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2. Foreningens formål 
DNT Ringerikes mål er å utvikle tur- og friluftslivet på Ringerike og omegn. 

3. Fotavtrykk 
Driften av foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for tilsvarende foreninger. Det 
oppfordres til felles transport på turer og aktiviteter, og at det benyttes miljøvennlige produkter i den grad det er 
mulig både på koiene og i administrasjonen. 

4. Administrasjon og styret 

4.1 Kontoret 
Kontorets åpningstider har vært mandag og torsdag fra kl. 10 til 17 i tillegg til tirsdager fra kl. 08 til 14. Fra og med 
november har også tirsdager blitt en fast dag med bemanning av kontoret fra kl. 08 til 14. Dette året har det vært 
periodevis stengt med hjemmekontor for administrasjonen, og tider med begrenset åpningstid avhengig av den 
nasjonale og lokale smittesituasjonen. Kontoret har ikke blitt holdt dugnadsåpent på torsdag kveld som tidligere. 

Lokalene i Osloveien 10 fungerer bra til vår aktivitet, og nåværende leieavtale gjelder for perioden 01.01.2020 Ω 
31.12.2024. I løpet av året har endringer blitt vurdert og konklusjonen er at vi blir i Osloveien, men at vi flytter inn 
i andre lokaler i samme bygg.  

Økonomisamarbeidet mellom daglig leder, Hetor Regnskapsservice og Hverven Revisjon fungerer godt. 

4.2 Ansatte 
Som en følge av utfordringer i samarbeidet internt i foreningen, ble retningslinjer for styret og stillingsbeskrivelser 
for begge ansatte gjennomgått og utarbeidet på nytt slik at arbeidsoppgaver, ansvarsområder og roller ble 
ytterligere avklart. Det ble også avholdt møte mellom styreleder og de ansatte med sikte på å forbedre samarbeid 
og kommunikasjon i administrasjonen.  

Ellen Næsje vikarierte som daglig leder i 100 % stilling i perioden daglig leder var sykemeldt, og fikk økt sin 
stillingsprosent til 80 % 29.03.2021 Ω 30.09.2021, deretter fast i 80 % fra 01.10.2021. Total stillingsprosent for 
administrasjonen utgjør 140 % etter siste endring.  

Ellen Næsje fikk endret stillingstittel fra opprinnelig kontormedarbeider til aktivitets- og prosjektansvarlig. 

4.3 Styret 
Etter styremøtet i DNT Ringerike mandag 22.02.2021 informerte Per Stubbraaten resten av styret om at han av 
praktiske årsaker ønsket å gå av som styreleder før tida. Han meddelte samtidig at han trakk seg fra alle andre verv 
han hadde i foreningen. 

Styrets nestleder Arne Aursland overtok som fungerende styreleder med umiddelbar virkning. Han meddelte at 
han kunne fungere fram til årsmøtet 15.06.2021 og det ble også noen andre interne omrokeringer i styret. 

Per Berger ble valgt til ny styreleder på årsmøtet 15.06.2021, men måtte trekke seg av helsemessige årsaker 
01.11.2021. Styremedlem Karin Solberg trakk seg også som styremedlem, og styret besluttet å kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte 02.12.2021 for å få et fulltallig styre på plass.  

Det ble rettet henvendelser til DNT sentralt om bistand til å løse konflikter. Styret vurderte tilbud om workshop i 
konflikthåndtering, men ønsket å løse utfordringene internt i første omgang. På et styremøte i november deltok 
HR-ansvarlig fra DNT sentralt og kom med råd til valgkomiteens arbeide. Valgkomiteen ble utfordret på å 
konkretisere hvilke kvalifikasjoner styreleder og styremedlemmene burde inneha, og det ble anbefalt å ha dette på 
plass før nye kandidater ble fremmet på neste ordinære årsmøte.  
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4.4 Sikkerhet 
Som en del av vårt HMS-arbeid praktiseres det utsendelse av risikoskjemaer til alle turledere i forkant av turene, 
til dugnadsansvarlige og til stiansvarlige. Skjemaene signeres av den enkelte ansvarlige og returneres kontoret for 
arkivering. Likeså er koiesjefene pålagt å sjekke brannsikkerheten på koiene hvert år, og signerte skjemaer på at 
dette er sjekket sendes inn hvert år. De stiansvarlige sjekker utsatte stier og broer, og restaurerer disse når det er 
nødvendig for sikker framkommelighet. Det har ikke blitt rapportert alvorlige ulykker eller arbeidsuhell i løpet av 
året. 

Styret har vedtatt en beredskapsplan tuftet på forslag fra gruppen som ble nedsatt i DNT sentralt. Styret vurderer 
og godkjenner alle turlederne på bakgrunn av den enkeltes erfaring og kurs så snart turprogrammet er klart, og 
styret har tidligere vedtatt at alle våre turledere skal ha godkjente kurs tilsvarende det nivået turer de leder. 
 
Vi har begynt å kurse de som skal føre motorsag på dugnad i DNT Ringerike. 6 av våre frivillige fikk kursbevis på 
føring av motorsag i 2021 gjennom Aktiv Skogbruk. 

4.5 Strategi- og handlingsplan 
Utkast til strategi- og handlingsplan for perioden 2021-24 er utarbeidet og lagt fram for styret, men planen er ikke 
endelig vedtatt. 

4.6 Bærekraftløftet 
DNT Ringerike sluttet seg til DNTs bærekraftstrategi for perioden 2021-2030 og underskrev avtalen i august 2021. 
Hovedtrekkene i bærekraftløftet er å redusere friluftslivets fotavtrykk, gjøre hytte- og rutenettet til et bærekraftig 
ferie- og fritidstilbud og være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv. 

4.7 Koronasituasjonen 
DNT Ringerike har fulgt DNTs sentrale smitteverninstruks for aktivitet og hyttedrift i tillegg til kontakt med 
Ringerikes kommuneoverlege Karin Møller for råd og tilpasninger til lokale smitteverntiltak.  

5. Møtevirksomhet 

5.1 Styremøter 
12 styremøter inkludert 2 ekstraordinære styremøter. Styret har behandlet 144 saker. 

5.2 Sommermøtet 
Møtet ble avholdt på 24.08.2021 Hovinkoia med 17 deltakere. Til tross for koronarestriksjoner ble det en hyggelig 
kveld med spekemat, kaffe og kake utendørs. 

5.3 Høstmøtet 
Årets møte ble avholdt 04.11.2021 og samlet 45 medlemmer, og ble innledet med minneord om vårt æresmedlem 
Jan Fredriksen som hadde gått bort. Videre bød kvelden på lysbilder og historier av Bjørn Geirr Harsson fra turen 
hans fra Oslo til Bygdin.  
Andre innslag var presentasjon av den nye Vassfarkoia, orientering om turprogrammet, Skauleisposten og bilder 
fra turene både til Vang og Sylan. Det ble også heder til ivrige dugnadsarbeidere for bygging av bruer og klopp.  
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5.4 Julemøtet 
Julemøtet ble avholdt 09.12.2021 på Rustad kafe med 24 deltakere. Dette ble en hyggelig kveld for de fremmøtte, 
og ved avslutning av kvelden fikk alle utdelt en pakke inneholdende et DNT pannebånd. De frivillige som ikke 
deltok fikk pannebånd sendt i posten i god tid før jul. 

5.5 Møter for koiesjefer 
1 digitalt møte med til sammen 22 deltagere med koiesjefer, assistenter og administrasjon. 

5.6 Møter for stiansvarlige 
1 digitalt møte med 16 deltagere. I tillegg ble det invitert til møte hvor gjennomgang av Merkehåndboka stod på 
agendaen, men dette ble utsatt pga. liten oppslutning. 

5.7 Møter i turkomitéen 
Her har det vært avholdt tre fellesmøter for innspill til nye turer. 

Turkomitéen har bestått av: 

Navn Verv 

Odd Tangen Leder 

Finn Granum Medlem 

Karsten Lien Medlem 

Kjersti Hovland Medlem 

Axel Holt Medlem 

Ellen Næsje Koordinator 

5.8 Møter i redaksjonskomitéen 
Det har vært flere møter, og ellers har komitémedlemmene jobbet mye på egen hånd. Skauleisposten for 2022 ble 
sendt ut i starten av mars 2022. 

Redaksjonskomitéen har bestått av:  

Navn Verv 

Axel Holt Redaktør 

Per H. Stubbraaten Medlem/redaktør 

Ole-Martin Høgfoss Medlem/fotograf 

Ellen Næsje Koordinator 

Tom-Erik Bakkely Aasheim Utforming og produksjon 
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5.9 Eksterne møter 
DNTs landsmøte ble avholdt digitalt 04.06.2021, vi satt i Osloveien 10. Fra DNT Ringerike deltok Arne Aursland 
og Vibeke Tjøm. Hovedtemaer i tillegg til de ordinære landsmøtesakene var DNTs rolle under koronapandemien, 
bærekraftstrategien og sikkerhet. Det ble vedtatt at landsmøter fra 2023 avholdes annethvert år, og at det er 
ønskelig å redusere antall delegater. 

Året har vært preget av digitale møter, og administrasjonen har deltatt på ulike digitale møter i DNT-systemet og 
andre møter gjennom året. 

Det ble arrangert DNT ledersamling i Drammen 23.-24.10.2021 hvor styreleder Per Berger deltok på vegne av 
foreningen. 

6. Prosjekter 

6.1 DNT Tilrettelagt – Klart det går! til Merket i Valdres 
I godt samarbeid med Follo MS arrangerte vi nok en 
tur til Røde Kors Merket Valdres. Dette er fjerde året vi 
arrangerte turen for de med nedsatt funksjonsevne. I år 
hadde turen tittelen «På tur med lave skuldre». Turen 
ligger som en påmeldingstur på DNT Ringerikes 
hjemmeside og under prosjektet DNT Tilrettelagt på 
dnt.no. Den publiseres også på Facebook-gruppa «DNT 
Tilrettelagt Buskerud» som er et samarbeid med DNT 
Drammen.  

Deltakerne betaler en egenandel, og DNT dekker 
oppholdet til utstyrsleverandører og ledsagere. Samt 
noe aktivitet. Totalt på turen hadde vi 15 deltakere og 9 
ledsagere/turledere. Noe mindre enn tidligere på grunn av pandemien. Turen er for de med nedsatt funksjonsevne 
som trenger mer tilrettelegging på tur enn andre, flesteparten av de som deltok hadde større eller mindre grad av 
MS. Turen støttes av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med kr 85 000. Ellen Næsje har 
vært ansvarlig for prosjektet for DNT Ringerike. 
 
Vi hadde også midler fra å arrangere to hytteturer i Vassfaret på våre tilrettelagte hytter Fønhuskoia eller 
Vikerkoia. Dette ble ikke gjennomført grunnet koronapandemien. Det er vanskelig å holde avstand på ubetjente 
koier. Midlene er overført til 2022, og vi håper å gjennomføre da.  

6.2 Turglede – friluftsliv og psykisk helse 
Prosjektet for å få de som trenger det litt ekstra ut på tur, startet 
våren 2020 og skulle sluttføres i år. Turene ble markedsført på 
Villa’n og på kafeen til Kirkens Bymisjon og deltakerne skulle 
primært rekrutteres herfra. Vi satte opp tre turer til våre koier ila. 
høsten, da samfunnet åpnet noe opp igjen. Det ble flott tur til 
Buvasskoia i august, Fønhuskoia i september hvor koiesjef Olaf 
Søbekkseter fortalte historier (og sagn) fra Vassfaret og juletur til 
Lavvoen på Hovinsetra hvor Axel Holt fortalte eventyr fra 
Holleia. På alle turene var det noe matservering og bålkaffe. 
Turene støttes av midler fra Stiftelsen Dam på kr 30 000 og ble 
sluttrapportert ved utgangen av 2021. Totalt deltok ca. 45. Ellen 
Næsje har vært ansvarlig for prosjektet for DNT Ringerike i tett samarbeid med initiativtaker og ildsjel for det 
hele, Dagny Sjursdotter. 
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6.3 Aktiv i 100, dugnadsgrupper 
Flere frivillige har ønsket en ved-gruppe i DNT Ringerike, slik vi ser at mange av våre naboforeninger har.  Ved-
arbeid appellerer til mange og er en rekruttering til friluftsliv og sosiale arenaer, dessuten trenger vi ved-
forsyninger til koiene våre, spesielt i 2021 hvor det var en så kald vinter. Vi trenger også kyndige folk til å føre 
motorsag, spesielt i år hvor det har vært ekstremt mye vindvær og trær ligger over blåmerka sti og truer koier hvis 
de blåser overende for nære koiene. Vi søkte derfor om midler gjennom DNTs Aktiv i 100 prosjekt som skal 
forebygge ensomhet blant eldre ved å få de med i hyggelige DNT-miljøer basert på dugnadsarbeid. Første viktige 
tiltak i ved-gruppa var å arrangere motorsagkurs. Det en trygghet at de som fører motorsag i vår forening har 
avholdt kurs og dette ble straks et krav i foreningens HMS-arbeid. Skal du bruke motorsag i DNT-sammenheng, 
må du ha kurs! Det var også et mål at ved-gruppa skulle få en fast plass der vi kjører tømmer og bygger oss opp et 
lager av fyringsved til koiene. Vi lyktes ikke med å få dette på plass i 2021, men håper å komme lenger neste år.  

Det ble søkt på flere dugnadsgrupper gjennom Aktiv i 
100, dugnad og vi fikk støtte til både en «koiegruppe» 
som skal være behjelpelig med dugnad på alle koier og 
en «stigruppe» som tilsvarende skal være behjelpelig 
på alle stier. I DNT Ringerike har man en stiansvarlig 
per sti og to ansvarlige per koie. Flere har uttrykt 
ønske om mer hjelp i sitt oppdrag på sti og koie, og da 
er det fint å kunne tilkalle en etablert dugnadsgruppe. 
Dette bidrar også til sosiale grupperinger som er 
tilgjengelige for de som ønsker å delta. Flere på dugnad 
gir en større trygghet enn om man alltid jobber alene. 
Det tar tid å etablere slike grupper og vi skal videreføre 
arbeidet i Frivillighetens år 2022, hvor frivillig arbeid 
vil stå høyt på agendaen.  

Totalt fikk vi kr 60 000 i støtte fra DNT gjennom Aktiv i 100 prosjektet og fikk et positivt løft i dugnadsarbeidet 
rundt koier og stier. Åpne dugnadsgrupper med plass til de som vil delta sikrer at flere kan delta i dette fine 
frivilligarbeidet og sikrer rekruttering. 

6.4 Innholdsproduksjon på Ut.no 
2021 var i DNT året for kortreist friluftslykke hvor nærtur, kyst og Ut.no sto i sentrum. Det ble satt i gang et 
innholdsprosjekt for å bistå foreningene lokalt med å heve kvaliteten på eksisterende innhold og produsere nytt 
innhold på Ut.no, som er den viktigste kommunikasjonskanalen vi har i DNT. DNT Ringerike hev seg på ballen og 
fikk kr 45 000 i støtte for å gjøre et løft på beskrivelsen av våre egne turer og koier som ligger publisert på Ut.no. 
Det ble satt i gang opplæring vinteren 2020, slik at flere turledere og koiesjefer kunne spore ruter i terrenget med 
sin telefon, for så å legge turene i appen «rett i kartet». Derfra ble de lagt på Ut.no av vår web komite, som per i 
dag bare består av Karsten Lien. Men dette er et viktig arbeid og et morsomt arbeid, som vi håper flere frivillige vil 
hjelpe oss med fremover. Det vil årlig ligge penger i dette prosjektet og DNT Ringerike vil fortsette dette gode 
arbeidet med å publisere turforslag digitalt.   

  

Eget ved-opplegg til bålpanna på Vikerkoia. 
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6.5 Prosjekt «kanotilhenger» - Barnas Turlag 
Frivilliggjengen i Barnas Turlag ble re-etablert på tampen av 2020. Aktiviteten og frivilligheten rundt barneturene 
hadde ligget nede en god stund og det trengtes ny giv og engasjement. Frivilliggjengen som startet opp på tampen 
av fjoråret besto av 8-10 mammaer/pappaer som mer eller mindre ikke kjente hverandre så godt, og sammen 
forsøkte vi å bli kjent på hyppige teams-møter gjennom vinteren da det var nedstengt. Disse møtene resulterte i et 
ønske om en kanotilhenger med 8 fine kanoer som vi kunne dra på tur med, med egne og andres barn. Vips var et 
frø sådd, og vi søkte Sparebank 1 Ringerike om prosjektgave til Barnas Turlag. Vi fikk kr 100 000 og gleden var stor 
da også investerings selskapet Hundsem Invest ved Kaja og Ane Vidar ønsket å gi oss ytterligere kr 100 000 til vår 
barnesatsing i det våte element. Dette passet perfekt i DNT året 2021 der kortreist friluftslykke med nærtur og 
kyst skulle stå i sentrum! 

Våren ble brukt til å finne ut hva slags kanoer vi skulle kjøpe og tilhørende utstyr. Vi gikk for typen 
Silverbirch Broadland og kjøpte 1 stk. 17 fot, 4 stk. 15 fot og 3 stk. 16 fot med alt utstyr inkl. Dette er kanoer som 
våre naboforeninger bruker. De er stødige nok for barnefamilier, samtidige som de ikke er for tunge slik at de kan 
brukes på langturer og kursing. Ved at flere foreninger har like kan vi låne av hverandre, hvis vi skal ha fellesturer 
der de trenger flere kanoer enn 8. Våren brukte vi på å kurse oss selv, slik at vi kunne være trygge på vannet. 
Fortsatt var det 
restriksjoner og små 
muligheter til å samle 
mange, det ble derfor ikke 
arrangert kick-off og 
sjøsetting av kanoene slik 
vi hadde planlagt. Det ble 
våttkort kurs på våre 
frivillige i Barnas turlag, 
kveldsmatturer for å øve 
på det vi hadde lært på 
kurs og en overnattingstur 
til Fjorda dette første året. 
Kanosatsningen skal 
fortsette og utvikle seg.   

7. Aktiviteter 

7.1 Kom deg ut-dagene 
Ringkollen, 07.02.2021: dette arrangementet ble avlyst pga. koronasituasjonen. Det ble i stedet en digital 
utfordring til våre barnefamilier der Turbo utfordret alle til å poste sin turfavoritt på Facebook og være med i 
trekningen av fine Turbo premier. 

Sundvollstranda, 05.09.2021 samlet 150 deltagere. Det ble lagt opp til en familiedag med ulike aktiviteter som 
kano- og kajakkpadling, uteleker og natursti. Turbo deltok på dagen i tillegg til Steinsletta Havkajakklubb, 
Hardraade Vikingskipforening og Turskøyter Hole og Ringerike. 

7.2 OPPTUR 
Den ordinære avviklingen av OPPTUR måtte utgå for andre året på rad, men skolene fikk tilbud om å gå turen selv 
i løpet av våren/høsten. DNT Ringerike sørget for tilrettelegging med kartskisser og bestilling av busstransport, og 
med ferdig merket og skiltet trase fra Borger til Friluftshuset i Åsa bød det ikke på problemer for skolene å finne 
fram. 
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Både Barnas Turlag og DNT ung var med på kanotur til Fjorda. 
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7.3 Verdensdag for psykisk helse, Hønefoss 
I samarbeid med Ringerike kommune arrangerte vi tur Elvelangs med 10 deltagere 14.10.2021 med Axel Holt som 
turleder. 

7.4 Finn fram-dagen, Åsa 
I samarbeid med Ringerike o-lag deltok Barnas Turlag på arrangementet 21.08.2021 med stand og aktiviteter. 

7.5 Holleiamarsjen 
Barnas Turlag deltok på arrangementet 19.09.2021 i samarbeid med Stranden IL og tilrettela for ulike aktiviteter 
for barna.  

     

7.6 Ti på topp/Verdens aktivitetsdag 
DNT Ringerike bidro også dette året med seks turposter, og det har vært mange deltagere også i 2021 som har 
benyttet Ti på topp-appen som erstattet det tidligere heftet. 

8. Kurs 
Planlagt førstehjelpskurs og ferskingskurs måtte utgå pga. koronasituasjonen.  

Motorsagkurs ble avholdt på Vikerkoia med 6 deltagere. Alle gjennomførte og fikk sitt kursbevis. Kurset ble holdt 
av Kristian Magnussen fra Aktivt Skogbruk. Kurset ble avholdt som en del av prosjektet Aktiv i 100, dugnad der vi 
søkte på midler fra DNT for å starte en ved gruppe i DNT Ringerike. Se under avsnittet prosjekter. 

Kurs i kanopadling med vekt på sikkerhet og redning ble gjennomført for frivillige i Barnas Turlag med tanke på å 
få flere med kompetanse til å være turledere på kanoturer for barna. Se under avsnittet prosjekter.   
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Barnas Turlag prøver fiskelykken ved Lerbergsetra. Natursti er alltid spennende. 
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9. Turer 
I løpet av året er det gjennomført 99 turer, kurs og arrangementer. Deriblant 6 turer over flere dager med 
overnatting. Totalt utgjør dette 1335 deltakerdager. De fleste turene har blitt arrangert i nærmiljøet, men dette 
året bød også på tur til Vang i Valdres, Sylan, Vassfaret og Fjorda med god oppslutning. Dessuten hadde 
Steinsskogen Havkajakk klubb (SHKK) tre overnattingsturer. Det har vært et utfordrende år for turlederne våre 
med ekstraarbeid i form av krav om påmelding i forkant av turene og ivaretagelse av smittevern på turene. Mange 
turer har blitt gjennomført som planlagt med god innsats av turlederne våre. Nytt av året var torsdagsturene som 
gikk hver torsdag i sesong, istedenfor onsdager som vi har vært vant med i mange år. Oppmøte var kl. 17.00 i 
Osloveien med felles kjøring til der turen startet. Disse turene har som vanlig blitt godt mottatt som en del av 
turprogrammet.  

10. Tur- og aktivitetsgrupper 

10.1 Barnas Turlag 
Barnas Turlag ble re-etablert etter en pause både som følge av koronapandemien, men også som følge av at en del 
turledere ikke ønsket å være med lengre. Gjengen som ble samlet, måtte forsøke å finne formen på hvordan de 
ville jobbe og det har utviklet seg til et positivt samarbeid utover året, og flere fine turer for barnefamilier, til tross 
for stadige restriksjoner. Miriam Hagge ble valgt inn i styret i juni 2021, og hun representerer Barnas Turlag. På 
det ekstraordinære årsmøte desember 2021 fikk også Julie Ulven en plass i styret. Med to dyktige småbarns-mødre 
i styret sikrer vi at arbeidet for våre minste DNT-medlemmer vil bli godt ivaretatt fremover. Prosjektet med 
«kanotilhengeren» var et klart positivt bidrag, men det ble også ordinære turer som ikke var på vann. Vi greide å 
snike inn turen til Kolltjern med eventyrforteller i mars, da var det en liten åpning for arrangementer før alt 
stengte ned igjen. Turen er en del av Ringkollen Vinterfestival. Ann Kristin Aanerud var eventyrforteller og det var 
bål, fint vintervær og Turbo kom. Kom deg ut-dagen vinter måtte gå digitalt med turtips og premier. Så ble det 
flere småturer med kanoer både på Holleia og Steinsfjorden utover våren. Det ble overnattingstur til Fjorda, hvor 
vi leide inn instruktør og kjentmann for å ivareta 
sikkerheten. Kom deg ut-dagen høst ble arrangert på 
Sundvollstranda i samarbeid med Steinsfjorden 
Havkajakklubb. Holleiamarsjen var en stor suksess 
med godt oppmøte og godt samarbeid med Stranden 
IL på Ask. Skumleturen ble holdt i Kartverkskogen, 
det ble pyntet til Halloween og heksa kom og hadde 
skattejakt. Så ble det førjulstur til Lerbergsetra med 
nisse, juletre og godteposer. Barnas Turlag har greid 
seg bra i 2021 og er godt fornøyd med alt de har fått 
til.  

Totalt har 130 deltatt på tur med Barnas Turlag, det 
er blitt avholdt 3 kurs i våttkort og 234 dugnadstimer 
er registret i forbindelse med turene.   

10.2 DNT Ung 
I løpet av vinteren meldte det seg to frivillige som ønsker å være med å bygge opp DNT Ung som siden 2018 har 
hatt fravær av aktivitet. Begge deltok på DNT Ung sitt landsmøte og en av de hadde alt DNTs turlederkurs og 
våtkort. Dessverre greide vi kun å gjennomføre turen til Fjorda, og så ble det ingen flere turer med DNT Ung i 
2021. Turen til Fjorda hadde innleid instruktør fra DNT Oslo og Omegn for å ivareta sikkerheten på vann. 10 
deltakere deltok, pluss en DNT Ung turleder. Vi håper på bedre tider for DNT Ung på Ringerike. 

  

Førjulstur til Lerbergsetra. 
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10.3 DNT Tilrettelagt - Klart det går! 
I denne gruppen har vi kun arrangert turen til Merket! på Golsfjellet i 2021. Vi håpet å kunne ha mer lokal 
aktivitet for de med funksjonsnedsettelser, men dessverre har vi ikke lykkes med det i 2021. Dette har både vært 
på grunn av koronasituasjonen, men også mangel på frivillige og kapasitetsproblemer på kontoret. Vi håper på mer 
aktivitet for denne gruppen fremover.  

10.4 Seniorgruppa 
Det var satt opp 18 turer med seniorgruppa i løpet av tursesongen 2021. En tur ble avlyst og en tur skjøv vi frem i 
tid, begge deler pga. pandemien. Det ble krav om forhåndspåmelding og ikke flere enn 20 deltakere på tur. Dette 
har begrenset det totale antallet deltakere i år, og det har vært seniorer på venteliste som ikke har fått plass. Men 
utover det var både maksimalt antall på tur og forhåndspåmelding vært opplevd som positivt for seniorgruppas 
turledere, da det blir mer forutsigbart hvem som skal være med på tur og sikrer at det ikke er en for stor gruppe for 
en turleder. Påmelding ble gjort direkte til turleder. Det er blitt turer til Holleia, Krokskogen, åser i Vemetraktene. 
Tiurtoppen i Åsa, Gyrihaugen, Nordsetra – og ikke minst stiene på våre flotte moer, har fått besøk av glade 
og ivrige turgåere. I alt 10 turledere – noen med kjentmann, har ledet hver sine turer uten uhell. Avslutningsdagen 
gikk i nydelig høstvær og farger, først til kapellet i Strømsoddbygda hvor Per Maribo fortalte om «Templet i 
skogen», før ferden gikk videre til Buvasskoia.  37 deltagere koste seg ved Buvatnet til langt på dag.  

Det har vært avholdt 3 styremøter i seniorgruppa i løpet av 2021 med totalt cirka 50 dugnadstimer.  
Totalt har 324 deltatt på tur med Seniorgruppa, og 117 dugnadstimer er registrert i forbindelse med turene.  

Mange av DNT Ringerikes seniorer har deltatt på og hjulpet til på andre arrangementer, spesielt sti-, vaske-, ved- 
og byggedugnader. 

Styret i seniorgruppa har bestått av: 

Navn Verv 

Arnhild Ballangrud Leder 

Erik Monserud Styremedlem 

Inger Hvitmyhr Styremedlem 

Finn Abildgaard Styremedlem 

Liv Skretteberg Styremedlem 

Per Henrik Fagerås Styremedlem 
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10.5 Kano- og kajakk 
Det har vært utleie av både kanoer og kajakker i løpet av året, og vi benytter fortsatt skuret ved det nedlagte 
Friluftshuset til oppbevaring og utleiested for kanoene. Kajakkene er flyttet til naustet ved Sundvollstranda slik at 
de inngår i utleieopplegget til Steinsletta Havkajakklubb. 

Kurs i kanopadling med vekt på sikkerhet og redning ble gjennomført for frivillige i Barnas Turlag med tanke på å 
få flere med kompetanse til å være turledere på kanoturer for barna. Åtte kanoer og henger er kjøpt inn slik at 
transport av kanoene skal være så fleksibelt og enkelt som mulig. Se mer info under prosjekter.  

 

        

Turmaskoten Turbo og Arne Berg fra SHKK er ut på kanotur på Sundvollen. 

Turbo synes det er kult å padle. Veldig praktisk med kanohenger. Her våttkortkurs. 
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10.6 Steinsletta Havkajakklubb (SHKK) 
Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker.  

Styret i SHKK har bestått av: 

Navn Verv 

Ole Magnus Grønli Leder 

Per Erik Opseth Nestleder 

Arne Berg Styremedlem 

Arnulf Vik Styremedlem 

Harry Hart Styremedlem 

Helen Johannson Styremedlem 

Anne Lise Strande Styremedlem 

Bjørn Berger Varamedlem 

Styret har jobbet med å tilpasse rutiner knyttet til utleie av kajakker, gjennomføring av kurs og andre 
administrative rutiner som budsjett og medlemsregister. Takket være inntekter fra kajakkutleie og gjennomføring 
av kurs, har klubben en god økonomi som har muliggjort innkjøp av tre nye barnekajakker, to voksenkajakker og 
annet utstyr til bruk i kurssammenheng og utleie.  

For å lette administrasjonen ved utleie har styret gått til anskaffelse av et web-basert bookingsystem, Visbook, som 
vil bli introdusert før sesongstart neste år.  

Styret har tilstrebet seg å få til en god informasjonsflyt til medlemmene og benyttet underside på DNT og egen 
Facebook-side som blir brukt aktivt av medlemmene. I tillegg har klubben tatt i bruk Spond, som brukes til å 
informere om arrangementer og gjør det mulig for påmelding og innbetaling. 

Sesongstart ble arrangert 1.mai på Sundvollstranda med god oppslutning, og flere av medlemmene deltok på Kom 
deg ut-dagen og ga mange en første smakebit på padling. 

Kurs for nærturledere er gjennomført slik at flere har kompetanse til å lede onsdagspadlingene og andre nærturer. 
Per Erik Opseth, Harry Hart og Miriam Hagge deltok på aktivitetslederkurs og er sertifiserte aktivitetsledere. Ole 
Magnus Grønli er i gang med en videregående utdanning og vil derfor også kunne være instruktør på ulike kurs. 

På kurssiden har det blitt arrangert fire grunnkurs over to dager, teknikk-kurs over to dager og to teknikk-kurs i 
samarbeid med Kartverkets bedriftsidrettslag. 

Onsdagspadlinger har i snitt samlet 12 deltagere i perioden mai – oktober. Det ble arrangert tre lavterskel 
klubbturer med overnatting, og det ble også arrangert en klubbtur til Vega for de litt mer erfarne padlerne. 
Bassengtrening i svømmehallen på Jevnaker ble gjennomført, og den ble godt mottatt av medlemmene. Det ble 
gjennomført to aktiviteter spesielt for barn, og styret har ambisjoner om å få til flere slike samlinger. 

Det har blitt gjennomført tre dugnader på Naustet på Sundvollstranda med rydding og vedlikehold og utvidelse av 
kapasiteten for lagring av kajakker. 

Det er registrert 1200 dugnadstimer for samlet aktivitet i løpet av året. 

  

Stor aktivitet på Sundvollstranda. 
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11. Dugnad 
Vår forening er i hovedsak basert på dugnadsarbeid. Med dugnadsarbeid forstår vi styre- og komitéarbeid, ulønnet 
kontorarbeid, turledelse, instruksjon og feltarbeid på hytter og ruter. Totalt er det for 2021 registrert 3645,5 
dugnadstimer til tross for redusert aktivitet. Ekstra hyggelig er det at i løpet av 2021 har flere medlemmer meldt 
seg som frivillige med ønske om å bidra i dugnadsarbeidet vårt. 

       

12. Stier  

12.1 Stinettet 
Stinettet som DNT Ringerike har ansvaret for å holde ved like med rydding og merking, er i brukbar stand forteller 
rapportene fra de stiansvarlige. Mye er gjort i 2021, men rydding og merking er en kontinuerlig prosess for å holde 
stinettet vårt i god stand. Mye vindvær og storm i løpet av året har medført ytterligere behov for rydding av stiene 
våre. 

Vassfarstien har blitt positivt mottatt, og mange har vandret deler, eller hele stien fra Hønefoss til Fønhuskoia. Det 
har blitt jobbet med innhenting av grunneieravtaler, men det gjenstår å få signert ca. 10 % av avtalene før vi er i 
mål med dette arbeidet.  

OPPTUR-traseen fra Borger til Steinsfjorden Montessoriskole blir mye brukt, og i løpet av 2021 ble det ytterligere 
skiltet langs traseen. 

Andre viktige tiltak som ble gjennomført var etablering av ny klopp ved setra Rishuet og Kjølstadbekken, 
nymerking av sti fra Borglund til Ellingsetra og skilt med henvisning til parkering ved Buvasskoia. Det ble også 
etablert ny sti fra Vesle Leintjern til Saksentjern, og merka sti fra Vesle Leintjern til Nedre Kollsjø ble lagt ned. 

Nytt uthus på Hovinkoia under oppføring. Ny inngjerding rundt Storekrakkoia. 
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13. Koier 

13.1 Status koier 
Koiesjefer og assisterende koiesjefer gjør en god innsats, og de besøkende gir 
oss flotte tilbakemeldinger. Det har blitt ekstra arbeid for koiesjefene med 
tilrettelegging for smittevern og oppfølging underveis.   

Det har ikke vært mulig med dagsbesøk og telting pga. 
smittevernsrestriksjonene. I hele perioden har vi leid ut hele koia som en 
enhet til kun ett reisefølge/kohort. Det har i tillegg vært 40 % rabatt i midtuka 
fra søndag til fredag deler av året, for å imøtekomme de som synes det har 
vært dyrt. Alle tilpasninger har vært gjort i tråd med anbefalinger fra DNT 
sentralt og i tråd med hva våre naboforeninger har gjort.  
 
Siden koiene har vært leid ut som en hel enhet så har vi ikke eksakte tall for 
antall besøkende slik vi har hatt tidligere år. Overnattingsdøgn er eksakte tall 
hentet ut fra bookingsystemet. Vi velger å ikke sammenligne med tidligere års 
tall. Omsetningen og tilbakemeldingene har vært gode, så således har det vært 
et godt år for DNT Ringerike.  

13.2 Koiebesøk 
  2021 

Koier Koiesjef/ass. koiesjef Besøkende Overnattingsdøgn Dagsbesøk 

Buvasskoia 
Trond Ellingsen 
Erik Brenden 

258 70 0 

Ellingseterkoia 
Inger Tangen 
Odd Tangen 

32 16 0 

Friluftshuset i Åsa 
(til 01.08.2021) 

Erik Stensbye 
Svein Roger Thorsrud 

32 8 0 

Fønhuskoia 
Olaf Ødegård 
Sigrid Haugen 

435 108 0 

Grønknutkoia 
Morten Bille 
Anders Lind 

44 11 0 

Hovinkoia 
Maria Bakkely Aasheim 
Tom-Erik Bakkely Aasheim 

200 50 0 

Røde Kors-hytta 
Jan Ola Lehne 
Kjetil Sudgarden 

112 28 0 

Storekrakkoia 
Kari H. Nordby 
Karin Solberg 

172 63 0 

Tjuenborgkoia 
Leif Henning Solberg 
Sidsel Oliv Løkken 

93 31 0 

Vikerkoia 
Erik Lunde 
Ragnhild Gudim 

397 101 0 

TOTALT  1 963 486 0 

 

Smittevernplakater. 
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13.3 Dugnader på koiene 
Det har blitt avholdt dugnader på de fleste av koiene våre i løpet av året, og mange dugnadstimer er lagt ned for å 
holde det i orden både utvendig og innvendig i tillegg til nødvendig ved sjauing. Det ble avholdt felles ved-
dugnader på Hovinkoia, Tjuenborgkoia, Storekrakkoia og Vikerkoia.   
 
13.4 Feietilsyn på koiene 
I løpet av høsten ble det gjennomført feietilsyn på Vikerkoia (både ny og gammel), Buvasskoia, Storekrakkoia og 
Veslekrak, Ellingseterkoia og Grønknutkoia. Hovinkoia og Fønhuskoia hadde feietilsyn tidligere år, og det er nå 
kun Tjuenborgkoia som ikke har hatt feietilsyn. Feietilsynet medførte fyringsforbud på både den gamle Vikerkoia 
og Storekrakkoia, mens de de andre koiene fortsatt kunne holdes åpne. 

Levi Nilsen Montasjefornying ble engasjert av styret til å restaurere både den gamle Vikerkoia og Storekrakkoia. 
Arbeidene ble raskt satt i gang på gamle Vikerkoia, men pr. dato er arbeidet ikke helt fullført på Vikerkoia. På 
Storekrakkoia ble restaureringen utsatt flere ganger av ulike årsaker, og den vil ikke kunne gjennomføres før veien 
er farbar igjen til våren. 

13.5 Buvasskoia 
Koiesjefene Bjørn og Janne Marit Ellingsen og assisterende koiesjef Kjetil Ødegaard på Buvasskoia sluttet etter 
mange års innsats, og Trond Ellingsen overtok som koiesjef med Erik Brenden som assisterende koiesjef. 

I løpet av sommeren ble det også meldt om høylytt festing, skyting og bråk på Buvasskoia. Gjestene ble sporet opp i 
etterkant, og de sendte en skriftlig beklagelse i etterkant av samtale om hendelsen. Heftig storm på høstparten 
medførte at takpappen på koia ble revet av, men heldigvis var det ingen som kom til skade. Forsikringsselskapet 
ble kontaktet, og skadebefaring gjennomført med koiesjefer til stede. Koiesjefene sørget for midlertidig løsning på 
taket slik at skaden ikke forverres i løpet av vinteren, og arbeidet med ny taktekking vil bli gjennomført våren 
2022. 

13.7 Friluftshuset i Åsa 
Assisterende koiesjef Svein-Roger Thorsrud på Friluftshuset i Åsa ønsket å fratre vervet sitt med umiddelbar 
virkning på vårparten. 

Friluftshuset i Åsa ble lagt ned, og det stengte for videre drift fra 01.08.2021. Alt utstyr og møbler ble pakket ned 
og fraktet til lageret på Hvalsmoen. 

13.9 Hovinkoia 
Nytt uthus med utedo på Hovinkoia ble ferdigstilt i løpet av året.  

13.11 Storekrakkoia 
På Storekrakkoia har det blitt gjennomført vaskedugnad, nye utekrakker m/bord har kommet på plass i tillegg til at 
gjerde er satt opp rundt koia til vern mot sauen. Ekstra sett med nøkler til bomveien er også ordnet slik at 
adkomsten blir enklere f.eks. ved dugnader. I løpet av vinteren var det også ubudne gjester som brøt opp låsen og 
brant opp veden i løpet av en helg. 
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13.13 Vassfarkoia 
Komiteen for gjenoppbygging av Vassfarkoia har hatt mange møter i løpet av året, og de har hatt tett oppfølging av 
leverandøren Tinde hytter og ulike andre firmaer som er engasjert i oppbyggingen. Planen er at den nye 
Vassfarkoia skal åpnes for medlemmer i påsken 2022, mens åpningsfesten blir i juni år. 

Komiteen har bestått av:  

Navn Verv 

Jan Ola Lehne Leder 

Ole-Martin Høgfoss Medlem 

Kjetil Sudgarden Medlem 

Erik Brenden Medlem 

Karin Solberg Medlem 

Karin Solberg trådte ut av komiteen i forbindelse med at hun trakk seg fra styret. 

13.14 Vikerkoia 
Foruten utfordringene med fyringsforbud på gamle Vikerkoia og tiltakene som har vært nødvendig i forhold til 
dette har det blitt gjort en rekke utbedringer. 

På nye Vikerkoia har man anlagt en ny platting ut til brønnen slik at man nå kan gå nærmest tørrskodd ut til 
brønnen. Det er også blitt gjort en god del arbeider inne på gamle Vikerkoia. Det ble blant annet avdekket 
betydelige mengder mugg i veggene som er utbedret. 
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14. Kommunikasjon 

14.1 Sosiale medier 
Facebook har blitt benyttet til publisering av tilbudene våre, mens Instagram ikke har blitt så aktivt brukt dette 
året. Facebook-sidene til DNT Ringerike har over 3 000 «følgere», mens Facebook-siden til Barnas Turlag har 
1670 «følgere». Det har blitt opprettet egne Facebook-grupper for koiesjefer og Barnas Turlag hvor informasjon 
deles. Dette er effektivt og skaper tilhørighet i gruppene. Ellen Næsje og Karsten Lien har postet på Facebook. 

14.3 Nyhetsbrev 
Det er sendt ut 6 nyhetsbrev i løpet av året. I underkant av 1 800 mottar brevet. Man kan melde seg av brevet hvis 
man ikke ønsker å motta det mer og ønsker man brevet kan man registrere seg på vår hjemmeside.  

14.4 Nettsider 
I tillegg har nyheter, medlemsinformasjon og en mengde turreferater blitt publisert på vår hjemmeside, og via 
jevnlige nyhetsbrev til medlemmene våre. Ellen Næsje og Karsten Lien har sørget for oppdateringen av nettsidene. 

14.5 Redaksjonelle artikler 
Alle turene publiseres også på Det Skjer i Ringerikes Blad, både papirversjonen og nettversjonen Vi har hatt god 
kontakt med vår kontakt i Ringerikes Blad Knut Andreas Ramsrud med redaksjonell omtale om turen til 
Fønhuskoia med prosjektet Turglede – friluftsliv og psykisk helse og Skumleturen til Barnas Turlag. I tillegg har vi 
fått referatene til de to fellesturene i fjellet på trykk og et innlegg fra det ekstraordinære årsmøtet. Dette er tekster 
vi har sendt inn selv. Sparebankstiftelsen Ringerike skrev en artikkel om vårt kanoprosjektet under sine websider 
viheier.no. 

14.6 Skauleisposten 
Arbeidet med Skauleisposten kom sent i gang siden vi manglet redaktør. Årsmøtet i juni ga tydelig signal om at 
Skauleisposten skulle bestå, og sent på høsten greide vi å samle en komité bestående av Axel Holt, Per Stubbraaten 
og Ole-Martin Høgfoss. Tom-Erik Bakkely Aasheim tok på seg designet som tidligere, og Ellen Næsje var 
koordinator fra administrasjon. Komiteen har jobbet godt på tampen av 2021 og Skauleisposten består.   
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15. Medlemmer 

15.1 Medlemstall 
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Totalt 

2017 110 331 1138 176 59 81 413 382 58 2 748 

2018 134 401 1118 163 44 81 401 413 60 2 815 

2019 144 415 1103 140 49 84 396 450 60 2 841 

2020 158 456 1052 124 49 81 369 471 59 2 819 

2021 175 468 1034 100 44 65 223 587 67 2 763 

Målsettingen for foreningen er å ha et stabilt medlemstall på over 2 000 med en jevn økning for hvert år. Dette 
året som også har vært preget av koronasituasjonen har vi hatt en nedgang på 2 %, mens gjennomsnittet for DNT 
samlet ligger på 1,5 %. 

15.2 Æresmedlemmer 
DNT Ringerikes elleve æresmedlemmer i 2021 var: 

Navn År for utnevnelse 

Tore Schulze 2000 

Axel Johan Holt 2000 

Liv Skretteberg 2000 

Jan Fredriksen (død 2021) 2000 

Tron Trondsen 2001 

Ingrid Nordgård 2009 

Erik Monserud 2009 

Kjetil Sudgarden 2013 

Per Stubbraaten   2014                  

Finn Granum 2018               

Alf Elling Omholt 2020 

Æresmedlemskomiteen har i 2021 bestått av styreleder, Axel Holt og Erik Monserud. 
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