
Bærum Turlag - Årsberetning 2019 

Vanligvis vil Bærum Turlag på sitt årsmøte presentere hele virksomhetsrapporten, som gir en 

total oversikt over aktivitetene i foregående år. Pga. møtets spesielle form i år, presenteres 

bare styrets rapport til årsmøtet. Innholdet her, er i tråd med de formelle krav som stilles til 

slik rapportering. 

Vi viser imidlertid til Bærum Turlag sine nettsider, der hele virksomhetsrapporten er 

presentert. 

1. Styrets rapport til årsmøtet 
 

1.1.  Styreleder har ordet  

Bærum Turlag har i 2019 hatt et svært aktivt år, preget av endring og utvikling. Den triste 

nyheten var at vi i november 2019 mistet vår mangeårige styreleder, Einar Skage Andersen.  

Til grunn for arbeidet i Bærum Turlag ligger en strategisk plan for perioden 2019–2022 og 

partnerskapsavtalen med Bærum kommune. Vi ønsker å bli en enda bedre leverandør av 

folkehelse i kommunen vår:  

• Vi har et stort tilbud av ledede markaturer, der vi stadig tilbyr nye turalternativer, samtidig som 

populære “klassikere” videreføres.  

• Barnas Turlag leverer et omfattende tilbud av korte og lengre turer, arrangementer og 

aktiviteter til barn og barnefamilier. Her er det også lansert flere nye tilbud i 2019, bl.a. 

“besteforeldreturer”. 

• DNT ung Bærum ble etablert tidlig i 2019 og har tilbudt et stort antall turer og aktiviteter i løpet 

av året. Noe varierende oppslutning, da ungdommen i Bærum har et rikholdig tilbud av idretts- 

og fritidsaktiviteter.  

• Konseptet “Aktiv i 100” med formiddagsturer fra faste startpunkter til faste tider, er utvidet 

med en ny gruppe. Denne starter i Sandvika sentrum hver onsdag kl. 11, med forholdsvis korte 

turer i et rolig tempo. Dette tilbudet er spesielt rettet mot dem som har liten eller ingen erfaring 

med den norske tradisjonen for “turgåing”. 

• For å utvide tilbudet av aktivitetsarenaer i kommunen er det lagt ned mye arbeid i å planlegge 

et maritimt senter med vekt på padling i Bjørnsvika, nær Sandvika sentrum. Bærum Turlag 

arbeider også med et nytt anneks ved Svartvannshytta, der det skal være anledning til å 

overnatte med hund.  

• Turlaget har utgitt bok om “Kulturminner i Vestmarka”. Den inneholder beskrivelser av et stort 

antall kulturminner, samt kartutsnitt og turbeskrivelser som gir et godt grunnlag for å planlegge 

korte og lange turer med spennende mål.  

• Medlemstallet har økt og nådde 12 000 på slutten av 2019. Vi nærmer oss med dette vårt 

langsiktige mål om å ha 10% av kommunens innbyggere som medlemmer. Da må vi ha over 13 

000 medlemmer. 

• På Nedre Gupu hadde vi sommeren 2019 formell åpning av den flotte lekeplassen ved ordfører 

Lisbeth Hammer Krog. Dette ble kombinert med “Den store turdagen” og minst 1000 store og 



små bæringer var med på dette arrangementet. • Bærum Turlag fortsetter sitt gode samarbeid 

med Bull Ski & Kajakk.  

• Bærum Turlag har i flere år fått leie lagerplass til tekniske utstyr, materiell og publikasjoner på 

Store Stabekk gård. Lokalene skal pusses opp og vi må finne et nytt lager fra 1. september 2020. 

Arbeidet med å finne et nytt sted startet i 2019, men har foreløpig ikke gitt resultater.   

John Hvidsten 

1.2.  Organisasjon  

Styret har hatt følgende sammensetning:  

Leder: John Hvidsten  

Styremedlemmer: Signe Riemer-Sørensen, Liv Frøysaa Moe, Sidsel Graff-Iversen, Nils Mathisrud, 

Peter de Besche, Kåre Hinna.  

Signe Riemer-Sørensen, Liv Frøysaa Moe og Nils Mathisrud er valgt fram til årsmøtet 2020. De 

øvrige er på valg 2021.  

Styrets leder John Hvidsten sitter også i styret for DNT OO.  

Administrativ støtte: Ellen Næsje er ansatt i aktivitetsavdelingen i DNT OO og var fram til 4. 

september 2019 utlånt til Bærum Turlag for å yte administrativ bistand til turlagets arbeid. Fra 

denne datoen gikk hun over i ny stilling i DNT OO. Vi takker Ellen for stor innsats til beste for 

Bærum Turlags vekst og utvikling.  

DNT OO har rekruttert en ny medarbeider som på tilsvarende måte yter administrativ støtte til 

turlaget. Hun heter Pernille Leivestad og startet i sin nye jobb 6. januar 2020.  

1.3. Styremøter og prioriterte saker  

Styret har gjennomført 9 styremøter. Prioritert saker har vært:  

• Organisasjonsarbeid for å få etablert selvstyrte grupper av frivillige. Dette har vært nødvendig 

for å få spredd det frivillige arbeidet på flere personer. Det er viktig og nødvendig at vi klarer å 

rekruttere flere frivillige hvis Bærum Turlag skal kunne ha en fortsatt vekst og utvikling. Arbeidet 

må videreføres og styrkes i 2020.  

• Arbeid med boka om kulturminner i Vestmarka. Dette er et viktig arbeid for å bidra til å 

opprettholde kunnskapen om kulturminner i våre nærområder og samtidig gi turgåerne tips om 

interessante turmål de kan gå til på egen hånd.  

• Utvikling av nye turkonsepter for ulike grupper turgåere, fra barn til seniorer  

• Utvikling av nye arenaer for friluftsliv – maritimt senter i Bjørnsvika, nytt anneks på 

Svartvannshytta og øket aktivitet på Nedre Gupu (friluftsskole, ferskingkurs og 

undervisningstilbud til skoleklasse).  

• Samarbeidet med Bærum kommune og andre relevante organisasjoner, f.eks. Bærum Naturog 

Friluftsråd (BNF). Styret, ved styreleder har også vært representert i et utvalg nedsatt av BNF, for 

å vurdere videre strategi og arbeidsform for denne organisasjonen.  



• Deltakelse på befaringer og avgivelse av høringsuttalelser, bl.a. knyttet til forslag om ny 

skiløype til Brunkollen, ny skogsvei gjennom Vestmarka, utbygging av sykehus i tilknytting til Ila 

sikringsanstalt og videreføring av tursti langs Øverlandselva.  

1.4.  Medlemmer  

Ved utløpet av 2019 hadde Bærum Turlag passert 12 000 medlemmer og er det klart største av 

12 lokallag tilknyttet DNT OO. Vårt langsiktige mål er å ha 10 % av innbyggerne i Bærum som 

medlemmer. Da må vi opp i over 13 000 medlemmer.  

1.5.  Statistikk  

Tabellen for dugnadsaktivitet nedenfor viser at det er utført totalt 7 091 timer dugnadsarbeid i 

regi av Bærum Turlag i løpet av 2019. Av dette er 722 timer utført som styre- og komitearbeid,  

1 988 timer er utført som feltarbeid (hyttetilsyn, stirydding mm), 2 706 timer er utført som 

turledelse og instruksjon og 1 675 timer som diverse administrativt arbeid (planlegging, 

skrivearbeid, markedsføring og etterarbeid).  

 

Dugnad 

  Komite og 
styrearbeid 

Feltarbeid Turledelse og 
instruksjon 

Div. adm., 
møter og 
planlegging 

Totalt 

Antall 
aktiviteter 

   
        24 

  
       245 

  
        217 

  
       107 

  
       593 

Antall 
deltakere 

  
         82 

 
       676  

  
        394 

  
       175 

  
    1 327 

Antall 
dugnads 
timer 

  
       722 

  
    1 988 

  
     2 706 

  
    1 675 

 
    7 091 

 

Tabellen for aktiviteter og deltakere viser at vi har totalt 13 951 deltakerdager på turer, kurs og 

arrangementer. De største bidragene til dette kommer fra registrerte turer til Kolsås (5 200), 

åpne arrangementer (4 680), ledede turer for barn og ungdom (2 063) og ledede turer for voksne 

(1 561).  

Turer, kurs og arrangementer 

 Voksne Barn & 
familie 

Ungdom Åpne 
arr. 

Turpost 
turer 

Medlems 
møter 

Totalt 

 Turer Kurs Turer Turer Kurs Antall Turer Antall Antall 

Antall 
aktiviteter 

  124     5      93    10       2        8      1         1      243 

Antall 
deltakere 

1 561   37 1 784     50   230 4 680   5 200       80  13 622 

Antall 
deltaker 
dager 

1 561  77           2 063    60   230 4 680   5 200       80  13 951 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styret rapport for 2019. 


