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LEDER
Kjære fjelldugnadskollegaer! 
 
Vi nærmer oss slutten på «normalåret 2021». 
Det BLE nesten et normalår i fjellet, slik vi 
hadde håpet på. De aller fleste av sesongens 
dugnader ble gjennomført etter planen. 
Mange av arbeidslagene fikk med seg én eller 
to av årets vardekurs-deltakere som tilskudd, 
en ordning som ser ut til å ha fungert godt. 

Lise får stadig gode tilbakemeldinger på 
kvaliteten på arbeidet vi gjør i fjellet, både 
av hyttebestyrerne og andre. Det er gledelig 
å høre. 

 
Årets årsmøte ble gjennomført på Sognefjellshytta. For en koselig helg det ble! Gode, 
konstruktive møter, tur, brekkjernkasting og hyggelig samvær med mye av god mat 
og drikke. I år fikk styret mange gode innspill på temaer som kan være aktuelle for 
kommende vårsamling og årsmøte. I tillegg fikk vi en del nyttige forslag og ønsker 
på bakgrunn av erfaringer fra årets dugnader. 

Som dere jo er klar over, legger redaksjonen i Varder’n inn årene. På vegne av hele 
dugnadsgruppa ønsker styret å takke Vibeke og Bella for innsatsen og kvaliteten  
de har levert over mange år. 
 
Et tilbakeblikk på styrets arbeid dette året: vi fortsetter å ha fokus på opplæring og 
foredling av dugnadsledere. Våre dugnadsledere ønsker påfyll av kunnskap og nyttige 
tips for å kunne utføre sitt oppdrag på best mulig måte. Kurs og kompetanseheving 
er ofte etterspurt i gruppa vår, ikke bare av dugnadsledere. Dette samarbeider vi 
med Frivilligteamet i foreningen. Et annet samarbeidsprosjekt med Frivilligteamet 
er rekruttering. Vi er spent på fortsettelsen. 

 I oktober ble det oppstart av dugnadskafeen etter koronadvalen. Et hyggelig samlings-
punkt for mange av dere. 

Storgata 3 pusses opp. Lise og kollegene har flyttet til midlertidige kontorer noen 
steinkast unna (til Gunneriusbygget), og gleder seg til innflytting i nye lokaler en gang 
på vårparten.
 
Vi går nå inn i en ny vinter med spenning; i skrivende stund øker smittetallene, men jeg 
velger å være optimistisk og håper at vi slipper en ny nedstengning. Vi skal gjennom dette 
sammen, og treffes igjen i fjellet neste år. 

Jeg ønsker å takke deg for at du er med i dugnadsgruppa og bidrar med det du kan! 

En spesiell takk til Lise, som jobber på, akkurat som gutta i Nidar-reklamen.  
Hun har visst vært ansatt i DNT siden 1981. Det er stort, og vi gratulerer! 
 
Jeg gleder meg allerede til et nytt dugnadsår, og ønsker deg og dine en fin, aktiv vinter 
og en fredelig jul. Ta godt vare på deg selv.

Dugnadshilsen fra Iva
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Forsidefoto:  Vibeke Sælen. HMS ivaretas - trygg stige. Dugnad 22,  
 Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø

Baksidefoto:  Vidar Falck. Vi elsker T’ene våre. Dugnad 11, Haukeliseter-Middalsbu

Etter 8 år som redaktører i Varder’n synes Bella Engen og Vibeke Sælen tiden er 
kommet til å overlate ansvaret og gleden til andre. Å være redaktør i Varder’n har 
vært en utsøkt fornøyelse, det har vært morsomt og utfordrende og vi har digget det.  
Men, alt har en slutt og en publikasjon trenger med jevne mellomrom fornyelse med 
nye ideer og nye innspill.

Hva er en redaktør? Uten å være for høytidelig er redaktørene bindeleddet mellom 
styret/adm. og medlemmene i Dugnadsgruppa. 

Som redaktør i Varder’n blir man kjent med mange mennesker og får et godt innblikk 
i Dugnadgruppas indre og ytre liv, f.eks. styrets og administrasjonens arbeid, hvordan 
OK’ene, hyttebestyrerne og tilsynene tenker og arbeider. 
 
Varder’n utkommer med 2 utgaver pr år, en trykket A5-versjon i juni og en digital A4-
versjon i desember. Redaktørene samarbeider med Panzerprint trykkeri når Varder’n 
skal trykkes.
 
Som avtroppende redaktører har vi ingen ønsker om å legge føringer for den videre 
driften. Men Varder’n har enkelte faste poster, og en av redaktørene bør ha tid, 
anledning og ønske om å delta på felles samlinger f.eks. årsmøte, dugnadsleder- 
og OK-samlinger. Utover dette står redaktørene ganske så fritt mht. temaer og 
informasjon man ønsker å ta opp/belyse/videreformidle. Dugnadgruppas styre 
og adm. har enkelte ganger ønsker om innlegg, og medlemmer kan anmodes 
om innspill. 
 
Dersom dere ikke har egnet programvare til arbeidet kan DNT Oslo og Omegn være 
behjelpelig. Evt. opplæring kan DNT-IT-avd. bistå med. Vi har brukt Microsoft 
Publisher disse 8 årene, et enkelt program å lære. 

Om ønskelig, og hvis mulig, står de nye redaktørene helt fritt til å videreføre layouten 
som er brukt, både til den digitale og til den trykkede utgaven.
 
Vi håper redaktør-stafettpinnen kan overtas f.o.m. Varder’ns utgave nr 1/2022. 
 
Ønsker du nærmere informasjon kan du henvende deg til:
Lise Havik, Iva Vignjevic, Bella Engen og Vibeke Sælen. 
Adresse og tlf.nr finner du i Varder'n

UTLYSNING – NYE REDAKTØRER TIL VARDER’N
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HAR DU EN OK DRØM?
STILLINGSUTLYSNING – OMRÅDEKONTAKT

NYE OMRÅDEKONTAKTER SØKES

DNT Oslo og Omegn søker nye områdekontakter i alle sine fjellområder 
unntatt Rondane/Ringebufjellet. Kontrakten gjelder fra 1.1.2022 og til 
utgangen av 2024. Det er en forutsetning at søkeren er aktiv i dugnads-
gruppa, har deltatt på vardedugnader og har anledning til å bruke 
10 dager i fjellet hver sommer. 

Som områdekontakt kreves følgende:

• Du må være fjellvant, beherske GPS, kart og kompass og være 
praktisk anlagt.

• Du må ha samarbeidsevne og kunne kommunisere godt.

• Du må utarbeide arbeidsplan for påfølgende år og lage forslag til 
vardedugnader.

• Du må vise lojalitet i forhold til DNT da du representerer 
organisasjonen.

• Du må ha anledning til å delta på ok-samlinger, 
dugnadsledersamlinger og årsmøte.

• Du må disponere bil.

• Det utbetales ikke lønn for arbeidet, men utgifter til reise, kost 
og losji dekkes.

Det er mulig å ha med seg en assistent på ok-oppdrag i fjellet.

Evt spørsmål kan rettes til Lise Havik på tlf. 22822800/95166676. 

Skriftlig søknad sendes til: lise.havik@dnt.no eller DNT Oslo og Omegn  
v/eiendomsavdelingen, Pb 7 Sentrum, 0101 Oslo innen 20.12.2021. 
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

HER ER EN OVERSIKT OVER DE ULIKE OMRÅDENE: 

Alvdal vestfjell og Dovre: fjellområdet innenfor Folldal, Østerdalen 
og Atndalen. Innenfor dette arbeidsområdet hører også disse rutene til: 
Hjerkinn – Grimsdalshytta, Sletten fjellgård – Grimsdalshytta, Kongsvoll 
– Reinheim og Snøheim – Reinheim.

Femundsmarka: alle rutene fra Røros til Elgå og Valdalen (nord- og øst-
siden av Femunden). Ruta fra Vauldalen til Ljøsnåvollen, delvis på svensk 
side). Rutene på vestsiden av Femunden fra Røros til Brydalen.  
Rutene rundt Valdalen gård og ruta fra Mistdalen til Sølentunet.

Langsua: alle rutene øst for Valdres og sør for Espedalen. Sydligste hytte 
er Svarthamar. Rutene fra Nytun til Storeskag og Svarthamar er overdratt 
til Valdres turlag.

Breheimen: Fra Skjåk til Luster mellom Jostedalsbreen og Sognefjells-
veien. I tillegg ruta fra Billingen til Torsbu.

Jotunheimen: rutene mellom Sognefjellsveien og Valdresflya, sør for 
Lom og nord for Vangsmjøsi. Dette området er delt mellom to ok-er 
og grensen går nord – sør mellom Spiterstulen, Olavsbu og Fondsbu.

Skarvheimen: rutene sør for Tyin og nord for Finse.

Hardangervidda: dette området er delt mellom to ok-er. På vestsiden 
gjelder det rutene fra Dyranut og gjennomgående til Haukeliseter, samt 
ruter ut mot Tyssedal og Reinsnos. På østsiden hører følgende ruter til: 
alle rutene rundt Hardangerjøkulen til stikryss vest for Hallingskeid. 
Fra Dyranut og sørøstover, inkl Lågaros.

På Hardangervidda er det flere foreninger som har ruter og detaljer 
om disse vil bli gitt på forespørsel. 

Det kan være nyttig å se på kartet på ut.no for å få ytterligere oversikt.
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Endelig ble dugnadsledersamlingen avviklet fysisk, på overtid. Flere forsøk var gjort, 
mange datoer forsøkt både i 2020 og 2021, uten å lykkes pga. alle de nasjonale, 
skiftende, ulike og strenge covid-19 tiltakene. 27. mai inntok vi DNTs Breivoll Gård 
på Nesodden innerst i Bunnefjorden til 3-timers samling. Været stilte opp på vår side 
denne dagen med deilig sol og varme. Godt var det siden reglene tilsa utendørs 
arrangement.
Breivoll Gård var et meget hyggelig bekjentskap, og stedet ligger utrolig vakkert 
og idyllisk til med store friluftsområder, bademuligheter, gressplener, løpebane, 
kajakkutleie. 

Leder Iva Vignjevic ønsket alle varmt velkommen. Det var stor gjensynsglede blant 
kjente og noen ukjente dugnadsledere. Vi var alle friske, i god form og de fleste 
fullvaksinerte. 

Iva uttrykte det alle følte, at det var godt å treffes fysisk, ikke på Teams, ikke på tlf., 
ikke mail, men ansikt til ansikt. Samlingen ble en smule amputert sammenlignet 
med tidligere år, men hva gjorde vel det? Hensikten var jo i første rekke å treffes, 
prate, planlegge, og så var det deilig bare å kunne skravle litt også.

DUGNADSLEDER- OG  
OK-SAMLING 2020-2021

Alle dugnadsledere og OK’er presenterte seg selv med en mikro-historikk over egen 
deltagelse i Dugnadsgruppa. Og alle OK’ene var skjønt enige om at eget fjellområde 
er Norges flotteste!
 

Vår leder i administrasjonen, Lise Havik, redegjorde for 
DNT Oslo og Omegns arbeidssituasjon gjennom hele 
perioden; permitteringer, hjemmekontor, Teams-møter 
etc. før hun gikk over til informasjon om søknader, penger, 
motorisert ferdsel i fjellet, vinterkvisting og alt hva dette 
medfører av søknader, tillatelser og ansvar. 

Vardekursene i 2020 og 2021 ble dessverre avlyst, av 
grunner vi alle kjenner. Vardekurs blir derfor gjennomført 
digitalt i 2021. Alle som ønsket kunne melde seg på  
– som aspirant.
 

Dugnadene sommeren 2021 skal gå/gikk stort sett som oppsatt. 
 
De strenge innreiserestriksjonene rammet også arbeidsfolkene til ombyggingen på 
Finsehytta etter julefeiring i eget land. Ferdigstillelsen av Finsehytta ble derfor sterkt 
forsinket. Mange av de oppsatte dugnadene på Finsehytta ble av samme grunn avlyst/
utsatt.  Til gjengjeld trengte man dugnadshjelp til klargjøring av rom, vasking, 
pålegging av sengetøy o.l. før grandios åpning av hytta 26.juni.

Tekst og foto: Vibeke Sælen
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Lise fortalte at i år fungerte Frivilligregisteret 
bedre enn tidligere år, dog ikke helt etter 
intensjoner og ønsker. Det gikk forholdsvis 
knirkefritt uten de altfor store vanskelighetene for 
de fleste å melde seg til de dugnadene de ønsket.

Å ha en felles database i DNT er flott, og det gir 
en fin samlet oversikt. Fremdeles er det ingen 
garanti for at tilleggsopplysninger ikke faller ut, 
og problemer kan oppstå i de forskjellige grupper 
ved ulike kostnadsdekninger. Det diskuteres også 
om alle skal/bør ha tilgang til alt?
 
OK’er og dugnadsledere samlet seg i grupper for 
felles gjennomgang og dialog om årets dugnader 
i fjellet og på hyttene.

 
Helge Røed, OK på Hardangervidda vest, og Marit og Niels Aagaard, OK i Breheimen, 
meldte at de avslutter sine engasjement som OK’er. Deres OK-arkiver og alle deres 
kunnskaper lovet alle tre å overføre til sine OK-arvtagere.
 
En dugnadsleder, Svein Erik Westerby, 
1934-modell, takket for seg og 
avsluttet sitt engasjement helt fra 
1998, og som dugnadsleder nesten 
like lenge. Stor applaus. 
 
To nye dugnadsledere, Lise Kløw 
og Elin Rørvik ble presentert. 
 
Før vi skiltes etter hyggelige, nyttige 
og etterlengtede timer serverte 
Breivoll Gård deilig suppe til middag, 
også dette utendørs i det vakre 
vårværet.

ÅRSMØTE 2021  
PÅ SOGNEFJELLSHYTTA

Vi møttes helgen 24.-26.september på Sognefjellshytta til årets hyggelige happening 
– dugnadsgruppas Årsmøte og Medlemsmøte. En gledens helg, Norge gjenåpnet! 
Vi var alle sulteforet på sosial kontakt. Ikke en meterstokk i sikte heller, vi lot både 
1-metern og 2-metern seile sin egen sjø. I foajeen hvor vi alle tok i mot hverandre satt 
klemmer og gruppeklemmer løst etter 1,5 år med strenge restriksjoner og med sosial 

avstand – en krevende tid for mange. 
Nå kan vi leve tilnærmet som normalt, 
og det gjorde vi virkelig denne helgen. 
Vi minglet, skravlet og samlet oss til 
hyggelig middag og samvær.

Tekst: Vibeke Sælen
Foto: Sognefjellshytta (over) og Vibeke Sælen

Håvard Holens-Velkommensnømann
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Lørdag morgen ønsket vår styreleder, Iva Vignjevic, 
alle varmt og hjertelig velkommen.

Iva beklaget at vi hadde vært lite sammen det siste 
året, og at vi alle har godt av være i et fellesskap igjen. 
Hun uttrykte et ønske om at vi alle tok en stor 
presentasjonsrunde. Først ut var styret. Alf Fagersand 
var ikke til stede men sendte en skriftlig hilsen og 
dikt om T’ene våre i fjellet. De tilstedeværende 
OK’ene presenterte, sine fjellområder og sitt arbeid: 
Kari Alvim/Jotunheimen øst, Jan-Petter Røisgaard/
Hardangervidda øst, Helge Røed/Hardangervidda 
vest, Svein Barkenæs/Langsua, Siri Storrøsten/

Femundsmarka, Marit og Niels Aagaard/Breheimen, Ole Henrik Brekke/
Skarvheimen, og Iva Vignjevic/Rondane. Deretter var det dugnadslederne og 
«menige» medlemmers tur til å presentere seg og fortelle om egne dugnader og 
erfariger dette året. Masse erfaring pluss de som fikk erfaring kom fram i lyset godt 
innhyllet av den norske fjellheimens lunefulle vær på godt og vondt. 

Så var det tid for selve Årsmøtet. Ole Henrik Brekke ble valgt til ordstyrer, som der-
etter leste Årsmeldingen 2020/2021 i sin helhet og med åpning for spørsmål underveis.
 
Selvsagt ble Frivilligregisteret et tema. Dette hadde fungert nesten helt fint i år. 
Dugnadsgruppa «mister» medlemmer, dette skyldes opprydding i medlemsregisteret. 
Nå er det kun aktive medlemmer = de som aktivt har meldt seg inn i Frivillig-
registeret som blir stående som medlem. Flere var dobbelregistrert i de mange 
registrene i DNTs forskjellige grupper. Inaktive medlemmer strykes fra gruppa.

Skjemaer for dugnadsgruppa finnes på nettet. 
Innrapportering av dårlige bruer er i gang. 

Årsmeldingen ble godkjent.

Økonomioversikten ble gjennomgått. Det kom mange spørsmål fra salen om hvordan 
utgifter og inntekter fordeles. Lise svarte inngående. 
Det er ikke gitt at vi får beløpet det søkes om fra Kulturdepartementet. 
Tidligere har DNT vært enerådende på dette «markedet». Etter hvert konkurrerer 
DNT med andre foreninger. 

Varder’n presenterte Lises hverdag i en stor artikkel i nr 1-2018, hvor temaet økonomi 
ble tatt opp og utdypet. Varder’n gjengir artikkelen i en komprimert versjon under 
overskriften «Dugnadsmenyen blir til og Finansiering» lenger bak i dette nr. 

Smørstabbreen
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MEDLEMSMØTE 2021 PÅ SOGNEFJELLSHYTTA
Styret presenterte noen temaer de gjerne ville drøfte og få våre innspill og meninger.
1. Vårsamling 2022. 
2. Dugnader. Erfaringer. Hva kan vi gjøre bedre?
3. Dugnadsledersamling 2022. Faglig påfyll? Fagfolk? 
4. Diverse: Fra 1.1.2022 utgår OK-jobbenes kontrakter. Utlysning i dette bladet.  

Styret håper på mange søknader. 

Forsamlingen ønsket at årsmøte 2022 skal legges til Finsehytta. Styret bør bestille 
allerede nå siden det er rift om hytta. Gruppene i DNT Oslo Omegn bør samordne 
alle årsmøtene bedre. Ofte legges disse til samme helg. Mange synes det er synd 
å måtte velge bort enkelte årsmøter.

Om pkt 1. Flere ytret ønske om at Vårsamlingen denne gangen ble lagt til kysten. 
Forslag fra salen; Jomfruland med tema om Oslofjordens liv og død. Gressholmen, 
Breivoll Gård, Øytangen. Overnattingsmuligheter må undersøkes.

Om pkt 2. Gode rutiner. HMS/ansvar. Kjemikalier. Stiger. Lift. Utstyr. Informasjon. 
Som en deltager sa: «Jeg vil føle meg trygg». Dette kan være tema på neste 
dugnadsledersamling. Styret tar gjerne imot forslag til forbedringer.

Om pkt 3. Forslag og ønsker til fremtidige foredrag og kurs; 
• Fotograf Oskar Puschmann, som ga oss et tankevekkende foredrag i 2016. 

Fotografiene hans tatt fra samme sted før og nå, viser gjengroingen av norsk 
natur, og hvorfor det skjer. 

• Stier i værhardt terreng. 

• SNO. Nyheter, planer for nasjonalparkene.

• Hemmelige hytter. Marius Nergård Pettersen.

• Kurs i kart og kompass. GPS.

• 1. hjelpskurs. Man kan delta på Røde Kors-kurs på eget hjemsted. 
Dugnadsgruppa betaler. Avtal med Lise i forkant

• Kurs i vindusrestaurering .

• Kurs i klopplegging og gangbaner.

Det er godt med frisk luft og anledningen 
bød seg etter medlemsmøtet til veldig 
mye frisk luft. En kort og en litt lengre 
fellestur, meget godt påkledd, i området 
ble arrangert.
 
Før middag ble den tradisjonelle 
Brekkjern-konkurransen avviklet.  
Det var kaldt med barsk vestavind, 
og hytta ga ingen le. 
 
Håvard Holen tok ansvar som fordanser 
og -sanger og utfordret oss med OL-floka, 
- til allmenn latter og stor deltagelse.

Spennende arkitektur med utsikt på Sognefjellshytta

14 15



16 17



DUGNADSMENYEN BLIR TIL
– OG FINANSIERING

Tekst: og foto: Bella Engen og Vibeke Sælen

Hvert år får Dugnadsgruppa nye 
medlemmer, heldige oss. Mange vet ikke helt 
hvordan Dugnadsmenyen blir til eller 
hvordan gruppa finansieres. 
Varder’n hadde et lengre innlegg i nr 1-2018 
om Lise Haviks, vår kvinne i adm., arbeids-
hverdag. Vi gjentar deler av innlegget:

En Dugnadsmeny blir til—innspill fra 
felten
For å kunne skaffe en detaljert oversikt over 
tilstanden på de forskjellige rutene, sam-
arbeider Lise tett med OK’ene. Det er OK’ene 
som besitter lokalkunnskapene i de forskjell-
ige fjellområdene, og de fungerer som Lises 
forlengede arm i felten. OK’ene sender årlig 
inn en prioritert liste med forslag på stier 
som trenger revarding, eller hvor det er behov for nye skilt, gangbaner osv. Det kan 
av forskjellige grunner være ruter hvor det året før ikke ble ferdig merket. 

Som kjent består Dugnadsmenyen også av hyttedugnader. For å få oversikt over 
tilstanden på de forskjellige hyttene er hyttetilsynet og hyttebestyrerne to viktige 

samarbeidspartnere. Hyttetilsynet inspiserer 
de selvbetjente hyttene og sammen med hytte-
bestyrerne på de betjente hyttene melder de inn 
behov og ønsker for dugnad, innkjøp og fornyelser. 
For at en dugnad skal vurderes må de være i Lises 
hender innen september. 
 
Innspillene kokes ned
Dugnadsmenyen kan nå begynne å ta form. Det kan 
ofte være så mange som 100 forslag til varde-
dugnader. Lise vurderer alle de forskjellige forslag-
ene opp mot hverandre, og dette kokes ned til en 
liste på ca. 30. 

Det må i tillegg tas andre hensyn: 

• alle fjellområdene bør være representert 

• det bør være dugnader med forskjellig vanskelighetsgrad

• tidspunkt for dugnadene må bestemmes i forhold til snøforhold i de ulike 
fjellområdene.

Hyttedugnadene kommer i tillegg. 

Når Dugnadsmenyen er ferdig kan påmeldinger til dugnadene starte. 
I februar kan dugnadsledere melde sin interesse for dugnadene de har 
lyst og kompetanse til å lede. Rundt mars blir Dugnadsmenyen lagt ut på 
Frivilligregisteret og alle får sms-varsling. Vi kan nå velge i dugnader fordelt 
på varding og hytter. Lise har opparbeidet ypperlig kunnskap om hva vi, 
fotfolket, er kapable til, f.eks. hvilke spesial-kunnskaper den enkelte besitter, 
kurs som er gjennomført, hvor langt man orker å gå, hvem som er gode på 
å bygge varder, male og beise, stå i stige, håndtere motorsag, legge gangbaner 
osv. Ikke alle kan få sine ønsker om favorittdugnad realisert siden flere 
dugnader kan få altfor mange påmeldinger eller ønsket dugnad ikke matcher 
ledige tidspunkter. Bekreftelser legges ut på Frivilligregisteret.

Søknader til Kulturdepartementet
Det legges frem en Økonomioversikt på årsmøtet. Interessen for økonomien 
og alle spørsmålene på årsmøtet/medlemsmøtet kan tyde på at våre nye dugnads-
venner, og kanskje noen gamle(?), ikke helt kjenner saksgangen i hvordan DNT 
Oslo og Omegn og Lise arbeider frem menyen og finansieringen. Økonomi-
oversikten er ikke et fullstendig regnskap, men vår andel av DNT Oslo og Omegns 
totale regnskap. Økonomioversikten viser kun gruppas egne utgifter og inntekter. 
De store inntektene fra Kulturdepartementet ligger i DNTs hovedregnskap. 

Samtidig som Dugnadsmenyen klargjøres utarbeider Lise søknader om tilskudd fra 
Kulturdepartementet, som finansierer stiene, ikke hyttene. For noen år siden ble 
finansieringssystemet endret. Kulturdept. gikk bort fra tilskudd tildelt i én pott 
basert på snitt-tall. I dag stilles det krav til søknaden om tilskudd for hvert enkelt 
fjellområde. Lise må synliggjøre for Kulturdept. hvorfor en sti skal vardes/revardes, 
en begrunnelse for hvorfor det trengs en dugnad på akkurat den stien å inkluderes. 
Hver søknad må inneholde «haugevis« av detaljer og spesifikasjoner; f.eks. kart 
over alle varderutene, kopi av søknadsbrev til grunneiere. 
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Hver enkelt dugnad skal kostnadsberegnes så 
Lise må beregne og synliggjøre vanskelighets-
graden av rutene, antall deltagere, reisemåte 
bil/buss/tog, antall overnattinger osv. 

• Er et område budsjettert til 100.000  
og vi bruker 150.000 mottar vi fra Kultur-
departementet kun de 100.000 det er søkt 
om.

• Er et område budsjettert til 100.000 
og vi bruker 50.000 mottar vi kun 50.000.

Det sier litt om det grundige arbeidet Lise 
legger ned i søknadene og hvor viktig korrekte 
regnestykkene må være. Grundigheten viser 
seg også i det faktum at Dugnadsgruppa aldri 
har fått avslag på sine søknader.

I januar blir søknadene kvalitetssikret av DNT sentralt, før disse i februar blir sendt 
til Kulturdepartementet, som foretar en form for behovsprøving og sender DNT 
tildelingsbrev i mai. 
Kulturdepartementet krever regnskap når alle dugnader er gjennomført, spesifisert 
på hver enkelt dugnad og med utbetaling ca. vinter/vår etter utførte dugnader. 
Regnskapet sendes DNTs revisor for godkjennelse før innsendelse til Kultur- 
departementet. 

Tilskuddene Dugnadsgruppa får fra Kulturdepartementet er av stor betydning for  
at vi skal kunne klare å opprettholde rutenettet. For ikke å miste tilskudd er det 
veldig viktig at vi alle gjør jobben vår og sender inn reiseregninger og kvitteringer 
så fort som mulig etter endt dugnad. Kulturdept. tar ikke imot «etterglemte» 
regninger. Slike utgifter vil derfor belastes DNTs budsjett = ekstremt dumt.  
Det er også avgjørende at dugnadene blir gjennomført, at vi er bevisst at dugnader 
ikke er ferie med litt arbeid, men omvendt. 
Et interessant poeng omkring tilskudd er at Kulturdepartementet ikke bevilger 
penger til «vanlig» vedlikehold av en sti. For å få innvilget tilskudd må det være 
minst 5 år mellom hver gang samme sti revardes. Da kan man ane viktigheten  
av at arbeidet utføres slik at det holder i minst 5 år. 
 
Hyttedugnader belastes hyttenes kontoer i DNT Oslos eget regnskap.

SOGN AVIS KOM PÅ BESØK TIL 
AURLANDSDALEN TURISTHYTTE ØSTERBØ

Tekst og foto: 
journalist Ole Sæhltun, Sogn avis

Mens dugnad nr 20 på 
Aurlandsdalen Turisthytte var 
i gang kom Sogn Avis på 
besøk.
Avisen skriver veldig pent om 
oss, og vi har lyst å dele skrytet 
siden dette i grunnen gjelder 
hele gruppa.

AURLAND: – Me berre melder oss på, og så reiser me hit og målar.
Då er det om og gjera å få jobba mest mogleg og ha det hyggjelegast mogleg.  
Me er stort sett framande for kvarandre og møtest for første gong, forteller 
dugnadsleiar Vibeke Sælen.
Gjengen målar DNT-hyttene og syt for at T-vardane står som dei skal. Aurlandsdalen 
turisthytte Østerbø, ligg like ved fylkesveg 50 Hol – Aurland og er kanskje best kjent 
som startpunkt for turen gjennom Aurlandsdalen. Nyleg opna hytta for sesongen, 
og då var det litt vedlikehaldsarbeid som burde gjerast. Fire hytter trong å bli målte  
og eit gjerde burde ordnast.

Vertskapet, Astrid Heggdal og Olav Slettebakken, treng ikkje ut med kosten og 
målingsspanna sjølve. DNT har nemleg dugnadsgrupper som gjer slikt arbeid.  
– Alle me som er her no er pensjonistar. Det finst einskilde heiderlege unntak;  
leiaren vår, til dømes, jobbar på skule og er ei ung dame på 50 år, fortel Sælen.  
Det er ei dugnadsgruppe for fjellet som igjen er delt i to; hytte- og vardegruppa. 

Det er snakk om kring 40 dugnader i året og 200 kvinner og menn er i sving.  
Ein av dei som er med på Østerbø, er Pål Sandnes. – Eg og kona har vore med på  
slike dugnader i fem-seks år. Det er aldeles glimrande. Me får jo kost og losji dekt 
og gjer meiningsfylt arbeid, som er til glede for alle som nyttar hyttene. Så det  
er ein betalt arbeidsferie, kan du seia.

Strålande vêr for utandørs arbeid og god stemning i dugnadsgjengen.
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BRUGRUPPA: PROSJEKTET PÅ BJOREIO 
OG SESONGAVSLUTNING

Tekst og foto: Kristian Stoll og Bella Engen 

Den siste helgen i oktober arrangerte den meget aktive Brugruppa til DNT Oslo 
en sesongavslutningshelg på Halne fjellstugu på Hardangervidda. Grunnen til 
at arrangementet ble lagt til nettopp Halne var at brugguppa denne helgen skulle 
avslutte arbeidet med å få på plass en ny hengebru over Bjoreio noen kilometer unna. 

Prosjektet Bjoreio
Hengebrua over Bjoreio ble bygget av lokale grunneiere i 1927. Den T-merkede stien 
fra Dyranut og sørover til Sandhaug og sørvestover til Hadlaskard går begge over 
denne brua. Selve brua har en spennvidde på 26m fra tårn til tårn og er en helårsbru 
med en bredde på 2m – dette er altså en stor bru i DNT-sammenheng. 

I 2020 var brua såpass ødelagt av elde og herjing av været at noe måtte gjøres.  
Det var samtidig klart at dette ville bli et omfattende, komplisert og svært prosjekt 
som verken grunneiere eller DNT kunne klare alene. Det at det er forskjellige 
grunneiere på begge sider av elva, der den ene er et sameie med 16 parter gjorde  
dette til et særlig omfattende arbeid.

Det ble også fort klart at 
ombyggingsprosjektet 
bare kunne gjøres når det 
var bart, men ikke i kalv-
ingstiden, hekketiden, 
fottur-sesongen eller 
under jakta – det måtte 
da bli et høsteventyr. 
Løsningen på alle disse 
utfordringene har vært en 
kolossal innsats fra mange 
flinke folk og et meget 
godt samarbeid mellom 
mange parter. 

Her har særlig grunneier 
på nordsiden og innehaver 
av Dyranut Turisthytte, 
Leif Olaf Litlatun, vært  
et lokomotiv i å få samlet 
lokale krefter og nødvendige tillatelser til prosjektet. Geir Olmod og Oddbjørn Sæbø 
har representert grunneierne på sørsiden og har stilt opp både seint og tidlig og hatt 
svært lange dager med transport av byggematerialer og avfall. Bestyrer på Sandhaug, 
Svein Arne Tyssebotn, gjorde viktig innsats både med å ordne oss et lån av utstyr, 
og med å frakte inn omtrent tre tonn med trematerialer til ny bru på vinterføre med 
tråkkemaskin. 

Selve byggingen har vært 
gjort i flere omganger, 
som en lang stafett som 
har loggført 1940 timer. 

Høsten 2020 fikk vi låne 
hydraulisk borremaskin 
og aggregat, og Andreas 
Styrvold fra Høyt og Lavt 
stilte opp med nødvendig 
kompetanse for å bruke 
utstyret.Brua over Bjoreio i 2020 

Ingen tvil om at innsats er nødvendig... 
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Godt hjulpet av to kollegaer og ikke minst Brubyggerne Øystein, Arnulf og Kristian 
fikk vi etablert nye forankringer for brua og stivet av tårnene sideveis sånn at ikke 
hele brua skulle bli tatt av snøen.

Senhøsten og vinteren 2020 ble brukt til tegning og beregninger av ny konstruksjon. 
Bruingeniør Jan Larsen var primus motor her, og klarte å dra sammen essensen fra 
alle innspillene til særlig Stein Ivar Hovland, Øystein Revheim og Kristian Stoll.  
Det ble laget arbeidstegninger sånn at gjengen på brubyggerverkstedet på Skar kunne 
få kappet til alt treverket før det skulle sendes ut med transport på vinterføre.  
En stor takk til Vidar Falck som organiserte dette midt oppi pandemien med daglige 
smitteverns-runder.

Audun og Øystein forsterker fundamentet under brua, Ole og Jan bygger om tårnet, Ole og Eirik bygger tilleggsbrua

Siste fase i felt var demontering av den 
ødelagte brua og bygging av ny. Dette 
pågikk alle 7 dager i uka helt fra mandag 
13/9 til og med lørdag 2/10. Vi la opp 
dette som en lang stafett der til sammen 
23 personer bidro for å gjøre dette mulig. 
Det er likevel på sin plass å fremheve 
Audun Uleberg, Øystein Revheim og Eirik 
Brånen som alle bidro i to uker i tillegg til 
å bidra på andre bruprosjekter andre 
steder når de ikke var på Bjoreio! 

I tillegg til nybrottsarbeidet som ble gjort 
på bruarbeidet, ble det i løpet av prosjek-
tet også gjennomført et meget vellykket 
matprosjekt som bestod av tilberedning 
av lammelår i kokegrop.  
Så brugruppa kommer stadig opp med 
 fiffige og smakfulle løsninger, både faglig 
og sosialt. 

Hallvard setter på metallforsterkninger han selv har tegnet og 
beregnet.

Ferdig bru! God klaring til flomvannet, pen krumning oppover 
på en slank brubane, gjenbrukte fagverkstårn av stål, skikkelig 
rekkverk

Herlig mat, hyggelige folk på sjøllaga stillasbord i solnedgangen. 
Magisk!

Neste trinn handlet om å finne ut om de gamle tårnene kunne brukes og hvordan 
ny bru skulle bygges. 

Resultatet ble at vi fant løsninger for å kunne gjenbruke de gamle ståltårnene – med 
forsterkninger og forbedringer av noen kritiske punkter. Stor takk her går til dugnads-
ingeniørene Jan Larsen, Hallvard Hotvedt, Vegard Antonsen, Georg Bugge, Stein 
Fergestad og Øystein Revheim. Stein Ivar Hovland og Ole Tangen som bidro med sin 
kompetanse fra klatreparker og offshore-konstruksjoner, som også gjorde at vi fant 
frem til noen ganske fiffige løsninger for bygging av ny bru uten bruk av verken stillas 
eller kran. 
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Sesongavslutning
For å feire ikke bare den nye hengebrua, men også en flott brusesong møttes 16 bru-
byggere fredag kveld på Bjoreio. Planen var at bruen skulle være komplett ferdigstilt 
innen fredag, men da vi møttes kunne Kristian Stoll fortelle at det heldigvis var litt jobb 
igjen med brua. Så da kunne vi jo alle føle på den gode følelsen det er når man bidrar til 
å bygge en bru, også på ordentlig være med å feire bruåpningen neste dag.

Tilbake på Halne ble det først 
feiring av den nye brua med 
brukake, og det ble også tid 
til faglig påfyll med foredrag 
om forskjellige brutyper 
og byggkonstruksjoner. 

På kvelden dro alle på seg finstasen for å feire en vellykket 2020/21 brusesong. Det var 
god stemning, smilende brubyggere og sprudlende stemning både i glassene og gjennom 
flere fotosessions mens vi ventet på at middagen skulle bli klar. 

Vi fikk servert en nydelig 3-retters middag med flotte taler, refleksjoner og også film-
fremvisning mellom rettene. Vi fikk flere frempek på hvilke spennende prosjekter som 
er i vente for brusesongen 2021/22, så på søndag dro vi alle fra Halne med en følelse 
av både en vellykket sesongavslutning samt masse motivasjon for neste brusesong. 
 
Og så gleder vi oss til Walk-in-the-park  
bru-treningen som har begynt opp igjen  
(se Varder’n nr 2 2020 for mer info om  
Walk-in-the-park).

Byggeleder Øystein Revheim, flankert av grunneier Leif Olav Litlatun og DNT Oslos daglig leder Henning Hoff Wikbord har akkurat 
klippet snoren og åpnet den nye brua.

Lørdagen bød på et sjeldent flott værvindu, så det var god stemning i gruppa da alle gikk 
de to kilometerne inn til brustedet. Med så mange folk i aksjon gikk de siste arbeids-
oppgavene raskt og effektivt unna, og stemningen var stor da Øystein Revheim klippet 
snoren og «offisielt» åpnet den nye, flotte hengebrua.
 
I løpet av dagen fikk også alle 
gjennomført et kurs i bruk av 
sikringsutstyr som skal brukes når 
man jobber i høyder eller utsatte 
stedet på et brusted.
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NOEN ORD OM HYTTEVAKT 

Tekst og foto: Lise Kløw

Etter å ha flyttet tilbake til Oslo og blitt pensjonist, 
skulle jeg orientere meg i et nytt landskap; 
Frivillighet.
Denne historien begynner da jeg for første gang var 
på hyttedugnad på Torfinnsbu. 
 
Etter dette ønsket jeg å utforske DNT og det å være 
hyttevakt på fjellet.
Jeg har gått mye i fjellet og brukt DNT Oslo og 
Omegns hytter og ønsket om selv å bidra og få være 
hyttevakt var vokst frem gjennom noen år.  
Jeg orienterte meg på hjemmesidene til DNT OO. 
Under «Frivillig« fant jeg hyttevakt, hvordan en skal 

gå frem og hva som ønskes av kunnskap for å fungere i denne rollen. DNT ønsket 
en CV og hva en kan bidra med. Det var også en stor fordel å kunne engelsk siden det 
er en del utlendinger som er ute og går i fjellheimen vår. Jeg ble invitert til en samtale 
og fikk et hyttevaktkurs hvor jeg fikk mye god informasjon.
 
Sommerens hyttevakter legges ut i Frivillig-
systemet på nett.
Når man er godkjent som hyttevakt kan 
man søke den hytta i den perioden en ønsker 
å være vakt. Kanskje får man ikke 1. ønsket 
oppfylt, men ønske nr. 2 eller 3, eller man 
må vente til året etter.
 
Jeg opplever det å være hyttevakt på fjellet 
som en stor glede. En av de hyggelige 
opplevelsene er barna som er innom 
som gjester.
 
En må også kunne snu seg rundt og være 
hjelpsom når uforutsette ting skjer. 
Noen dager får en heldigvis anledning  
til å gå en kort eller lengre tur selv. 

Torfinnsbu har egen bolig til hyttevakten.

Hyttevaktens oppgaver er stort sett: 
•	 passe på at gjester skriver seg inn i hytteprotokollen 
•	 kontrollere at folk har bestilt og betalt for sengen
•	 informere om søppelhåndtering på hytta
•	 fordele senger
•	 ellers bistå med generell informasjon

Å rengjøre hytta etter seg er en oppgave gjester skal gjøre på både ubetjente og 
selvbetjente hytter. Noen ganger må vakten trå til. På en stor hytte pleier jeg å fordele 
vaskingen mellom gjestene, og det setter de fleste pris på.
 
Det å være hyttevakt er mye mer enn det praktiske arbeidet. Å like å prate med folk 
er en forutsetning, synes jeg, for å kunne nyte oppholdet som hyttevakt. Mange 
gjester vil gjerne prate og fortelle om turen sin, om stien, merking av stien osv. 
Innen kort tid på en hytte som vakt har en fått en fin oversikt over området, turer osv.
 
Det vanlige er 14 dagers hyttevakt-tjeneste. Vi får dekket kost og losji og reise til 
og fra. I tillegg mottar man en symbolsk sum per døgn. 
 
Jeg avslutter denne artikkelen med å fortelle at jeg var hyttevakt på Torfinnsbu 
i sommer i 3 uker. Tiden fløy, mye å gjøre, mange hyggelige folk og samtaler.  
Så etter 3 år som vakt på 3 forskjellige hytter blir dette ikke siste sommer.
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DNT Oslo og Omegn har et behov for flere dugnadsledere. Kan du tenke deg  
å ta denne utfordringen?

Som dugnadsleder får man:

•  Muligheter, utfordringer og ansvar

•  Opplevelser

•  Fantastisk natur

•  Vennskap

•  Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig

•  Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april

Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle 
spørsmål du måtte ha, og tar gjerne i mot forslag på hva som skal til for at akkurat 
du skal bli dugnadsleder.

HAR DU LYST Å BLI DUGNASLEDER?
SMÅTT OG GODT

Kun innmeldte i Frivilligregisteret mottar informasjon om dugnader. 
Dugnadsmenyen legges inn i registeret ca mars hvert år. 
Du får informasjon om dette via Frivilligregisteret og SMS/mail. 
Husk derfor å oppdatere Din side på Frivilligregisteret.

Lise Havik meldte i januar 2021 at DNT er i gang med å godkjenne alle 
innmeldte til Frivilligregisteret. Alle har fått beskjed når søknaden er 
behandlet. Alle som tidligere var meldt inn i flere grupper og registre er nå 
meldt inn ett sted. Dette vil også vises ved at antall medlemmer i vår gruppe 
er betydelig redusert. Husk å melde deg inn om du fremdeles er interessert  
i å delta.

DNTs generalsekretær ble intervjuet i Reiseradioen i sommer.  
Han kunne ikke fullrose alle de frivillige nok. «De frivillige er gullet vårt.»  
«Uten de frivillige ville det ikke vært et DNT». Sant.

Åpen Kafe har startet opp igjen etter pandemien. Siden DNTs kontorlokaler 
pusses opp vil kafeen sannsynligvis være på vandring. Pr. skrivende stund ble 
Skar leir i Maridalen benyttet til første møte. Følg med på dntoslo.no

Har du byttet adresse, mail eller tlf.nr?
Husk å korrigere endringene i Frivilligregisteret. Dette finner du under 
Frivilligknappen.
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Av: Vidar Falck 

Det pågår en diskusjon om hvordan den frivillige aktiviteten i DNT Oslo og 
omegn skal organiseres. Jeg vil gjerne bidra med noen tanker fra en frivillig 
om frivilligheten, sett fra mitt ståsted som frivillig i Dugnadsgruppa og 
Brubyggerlauget.
 
Hvem er så jeg? Pensjonist, født i 1947 og, etter årbøkene i bokhyllen bak meg 
å dømme, medlem av DNT i hvert fall fra 1964, først i daværende Bergen 
turlag og etter hvert som jeg har flyttet rundt i landet, i DNT og DNT Oslo 
og omegn. Sommeren 2012, i peisestuen på Gjendebu, fant jeg ut at det var på 
tide å gi noe tilbake og meldte min interesse for å være med på vardedugnader. 
Jeg syntes det var både naturlig og betryggende at jeg måtte svare på noen 
spørsmål om erfaring fra fjellet, fysisk form og hvilke fjellområder jeg hadde 
besøkt, før jeg ble akseptert. Jeg deltok på min første dugnad som «læregutt» 
i 2013, gikk vardekurset i 2014, og har, med et par unntak, vært med på 
to dugnader i fjellet hvert år siden, fra 2015 også som dugnadsleder.  
Jeg har vært varamedlem og er nå styremedlem i Dugnadsgruppa, og har vært 
med på å gi bidrag til siste revisjon av Merkehåndboka. Ettersom arbeidet 
i Dugnadsgruppa for det meste foregår om sommeren, mens jeg kunne tenke 
meg frivillig arbeid hele året, ble jeg for noen år siden også med i dugnads-
miljøet på Skar, først i Vedgruppa, og fra mai 2019 i Brubyggerlauget. 
Jeg håper å kunne fortsette med varde- og brudugnader i mange år ennå.
 
Virksomheten i Den norske turistforening, i DNT Oslo og omegn og alle de 
andre lokalforeningene, er helt avhengig av innsatsen fra flere tusen frivillige 
som tilrettelegger for friluftsaktiviteter, leder turer, vedlikeholder ruter, hytter 
og broer, sitter i lokale og sentrale tillitsverv og mye annet. Foreningen 
sentralt, men særlig lokalt, er helt avhengig både av å rekruttere nye frivillige 
og å holde på de som allerede er frivillige. 

Frivillighet er ikke et mål i seg selv, men et nødvendig middel for å kunne 
opprett holde aktiviteten og tilbudet fra DNT til medlemmene og alle andre 
som ønsker å benytte seg av det.

Frivilligheten er både en mulighet for medlemmene til å engasjere seg 
i meningsfylte aktiviteter sammen med ‘likesinnede’, og samtidig en helt 
nødvendig forutsetning for å kunne oppfylle DNTs formål: Å legge til rette for 
enkel ferdsel i naturen. Noen deltar noen dager i løpet av året, mens andre 
bruker store deler av tiden sin på frivillig aktivitet året rundt. Mange frivillige 
er engasjert i en rekke ulike, frivillige aktiviteter, og har stor glede av dette. 
Frivillig arbeid er ikke bare å få jobben gjort, det er også fellesskap og samvær 
med andre, nye erfaringer, læring og mestring. Mange har savnet de 
månedlige torsdagskafeene i Storgata det siste halvannet året, og mange 
av oss i miljøet på Skar hadde nærmest abstinenser i de periodene aktiviteten 
lå nede.
 
I administrasjonen i DNT Oslo og omegn er det en egen avdeling som skal 
arbeide med frivillighet og organisasjon, mens oppdragsgiverne for de 
frivillige, utenom de som sitter i styre og råd, er de andre avdelingene 
i administrasjonen, særlig Avdeling for eiendom, natur og infrastruktur, 
og Avdeling for friluftsaktiviteter. Det er uklart for meg hva som er arbeids- 
og ansvarsfordelingen mellom avdelingene når det gjelder oppfølgingen  
av oss frivillige. Vi som er frivillige er avhengige av godt samarbeid og god 
kommunikasjon mellom avdelingene og med de frivillige. Jeg opplever at 
kontakten med «mine» kontakter i administrasjonen er meget god.
 
Det skal være lett å bli frivillig og det skal være så få formelle barrierer som 
mulig, men ulike oppgaver gjør at det ofte må stilles krav til formell eller 
uformell kompetanse, inkludert fysisk form og erfaring fra variert friluftsliv. 
Slik kompetanse kan man ha med seg inn i det frivillige arbeidet, den kan 
opparbeides på kurs eller ved å være med i en av de mange frivilliggruppene. 
Det å melde seg som frivillig innebærer en forpliktelse til å stille opp og gjøre 
en jobb. Det viktigste er imidlertid tilhørigheten til den eller de gruppene 
av frivillige den enkelte deltar i. 

Vi som er frivillige liker å gjøre en innsats for fellesskapet, vi er stolte av det 
vi gjør, og vi vil gjerne at mange flere skal dele denne erfaringen. Det er også 
udiskutabelt at noen oppgaver ikke kunne blitt løst uten den frivillige 
innsatsen fra erfarne fagfolk. Noen oppgaver for frivillige er enkeltoppdrag 
som ikke krever spesielle for-kunnskaper, men i mange tilfeller er det 
nødvendig med en viss kompetanse på ulike områder.
 

NOEN TANKER OM FRIVILLIGHET 
FRA EN FRIVILLIG I DNT OSLO OG OMEGN
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Fellesskapet i frivilliggruppene bygger på at vi gjør noe sammen og, ikke 
minst, at vi utvikler ferdigheter og får kunnskap og erfaring gjennom det 
frivillige arbeidet som vi bruker til beste for foreningen, de øvrige 
medlemmene og alle andre som benytter foreningens tilbud. 

Noen eksempler: Dugnadsgruppa er gode på vedlikehold av ruter og hytter 
i fjellet. Vedgruppa begynte med å produsere ved, og har utviklet seg til 
Trelauget, med høy kompetanse på å produsere materialer, utemøbler, 
lavvoer, søppelskur og annet utstyr til hyttene våre, ved siden av å sørge for 
at hyttene i Marka får ved når de trenger det. Det nye velkomstskiltet på 
Gjendebu ble skåret ut av en frivillig på Skar. Brubyggerlauget prefabrikkerer 
broer og bro-elementer på Skar, og bygger broer som skal være sikre og 
holdbare under krevende forhold i fjellet. Turlederne har ansvar for å gi sine 
turgrupper en flott opplevelse i fjellet, og for å få dem trygt frem når 
forholdene er mer krevende enn solskinnsdagen i brosjyren. Andre grupper 
er stigruppene og hyttetilsynene i Marka og på fjellet, nærturledere, 
kursledere i fjellsport, padling, klatring osv. Ikke alle frivillige inngår 
i en organisert gruppe.

DNT Oslo og omegn er ansvarlig for at alle disse aktivitetene gjennomføres 
under sikre og forsvarlige forhold og på et faglig forsvarlig nivå. Noe av 
arbeidet kan være farlig, enten det gjelder å male vindskiene i mønet på 
Snøheim, bære tunge steiner til nye varder, å arbeide med motorsag, eller 
å bygge bru over en stri elv. Det betyr at det må stilles krav til at de som leder 
og deltar har nødvendig utstyr, erfaring og kompetanse, og at oppdrags-
giveren vet at dette er tilfelle. Derfor har vi HMS-håndbok, merkehåndbok, 
arbeidshefte for hyttedugnader og en rekke kurs. 

Da nytter det ikke med ‘first come – first serve’ – det må være en eller annen 
form for utvelgelse og godkjenning. Det er ikke nødvendig at alle er 
‘eksperter’, vi kan gjerne ha med noen uerfarne, men vi må ha nok 
kompetanse i laget til at jobben blir gjort på en forsvarlig måte. De som 
deltar på fellesturer om vinteren fordi de ikke har tilstrekkelig erfaring til 
å gå på egen hånd, må vite at  turlederne kan det de selv ikke kan. Som 
brobygger må jeg vite at de frivillige ingeniørene som har tegnet og beregnet, 
har den fagkunnskapen som skal til for å være sikker på at de broene vi 
bygger er trygge for brukerne og at de tåler å stå ute en vinternatt 
(bokstavelig talt).  

Vi andre må ha fått nødvendig 
opplæring og veiledning, slik at vi 
kan bygge broen slik den er tegnet, 
og få den på plass over elven på en 
sikker måte, selv om strømmen 
er stri og vannstanden høy.
 
Oppdragene som vi frivillige skal 
bidra til å løse kommer hovedsakelig 
fra Avdelingen for eiendom, natur og 
infrastruktur, og Avdelingen for 

frilufts aktiviteter. Det er derfor 
fagfolkene i disse avdelingene må 
fastsette hvilke krav som må settes til 
de frivillige. Det er de som må sørge 
for at dugnads lagene har den 
kompetanse og det utstyr som er 
nødvendig for å løse oppdragene. 

 
Det er også de som må ha den 
direkte kontakten med dugnads-
lagene før, under og etter oppdrag-
ene. Noen oppgaver kan løses av 
hvem som helst, andre kan bare løses 
av folk med spesielle kunnskaper og 
erfaringer, noen kan løses av dyktige 
frivillige med støtte av profesjonelle, 
andre krever førerkort for bil eller 
snøskuter, motorsagkurs osv., mens 
de mest krevende oppdragene trolig 
bare kan løses av profesjonelle med 
spesialutstyr.

Vidar Falck
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DNTS FRIVILLIGUNDERSØKELSE 
For å undersøke hvordan det står til blant DNTs frivillige ble det i mars gjennomført 
en undersøkelse hvor alle frivillige hadde anledningen til å svare. Det kom inn over 
500 besvarelser og denne responsen er meget viktig for administrasjonen.

Undersøkelsen viser at av DNTs frivillige er over 90 % svært fornøyde med å være 
frivillig i DNT Oslo og Omegn. Det sosiale miljøet er det viktigste argumentet for 
å være frivillig. 

Nesten all aktivitet i DNT Oslo og Omegn er avhengig av frivillig innsats. Rundt 2000 
frivillige bruker av sin fritid for å skape et godt tilbud til våre medlemmer: 
Stimerking, vedkløyving, vedlikeholdsarbeid, brubygging, turledelse og 
aktivitetsledelse - i marka, på fjorden og til fjells.

Nesten 50% som har besvart undersøkelsen, har vært frivillig i over 5 år.
Tross pandemien og dette spesielle året de frivillige har vært gjennom ønsker 85%  
å være like eller mer aktiv i tiden fremover.
Mange er svært aktive og er med lenge når de først blir frivillig. Mange av de frivillige 
ønsker flere kurs. Det å lære noe nytt er en viktig motivasjonsfaktor for mange.

Sosialt miljø og det å være ute i naturen topper listen over hvorfor man ønsker å være 
frivillig. 

Noen nøkkelfunn fra undersøkelsen blant de frivillige
56 % tok selv kontakt for å melde seg som frivillig. 
25 % ble med via en venn.
Nesten 50 % av våre frivillige har vært med i mer enn 5 år.
43 % deltar på 1-5 oppdrag per år.
30 % deltar på oppdrag ukentlig/månedlig.
85 % ønsker å være like eller mer aktiv fremover.
Sosialt miljø er for mange den viktigste motivasjonsfaktoren.
Totalt 55 % er menn, 45 % er kvinner.
Ca 70% er over 55 år.
90 % planlegger å delta på Førstehjelpskurs, GPS og Kart og kompasskurs.

DIGITALE SYSTEMER FOR FRIVILLIGE I  
DNT OSLO OG OMEGN 

Flere tekster fra DNT «sydd sammen» av Varder’n

Det er flere ulike digitale systemer i DNT som er relevante for frivillige.  
Her er en oversikt over de viktigste systemene.
 
Mobilise – DNTs nye frivilligsystem 
I 2021 lanserte DNT Oslo og Omegn et nytt frivilligsystem. Dette vil også flere  
DNT-foreninger etter hvert ta i bruk. 

Hvordan bruke det nye frivilligsystemet
Vi har lagt stor vekt på å utvikle et system som skal være enkelt å bruke. Det er 
også laget en online brukerveiledning som kan gi en grundig innføring i systemet. 
Veiledningen ligger i vårt e-læringssystem Motimate.  
For å bruke dette må du registrere deg via skjemaet:  bit.ly/3kWINF5

Det er viktig at alle frivillige i DNT Oslo og Omegn registrerer seg i systemet.  
Hvis du ikke har gjort det enda kan du gjøre det ved å følge denne lenken:  
dnt.mobilise.no/mobile/ 

Hvorfor skal du registrere deg? 
Systemet vil brukes til å sende meldinger, gi informasjon og oppdrag.  
På sikt vil trolig også flere funksjoner legges til i systemet. 
For at systemet skal fungere etter hensikten må alle frivillige være registrert. 
Personopplysninger lagres og håndteres i tråd med GDPR-regelverk. Systemet vil 
være et sikkert register hvor informasjon og historikk om de frivillige lagres. 

Alle aktive frivillige må registrere seg i det nye systemet, selv om dette er gjort 
i et gammelt register tidligere. 
DNT Oslo Omegn mener det er best om alle selv legger inn sin egen informa-
sjon. Dette sikrer korrekte data og at det er de som er aktive frivillige som blir 
registrert.

36 37



Et felles system vil også bidra til bedre og mer effektiv administrasjon av det 
frivillige arbeidet. Det er mange årsaker til at vi har behov for et frivilligsystem. 
Systemet er laget for at det skal være enklere å være frivillig i DNT. Vi vil sikre 
at alle frivillige får samme informasjon og mulighet til å søke på oppdrag og 
tilgjengelige kurs og samlinger. Som frivillig kan man selv bestemme hva man 
får tilgang til gjennom å fylle inn interesser i registreringsskjemaet.
 
Hva finner du i systemet? 

•	 Dugnadsmenyen når den hvert år er klar for påmelding

•	 Informasjon som gjelder alle frivillige i DNT Oslo og Omegn, og informasjon 
som er relevant for din rolle. Dette kan være instrukser, reiseregningsskjema, 
sjekklister etc. etc.

•	 Meldinger som tidligere ble sendt til deg pr e-post. Dette kan f.eks. være svar 
på en søknad om et oppdrag, orienteringer, invitasjoner til samlinger eller kurs. 

•	 Oppdrag som er relevante for deg. Dette kan være turlederoppdrag, dugnader, 
hyttevakt eller tilsyn. For de som har oppdrag er det i systemet man finner 
oversikt over tilgjengelige oppdrag, kontakt-person, hvilke oppdrag man har 
søkt på, fått avslag på, fått tildelt, samt hvem man skal på oppdrag sammen 
med.

 
Motimate – DNTs plattform for digitale kurs 
Dette er en portal hvor man finner ulike digitale kurs, som er relevante for deg 
som frivillig. Du får invitasjon til å laste ned app, bruker og passord. Appen er 
gratis og ligger både i appstore (iPhone) og i play butikk (android). For å logge 
på ditt Motispace bruker du DNT i feltet for organisasjon. Deretter logger du 
bare inn med epost og passord. 

Dersom du ønsker å bruke PC, kan du benytte denne lenken :
dnt.web.motimateapp.com

Har du problemer eller spørsmål kan du ta kontakt med DNT Oslo og Omegn  
frivillig.oslo@dnt.no. 

Min Profil 
Her finner du den informasjonen vi har registrert om deg. Alt av personlige opplys-
ninger er synkronisert med DNTs medlemssystem. Slik sikrer DNT at man har 
samme informasjon i begge systemer. Her finner du også hvilke aktiviteter du er 
registrert som frivillig i. Dette vil styre hvilke type oppdrag du kan få tilbud om  
å delta på.

Meldinger
Her vil kommunikasjonen mellom administrasjonen og deg som frivillig ligge. 
Meldinger som sendes deg legges her. Det er ikke forventet at du som frivillige til 
stadighet sjekker, derfor sendes et varsel på e-post eller SMS om at det er en ny 
melding til deg i systemet. Husk å sjekke innboksen med jevne mellomrom. 
Eksempler på meldinger kan være at det er lagt ut nye oppdrag som må bemannes, 
eller det kan være dialog om praktisk informasjon rundt et oppdrag du er tildelt.

Informasjon 
Her vil det ligge mer fast informasjon. For eksempel en frivilligveileder, eller 
informasjon om hva som kreves av kompetanse for å kunne bidra på de ulike 
aktivitetene.

Oppdrag
Dette er nok det menypunktet som er mest interessant. Det er her alle oppdrag 
legges. Her vil du finne alle ledige oppdrag innenfor de aktivitetene du er registrert 
med i systemet. Og du kan melde interesse for de oppdragene du har lyst å delta på. 
Det er gode søke- og filtreringsmuligheter slik at du lett finner de oppdragene som 
passer deg.

38 39



DUGNADSGRUPPA PÅ FACEBOOK
 

DNTs dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per november 2021 har 
gruppa 647 medlemmer og siden vår brukes til å dele bilder og opplevelser 
fra både turer og dugnader. 

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også 
en effektiv og enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. 

DUGNADSGRUPPA PÅ INTERNETT
 
Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du 
finne generell informasjon om Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som 
f.eks. vedtekter, div. dugnadsskjemaer, reiseregninger eller årsmøte dokumenter. 

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett:

1. Åpne internet
2. Skriv  dntoslo.no 

Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no. 
3. Klikk på Frivillig

4. Klikk på vardedugnad (du finner denne litt nede på siden, under  
Dugnader i fjellet
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STYRET OG VARAMEDLEMMER

Iva Klara Vignjevic 
Ikke på valg i år

Vidar Falck 
Valgt for 2 år 

Bjørn Miljeteig-Olsen 
Ikke på valg

Marit Aagaard 
Ikke på valg i år

Alf Fagersand 
Valgt for 2 år 

Kari Fiskaa 
Valgt for 2 år

Svein Erik Westerby, avslutter sine mange år i dugnadsgruppa. 
Han har vært med siden 1998, de fleste år som dugnadsleder. 
Dette har vært til stor glede både for ham selv og ikke minst for oss.

Helge Røed kom med i dugnadsgruppa i 2008 
og har vært OK på Hardangervidda vest siden 
2012. Alt har sin tid og nå takker han for seg 
som OK etter fantastiske år. Han vil overlate 
sitt store OK-arkiv og all sin kunnskap til den 
nye OK’en. Han vil fortsette i gruppa som 
dugnadsleder.

Marit og Niels Aagaard, medlem i dugnadsgruppa siden 2004 
og dugnadsledere i 5 år. De ønsker å fratre OK-jobben i Breheimen 
etter 10 år. Marit sitter i styret vårt, Niels er også alt-mulig-mann 
for DNT på hytter i marka. Begge vil fortsette som dugnadsledere 
og instruktører på vardekurs. To veldig aktive medlemmer hos oss.
 

Lise Kløw. Ny dugnadsleder fra 2022.  
Deltatt på flere hyttedugnader. Hyttevakt 
i 3 år, turleder i Nærturgruppa Oslo, turleder 
for barn i fjellet. Gleden over å gi folk gode 
opplevelser er drivkraften. 

Elin Rørvik. Ny dugnadsleder fra 2021.  
Hun tok vardekurs 2015 og har deltatt på dugnader  
siden den gang, noe hun elsker, flott kombo med  
å være ute i flott natur.
 

Tor-Erik Risberg, (uten bilde) er også ny dugnadsleder fra i år.

NYTT OM NAVN
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Referat fra årsmøtet i dugnadsgruppa 25. september 2021.

Møtet ble holdt på Sognefjellshytta og 45 medlemmer av dugnadsgruppa 
deltok.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Sak 2. Konstituering. Valg av ordstyrer
Leder av dugnadsgruppa, Iva Vignjevic, erklærte årsmøtet for åpnet. Ole Henrik 
Brekke ble valgt til ordstyrer og Lise Havik til sekretær. Thor Steinar Thorkildsen 
og Solveig Kristiansen ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 3. Årsmelding
Årsmeldingen ble lest opp av Ole Henrik Brekke. Det var anledning til å stille 
spørsmål underveis og det var kommentarer til følgende saker: 

Frivilligregisteret og medlemskap i dugnadsgruppa - det er slik at alle som 
ønsker å være aktive i foreningen må være registrert i frivilligregisteret. Det er  
en felles oversikt over alle grupper, med adresse, erfaring, kurs og aktiviteter  
i DNT-regi. Alle har muligheten til å være registrert i en eller flere grupper,  
og de som har vært med i dugnadsgruppa tidligere er fortsatt registrert der.  
Det som er nytt er at kontaktpersonen i foreningen må godkjenne de som ønsker 
å stå der. Kravet om at man skal være medlem i foreningen har derimot bortfalt, 
noe en del oppfatter som negativt. 

Dugnadskafe – det ble spurt om det kommer til å bli arrangert dugnadskafe 
igjen. Svein Barkenæs, som tidligere har vært med og arrangert kafeen, 
bekreftet at det er planer om gjenåpning.

Bruer – det rapporteres om tilstanden på bruer i fjellet og det følges opp 
i administrasjonen. 

Hjemmesiden for dugnadsgruppa – nettadresse står i alle utgaver av Varder’n.
Antall dugnadstimer i 2021 – tallet er foreløpig ikke beregnet.
Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 4. Økonomioversikt 2019
Budsjett/spillemidler – budsjettet for dugnadsgruppa er et rent 
driftsbudsjett som det bevilges penger til i foreningen. Spillemidler tildeles av 
Kulturdepartementet og er øremerket vardedugnadene i fjellet. Disse midlene 
føres som tilskudd og har ingenting med drift av dugnadsgruppa å gjøre.

Sak 5. Innkomne forslag
Det var ikke kommet noen forslag til årsmøtet. 

Styret opplyste at det var en feil i ordlyden i vedtektenes paragraf 10,2. 
kulepunkt. 

Gammel formulering: Styremedlemmer velges for to år om gangen, og slik at 
ett styremedlem er på valg hvert år.

Ny formulering: Styremedlemmer velges for to år om gangen, og slik at minst 
ett styremedlem er på valg hvert år.

Sak 6. Valg
Vibeke presenterte valgkomiteens innstilling. I styret var Vidar Falck, Kari Fiskaa 
og Alf Fagerstrand på valg. Alle hadde takket ja til en ny periode og ble valgt ved 
akklamasjon. 

I valgkomiteen var Helene Bugge på valg. Styret forespurte Lise Kløw som takket 
ja til perioden 2021 – 2024.

Oslo, …………………………………     …………………………………………………………………………….. 

Thor Steinar Thorkildsen    Solveig Kristiansen
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OMRÅDEKONTAKTER 2018/21
OMRÅDE NAVN ADRESSE TELEFON E-MAIL

Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 
2406 Elverum 

62 41 37 06
91 30 80 88

gunnar@vestby.as

Rondane/ 
Ringebu

Iva Klara  
Vignjevic

Strykenenga 26,  
2743 Harestua

91 72 80 55 ivaklara@gmail.com

Femundsmarka Siri Storrøsten Brydalen,
2500 Tynset

90 94 00 42 sstorro@online.no

Langsua Svein Barkenæs Vibesgt 25
0356 Oslo

91 36 95 18 svebark@gmail.com 

Jotunheimen øst Kari Alvim Ulsrudgt. 16 D,
0687 Oslo

45 50 26 35 karalvi@online.no

Jotunheimen vest Steinar Lauritzen Markus Thranesvei 8B
1470 Lørenskog

99 70 52 61 steinar.lauritzen
@icloud.com

Breheimen Niels Aagaard  

Marit Lindås 
Aagaard 

c/o Kristian Lindås, 
Åsmoen 11
2052 Jessheim

40 24 36 96 

93 22 77 08

nielsgunner 
@gmail.com 

maritlaa@gmail.com

Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3,  
3515 Hønefoss

92 28 66 29 o-hebre@online.no 

Hardangervidda 
øst 

Jan-Petter
Røisgaard

Nils Huusgt. 11
0482 Oslo

93 08 42 82 janpetter2
@gmail.com 

Hardangervidda 
vest 

Helge Røed Bjørndalsveien 38,  
4993 Sundebru 

90 86 80 01 helgroee@online.no 

STYRET I DUGNADSGRUPPA 2021/22
STYRET 

Iva Klara Vignjevic Strykenenga 26
2743 Harestua

91 72 80 55 ivaklara@gmail.com

Vidar Falck Nordåssløyfa 8,  
1251 Oslo

96 01 70 67 vidar_falck@wemail.no

Marit Aagaard c/o Kristian Lindås, 
Åsmoen 11,  
2052 Jessheim

93 22 77 08 maritlaa@gmail.com

Kari Fiskaa Golfstubben 10,  
0757 Oslo

97 61 24 42 karfi@online.no

VARAREPRESENTANTER 

Bjørn Miljeteig-Olsen St. Olavsgate 10A,  
2004 Lillestrøm

90 94 16 00 bmil@online.no 

Alf Fagersand Trandumveien 14,  
1940 Bjørkelangen

41 46 95 55 alfager144@live.no

REPRESENTANT FRA DRIFTAVDELINGEN  
I DNT OSLO OG OMEGN

Lise Havik Hestehagen 27 
1364 Nesbru

95 16 66 76
22 82 28 89

lise.havik@dntoslo.no
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VARDER’N ØNSKER ALLE  
EN FANTASTISK VINTER. 

VI TREFFES I 2022


