rygh og Jenny
Wille Joung. Videre følger en beskrivelse av deres arbeid og deres innstilling.
Valgkomiteens arbeid 2020
Det sittende styret ønsket å øke fra syv til åtte styremedlemmer i 2021. To styremedlemmer fra
det eksisterende styret står ikke til valg og fortsetter: Dan Jørgen Sørheim og Ingvar Kalberg.
Nåværende styremedlem Fredrik Brun står ikke til valg, men ønsker å trekke seg fra sitt
styreverv ved årsmøtet.
De gjenværende fire styremedlemmer står til valg i 2021: Cathrine Horn, Jenny Wille Joung,
Annbjørg Svendal og Berit Reppen Lorentzen.
Av disse ønsker alle å stille til gjenvalg. Cathrine Horn ønsker kun å sitte i ett år, ettersom hun
skal ferdigstille doktorgraden sin i 2021. Året 2020 har bydd på nye utfordringer og mye tid har
gått med til smittevern, endring av turer og arbeid utover ordinært styrearbeid. Derfor kan et
års overlapp sikre god kunnskapsoverføring til det nye styret.
Valgkomiteen har gjort følgende for å komme i kontakt med aktuelle kandidater:
● Informasjon om valg av nytt styre ble lagt ut på DNT fjellsport Bergen sin facebookside
og hjemmeside. I tillegg ble link til hjemmesiden delt på Facebook. Dette ble gjort i god
tid før årsmøtet. Tre kandidater meldte seg, hvorav to er innstilt til styreverv.
● Valgkomiteen har aktivt tatt kontakt med aktuelle kandidater. Totalt har tre personer
blitt kontaktet, hvorav to ikke hadde anledning, og en trakk seg.

Valgkomiteen har vektlagt følgende:
● Interesse og engasjement for fjellsport og et ønske om å selv være aktiv innenfor ulike
former for fjellsport
● Ønsker å være med på å skape og vedlikeholde et aktiv fjellsportmiljø
● Ønsker å være med på å påvirke DNT fjellsport Bergen med interesse for DNT som
organisasjon
● Kompetanse innenfor NF systemet, og DNTs utdanningsstige
● Tidligere styreverv
● Tur-erfaring
I tillegg har valgkomiteen hatt et ønske om en noenlunde kjønnsnøytral styresammensetning og
også noe spredning i alder. Valgkomiteen har videre ønsket en sammensetning av kandidater
som både har forankring i miljøet fra tidligere og som ikke har det. Dette for å ivareta tidligere
erfaringer og nettverk, men samtidig åpne opp for nye impulser og nettverk.
Valgkomiteen innstiller følgende 6 kandidater til styret for perioden 2021 - 2023:
Cathrine Horn, Jenny Wille Joung, Berit Reppen Lorentzen, Annbjørg Svendal, Knut Inge
Engelbreth og Pawel Sniecikowski.
Cathrine Horn (gjenvalg): Cathrine Horn er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og holder for
tiden på å ta doktorgrad om fedme. Hun er en sjeldent aktiv fjellsport-utøver og har bidratt i
DNT fjellsport Bergen siden hun flyttet tilbake til byen i 2016. Hun er turleder både sommer- og
vinterstid og er, sammen med Ingunn, primus motor for hverdagsturene. Cathrine har gjort en
stor innsats som DNT fjellsport Bergen sin styreleder siden 2018. Hun elsker å klatre, gå på
toppturer og trekke pulk, og får stor glede av å være på tur med andre.
Jenny Wille Joung (gjenvalg): Jenny har en bachelor i management fra BI og jobber med
rekruttering av ingeniører i Oslo og Bergen. Hun er en fjellsport-entusiast som er glad i sportsog tradklatring, å trekke pulk, fjellskiturer og rando. Hun har vært med på mange av DNT
fjellsport Bergen sine turer og arrangement de senere årene, og begynner på instruktørstigen i
klatring i 2021. Jenny er veldig glad i DNT fjellsport Bergen sine basecamper og brenner etter å
videreformidle gleden hun har oppdaget med fjellsport.

Berit Reppen Lorentzen (gjenvalg): Berit Reppen Lorentzen er utdannet som sivilingeniør og
jobber med datavisualisering for Equinor. Hun har vært aktiv i fjellsportmiljøet i Bergen i flere
år, både i ressursgruppen og i styret. I tillegg holder hun turlederkurs og bidrar i utvikling av
turlederutdanningen, og er turleder for DNT fjellsport Bergen på vinterstid. Berit er meget
systematisk og har det administrative i ryggmargen. Berit liker å klatre, dra på toppturer og
trekke pulk, og hun er hyppig deltaker på DNT fjellsport Bergen sine arrangement (når hun ikke
leder dem selv).
Annbjørg Svendal (gjenvalg): Annbjørg er utdannet arkitekt og jobber i Statens vegvesen med
prosjektledelse av planprosjekter. Hun er sommer- og vinterturleder for DNT, og har ledet turer
både for fjellsportgruppen og fellesturer for Bergen og Hordaland turlag. Annbjørg har en
allsidig friluftsinteresse, og deltar gjerne på fjellsportgruppen sine turer og samlinger og hun er
ofte å se på ukentlig klatring, enten som deltaker eller koordinator. Det hender også hun er
med på hverdagsturene i byfjellene. Klatring er en viktig interesse, de siste par årene har det
blitt mer og mer klatring på naturlige sikringer i tillegg til sportsklatring. Hun er spesielt glad i
vinter og snø med de muligheter det gir for turer på fjellski, toppturer og aller helst på langturer
med skiseil. Hun synes også at det er viktig å kose seg ute med bål, kaffe og god mat. Trives aller
best på Finse.
Knut Inge Engelbreth: Knut Inge er utdannet sivilingeniør og jurist og jobber i
Fiskeridirektoratet. Han er vinterturleder, og har vært turleder både sommer og vinter på turer
med Bergen turlag, Kvinnherad turlag og Nordhordland turlag. Han er glad i både fjellskiturer og
toppturer. Han ønsker å utvikle sine ferdigheter her på bre, blant annet gjennom videregående
brekurs til våren, og på lengre sikt begynne på instruktørstigen. Knut Inge har vært med på
noen aktiviteter i regi av fjellsportgruppen som basecamp i Uskedalen, hverdagsturer og
skiturer, samt skal være medturleder på noen av søndagstoppturene med Petter til vinteren.
Han har god erfaring fra styrearbeid fra NTNUI og Lynghaug borettslag.
Erfaringene fra fjellsportgruppen har gitt mersmak, og han ønsker å være i styret både for å
kunne bidra til å videreutvikle det gode aktivitetstilbudet, og for å bli bedre kjent med miljøet i
fjellsportgruppen og de mulighetene dette byr på. Han har både tid og lyst til å legge innsats i
dette arbeidet.
Pawel Sniecikowski: Pawel jobber til daglig som Store Manager ved Domino´s Minde. Han har
mye erfaring fra langrenn og slalom, i og utenfor løypen, og det neste steget er topptur. Han
har planer om å gå kursrekken i 2021 som turleder, deriblant også skredkurs i forbindelse med
topptur på ski. Han tok nylig innføringskurs i klatring på naturlige sikringsmidler, og klatrer både
sport og trad. Han har deltatt på flere av DNT fjellsport Bergen sine basecamper, hvor han fant
motivasjon til å søke som styremedlem i DNT fjellsport Bergen. Han har god erfaring fra
tidligere styreverv fra et borettslag.

Kort oppsummert er målet for 2021 å bli turleder for å kunne gå på enda flere toppturer, vinterog sommerbestigning, enn i dag, og få nok gode ferdigheter til å hjelpe andre til å føle seg trygg
på tur.

VALG AV VALGKOMITÉ
Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer for 1 år om gangen. Forslag på
kandidater kan fremsettes av et hvert medlem av DNT fjellsport Bergen.
Styret i DNT fjellsport Bergen foreslår følgende kandidater til valgkomiteen 2020:
- Knut Holter Rygh
- Annbjørg Svendal
- Ingrid Hundvin
4. INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN
Fremlegges av Silja Valla, fjellsportansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, og
Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag.
5. EVENTUELT
Kåring av årets fjellsporter 2020.

