
HANDLINGSPLAN 2022



DNT huset



Organisasjon Styret

Styret Elverum 

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas turlag

Styret Solør

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas Turlag

(reetablering)

Styret Kongsvinger 
Eidskog

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas Turlag 
(reetablering)

Daglig leder



Styret

Arbeidsgruppe 
Sti

Stiansvarlig 
lokallag

Stifaddere

Dugnadsgjeng

Arbeidsgruppe 
Hytter

Hytteansvarlig

lokallag

Hyttetilsyn

Dugnadsgjeng

hyttevenner

Arbeidsgruppe 
Turer og 

arrangement

Turansvarlig 
lokallag

Turledere

Arbeidsgruppe 
kommunikasjon

Kom. ansv. 
lokallag

Daglig leder



Stier og ruter
 Stifaddere

 Stifaddermøter

 Kongsvinger og Eidskog: 31. mars

 Elverum: 21. april

 Solør: 26. april

 System for oppdatering av lister og 
oppfølging

 Gjøre seg kjent med frivillighetssystem
fra DNT 

 Finnskogleden 30. år – prioritere stier som
trengs vedlikehold

 Fullføre nærturstier i Elverum og 
Kongsvinger

 Den Wingerske Kongevei – fullføre
prosjektet

 Finnskogrunden – oppgradering med nye 
infoskilt og merking/klopping
2 søknader



Hytter

 Flisberget – starte på restaureringsarbeidet, 
arbeidsgruppe er etablert.

 Befaring 12. mai

 Dugnad 22. mai (rydding)

 Grasbråtan restaurering – en del av 
oppgradering Finnskogrunden

 Hvert lokallag peker ut hytte for ekstra satsing i
2022

 Gjøre tiltak for å øke attraktiviteten på
disse hyttene

 Fokus på sikkerhet på våre hytter i 2022

 Online booking og gode bestillingsrutiner

 Søke etter frivillige til dugnad på hyttene – Eks. 
etablere «Flisbergets venner»



Turer og arrangement
 Turprogram 2022

 Trykket versjon

 På https://finnskogen.dnt.no/

 Facebook

 Lokal media

 Finnskogleden 30 år – egen
arrangementskomite hvor DNT FO deltar

 Hovedarrangement 11. juni

 Fokus på sikkerhet – nasjonal handlingsplan

 Aktiv i 100 – god aktivitet (søknad 2022 sendt)

 Øke aktivitet rettet mot barn og unge i 2022, få
full effekt på turprogram i 2023

 Egne ansvarlige for barn og unge i alle 
styrer, jobbe koordinert med turansvarlig

 Utdanning av turledere (Barnas turlag og 
DNT ung)

 Friluftsskolen i Eidskog

https://finnskogen.dnt.no/


Kommunikasjon

• Mer og oppdatert innhold om DNT FO på websiden -

https://finnskogen.dnt.no/

• Ut.no – fortsetter innholdsutvikling – egen søknad sendt

• Ut på tur – tiltak (på egen hånd)

• Kjentmannsmerke (Ut.no – lister, webside og trykket versjon) 

• Kjentmannstopper (Ut.no – lister – sjekk ut)

• Finnskogleden 30- år (Ut.no – lister – sjekk ut)

• Stolpejakten

• Frivillighetens år (markere det når vi kan) – 22. mai – vår dag. 

• Kick Off for våre gamle og nye frivillige lørdag 23. april

• Rekruttering og organisasjonsutvikling

• Plan for bruk av sosiale medier og lokale medier

• Synlighet på arrangement (Finnskogleden 30 år m.m.)

• Høringsuttalelser som påvirker natur og friluftsliv

https://finnskogen.dnt.no/

