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OM TURLAGET
Lørenskog Turlag ble stiftet 10. januar 
2019 som et lokallag av DNT Oslo og 
Omegn. Har du postadresse i Lørenskog 
kommune og er medlem av DNT Oslo og 
Omegn, er du automatisk medlem av 
Lørenskog Turlag. Laget har 1972 
medlemmer pr. 31.12.2021. Det er en 
økning på 451medlemmer i løpet av året. 
De fleste Turlag har nedgang i 
medlemsmassen og vi er derfor ekstra 
fornøyd med en økning på hele 30%.  

Turlaget leier møtelokaler og lager av 
Nitor/Lørenskog Kommune på Losby 
Besøksgård. Her lagres utstyr og verktøy 
som brukes av alle deler av organisasjonen. 
Vi disponerer møterommet på kveldstid 
mens Nitor bruker dette på dagtid, dette er 
god og miljøvennlig bruk av felles ressurser.   

STYRETS ARBEID   
Styret har hatt åtte styremøter i 2021. Selv 
om pandemien har medført begrensninger, 
har det vært svært høy aktivitet i turlaget 
med fokus på gjennomføring av 
turprogrammet for 2021 og en rekke kurs 
og opplæring av turledere.  

Styret har engasjert seg i flere saker som 
Lørenskog Kommune har invitert til i både 
møter og høringer. Styret har samarbeidet 
med andre lokale foreninger som LJFF, 
Lørenskog Skiklubb og 
frivillighetssentralen. Samarbeidet med 
Lørenskog kommune, NITOR og Losby 
Bruk er meget godt og preget av å finne 
gode og smidige løsninger for felles beste.   

Styret i Lørenskog Turlag ønsker å takke 
alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og 
andre som på en eller annen måte har 
bidratt til turlagets virksomhet i året som 
har gått. 

Lørenskog 28.februar 2022 
For styret i Lørenskog Turlag 

Vidar Thorsvik 

Styreleder   

Web: lorenskog.dntoslo.no
@dntlorenskog
lorenskogturlag@dnt.no 
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TURGRUPPA

Lørenskog Turlag

Fellesturene er gjennomført på flere 
ukedager, de har hatt forskjellig 
vanskelighetsgrad og ulike målgrupper. 
Turene har vært ettermiddagsturer på 
onsdager, tirsdagsturer på dagtid og lengre 
søndagsturer. Turene har hovedsakelig 
vært i nærområdet med noen få unntak. 
Senhøsten 2021 har det hver onsdag kveld 
vært turer med rask gange fra Sørlihavna 
tur – retur Losby. Her har deltakelsen vært 
noe varierende, men en fast kjerne har vært 
på plass uansett vær og føre.  

Turlaget har gjennomført 19 tirsdagsturer 
på dagtid i regi av Aktiv i 100. 23 
onsdagsturer på kveldstid og 15 
søndagsturer. Våren 2021 ble mange av 
aktivitetene avlyst pga pandemien. Til 

sammen har det vært i underkant av 700 
deltakere på turene våre, og turlederne har 
bidratt med ca 450 dugnadstimer på 
gjennomføring av dem.  

Turlaget har registrert 59 godkjente 
turledere, hvorav 33 har vært aktive for 
turlaget i 2021. Disse fordeler seg på 25 
nærturledere, 5 grunnleggende turledere, 
1 sommerturleder og 2 vinterturledere. 2 
av turlederne er også kursholdere.  

 

Lyst å bli turleder?
Ta kontakt med 
lorenskog@dnt.no 



VÅRE HYTTER

Lørenskog Turlag

På grunn av pandemien har hyttene vært 
stengt eller hatt begrensninger i store deler 
av året.  

Når det ble mulig å bestille overnatting 
igjen har hyttetilsynet hatt ekstra fokus på 
kloring og nedvasking samt økt bruk at 
antiback og engangskluter.  

Fiskelaushytta ligger noen kilometer fra 
Losby og har hatt godt besøk andre driftsår. 
Etter at Drettvann og Halsjøen er frigjort 
som reservevannkilde er dette området i 
Østmarka fått vesentlig mer besøk av 
turglade mennesker. Hytta er vært populær 
blant familier med små barn da det går vei 
helt inn, at det er innlagt strøm og det er 
mulighet for å lade elektriske rullestoler og 
sykler på tunet. Hytta har 4 sengeplasser 
på 2 soverom, kjøkken, bod og utedo.   

Røyrivannskoia er en god og gammel hytte 
som har vært i DNT familien lenge. I 2021 
har vi skiftet ytterdør og vedovn. Hytta har 4 
senger i fellesrom samt tørkerom.  

Stallen som nå har vært mulig å overnatte 
på i 4 år er svært populær der den ligger 
bare et steinkast fra Røyrivannskoia og helt 

nede i vannkanten på Røyrivann. Det er 
bygget platting foran hytta og på høsten ble 
hytta rettet opp og fundamentert bedre til 
grunnen da den hadde begynt å sige litt. 
Hytta har 4 sengeplasser i et stort fellesrom 
og overbygd inngangsparti med bord og 
benker.  

Ute: På tunet ved begge hyttene har vi felt 
en rekke store trær og produsert store 
mengder ved. Det er bygget ny og stor 
utedo. Det er ryddet i bod og vedskjul og 
det er kjørt vekk store mengder avfall som 
har blitt liggende over mange år. Vi har 
byttet ut årer og vester til kanoer slik at 
dette er  i god stand. Daglig er det 
besøkende som tar en pause på en av 
benkene nede ved vannet da “Store 
Losbyrunden” går forbi hyttene her. Det er 
nok mange som der har blitt inspirert til å 
overnatte på hyttene ved en senere 
anledning.  

Hyttetilsynet har gjort en formidabel 
innsats med å holde alt i stand til våre 
gjester. Her er det frivillige som tar med seg 
forbruksartikler og verktøy både med bil, 
på beina, sykkel, kano, ski og skøyter. En 
glimrende måte å komme seg ut på og ikke 
minst at en gjør noe fint for andre.  
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BARNAS TURLAG 

Lørenskog Turlag

Barnas Turlag er viktig for oss og leder 
inngår i styret for Lørenskog Turlag. 
Målsetningen er å arrangere minst en tur 
eller et arrangement i måneden gjennom 
hele året. Dette har blitt noe redusert 
grunnet restriksjoner under pandemien. 
Nytt av året har vi arrangert bæreturer for 
småbarnsfamilier, der foreldrene bærer 
barna i bæresele, bæremeis eller sjal. Vi 
har hatt arrangement med Romerike Sopp 
og Nyttevekstforeningen, skogfanttur, 
familiedag på Losby, turbingo, Halloween 
og førjulsarrangement. Totalt 9 
arrangement planlagt og gjennomført. Til 
sammen ca 200 deltakere på 
arrangementene til Barnas Turlag.

Trilleturlaget fortsetter sin suksess, og vi 
ser det har vært ett av få tilbud til de som 
har foreldrepermisjon under pandemien. 
Trilleturlaget har arrangert 36 trilleturer, 
der 6 ble avlyst. Til sammen ca 300 
deltakere med Trilleturlaget. Trilleturlaget 
har 613 medlemmer på egen Facebook-
gruppe og Barnas Turlag har 599 
medlemmer på sin Facebook-gruppe.  

Kom Deg Ut dagen i februar ble avlyst pga 
pandemien. Kom Deg Ut dagen i 
september ble en alternativ variant og vi 
arrangerte flere aktiviteter: vi hadde utlån 
av kanoer ved Mønevann, tur i 
Haneborgåsen, tur til Svartåsen med 
Barnas Turlag og trilletur i Elveparken. 
Totalt var vi nærmere 300 deltakere denne 
dagen.   Bli med i facebookgruppa

Lørenskog Turlags 
Trilleturag 



FRILUFTSSKOLEN

Lørenskog Turlag

I 2021 samarbeidet vi med Lørenskog 
Kommune og arrangerte  en Friluftsskole 
for nesten 75 barn. Barna var delt opp i 
grupper på 25 barn fordelt på tre uker. Vi 
var på topptur, sto på ski på SNØ, lærte 
kart og kompass, badet mye, padlet kano 
og lærte om ferdsel i naturen. Vi hadde 
Losby som utgangspunkt og bestilte mat fra 
Nitor til alle dager. 

 Vil du se mer om våre 
arrangementer?

 Følg oss på Facebook: 
@LorenskogTurlag 
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DNT UNG

Lørenskog Turlag

Satsingen med utdanning av unge turledere 
høsten 2020 har dessverre ikke 
materialisert seg i aktiviteter for DNT Ung i 
2021. Covid, og det at noen av ildsjelene 
flyttet bort fra distriktet, gjør at vi må 
revurdere hvordan vi skal komme videre 
med etableringen av et tilbud til ungdom og 
unge voksne (13-26 år). 

Et nærmere samarbeid med DNT Ung 
Oslo vil være det mest naturlige 
utgangspunktet.   

Skann QR-koden for å besøke DNT ung 

Foto: Ola Nordmann



INKLUDERING

Lørenskog Turlag

Det ble i høst gjennomført ferskingkurs i 
samarbeid med Voksenopplæring i 
kommunene.  Totalt deltok 15 deltakere på 
kurset.  Vi har i løpet året også deltatt i 
kommunens inkluderingsråd og 
representert turlaget i Lørenskog 
frivillighetsråd. 

  

Har du lyst til å 
engasjere deg i 
turlagets 
inklude-
ringsarbeid? 

Kontakt:

Tore Lybekk på 
mobil 
48401090   



KURS

Lørenskog Turlag

Det er gjennomført følgende kurs 2021:  

Turlederkurs er arrangert i samarbeid 
med DNT OO, og vi har fått 9 nye 
nærturledere og 2 nye grunnleggende 
turledere. 

Ferskingkurs (2 dager) ble arrangert i 
samarbeid med speiderne: 

GPS kurs (2 dager) med 9 deltakere 

Førstehjelpskurs (4 t), 12 deltagere  

Bilde  Blide turledere med kursbevis i 
sekken omkranser kursholder Stig E. 
Roberg foran Nydalshytta

Visste du at...

... DNT-
medlemmer får 
medlemspriser i 
DNT-butikken i 

Storgata og på 
nett, på kurs og 
arrangementer, 
samt på DNT-
hytter over hele 
landet?
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MARKED & 
KOMMUNIKASJON

Markeds- og kommunikasjons gruppen har to 
primærfunksjoner. Formålet med markedsarbeidet er å 
jobbe aktivt med dette slik at bedrifter, offentlige 
institusjoner og andre kan bidra til at flest mulig kan 
komme seg ut på tur. Komunikasjonsarbeidet fokuserer 
på å nå ut til flest mulig i lokalmiljøet og håndtere 
løpende dialog med medlemmer, brukere , DNT OO og 
sentralt samt andre nøkkelgrupper.  

Marked og kommunikasjon driver turlagets 
hjemmesider under lorenskogturlag.dntoslo.no, 
håndterer påmeldingssystemet Sherpa for turer og 
aktiviteter, oppdaterer Instagramkonto 
(@dntlorenskog), sender ut nyhetsbrev via MailChimp 
samt utvikler trykksaker for distribusjon til medlemmer 
og andre. I tillegg bemanner vi lorenskogturlag@dnt.no 
slik at folk får svar fra turlaget, samt håndterer alle 
direktemeldinger via Facebook og Instagram. Mens 
2020 hadde en god del markedsarbeid blant annet 
med det vellykkede pantepostkassepro-sjektet som ga 
fine inntekter, har størstedelen av arbeidet i 2021 vært 
knyttet til kommunikasjon.  Det har vært et mål å øke 
antall følgere i alle kanaler og i tråd med større 
interesse lokalt. Arbeidet bærer frukter og har gitt gode 
resultater. Turlagets hovedside på Facebook 
(facebook.com/ lorenskogturlag) har fått nye 
undergrupper for frivillige, trilleturlag, Barnas Turlag, 
DNT Ung Lørenskog, hyttegrupper samt 
arrangementsgrupper slik som Friluftsskolen. Nytt av 
året er at turledere i større grad kan bidra med sine 
bilder og historier fra turene som går hver uke, noe som 
har vært veldig virkningsfullt. Flere av turlederne har 
direktepubliseringstilgang for hovedsiden nå og deres 
oppdateringer er blant de mest populære. 
Repubilsering i populære “turgrupper” på Facebook 
har også økt rekkevidden i kommunikasjonsarbeidet inn 
mot viktige grupper. 

Arbeidet har totalt sett ført til flere følgere noe som per 
januar 2022 er rundt 700 følgere på Instagram, 3400 
følgere pr. januar 2022 (opp ca 600 følgere i løpet av 
2021) på Facebook samt god utvikling på alle 
undergrupper slik som for Lørenskog Turlags 
Trilleturlag og Barnas Turlag Lørenskog. Strategien har 

vært å koble de ulike kanalene sammen, slik at saker 
som promoteres på hjemmesider, blir samtidig 
promotert i sosiale media samt via nyhetsbrev direkte til 
brukerne. I tillegg har man aktivt benyttet SMS til 
frivillige for viktige hendelser slik som når nytt 
turprogram annonseres. I løpet av 2021 har man til 
spesielle saker også benyttet betalt promotering på 
Facebook og Instagram for å understreke de viktigste 
sakene ut mot målgrupper man ikke når organisk.  

I 2021 bidro også kommunikasjonsgruppen til 
kampanjen der aktive frivillige fikk utdelt DNT jakker 
som takk for innsatsen. Initiativet ble vært godt mottatt 
både blant turledere og blant dugnadsgruppen. 

Jevn medlemsvekst er viktig for DNT Lørenskog Turlag 
for å sikre gode rammevilkår for videre arbeid. Antallet 
medlemmer i DNT Oslo og Omegn som er tilknyttet 
Lørenskog lokalt påvirker bidraget man får fra den 
sentrale organisasjonen. Gjennom året har turlaget 
deltatt i nasjonale kampanjer og benyttet flittig “Er jeg 
medlem av DNT” funksjonaliteten (https://er-jeg-
medlem.dnt.no) til å sørge for at medlemmer både 
fornyer medlemskap og at nye medlemmer verves. 
Arbeidet har båret frukter og gitt god vekst i 2021. 

For 2022 planlegges økt bruk av DNT Oslo og 
Omegns direktenyhetsbrev, målrettet mot Lørenskog 
Turlag sine medlemmer. Dette sikrer oss at man også 
når dem som ikke har selv tatt initiativ til å følge oss 
gjennom andre kanaler.  Videre arbeid med “co-
branding”, det vil si at arrangementer og aktiviteter 
promoteres sammen med andre (for eksempel DNT 
Oslo og Omegn, Veiviseren Lørenskog Hus osv.) er 
andre nye teknikker som man også ser for seg å benytte 
mer hyppig.    

Lyst å bidra med 
tekst, bilder 
eller video?

Bli frivillig i 
gruppen for 

kommunikasjon 
og insipirer 
andre til tur!

lorenskogturlag
@dnt.no 



ØKONOMI 

Lørenskog Turlag

Fra og med 2021 har DNT OO tatt 
konsekvensene av at turlagene ikke er egne 
juridiske personer, men avdelinger 
innenfor den formelle virksomheten DNT 
OO. Dette innebærer at Lørenskog Turlag 
ikke er den juridiske eier av verken aktiva 
eller passiva, og derfor heller ikke har noen 
balanse eller egenkapital. Et eventuelt 
driftsoverskudd det enkelte år tilfaller ikke 
turlaget, men inngår i DNT OO sin 
kontantbeholdning. 

Det turlaget får til disposisjon for 
kommende år vil være basert på de 
aktivitetene vi har levert budsjett for. I noen 
tilfeller vil imidlertid turlaget kunne 
beholde deler av årets overskudd:

Overskuddskapital som målrettet bygges 
opp over tid for å realisere et bestemt 
formål/en definert investering. Dette må 
i tilfelle være beskrevet i innlevert og 
akseptert budsjett. 
Mottatte og forpliktede varer og 
tjenester som ikke er betalt innenfor 
regnskapsåret (leverandørgjeld). 

Ekstern finansiering av prosjekter, der 
turlaget ikke har levert i henhold til plan i 
regnskapsåret. Enten midlene må 
tilbakebetales (prosjektet avsluttes) eller 
de kan overføres (prosjektet 
faseforskyves), må det foretas 
avsetninger med utgangspunkt i 
regnskapsført overskudd. 

 
Det er for rengskapsåret 2021 avsatt kr 
120 000 i forpliktelser til bruk i 2022. 
Dette er overskuddskapital Lørenskog 
Turlag opparbeidet seg over tid, og har 
meldt inn at de skal overføre til nytt 
regnskapsår. Ref. punkt 1 i kommentar til 
regnskapet.  

Foto: DNT

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK & INSTAGRAM

facebook.com/lorenskogturlag

@dntlorenskog 
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Foto: Ola Nordmann



TILBUDET ER SUMMEN
AV DE FRIVILLIGE   

Lørenskog Turlag

 DNT Lørenskog Turlag
 - en avdeling av DNT Oslo og Omegn 

Lørenskog Turlag er Lørenskog sin største 
frivillige organisasjon med tett opp til 
2000 medlemmer i kommunen. Et 
hundretalls frivillige bidrar til aktiviteter 
gjennom hele året.  

BLI EN AV DE FRIVILLIG?

Om du har ønske om type turer og 
kan vurdere å dra i trådene selv har vi 
behov for flere  på laget.
DNT tilbyr god opplæring og 
oppfølging. Det skal være gøy og 
enkelt å være frivillig i DNT 
Lørenskog Turlag. Les mer: 
http://lorenskog.dntoslo.no 



ÅRSMØTE 

Lørenskog Turlag

FORSLAG TIL ÅRSMØTE 2022 

Sak 6: Vedtektsendringer:  
Ingen 

Sak 7: Innkomne forslag fra medlemmer 
eller styret 

Ingen  

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 
Leder:  Vidar Thorsvik (gjenvalg, 2 år) 
Sekretær: Håvard Larsen  (ikke på valg) 
Økonomi: Cecilia H. Nilssen (ikke på valg) 
Barnas Turlag: Annette Skillingsås 
(gjenvalg, 2 år) 
Turledere og opplæring: Stig Solberg                            
(ikke på valg) 
Aktiviteter:  Ida Hjørring-Einum (ny, 2 år) 
Integrering:  Tore H. Lybekk  (ikke på valg) 
Marked og kommunikasjon: 
Jon Christopher Knudsen  (gjenvalg, 2 år) 

STYRETS INNSTILLING VALGKOMITE
Representant fra styret: Annette 
Skillingsås 
Medlem valgkomiteen:  Per-Edvard 
Morotaie  (gjenvalg/ny, 2 år) 
Medlem valgkomiteen:  Synnøve With Notø             
(ikke på valg) 

ÅRSMØTE DNT LØRENSKOG TURLAG 
28.mars 2022 kl. 19.00 
Årsmøtet gjennomføres digitalt, blir 
strømmet og video lagt ut i etterkant . 
Obligatorisk påmelding via 
http://lorenskog.dntoslo.no 


