




Veivalg for perioden 2019-2023
• TTs veivalg for perioden 19-23 er en plan for hvordan vi skal arbeide for å opprettholde rollen som ledende 

friluftslivsaktør i Trøndelag, og videreutvikle vårt langsiktige arbeid i fjellet og i nærområdene

• Dokumentet bygger på Den Norske Turistforenings veivalg for perioden 2018-2022. TT følger samme struktur og 
hovedprioriteringer. 

• Veivalgene er utarbeidet i en prosess der styre og administrasjon har laget et grunnlag. Dokumentet har så vært 
på høring i komiteer og lokallag, der det er videreutviklet.

• «Hytta» beskriver Turistforeningens visjon og verdier. Den deler også vår virksomhet inn i tre kjerneområder, og 
fire byggesteiner som beskriver virkemidlene organisasjonen har til rådighet til å nå sine mål.

• Ambisjon for hvert enkelt «kjerneområde» og «virkemiddel» forklarer ambisjonene for TTs arbeid
• Kolonnene «mål og delmål» er hentet fra DNTs felles veivalgsdokument. 
• Kolonnen «Tiltak» beskriver TTs planer for de ulike områdene de neste fire år.



Hvordan gikk det med de strategiske målsettingene i 
veivalgsdokumentet for 2014 til 2018?

• Øke antallet medlemmer til over 25 000 innen utgangen av 2019. 
Ved utgangen av 2018 hadde TT 22 438 medlemmer. 16 % mer enn i 2014

• Øke antall gjestedøgn på hyttene
I 2018 hadde TT 26 880 overnattinger. 21 % mer enn i 2014

• Få over 40 000 timer frivillig innsats innen 2018
I 2018 hadde TT 32 402 dugnadstimer. 32 % mer enn i 2014

• Øke interessen for TTs turtilbud
I 2018 hadde TT 650 arrangement med 45 000 deltakere, mot 355 og 32 000 i 

2014.



19 343
22 215

24 547

32 000

22 438

26 880

32 402

45 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Medlemmer Overnattinger Dugnadstimer Deltakere

2014 2018 på arrangement

Overnattingstall totalt for TTs hytter 1938-2018
Medlemmer i TT totalt 1887-2018

TTs medlemmer i 2018







Strategiske kamper

Som en del av Strategiprosessen har vi utarbeidet en 
analyse over TTs styrker, svakheter, muligheter og 
trusler. Denne analysen danner utgangspunkt for de 
strategiske kampene vi skal arbeide med i periodenStyrker:

• Godt omdømme, høy tillit og 
troverdighet

• Klart samfunnsoppdrag
• Turinformasjon/møteplass
• Høy kompetanse på friluftsliv
• Hytter og ruter i god stand
• Godt etterspurt tilbud
• DNT sterk nasjonal posisjon
• Hyttedrift med fast vertskap
• Stor dugnadsinnsats
• Sosiale medier

Svakheter:
• Ikke relevant for alle, svak 

utenfor byen
• Hverdagsfriluftsliv i hele fylket
• Systematikk HMS
• Kontakt med medlemmene
• Turbutikkens beliggenhet og 

profilering
• Gammelmodig navn og uklar 

merkevare
• Evne til å skaffe støtte og 

sponsorinntekter

Muligheter:
• Potensial for flere medlemmer
• Hverdagsfriluftsliv
• Tilpasset kommunikasjon med 

medlemmene
• Samarbeid med kommuner/ 

fylke
• Flere lokallag og grupper
• Beliggenhet og profilering av TT 

kontoret
• Sterkere posisjon som 

samfunnsaktør
• Inkluderende tilbud
• Samarbeid med NTT

Trusler:
• Allemannsretten under press
• Kamp om utmarka, vindkraft og 

scooterløyper
• Privatisering av friluftslivet
• Klimaendringer og stor trafikk 

krever kostbare tiltak i stiene



Hovedpunkter
• TT skal videreføre en bærekraftig vekst, med flere medlemmer, økt besøk og deltakelse på arrangementene, økt 

dugnadsinnsats.
• Alle, uansett forutsetninger, skal kunne finne et tilbud blant TTs hytter, ruter og aktiviteter. Det gjelder både 

tilrettelagte stier, hytter og arrangement, og en bedre synliggjøring av mulighetene i vår kommunikasjon.
• TT skal videreutvikle nettverket av hytter og ruter. Rutene skal bli bedre og tryggere. De betjente hyttene skal ha 

på plass trygge og miljøvennlige løsninger for energi, vann og avløp. Ramsjøhytta og friluftsarena Rønningen skal 
realiseres.

• Turistforeningen skal være Trøndelags viktigste frilufts aktør. Foreningens økonomi skal styrkes ved flere 
medlemmer og økte støtteinntekter.

• Organisasjonen skal styrkes både profesjonelt og frivillig for å kunne levere et friluftslivstilbud i tråd med høye 
ambisjoner og strenge krav.

• TTs merkevare skal tydeliggjøres. Medlemmer og ikke medlemmer skal kunne motta tilpasset informasjon  i de 
kanaler som passer for dem. TTs kommunikasjon skal bidra til økt inkludering

• TT skal ta i bruk nye digitale verktøy for å sikre økt effektivitet og forbedret kommunikasjon. Digital kompetanse 
skal styrkes i organisasjonen. UT.no er sentral i digitaliseringen.

• TT skal arbeide for en bærekraftig  bruk av Trøndersk natur, landbasert vindkraft i stort omfang er ikke forenlig 
med slik bruk. TT vil arbeide for å stanse videre utbygging.



MÅL DELMÅL TILTAK
Vi skal bidra til at flere 
gjennomfører 
friluftslivsaktiviteter, også 
på egen hånd.

Prioritere aktiviteter som gir økt 
kunnskap om friluftsliv og bidrar til 
egenorganisert aktivitet i alle 
naturområder

Styrke arbeidet med kurs for medlemmer og potensielle medlemmer

Styrke arbeidet med stimuleringstiltak som skaper mer egenorganisert aktivitet  i hele fylket

Øke antall møteplasser. Disse kan ha faglig eller sosialt innhold. Bidrar til økt kunnskap og samhandling

Aktivitetstilbudet skal være 
inkluderende for alle alders- og 
samfunnsgrupper

Vurdere nærmiljøtiltak som Turboklubb for å skape et relevant alternativ til hverdagsaktivitet for barn

Styrke arbeidet inn mot skolen for å bidra til mer friluftsliv for alle

Vurdere friluftstrim som virkemiddel i arbeidet med Veteranan

Videreutvikle fellesturkonseptet slik at det treffer flere. Blant annet ved å ha turledere på hyttene som går 
sammen med gjester som ønsker det

Arbeide for at våre tilbud, aktiviteter og tilretteleggingstiltak treffer flere. Inkludering krever at man 
arbeider både med tilbudet, bygger nettverk og fokuserer på dette i kommunikasjonen

Styrke arbeidet med aktiviteter for 
barn og ungdom

Utvikle friluftsarena Rønningen som et sted for lek, ettertanke og felleskap for familier, ungdom og skoler

Ta i bruk Opptur og Fjæredagen på flere steder

Aktivitetsledere på hyttene for å bidra til lavere terskel for barnefamilier

AMBISJON AKTIVITET
• Andelen i befolkningen som har vært på kortere fotturer i skogen eller fjellet det siste året skal økes fra 78 prosent i 2017 til over 80 prosent i 2023
• Innen 2023 skal vi være til stede med friluftslivsaktiviteter i alle 26 kommuner. I 2017 var vi til stede med aktivitet i 20 kommuner
• Friluftsarena Rønningen er ferdig, i drift, og en mal for andre tilsvarende arenaer andre steder i Trøndelag
• Antall deltakere på TTs aktiviteter skal øke med 10 % i veivalgsperioden til 50 000
• Antall overnattinger på TTs hytter skal øke med 10 % til 31 000
• Antall turledere er økt med 10 %, og alle turer, også lokalt ledes av turledere med godkjent utdanning



MÅL DELMÅL TILTAK

Vi skal være en 
premissleverandør for både 
organisert og uorganisert ferdsel 
med kroppen som motor i alle 
naturområder.

Vi skal ha best kompetanse på 
sporløs ferdsel og sikkerhet i 
naturen, både i høyfjellet og i 
nærområdene

Videreutvikle turinformasjon både i butikken og ved å ta i bruk digitale løsninger som treffer folks 
behov der de er i framtiden. 

Utvikle UT.no til å bli den ledende tursiden i Trøndelag

Styrke aktiviteter knyttet 
til vann og kyst

Den store fjæredagen og plastryddedugnad implementeres i lokallagene på kysten

Vurdere kysthytter eller kajakk satsing der det lokale engasjementet åpner for det

Vi skal være en synlig og ansvarlig 
samfunnsaktør innen fjellsport

Styrke turlederutdanningen i fjellsportmiljøet

Tilgjengelig gjøre fjellsport  for flere gjennom å lage gode turbeskrivelser og arrangere fellesturer i 
terreng som er bratt, men som kan gås uten typisk fjellsportkompetanse og sikkerhetsutstyr

Styrke samarbeidet mellom fjellsportmiljøet og TTs øvrige virksomhet, gjennom for eksempel kurs, 
for å bedre fjellsportkompetansen i organisasjonen, og for å redusere skillelinjene mellom fjellsport 
og «vanlige fjellturer»

AKTIVITET FORTS.



MÅL DELMÅL TILTAK
Opprettholde posisjonen som 
Norges viktigste tilrettelegger 
for turaktivitet.

Styrke kvaliteten på stiene  for å forebygge
slitasje og påvirkning av økt ferdsel og 
fuktigere klima

Prioritere sikkerhet. Etablere broer over flomutsatte elver som Fiskåa og Gravbekken

Vurdere vindskydd på de lengste og mest utsatte rutene

Fortsatt tilrettelegging og forsterking av stiene i fjellet 

Bidra til et «stiløft» i Trondheimsmarka. Både finansiering og organisering er for svak

Fullføre 10 bynære stier i Trondheim

Øke det frivillige engasjementet med en ny dugnadsbase i Trondheimsmarka

Synliggjøre og styrke deler av tilbudet som 
er lite brukt

Utvikle turforslag, lage nye kombinasjoner slik at lite brukte områder blir tigjengeliggjort

Tiltak i lavsesong for å tiltrekke folk til områder og tidspunkter der det er liten trafikk

AMBISJON HYTTER OG RUTER
• Videreutvikle TT’s hytte og rutestrategi
• Fortsatt prioritere oppgradering av hytter og ruter slik at TT har landets beste infrastruktur i fjellet
• Arbeide regionalt for å sikre at alle har maksimalt 500 meter til nærmeste tursti.



MÅL DELMÅL TILTAK

Styrke og forbedre driften av 
de betjente anleggene.

Mer effektiv og enhetlig drift 
av hyttesystemet

Redusere driftskostnader, som  it- og telefoniløsninger, rapporteringssystemer,  transport og drivstoff på hyttene 
med 5 %

Innføre og system for forvaltning og vedlikehold forbedre rutiner og samhandling mellom administrasjon, hyttene 
og frivillige. Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner basert på en analyse av nåsituasjonen og ambisjon.

Opplæringen av vertskap og betjening på hyttene. Både den grunnleggende og den årlige opplæringen for å få til 
god drift  både ut fra et HMS-synspunkt og for å levere et tilbud som ivaretar service,  kvalitet, og TTs verdigrunnlag 

Realisere TTs hyttestrategi. Følgende nye anlegg skal på plass i perioden:
*Ramsjøhytta, ny hovedhytte
*Harravolden, selvbetjent turisthytte på Fosen
*Rønningen, friluftsarena
*Velfungerende toalettløsninger på de betjente hyttene
*Ny energiforsyning på Storerikvollen

Lage rutiner for tilbakemeldinger fra gjester, ansatte og frivillige for å avdekke feil og mangler og for å styrke 
kvaliteten på drift og infrastruktur

Videreføre arbeidet med brannsikkerhet. TTs hytter skal ikke brenne.

Sikre økonomisk bærekraftig 
forvaltning og vedlikehold av 
våre hytter og stier.

Opprette langsiktig løsning 
for å finansiere oppgradering

Styrke arbeidet med å skaffe ekstern finansiering til hyttene. Øke støtte og bidrag med 30 % i perioden

Videreutvikle en bærekraftig modell for vedlikehold med utstrakt bruk av dugnad for å oppnå mye for pengene 
effekt. Rekruttere flere ressurspersoner i dugnadsapparatet med 50 % til 75 personer

HYTTER OG RUTER FORTS.



MÅL DELMÅL TILTAK

Bidra til å sikre 
friluftslivets natur- og 
kulturgrunnlag og at 
myndighetene 
prioriterer natur- og 
friluftslivsinteressene.

Øke oppslutning om å bevare 
viktige natur- og 
friluftsområder 

Utnytte vår troverdighet og kompetanse til å påvirke politikere, medlemmer 
og opinion i arbeidet med å ta vare på naturen og friluftslivets naturgrunnlag

Bidra til å stanse utbygging av landbasert vindkraft i fjell og kystheier

Bidra til å begrense utbredelsen av rekreasjonsløyper for snøscooter

Bidra til å sikre bedre vern av stier og naturområder i lovverk og forvaltning. (Markalov og grunnlovsfesting av 
allemannsretten er eksempler på mulige tiltak)

Bidra til en utvikling av ikoniske 
turmål som gjør at naturen blir 
ivaretatt

Kanalisere ferdsel til områder som tåler det, og sørge for sterk og god tilrettelegging som ivaretar den økte 
bruken

AMBISJON NATUR, KULTURARV OG MILJØ
• Oppnå politisk gjennomslag for stans av utbygging av landbasert vindkraft i Trøndelag innen 2023
• Bidra til å redusere antallet rekreasjonsløyper for snøscooter
• Innføre energieffektive og miljøvennlige energi, og utslippssystemer på alle hytter
• Legge til rette for redusert behov for transport til våre fjellområder og aktiviteter



MÅL DELMÅL TILTAK

Gå foran som et godt eksempel 
ved å drive på en miljø- og 
klimavennlig måte og inspirere 
medlemmer til å ta miljø- og 
klimavennlige valg. Prioritere drift som tar 

vare på klima og miljø

Svanemerke hyttedriften, herunder kutte plast servise, og skadelige kjemikalier. Lage bedre rutiner for 
transport og oppbevaring av drivstoff

Sanere all eternitt på hyttene

Energisparende tiltak og innovative løsninger for å redusere dieselforbruket på de betjente hyttene

Leverandører med miljøvennlig produksjon, gode forhold for arbeidere og kortest mulig transport av varer skal 
velges

Avslutte drift som ikke 
er miljø- og klimavennlig

Bytte ut gamle og lite effektive ovner og aggregat

Prioritere turer og kurs i egen region. Fase ut fellesturer som krever flytransport.

Legge vekt på å redusere transport og unødvendig forbruk i egen virksomhet

Forvalte DNTs materielle og 
immaterielle kulturarv slik at 
historie, kulturminner og 
friluftslivstradisjonen ivaretas.

Prioritere arbeid som 
styrker vår kulturarv

Være bevisst på vårt samfunnsansvar i kommunikasjon og bidra til at våre medlemmer og ressurspersoner 
forstår verdien av å ta vare på denne arven

Styrke vår kommunikasjon i media og for beslutningstakere for å bedre den generelle forståelsen til å ta vare 
på friluftslivets verdier, og der igjennom sikre friluftslivets kulturgrunnlag.

NATUR, KULTURARV OG MILJØ FORTS.



MÅL DELMÅL TILTAK
DNTs verdier skal 
prege hele 
organisasjonens 
arbeid. Tilbudet skal reflektere DNTs verdier

Styrke organisasjonens evne til å videreutvikle satsingen på hverdagsfriluftsliv.

Styrke ansatte og frivilliges kompetanse innenfor friluftsliv, naturverdier, og organisasjonens mål og verdier.  Dette kan 
være kurs og videreutdanning av ansatte og frivillige. Det kan også være deltakelse på seminarer og fagmøter.

Sikre et systematisk og godt arbeid med HMS og rutiner 

Styrke vår rolle som inkluderende 
organisasjon og jobbe for å utjevne 
forskjeller i friluftslivet

Videreutvikle arbeidet med inkludering og mangfold i hele organisasjonen. Det skal være lett å finne ut hvilke 
muligheter som finnes og alle bør kunne finne et tilbud.

Arbeide med tiltak for å speile befolkningssammensetningen (alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne) blant 
medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og frivillige

AMBISJON ORGANISASJON
• Antall dugnadstimer økes med gjennomsnittlig 5 prosent årlig til 44 000 i 2023
• Sørge for at organisasjonen er omstillingsdyktig og har tilstrekkelig kompetanse til å nå målene i denne planen
• Utnytte DNT-familiens samlede kompetanse til å nå våre mål
• Styrke trøndersamarbeidet for å bidra til at turistforeningene er Trøndelags viktigste friluftslivsaktører



MÅL DELMÅL TILTAK

Ruste organisasjonen 
for forsvarlig vekst ved 
å utvikle menneskene.

Motivere og engasjere medlemmer, 
frivillige, tillitsvalgte og ansatte 

Videreutvikle administrasjonen til å fortsatt å være et nav for frivillige og lokallag. Økte krav til sikkerhet og 
kvalitet, skaper krat om en mer  profesjonell organisasjon. Dette stiller økte kompetansekrav  noe , først og 
fremst på aktivitet, og organisasjonsbygging herunder digitalisering. 

Tilpasse organisasjonsstruktur, for å løse organisasjonens oppgaver på en effektiv måte

Styrke arbeidet med frivillighet. Gjøre det enklere og morsommere å bidra. Få på plass et system for å ivareta 
frivillige, og tenk frivillighet innenfor alle fagfelt i organisasjonen. TT har en stor medlemsmasse, det er en 
målsetting å mobilisere frivillighet og engasjement i enda større grad

Styrke den lokale satsingen med å lage gode rammevilkår for lokallag og grupper

Vi skal oppleves som en 
samlet organisasjon for 
både medlemmer, 
tillitsvalgte, frivillige og 
ansatte. 

Styrke DNT-felleskapet

Utnytte, men også bidra til, et sterkt felleskap i DNT-familien. Øke samarbeidet innen ulike fagområder i DNT-
familien

Videreutvikle det regionale samarbeidet i DNT-Trøndelag

Styrke samarbeid og kommunikasjon mellom alle organisasjonsledd i TT. 

ORGANISASJON FORTS.



MÅL DELMÅL TILTAK

Bygge god økonomi for å 
bedre medlemstilbudet og 
sikre drift og oppgradering 
av hytteanlegg. 

Sikre en god og bærekraftig økonomi

Sørge for sikker og mest mulig forutsigbar finansiering av arbeidet med økt satsing på 
hverdagsfriluftsliv

Arbeide med eksterne finansieringskilder for å styrke vår økonomiske handlekraft i arbeidet  med 
hytte og rutestrategien

Utvikle en moderne økonomifunksjon med fokus på automatisering av prosesser og analyser og 
beslutningsstøtte

Redusere risikoen ved ustabile 
inntektskilder

Gjennom en kontrollert vekst med fokus på å bygge stein på stein, sørge for lav risiko og god kontroll 
med kostnadsutviklingen

Ivareta medlemmene og samfunnsansvaret for å holde på og videreutvikle en solid medlemsbase

Styrke arbeidet med turpartnere. Inntektene fra turpartnere økes med 20 %

AMBISJON ØKONOMI
• Sørge for et økonomisk fundament  som gjør organisasjonen i stand til å realisere hytte og rutestrategien
• Styrke den offentlige finansieringen slik at TT kan ta rollen som en betydelig aktør innenfor hverdagsfriluftsliv i fylket.



AMBISJON KOMMUNIKASJON
• Årlig medlemsvekst på gjennomsnittlig  3 % fra 2018 dvs 26 000 i 2023. 
• Ta vare på eksisterende medlemmer slik at minst 90 prosent fornyer medlemskapet i 2023. 
• Styrke merkevaren gjennom tydeliggjøring av vårt mangfoldige tilbud

MÅL DELMÅL TILTAK

Vi skal inspirere flere 
til å delta i friluftslivet. Øke medlemsoppslutningen blant alle 

aldersgrupper

Sørge for tilpasset og relevant informasjon til ikkemedlemmer, for å styrke merkevaren i den gruppen

*Synliggjøre bredden i foreningens tilbud til ikke-medlemmer
*Gjennomføre «Bli medlem»-kampanjer
*Tiltak mot tidligere medlemmer

Prioritere lojalitetsbyggende 
aktiviteter

*Sørge for tilpasset og relevant informasjon til medlemmene. 
*Lage informasjon som gir medlemskapet verdi
*Lojalitetskampanjer gjennom året og ifm kontigentfornyelse

Synliggjøre verdien av friluftsliv, og betydningen av TTs arbeid for medlemmene

Inkludere medlemmene i større grad gjennom møteplasser, og synliggjøring av engasjement

Utarbeide en ny merkevarestrategi for å tydeliggjøre vår organisasjon og vårt produkt

Kommunisere gleden ved friluftsliv og 
synliggjøre vårt tilbud til flere

Videreutvikle kompetanse på ulike informasjonsplattformer for optimal bruk til ulikt formål

Klar informasjon og tydeliggjøring av de ulike tilbudene for økt relevans

Finne en god balanse, og være omstillingsdyktig i forhold til utvikling av ulike medier, for eksempel papir/digitalt

Bruke ulike verktøy tilpasset de ulike kanalene og samhandling mellom disse for å fremheve gleden ved friluftslivet. 
Målrettede kampanjer skal fremme turgleden ved TTs tilbud, og publiseres i egnede kanaler.



KOMMUNIKASJON FORTS.

MÅL DELMÅL TILTAK

Vi skal løfte fram den 
samfunnsmessige 
betydningen av vårt arbeid 
og styrke vår 
gjennomslagskraft på 
områder som er tett knyttet 
til formålsparagrafen.

Være en synlig samfunnsaktør som fremmer 
betydningen av friluftsliv og naturvern i den 
offentlige debatten og overfor politiske 
myndigheter

Øke engasjementet  blant medlemmene gjennom kommunikasjonstiltak og møteplasser, 

Utnytte media lokalt og regionalt til støtte for saker som er viktig for friluftslivet.

Samarbeide regionalt og lokalt om viktige saker. Aktuelle samarbeidsparter er naboforeninger st, ntt
og, FNF, Andre natur og friluftsorganisasjoner. Inkludere DNT-ung

Arbeide politisk, regionalt og lokalt for å få gjennomslag for å ivareta naturen og prioritere 
tilrettelegging for friluftsliv

Styrke dialogen med våre naboer i arbeidsområdene, lokale myndigheter, grunneiere, reindrift og 
andre næringsdrivende



AMBISJON DIGITALISERING
• UT.no skal være Trøndelag ledende portal for planlegging, gjennomføring og inspirasjon til det enkle friluftslivet innen 2020
• Systemer for informasjonsflyt til medlemmer, salg og påmelding er på plass og fungerer godt sammen 
• Office 365 er på plass og gjør hele organisasjonen i stand til å kommunisere effektivt

MÅL DELMÅL TILTAK

Digital utvikling skal bidra til at vi når 
våre mål innen både kjernevirksomhet 
og virkemidler. 

Etablere gode digitale plattformer 

Etablere en automatisert økonomifunksjon med effektiviseringsgevinst og grunnlag for 
bedre beslutningsstøtte. Eventuelt sammen med DNT

Styrke medvirkning fra frivillige gjennom tekniske løsninger som muliggjør deling av 
dokumenter, og FDV- system (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Lage digitale fellesløsninger som gjør at 
vi er til stede der brukerne er og som 
gjør det enkelt å bli medlem, frivillig og 
bruke vårt tilbud.

Lage effektive digitale tjenester som gir 
økt selvbetjening og erstatter manuelle 
prosesser

Bidra med innhold for å gjøre UT.no til den ledende tursiden i Midt-Norge

Sammen med DNT lage gode automatiserings-funksjoner for rettidig og relevant 
informasjon 

Utvikle verktøy for salg og administrasjon 



DIGITALISERING FORTS.

MÅL DELMÅL TILTAK

Prioritere utvikling av digital 
kompetanse. 

Styrke vår bestiller- og utviklerkompetanse 
for digitale prosjekter

Effektive arbeidsprosesser i hele organisasjonen gjennom og bruk av office 365

Utvikle den digitale kompetansen for alle ansatte, og frivillige i organisasjonen for 
effektiv bruk av aktuelle verktøy. Digital kompetanse vektlegges ved nyansettelser
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