
 
 
 

 

 

 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DNT FJELLSPORT BERGEN 2019 
 
 
Det innkalles til ordinært årsmøte i 
DNT fjellsport Bergen 
i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6, onsdag 20.februar 2019 
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Velkommen og åpning av møtet 

● Godkjenning av innkalling og dagsorden 

● Valg av møteleder 

● Valg av tellekorps 

● Referent: Kari Halland 

 

Dagsorden 

1. Årsmelding  

Forslag til årsmelding er vedlagt. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar DNT fjellsports Bergen sin årsmelding for 2018. 

2. Innkomne forslag 

Forslag til vedtektsending er vedlagt. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til vedtektsendring.  

3. Valg  

Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.  

Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2020 er vedlagt. 

4. Informasjon fra administrasjonen 

Fremlegges av administrasjonen sin representant Einar Sleire. 

5. Eventuelt  

Kåring av årets fjellsporter 2018. 
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Deltakelse på turer, kurs og samlinger 
DNT fjellsport Bergen hadde i 2018 561 deltakere på turer, samlinger, basecamper og kurs. 
Dette er en nedgang på under 5 % fra 2017, men en økning på 22 % siden 2016. Tallet totalt 
har frem til 2017 vært økende siden 2014. Se detaljene i tabellen under.  
 
Deltakelse på kurs inkluderer både NF-kurs innen klatring, skred og bre, samt øvrige kurs som 
alpinkurs, telemarkkurs og frikjøringskurs. Kursaktiviteten i 2018 har vært spesielt høy med et 
stort kurstilbud og høy deltakingsgrad. Kurstilbudet er svært viktig for å øke og vedlikeholde 
fjellsportkompetansen i Bergen og området rundt. 
 
   2014 2015 2016 2017 2018 

Turdeltakere  201 145 217 350 179 
Turdeltakingsgrad*  83 % 86 % 93 % 88 %  78 % 
Kursdeltakere  126 155 174 165 226 
Kursdeltakingsgrad*  75 % 89 % 79 % 93 %  93 % 
Deltakere på Basecamper     30 52 74 75 
BC-deltakningsgrad*      94 % 

Deltakere på samlinger**      81 

Samlet deltakertall  327 330 436 589 561 

*Tur- og kursdeltakelse i prosent av maksimalt tall på deltakerplasser 
**Deltakere på samlinger med koordinator hvor det i varierende grad har vært et maksimalt 
antall deltakere, derfor ikke vedlagt deltakingsgrad.  

 
20 av 22 planlagte turer ble gjennomført i 2018. To turer var avlyst etter turledernes ønske hvor 
både dårlig vær og lav deltakerpåmelding ble lagt til grunn. 
 
Basecamper 
De største arrangementene var BC Voss og BC Uskedalen med henholdsvis 41 og 34 deltakere. 
Deltakerne på BC Voss fikk delta på lett, middels og krevende toppturer ledet av elleve 
turledere fra DNT fjellsport Bergen.  Deltakerne på Basecamp Uskedalen, fikk mulighet til å 
delta på føringsturer innen bre og klatring, delta på tur med turleder og til å planlegge egne tur- 
og klatreaktiviteter. Vii fikk støtte fra Erling Bjørstads stiftelse til gjennomføring av BC 
Uskedalen og turen «Bli kjent med fjellsport». Midlene ble brukt til å subsidiere 
påmeldingsavgiften og sørge for lav pris på føringsturene. 
 
Kurs og samlinger 
24 av 25 kurs og 11 av 12 samlinger ble gjennomført. Det avlyste kurset var metodekurs skred 
som ble utsatt til 2019. Samling som ble avlyst var en stisykkelsamling et nytt konsept i DNT 
fjellsport Bergen som dessverre fikk for liten oppslutning til at turlederne ønsket å gjennomføre 
samlingen. 
 
  



 
 
 
Faste aktiviteter 
I 2018 har DNT fjellsport Bergen arrangert åtte månedlige fjellsportmøter med ulike tema og 
god deltakelse. Tema har vært innen klatring, ski, padling, risikovurdering og presentasjon av 
kommende turprogram. I sommerhalvåret ble ukentlig klatring arrangert 16 ganger med 
deltakertall på 81 og gjennom hele året ble 41 Hverdagsturer gjennomført med 356 deltakere. 
Dette er like mange Hverdagsturer som også ble arrangert i 2017. DNT fjellsport Bergen sin 
Ressursgruppe er aktiv i planlegging og gjennomføring av hverdagsaktiviteter i nærområdet 
gjennom hele året. 
  
Stimuleringsmidler 
DNT fjellsport Bergen fikk i 2017 innvilget 11000 i stimuleringsmidler fra Bergen og Hordaland 
Turlag. Midlene ble tildelt for å stimulere til aktiviteter i nærområdet som f.eks. fjellsportmøter 
med foredrag og sosiale sammenkomster for fjellsporter, og ble disponert av Ressursgruppen. 
 
Turlederutdanning 
DNT fjellsport Bergen hadde deltakere med på Bergen og Hordaland Turlag sine vinter- og 
sommerturlederkurs og fikk i 2018 utdannet fire nye vinterturledere og fire nye 
sommerturledere. Det ble i 2018 jobbet med å planlegge et vinterturlederkurs for fjellsport i 
2019 som skal arrangeres i januar/februar 2019 i regi av Bergen og Hordaland Turlag.  
 
DNT fjellsport Bergen årsmøtet i 2018 
Årsmøtet 2018 ble arrangert i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 den 15. februar 2018 med 12 
oppmøtte. Årsmeldingen for 2017 ble lagt frem på årsmøtet av styreleder Are Mossefinn 
Sandvik. Tre nye styremedlem ble valgt inn, et styremedlem ble gjenvalgt for to nye år og tre 
gamle styremedlem takket for seg. Styret ble bestående av åtte medlemmer, slik som i det 
foregående året. Administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag (BHT) var representert på DNT 
fjellsport Bergen sitt årsmøte ved Silje Valla. 
 
DNT fjellsport årsmøtet i 2018 
DNT fjellsport Bergen deltok på DNT fjellsport sitt årsmøte i Svolvær 05.-08.april 2018. Vi var 
godt representert med seks styremedlem, to medlemmer i kurs- og føringskomiteen, to 
representanter fra administrasjonen og to turledere deltok på årsmøtet. DNT fjellsport Bergen 
fikk tildelt Fjellsportprisen 2018, en pris som tildeles en fjellsportgruppe eller annet 
turfellesskap i DNT for særlig og inspirerende innsats som formidler av DNTs fjellsportkultur, 
kompetansefelleskap og bratt turglede. I begrunnelsen ble det blant annet lagt vekt på det 
gode tilbudet av ukentlige aktiviteter og ikke minst systematiske arbeidet med miljøskapende 
tiltak gjennom de siste årene.  
 
Deltakelse på møter og konferanser  
DNT fjellsport Bergen var ikke representert på DNT sitt landsmøte i 2018 grunnet kansellering 
av fly og ei heller ikke på BHT sitt fellesmøte i Myrkdalen i november ettersom dette kolliderte 
med Fjellsportkonferansen 2018. DNT fjellsport Bergen var godt representert ved NF sitt 



 
 
rådsmøte og på Fjellsportkonferansen på Voss med med to styremedlem, to medlemmer av 
KUFØK og fire turledere og medlemmer av Ressursgruppen. 
 
Styret 
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning etter årsmøtet:  

 
Verv Navn 
Leder Cathrine Horn 
Nestleder, ressursgruppekontakt, ansvarlig for 
BC Uskedalen 

Selina Våge 

Tur- og programansvarlig Tom Fredrik Iversen 
Turlederturansvarlig Adam Custer 
Informasjonsansvarlig Kari Halland 
Kontaktperson DNT fjellsport sentralt Robert Hamlandsø 
KUFØK-kontakt, ansvarlig BC Voss Are Mossefinn Sandvik,  
Hytteansvarlig, samarbeid med lokallag, 
ansvarleg for BC Uskedalen 

Celine Cevy Dahl 

Administrasjonen sin representant Silje Valla 

 
Styremøter 
Styret i DNT fjellsport Bergen hadde 10 styremøter i 2018. Administrasjonen sin representant 
har deltatt ved behov på styremøtene i DNT fjellsport Bergen i 2018, samt støttet på epost og 
telefon når det har vært behov for det. Tema på møtene har vært den daglige driften av 
fjellsportgruppen, markedsføring av turer og kurs samt større arrangement og tema fra DNT 
fjellsport sentralt. 
 
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 Kompetanse 
Stig Anton Hordvik NF skredinstruktør, breinstruktør, klatreinstruktør, vinterturleder 
Odd Magne Øgreid Fjellkursleder 
Kjetil Midtun Klatreinstruktør, vinterturleder 
 
Komiteen gjør en svært god og viktig jobb og samarbeidet mellom KUFØK og styret i DNT 
fjellsport Bergen har i 2018 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. 
Meldemmene 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: 
 
Navn 
Njål Farestveit 
Jens-Petter Follestad Grebstad 
Berit Reppen Lorentzen 
Vilde Juliussen 
Marion Buunk 
Selina Våge 
Thomas Nordin 
Ragnhild Nilsen 
 
Årets fjellsporter  
Prisen for «Årets fjellsporter» går til en person som har bidratt i særlig grad til miljøet i DNT 
fjellsport Bergen. Prisvinneren for 2018 blir kunngjort på årsmøtet 20.februar 2019.  
 
Styret i DNT fjellsport Bergen 
v/ Cathrine Horn 
Februar 2019 

  



 
 
2. INNKOMNE FORSLAG 

Styret har innen utgangen av januar ikke mottatt forslag om vedtektsendringer og 

andre forslag. Styret foreslår for årsmøtet en vedtektsending i DNT fjellsport 

Bergen sine vedtekter gjeldende fra 26.februar 2009, punkt 3. Dagens tekst er 

som følger: 

 

“3. Årsmøte: Årsmøtet holdes i siste halvdel av februar. Innkalling skjer ved 

elektronisk utsendelse samt publisering på nettside, senest 10 dager før årsmøtet. 

Innkallingen skal kort vise dagsordenen med valgkomiteens forslag samt 

innkomne forslag. Forslag om vedtektsendringer og andre forslag som skal 

avgjøres på årsmøtet må være styret i hende senest innen utgangen av januar. 

Årsmøtets dagsorden: 1. Årsmelding 2. Innkomne forslag 3. Valg 4. Eventuelt. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra 

minst 12 medlemmer. Et slikt møte skal holdes innen en måned fra krav/vedtak 

blir framsatt.” 

 

Styrets forslag til vedtektsending er uthevet som følger: 

“3. Årsmøte: Årsmøtet holdes i løpet av februar. Innkalling skjer ved elektronisk 

utsendelse samt publisering på nettside, senest 10 dager før årsmøtet. 

Innkallingen skal kort vise dagsordenen med valgkomiteens forslag samt 

innkomne forslag. Forslag om vedtektsendringer og andre forslag som skal 

avgjøres på årsmøtet må være styret i hende senest innen utgangen av januar. 

Årsmøtets dagsorden: 1. Årsmelding 2. Innkomne forslag 3. Valg 4. Eventuelt. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra 

minst 12 medlemmer. Et slikt møte skal holdes innen en måned fra krav/vedtak 

blir framsatt.” 

  



 
 
3. VALG 

Valgkomiteen har i 2018 bestått av Endre Rieber Sommersten, Are Opstad Sæbø 

og Selina Våge. Videre følger en beskrivelse av deres arbeid og deres innstilling. 
 
Det sittende styre ønsker å opprettholde 8 styremedlemmer i 2019. Tre 
styremedlemmer fra det eksisterende styret står ikke til valg og fortsetter:  

● Are Mossefin Sandvik 
● Tom Fredrik Iversen  
● Selina Våge  

Adam Custer står ikke til valg, men trekker seg grunnet jobbsituasjonen sin. 
Fire medlemmer står til valg i 2019: 

● Cathrine Horn 
● Robert Hamlandsø 
● Kari Halland 
● Celine Cevy Dahl 

Av disse ønsker Cathrine Horn å stille til gjenvalg mens de tre øvrige fratrer sitt 
styreverv i 2019. 
 

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 
hjemmeside og sendt i nyhetsbrev. I tillegg ble link til hjemmesiden delt på 
facebook. Dette ble gjort i god tid før årsmøtet. To kandidater meldte seg, 
hvorav en er innstilt til styreverv og den andre trakk seg 

● Valgkomiteen har aktivt tatt kontakt med flere aktuelle kandidater. Totalt 
har 5 personer blitt kontaktet, hvorav tre er innstilt til styreverv 

 

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 5 til styret:  

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 Njål, primus motor for 
hverdagsturene. Cathrine har gjort en stor innsats som DNT fjellsport Bergen sin 
styreleder i 2018. Hun elsker å klatre, gå på toppturer og trekke pulk, og får stor 
glede av å være på tur med andre. 
 
Berit Reppen Lorentzen  
Berit Reppen Lorentzen er utdannet som ingeniør og jobber land og strand rundt 
for Equinor. 
Hun har vært svært aktiv i fjellsport-miljøet i Bergen i flere år og revolusjonerte 
ambassadørkurset i turlederutdanningen for noen år siden. Hun bidrar i 
turleder-utdanningen, er turleder for DNT fjellsport Bergen både sommer- og 
vinterstid, og hun er et verdifullt medlem i ressursgruppen. Berit er meget 
systematisk og har eksepsjonelt gode administrative evner. 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). 
  



 
 
 
Jenny Wille Joung  
Jenny holder på å avslutte sin bachelor i management på BI og jobber deltid som 
fengselsbetjent i Kriminalomsorgen. Hun er en fjellsport-entusiast som er giret på 
klatring og ski. Hun har vært med på mange av DNT fjellsport Bergen sine turer og 
arrangement det siste året og er veldig ivrig etter å videreutvikle sin 
klatreferdighet og skredkompetanse. Hun har nylig fått øynene opp for klatring på 
bre og is og synes det er fantastisk gøy! Jenny er en stor fan av DNT fjellsport 
Bergen sine basecamper og brenner etter å videreformidle gleden hun har 
oppdaget med fjellsport. 
 
Ole Jakob Olsen  
Ole-Jakob er utdannet ingeniørgeolog, og jobber til daglig med bl.a. 
skredfarevurderinger, som konsulent i Sweco. Han har også bred erfaring som 
instruktør og guide på bre, i fjell og i kajakk, og har flere relevante godkjenninger 
fra Norsk Fjellsportforum. Han har blant annet jobbet som kursleder/instruktør på 
DNT fjellsport Bergen sitt brekurs på Fonnabu, og på klatrekurset i Uskedalen. 
Tidligere verv i NTNUI Tindegruppa og Telemark/Alpint syntes han var svært 
givende, og etter å ha flyttet til Bergen ønsker han på nytt å engasjere seg i et 
lignende miljø. 
 
Annbjørg Svendal  
Annbjørg er utdannet arkitekt og jobber i Statens vegvesen med prosjektledelse 
av planprosjekter. Hun er nyutdannet sommerturleder i DNT og planlegger å lede 
flere turer til sommeren. Hun deltar gjerne på fjellsportgruppen sine turer og 
samlinger og er ofte å se på hverdagsturene i byfjellene. Annbjørg har en allsidig 
friluftsinteresse. Hun trives på fjelltur, med sportsklatring, havkajakk og på 
hesteryggen. 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 og god mat. Trives aller best på Finse.  
 

  



 
 
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 2019:  

- Endre Rieber Sommersten 

- Are Mossefinn Sandvik 

- Ingrid Hundvin 

-  

4. INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 

Fremlegges av administrasjonen sin representant Einar Sleire. 

 

5. EVENTUELT  

Kåring av årets fjellsporter 2018. 

 


