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★  dnt ble stiftet i 1868  
og er norges største  
friluftslivsorganisasjon.

★  dnts kjernevirksomhet er 
å legge til rette for gode 
turopplevelser for alle. 
Aktivitetene er skreddersydd 
for ulike målgrupper.

★  dnt ønsker at flest mulig 
skal få oppleve glede i
naturen, nå og i framtiden.

★  dnt har en sunn økonomi 
med medlemskontingenten 
som den største inntekts-
kilden.
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medlemmer i 57 medlemsforeninger

246 011

22 000

492
Kilometer 
merKede stier

dnt hytter

502 872

1 000 000

dugnadstimer

sidevisninger 
på ut.no

MedleMMene

dnts 57 MedleMsFoReninGeR

Årsmøte

dnts landsmøtednt ung landsmøte

dnt UnG lAndsstyRe lAndsstyRe dnt FJellsPoRt styRe

dnt fjellsport årsmøte

styRe

den Norske turistforening er en medlemsorganisasjon med et godt utviklet medlemsdemokrati. alle medlemmer inviteres til å delta 
på årsmøtene i medlemsforeningene. Hvert år avholdes landsmøte hvor representanter for medlemsforeningene møter med et antall 
representanter. dNt ung og dNt fjellsport har også egne landsmøter og årsmøter, og disse møter som observatører på landsmøtet. 
Her velges landsstyret, som styrer dNt sentralt mellom landsmøtene. landsstyret ansetter dNts generalsekretær. 

dnts organisasjonsstruKtur

dnts administrasjon

den Norske turistforening
er et forbund av 57 medlems
foreninger, representert i alle 
landsdeler og i de fleste byer
i Norge. dNt og medlems
foreningene skal stimulere  
til størst mulig aktivitet lokalt 
der medlemmene bor og  
i fjellområder landet rundt.

fra nord til sør

57
medlemsforeninger
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