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SAMMENDRAG

Dette veivalgsdokumentet drøfter og beskriver målom
rådene hele HT skal ha fokus på i perioden 2017–2019. 
Dokumentet blir presentert for årsmøtet og innspill vil 
bli tatt med i det videre arbeidet. Styret vil gjøre vedtak 
i første halvår 2017. Dokumentet er førende for lokal
lagenes egne veivalg, handlingsplaner og budsjetter. 
For HT vil dokumentet være forpliktende.

Dokumentet beskriver utviklingstrekk som vil kunne påvirke ar-
beidet i perioden 2017–2019. Dette handler blant annet om at 
flere barn og unge vokser opp uten norske turtradisjoner, vi blir 
flere eldre, og andre aktører tilbyr opplevelser der DNT og HT har 
vært enerådende. Flere konkurrerer om midler fra det offentlige 
og fra sponsorer, og brukerne er mer opptatt av kvalitet og service
innstilling enn før. Helsemyndighetene påpeker større forskjeller 
i aktivitetsnivå mellom de som driver fysisk aktivitet og de som er 
inaktive. Nærmiljøet er en viktig arena for fysisk aktivitet og 
foreningenes tilbud av hytter, ruter, turer og kurs må inspirere til 
dette. Samtidig er norsk natur under press, og klimaendringene 
er uforutsigbare. Folk forholder seg til sosiale medier og digital 
kommunikasjon på en annen måte enn for bare få år siden, og 
digital kommunikasjon vil bli enda viktigere i årene som kommer. 
Visjon, formålsparagraf og verdier videreføres.

Videre er HTs muligheter til å etterleve visjon og formålsparagraf 
innenfor de beskrevne samfunns- og klimamessige rammebetin-
gelsene beskrevet i dokumentet. Lokallagene er ulike og har 
dermed ulike muligheter, men organisasjonen som helhet står 
godt rustet for å møte fremtiden dersom vi arbeider målbevisst. 
I denne veivalgsperioden skal HT fokusere innsatsen mot følgende 
fem målområder:

Målområde 1: Medlemmer og potensielle medlemmer
Økt fokus på rekruttering og oppfølging av eksisterende med
lemmer.

Målområde 2: Tilbud
HT skal ha tilbud til ulike målgrupper og lokale aktiviteter i 
nærmiljøet for å stimulere til folkehelse. Hytte og rutetilbudet 
skal videreutvikles. I tillegg er utdanning og kompetanseheving 
sentralt i perioden.

Målområde 3: Naturforvaltning
HT skal bidra til å bevare friluftslivs, natur og kulturmiljø i 
skog, fjell og langs kysten.

Målområde 4: Organisasjon
De nye veivalgene stiller store krav til en velfungerende 
organisa sjon med et godt samspill mellom HT og lokallagene, 
samt mellom styre, administrasjon, komiteer og tillitsvalgte. 
Ressursene skal utnyttes godt, dugnadsånden tas vare på.

Myndighetenes krav til økt sikkerhet og rapportering skal inn
fris. Kompetanseoverføring og samarbeid mellom medlems-
foreningene blir stadig viktigere.

Målområde 5: Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet skal støtte de øvrige målområdene i 
veivalgsdokumentet. Kommunikasjonen skal bidra til å skaffe 
flere og engasjerte medlemmer, og synligjøre den samfunns-
messige betydningen av foreningens arbeid. Nye kommunikasjons
plattformer som mobile teknologier, nettbrett og sosiale medier 
skal brukes aktivt.

         Nærmiljø
blir en viktigere

     arena for fysisk aktivitet

Foto: Audhild Sannes
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2 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

HTs virksomhet påvirkes både positivt og negativt av trender og ut-
viklingstrekk i samfunnet. Analysen av disse ytre forutsetningene er 
vesentlige for HTs veivalg. Flere av trendene beskrevet i forrige vei
valgsdokument er fortsatt aktuelle. Analysen er basert på dokumen-
tasjon fra SSB og flere andre nasjonale trendanalyser og undersøkelser.

 2.1  BEFOLKNINGSUTVIKLING

2.1.1 BEFOLKNINGSVEKST OG ØKT INNVANDRING

Folketallet i Norge forventes å øke betydelig i tiårene som kom-
mer og vi vil oppleve økende urbanisering. Samtidig forventes 
det fortsatt høy innvandring. Tall fra SSB for 2016 viser at om 
lag 850 000 personer bosatt i Norge enten har innvandret selv 
(750 000), eller er født i Norge med innvandrerforeldre (150 
000). Til sammen utgjør disse gruppene i skrivende stund 16,3 
prosent av befolkningen (SSB).

Et mer flerkulturelt samfunn kan bety at det er flere barn og 
unge som vokser opp uten norsk turtradisjon, og at innvandrere 
vil utgjøre en stor potensiell brukergruppe.

Utfordring for HT:
Hvordan kan HT rekruttere nye medlemmer?
Hvordan kan HT bidra til å få med flere med annen etnisk bak-
grunn ut på tur?

2.1.2 FLERE ELDRE

Norge vil få en betydelig eldre befolkning i årene fremover. 
 Antall personer over 60 år vil øke fra 
1 120 000 i 2015 til 1 243 000 i 2020 i aldersgruppen 60–84 
(SSB). Veksten er en følge av etterkrigstidens store barnekull, 
innvandring og økende levealder. 
Eldre har bedre helse enn før. En betydelig andel av befolkningen 
vil dermed utgjøres av friske eldre.

Utfordring for HT:
Hvordan kan HT rekruttere og engasjere flere i alderen 60+ 
som ønsker en aktiv fritid?

 2.2  FLERE AKTØRER MED PARALLELLE TILBUD

2.2.1 STØRRE MARKED FOR AKTIVE OPPLEVELSER I FERIEN

Det ser ut til at flere ønsker å bruke feriene til å realisere sitt «sporty 
jeg». Et mer fleksibelt arbeidsliv gir flere muligheter til å ta flere og 
oftere ferier. Ferien er «alle opplevelsene du ikke rekker i hver
dagen», sykling, padleferier, fotturer, alpin og toppturer.

Vi ser et økende utvalg av ferieturer med natur og friluftslivsopp
levelser. Noen av disse er direkte konkurrenter til HT.

Utfordring for HT:
a)  Hvordan kan HT utnytte den økende interessen for opp

levelses-ferier til å få flere overnattinger og utvikle sine 
 aktivitetstilbud?

b)  Hvordan bør organisasjonene forholde seg til de øvrige ak-
tørene: bygge allianser, utvikle samarbeid eller gå i direkte 
konkurranse?

2.2.2 ØNSKE OM MER TILRETTELEGGING OG KVALITET

Folk stiller større krav enn tidligere til mer tilrettelegging og et 
tilbud mer tilpasset den enkeltes ønsker og behov, og man er 
mer opptatt av kvalitet og service. Folk er ikke nødvendigvis ute 
etter luksus, men mange jakter på de unike opplevelsene.

Det er klare utviklingstrekk som viser at folk lar seg motivere til 
å gå på egen hånd gjennom deltakelse i opplegg som telltur og 
andre topptur opplegg i regi av kommunene. DNTs SjekkUt kan 
bli HTs svar på dette. Utfordringen blir å skaffe ressurser til å 
gjøre dette skikkelig slik at DNT SjekkUT blir det mest fore-
trukne turopplegget på Haugalandet. Det er ikke usannsynlig at 
SjekkUT kommer til å generere mer aktivitet enn alle våre felles
turer og registrerte overnattinger til sammen.

Utfordring for HT:
Hvordan skal HTs tradisjonelle tilbud videreutvikles/endres for 
å møte fremtidens krav?

2.2.3 FLERE KONKURRERER OM EKSTERNE MIDLER

Mange konkurrerer om midler både fra det offentlige og fra 
sponsorer. Slike midler er viktige for delfinansiering av HTs 
virksomhet. Kommuner og interkommunale foretak er i tillegg til 
idretten noen av aktørene som får en stor andel av de offentlige 
midlene.

Utfordring for HT:
Hvordan kan HT få en større andel av offentlige midler og av 
sponsormidler?

 2.3   FOLKEHELSEUTFORDRINGER OG STØRRE 
FORSKJELLER

2.3.1 STØRRE FORSKJELL PÅ AKTIVE OG INAKTIVE

Helsemyndighetene peker på at Norge både sosialt, økonomisk 
og helsemessig er blitt et samfunn med større ulikheter. Blant 
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 annet ser vi en forskjell i helsetilstand mellom de som driver fysisk 
aktivitet og de som er inaktive. Mye tyder på at det er en økende 
andel mennesker som driver lite med fysisk aktivitet og dermed 
også friluftsliv. Flere unge enn før er overvektige, og livsstilssyk-
dommer øker. Internasjonale data slår fast at halvparten av be-
folkingen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. 

Samfunnet vil spare millioner ved å få flere i regelmessig fysisk 
aktivitet; på grunn av bedret fysisk og mental helse (Sintef).

Utfordring for HT:
Hvordan skal HT klare å få med seg flere ulike brukergrupper som 
krever et tilpasset lavterskeltilbud og samtidig være en attraktiv aktør 
for dem som krever mer spenstig og utfordrende aktiviteter?

2.3.2 ØKT FOKUS PÅ FOLKEHELSE

Med økende stressnivå i samfunnet vil flere søke etter ro og 
 aktiviteter som gir avbrekk og overskudd i hverdagen. Det for-
ventes at myndighetene vil legge stor vekt på å bedre generell 
folkehelse og livskvalitet i årene som kommer. Samhandlings-
reformen og ny folkehelselov understøtter dette. Alle sektorer i 
kommunene, ikke bare helsetjenesten, er nå ansvarlige for 
folkehelsearbeidet lokalt. Fylkeskommunene skal fremme og 
samordne folkehelsearbeidet mellom sentrale aktører i fylkene.

Utfordring for HT:
a)  Hvordan kan HT vise at friluftsliv er et godt bidrag til bedre 

folkehelse og bli en aktiv partner for myndighetene i folke-
helsearbeidet?

b)  Hvordan skal HT som organisasjon finne balansen mellom å 
være en forening med gode tilbud til medlemmene og sam-
tidig være en viktig folkehelsepartner for det offentlige?

2.3.3 NÆRMILJØ VIKTIGERE ARENA FOR FYSISK AKTIVITET

Friluftsliv er grunnleggende for å ta vare på en god helse. Det nære 
og kortreiste tilbudet om naturopplevelser står dermed sentralt.

Utfordring for HT:
Hvordan kan HT bli en mer sentral og attraktiv aktør for til-
rettelegging av det daglige friluftslivet i nærmiljøet der folk bor?

 2.4    MILJØUTFORDRINGER OG  
KLIMABEVISSTHET

2.4.1 NORSK NATUR UNDER PRESS

Friluftslivsområder både i nærområdene til byene, bygdene, 
på fjellet og ved kysten er truet av ulike utbygginger. For å 

produsere mer fornybar energi ved hjelp av vind og vannkraft, 
bygges viktige deler av norsk natur ned. Det er politisk  aksept 
for slik utbygging fordi den anses å være nødvendig for å 
 redusere de menneske-skapte klimagassutslippene. Også 
motorisert ferdsel i utmark er en stor og økende utfordring 
flere steder.

Utfordring for HT:
a)  Hvordan kan HT arbeide slik at brukerne fortsatt skal få 

 tilgang til «urørt natur»?

b)  Hvordan kan HT bidra til å forhindre at det unike kyst og 
fjordlandskapet industrialiseres?

c)  Hvordan kan HT bruke sin posisjon til å styrke oppslutningen 
om naturvern?

2.4.2 RESSURSFORBRUK I EGEN VIRKSOMHET

Kloden vår synes nå å gå gjennom en endring i klimaet som er 
menneskeskapt.  Mange samfunns- og fritidsstrender peker like-
vel i retning av en stadig høyere ressursbruk og økende klima
belastning.

Klimaendringene kan utgjøre en trussel mot de fremtidige mulig
hetene for å drive friluftsliv og gir behov for å gjennomføre klima-
tiltak i vår egen virksomhet.

Utfordring for HT:
a)  Hvordan kan HT bidra til å øke miljøvennlig adferd og endre 

verdier og holdninger?

b)  Hvordan kan HT bidra til at økt friluftslivsaktivitet skjer på 
en bærekraftig måte?

c)  Hvilke praktiske grep må HT selv ta i forhold til egen 
drift?

2.4.3 FRILUFTSLIV OG KLIMATILPASNING

Klimaendringene og mer ustabilt vær utgjør en trussel mot vår 
natur og kulturarv. I Norge forventes det blant annet en økning 
i årsmiddeltemperaturen, mer nedbør i årsgjennomsnitt, en økning 
i vekstsesongen, snøfattige vintre, endringer i skredrisikoen og 
en stigning av havnivået.

Usikkerhet rundt omfanget og de regionale variasjonene vil 
være store. Uansett vil det innebære endringer i besøk og 
ferdsels mønstre, noe som kan gi betydelige utslag for våre hytte 
og turområder.

Utfordring for HT:
Hvilke grep må HT ta for å møte disse utfordringene?
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 2.5    ØKTE KRAV TIL PROFESJONALISERING, 
SIKKERHET OG SERTIFISERING

Det er økende krav til profesjonalisering innenfor både hytte-
drift og tur og kursaktivitet. Kravene kommer fra medlemmene, 
turdeltakere, organisasjoner, forsikringsselskap og myndighet-
er. Kravet til arrangørenes kvalitetssikring, dokumentasjon og 
sertifisering blir stadig mer krevende å følge opp, og det er 
grunn til vente flere krav fra myndighetene i fremtiden. Det blir 
dermed mer krevende å drive en turistforening, og i noen grad 
må man regne med å ha behov for spesialisert kompetanse, som 
igjen vil føre til flere ansatte.

Utfordring for HT:
Hvilke grep må HT ta for å møte disse utfordringene?

 2.6  UTVIKLINGSTREKK – KOMMUNIKASJON

2.6.1 FORVENTNING TIL AT TILBUDET FINNES PÅ NETT

Digitale medier er nå de viktigste kanalene for å finne frem til 
ferie- og fritidsopplevelser. Man kan lettere målrette tilbudet 
slik at brukerne finner de tilbud som passer best. Alle tilbud må 
i dag finnes på Internett, og det bør legges til rette for forhånds-
bestilling. Samtidig må vi ta vare på fleksibilitet og frihet i tråd 
med vår tradisjon.

Måten vi kommuniserer på kommer til å endre seg. Dagens løs-
ninger er ikke gode nok for fremtiden. De fungerer når vi kom-
muniserer til «menigheten», men ikke hvis vi ønsker å nå ut til 
flere. For 20 år siden bladde medlemmene i en bok (Til fots) når 
de skulle planlegge en tur, for 10 år siden gikk de på internett for 
å se etter hytter og ruter de kunne gå. I årene som kommer vil 
vi, i tillegg til gode internett sider, i større grad måtte fortelle 
folk hvor de skal gå.

Utfordring for HT:
Hvordan utnytter vi de digitale mulighetene slik at tilbudet vårt 
framstår som attraktivt og er best mulig tilgjengelig?

2.6.2 NYE MEDIELØSNINGER

Sosiale medier har på kort tid blitt veldig populære, bruker
generert innhold på internett vokser i volum, og trykte magasiner 

legges ned. Mobile applikasjoner knyttes mot sosiale medier i 
utallige tjenester. 

Nye medier gjør det også mulig å bygge sterke interessefelles
skap og mobilisere folk til innsats i viktige saker. Koblingen 
 mellom den fysiske og den virtuelle verden blir sterkere, og 
 mobilen er kanskje fremtidens viktigste personlige redskap. De 
nye sosiale kanalene blir dermed attraktive for dialog og kontakt 
med HTs brukere. 

Utfordring for HT:
Dette krever kompetanse som vi ikke ser at HT har i dag og vil 
være en av de mest krevende utfordringene i neste veivalgsperiode. 
Hvordan skal HT utvikle potensialet i nye medier?

2.6.3 DIGITAL ERSTATTER TRYKT KOMMUNIKASJON

HT bruker i dag store ressurser på trykt blad/brosjyrer, vi bruker 
fortsatt store summer på annonsering i trykte medier. Kan vi bruke 
de pengene bedre? Portokostnader for utsending av trykksaker øker 
kraftig. Dette kan få store konsekvenser for tradisjonelle utsen-
delser fra HT og øker vektleggingen av elektronisk distribusjon.

Utfordringer for HT:
Hvordan bør HT balansere kommunikasjonen mellom digitale 
og trykte medier?

2.7 INTERNASJONAL FINANSIELL URO

Vi ser nå en betydelig internasjonal finansiell uro. Konsekvensene 
av uroen er vanskelig å forutse.  Det kan for eksempel bli større 
rift om sponsormidler, og det relativt rimelige fritidstilbudet 
DNT tilbyr kan bli mer attraktivt. Økonomisk utrygghet over tid 
kan gjøre folk generelt mer forsiktige med sin pengebruk.

Utfordring for HT:
a)  Hvordan kan vi sikre at HT tilbyr et tilstrekkelig rimelig og 

konkurransedyktig alternativ slik at medlemskapet oppleves 
som attraktivt og at de friluftslivsverdier som HT og DNT rep-
resenterer blir tillagt økt vekt hos folk flest i urolige tider?

b)  Hvordan kan vi i HT forberede oss på tøffere økonomiske 
rammebetingelser, både for medlemmene og for organisa
sjonen?

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER
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HTs STYRKER OG SVAKHETER3

 3.1  HTs STYRKER

•  HT har et godt omdømme og høy troverdighet
  Undersøkelser viser at DNT, og dermed HT, er den natur og 

friluftslivsorganisasjonen som har størst tillit i befolkningen 
generelt. Medlemmenes totalinntrykk av organisasjonen er 
meget bra. Medlemmene er godt fornøyd med vårt tilbud. 
Signaler fra offentlige myndigheter lokalt, regionalt og sentralt 
tyder på at vi også der har høy troverdighet.

•   HT og DNT har et stort og variert hytte og rutenett i fjellet 
og er i ferd med å få et hytte og rutenett langs kysten

•   HT har et bredt aktivitetstilbud og et stort nettverk av 
turledere og instruktører

  HT og DNT er den største tur og kursarrangøren i landet og 
har mange godt kvalifiserte turledere og instruktører. HT og 
DNT er en sentral aktør i norsk fjellsportmiljø og bidrar aktivt 
til trygg ferdsel i fjellet og i arbeidet med å utvikle standarder 
for utdanning.

•   HTs tilbud bidrar til bedre helse i befolkningen
  Hele 80 prosent av befolkningen oppgir friluftsliv som sin 

viktigste aktivitet.

•  HT har en god dugnadsånd
  Dugnad er en av HTs bærebjelker. De senere årene har volu-

met av dugnadsaktivitetene i foreningen økt. Mange ønsker 
å gjøre en frivillig innsats for HT.

•  HT har sterk profil og tydelige verdier
  MMIs sponsorbarometer har vurdert DNTs, og dermed også 

HTs, verdi for sponsorer som svært høy.

•  HT skaper engasjement for natur, kultur og verdier
  HT har stor evne til å spre friluftslivsinteresse, og til å opp

rettholde viktige og grunnleggende verdier i sitt område.

•  HT er en profilert aktør
  HT har hatt en jevnt økende medieprofilering. Analyser viser 

at vi er en av organisasjonene på Haugalandet som har mest 
medieomtale. Omtalen er nesten utelukkende positiv.

 

 3.2   HTs FORBEDRINSPOTENSIALE

•  Terskelen for nye brukere oppfattes som for høy
  Mange oppfatter terskelen for å ta fjellet i bruk som for høy. Til 

tross for økt satsing på barn og barnefamilier er det mange som 
mener at tilretteleggingen for disse ikke er god nok. Rutene kan 
være for lange, og mange mangler kunnskap om fjellvett.

•  HTtilbudet er for lite utviklet i nærområdene
  De aller fleste forbinder HT med røde Ter og turer i fjellet. 

HT er mer synlig i nærområdene enn tidligere, men det er 
fortsatt behov for flere hytter, flere HTstier og arrangement-
er nær der folk bor.

•   HTs posisjon som aktør i det helsefremmende arbeidet 
er fortsatt for dårlig utnyttet og kommunisert

  Tilbudet til folk med funksjonsnedsettelser er for dårlig. 
Det ligger et stort potensial i samarbeid med kommuner og 
fylkeskommuner, med andre frivillige organisasjoner og med 
næringslivet.

•   HTs rolle som aktør innen det naturbaserte  
reiselivet er ikke tydelig nok

  Målt i antall hytter, overnattingsdøgn og ulike aktiviteter 
er HTs rolle som reiselivsaktør betydelig, men lite kjent. 
Gjennomgående lav utnyttelsesgrad gjør at det her ligger et 
stort potensial.

•  Færre overnattinger på hyttene om vinteren
  Det er dårligere kjennskap til vinterfjellet, det er mangel på 

turledere, spesielt for ungdom, og mediefokusering på 
farene i fjellet er til tider for stor. Vårt rutenett er ikke vinter
merket.

•  HTs ungdoms og fjellsporttilbud er lite kjent
  HT har et godt aktivitetstilbud i ungdoms og fjellsportgrup-

pene som ikke kommuniseres godt nok utad.

•   Lokallagene har ikke gode nok barne og ungdoms
tilbud, eller de har få arrangementer.

•   Mange hytter er for dårlig tilrettelagt for  
hunder og hundeeiere

  15 prosent av medlemmene har hund. Mange hundeeiere 
oppfatter fortsatt HT og DNT som hundefiendtlig.

• Profesjonaliseringskrav utfordrer dugnad
  Høyere krav til profesjonalisering setter dugnaden på prøve. 

Det kan bli mer krevende å løse tradisjonelle oppgaver kun 
ved hjelp av frivillig innsats.

• Samhandlingen internt i DNT er for svak
  Det er fortsatt for lite samhandling medlemsforeningene 

imellom og mot DNT sentralt.

•   Ressurstilgangen til HT er for liten i forhold til  
de oppgaver vi står overfor

  Mulighetene for å hente inn midler fra offentlig og privat 
sektor kan utnyttes bedre.
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• Internett og sosiale medier

Det er ujevn kompetanse og bruk av internett og sosiale medier 
i organisasjonen.

HTs VISJON:

«NATUROPPLEVELSER FOR LIVET»
HTs overordnede mål er å formidle friluftslivets mulig heter til å realisere drømmer, til 
å oppleve ro, stillhet, natur, glede, utfordring, begeistring, undring, livsmot, bedre 
helse, samhold og tro på en bærekraftig fremtid. De gode mulighetene for å drive det 
enkle friluftslivet i Norge vil vi kunne bevare og utnytte hvis vi gjør de riktige grepene.
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VISJON OG VERDIER4

Eksisterende visjon, formål og verdier videreføres.

 4.1  HTS FORMÅLSPARAGRAF

HTs formålsparagraf er styrende for virksomheten.

«HT SKAL ARBEIDE FOR ET ENKELT, AKTIVT, ALLSIDIG 
OG NATURVENNLIG FRILUFTSLIV, OG FOR SIKRING 
AV FRILUFTSLIVETS NATUR OG KULTURGRUNNLAG»

 4.2  HTS POSISJONERING

–    HT skal være helårs tilbyder av naturopplevelser og det 
naturlige valget for turer der folk bor.

–    Hytte og rutenettet er, og skal være, hjørnesteinen i HT.

–    HTs rolle som turekspert skal kommuniseres tydelig.

–    HT skal fortsette å styrke sin samfunnsrolle når det gjelder 
folkehelse, både som medlemsforening og som samar-
beidspartner for det offentlige.

–    HT skal styrke arbeidet med å ta vare på attraktive natur  
og friluftslivsområder.

 4.3  HTS VERDIER

HTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Verdiene skal 
prege arbeidet, samhandling og kommunikasjonen med andre i 
og utenfor organisasjonen, leverandører og samarbeidspartnere. 
Verdiene skal prege det daglige arbeidet. De kan lett huskes ved 
at forbokstavene blir til STIEN. Verdiene er:

SPENNENDE OG SPENSTIG
HT skal gi utfordrende opplevelser i natur gjennom stimulerende 
tilbud som er tilpasset behovet hver enkelt av oss har til å oppleve 
glede, begeistring og lykke. HT skal utfordre medlemmene med 
hensyn til den enkeltes ferdighets og aktivitetsnivå. Uansett alder, 
interesser og fysisk nivå, skal HT kunne tilby aktiviteter som er 
tilrettelagt på naturens premisser, er ikkemotoriserte og basert 
på egne krefter. Spenning blir spesielt viktig i arbeidet med å en-
gasjere ungdommen i friluftsaktiviteter.

TROVERDIG
HTs ambassadører skal framstå som ærlige og ordentlige over-
for medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og andre in-
teressenter, og virksomheten skal skape tillit. I hele virksom-
heten skal trygghet og kvalitet være i fokus.

INKLUDERENDE
HT skal ha et turtilbud der alle skal føle seg velkomne. Spesielt 
vil det være viktig å legge til rette for grupper som i dag ikke er 
kjent med tilbudet. Det betyr også at alle ledd i organisasjonen 
skal ta godt vare på medlemmer og samarbeidspartnere. Medlem-
mene i HT skal oppleve en organisasjon hvor de deler på de 
gode opplevelsene i naturen. Foreningens arbeid skal være 
basert på medlemmenes frivillige innsats. Dugnadsarbeid er 
bærebjelken i HT.

ENKELT OG EKTE
Vi skal bidra til å gjøre det lett for folk å bruke naturen og å opp
leve den ekte gleden ved det enkle friluftslivet. Tilbudene skal 
ha en nøktern, kvalitetsmessig god standard med vekt på trivsel 
og atmosfære på hyttene. De kan være differensiert når det 
gjelder tilrettelegging og tilbud.

NATURVENNLIG
HTs tilrettelegging skal være preget av varsomhet med tanke på 
naturmiljøet med beskjeden ressursbruk, og driften skal være 
miljøvennlig. HT skal arbeide for å redusere utslippene fra egen 
virksomhet, og utøve ekstra varsomhet i sårbare områder. 
Aktivi tetene skal baseres på en helhetlig naturforståelse og at 
naturens tålegrenser ikke overskrides. HT skal fremme opplevelser 
på naturens egne premisser.
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         HT skal være til for alle. Flest mulig skal 
kunne bruke våre stier, hytter og aktiviteter.
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5 VEIVALG, MÅLOMRÅDER OG
PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER

Veivalgene våre er førende for våre prioriteringer og handlinger, 
og de har konsekvenser for hvordan vi vil bli oppfattet. I det 
følgende beskrives de målområdene der HT vil ha en spesiell 
innsats i veivalgsperioden. Innenfor hvert målområde konkreti-
seres ett eller flere konkrete mål, og konsekvenser for HT. 

 5.1   MÅLOMRÅDE 1: MEDLEMMER OG  
POTENSIELLE MEDLEMMER

HT skal være til for alle og vi trenger mer mangfold. Flest mulig 
skal kunne bruke våre stier, hytter, arrangementer og aktivi
teter. Tilpasninger av våre tilbud til ulike brukergrupper vil 
være nødvendig. I et folkehelseperspektiv er det nødvendig i 
større grad enn før å henvende oss til alle aldersgrupper, til 
inaktive og nye målgrupper, for å nå alle de som ikke allerede er 
aktive brukere av HTs tilbud.

5.1.1 MÅL FOR PERIODEN

•   HTs totale medlemstall passerer 7500. Videreføre samme gjen-
nomsnittlige økning som fra 2013 (5214) til 2016 (6395). Fra 5,57 
% av befolkningen på Haugalandet 31.12.2016 til 6 % pr. 31.12.2019.

  Det skal være aktivitet i alle kommuner. Det er et mål å opp-
rette et nytt lokalt turlag i perioden.

•   HT og lokallagene skal ha tilbud for barn (Barnas Turlag). 
Det skal opprettes ett nytt lokalt Barnas Turlag.

•   HT og lokallagene bør tilrettelegge tilbud for ungdom (HTung).
•   HT skal ha tilbud nær folks bosted.
•   HT skal ha egne tilbud for gruppen 60+.
•   Det skal legges vekt på å inkludere personer med funksjons

nedsettelser.
•   Det skal legges vekt på å inkludere innvandrere.

HT skal henvende seg både til eksisterende medlemmer (lojalitet) 
og til de som ikke er medlemmer (nyrekruttering). Forholdet 
mellom rekruttering og frafall i DNT er omlag 90 prosent lojale 
og 10 prosent frafall hvert år.

5.1.2 LOJALITET

Kvalitet, tilfredshet og omdømme er sentrale kriterier for å bygge 
lojalitet og identitet. Undersøkelser viser at den viktigste faktor 
for å velge medlemskap er adgangen til å benytte hyttene til 
gunstig pris, men mange legger også vekt på de generelle tilbud 
som medlemsblad, nettjenester, årbok, naturvernarbeid og til-
rettelegging gjennom stirydding og merking.

5.1.3 REKRUTTERING

For å melde seg inn i en forening er det avgjørende at det gir 
noen fordeler. En fordel kan være rabatterte priser, men det kan 

også være mulighet til å delta på spennende aktiviteter etc. Rabatt 
på hytteovernattinger er fortsatt den viktigste årsaken til at nye 
melder seg inn.

5.1.4 KONSEKVENSER FOR HT

•   Ha mer direkte kontakt med medlemmene, ikke minst 
gjennom elektroniske medier.

•   Målrettet rekruttering, gjerne gjennom samarbeid med andre 
aktører (det offentlige, skoleverket, andre frivillige organisa
sjoner og bedrifter).

•   Ha tilbud til alle målgrupper; både fellesturer, hytter etc.
•   Ha fokus på rekruttering på alle arenaer og være spesielt aktive 

med rekruttering på åpne arrangement som f.eks. «Kom deg 
utdagen».

•   Være til stede i lokalmiljøet og rekruttere der folk er. 
•   Ha et hytte og rutetilbud nær der folk bor.
•   Tilby ulik pris på turer og arrangementer for medlemmer og 

ikke-medlemmer.
•   Tydelig kommunisere fordelene ved å være medlem.
•   Samle inn epostadresser for effektiv markedskommunikasjon.
•   Ha personlig og oppsøkende kontakt med medlemmene.
•   Drive medlemsverving.
•   Gjøre tiltak for å forhindre frafall blant medlemmene mellom 

12 og 19 år.

 5.2  MÅLOMRÅDE 2: TILBUD

HTs arrangementer, aktiviteter, hytter og stier skal være første-
valget når folk skal på tur. HT legger til rette for at alle skal få 
naturopplevelser for livet. Vårt tradisjonelle grunntilbud vil 
også i den kommende veivalgsperioden være omfattende og 
variert og vil bidra til å fremme folkehelsen. Vi skal fortsatt være 
den ledende tureksperten.

HT kan på ett eller annet tidspunkt måtte ta et valg om en skal 
fortsette å bruke ressurser på å opprettholde en turaktivitet som 
treffer relativt få andel av våre medlemmer, og heller bruke res-
surser på å få folk i aktivitet på egenhånd gjennom turopplegg 
og utbedring av stinett og hytter.

5.2.1  MÅL FOR PERIODEN 

•   15 000 overnattinger (økning på 3850 fra 2016 hvor av 3000 
er overnattinger på nye prosjekter)

•   100 fellesturer med 2500 deltakere
•   30 arrangementer for barn med 2500 deltakere
•   15 arrangementer for ungdom med 300 deltakere
•   15 fjellsportarrangementer med 300 deltakere
•   25 seniorturer med 500 deltakere
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•  50 folkehelseturer med 2000 deltakere
•   5 000 deltakere på Sjekk UT
•   Friluftslivets dag med 4 000 deltakere
•   Haugesund på langs med 2500 deltakere
•   20 000 dugnadstimer

5.2.2 HYTTER OG RUTER

HT skal fortsatt ha fokus på hytter og ruter og fremheve hyttetil 
hyttekonseptet, samt merking av stier og løyper. HT vil i peri-
oden prioritere kystbasert friluftsliv ved å satse på overnat-
tingssteder langs kysten nært der folk bor. HT vil arbeide for en 
kontinuerlig utvidelse, fornyelse og vedlikehold av rute og 
hyttetilbudet.  HT vil i perioden starte en prosess med mål om 
alternative ruter/hytter i Ytre Etnefjellene der en søker å unngå 

områder med økende motorisert ferdsel. HT vil, i samarbeid 
med andre DNT foreninger, i perioden undersøke mulighetene 
for et prosjekt med mål om å skaffe tilfredsstillende rent vann til 
hyttene ved brønnboring.

HT vil øke fokuset på gjennomgående turforslag mellom Sauda 
og Etne, som starter og slutter ved offentligvei med bussforbin-
delse. For at dette skal bli mulig må merkingen i noen tilfeller 
forlenges eller legges om. I noen tilfeller kreves det en betydelig 
innsats på forbedring av stien.

I tillegg må det synliggjøres at hyttene også er viktige som selv
stendige turmål og som base for turmål i omegn. Sammen med 
DNT utvikle digitale betalingsløsninger. HT skal tilby et hyggelig, 
vennlig og inkluderende tilbud gjennom hytter med særpreg og 

VEIVALG, MÅLOMRÅDER OG PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER

HTs utdanninger
        skal ha høy kvalitet.
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kvalitet, hyggelig vertskap, god mottakelse for alle og en opplevelse 
av å være inkludert. Disse er spesielt viktige for førstegangs
vandrerne.

5.2.3  FELLESTURER, KURS OG ANDRE ARRANGEMENT

HT vil både fokusere på tradisjonelle fellesturer, kurs og på ut-
vikling av nye tilbud for alle aldersgrupper som for eksempel Sjekk
UT. Sammen med det store lokale turtilbudet er de nasjonale tur
dagene som Friluftslivets Dag i Djupadalen attraktive rekrutterings og 
profileringsarrangementer. Videreutvikle «Haugesund På Langs» 
som den viktigste lokale turbegivenheten. Videreutvikle Friluftsliv 
for alle (FFA) til nye grupper som innvandrere osv.

5.2.4 HELÅRS TILBYDER

HT skal oppfattes som helårs tilbyder av både korte lokale turer 
med lav terskel for deltakelse og fysisk krevende og utfordrende 
turer og aktiviteter.

 5.2.5  LOKALE TURGRUPPER

I veivalgsperioden skal HT ha en økt satsing på lokale aktiviteter, 
lokale turgruppemiljø og tilrettelegging i nærmiljøet der folk bor. 
Dette vil bidra til nyrekruttering, sosialt fellesskap og bekrefte HT 
som en vesentlig bidragsyter til bedre folkehelse. Lokale grupper 
som Barnas Turlag, HT ung, HT fjellsport, HT senior og even-
tuelt andre grupper bidrar til å skape lokal tilhørighet til HT og 
lokallagene.

5.2.6 TURLEDER OG INSTRUKTØRUTDANNING

HTs utdanninger skal ha høy kvalitet og videreutvikles i tråd med 
endrede behov og krav både fra det offentlige, samfunnet generelt 
og fra medlemmene. Vi må sørge for kontinuerlig rekruttering 
samt videreutvikling av turledere og instruktører. Skape et 
attraktivt miljø ved å invitere turledere til egne arrangementer 
med mål om å øke kunnskapen/statusen til disse. 

5.2.7 SIKKERHET OG BEREDSKAP I HELE HT

HT skal i denne veivalgsperioden ha sikkerhet og beredskap i 
fokus. DNTs nasjonale maler skal videreutvikles i tråd med of-
fentlige krav og samfunnets behov. Det skal være høy bevissthet 
rundt sikkerhet i hele organisasjonen.

5.2.8 KONSEKVENSER FOR HT

•   Opprettholde hytter og ruter med god kvalitet i fjellet, og 
videreutvikle tilbudet i nærområdet og langs kysten.

•   Utnytte hyttene bedre etter hvilke muligheter og utfordringer 
som ligger til de enkelte hyttene.

•   Ta i bruk applikasjonen Sjekk UT som HTs foretrukne system 
for turpostregistrering.

•   Arrangeres fellesturer og ferskingkurs for alle aktuelle målgrupper.
•   Arrangere målrettede turer basert på vanskelighetsgrad, alder 

og nivå på deltakeren..
•   Etablere «klassikerruter» knyttet til hyttene.
•   Samordne felles navnebruk i hele DNT på samme type turer/

arrangement, noe som er avgjørende for målrettet og effektiv 
kommunikasjon til media og på nettsidene.

•   Utdanne nye turledere og instruktører i tråd med DNTs 
standarder og ta vare på dem vi har.

•   Inngå partnerskap/samarbeid med kommuner/fylkeskom-
muner, andre frivillige organisasjoner og lokale bedrifter for 
å rekruttere nye brukere.

•   Ha høy bevissthet rundt sikkerhet i egen virksomhet og følge 
offentlige krav og anbefalinger fra DNT sentralt og fra Norsk 
Fjellsportforum (NF)

 5.3  MÅLOMRÅDE 3: NATURFORVALTNING

HT skal aktivt arbeide for at friluftslivets natur og kulturgrunnlag 
i skogen, på fjellet og langs kysten ivaretas. Samtidig må land
skapets egenverdi verdsettes høyere.

5.3.1 OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV

Å bevare attraktive områder for friluftsliv er krevende. Hensyn til 
økonomi og lokal selvbestemmelse vektlegges politisk og skaper ut-
fordringer, men også noen muligheter. Naturinngrep som foretas 
 innen energisektoren (vind, vann og nett) dominerer nå, og det krever 
et særlig engasjement av HT. Det foreligger et stort antall planer for 
utbygging av vind og vannkraft. Dette går spesielt ut over kvalitetene 
i kyst og fjordlandskapet og viktige turområder tilknyttet disse.

En sentral oppgave blir å påvirke hvordan beslutninger fattes, 
slik at det blir lagt mer vekt på naturkvaliteter og landskapsver-
dier. Dette skjer ikke i tilstrekkelig grad i dag. Vi ser også at fag-
myndigheten og fagmiljøer for natur og friluftsliv til en viss grad 
er satt på sidelinjen. Landskapets betydning for friluftslivet må 
synliggjøres for befolkningen og for myndigheter. Det er også 
viktig å fokusere på at naturområder nær byer og tettsteder får 
økende betydning for folkehelsen.

5.3.2 BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV

Et bærekraftig friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning 
som reduserer forbruk av energi og naturressurser, og som er 
basert på fornybare energikilder. Et bærekraftig friluftsliv videre
fører det beste i norsk friluftslivstradisjon på nye og spennende 

VEIVALG, MÅLOMRÅDER OG PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER
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måter. Som en troverdig aktør i klimaarbeidet må HT ta ansvar 
for å forme nye trender og ta fremtidsrettede, nytenkende og 
nødvendige initiativ. Klimahensyn må derfor integreres i hele 
organisasjonens arbeid.

5.3.3 SIKRE VILKÅRENE FOR STILLHET I NATUREN

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er 
viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og av-
kopling i friluft. Det er viktig å ta vare på uberørt og uforstyr-
ret natur, som fremdeles er noe av det mest særpregede og 
verdifulle vi har i Norge. 

5.3.4 KONSEKVENSER FOR HT

•   Sørge for at friluftslivet fremmes og lokale myndigheter 
 påvirkes.

•   Følge opp utvalgte lokale og regionale saker og gi hørings
uttalelser til disse.

•   Arbeide for at kommunene i sine kommuneplaner sikrer 
områder for friluftsliv i form av markagrenser e.l.

•   Samarbeide i regionen (DNT Vest) og trekke inn DNT 
 sentralt som rådgivere når det er naturlig.

•   Gjennomføre klimarelaterte tiltak i samsvar med DNTs 
 klimastrategi og hytte og rutestrategi.

•   Arrangere ikke-motoriserte aktiviteter.
•   Sikre at motorisert transport i egen virksomhet begrenses til 

et minimum.

 5.4  MÅLOMRÅDE 4: ORGANISASJON

HT er en organisasjon med engasjerte og innsatsvillige medlem-
mer med stor dugnadsånd. Det er et mål å få til mer samarbeid, 
bedre ressursutnyttelse og bedre utnytting av kompetansen i 
organisasjonen. Det er samtidig et mål å få til enda mer dugnad 
både på de tradisjonelle dugnadsoppgavene som merking, varding 
og vedlikehold, men også turledelse og arbeidsoppgaver av mer 
administrativ karakter

5.4.1 MÅL FOR PERIODEN 

•   Det skal opprettes minst et nytt lokallag i perioden.
•   Det skal være Barnas Turlag grupper i hver kommune der 

det er grunnlag for det. Det skal opprettes minst et nytt lokalt 
Barnas Turlag.

•   Det skal være DNT ung grupper i alle lokallag, eventuelt i 
samarbeid med en naboforening.

•   Det skal være fjellsportgrupper i alle lokallag, eventuelt i 
samar beid med en naboforening.

•   Antall dugnader og antall dugnadsdeltakere skal økes.
•   Øke tilskudd fra det offentlige og fra private aktører.

5.4.2 SAMSPILL I ORGANISASJONEN

Dersom HT skal kunne realisere de veivalgene som er vedtatt 
for perioden, vil det stilles store krav om en velfungerende 
organi sasjon med et godt samspill mellom HT og lokallagene, 
samt mellom styre, administrasjon, komiteer og tillitsvalgte. Et 
viktig moment her er samordning av tilbudene.

5.4.3 BEDRE RESSURSUTNYTTELSE

Bedre ressursutnyttelse i organisasjonen er viktig. Kompetansen i 
HT må utnyttes bedre. Et bedre utviklet regionsamarbeid 
 mellom medlemsforeningene og mellom HT og lokallagene vil 
være nødvendig for å innfri forventningene til kompetanse, 
 utdanning og sikkerhet.

5.4.4 DUGNAD

Dugnad er en av de viktigste bærebjelkene i HT. Uten denne 
fantastiske frivillige innsatsen hadde HT aldri kunnet opprett-
holde det store aktivitetsnivået. Og det er fortsatt stor interesse 
for å jobbe frivillig i foreningen. De senere årene har volumet av 
dugnadsaktiviteter økt. De mest populære dugnadsjobbene er å 
merke og varde stier, drive med vedlikehold på hyttene og være 
turleder på fellesturer, men det er også stor innsats i styrer, 
komiteer og utvalg. 

Høyere krav til profesjonalisering setter imidlertid dugnaden på 
prøve. Det kan i fremtiden bli vanskelig å løse tradisjonelle opp
gaver kun ved hjelp av frivillig innsats. Det er økende krav til 
profesjonalisering innenfor både hyttedrift, tur og kursaktivitet. 
Kravet til arrangørenes kvalitetssikring, dokumentasjon og 
sertifisering blir stadig mer krevende å følge opp, og det er 
grunn til vente flere krav fra myndighetene i fremtiden. Det blir 
dermed mer krevende å drive HT, og i noen grad må man regne 
med å ha behov for spesialisert kompetanse. 

5.4.5 MERKEVARE

Merkevaren HT/DNT og den røde Ten, er unik og må tas vare 
på. Det er helt nødvendig at hele virksomheten arbeider i tråd 
med vedtatte og omforente strategier og retningslinjer slik at 
ikke denne verdifulle merkevaren vannes ut eller blir svekket. 
HT skal styrke den unike merkevaren ved å synliggjøre de 
 omforente strategiene som hele DNT nå arbeider etter. Det 
betyr at profilprogram og felleslogoer løftes frem og lokale 
 logoer tones ned.

5.4.6 KONSEKVENSER FOR HT

•  For å kunne ivareta det tradisjonelle grunntilbudet og samtidig 
satse på friluftslivet der folk bor, kreves det at HT stimulerer 
og legger til rette for enda mer dugnadstimer.

VEIVALG, MÅLOMRÅDER OG PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER
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•   Danne flere lokallag.
•   Danne flere grupper for spesielle målgrupper.
•   Samarbeide mer på region og fylkesnivå (DNT Vest).
•   Utvikle tettere samarbeid mellom foreninger med like utfor-

dringer.
•   Være aktive i Forum for natur og friluftsliv. (FNF Rogaland 

og FNF Haugaland)
•   Ha et tett og godt samarbeid med kommuner og fylkeskom-

munen, ikke minst knyttet til folkehelse.
•   Sikre et godt samarbeid med DNT sentralt og andre medlems

foreninger for å øke kompetanse og kapasitet om sponsor
arbeid.

 5.5  MÅLOMRÅDE 5: KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonsarbeidet skal gjøre HTs tilbud synlig og til-
gjengelig på en attraktiv måte. Det skal forenkle folks tilgang 
til informasjon om turer og aktiviteter. Videre skal det syn-
liggjøre HTs holdninger om betydningen av natur og frilufts-
liv. I veivalgsperioden skal det legges særskilt vekt på å ut-
vikle kommunikasjon i digitale medier og få til et samspill 
mellom nye medier og tradisjonell markedsføring. HT må i 
større grad satse på kommunikasjon til hele befolkningen, så 
bredt som mulig. Utnytte sosiale medier bedre og smartere. 
Bedre kommunikasjon til medlemmer/tillitsvalgte. Til det 
trengs det kompetanse. Kommunikasjonen skal videre bidra 
til å skaffe flere og engasjerte medlemmer, bevare den sterke 
merkevaren HT og til å oppfylle de øvrige satsingsfeltene i 
veivalgsdokumentet.

5.5.1 MÅL FOR PERIODEN

•   Bevare HTs gode omdømme og høye mediesynlighet.
•   UT.no skal bli den ledende turportalen i Norge også for mo-

biltelefon. Ut.no må få oppdatert og relevant informasjon fra HT.
•   Utvikle «haugesund.dnt.no» som HTs redaksjonelle nyhets-

side og medlemsportal med vekt på rekruttering og medlems-
tjenester.

•   Påvirke DNT sentralt til å utvikle løsninger der folk flest 
kan legge til turer og arrangementer i sin egen elektroniske 
kalender.

•   Videreutvikle HTs kommunikasjon i sosiale medier.
•   Ta i bruk DNTs nye applikasjon SjekkUT. Utvikle den til å 

bli den viktigste inspirasjonskilden for folk flest til å komme 
seg ut på tur. Bør ha 2500 unike brukere ved utgangen av 
perioden.

•   HTNytt og Fjell og Vidde skal være det største og ledende 
friluftslivsmagasinet på Haugalandet og bidra til å beholde 
og rekruttere medlemmer.

•   Velge den mest kostnadseffektive kommunikasjon med vekt 
på digitale kanaler.

5.5.2 UT.no

UT.no skal være vårt beste redskap for turplanlegging. 

5.5.3 SOSIALE MEDIER SKAL UTNYTTES BEDRE

Gjennom en aktiv satsing på sosiale medier vil vi gjøre medlem
mene til HT ambassadører. Vi skal tilrettelegge for at flere en-
gasjerte medlemmer sprer sine opplevelser og deler sine tur
historier gjennom nett og sosiale medier. HT må få mer kunnskap 
om hvordan vi kan bidra til utviklingen av kommunikasjonen på 
nett og i sosiale medier. Det bør utvikles en handlingsplan med 
mål og ansvar for sosiale medier. HT skal aktivt benytte nye kanaler 
til å rekruttere nye medlemmer og til å spre inspirasjon om fri-
luftslivsopplevelser til et større publikum. Like viktig blir det å 
bruke sosiale medier til å komme nærmere brukerne og lære 
mer om deres preferanser innen friluftsliv. Denne innsikten må 
brukes til å levere et bedre tilpasset tilbud og kommunisere 
dette til rette målgrupper i de rette kanaler.

5.5.4 MER BRUKERTILPASNING OG SEGMENTERING

Større ulikheter i befolkningen krever at tilbudet er enkelt og 
lett tilgjengelig og at det er segmentert i forhold til de ulike 
brukergruppene. Kommunikasjonen skal i større grad bidra til å 
vise ferske friluftslivsbrukere og den inaktive delen av be-
folkningen veien til vårt tilbud. Samtidig skal den erfarne tur-
vandrer finne den informasjonen hun eller han er ute etter. 
 Formidlingen av tur- og aktivitetsmulighetene i nærområdene 
må prioriteres høyere, men fortsatt skal HTs merkevare være 
sterkt knyttet til HTs hytter og ruter i fjellet. HT og DNTs kom-
munikasjonskanaler skal være førstevalget når man søker infor-
masjon og inspirasjon om fjellferier og hyttetilhytteturer.

5.5.5 KONSEKVENSER FOR HT

•   Ha et aktivt mediearbeid mot lokale media for å synliggjøre 
tilbudet og fronte foreningens holdninger og verdier i saker 
som har stor betydning for friluftslivet.

•   Arbeide mot felles mål og planer for UT.no.
•   Sørge for at informasjonen om foreningens tilbud er tilgjen-

gelig og oppdatert i våre digitale kanaler, UT.no og hauge-
sund.dnt.no.

•   Øke bruken av sosiale medier til å spre inspirasjon og infor-
masjon om tilbudet.

•   For å posisjonere seg som en helårstilbyder av friluftsliv både i 
nærområdene og egne fjellområder, må HT vurdere å kunne 
tilby mer informasjon/tips og råd om turer på flere språk.

5.5.7 FØLGENDE OMRÅDER MÅ PRIORITERES NED

Informasjonsmateriell i papirform skal reduseres i løpet av vei
valgsperioden og foreligge i elektronisk format.

VEIVALG, MÅLOMRÅDER OG PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER
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