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DNT ung Oslo 

Aktivitetsåret 2019 
Ved DNT ung Oslos styre 

 

Innledning      

DNT ung Oslo skaper aktiviteter for, med og av unge mellom 13 og 30 år som liker å være ute og som 

er nysgjerrig på friluftsliv i Oslo og Akershus. DNT tilbyr ungdomsmedlemskap fra 13 til 26 år, men 

mye av aktiviteten DNT ung Oslo tilbyr er også tilgjengelig opp til 30 år. DNT ung Oslo er en av de 

største ungdomsorganisasjonene i landet. Aktivitetene finner sted både i Oslo sentrum, på fjorden, i 

marka og på fjellet. Målet er å sikre ung-til-ung læring på turer og kurs gjennom unge instruktører og 

turledere, noe som gir både kunnskap og selvtillit på friluftsliv og er en god arena for nye vennskap. 

Vi har sterkt fokus på det sosiale og turfellesskapet, samt å inspirere folk til å drive friluftsliv på 

egenhånd. DNT ung Oslo har i 2019 økt medlemstallet med 655 medlemmer fra 14333 til 14988. 

DNTs aktiviteter er populære og stadig flere unge tar kontakt med oss for å forhøre seg om våre 

aktivitetstilbud, særlig i våre nærområder.  

 

Styrets arbeid 

Styrets hovedoppgaver er å følge opp organisasjonens strategi og økonomi, og ut ifra dette gjøre 

prioriteringer for satsinger som turlederutvikling, aktivitetstiltak og nye prosjekter. DNT ung Oslo har 

i 2019 hatt 10 styremøter. Styret har bestått av seks medlemmer og to varamedlemmer. To av 

styremedlemmene hadde permisjon fra sitt verv på høsthavlåret grunnet utenlandsopphold, og vi 

fikk inn to vikarer for disse. Kjønnssammensetningen i styret har vært optimal, med fire kvinner og 

fire menn. 

Strategien for DNT ung Oslo for perioden 2019-2023 ble utarbeidet i 2018 og har følgende hovedmål: 

• Opprettholde og videreutvikle et bredt og attraktivt aktivitetstilbud for unge i fjellet og i 

nærområdet. 

• Styrke ivaretakelsen av eksisterende og nye frivillige 

• Synliggjøre organisasjonen og våre tilbud og inspirere unge til å drive med friluftsliv 

• Bidra som en positiv faktor til det grønne skiftet vi ønsker å se i samfunnet 

DNT ung Oslos styre, valgt ved årsmøte 9. mars 2019 
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Dennis Nilsson                     Styreleder  

Mathias Dudek                     Styremedlem (i permisjon h19)  

Josephine Kjelsrud      Styremedlem (i permisjon h19)  

Thea Cecilie Nilsen               Styremedlem  

Kristian Sørum                     Styremedlem   

Vilde Løvaas Jensen      Styremedlem  

Linn Seime Thistel      Varamedlem  

Henrik Unhjem-Teigenes   Varamedlem  

Anita Kristiansen      Styremedlem (vikar)   

Martin Michaelsen      Styremedlem (vikar) 

 

 

 

1: Styret. Foto: Matias Dudek 
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Engasjerte frivillige og populære hverdagsaktiviteter 

Med hovedkvarter på Friluftshuset på Sørenga har DNT ung Oslo klart å bygge opp en solid base av 

aktive og engasjerte frivillige. Dette er i tråd med strategiens prioritering av frivillighet som er 

bærekraftig og selvstendig – en organisasjon for, med og av unge.  

Men aller mest avgjørende for utviklingen har våre engasjerte frivillige på kajakk, buldring, tur, 

klatring og kultur vært. Våre faste hverdagsaktiviteter holder det gående så godt som hele året, med 

unntak av visse fri- og helligdager. Hverdagsaktivitetene omfatter Tirsdagsklatring på Oslo 

Klatresenter, turtilbudet #OsloOnsdag, Torsdagsbuldring, samt Torsdagsmiks som byr på alt fra 

sosiale kvelder for frivillige og medlemmer, til turinspirasjon, foredrag, workshops, spillkvelder og 

idemyldringer. I sommersesongen fra mai til september, har vi dessuten Torsdagspadling med 

utgangspunkt i Sørenga. Alt dette er i regi av frivillige. 

En av de mest populære aktivitetene våre i nærområdet i år har vært OsloOnsdag, som kom til i 2017 

og som er blitt etablert som et bynært, lavterskel turtilbud for unge i Oslo. Deltakerne møter opp ved 

Tigerstatuen på Jernbanetorget og går en tur på om lag tre timer. Gruppen benytter seg av 

kollektivtilbudet i Oslo og turene er alt fra vandring langs Akerselva og båltur på Bygdøy til 

«toppturer» til Kolsåstoppen og Vettakollen. Det er mange som ikke er klar over hvilke fantastiske 

turmuligheter som finnes i og rundt byen vår, og vi er svært stolte av at DNT ung Oslo viser frem 

noen av disse turmulighetene. Den mest populære turen i 2019 gikk til Kolsåstoppen. Her hadde to 

heldige turledere med seg en gjeng på hele 47 personer i august. OsloOnsdag har fortsatt suksessen 

fra 2018 med å tilby overnattingsmuligheter på noen av turene. Dette åpner for nye turopplevelser 

for mange av deltakerne og gjør steget over til DNT-turer i marka og på fjellet litt mindre. I 

sommersesongen har tilbudet blitt utvidet fra å holdes annenhver uke til å holdes hver uke. Mange 

av de som deltar på turene får øynene opp for DNT ung Oslo som organisasjon og ønsker å utvikle 

seg i organisasjonen med sikte på å bli frivillige og turledere selv.  

En annen aktivitet der det er merkbart stor popularitet er kajakktilbudet på Sørenga. 

Padletorsdagene er nesten uten unntak fullbookede - spesielt i år da vi hadde en usedvanlig varm og 

solrik sommer. Påmelding blir lagt ut en uke før tur og fyller seg opp i løpet av noen timer. Gode 

instruktører og et trygt og sosialt miljø gjør at både nye og gamle deltakere finner veien til Sørenga 

for å padle. Gratistilbudet på torsdager er også en inngangsport til padlekursene som holdes for unge 

på Sørenga, som har blitt mer og mer populære.  

Hver tirsdag flytter DNT ung Oslo inn på Oslo Klatresenter og tilbyr Tirsdagsklatring med sertifiserte 

instruktører. Tilbudet gir mulighet for folk som ikke har brattkort og mye klatreerfaring til å prøve seg 

i klatreveggen, og den skaper et miljø for klatreinteresserte som ønsker å utøve hobbyen sin sammen 

med likesinnede. Styret tok i 2019 en avgjørelse om å gjøre også tirsdagsklatring kostnadsfritt for 

deltakerne.  

Hver torsdag ettermiddag er Friluftshuset DNT ung Oslos arena. I Bystua arrangeres Torsdagsmiks, 

der man kan delta på hyggelige aktiviteter som spillkvelder, quiz, foredrag, workshops eller bading og 
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uteaktivitet i sommersesongen. Rekrutteringskvelden i september ga god respons og mange er 

nysgjerrige på hva de kan bidra med i DNT ung Oslo. For mange unge er Torsdagsmiksen en enkel 

inngangsport til DNT ung Oslo og friluftsliv generelt, og vi ser ofte at de som har besøkt Friluftshuset 

på en torsdag kveld dukker opp på andre aktiviteter eller melder seg på fellesturer. Særlig er 

workshop-kveldene populære, og vi ser at det er etterspørsel etter å lære mer om enkelt friluftsliv. 

På en temakveld om hengekøye på tur kom det opp til 60 personer når det på en vanlig torsdagsmiks 

er rundt 15-20 personer.  

Buldrerommet er også åpent og med gratis inngang på torsdagskveldene. Torsdagsbuldring er et 

populært tilbud som tiltrekker mellom 25 og 35 unge hver uke. Flere av disse får med seg både 

Torsdagsmiksen og litt buldring i løpet av kvelden. I tillegg til å være buldrevakter hver torsdag 

arrangerer Buldregruppa skrudugnader for å tilby nye og spennende ruter som holder interessen 

oppe blant buldrere. I 2019 har det også blitt avholdt to buldrejam med stor dugnadsånd, 

morsomme konkurranser og bra premier.  

 

Tirsdagsklatring. Foto: Jasemin Folvik 
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Over: Nyttårsfest for frivillige. Foto: Jasemin Folvik. Under: Nyttårsfest for frivillige. Foto: Fotobaren 
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DNT-turer 

Fellesturene i fjellet og i marka har siden oppstarten vært den kanskje viktigste delen av DNT ung 

Oslos aktivitetstilbud. Turene er rimelige, varierte og aller best: Det er frivillige turledere som leder 

dem. I 2019 arrangerte DNT ung Oslo 55 fellesturer i fjellet og i marka fordelt på 32 sommerturer og 

23 vinterturer. Turene er populære og rimelig prisede. Det tradisjonelle turprogrammet med 

fellesturer i fjellet har levert stabile resultater uten at vi har satt noen rekord hverken i antall turer 

eller antall deltakere. Vi måtte avlyse fem turer i 2019. Samtlige av disse var turer for aldersgruppene 

11-14 og 13-16. Avlysningen skyldes i all hovedsak mangel på påmeldinger. Vi ser at vi har en vei å gå 

for å bli mer synlig og relevant for den yngste delen av målgruppen vår, og styret har tatt grep for å 

sikre at vi tilbyr mer relevante aktiviteter for denne gruppen. Et pilotprosjekt vil ta form i løpet av 

2020. 

Hvor populære de ulike turene er varierer fra år til år men visse turer fyller seg alltid opp raskt. Blant 

disse er Nordmarka på langs både vår og høst, Toppturhelg på Skarvheim, Vintertelting for 

nybegynnere, samt hytte- til hytteturene i Nordmarka og i Jotunheimen. I 2019 gjentok vi også 

suksessen med toppturer i Sogndal, som hadde vist seg å være en svært populær ny tur i 2018.  

Blant suksesshistoriene må selvsagt nevnes BaseCamp, DNT ung Oslos flaggskip ved foten av 

Jostedalsbreen. I år var 46 unge leirsjefer, koordinatorer, instruktører og turledere engasjert for å 

skape minner for livet for de 108 deltakerne mellom 13 og 30 år. Vi opplever at unge knytter nye 

vennskapsbånd på BaseCamp og at de melder seg på sammen med sine nye venner år etter år. I 

vinter fikk vi meldinger fra spente foreldre og unge som gledet seg til å melde seg på leiren igjen og 

legge andre sommerplaner rundt denne.  

En annen suksesshistorie er Skolefri – en friluftsleir på dagtid for aldersgruppen 11-14 år i 

skoleferien. Denne leiren har base i Oslo og her får man får prøvd en mengde ulike friluftsaktiviteter 

og reiser på kortere og lengre utflukter i nærområdet. Der våre andre tilbud for denne aldersgruppen 

ikke alltid fylles opp, har Skolefri vist seg å være svært populær og en god introduksjon til friluftslivet 

på egenhånd – borte fra familien men sammen med jevnaldrende og trygge, kompetente turledere.  
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BaseCamp. Foto: Jasemin Folvik 
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BaseCamp. Foto: Jasemin Folvik 

 

 

Turlederutdanning 

Organisasjonens egen ungdomsorienterte turlederutdanning er en viktig investering der unge lærer 

andre unge til å være trygge, dyktige og sosiale turledere på alle nivå. Dette arbeidet for og med 

unge turentusiaster er en viktig del av DNT ung Oslos strategi. Vår satsning på turlederutdanning 

omfatter både vinterturlederkurs, sommerturlederkurs og grunnleggende turlederkurs. I 2019 har 

DNT ung Oslo utdannet 19 nye grunnleggende turledere, åtte sommerturledere og fem 

vinterturledere. Vi har dessuten opprettholdt rutinene med å sørge for medbestemmelse blant våre 

turledere. Alle turledere har blitt invitert med på planleggingsmøter for å diskutere og utarbeide 

neste års turprogram.  
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Blide turledere. Foto: Jasemin Folvik 

 

Kurs 

Kompetanseheving blant turledere, frivillige og instruktører er viktig for oss i DNT ung Oslo. Alle som 

er aktive i organisasjonen kan søke om tilskudd til eller refusjon av relevante kompetansehevende 

kurs. Først og fremst betyr det at våre menneskelige ressurser har den faglige kompetansen det 

kreves for å utføre oppgavene og skape et trygt miljø for deltakerne på aktivitetene våre. Dernest 

innebærer det at de frivillige føler seg verdsatt og ivaretatt. Igjen kan dette bety mer motivasjon til å 

bidra med frivillig innsats, større lojalitet og en mer solid base av frivillige, instruktører og turledere. I 

2019 har det i hovedsak blitt gitt støtte til kurs i fjellmedisin, buldring og kompetansehevende 

samlinger. I tillegg får turledere refundert utgifter til sin turlederutdanning etter hvert som de leder 

turer for DNT ung Oslo.  
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Fjellsport 

DNT ung Oslo skiller seg noe fra andre DNT ung-organisasjoner, ved at mange aktive medlemmer er 

fra 21 år og oppover, i motsetning til flere som har sine mest aktive medlemmer fra 13-17 år. Vi 

opplever en stor etterspørsel etter bratt friluftsliv i denne delen av målgruppen. For kunne tilby et 

bredere aktivitetstilbud, har vi i 2020 fortsatt samarbeidet med DNT Fjellsport Oslo. Samarbeidet går 

ut på at DNT ung Oslo subsidierer deltakelse på turer for unge mellom 18 og 26 år ved hjelp av 

Frifond-midler. 38 unge deltakere har nytt godt av dette tilbudet i 2019. DNT Fjellsport er eksperter 

på bratt friluftsliv og Fjellsport-kurs og det er derfor naturlig at ung-medlemmene kanaliseres inn i 

dette tilbudet heller enn at vi lager et parallelt fjellsporttilbud for unge i regi av DNT ung Oslo. Dette 

har gitt økt deltakelse på fjellsportaktiviteter og et langt bredere program til ungdomsvennlige priser 

for DNT ung Oslos medlemmer.  

 

 

 

Klatring i Kolsåstoppen. Foto: Tor Berge.  
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Opptur  

DNT ung Oslo arrangerer OPPTUR i begynnelsen av mai hvert år. Dette er en turdag der 8. klassinger i 

Oslo og Akershus inviteres. OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. Dette er en unik anledning for 

oss til å nå hundrevis av unge med vårt aktivitetstilbud og gi dem en prøvesmak på friluftsliv, 

uavhengig av tidligere erfaring med dette. Målet er å få flere unge til å oppleve gleden ved 

friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk 

aktivitet for alle. Den 8. mai i år var rundt 1500 8.klassinger turen fra Sognsvann og opp til 

Vettakollen. De fikk sett den nye hytta til DNT Oslo og Omegn, Fuglemyrhytta, og moret seg med 

støvelkasting og andre aktiviteter i målområdet. 
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Byttedager 
Ved siden av intensjonen om å være miljøbevisst i alle valgene vi tar når vi setter sammen 

turprogram og aktivitetstilbud, arrangerer vi to ganger i året bytte- og bruktsalgskvelder hvor alle 

som vil kan komme og selge eller gi bort brukt turtøy og kanskje få med seg noen bruktskatter hjem. 

Initiativet kom fra DNT ung sentralt i 2016 og har spredd seg til over 20 DNT ung-grupper i hele 

landet. DNT ung Oslo får mye oppmerksomhet rundt arrangementet sitt, hvor blant annet 

Østlandssendingen kommer og lager nyhetsinnslag. Så i tillegg til å være en sosial møteplass for 

miljøbevisste friluftsinteresserte unge, er det også en mulighet til å nå ut med budskapet vårt om det 

enkle friluftslivet og viktigheten av å ta vare på den naturen vi er så glad i.  

 

 
 

DNT ung Oslo har i 2019 i tillegg til faste turer og aktiviteter gjennomført 

følgende arrangementer:   

• Sommerfest for frivillige i DNT ung Oslo 

• Nyttårsfest for frivillige i DNT ung Oslo  

• Turledersamling for alle turledere i DNT ung Oslo 

• Frivilligfest for alle frivillige i DNT ung Oslo 

• DNT ung Oslos frivillige har bidratt med aktivitetstilbud på Vinjerock og Fjellfilmfestivalen.  
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Sosiale medier og kommunikasjon 

Et av våre viktigste mål for strategiperioden vi er inne i er å synliggjøre våre aktiviteter for flere og å 

inspirere unge til å drive med friluftsliv. Gjennom inspirasjon og synliggjøring vil DNT ung Oslo 

oppfylle vårt overordnede formål: å få flere unge ut i naturen og skape naturopplevelser for livet. Vi 

vil at flere skal få øynene opp for det viktige arbeidet vi gjør. Vi vil også at flere skal få mulighet til å 

bli kjent med tilbudet vårt og bli inspirert til å komme seg ut i naturen selv.  

I 2019 har strategisk arbeid med SOME vært vårt fokusområde innen kommunikasjon. DNT ung Oslos 

hjemmesider skiller seg fra dnt.no og dntoslo.no ved at en mye høyere andel av våre besøkende 

klikker seg inn på hjemmesidene via sosiale medier og bruker mobiltelefon når de er inne på sidene 

våre.   

Alle våre aktiviteter blir lagt ut som arrangementer på Facebook, noe som bidrar til at vårt 

aktivitetstilbudet spres godt i vår målgruppe. I år har vi dessuten lagt inn et større fokus på kanalen 

Instagram, som er i ferd med å seile forbi Facebook som ungdommens foretrukne plattform. I løpet 

av 2019 har vi fått 1000 nye følgere, en økning på 30 % siden 2018. Pr. 8. januar 2020 har vi nå 4218 

følgere på Instagram. På Facebook har antall følgere økt med om lag 1000 fra 7207 til 8415 8. januar, 

en økning på 13 %. Vi har altså dobbelt så mange følgere på Facebook som på Instagram. Samtidig 

øker Instagram mest, og følgelig har vi lagt ned mer innsats her i året som har gått. Rekkevidden på 

våre innlegg på denne plattformen har økt med 230 % i 2019. 

Ved å jobbe mer strategisk med Instagram sikrer vi god kvalitet på innholdet som publiseres. Spesielt 

har det vært fokus på å lage gode Stories, noe som har bidratt til økt synlighet. Dette er en god måte 

å fortelle informative historier om turer, hytter og arrangementer. Spesielt har det blitt brukt til å 

fortelle om turer og arrangementer som trenger mer påmelding. Dette har vist seg å ha god effekt. 

  

I 2019 har vi lagt grunnlaget for en ny og mer strategisk epoke innen vår kommunikasjon. Vår dyktige 

kommunikasjonsmedarbeider har utarbeidet en kommunikasjonsplan, handlingsplan, innholdsplan 

og publiseringskalender som har vist seg å være viktige verktøy i SOME-strategien. Innholdsplan og 

publiseringskalenderen Iconosquare brukes i det daglige, og gjør det lettere å få en kontinuitet i 

innholdet som legges ut. I Iconosquare kan man følge med på statistikken/effektmålingen av det som 

legges ut. Nå som disse verktøyene er på plass og i bruk er grunnlaget lagt for å kunne jobbe med 

konvertering og effektmåling i 2020 og de kommende årene. 

  

Samtidig er vi selvsagt også tilstede på Facebook, da dette fortsatt er en viktig arena for de unge til å 

holde seg oppdatert på hva som skjer. Alle våre små og store arrangementer legges ut på Facebook 

slik at vi kan invitere og våre følgere kan invitere sine venner.  

 

I tillegg har vi satset på å samle godt foto- og videomateriale fra våre turer som har blitt brukt til å 

lage små videoer for å promotere turer og arrangementer. Vi har samlet så mye materiale at vi har 

mulighet til å legge ut nye videoer i forbindelse med promotering av våre tilbud samt slipp av 

sommer- eller vinterprogrammet også i året som kommer. Årets største enkeltstående 
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kommunikasjonsprosjekt har vært å lage promofilmer fra Basecamp. En BaseCamp-film har vært det 

innlegget som har fått størst rekkevidde på Facebook – den har nådd over 31 000! Filmene ble også 

laget for Instagram og kommer til å bli brukt mye i kommunikasjonen frem mot sommeren og i 

forbindelse med slipp av sommerprogrammet. 

 

 

  

Økonomi 
Ved siden av medlemskontingenten er DNT ung Oslos viktigste inntekt «Tilskuddsordningen for 

barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune». Tilskuddet forvaltes av Kulturetaten og dekker 

daglig drift og administrasjonskostnader så vel som aktivitet og er av avgjørende betydning for 

organisasjonen. DNT ung Oslo mottar også en støtte fra Frifond basert på vårt aktivitetsnivå, noe som 

gjør oss i stand til å opprettholde et rimelig og variert tilbud for hele målgruppen. I tillegg mottar vi 

støtte fra Akershus Fylkeskommune øremerket OPPTUR og midler fra Oslo Kommune som går til 

BaseCamp- DNT ung Oslos flaggskip som hvert år trekker over 100 deltakere.  

DNT ung Oslo har en god sum oppspart egenkapital som vi ønsket å investere i aktivitet og gode 

naturopplevelser for våre medlemmer. Derfor styrte vi mot et underskudd i 2019. Vi har holdt oss til 

budsjettet på utgiftssiden, selv om vi blant annet dro til litt ekstra på årsmøtet i fjor, investerte i nye 

sykler til BaseCamp og startet med å tilby gratis klatring på tirsdager til våre medlemmer. På 

inntektssiden hadde vi nok vært litt vel forsiktige i våre anslag, for her fikk vi mye mer enn vi 

budsjetterte med. Dette førte til at vi i 2019 gikk med kr. 183 673,- i overskudd.  
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Vedlegg 1:  

Regnskap 2019     

Inntekter Regnskap 2018 Budsjett 2019 Resultat 2019 

Turinntekter  946 649   1 000 000   810 933  

Klatring  -     30 000   -   

Kontingentandel DNT   1 661 721   1 300 000   1 854 621  

Driftsstøtte Oslo Kommune   1 449 539   1 300 000   1 472 735  

Frifond  826 458   700 000   1 000 000  

Bidrag til Skolefri fra Oslo Kommune  20 000   -     
Bidrag til OPPTUR  100 000   130 000   100 000  

Refusjon momskompensasjon  90 454   80 000  92810 

Sum inntekter  5 094 821   4 540 000   5 331 099  

    

Kostnader    

Lønn og administrasjon  1 770 554  2 560 000  2 560 000  

Andre drifts-og personalkostnader  82 522    21 489  

Aktivitet    

Turutgifter  1 445 693   1 350 000   1 323 303  

Klatring  53 641   60 000   82 038  

Styret  49 066   45 000   45 403  

Årsmøtet  82 901   90 000   135 668  

Frivillighet UNG  143 366   150 000   86 920  

Prosjekt Sørenga  126 263   125 000   125 000  

Kurs og utvikling av frivillige  55 857   120 000   106 129  

Turlederbonger  40 296   30 000   25 119  

Møteutgifter  5 462   5 000   3 138  

Kommunikasjon    

Markedsføring/merkevarebygging  465 149   120 000   144 785  

Prosjekter    

OPPTUR  126 721   130 000   123 675  

Ungdomsovernatting Marka  107 168   110 000   120 000  

Overføring Markahyttene  10 000   30 000   30 000  

Tungestølen  46 781   60 000   107 442  

Bekledning + turlederjakke  56 594   100 000   86 953  

Anskaffelser og utstyr  39 623   30 000   45 058  

Diverse  3 434   5 000   903  

Sum kostnader  4 711 091   5 120 000   5 173 023  

Driftsresultat  383 730   -580 000   158 076  

Renteinntekter  14 309    25 597  

Rentekostnader  1 549    -    

Sum  12 760   -     -    

Resultat  396 490   -580 000   183 673  
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Noter til Regnskapet: 
 

• Klatring: Styret vedtok å la være å fakturere brukerne av tirsdagsklatringtilbudet, derfor bortfalt denne 
inntekten. 

• Andre drifts- og personalkostnader: Utgifter ikke medberegnet i årlig overføring til DNT ung Oslo, for 
eksempel revisjonskostnader, porto, div kontor, gaver ansatte,  

• Turutgifter: Inkluderer 31 000 brukt på subsidierte priser for unge under 26 på Fjellsport-aktiviteter. 

• Frivillighet UNG: Frivilligfester, mat og møter frivilliggruppene, byttekvelder etc. 

• Tungestølen: Sykler og klatreutstyr til BaseCamp-leiren 
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Vedlegg 2:  

Statistikk 2019 
 

Unge medlemmer totalt i DNT Oslo og Omegn 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall 9621 10195 10215 11001 12501 13397  14333 14988 

% endring 3,3 5,6 0,2 7,7 13,6 7,2 7,0 4,6 

 

 

Totalt turer, aktiviteter og kurs  

 

*Jubileumsuka 2018, studentslippet 2018 og ulik rapportering av deltakelse på OPPTUR forklarer 

mesteparten av nedgangen her. Antall deltakere på vårt turprogram og nærmiljø-aktiviteter har økt:  

 

Deltakere fordelt på type aktivitet 

År 2018 2019 

Turer sommer  302 325 

Turer vinter 150 2015 

Kurs 619 506* 

Gratis 

nærmiljøaktiviteter 

3595 3157** 

 

*Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere deltakelse på kajakkurs. Toppsommeren 2018 er vanskelig å 

slå. 

**Nedgang på torsdagsmiks (800 i 2018, 400 i 2019) og OsloOnsdag (501 i 2018-422 i 2019), økning 

på buldring (1140 i 2018, 1470 i 2019). Vi ser også en nedgang i deltakere på tirsdagsklatring. Her må 

tas høyde for at variasjonen kan skyldes innrapporteringsforskjeller.  

  

ÅR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall 

deltagere  

 

722 754 654 844 725 2912 5367 7481 6080* 

Antall 

arrangement 

63 69 63 68 62 119 126 313 289 

Endring 

deltagere % 

2,5 4,4 -15,3 29  -14,1 301,6 84,3 39,39 -18,73 
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• *Kajakkursene drives fra Friluftshuset, men med DNT ung Oslo som medarrangør. 

 

 

 

 

DNT ung Antall arrangementer 
Antall 
deltakere 

Antall 
deltakerdager  

Frivilligtimer 

Turer 55 540 2130  10928 

Sommerturer 32 325 1481  

Vinterturer 23 215 649  

Vintersamling og årsmøte:  1  30  81  144  

Nærmijløaktiviteter:  182 3157 3208 1486 

Torsdagspadling 21 260 260 238 

Torsdagsmiks 25 400 400 150 

OsloOnsdag 28 422 422 284 

Vintersamling og årsmøte 1 30 81 144 

Tirsdagsklatring 39 468 468 312 

Torsdagsbuldring inkludert 
skrudugnad 

49 1470 1470 368 

Frokostbuldring 19 107 107 26 

Kurs 49 506 772  7 

Kajakkurs* 38 420 535  

Klatrekurs 3 9 9  

Ferskingkurs 1 19 18  

Skredkurs 1 8 32  

Grunnleggende turlederkurs 2 19 57  

Sommerturlederkurs 1 8 48  

Vinterturlederkurs 1 8 58  

Skiteknikkkurs 2 15 15 7 

 Arrangementer  3  1682  1682  38  

OPPTUR 1 1500 1500 30 

Byttekvelder 2 182 182 8 

Organisasjon 25  195  195  623  

Styremøter 10 75  75  263  

Frivilligmøter 15 120  120  360  
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