
   
 
 

DNT ung Oslos årsberetning 2015 

 

Årsberetning 2015 for DNT ung Oslo      

DNT ung Oslo skaper aktivitet for, med og av unge, med et eget ungt styre og egne 

aktivitetsutvalg.  DNT ung Oslos hovedmål er å få flere unge ut i naturen enten det er i 

nabolaget eller på fjellet, og sikre ung-til-ung læring gjennom unge instruktører og turledere. 

 

Fra «Topptur til Falketind» Foto Gaute Jensen 

Styrets arbeid 

Styrets hovedoppgaver er å følge opp organisasjonens strategi og økonomi, og ut ifra dette 

gjøre prioriteringer for satsinger som turlederutvikling, aktivitetstiltak og nye prosjekter.  

DNT ung Oslo har i 2015 hatt 8 styremøter, inkludert et styreseminar over en helg ved 

Fjellvang i Lillomarka. Styret har bestått av seks medlemmer, og to varamedlemmer. 

DNT ung Oslos styre, valgt ved årsmøte mars 2015 

Johanne Grue Reiten – Styreleder 

Stian Taraldset - Nestleder                Varamedlemmer:  

Siri Bjørklund                   Malcolm Taylor Hansen 

Helen Brustad Nilsen                             Aksel Brodin Arnesen 

David Møller 

Regine Mørk 

 

Friluftshus på Sørenga 

I 2015 har DNT ung Oslos styre vært særlig aktiv i prosjektarbeidet med et nytt Friluftshus 

på Sørenga. Dette er en storsatsning og et samarbeidsprosjekt med DNT Oslo og Omegn, der 

DNT ung Oslo har vært en veldig viktig pådriver for å få dette prosjektet i gang. Frluftshuset 

på Sørenga skal bli et aktivitetssenter midt i sentrum av Oslo, ti minutts gange fra 
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Jernbanetorget, og skal mellom annet informere om friluftsaktivitet du kan gjøre i og rundt 

Oslo. Sørenga vil bli en hjørnestein i utviklingen av et ungt, inkluderende og bynært 

friluftsliv i Oslo. To av DNT ung Oslo mest populære aktiviteter, kajakk og klatring, vil få 

særlig oppmerksomhet både gjennom gode muligheter for leie av og kursing i kajakk, og et 

eget buldrerom særlig rettet inn mot unge. Friluftshuset vil ha et eget samlingslokale der 

unge som er, og potensielt kan bli, interessert i friluftsliv kan møtes, bli inspirert, se film og 

høre foredrag, være aktive og ha det gøy! DNT ung Oslo vil legge betydelig vekt på å få til et 

sterkt frivillig miljø ute på Sørenga og skape aktivitet for, med og av unge. Friluftshuset vil 

også bli en viktig arena for inkluderingsarbeid og satsning på å nå ut til unge Oslo-boere 

som ikke vanligvis bruker friluftslivtilbudet.  

DNT ung Oslo har så langt bidratt med finansielle ressurser, særlig i oppstartfasen høsten 

2015, vært involvert i ansettelsesprosesser, idé- og byggutvikling og er representert i 

styringsgruppa for Sørenga ved organisasjonens fagsjef.  Prosjektet har fått en samlet støtte 

på kr 11 millioner fra GjensidigeStiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og Eivind Astrups 

Allmennyttige Stiftelse. Åpning av senteret er satt til 21.-22. mai 2016.  Det vil bli lagt ved et 

eget vedlegg med informasjon om prosjektet. 

Økonomi 

DNT ung Oslo har i 2015 hatt god og stabil økonomi, og har gått noe i overskudd i løpet av 

året. Høsten 2015 fikk organisasjonen godkjenning fra Oslo kommune ved Kulturetaten til å 

kunne overføre ubrukte midler, kr 450 000, fra 2014 til bruk i 2016. Disse midlene er 

øremerket bruk på frivillig aktivitet og utvikling på Sørenga. Kulturetaten gjennom 

«Tilskuddsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune» er den største 

bidragsyteren til DNT ung Oslos driftsbudsjett. Med bakgrunn i dette følger DNT ung Oslos 

administrasjon tett med på revideringen av retningslinjene i denne støtteordningen som vil 

være gjeldene fra og med 2017. DNT ung Oslo vil da få en reduksjon i støtten på opp til 50%, 

men administrasjonen har allerede over de siste to årene arbeidet for å sikre en myk 

overgang og en stabil økonomi videre også med endrede tildelingsvilkår. Dette har medført 

at organisasjonen de siste årene ikke har brukt opp alle støttemidlene, men betalt tilbake 

midler til Oslo kommune. Dette vil også skje etter 2015.  

Synlighetsarbeid 

Styret i DNT ung Oslo legger stor vekt på mer synlighet for organisasjonen og har i 2015 

ansatt en 50% stilling til å arbeide med utbedring av vår medlemskommunikasjon og med 

sikte mot en informasjonskampanje i 2016. Målet er at flere skal vite om friluftsliv- og 

turtilbudet unge har i DNT, særlig i DNT ung Oslo, og at vi gjennom bedre kommunikasjon 

også kan skape en bredere og mer variert medlemsmasse. Indirekte vil dette kunne skape 
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flere medlemmer, med hovedmålet er å få flere unge ut og interessert i friluftsliv, og gjøre 

det lettere å tørre å bli med på tur eller annen aktivitet. 

Stisykler til Gjendesheim 

Et av styrets hovedmål er å gi så mange unge som mulig sjansen til å være aktive og prøve 

ulike friluftsaktiviteter. Dette speiler seg i bredt aktivitetstilbud til gode priser takket være 

støtten organisasjonen får fra mellom annet Frifond. I 2015 har denne støtten, i sammen med 

bruk av egenkapital, gjort det mulig for organisasjonen å bidra til innkjøp av stisykler ved 

Gjendesheim som skal leies ut til gode ungdomspriser for DNT ung medlemmer. Dette er en 

ny satsing som en også ser igjen i DNT ung Oslos turprogram med stisykkel-kurs og 

stisykkelturer i 2016. 

 

Aktiviteter 

I 2015 har DNT ung Oslo til sammen hatt 99 arrangementer. Dette omfatter turer, kurs, 

Opptur, tirsdagsklatringer og forskjellige medlemssamlinger. Til sammen har vi hatt 2983 

deltakere (dette ekskluderer Opptur-arrangement som ikke er i Oslo, som DNT ung Oslo har 

bidratt til administrativt). I 2015 har tirsdagsklatringer hatt stor suksess med hele 644 

passeringer, og over hundre unike deltakere gjennom året som bidrar  veldig positivt til 

helheten i deltakerstatistikken. Kajakk-kursene har også vært til dels fulle og i juli ble det satt 

opp ekstra 3-timers introkurs for å gi et tilbud til de som sto på ventelister.  

DNT ung Oslos administrasjon arbeider fortsatt for å spre informasjon om det gode 

ungdomstilbudet på Markahytter i Oslo og Omegn, der DNT medlemmer som bor i Oslo og 

Akershus mellom 13-26 år betaler bare kr 50 per overnatting. Dette ser ut til å etablere seg 

som et stabilt og god brukt tilbud, som igjen sikrer DNT ung Oslos mål om egenaktivitet og 

et praktisk og godt tilbud til våre medlemmer. 

DNT ung Oslo skiller seg noe ut fra andre DNT ung foreninger, ved at mange aktive 

medlemmer er fra 21 år og oppover, i motsetning til mange andre som har sine mest aktive 

medlemmer fra 13-17 år. For å gi denne interessegruppen et større tilbud har vi i 2015 startet 

et samarbeid med DNT fjellsport Oslo, ved å gi frifondstøtte også til en stor del av 

aktivitetsprogrammet på fjellsport til deltakere mellom 18-26 år. Frifondstøtte er 

aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet, og går med til å gi reduserte priser på aktiviteter 

for ungdom opp til 26 år. Dette har gitt økt deltakelse på fjellsports aktiviteter og et langt 

bredere program til ungdomsvennlige priser for DNT ung Oslo. Støttede turer og kurs i regi 



   
 
 

DNT ung Oslos årsberetning 2015 

av fjellsport er nå også med i DNT ung Oslos eget turprogram som blir sendt ut til alle ung-

medlemmer i Oslo og Akershus. 

 

Fra turen «Toppturer i Jotunheimen – Smørstadbreen». Foto Sindre Thoresen Lønnes. 

Organiserte turer og kurs 

DNT ung Oslo har i 2015 hatt en marginal økning i antall deltakere fra 2981deltakere i 2014 

til 2983 deltakere i 2015. Innenfor denne totalsummer ser vi reduksjon i deltakere på vanlige 

turer, noe som også er naturlig med færre turer på programmet, samtidig som vi har en 

positiv økning på deltakere på tirsdagsklatring og flere deltakere på Opptur.  

I 2015 har organisasjonen hatt fortsatt positiv utvikling på klatring og kajakk, med god 

tilstrømning av nye unge deltakere. I turprogrammet er toppturer både på sommer og vinter 

blant det mest populære, mens BaseCamp ved Tungestølen i Luster fortsatt er det største og 

mest populære arrangementet DNT ung Oslo har. BaseCamp er en viktig rekrutteringsarena 

for flere aktive medlemmer og potensielle turledere.  

  

Sommerturlederkurs i Etnefjella    En deltaker legger fram kveldens turledertema. 

Foto Johanne Grue Reiten      
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Organisasjonens egen ungdomsorienterte turlederutdanning er en viktig investering, der 

unge lærer andre unge til å være trygge, dyktige og sosiale turleder på alle nivå. Dette 

arbeidet for og med unge turentusiaster er en del av DNT ung Oslos strategi. Vår satsning på 

turlederutdanning omfatter både vinterturlederkurs, sommerturlederkurs og grunnleggende 

turlederkurs. Vinterturlederkurs blir nå arrangert hvert andre år og kurset for 2016 går av 

stabelen i februar og mars. Sommerturlederkurset i 2015 fant sted i Etnefjella og deltakerne 

har blitt et godt bidrag til organisasjonens dyktige turlederstab. 

          

DNT ung Oslo har i 2015 også vært med på og bidratt til prosjekt og arrangement som:  

- Opptur, tur arrangement for 8.klassinger i for Oslo og Omegn  

- Kom-deg-ut-dagen vinter og høst 

- Marka24 med egen ungdomspost ved Kobberhaughytta 

- Villmarksmessa, med egne unge klatreinstruktører. 

- Ansatte-ressurser inn til DNTs utvikling av et bedre medlemssystem 

- Oppussing av Nydalshytta i Lillomarka for å gjøre den mer ungdomsvennlig, og 

bedre egnet mindre grupper og skoleklasser. 

- Skolebesøk på ulike videregående skoler for å skape blæst om turlederutdanningen 

vår og aktivitetsprogrammet. 

- Samarbeid med #Ruter om turer i Oslos parker og bruk av offentlig transport for å 

komme seg ut. 

 

Utvalgenes arbeid 

DNT ung Oslo har fire utvalg bestående av frivillige som bidrar til arbeidet med turprogram, 

klatring, kajakk og informasjonsarbeid. 

Turutvalget består av turentusiaster som arbeider for å skape turprogrammet og kommer 

med forslag til turer og kurs. Arbeidet blir i all hovedsak gjort på høsten da en både 

planlegger vinter- og sommerprogram for kommende år. Aktivitetsutvalget er med på å 

skape turer for, med og av unge i DNT. Arbeid med turprogrammet er en viktig del av DNT 

ung Oslos produktutvikling med tanke på hva vi tilbyr og hvilke type turer og arrangement 

vi tilbyr våre medlemmer. 

Infoutvalget består av engasjerte medlemmer som arbeider med tekst og fotografi. De er 

viktige aktører som gir innspill til og bidra til DNT ung Oslos arbeid med markedsføring og 

synlighet på sosiale medier som Facebook og Instagram. I 2015 er det startet opp med 
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reportasjeturer der utvalgsmedlemmer er med på turer og eller kurs for å kunne ta gode 

bilder og intervjue både deltakere og turledere. En klar satsning på bedre synlighet har også 

gitt bedre og tidligere påmelding til organisasjonens turer og kurs. Dette ser vi særlig ved at 

enkelte turer og kurs allerede er fullbookede opp til to måneder før de går av stabelen. 

 

 Infoutvalget dokumenterer «Vintersamling og årsmøte på Rjukan» i 2015. 

Klatreutvalget har fortsatt sine gode trend med et høyt antall deltakere på 

tirsdagsklatringene, noe som for alvor begynte i 2014. Dette synes vi er veldig morsomt og 

inspirerende! Vi har de siste årene fått en stor og aktiv instruktørgruppe, dette er engasjerte 

folk som fordeler oppdragene seg i mellom og gir klatrearbeidet vårt godt driv og utvikling. 

Klatreutvalget har en god bredde i instruktører både fordelt på kjønn og alder. I 2015 har 

Klatreutvalget også bidratt særlig med ideer og forslag til utvikling av et buldrerom ved 

Friluftshuset på Sørenga, og gjennomført to artige og vellykkede utendørs klatreturer. 

Kajakkutvalget bestående av våre dyktige kajakk-instruktører, bidro sterkt til et meget 

populært kajakktilbud, med kurs og utlån av kajakk fra vårt felles kajakksted på Langøyene. 

I alt hadde DNT ung Oslo 194 deltakere fordelt på fire 16-timers grunnkurs og 14 stk 3-

timers introkurs i løpet av sesongen mai til september. Kajakkutvalget har også bidratt på 

dugnader ved kajakklageret på Langøyene, og vært aktive instruktører på informasjonsdager 

ute på Sørenga våren 2015. 
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Statistikk for 2015 

Turer og kurs 

ÅR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall deltagere  
(eksl. tirsdagsklatring) 

639 702 722 754 654 844 725 

Antall arrangement 
(eksl. tirsdagsklatring) 

58 58 63 69 63 68 62 

Endring deltagere % 4,7 9,3 2,5 4,4 -15,3 29  -14,1 

 

Andre arrangement og konkrete satsninger 

Emne Antall 

arrangement 

Deltagere 

totalt 2014 

Kommentar 

Tirsdagsklatring 37 644  

Klatrekurs 6 34  

Uteklatring 2 19  

Kajakk intro 14 146 3 timer 

Kajakk grunnkurs 4 48 16 timer 

Oppfriskningskurs kajakk 1 7 2 timer 

Opptur i Oslo 1 1640  

Medlemsmøter 3 69 Årsmøte og 

nyttårsfest. 

idémyldring 

Grunnleggende 

turlederkurs  

2 24  

Sommerturlederkurs 1 13  

 

Medlemmer totalt i Oslo og Omegn 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall 9079 9324 9313 9621 10195 10215 11001 

% endring 10,1 2,7 -0,1 3,3 5,6 0,2 7,7% 
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Signert av DNT ung Oslos styre 

 

 

Johanne Grue Reiten                      Stian Taraldset                      Siri Bjørklund 

 

 

Helen Brustad Nilsen         David Møller     Regin Mørk 

 

 

Aksel Brodin         Malcolm Taylor Hansen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved 

Hanne Marte Furset 

Fagsjef – DNT ung Oslo 


