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AKTIVITETER,
TURGRUPPER OG KURS

DNT AKTIV
DNT akTiv er turer for voksne som ønsker å gå 
turer i god gangfart i nærmiljøet på etter-
middager i ukedagene. Ulike startsteder hver 
gang, og turer fordelt i flere kommuner og 
skogsområder. Det har vært gjennomført 35 
turer som har gått på ettermiddager på 
hverdager, og dagtid i helger. Antall deltakere 
har økt fra 2017, og antall turledere per tur har 
vi måttet øke fra 2 til 4. Turene deles gjerne i to 
ettersom deltakerne ønsker å gå hurtig, eller litt 
roligere. Slik blir ikke avtanden for stor hvis man 
går i samlet gruppe. Alt fra 15 - 45 deltakere 
på disse turene. 

DNT FJELLSPORT DRAMMEN
Det ble gjennomført onsdagsturer én gang i 
måneden mellom 10 og 20 deltakere. 
Overnattingsturer: Trugetur til Sigridsbu på 
Blefjell, skitur til Dalabu og Hallingnatten, 
skitur fra Tempelseter til Høgevarde, topptur i 
Hemsedal, 2 vårskiturer i Jotunheimen og en til 
Krossbu på Sognefjellet. Årsmøte ble avholdt 
12. november. 2 styrerepresentanter gikk ut av 
styret, 2 nye styremedlemmer tiltrådte. 

DNT UNG DRAMMEN
Styret har frem til august 2018-perioden 
bestått av Silje Maurtveten (styreleder), 
Frode Hals (styremedlem), Bjørn Verde-Thon 
(styremedlem) og Håvard Lie (styremedlem). 
Grunnet skolegang for Håvard og Bjørn fra 
høsten 2017, har Carina With og Jonas Ly-
bech Jensen kommet inn i styret som stedsfor-
tredere. Nytt styre ble valgt i august 2018 og 
består av Silje Maurtveten (styreleder), Ole 
André Skonnord (styremedlem), Ingeborg 
Kvarme (styremedlem) og Mathias Rognebakke 
(styremedlem). 

DNT Ung har i denne perioden videreført 
månedlige tirsdagsturer siste tirsdag hver 
måned, arrangert sy- og reperasjonskvelder, 
basecamp i Hemsedal, kitekurs på Haugastøl, 
aketur til Fagerfjell, hengekøyetur i Finnemarka, 

telttur til Blefjell, tur til Romsdalseggen og fore-
drag om marin forsøpling med Nordic Ocean 
watch. 

Vi har i tillegg vært vertskap for landsmøte 
i DNT Ung 2018. Multisportkonkurransen 
Hæljrace gjorde vi et nytt forsøk på å arrangere, 
men måtte avlyse grunnet for få påmeldte lag. I 
tråd med DNT Ung sitt miljøfokus har vi arrang-
ert grønn fredag og nasjonal byttedag med god 
oppslutning. Videre arbeider vi aktivt med mil-
jøvettreglene og jobber for å skape bærekraf-
tige turer med fokus på å ivareta naturen. 

Vi har i perioden arbeidet for kompetanseh-
eving hos turlederne våre. Vi har arrangert et 
sportsklatrekurs og avholdt to turleder-
samlinger. Vi har utdannet tre nye sommer-
turledere og to nye vinterturledere. 

BARNAS TURLAG 
DNT Drammen og Omegn har 8 Barnas 
Turlag, 10 av kommunene i vårt område er 
tilknyttet et Barnas Turlag. Røyken & Hurum, 
Lier, Drammen, Sande, Eiker, Modum, Nore & 
Uvdal og Geilo. Alle turlagene hadde en eller 
flere aktiviteter/turer i 2018. Turlagene tilbyr 
varierte aktiviteter for barnefamilier i deres 
lokalmiljø. Til sammen arrangerte turlagene 
omtrent 70 aktiviteter for barnefamilier i 2018. 
Flere av dem arrangerer Kom deg ut-dag, 
første helgen i februar og i september. Omtrent 
3500 deltok på disse dagene, og i 2018 ble 
det arrangert et stort jubileumsarrangement på 
Strømsø/Blektjern ifm. Kom deg ut-dagen i s
eptember. Kom deg ut-dagen er to av de største 
arrangementene for barnefamilier. Andre 
aktiviteter som har blitt arrangert er skitur, 
pilketur, akedag, påsketreff, klatrekvelder - inne 
og ute, sykkeltur, fisketur, telttur, triathlondag, 
sopptur, lommelykttur, hytteovernatting og 
julekvelder på gård. Det er mye som skjer, og 
aktiviteten har stor bredde! 
Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle 
hjemmeværende spedbarnsforeldre i 

Drammensområdet. 10 turer, hovedsakelig på 
høsten, lokket mange småbarnsforeldre ut på 
tur med barnevogna. 

UT PÅ TUR-GRUPPENE
Det er 6 turgrupper med ukentlige fotturer 
gjennom hele året, og turene går alltid på dag-
tid. Hver turgruppe har sin faste ukedag og faste 
turledere. I Eiker og Sande går de på tirsdager, 
i Røyken og Hurum, Drammen og Modum & 
Sigdal på onsdager, i Lier på torsdager. 
Liergruppa og Drammensgruppa har også 
arrangert flerdagsturer for deltakere.

Antall turer og turdeltakere er gledelig 
stigende; Ut på tur Røyken og Hurum har 
nesten fordoblet deltakerantall i forhold til 
2017, og Ut på tur Sande gjennomførte flere 
turer enn året før.

“Ut på tur Modum” er et samarbeid med 
Frisklivssentralen i Modum, “Ut på tur Lier” er 
et samarbeid med Lier Frivilligsentral og “Ut 
på tur Røyken og Hurum” er et samarbeid med 
Røyken Frivilligsentral, Røyken og Hurum Frisk-
livssentral og Hurum Frivilligsentral. “Ut på tur 
Sande” er et samarbeid med Frisklivssentralen i 
Sande. Turlederne gjør en enorm innsats 
gjennom å planlegge, organisere og lede turer 
hver uke gjennom hele året.  

DNT SENIOR DRAMMEN/60+
Seniorgruppa gjennomførte 23 turer fra april 
til oktober, samt lunsj i januar, og med mellom 
5 og 49 deltakere på hver tur. 
Turprogrammet har vært variert med turer i 
hele distriktet, samt en fulltegnet flerdagstur på 

Høvringen i Rondane hvor man bodde fast på 
Høvringen Høyfjellshotell og gikk forskjellige 
dagsturer. Turlederne gjør en enorm innsats 
gjennom å planlegge, organisere og lede 
turene.  

FJELLTURER OVER FLERE DAGER
DNTD har gjennomført felre fjellturer både 
sommer og vinter: 
Hakkesetstølen i mars
Vårskitur i Skarvheimen
Fottur på Skrimfjellet
Telttur til Reinsjøen og Reinsjødansen
Fottur på Lifjell
Høsttur til Himingsjå
Hytte til hytte på Hardangervidda 
DNT Drammen og Omegn har også arrangert 
to turer for Velferdsforeningen Vestre Viken. En 
vintertur til Høgevarde på Norefjell, og en høst-
tur til Iungsdalshytta i Skarvheimen. 

KLART DET GÅR
“Klart det går” er navnet på turer som er 
tilrettelagt for personer med bevegelsesned-
settelser, synshemmede og personer som ikke 
kan, eller vil, gå så fort.  
 
I 2018 ble det arrangert tre-dagers tur til 
Finsehytta på Finse i september, og en tre-
dagers tur til Iungsdalshytta i Skarvheimen i 
samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag. 
Begge turene kunne arrangeres med bakgrunn 
i støtte fra Buf. Dir. (Barne- ungdoms og familie-
direktoratet). 

4 5

Basecamp Hemsedal 2018. 



FRILUFTSLIV TILRETTELAGT FOR UT-
VIKLINGSHEMMEDE
Det har vært arrangert én aktivitetskveld i 
måneden gjennom hele året på Eiksetra i Lier. 
Kveldene har hatt god oppslutning med mellom 
15 - 40 deltakere per gang. Aktiviteten 
arrangeres av frivillige i samarbeid med
 aktivitetsansatt på Eiksetra Turisthytte. 
NÆRTURER
Nærturer er turer i rolig tempo på lettgåtte stier 
og grusveier. 11 turer er arrangert fra april til 
juni, og 12 turer fra slutten av august til starten 
av november. Deltakelsen på disse turene er på 
mellom 20 og 40 deltakere, antall deltakere 
har økt kraftig i året 2018. På høsten fikk tur-
gruppen besøk av Eldre- og folkehelseminister 
Åse Michaelsen. 

FRILUFTSTRIMMEN 
DNT Drammen og Omegn fikk i 2018 midler 
fra DNT Oslo og Omegn til å sette i gang 
Friluftstrimmen. Dette var et prøveprosjekt hvor 
DNT Oslo og Omegn fikk støtte fra Miljø-
direktoratet for å legge til rette for trening i 
parker for hjemmeboende eldre. Dette ble 
prøvet ut i Drammen med utgangspunkt i 
trening 1 gang i uken på dagtid, og med op-
pmøte i Elveparken på nedsiden av Aass bryg-
geri i sentrum. Startet i mai, og det var 
3 - 5 personer per gang. Ved siste trening før 
nyttår, var det 18 deltakere. Dette skal være én 
time tur og trening, og deretter sosialt samvær 
med kaffe/te etter trening. En turgruppe som vi 
kan tenke oss å fortsette med i DNT Drammen 
og Omegn. 

GYLDENLØVE KAJAKKLUBB
Padling som friluftsaktivitet er i sterk vekst og et 
satsningsområde for DNT sentralt og de lokale 
foreningene. Gyldenløve Kajakklubb har hatt 
en svært god medlemsvekst i sesongen 2018. 
Antallet medlemmer var ved utgangen av året 
433. En økningen på 75 medlemmer (21%), 
hvorav 15 er nye medlemmer for DNT 
Drammen og Omegn, og 60 har valgt å ta i 
bruk flere friluftstilbud. 

Turer og aktiviteter
Deltakelsen har vært rekordhøy på kurs, 
onsdagspadlinger, helgeturer og turinvitasjoner 
via Facebook. Hele 105 medlemmer har vært 
med på organiserte turer, totalt antall deltakels-
er 391. Det er arrangert 26 onsdagspadlinger 

i nærområdet, og 3 helgeturer med 
overnatting. Reisemålene for overnattingsturene 
har vært; Telemarkskanalen, Padleleden i 
Vestfold med overnatting på Ramsholmen og 
Tjønneberget på Hvasser. I tillegg til de 
organiserte turene, er det lagt ut mange 
turinvitasjoner i klubbens Facebook-gruppe. 
Dette er en svært aktiv gruppe med 569 
medlemmer. Den nye hengeren har vært mye 
brukt, på 9 onsdagsturer og 2 helgeturer. 
Hengeren bidrar til vårt miljøfokus ved at bil-
bruken holdes så lav som mulig. 

Kompetanse og kurs
Klubbens motto er “Trygge naturopplevelser på 
vannet”, og kompetansenivået er høyt. Av den 
totale medlemsmassen har over 80% kurs og 
våttkort. I samarbeid med Eian Fritid har det 
i 2018 blitt gjennomført 9 grunnkurs med 
104 deltakere, og 6 introduksjonskurs med 48 
deltakere. Det er i tillegg blitt arrangert “Gøy 
på vannet”-treningskvelder for medlemmene. 
Klubben vil fortsette med å fokusere på 
kompetanse, og levere et variert kurs- og t
reningstilbud.  
 
Det ble i april for 3. gang gjennomført et 
helgekurs for turledere på vannet med base på 
Camp Killingen. Kurset ble en suksess med 32 
deltakere; 18 fra Gyldenløve Kajakklubb og 7 
fra henholdsvis DNT Oslo og DNT Vannsjø. 
Kurset vil være et årvisst DNT-arrangement i 
april. 

Utleie av kajakker og kajakkplasser
Muligheten til å leie kajakk og kajakkplass er 
svært populære tilbud. I sesongen 2018 er det 
registrert hele 632 leiedøgn for utleie-
kajakkene, og alle kajakkplasser er leid ut. Utleie 
genererer gode inntekter som bidrar til dekning 
av driftskostnader, nødvendige investeringer og 
videreutvikling av klubben.

Dugnad
Det er lagt ned i størrelsesorden 1715 
dugnadstimer og blitt avholdt 6 styremøter i 
2018. Miljøet i klubben må karakteriseres som 
inkluderende og svært godt. Tilgangen til den 
flotte sjøboden og brygga er vesentlige faktorer 
som bidrar til det gode miljøet. 

Vi har i 2018 markedsført oss via DNTs web-
sider, “PÅ TUR” i Drammens Tidende, i DNT 

Drammen og Omegns medlemsblad “TUR” og 
i DNTs medlemsblad “Fjell & Vidde”. 

I tillegg til dette, fikk vi i august en unik mulighet 
til å profilere oss gjennom NRKs nyhets-
sendinger i radio, på TV og via sosiale media. 
Filminnslaget, som ble lagt ut på NRKs sider og 
Facebook, er vist over 178 000 ganger. 
Styret i klubben vil takke DNT Drammen og 
Omegn, og medarbeiderne på kontoret, for 
godt samarbeide i 2018.  
 
FLERKULTURELLE PROSJEKTER 
DNTD fortsetter arbeidet med å inkludere 
flerkulturelle i Drammen og distriktet rundt i 
friluftslivet. Det jobbes målrettet mot å 
rekruttere til våre ordinære aktiviteter samtidig 
som vi har mange kurs og aktiviteter for mål-
gruppen for å få dem til å være i stand til å bli 
med på det ordinære som skjer i DNT. Mange 
flerkulturelle familier kommer på våre åpne 
arrangementer. Det er også stor interesse for 
kurs og turer innenfor friluftsliv. Vi samarbeider 
bl.a. med friluftsorganisasjoner, Drammen 
kommune, Forandringshuset, Minoritetsrådet 
og mange innvandrerorganisasjoner i 
Drammen. 

Prosjektet støttes av Norsk friluftsliv, Sparebank-
stiftelsen DNB, IMDI, Liv Ulvenes Stiftelse og 
Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Dette bidrar til 
at vi kan gjennomføre mange kurs, aktiviteter og 
turer for målgruppen. 

Det har vært arrangert flere hytteturer til 
Sæteren Gård, Eiksetra og Garsjøkoia, og fjell-
turer til bl.a. Mårbu, Geiterygg, Høgevarde og 
Galdhøpiggen. 

Det flerkulturelle arbeidet i DNTD fortsetter å 
vekke nasjonal oppsikt, og de gode resultatene 
vi har fått i Drammen har ført til at inkludering 
har fått høyprioritering fra sentralt hold og det 
jobbes målrettet for å få alle DNT 
organisasjoner over hele landet til å jobbe med 
inkludering. Norsk Friluftsliv jobber også aktivit 
for å få alle friluftsorganisasjoner til å inkludere 
flerkulturelle i sine aktiviteter. Vi kan stolt si at 
vi ble invitert til teselskap på slottet av Hennes 
Majestet Dronning Sonja som en belønning for 
den gode jobben vi har gjort med inkludering. 
5 kvinner og prosjektleder Havva Ince har vært 
på slottet og snakket med dronningen. Vi har 

også fått mange ministerbesøk på våre 
arrangementer. Her kommer en liten oversikt 
over det som ble gjennomført i 2018. 

Ferskingkurs
Det ble holdt mange ferskingkurs del 1 og del 2 
for flerkulturelle i 2018. Ferskingkurs er DNTs 
“Grunnleggende kurs i friluftsliv” for personer 
som har lite eller ingen erfaring med å ferdes i 
skog og mark. Tema på kurset var kart og k
ompass, riktig bekledning, DNTs hytter, nytte-
vekster i naturen, fisking, allemannsretten og 
førstehjelp. Ferskingkurs del 2 er med 
overnatting der deltakerne får praktisere alt de 
har lært på ferskingkurs del 1. Det er blitt holdt 
8 ferskingkurs i 2018. 

Skikurs for flerkulturelle
I forbindelse med inkluderingsprosjektet har 
vi i samarbeid med Idrettsgleden holdt skikurs 
for flerkulturelle. Dette har vært stor suksess, og 
nesten 40 store og små har fått muligheten til å 
lære vår nasjonalsport og er blitt ivrige skigåere 
i Drammensmarka. 

Hyttetur for flerkulturelle
Vi har blant annet hatt hyttetur til Eiksetra, 
Garsjøkoia, Sæteren Gård i Bærum, Goliaten, 
Mårbu, Solheimstulen, Gjendesheim og 
Geiterygg.

Arrangementer og festivaler vi har vært med på
Kom deg ut-dagen, Fjellbydelsdag, feiring av 
internasjonale kvinnedagen, Friluftsmarked 
Drammen museum, Globus mat- og 
kulturfestival. 

CAMP KILLINGEN
Sommeren 2018 ble det på Killingen holdt 2 
aktivitetsdager i juni og 3 overnattingsleirer i 
august. Aktivitetsdagene er for barn i alderen 
8-12 år, mens overnattingsleirene er for barn 
og ungdom i alderen 10-15. Nærmere 150 
barn fikk oppleve flotte sommerdager langs 
fjorden med bading, padling, krabbefiske og 
lek. Vi har samarbeid med Øvre Eiker 
kommune, Drammen kommune/Sommer-
skolen, Sande kommune og Røde Kors om 
deltakere til det ovennevnte tilbudet samt at vi 
har egne opphold for noen av dem. 
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FRILUFTSSKOLE
Dette er et tilbud for barn i 5.-7. klasse, og er et 
fastsatt opplegg som er utarbeidet av DNT og 
Friluftsrådenes Landsforbund. Vi holder leirene 
over 3 dager, og det inkluderer ofte en 
overnatting. På leirene skal barna “undervises” i 
noen friluftsemner som kart og kompass, 
allemannsretten, turplanlegging, men det skal 
også være rom for lek og feriefølelse. 
Vi samarbeider med både Oslofjordens 
Friluftsråd og Lier kommune om dette, og i 
2018 arrangerte vi 3 Friluftsskoler. En i 
vinterferien på Eiksetra i samarbeid med Lier 
kommune, en i august på Killingen i samarbeid 
med Oslofjordens Friluftsråd, og en i høstferien 
i Lier sammen med Oslofjordens Friluftsråd 
og Lier kommune. Rundt 80 barn fikk over tre 
dager (på hver leir) en lett og morsom 
introduksjon til friluftsliv. 

KURS
DNT Ambassadørkurs
Første og enkleste nivået, og er en utdanning for 
organisering og gjennomføringen av turer uten 
bruk av kart og kompass. Kurset er obligatorisk 
for alle turledere i DNT, og ønskelig for alle 
frivillige slik at man får kjennskap til den 
medlemsforeningen man representerer når 
man er på dugnad på hytte eller arrangement. 
Vi holdt 3 Ambassadørkurs i 2018. 

Førstehjelpskurs
2 førstehjelpskurs over 6 timer arrangert på 
Friluftslivets Hus. 

Livredningskurs
1 kurs for nye instruktører og frivillige avholdt 
på Camp Killingen i forbindelse med sommer-
leir for barn og unge. 1 kurs for årlig 
godkjenning av livredningsprøve avholdt ved 
Gyldenløve Brygge i Drammen i juni 2018. 

Kurs i kart og kompass
1 kurs i grunnleggende bruk av kart og kompass 
avholdt på Hamborgstrømpaviljongen. 

Ferskingkurs
Ferskingskurs er et grunnleggende 10-timers 
kurs i praktisk friluftsliv der målet er at flere skal 
føle seg trygge på egen friluftskompetanse og 
komme seg ut på tur. Arrangeres med støtte fra 
Buskerud Fylkeskommune, DNT sentralt, Norsk 
friluftsliv, Nav og Liv Ulvens stiftelse. 

Nærturlederkurs
Har en varighet på fire timer, og er et kurs som 
kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil 
fem timer, i områder hvor nærturleder er loka-
lkjent. DNT arrangerte et kurs i samarbeid med 
Frisklivssentralen i Nedre Eiker, samt to kurs for 
potensielle turledere og andre som ønsket å 
tilegne seg kompetansen. 

Grunnleggende turlederkurs
Dette er en turleder sommerstid med 
begrensninger til sti og vei i nærmiljøet, og 
kurset kan bygges videre på med sommer-
turlederkurs.
Avholdt 1 kurs à 16 timer fordelt over 2 kvelder 
på Hamborgstrømpaviljongen og 2 kvelder på 
Blektjern området i Strømsåsen. 

Sommerturlederkurs
For turledere sommerstid i høyfjellet, og det 
tredje nivået i utdanningen, arrangeres over 5 
dager eller 2 helger. Arrangert om høsten med 
kurset delt over 2 heler; en helg på og i området 
Mårbu Turisthytte på Hardangervidda, og en 
helg på Dalabu Turisthytte i Nore- og Eggedals-
fjella. Fulltegnet kurs. 

2 turledere i DNT Drammen og Omegn 
deltok på Vinterturlederkurs i regi av annen 
DNT-forening. 1 kursholder deltok på 
Kursholderkurs i regi av DNT for å kunne 
holde kurs i DNT Drammen og Omegn. Per i 
dag har DNT Drammen og Omegn 5 kurs-
holdere hvorav 3 har vært aktive i 2018. 

Ved utgangen av 2018 har DNT Drammen og 
Omegn registrert følgende antall turledere: 
Nærturledere og Grunnleggende turledere: 
126 hvorav 96 var aktive i 2018.
Sommerturledere: 34, hvorav 27 var aktive 
med tur i 2018. 
Vinterturledere: 6 hvorav alle var aktive i 2018. 

HAUERN 
Thorleif Haug-marsjen er en skitur på 42 
kilometer uten tidtaking. Start på Kanada i Lier, 
og målgang på Martinsløkka ved Garsjø. 
Familiehauern er et tilbud til de som ønsker å gå 
en kortere skitur tilpasset familier. 25 
kilometer, start på Kanada i Lier, målgang på 
Martinsløkka.
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Nye turledere utdannes Foto: Venke Sørdal

Hauern ble arrangert 4. februar, ca. 8-10 
kuldegrader, ca. 90 cm snø, vindstille og sol-
skinn. Marsjen: 133 deltakere. To frivillige tok 
seg av utdeling av startnummer og 
etteranmelding ved starten i Kanada.  
Familiehauern: 52 deltakere. En frivillig delte ut 
startnummer, og tok imot etteranmelding. Ved 
målgang på Spiralen: En frivillig var ansvarlig 
for ajourføring av deltakerne, og utdeling av 
merker og diplomer. 
Alle innteker og utgifter vedr. marsjen og 
Familiehauern går inn i regnskapet til Finne-
marka Idrettslag (Hauern). Evt. overskudd 
fordeles på de klubber/lag som bidrar. DNT 
Drammen og Omegn stilte med 4 frivillige som 
arrangerte Familiehauern. 

NYKJUADAGEN
Nykjuadagen ble gjennomført på tradisjonelt 
vis i samarbeid med Norske Reserveoffiserers 
Forbund i Drammen søndag 10. mars. Frivil-
lige holder i arrangementet på vegne av DNT 
Drammen og Omegn. 

UTEKINO PÅ SPIRALEN
DNT Drammen deltok med stand og tilst-
edeværelse på det nye arrangementet Utekino 
på Spiralen. Deltok med premier som gavekort 
fra Tursenteret og give-aways. 

GLOBUSFESTIVALEN
Arrangeres av Byen Vår Drammen. DNT 
Drammen og Omegn deltok med stand med 
aktiviteter, pinnebrød og ansiktsmaling. Mange 
frivillige og masse besøk på standen. Et vellykket 
arrangement og deltakelse. 

FRILUFTSFESTIVAL PÅ STRØMSØ
Arrangementet i samarbeid med Drammen 
Kommune og andre lag og foreninger i for-
bindelse med Friluftsløftet på Strømsø. 
Dessverre lite besøk på aktivitetene til alle lag 
som stilte opp. 

FJELL BYDELSDAG
Deltok på arrangementet med stand og 
aktiviteter i regi av DNT Drammen og Omegn. 
Flere frivillige stilte opp. En dag hvor mange 
organisasjoner og foreninger var tilstede og 
lagde en aktiv dag på Fjell. 

OPPTUR 
OPPTUR er en nasjonal happening i regi av 
DNT for hele landets 8. klassinger, og 
arrangeres første onsdagen i mai hvert år. I DNT 
Drammen arrangerte vi turen onsdag 2. mai. 
Ca. 1000 elever og lærere var med på 
arrangementet, og ca 20 frivillige. Vinteren 
2018 bød på mye snø, derfor var det fremdeles 
mye snø i løypene der den opprinnelige turen 
skulle gått, fra Byparken i Drammen sentrum til 
Landfalltjern og tilbake. Løypa ble derfor lagt 
om, og gikk fra Byparken om Hamborgstrøm-
paviljongen, Thurmannsvei, Åspaviljongen og 
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Spiralen. Her var det mange aktiviteter, blant 
annet flotte aktiviteter i regi av S-klassen på 
Drammen videregående skole. 

ÅPNE FOREDRAG IFM JUBILEUMSÅRET 
2018 
6. mars: Marius Nergård 
17. april Tursøstre

TOPP7TUREN/TOPP3TUREN
Toppturen ble arrangert lørdag 26. mai med 
nesten 1100 påmeldte deltakere, og nesten 
1000 gjennomførte. Omtrent 2/3 av 
deltakerne går Topp7-ruten, som starter på 
Bjørkedokk i Krokstadelva og avslutter på 
Bragernes torg i Drammen etter å ha vært
innom 7 flotte topper i Finnemarka.
 Arrangementet ble gjennomført uten avvik. Det 
var en fin dag med sol og varme, og terrenget 
var fint og snøfritt etter bekymringer for det i 
ukene i forkant. På torget hadde vi småaktivi-
teter for barn, samt musikk og skjerm med bl.a. 
bilder av deltakerne ute i løypa. 

SØNDAGSTURER
Søndagsturene er for hele familien og går til 
forskjellige fine turområder i distriktet og litt 
lenger unna. Vi har hatt én til to søndagsturer i 
måneden med varierende deltakelse både av 
flerkulturelle og etnisk norske. Turene gikk blant 
annet til Strømsåsen, Eiksetra, Prins Oscars 
utsikt, Jungervann i Øvre Eiker, Reinsjøen, 
Tretjernåsen i Solbergelva og Spiralen. Det har 
vært mellom 5 til 50 deltakere med på turene. 

TURORIENTERING MED TURLEDER
I månedene april, mai og juni ble det arrangert 
turorientering med turleder, til sammen 5 turer 
i 2018. 
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TURSENTERET/TURBUTIKKEN

Tursenteret har også i 2018 vært godt besøkt. 
Ca. 30-40% av de besøkende spør etter tips til 
turer, og ønsker å se på kart samt få råd om hvor 
de kan reise og hvilke hytter de kan besøke. Vi 
har også en god del innmeldinger over disk. 

Flyttingen til nye lokaler i november 2017 har 
ikke gitt den helt store økningen i salget, slik vi 
hadde trodd. Vi er nå mye mere synlig i bybildet 
med butikk på hjørnet rett ut i gågata, og har 
flere innom butikken som ikke er medlemmer. 

Tursenteret skal ha hovedfokus på medlems- og 
turinformasjon. Butikken har et stort vareutvalg 
med både bekledning og utstyr. Vi legger stor 
vekt på at de ansatte skal ha stor kunnskap om 
det vi selger. Tilbakemeldingene fra kundene er 
at de setter stor pris på kunnskapen og hjelpen 

de får, og at vi skiller oss ut fra de andre sports-
butikkene. Hovedsaklig er kundene i tursenteret 
medlemmer, og innom for kart og turinformas-
jon eller informasjon om hyttene våre. Veldig 
mange kommer innfor for å melde seg inn i 
DNT. Det er også stor etterspørsel etter fellestur-
er i helger, og kveldsturer. “Ut på tur”-gruppene 
våre, som går tur på dagtid, er det også mange 
som vil ha informasjon om. 

Alle som handler i butikken er med og støtter 
Turistforeningen direkte siden overskuddet går 
tilbake til foreningen. Medlemmene har gode 
medlemspriser i butikken. Og våre dugnadere 
blir også godt ivaretatt. 

Turbutikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 (18 
på torsdager) og lørdager 10-15. 
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MERKING 
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MERKING OG SKILTING FJELLET
132 km vardestier i fjellet er i sommer blitt fris-
ket opp av våre dugnadsfolk. Sommersesongen 
ble uvanlig travel for innsatsen i fjellet. I tillegg 
til den vanlige vedlikeholdsplanen, har vi også 
fått lagt ut nye gangbaner, bl.a. på ruta mellom 
Mårbu og Rauhelleren og mellom Tuva og Hak-
kesetstølen. 

NRK sendte den første uke med “Monsen 
minutt for minutt” fra våre ruter fra da de an-
dre dag kom inn på ruta fra Halnefjorden til 
Rauhelleren, og helt frem til avslutningen på 
Tuva. Underveis møtte de noen av våre ivrige 
fjellryper i sving med merking nær Hein, og 
Monsen tok utfordringen og malte en stor, rød T 
på direkten. 

Ruter som er frisket opp i sommer er Torsetlia/
Vasstulan-Åan, Norefjellstua-Høgevarde 
(her har det på ny vært utbygging, så stien er 
foreslått fra Bøseter om Leppejuv og opp til 
Steinmannen hvor gamleruta følges til Høge-
varde), Dusehesten-Torsetlia, Mårbu-Solheim-
stulen, Åan-Tuva og Åan-Hein. Til sammen 132 
km. 

Gamleruta over Høljabrotet ble revet, men en 
overivrig familie på tur fra Rauhelleren bygde 
opp varder der igjen... Til sommeren må det 
bli enda en tur for å rette opp denne selvvalgte 
“dugnaden”. Enda en gjentakelse av henstilling 
til vandrere: La steiner ligge i fred!

Det blir stadig større behov for rydding av 
undervegetasjon i noen av våre fjellområder. I 
år har det vært ekstra rydding mellom Åan og 
Hein, og ved Lågliberget på ruta mot Rauhell-
eren. Klimaet blir stadig varmere, og denne 
sommersesongen har vært ekstremt tørr, også. 
Et resultat av dette, ser vi tydelig nå da våre røde 
T-er har blitt uvanlig raskt slitt bort. Forskere og 
kjemi-ingeniører sier at det røde pigmentet er 
særlig utsatt ved sterkt sollys kombinert med 
varme. Enda en god grunn for å skrifte fra rødt 
til gult, altså..!

-Skrevet av Per Arve Kristiansen, leder merking fjellet

MERKING OG SKILTING LAVLAND
I løpet av året er det utført vanlig vedlikeholds-
merking av turistforeningens over 340 km med 
merkede stier i lavlandet, og byttet ut skilt ved 
behov. 

Noen ruter sør for Drammenselva, som av flere 
årsaker ikke har blitt så godt vedlikeholdt de 
siste årene, er takket være stor deltakelse på 
årets merkekurs, og dermed flere nye dyktige 
merkefolk, i ferd med å komme til heder og 
verdighet igjen. Dette er ruta fra MIF-hytta/
Bremsen via Dammyr til Røgebergtjern/Vest-
fossen, og rutene sørover med utgangspunkt i 
Andorsrud i Skoger. Ruta fra MIF-hytta/Bremsa 
bød på mye hardt arbeid i høst i form av op-
prydding av traséen og oppmåling av ruta, og i 
løpet av sommeren 2019 vil traséen være fer-
dig remerket og nyskiltet. Rutene fra Andorsrud 
har også begynt å få nye skilt og remerking. 

Så godt som alle rutene i lavlandet er nå dekket 
opp med flinke merkefolk, kun ruta fra Geithus 
til Svarvestolen turisthytte (Gamle Finnevei) 
mangler nå vedlikeholdsansvarlig.

Det er også gjort en stor dugnadsjobb i høst 
med utskifting av flere gamle og delvis ødelagte 
klopper og bruer, samt lagt flere nye klopper og 
gangbaner i spesielt utsatte våre områder. Dette 
gjelder bl.a. på deler av Topp7Tur-traséen. 

Stor takk til alle de dyktige og innsatsvillige dug-
nadsfolka som bidrar innen det viktige arbeidet 
med merking, skilting og klopping!

-Skrevet av Anne Gallefos Wollertsen, kontorsjef/leder lavlands-
merking
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HYTTER OG DRIFT
BOOKING
I 2018 ble det innført en del endringer på de 
ubetjente hyttene i forbindelse med betaling. 
Først og fremst lanserte DNT nytt booking-
program. På denne måten vil man enklere 
kunne sikre seg seng og være trygg på at det 
er plass på hytta. Alle våre hytter i skogen har 
nå booking, samt de mest populære hyttene i 
fjellet, som Høgevarde. Du kan nå reservere din 
egen seng. 

GIROBETALING
En annen endringer er at girobetaling og 
kontanter på de ubetjente hyttene nå er historie. 
Vi har utviklet en ny betalingsblankett som gir 
deg som besøkende to valg for betaling; Vipps 
eller bankoverføring. Fyll ut skjema og sum, og 
legg kopi i safen på hytta. Har du dekning på 
hytta, betal med én gang, eller ta med og betal 
ved første mulighet. Ved forhåndsbooking, 
betales det ved bookingen. 

VESLEKILLINGEN
På Veslekillingen skjedde det en liten 
revolusjon i sommer da det ble installert vann-
klosett, varmtvannsbereder og vask ute i boden. 
Veslekillingen er en av våre mest besøkte hytter 
med 1064 overnattinger på noen få sommer-
måneder, så presset på utedoen ble stort. Det 
er nå gledelig for både gjester og tilsyn å kunne 
tilby vannklosett og varmt vann for både bedre 
håndhygiene og enklere rengjøring av hytta 
etter besøk. Ellers ryddes og ordnes det årlig på 
den store tomten for å utvikle utearealene og 
stranden. 

BLEKTJERN
Blektjern er et mye brukt område, spesielt på 
sommeren med en av Drammens fineste og 
mest populære badeplasser. Med mye folk i 
området kreves det en iherdig innsats for å 
holde uteområdene i orden. Dette arbeidet 
gjør tilsynsgruppen godt hjulpet av kommunen. 
Noen utfordringer har det vært med vann-
pumpen, men det må forventes, besøkstallet og 
bruken tatt i betraktning. 

HAMBORGSTRØMPAVILJONGEN
Hamborgstrømpaviljongen har hatt et rolig 
driftsår med få fysiske tiltak. Hytta er lite utleid, 
men området utenfor er svært populært og 
brukes mye hver eneste dag gjennom hele året. 
Barnehager er aktive brukere på dagtid. 

GOLIATEN
Goliaten har hatt et stabilt og godt driftsår. 
Besøket er stabilt godt, og det samme er 
dugnadsinnsatsen. Goliaten har fått en 
tre-pram i gave som skal klargjøres og blir 
fraktet inn til vinteren. Den skal ligge i båthuset, 
og være tilgjengelig for gjester fra sommeren 
2019. Vi har fått til en avtale om å lagre ved på 
Tverken fra høsten og frem til det er skuterføre. 
Dette forenkler vedtransporten betydelig. Det 
går med 150 sekker ved på Goliaten. Solcelle-
anlegget er også ferdigstilt og i bruk. 

EIKSETRA
Eiksetra øker stadig i popularitet. Det er mye 
folk hele året gjennom både i kaféen i helgene, 
i selskaper og bedrifter på hverdager, i villmark-
scampen og ellers i friluftsområdene på stedet. 
Kommunen er en god samarbeidspartner som 
har fokus på å stadig utvikle stedet for allmenn-
heten. Av tiltak, ble sommerporten inn på tunet 
erstattet med ferist. Dette forenkler hverdagen 
for de som ferdes der ofte, men baksiden er 
økt hastighet gjennom tunet. I høst ble inn-
gangspartiet til kaféen bygget om. Her kom det 
større trapp med gelender, og adkomst for 
rullestol. Det er nå lett for de aller fleste å 
komme seg inn på Eiksetra. 

GARSJØKOIA
I tillegg til ordinært ettersyn, er det utført 
ved-dugnad, grasslått av inngjerdet område, 
reparasjon av gjerde og bygging av “landgang”/
brygge. Sist vinter var det mye snø, og hyttetaket 
ble måkt to ganger. Som et ledd i jubileumsåret 
til DNT, inviterte vi turgruppa “Ut på tur Lier” på 
suppe i november med ca. 25 besøkende. Det 
er nå lagd nytt låsbeslag til inngangsdøra, og 
montert standard DNT hengelås. Stabilt høyt 
besøk fordelt ut over hele året.  
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SVARVESTOLEN
Ingen store tiltak på Svarvestolen i 2018. Jevn 
drift og jevnt besøk. På grunn av hensyn til 
Glitrevannverket, synliggjøres ikke denne hytte-
perlen spesifikt da det er visse hensyn vi for-
holder oss til i denne forbindelse. Blant disse er 
kravet om spesiallås. Dette var svært ugunstig, 
og vi erfarte hvert år at besøkende måtte bryte 
seg inn i hytta på grunn av manglende nøkkel. 
Vi har nå fått til en prøveordning med DNTs 
standardlås. På Svarvestolen kan det nå benyttes 
vanlig DNT-nøkkel. 

KOBOLTKOIA
2018 har vært et spesielt år, med 150 års 
jubileum og tydelig effekt av endret booking/
leieforhold som ble endret fra sengeleie til kun 
å leie hele hytta. Målet var økt besøk, og det ble 
en liten økning i 2018. Av spesielle saker som 
er gjennomført, er oppsjekking og utbedring 
av fundamentet for boden bak koia. Som hvert 
år benyttes endel takstein, den gamle steinen er 
svært dårlig. Vi har aldri tidligere kjørt så mye 
drikkevann, og man må i fremtiden beregne 
økt forbruk av endel forbruksartikler. Som ved 
tidligere år, har vi registrert at det er gratis 
besøkende fra tid til annen (koia har bl.a. fått 
tilnavnet “vinstua” hos en del i lokal miljøet). Til 
slutt vil K-4ern takke for seg og ønske “nygjen-
gen” lykke til med drift av KK.  
Energiforbruk på hytta: 
Ca. 15 sekker ved (60 L), 11 kg gass, 170 kr 
med lys/lampeolje, 10 tørkeruller og ca. 25 
ruller dopapir (intet innkjøpt i år), en god del 
torvstrø og kalk (vanskelig å beregne) og 35 kr 
bensin i strømaggregat. 

HØGEVARDE
I 2018 har vi erfart tidenes høyeste besøkstall 
på Høgevarde med nærmere 2000 
overnattinger totalt, og enormt besøk av 
dagsturister. Dette året har det vært størst fokus 
på oppgradering i den gamle hytta. Kaféen 
fikk en solid ansiktsløftning. Alt ble malt, nytt 
kjøkken kom på plass samt ombygginger for å 
øke kapasiteten til å kunne håndtere det økte 
besøket. Bestyrer Jarle gravde også ut ny kjeller 
som han bruker som frostfritt lager. Dette 
forenkler provianteringen ved at mer kan 
fraktes med skuter på vinterstid fremfor å bære 
på sommeren. I sommer var kaféen åpen i 5 
uker, til stor glede for alle dagsturistene. Det er 
ønskelig å fortsette med dette. 

TOVESETER
Toveseter merker store ringvirkninger av den 
økte aktiviteten på Høgevarde ved at besøks-
tallet er økende. I år ble kjøkkenet bygget om og 
malt. I tillegg fikk alle sengene nye madrasser, 
dyner og puter. Dette ble gode forbedringer 
som øker komforten og inntrykket av hytta. 

DALABU
Dalabu har endelig fått på plass en ny 
tilsynsgruppe. Gruppen er relativt liten, men 
ansvarsfull og effektiv. Denne flotta hytta 
fortjener dette. Gruppen satte i gang umiddel-
bart etter etableringen med å planlegge 
tilsynsarbeidet fremover, og en “bli-kjent-tur”. 
Benkeplater ble oljet og nye madrasser til 
sofaen i stuen ble fraktet inn. 

DUSEHESTEN
Følgende ble utført på Dusehesten: Vanlig 
vask og bytte av sengetøy, vedhogst, innkjøp av 
forbruksvarer, skiftet nederste trinn i trapp ute, 
utvendig maling av dører og vinduer, 
oppgradert utedo og arrangert 
jubileumsmarkering for DNT. 

ULVELI
I 2018 virker det som om folk fikk øynene opp 
for denne unike steinbua på Hardangervidda. 
Selv om forholdene er svært enkle, så tilbyr 
denne hytta en spesiell atmosfære. Med nesten 
tredoblet besøk fra året før, så blir det spen-
nende å følge utviklingen videre. 
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SOLHEIMSTULEN
I 2018 var Solheimstulen den aller største 
satsningen på hyttafronten. En mulighet bød 
seg, som foreningen valgte å satse på. Over-
takelsen skjedde få dager før sesongstart, og 
ingen ting var klart. Frivilligheten og entusias-
men i foreningen er enorm, og uten den ville 
ikke dette vært mulig. Over 20 frivillige stilte 
opp i ukene før åpning, og endevendte hele hyt-
ta for å klargjøre den for åpning. Det gikk bra, 
og med godt over 3000 dugnadstimer i løpet 
av sommeren kan vi se tilbake på en vellykket 
sesong med godt besøk og stor glede blant de 
besøkende om at DNT endelig var på plass på 
Solheimstulen. Året ble avsluttet med ansettelse 
av vertskap. Tor-Einar Kvale ser frem til å ta fatt 
på sin rolle som DNTs aller første vertskap på 
Solheimstulen. 

MÅRBU
2018 var et bygningsmessig rolig år på Mårbu 
i påvente av å kunne starte ombyggingen av 
sanitæranlegg og påbygg. Dette har tatt lenger 
tid enn forventet. Besøkstallet har hatt negativ 
utvikling de tre siste årene. Det jobbes med tilt-
ak som forhåpentligvis skal snu denne trenden 
over tid. 

HYTTESTATISTIKK - OVERNATTINGSDØGN 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Camp Killingen 560 550 545 540 488 478 462 318 0 0 0
Veslekillingen 1064 732 468 464 92 320 0
Blektjern 420 412 438 420 285 150 0
Goliaten 486 565 442 550 406 103 0 0 0 0 0
Eiksetra / lavvo Eiksetra 1600 1420 654 674 640 603 580 572
Garsjøkoia 344 352 134
Svarvestolen 141 138 108 194 205 310 91 90 110 107 113
Koboltkoia 163 97 100 181 153 129 204 44 0 0 0
Høgevarde 197 395 713 633 796 1021 972 960 705 727 864
Nye Høgevarde 1799 1197
Toveseter 338 222 290 473 378 389 379 65 249 369 398
Dalabu 168 70 145 78 48 51 68 26 73 44 64
Dusehesten 117 144 110 177 192 122 78 102 40 98 137
Daggrø 0 0 0 0 203 266 150 58 107 258 264
Ulvelilægret 113 55 43 44 51 48 3 15 20 2 0
Mårbu, sikring 137 126 80 94 46 85 45 58 38 82 150
Rauhellern, sikring 167 85 164 215 140 135 244 71 32 72 18

Mårbu 2118 2156 2640 2882 2608 2396 2338 2390 2550 2213 2240
Rauhelleren 3531 3562 3604 3362 3241 3581 2940 3048 3450 3302 3526
Solheimstulen 753

Sum ubetj/selvbetj 7814 6560 4434 4737 4123 4210 3276 2379 1374 1759 2008
Sum betjent 6402 5718 6244 6244 5849 5977 5278 5438 6000 5515 5766
Sum totalt 14216 12278 10678 10981 9972 10187 8554 7817 7374 7274 7774

RAUHELLEREN
I 2018 har hovedfokus vært på foreningens al-
ler største miljøtiltak; ombygging fra aggregat-
drift til solceller og batteridrift. Dette er et svært 
omfattende, kostbart og krevende prosjekt 

hvor Rauhelleren er pekt ut som pilotprosjekt 
for hele DNT. Byggestart er planlagt påbegynt 
vinteren 2019. 2018 har vært preget av mye 
prosjektering. Her er det lite erfaring fra andre 
å støtte seg på, da offgridanlegg av denne typen 
er svært sjeldne. Målet for prosjektet er å redus-
ere aggregatdriften til produksjon av strøm og 
varme fra 100% til 0-10%. 
Prosjektet er foreløpig bekreftet støttet av Enova 
og NorgesGruppen. I tillegg ligger det søknad-
er inne hos Hyttefoner til DNT og Spillemidler. 

HYTTEDUGNAD
 Dugnadsinnsatsen i 2018 var enorm på hyttes-
iden og endte på totalt 9128 timer, mot 3459 
i 2017. Økningen i 2018 består hovedsakelig 
av to store prosjekter som ble gjennomført, op-
pussing av kafeen på Gamle Høgevarde hytta 
og overtakelsen av den betjente hytta Solheim-
stulen.

Forberedelser til åpning av Solheimstulen Turisthytte i juni. Over 20 frivillige stod på i uken før åpning for å gjøre hytta klar til
 åpning. Hytta ble også delvis drevet på dugnad gjennom hele sommeren. Foto: Anne Gallefos Wollertsen



DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en 
medlemsforening med formål å arbeide for et 
enkelt, aktivt og naturvennlig friluftsliv og for 
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 
Kontoret er lokalisert i Drammen, men 
foreningen har virksomhet over det meste av 
Buskerud og østre del av Hardangervidda. 

Ved utgangen av 2018 hadde DNT Drammen 
og Omegn (DNTD) 11.690 medlemmer, en 
oppgang på 3,1% fra foregående årsskifte. 

Ved utløpet av 2018 var det 12 ansatte i DNT 
Drammen og Omegn, 9 kvinner og 3 menn. 
Det ble utført 12,6 årsverk hvorav 10,5 ble 
utført av fast ansatte, 2,1 årsverk av ansatte i 
prosjektstillinger og i tilknytning til driften av 
Solheimstulen. Prosjektstillinger finansieres 
eksternt. I administrasjonen er det full 
likestilling. Styret fremhever spesielt at 
foreningen har en administrasjon som forener 
profesjonalitet, entusiasme og dugnadsånd 
på en flott måte. Det har ikke vært skader eller 
ulykker i 2018. Samlet sykefravær har vært 181 
dager, 3,36%. 

Foreningen flyttet i november 2017 sitt kontor 
og butikk til nabohuset, og etablerte 
Friluftslivets hus i Drammen. Gjennom 2018 
har administrasjonen bodd seg til, og det kan 
med glede konstanteres at lokalene fungerer 
godt. DNTD var med og tok initiativ til 
etableringen av Drammen Friluftsforum som 
forener organisasjoner som organiserer 
friluftsliv i Drammen. Forumet ble stiftet 23. 
august 2018 og er etablert i Friluftslivets hus. 

2018 var jubileumsåret til DNT som fylte 
150 år. Samtidig passerte DNT Drammen og 
Omegn 130 år og kunne kombinere 

jubileumsmarkeringene. Hovedmarkeringen 
skjedde i januar med storstilt jubileumsfest i 
Oslo Spektrum. Dit ble frivillige fra DNTD 
invitert, og oppslutningen var meget god. 

I 2018 gjennomførte foreningen over 692 
turer, kurs, arrangementer eller andre 
aktiviteter. Under disse aktivitetene ble det 
registrert over 21.097 deltagerdager. 
Nedgangen i forhold til 2017 skyldes 
endringer i administrasjonens kapasitet pga 
lengre tids fravær av flere i administrasjonen, 
samt noe lavere barne-aktivitet i Barnas Turlag. 

Blant hyttene er flere store og små prosjekter 
under planlegging. Det redegjøres nærmere 
for dette i den mer fyldige, generelle årsbe-
retningen. I 2018 var den største begivenheten 
overtagelse av driften, og leie av det betjente 
anlegget Solheimstulen Turisthytte ved 
inngangen til Hardangervidda øst. Avtalen er i 
første omgang en tre-års leieavtale med opsjon 
på kjøp. Første åpningsdag var 29. juni. Før, 
under og etter åpning ble det lagt ned over 
3000 dugnadstimer. Ved alle hyttene har det 
gjennom 2018 blitt gjennomført normalt 
vedlikehold. Ved Rauhelleren er det 
prosjektert et stort energiprosjekt med over 
300 kvm solceller, og ved Mårbu er det 
planlagt nytt sanitæranlegg. Til alle hyttene er 
det tilknyttet en dugnadsgruppe. 

Besøkstallene på betjente hytter i 2018 var 
6492, hvorav 753 var på Solheimstulen. 
Ubetjente og selvbetjente hytter hadde 7501 
besøk. Totalt var det 13.903 overnattinger på 
våre hytter i 2018, en oppgang i forhold til 
2017 med 1625 overnattinger. 

STYRETS BERETNING
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Dugnad er en bærebjelke i foreningens 
virksomhet. Også i 2018 er det lagt ned 
betydelig innsats med skilting og merking, 
planlegging og prosjektering, vedlikehold av 
hytter, tilrettelegging av aktiviteter og oppgaver i 
utvalg og grupper. I 2018 er det registrert over 
25.816 dugnadstimer. Styret er opptatt av at 
dugnad for DNT Drammen og Omegn kan ha 
mange former, og det jobbes kontinuerlig med 
hvordan vi kan opprettholde et høyt 
dugnadsnivå.

Foreningens aktivitet innebærer minimal 
belastning på det ytre miljø. Styret er bevisst 
problemstillingen og har under planlegging 
mer miljøvennlig energibruk på betjente hytter. 
Rauhelleren blir et godt eksempel på dette. 
Generelt legger styret til grunn at styrking av 
det enkle og attraktive friluftslivet er en god 
strategi for å forebygge miljøbelastning. 

Regnskapet for 2018 har en samlet 
inntekt på kr 18.567.332,- og en utgift på kr 
18.071.113,-. Kontigentinntektene 
utgjør 24,1% av samlede inntekter, en liten 

oppgang fra 2017 da kontigentinntektene 
utgjorde 22% av samlede inntekter. Styret 
mener årsregnskapet med årsoverskuddet på kr 
496.219,- gir et dekkende bilde av den 
økonomiske situasjonen, samt legger et godt 
grunnlag for fortsatt drift og utvikling. 
Foreningen drives økonomisk etter 
forsiktighetsprinsipper der det ikke settes i gang 
investeringer eller aktiviteter før finansieringen 
er avklart. Markeds-, kreditt- og likviditets-
risikoen er vurdert til å være liten på kort sikt. 

Med årets overskudd er egenkapitalen 
14.071.178,-. Styret vurderer dette som en 
nødvendig buffer gitt de store planlagte 
prosjektene og høyt aktivitetsnivå. 

Det har vært en betydelig økning i aktivitetsnivå 
de siste årene. Styret er opptatt av å fullføre de 
prosjektene vi har påtatt oss, men registrerer 
samtidig at foreningen er attraktiv samarbeids-
part som mange vil ha med på nye prosjekter. 
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STRATEGISKE VALG FOR  
DNT DRAMMEN OG OMEGN
Vedtatt i styret 18.06.2018

DNTD ER EN DEL AV DNT FAMILIEN
DNT har som formål å arbeide for: 
• Enkelt, allsidig og naturvennlig friluftsliv
• Sikring av natur- og kulturgrunnlaget
• Naturopplevelser for livet

UTGANGSPUNKT OG VERDIGRUNNLAG
Vi skal utfordre egne grenser - ikke naturens.  
Virksomheten skal i stor grad være dugnads-
basert.  
Verdigrunnlaget er DNTs “STIEN”:
• Spennende 

Troverdig
• Inkluderende
• Enkelt 
• Naturlig, på naturens premisser

SAMFUNNSANSVAR
• DNT erkjenner sitt samfunnsansvar innen
•  Fysisk fostring og folkehelse
•  Inkluderende friluftsliv
• DNTD utvikler tilbudene sine innen de  

rammer og muligheter egenkapasitet og 
samarbeid med andre setter. 

NATURFORVALTNING, MILJØ  
OG KULTURARV
• Fornybar energi etterstrebes i driften av 

hyttene. 
• Miljøaspektet er med i all planlegging. 
• DNTD verner om egne historiske bygg. 

DUGNAD
• Som frivillig organisasjon er medlemmene, 

deres engasjement, initiativ og medvirkning 
i fokus. 

• Dugnadsarbeidet organiseres slik at inn-
satsen blir forutsigbar, samordnet og effektiv, 
og det sosiale aspektet ivaretas. Innsats plan-
legges over tid og søkes fordelt på flere. 

• Registreringssystemene bidrar over tid og 
søkes fordelt på flere. 

• Registreringssystemene bidrar til å gjøre det 
enkelt å rekruttere og administrere frivillige 
og enkelt å melde seg som frivillig. 

• De frivillige skal bli tydelig verdsatt og takket. 
• Kurs og kompetanseutvikling skal tilbys de 

frivillige og tillitsvalgte. 
• Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i dug-

nadsarbeidet.  

INFRASTRUKTUR - STIER OG LØYPER
• DNTD skilter og merker et sammenhengen-

de stisystem i utvalgte deler av aktivitetsom-
rådet. Ved behov etableres nye siter/ruter i 
tilknytning til eksisterende stinett. 

• Stier til våre hytter skal være skiltet og merket 
og slik stimulere til økt bruk. 

DNTD legger vekt på å forebygge brukerkonf-
likter ved valg av traseer.  

INFRASTRUKTUR - HYTTER
• DNTD holder eksisterende hytter godt ved-

likeholdt i henhold til valgt standard for den 
enkelte hytte. Spesielt vanntilgang og san-
itæropplegg søkes holdt på et akseptabelt 
nivå. 

• DNTD kan etablere flere hytter ut fra  
beliggenhet og ut fra organisasjonens 
økonomi og administrative kapasitet til å 
drifte. 

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
• DNTD gjennomfører aktiviteter og  

arrangementer som bidrar til å gi gode 
naturopplevelser. 

• DNTD tilbyr friluftsaktiviteter til skoler, 
gjerne i samarbeid med andre  
organisasjoner. 

• DNTD tilbyr aktiviteter skreddersydd for 
utvalgte målgrupper eller for å tjene DNTDs 
egne mål, for eksempel innen inkludering. 

• HMS og sikkerhet vektlegges tungt i  
aktivitetsplanlegging og -gjennomføring. 
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KOMMUNIKASJON
DNTD skal være 
• en synlig organisasjon i samfunnet
• den fremste regionale eksperten på  

friluftsliv
Kommunikasjonsarbeidet skal
• støtte og forsterke målene i strategien
• bidra til å skaffe flere medlemmer og  

engasjere medlemmene
• synliggjøre den samfunnsmessige  

betydningen av foreningens arbeid
• DNTD tilpasser kommunikasjonen til ulike 

målgrupper
• Kommunikasjonsarbeidet baseres på eget 

årshjul og handlingsplan
• DNTD skal bruke et godt og enkelt språk i 

kommunikasjonen. 

TRYGG ØKONOMI
• Den økonomiske risikoen skal håndteres ved 

at foreningens likvide egenkapital minst skal 
tilsvare et halvt års lønnskostnader.

• Ved forvaltningen av foreningens  
egenkapital skal lav risiko tillegges betydelig 
vekt. 
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STYRE OG ADMINISTRASJON
• Styret behandler strategiske og prinsipielle 

spørsmål for DNTDs utvikling og aktiviteter. 
• DNTD har en administrasjon tilpasset  

oppgavene. 
• Administrasjonen har fleksibilitet til å  

initiere utviklingsprosjekter med ekstern 
finansiering. 

• Administrativ leder har klare fullmakter.  

ORGANISASJON I UTVIKLING
• DNTD skal kontinuerlig vurdere og ta i bruk 

digitale hjelpemidler innen administrative 
systemer og kommunikasjon. 

• DNTD skal utvikle seg minst i takt med  
veksten i DNT-familien målt i antall  
medlemmer, aktiviteter, hytter og prosjekter. 

• DNTD støtter lokale initiativ med å etablere 
lokale turgrupper, turlag og Barnas Turlag. 

• DNTD er positiv til samarbeid med andre 
DNT-foreninger, både på ad hoc og  
prosjektbasis. DNTD er åpen til å drøfte 
strukturelle endringer innen DNT i  
regionen. 

• DNTD ser samarbeid/partnerskap med 
andre frivillige organisasjoner, med  
offentlig sektor og næringsliv som viktig for å 
nå foreningens mål.   

Høgevarde Foto: Thomas Sagvik



Monsen minutt for minutt ved Rauhelleren Foto: Marius Dalseg Sætre




