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ÅRSRAPPORT

Det ligger i vår natur

Bykle

Valle

HER BOR
VÅRE MEDLEMMER
og her er våre hytter

Bygland

Sirdal

Den Norske Turistforening, DNT, er et forbund av
selvstendige medlemsforeninger og turlag som er
medlem av DNT.
DNT Sør er den sørligste av de 57 medlemsforeningene som utgjør DNT. Medlemmer som
bor i de ti Vest-Agder-kommunene Hægebostad,
Audnedal, Åseral, Marnardal, Mandal, Lindesnes,
Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand,
samt de syv Aust-Agder- kommunene Lillesand,
Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland,
Valle og Bykle er tilknyttet vår lokalforening. Siden
turisthytta Kvinen ligger i Sirdal, er vi også til stede
med tilbud der.
DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord og
Oplands Turistforening, mot øst til Aust-Agder
Turistforening og mot nord-vest til Stavanger
Turistforening.
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JUBILEUM, KVINEN OG
10 MILLIONER I GAVE!
Det var ikke småtteri vi var med på i 2018! Året pangstartet med DNTs 150-års jubileumsfest i et
fullsatt Spektrum. I publikum var det nesten 100 frivillige fra DNT Sør som var med på markeringen.
Mange av Norges største artister deltok med underholdning, og dyktige Anne Lindmo ledet showet
som ble gjestet av Dronning Sonja, statsminister Erna Solberg, og mange flotte representanter for
DNTs frivillige.
Påskeaften viste NRK et sammendrag av festen og over halvparten som så på TV den dagen valgte DNTs jubileumsfest.
To dager etter Spektrum-festen var det utebursdag over hele Norge, med Kom deg ut-dagen på 169 forskjellige steder i landet.
På selve stiftelsesdagen, 21.1. var det over 42 000 som kom seg ut til DNTs arrangementer. DNT Sør festet fra kyst til fjells –
med landets laveste feiring på Odderøya, 0 moh., på Evje, og landets høyeste feiring på Hovden, 850 moh.
Kvinen turiststasjon ble fornyet i 2017 og 2018, og var den store satsningen vår for jubileumsåret. To funksjonelle og flotte
hytter ble klare etter en utrolig innsats av frivillige, byggmestre, arkitekter og ansatte. Vårt største hytteprosjekt noensinne,
hovedhytta er på 290 kvadratmeter. Verdien på dugnadsarbeidet er på 3 millioner kroner!
Så kom det en telefon. Noen hadde lyst å gi oss en ny hytte til fjells. Noen var Nicolai Tangen, eier av AKO Capital og
grunnleggeren av den ideelle stiftelsen AKO Foundation, og som er fra Kristiansand.
- Turistforeningen og deres arbeid står for meg som en perfekt oppsummering på alt som er bra med Norge: Det er naturen,
det er tilrettelagt for alle, og det er basert på tillit og dugnad, sier Nicolai Tangen. Å kunne gi en ny hytte til DNT er rett og slett
utrolig hyggelig og dette har lenge stått på listen over ting jeg har lyst til å gjøre.
Sitatet er fra Nicolai Tangen, og det er tydelig at han setter pris på sin opprinnelse og friluftsopplevelser på Sørlandet, han håpet
det var plass til en hytte i Setesdalsheiene. Gaven fra AKO Foundation er på 10 millioner kroner, en av de største gavene i DNTs
historie!
Med fortsatt vekst i medlemmer, vekst i frivillighet, tidenes turprogram, og flere besøkende i tursenteret var det mye å glede seg
over i 2018. Se detaljer i denne lettleste årsrapporten!
God tur i 2019!
Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder
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FORMÅL, VISJON OG VERDIER

VISJON:

Naturopplevelser for livet

KJERNEVIRKSOMHET

Aktiviteter

Hytter og ruter

Natur, kulturarv
og miljø

Butikk og
tursenter

VIRKEMIDLER

Organisasjon

Kommunikasjon

Økonomi

Digitalisering

FUNDAMENT
VERDIER: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt, Naturvennlig
FORMÅLSPARAGRAF: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag

DNT Sør-hytta. Den viser hvordan vi har organisert vår
virksomhet og at formål, verdier og visjon skal være med oss
i alt vi gjør.

verdier. Vår viktigste oppgave er å bidra til å få enda flere mennesker
ut på tur, bl.a. ved å:

FORMÅL

> Bygge, vedlikeholde og drive turisthytter
> Trygge fremkommeligheten ved å merke og rydde stier og løyper
> Utgi informasjonsmateriell, tur- og løypebeskrivelser
> Arrangere aktiviteter, turer og medlemsmøter
> Danne nye turgrupper

DNT har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme;
å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. DNT Sør er del
av Den Norske Turistforening, og vi deler formål, visjon og
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MEDLEMSUTVIKLING
Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med
62 medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av
2018 år teller DNT Sørs medlemmer 7 900. Nok et år
med en hyggelig rekord.
Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2018 hadde DNT 315 833 medlemmer,
som utgjør 5,9 % av landets befolkning. Det samme tallet for

vår region ligger på 4,4 %, og indikerer at vi har et godt
potensiale til videre økning i medlemstall.
Medlemsøkning i 2018
DNT Sør har i 2018 fått 105 nye medlemmer og ved årskiftet
var medlemstallet 7 900, en økning på 1,3 %. DNTs totale
medlemstall økte med 2,4 %.

Medlemsutvikling DNT Sør 1887 - 2018
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< Jubileumsåret fikk en pangstart med
Tidenes Turfest i Oslo Spektrum allerede
19. januar, to dager før selve stiftelsesdagen
21. januar. Som DNTs største arrangement
noensinne, klarte vi å fylle Spektrum med tett
oppunder 6.000 gjester fra hele landet. Det
kom store delegasjoner tilreisende fra mange
av medlemsforeningene. Fra DNT Sør var vi
nesten 100!

Foto: Marius Dalseg

> Stiftelsesdagen 21. januar ble feiret
med KOM DEG UT – DAGEN over hele
landet. Til sammen deltok over 42 000
små og store på totalt 169 arrangementer
fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
Dette er det høyeste antall deltakere og
arrangementssteder vi har hatt på Kom
deg ut – dagen, som vanligvis arrangeres
i februar. (33000 deltakere på 151 i
2017) Alle barna fikk Jubileumsmatboks
med Turbo Fjellrev og det ble lansert ny
Turbodans og Turbosang.
Foto: Silje Tho
en

Foto: Silje Thoen

Foto:

< Landsmøte ble arrangert i Oslo, også her
besøkt av æresmedlem H.K.H. Dronning
Sonja som ga en generøs gave til DNT.

onica
Foto: M
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Thoen

< Krokanhytta på Rjukan var den aller
første hytta til DNT. Her markeres
150-årsjubileumet på historisk vis.

Foto: Andre Marton Pedersen
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> Torsdag 12.juli 2018 gikk startskuddet for årets store TV- og
turopplevelse. Lars Monsen ledet an fire ukesturer i områdene
Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms.
DNT sitt ansvar var å bistå produksjonen med nok frivillige,
stå for losji der vi besøkte våre hytter, sørge for turledere som
kunne ivareta de vanlige turgåerne som ønsket å delta og ellers
bidra til å skape mest mulig godt innhold i de over 100 timene
med direkte sendt TV. Fra 200 til 1000 vanlige turgåere fulgte
de ulike dagsetappene. For både DNT og NRK var dette det
mest hårete prosjektet vi noensinne har gjennomført.

Foto: Marius Dalseg
Foto:

Foto: Si
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KVINEN – BYGGING AV NYE
HYTTER I 2017 OG 2018
DNT Sørs «jubileumsprosjekt» nybyggingen av
Kvinen er DNT Sørs største prosjekt noensinne.
Her er frivillig prosjektleder Bjørn Brandtzægs
beskrivelse av prosessen.
Det har vært bosetting på Kvinen i Øvre Sirdal siden 1742.
Turiststasjon har vært drevet i et av de to våningshusene på
Kvinen Gård siden 1901. Dette fortsatte frem til 1969.
Sira-Kvina kraftselskap regulerte Kvivatn opp ca 15 m på
denne tiden. Et av husene ble flyttet opp over ”høyvann”
og står på Kvinen Gård i dag. Det andre ble flyttet inn til
nordenden av Kvifjorden og brukes som fritidshus i dag.
Ny turiststasjon ble bygget 1969 -1970 av Einar Kvinen.
Beliggenheten ble valgt til et område 300 m lenger nord-øst
for gården og 12 meter over høyeste vannstand i regulerte
Kvifjorden. Det var et stort bygg i 2 etasjer med sengeplass til
37 personer.

Foto: Ole Steffen Gusdal

Rennende vann på helårsbasis ble lagt opp fra en kilde ca
2,5 km lenger nordvest med håndgravd plastledning.
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Einar la en kveil av plastledningen i kjelleren på det nye bygget
for at brusflaskene ikke skulle fryse. Vannet fryser ikke i dag
heller og tørker ikke ut, det så vi tørkesommeren 2018.
Daværende KOT kjøpte Kvinen Turiststasjon av ekteparet
Gerd og Einar Kvinen i 2006. Kjøpsavtale samt leieavtale for
ca 4 mål grunn i 80 år ble tinglyst til å gjelde fra 2.1.2007.
Sommer 2008 ble det bygget et vedskjul med 4 stk utedoer
av KOT, da de innvendige vannklosettene ikke kunne brukes
om vinteren. Senere ble et stort uthus revet.
I 2016 gikk styret i DNT Sør med på at det skulle bygges
2 nye hytter som erstatning for Kvinen Turiststasjon, som
skulle rives. ENO arkitekter tegnet begge hyttene på dugnad.
Byggearbeidene ble lagt opp som dugnadsprosjekt med
byggmestre som ansvarlig faglig sett, men med DNT Sør som
prosjektleder og innkjøper av materialer.
Arbeidet ble organisert slik at vi kjørte opp og gikk inn til
Kvinen på søndag, arbeidet gjennom uken til fredag lunsj,
for så å gå ned til Donsen i Sirdal og kjøre hjem på fredag.
Nytt skift kom opp på søndag igjen. Det har vært fra 6 til 10
personer hver uke i byggetiden.

Byggmestrene har holdt verktøymaskiner. DNT Sør har lånt
verktøy av egne dugnadsfolk. På grunn av snøforholdene,
kunne vi ikke starte opp før første uke av juni.

og felles proviantrom for begge hyttene. Det er mange vinduer
som gir god utsikt og godt lys innvendig. Samme type kledning
på yttervegger og tak som sikringsbua..

Den første hytta – sikringsbu – ble ferdig i rett tid i 2017.
Denne måtte bygges først slik at vi hadde et sted å bo når vi rev
Turiststasjonen. Hytta består av tre soverom med henholdsvis
4 køyer i to rom og ett hunderom med 2 senger, til sammen
10 sengeplasser. Det er også stue/kjøkken og rom i gang som
tørkerom.

Innvendig er det panelt med lyse eller brune bord. Det
gir et variert og ungdommelig utseende med morsomme
lysskjermer av hermetikkbokser. Det er klikk-laminat på
gulvene. Kjøkkenene - 2 stk - er elegant utført med finer og
rustfrie hyller. Soverom nede og oppe er praktisk innredet
med hyller og knagger. Kjøkken, senger, bord og benker er
laget av Avanti. Hytta er låst med DNT nøkkel.

Hytta er på 60 m2 pluss utvendig svalgang på tre sider med
sittetrapper mot hovedhytta. Hytta står ulåst.
Grå royalimpregnerte materialer er brukt som utvendig
kledning og takbord i kombinasjon med brunt på
”innerhytta”. Innvendige vegger har lys grå miljøvennlige
panelplater samt hvite plater i taket. På gulvet er det klikklaminat. Kjøkken er levert av Avanti på Jørpeland, en bedrift
med tilrettelagte arbeidsplasser.
Etter at hytta var ferdig bygget, ble Turiststasjonen revet.
Et kraftig arbeid hvor byggmestre og stillas var sentrale
elementer. Etter tre uker fikk vi inn en gravemaskin (maks av
det helikopteret kunne løfte,) som gjorde klart for neste års
støpearbeider.
Tradisjonen tro var det med et formidabelt antall frivillige som
har bidratt med matlaging, rydding, støping, snekring, riving,
graving med gravemaskin samt annet forefallende arbeid.
Hele 58 personer var med. Flere enn på Bossbu-hyttene.
Kostnad hytte:		
1,5 mill eks mva			
Dugnadsverdi:		1,2 mill				
Dugnadsarbeid:		
5200 timer
Den andre hytta – hovedhytta ble ferdig i 2018 – også til rett
tid før snøen kom. Hytta er stor, den største hytta DNT Sør
har, 290 m2 fordelt på 2 etasjer. Hytta består av 2 stuer, 2
kjøkken, 9 soverom med 30 sengeplasser, tørke- og vaskerom

Her stilte også mange dugnadsfolk opp med matlaging,
støping, graving med gravemaskin, snekring, beising, rydding
og pakking, 58 personer, samme som tidligere, men flere
jobbet i flere uker.
Det ble fløyet mye med helikopter. For nesten hvert
helikopterlass inn, så ble det fløyet et lass ut med gamle
materialer fra rivingen av Turiststasjonen. Til sammen på
begge hyttene ble det fløyet 303 lass.
Kostnad hytte:		
5,1 mill eks mva
Dugnadsverdi:		3,0 mill				
Dugnadsarbeid: 		
6.600 timer
Byggmester Dag Søren Omdal – ansvarlig – sammen med
byggmester Lindekleiv og Vennesla Bygg og Brannsikring
sto for byggearbeidene på begge hyttene. Bjørn Brandtzæg
var prosjektleder som frivillig. Frivillige teamledere i
byggeprosessene har vært Kåre Pedersen, Torfinn Aarstøl,
Svein Urdal, Frode Jakobsen, Ingunn Kvinlaug og Kim Andre
Thorstensen.
Sikringshytta åpnet for bruk høsten 2017, var stengt under
byggingen av hovedhytta.
Hovedhytta ble åpen for bruk 22.februar 2019, men 25. mai
2019 blir det åpningsfest for begge hyttene.
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ET MANGFOLDIG BIDRAG TIL
BYGGING AV KVINEN
Økonomiske bidrag:
Olav Thons DNT stiftelse
Sparebankstiftelsen SR bank
Sparebanken Sør
Gave Einar Kvinen
Sirdal kommune
Arkitekt (frivillig):
ENO arkitekter AS
Byggmesterfirmaer:
Byggmester Dag Søren Omdal AS, ansvarlig
Byggfirma Tore og Ruben Lindekleiv
Vennesla Bygg og Brannsikring AS
Byggfirma FM Engestøl
Prosjektleder (frivillig):
Bjørn Brandtzæg (hovedleder for begge hyttene)
Sigmund Salthaug (bidrag på hovedhytta)
Teamledere (frivillig):
Kåre Pedersen
Torfinn Aarstøl
Frode Jacobsen
Svein Urdal
Ingunn Kvinlaug
Kim Andre Thorstensen

Foto: Ole Steffen Gusdal

Leverandører:
CarlsenFritzøe Eftevaag Sørlandsparken
Hyttetorget as
Avanti
Gilje AS
Hansen & Justnæs A/S
Airlift AS
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Frivillige på Kvinen 2017 og 2018
Aarstøl Torfinn
Aas Øystein
Amundsen Dag Martin
Andersen Kristin
Arntsen Dag
Arvidsson Liv
Berntsen Hilde
Birkenes Åse
Blindingsvolden Aud
Blindingsvolden Roger
Brandtzæg Bjørn
Bredesen Tom
Brøvig Mika
Bø Sissel
Eidet Ole
Eik Hilde Gunn
Eriksen Lillian
Fidje Bjarne
Flå Harald
Foyn Heidi
Furrebø Gudrun
Føreland Jan Willy
Gabrielsen Brita
Gjerustad Turid
Gursli Werner
Gusdal Ole Steffen
Haaland Ane
Hansen Bjarne
Helmersen Geir
Helmersen Migle
Høyland Harald
Håland Jorunn
Ihlen Thorild
Ims Elisebeth
Ims Øivind
Iveland Torill
Jacobsen Frode

Klepp Signe
Kløvstad Hans Jakob
Kristensen Helge
Kvamme Ole Dag
Kvinlaug Ingunn
Moen Arvid
Myhrstad Ole Dag
Nandrup Terje
Nomeland Kim Andre
Otterdal Bjarne
Palmgren Gunnar
Pawelke Sabine
Pedersen Kåre
Pollestad Sigmund
Reinhardt Nina
Røyland Odd Gunnar
Salthaug Kirsten
Salthaug Sigmund
Severinsen Knut
Skarpengland Jan
Susfal Piotr
Sønsteby Kari
Sørgaard Eva
Tennfjord Eva
Thorsland Lars
Thorstensen Arne
Tjøm Inge
Tofteland Linn Camilla
Torjusen Leif Otto
Torjusen Solveig
Tronstad Alf
Tønnessen Arne
Uleberg Torgeir
Urdal Svein
Voie Inger
With Andersen Terje
Øen Per

HYTTER OG LØYPER
GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE
Setesdalsheiene og Sirdalsheiene er hele Sørlandets
fjellområde med kort avstand fra by og bygd.
Vakkert og attraktivt, sommer som vinter, med urørte
fjell, hei- og fjellskogsområder mellom 800-1400 moh.
250 kilometer rødmerkede turløyper og 12 velutstyrte
hytter står klare til å ta imot de som vil på fjelltur på
Sørlandet.
210 km kvistede
løyper trygger
SETESDAL
VESTHEI
fremkommeligheten om vinteren for den skiglade.

FRA HYTTE TIL HYTTE
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DNT Sør bygger, drifter og vedlikeholder 12 hytter,
samt merker og rydder løyper i Setesdal Vesthei og Sirdal
fra Kvinen. Ved Sørlandskysten kan vi friste med to
Kystledhytter på Tømmerstø, fordelt på en hovedhytte og et
mindre anneks. I tillegg kystledhytte på Gammeløya, en liten
øy mellom Flekkerøya og Kroodden. Hyttene er basert på
leieavtaler med Kristiansand kommune.

Belegg på våre hytter
Å kunne gå fra hytte til hytte er et velkjent begrep i Norge.
DNTs medlemsforeninger gjør en formidabel innsats
med å tilrettelegge for fotturister og skigåere i den norske
fjellheimen, det meste basert på frivillig innsats.
Flere skoler, lag og foreninger benytter våre bookinghytter
Lakkenstova, Bjørnevasshytta og Gaukhei samt
Øyuvsbu (kun ukedager). Inklusive egne arrangementer
med Fjelleir og Basecamper utgjør grupper 40,9 % av total
overnatting på Lakkenstova, 88,5 % på Bjørnevasshytta og
7,2 % på Gaukhei.
Utvikling i belegg:
Hytte

2015

2016

2017

2018

Dagsb.

Dagsb.

					2017

2018

Sloaros

468

630

556

559

Bjørnevasshytta

474

578

171

88

35

154

Bjørnevass grupper			

445

681

Stavskar

463

504

362

388

84

68

Bossbu

924

1578

Svartenut

586

712

1380

1304

36

19

710

678

48

49

Sum hytter nord

3 019

4292

3624

3698

Øyuvsbu

1 789

1 750

1444

1638

93

103

Øyuvsbu grupper			

259

501		

Håheller

246

273

211

313

19

50

Gaukhei

1 083

975

976

838

45

22

Gaukhei grupper			

53

66		

Josephsbu

422

436

331

298

95

27

Kvinen

433

355

113

144

83

50

Kvinen grupper			

122

Tjønndalen

15		

218

296

216

252

13

22

1409

1 430

661

626

284

228

Lakkenstova grupper			

594

434

835

792

Lakkenstova

Sum hytter sør
Tømmerstø

5 678

5 474

4980

5125

668

476

270

304

Gammeløya			 11
Totalt losjidøgn

9 173

10357

8885

169
9296

Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til
Grønningen fyr utenom betjentperioden.
Hvert år blir hyttene og løypene vedlikeholdt, og målet er
å øke kvaliteten på hyttene i enhver tid.
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Belegg hytter 2017 og 2018
3000
2500
2000
1500

Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Bjørnevasshytta: 820 moh – 30 senger

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Bossbu: 1030 moh – 27 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Kvinen: 720 moh – 40 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

Tømmerstø: 15 moh - 10 senger

Gammeløya : 5 moh - 9 senger
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Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer
Vinter ‘18

Sommer ‘18

2018

Sloaros

229

330

559

Bjørnevass

268

501

769

Stavskar

149

239

388

Bossbu

347

957

1304

Svartenut

136

542

678

1129

2569

3698

Øyuvsbu

308

1831

2139

Håheller

52

261

313

Gaukhei

216

688

904

Josephsbu

166

132

298

Kvinen

90

69

159

Tjønndalen

35

217

252

Sum hytter nord

Lakkenstova

441

645

1060

Sum hytter sør

1282

3843

5125

Sum gjestedøgn

2411

6412

8823

27,3 %

72,7 %

107

404

Andel tot
Herav losji frivillige/ansatte

511

Vinterbesøket økte med 12,2 % i forhold til 2017
Sommerbesøket øktet med 6,6 %.
Hyttene står ulåst hele året, med unntak av Bjørnevasshytta,
Kvinen hovedhytte og Gaukhei hovedhytte (vinter).
Reinsdyrjakta varer fra 20.8. til 30.9. og det er restriksjoner
for grupper på Sloaros, Bossbu, Svartenut og Stavskar
i denne perioden. Lakkenstova og Josephsbu er stengt
under reinsdyrjakta fra 20.8. til 3.9. Det er ferdselsforbud
under reinsdyrkalvingen fra 15.4. til 20.5. ved Øyuvsbu og
Svartenut, og fra 25.4. til 31.5. ved Bossbu og Sloaros.
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DUGNAD
Vinterkvisting
Kvistingen av vinterløypene startet i uke 8 og ble ikke ferdig
før uke 10. Dette skyldes mye vær og vind, og gjorde det
vanskelig å ferdigstille noen av løypene. Kvistene ble tatt ned
rett etter påske.
Løypene ble kvistet med naturkvist i åpne områder, og
med bambus hvor det er vegetasjon. Alf Tronstad leverte
naturkvisten også i år.
Nasjonalt skiltprosjekt
Nye skilt ble satt opp i stikrysset på løypa Kvinen-Haugen.
Transport
Skuter: DNT Sør har avtale med lokale grunneiere om
vintertransport av utstyr, gass og proviant til hyttene.
Beltevogn: Svein Knutson Nomeland leverte ved til Svartenut,
og proviant og ved til Bossbu.
Helikopter: Byggeprosjektet på Kvinen, levering av ved til
Øyuvsbu samt utflyging av do-container for tømming på
avfallsanlegg.
Båt: På grunn av byggingen av ny demning ved Langevatn var
det ikke båttransport med Frank Flodquist i 2018.
Bil: Transporten av sengetøy og annet utstyr fra kontoret til
Setesdalen/Åseral ble utført av Alf og Dag Helge Tronstad,
Asko leverte provianten direkte.

VEDLIKEHOLD
Det har i 2018 blitt utført noen mindre
vedlikeholdsarbeider på følgende hytter;
Håheller - Nytt utvendig rekkverk og trapp, samt maling av
hytta. Gaukhei - ny do ved Førerbua.

JOSEPHSBU 25 ÅR
Feiring av Josephsbu lørdag 15. september. Giveren av
hytta Ivar Mjåland, nestleder i styret Nina Reinhardt,
administrasjonen, hyttetilsynene og noen gjester (18 i alt)
feiret 25 års jubileet med middag og” blaudis”.
Inge og Vibeke Tjøm har vært tilsyn i 25 år og ble hedret med
gavesjekk fra giveren. De ble også tildelt æresmedlemskap i
DNT Sør for lang og tro tjeneste.
Løypemerking sommer 2018:
Følgende er merket og ryddet, til sammen 42 km:
> Gaukhei - Pytten (7)
> Gaukhei - Sandvatn (rest 5)
> Øyuvsbu - Sandvatn (3)
> Bossbu - Litlehisdal (17)
> Sloaros - Fylkesgrensa Aust-Agder/Telemark (10)
Hyttevakt
Påske: Sloaros, Bossbu, Gaukhei, Josephsbu og Lakkenstova.
Sommer: Bossbu, Øyuvsbu, Gaukhei

DUGNAD
DNT Sør og hele DNT trenger frivillig innsats.
Både kulturelt og økonomisk er det avgjørende for
DNT å ha mange frivillige med på laget, og DNT Sør
er i en særstilling med over 140 på listen.
Nordmenn har en bevissthet om at både store og
små gjøremål er uttrykk for en egen tradisjon med dype
røtter i samfunnet. Selv om det er lite eller mye hver og
en kan bidra med er det av stor betydning for DNT.

Prosjektering og innkjøp av materiall til ny bro ved
Langsvatnet/Store Troget, på løypa mellom Bortelid og
Gaukhei. Broa skal bygges i 2019.

NYTT PROSJEKT - HYTTEBOOKING
Våren/sommeren ble hyttebooking lansert med systemet
HYTTIS. Det ble da mulig å bestille og betale en seng
på forhånd. Systemet ble innført på Sloaros, Bossbu,
Bjørnevasshytta, Svartenut, Øyuvsbu, Gaukhei, Josephsbu,
Lakkenstova. 40-60% av sengene på hyttene ble mulig å
forhåndsbooke.
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Det er mange oppgaver i DNT Sør gjennom året som er
blitt utført med frivillig innsats;
Bygging av hovedhytte på Kvinen, vedlikehold og
klargjøring av hyttene før sommer- og
vintersesongene, merking av løyper,
prosjektledelse, styrearbeid, turledelse, hjelp på
arrangementer, transport av utstyr og varer, naturkvist
og sagspon til hyttedoene og pakke sengetøy. Historiekomitè
Barnas turlag og ungdomsaktiviter mm.
Totalt antall dugnadstimer i DNT Sør var 16432 timer
i 2018 (16960). (Tall i parentes er fra 2017)
Dette er om lag 10 årsverk.

Foto: Eilif Johanssen

Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 12934 timer (12570)
Turer, kurs og arrangementer, styret, komitèer:
3498 timer (4391).
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Dugnadsturer
Dugnadsturene hvor folk kan være med på vår- og
høstdugnaden på hyttene sammen med hyttetilsynene.
En liten økning i 2018 i forhold til 2017.

TUSEN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE
SOM VAR MED I 2018
Dugnadsprisen
Dugnadsprisen 2018 ble tildelt Torfinn Aarstøl etter ti års
frivillig innsats med renovering og bygging av hytter og broer,
også som prosjektleder på Bossbu og Kvinen.

AKTIVITETER
Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turglede i fellesskap
med andre, og bidrar til at både den enkelte og grupper
av mennesker får økt kompetanse og trygghet i å ferdes
i naturen. DNT Sør har turtilbud for alle i alle aldre, vi er
til stede med tilbud mange steder og vi har blant annet
seniorgrupper, turlag for barn og familier, turer for ungdom
og organiserte fellesturer for voksne. DNT Sør har fokus på
godt kvalifiserte og sertifiserte turledere som veileder grupper
i fjellet, ved kysten og i nærmiljøet.
Gjennom DNT Sør sin aktivitetstilrettelegging i 2018 hadde
vi 241 (249, 2017) turer med til sammen 7566 (9839,
2017) deltakere. Nedgangen forklares enkelt med at vi
ble nødt til å avlyse OPPTUR for ungdom som normalt har
1100-1500 deltakere samt at i 2017 arrangerte vi en stor
aktivitetsdag ifm DNT Landsmøte som hadde opp mot 1000
deltakere.

DNT Sør har kjøpt inn mange nye kanoer som etter
hvert skal ut på fjellhyttene. Dette var mulig ved støtte fra
Sparebankstiftelsen SR bank og Gjensidigestiftelsen. Videre
har vi ved støtte fra Vest Agder Fylkeskommune kjøpt inn flere
kajakker og stand up paddle brett som skal plasseres ute på
Gammeløya.
Ellers må det nevnes at vi har fått opp mye ny flott aktivitet
i Barnas Turlag. Nytt turlag på Justneshalvøya med
deltakerrekord på 270 barn og voksne på Trolltur. Videre har
vi fått i gang enda en Æksjengruppe for barn med BT Æksjen
Øst som har sitt nedslagsfelt i sentrum, Lund/Presteheia.
Fellestur på fatbike til Tjørnbrotbu var et populært nytt tilbud.
Turen ble raskt fulltegnet og vi hadde venteliste. Gøy at nye
friluftsaktiviteter fenger. DNT Sør har 14 fatbikes til utlån/
utleie og til bruk på arrangement og turer.

Foto: Astri Belbo

Nye prosjekter og aktiviteter i 2018 har bestått av
målrettet satsing på Stavskar som fjellsportdestinasjon.
Sikringshytta har fått inn flere spennende bøker til et lite
Fjellsportbibliotek. Deler av disse bøkene har blitt sponset
av Norli Sørlandsparken. Videre har vi arrangert en meget
vellykket toppturcamp med fokus på bratt og trygg skikjøring.
Vår samarbeidspartner Christianssand Klatreklubb har også
gått opp flere nye fjellklatreruter i veggen opp mot Hengjefjell.

Videre har DNT Sør fått en rolle som koordinator for Padleled
Agder. Dette prosjekter går videre i 2019 hvor målet er å få
gradert opp flere padleruter på lett og middels nivå langs hele
Sørlandskysten. Videre skal DNT Sør motivere alle som har
ansvar for turmål langs Padleleden å legge til rette på best
mulig måte for ro- og padleaktivitet.
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BARNAS TURLAG

Nyheter i 2018 var oppstart av Barnas Turlag Æksjen Øst
med rask fulltegning. Dette er en friluftslivgruppe for barn
5-9 år med deres foreldre. Gruppa er fortsatt fulltegna og
med venteliste i 2019. Videre satte vi deltakerrekord med det
nyoppstarta Barnas Turlag på Justneshalvøya med 270 store
og små på trolltur.

Barnas Turlag er DNT Sørs tilbud til alle barn og deres
voksne turkamerater. Turlagene arrangerer for det
meste søndagsturer. I tillegg har vi arrangert Fjelleir for
10-12-åringer på Øyuvsbu (26 deltakere).

Barnas Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning
framfor tilbakelagt distanse. Trilleturene i Kristiansand fikk vi
i gang etter påske med varighet frem til november. Tilbudet
ligger dessverre nede igjen inntil vi får tak i ny turleder.

Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag
2013
2014

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene; Kristiansand
sentrum/Lund/Presteheia, Vågsbygd, Justneshalvøya, Mandal
og Lillesand. Det er potensial for oppretting av flere Barnas
Turlag i andre bydeler enn de som er nevnt over.
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DNT UNG
DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet i 2018
inneholdt blant annet sommercamp på Bjørnevasshytta (20
deltakere) og Newton Camp i høstferien som to store turer
organisert av administrasjonen. Det som er veldig gledelig
er at i 2018 har vi fått opp to nye selvstendige DNT Ung
grupper. En med fokus på aktivitet for 13-16 år og en for
de mellom 17 – 19 år. Begge disse gruppene har hatt flere
selvstendige turer i 2018. Flere av ungdommene i 13- 16
gruppa har også kommet langt i turlederutdanningen i løpet
av 2018. Flere av ungdommene vil prøve å fullføre helt til
vinterturleder i løpet av 2019. Vi har generelt hatt økning
i antall DNT Ung aktiviteter og vi har bra medlemsvekst for
ungdom, men stor nedgang i antall deltakere totalt skyldes
avlyst OPPTUR.
Deltakelse DNT Ung inkl. Opptur, Basecamp Fjell
og Newton Camp
2013

Opptur
Arrangementet i Kristiansand for 8. klassinger ble avlyst.
Det skyldes manglende kapasitet i administrasjonen til
gjennomføring. Dette gir en solid nedgang i det totale
deltakertallet i DNT Ung. Alt i alt er 2018 en av de mest
positive årene mtp deltagelse og utvikling i DNT Ung.
Newton Camp
I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Tekna
fortsatte vi prosjektet for ungdom i alderen 13–16 år.
Utgangspunktet var en lærerik aktivitetscamp med fokus
på naturfag utendørs. Arenaen for vår camp er som alltid
Bjørnevasshytta i Valle i Setesdal i begynnelsen av høstferien.
Ni studenter fra UiA hadde ansvar for den naturfaglige biten.
Campen samlet positive ungdommer som ble engasjert i
prosjektet med tema ”tyngdekraft, luft og luftmotstand”.
Det ble laget fallskjermer, små paraglidere, hangglidere og
seilflylignende konstruksjoner. DNT Sør la også til rette for en
rekke aktiviteter: Matlaging på bål, ulike ”71 grader nord”aktiviteter i gruppevis konkurranse, hyttekos, eventyrfortelling
rundt bål ute, kino og topptur til Reidalsristi!
Newton Camp er en suksess hvert år, noe vi selvsagt
viderefører i 2019. På samme måte som Basecamp Fjell i
sommerferien ble raskt fulltegnet og med venteliste.
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Foto: Hanne C. Jensen

FELLESTURER

NÆRTUR

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller
vinter. Alt er tilrettelagt og turleder er inkludert. Våre dyktige
turledere har tatt turlederutdanning hos oss, og de gjør
godt forarbeid med tilrettelegging av reiserute, beskrivelse
og informasjonsmøte i forkant, i tillegg til å gi trygghet
underveis. Turleder lager også risikovurdering av sin tur og får
attestering/godkjenning av fagsjef før tur.

Satsing på lokale turer med turleder fortsatte med
videreutvikling av konseptet i 2018. Tanken er at turene
skal foregå i de områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt
populært. Vi har nå fått opp god gjennomsnittlig deltagelse
på disse turene.

Turer som vintertur til Bossbu og Urddalsknuten, Folgefonna
på ski og Folgefonna i blåisen samt fatbiketur til Tjørnbrotbu
må trekkes frem som høydepunkter med fulltegning og
fornøyde deltakere. Vi har hatt et litt mer labert år mtp antall
fellesturer samt et par avlyste turer pga lav oppslutning.
Årsaken er at vi har litt få fellesturledere slik at turprogrammet
i 2018 ble noe spinklere enn vanlig. Videre måtte vi avlyse et
par fellesturer pga uforsvarlig forhold for tur. Vi har derimot
brukt mye ressurs i 2018 på opplæring og kursing av nye
fellesturledere som vi kan dra nytte av i 2019.
Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs Nærturer
2013
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Vi satte opp 30 (33 i 2017) arrangementer i ulike områder i
Kristiansands-regionen med gjennomsnittlig 33 (26 i 2017)
deltakere pr. tur.
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FJELLSPORT
DNT Fjellsport står for et aktivt og sikkert friluftsliv med særlig
vekt på brevandring, klatring, padling, tinderangling, fjell- og
toppturer både til fots og på ski. Dette er for de mest erfarne
og kompetente DNT-medlemmene som liker utfordringer.
Utvikling deltakelse ved DNT Fjellsport
2013
2014
2015

En ny struktur i DNT Sør sin Fjellsportgruppe ser ut til å
fungere bra. Vi har gått bort i fra et fast styre, men inviterer
alle ressurspersoner i denne gruppa til å melde inn turer
de har ønske om å koordinere.
Samarbeid med andre fjellsportaktører som ble satt i gang i
2017 fortsetter videre. Vi har nå etablert en samarbeidsavtale
med Kristiansand Kajakklubb og vi har fått god fremdrift i
samarbeidsprosjektet med Christianssand Klatreklubb og
utvikling av Stavskar som fjellsportdestinasjon. Aktiviteten i
DNT Sør Fjellsport har vært omtrent som året før, men mer
fokus på å få knyttet til oss flere ressurspersoner må fortsette i
2019 for at vi skal få opp aktiviteten.
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TUR PÅ DAGTID

DNT SENIOR

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og det er mange
ganger over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste.
Fortsatt god deltagelse, men noe nedgang totalt fra året før.
Mange nye deltakere strømmer likevel til.

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og
kreative i valg av turmål, og hvert halvår lages det et velfundert
og meget populært turprogram. Seniorgruppa inviterer også
til utenlandstur, og her gjelder påmelding iht. «førstemann til
mølla». Det er stadig utvikling i seniorprogrammet og i 2019
blir det både fjellturer og kurs for turledere.

Utvikling Tur på dagtid
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Utvikling deltakelse i DNT Senior
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NASJONALE TURDAGER OG
ARRANGEMENTER SAMMEN MED ANDRE
I 2018 deltok over 50000 mennesker på de nasjonale
turdagene når vi ser hele landet under ett. Målet er å blåse liv
i den enkle søndagsturen i nærheten av der folk bor og gi folk
en smakebit på både friluftsliv og DNT.

NATURLOS
Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren
til Midt-Agder Friluftsråd. Vi la også inn flere nærturer
for voksne samt Kom Deg Ut dagene. I alt 31 turer var
Naturlosturer i 2018. (29 i 2017).

Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk 1130 deltakere
i 2018 (1252, 2017). Deltagelsen var henholdsvis 480
vinter (348, 2017), og høst 650 (904, 2017). Våre
vinterarrangement var ved Hovden Fjellstoge, i trollbakken på
Evje, Hålandsheia i Mandal, og Bendiksbukta i Kristiansand.
Høstarrangementene fant sted på Bragdøya i Kristiansand,
Hålandsheia i Mandal og på Hovden. Alle var i regi av
Barnas Turlag med støtte fra administrasjonen. Takk til
samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag og Otra IL for hjelp
til gjennomføring av Kom Deg Ut-dagene i 2018.
Av andre litt spesielle arrangement kan vi trekke frem
samarbeidsarrangementet med TiPåTopp og Vest-Agder
Bedriftsidrettskrets. Vi lagde til et stort Kick-Off arrangement
på Odderøya med tur og grilling. Videre samarbeidet DNT
Sør med Aquarama om en «friluftsdag» inne i badelandet som
fortsettelse av opplegget på Odderøya. Dette arrangementet
samla ca 500 deltakere. DNT Sør samarbeidet også om to
seniorseminar sammen med Kristiansand Kommune. I god
tradisjon har vi også samarbeidet med Midt- Agder Friluftsråd
om Solsnu på Odderøya. Et fint arrangement, men veldig
dårlig vær gjorde oppmøte heller labert.
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SKOLE, KURS OG FOREDRAG
DNT Sør tilbyr en rekke aktiviteter som kommer litt utenom
det ordinære turprogrammet.
Det kan være kurs i kart og kompass, GPS,
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for å
nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, skoler og
bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid med
Kristiansand Katedralskole Gimles friluftslivslinje (KKG)
gir kompetansedeling begge veier. Elever får DNTturlederutdanning, og vi får bl.a. noen ressurser ekstra
på arrangementer. Videre er DNT Sør en etterspurt
foredragsholder i ulike sammenhenger. I 2018 har vi
videreutviklet samarbeidet med Setesdal Vgs hvor elever
hjelper på arrangement og setter opp tur for ungdommer i
DNT Sør sitt turprogram.
Vi har også vært delaktig på flere foredrag gjennom året.
Det har vært meget god oppslutning rundt foredrag i butikk
med stort sett fullt hus på begge arrangementene. Her er
det Hanne Cecilie Jensen som har levert meget god innsats.
Videre har flere organisasjoner kontaktet oss, og vi har
blant annet holdt foredrag på Klubben og for Rotary Øst i
Kristiansand.

AKTIVITETSLEDER I VALLE
Gjennom stillingen til Sondre Rua Dokken i Valle har vi
videreutviklet aktivitet på flere plan. Det har vært mye fokus
på sykkelaktivitet i Setesdal. Stisyklings camp, stisykling på
Rekordfestivalen på Hovden og fjellsporttur på fatbike til
Tjørnbrotbu har alle sammen vært veldig gode arrangement.
Gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen har flere stier blitt
utbedret. Videre har det blitt handlet inn flere stisykler som
settes i bruk i 2019.
Kompetansebygging inn i andre miljøer har også hatt godt
fokus. Blant annet gjennom foredrag om DNT Sør inn i
voksenopplæringen i Setesdal. Dokken har også blitt leid
inn til å kjøre undervisning om skred og kart/kompass i
scooteropplæringen. Innenfor skolesatsingen i Setesdal har
Sondre også tatt med elever ut på skitur. Dette gjelder både
Bykle og Hylestad skole. Oppfølging av det ny oppstarta
Barnas Turlag Hovden har også tatt noe tid. Uansett
veldig stilig at DNT Sør har Norges høyeste beliggende
Barnas Turlag.
I 2018 ble stillingen til Sondre Rua Dokken endret noe.
Det mest positive er at Dokken nå er ansatt 50 % fast hos
DNT Sør, men resten av stillingen er fordelt på 25 % hos
Frivilligsentralen i Valle og 25 % hos Valle Kommune med
fokus på stitilrettelegging. Det betyr at DNT Sør har nå noe
redusert ressurs fra det Dokken kan bidra med.
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INKLUDERENDE FRILUFTSLIV
Fra 1. oktober 2018 har DNT Sør en ansatt i 25 %
stilling med fokus på inkluderende friluftsliv. Midler til
denne stillingen kommer fra blant annet tilskudd fra
Sparebankstiftelsen SR Bank og fra DNT Sentralt.
Arbeid som er utført gjennom denne stillingen er foredrag
i butikk for å fortelle om friluftsliv i DNT og motivere
flere nybegynnere til å komme seg ut på tur. Det har
blitt opprettet kontakt mot Internasjonal Frisklivsresept
hos Frisklivssentralen og vi har deltatt på internmøte på
Frisklivssentralen og informert om vårt arbeide. Samarbeidet
fortsetter i 2019. Det har også blitt etablert et samarbeid
med Fædrelandsvennen som vil generere aktivitet og artikler
i 2019. Videre har ulike miljøer innen grupperingen unge
enslige flyktninger blitt kontaktet og her har vi rekruttert inn
en flott ny mannlig deltaker som har vært med på flere kurs og
deltatt på DNT Ung-turer. En skikkelig gladhistorie.
Hanne Cecilie Jensen er prosjektleder for Inkluderende
Friluftsliv. Prosjektet fortsetter i 2019. Hvor stor stillingen
blir avhenger av omsøkte/tildelte midler.
Samlet kurs- og skoleaktivitetaktivitet i 2018:
> Sommerturlederkurs for 3. klasse på KKG
– Det ble utdannet 3 godkjente elever.
– Sommerturlederkurs for DNT medlemmer.
		 8 deltakere.
> 4 skolebesøk på ungdomsskoler.
> 4 skolebesøk på videregående skole.
> Kart og kompass kurs med mer enn fulltegning
(16 deltakere).
> Varde- og merkekurs
– Grunnkurs skred.
– Skred- og kart/kompass kurs for scooterlappen
		 deltakere, Valle.
> 2 møter i styringsgruppa for skolesatsing i DNT sentralt.
> Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for
Agder Folkehøgskole, 30 deltakere.
> Foredrag hos Rotary Øst om DNT Sør.
> Newton Camp på Bjørnevasshytta og 9 studenter i praksis
hos DNT Sør (PPU).
> Foredrag om DNT Sør for valgfag friluftsliv ved 		
Oddemarka ungdomsskole, 22 elever.
> Ambassadørkurs for DNT Sør medlemmer.
> 4 praksisstudenter fra UiA og folkehelse bachelor.
– Observasjonspraksis for ungdomskoleelev.
		 Praksisen tilsvarte 5 arbeidsdager.
> Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs for
Setesdal Vgs, valgfag friluftsliv (Friluftsliv 1). 20 elever.
> Ferskingkurs for DNT medlemmer, 10 deltakere.
> To foredrag i butikk med til sammen over 90 deltakere.
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Foto: Solveig Haugstad

NATURFORVALTNING,
SIKKERHET OG MILJØ
Naturforvaltning
DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt og
regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål og
aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, og
nærområder der vi har vår medlemsmasse.
Arbeidet med naturforvaltning fordeles på DNTs
administrasjon, rådgivere blant våre medlemmer eller
styrerepresentanter med kompetanse innen fagfeltet,
vår egen administrasjonen og Forum for natur og friluftsliv
i Agder FNF Agder.
FNF-Agder, er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjoner i begge Agderfylkene som jobber
for at natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt. På nasjonalt
nivå ble FNF etablert av Norsk Friluftsliv (FRIFO) hvor
DNT er medlem, samt Friluftsrådenes Landsforbund og
Samarbeidsrådet for naturvernsaker. FNF Agder har en
faglig rådgiver (koordinator) i 80 % stilling fordelt på de to
Agderfylkene. FNF Agder har kontor i DNT Sørs lokaler.
DNT Sør ga i 2018 sin tilslutning til 7 høringsuttalelser
gjennom FNF.
>
>
>
>
>
>
>
>

Inspill til turvei Buhaven-Skudestrand, Arendal
Innspill til turvei Havsøyveien-Flaket, Arendal
Innspill til planendringssøknad overføring til Homstølvann
Innspill til kartlegging og verdsetting av friluftsområder
i Mandal
Innspill til prøveprosjektet “Adaptiv løypeforvaltning”
i Bykle
Innspill til analyseområder i Nasjonal ramme for
vindkraftverk
Innspill til revisjonsdokument for Finndølareguleringen
Innspill til planprogram for E18 Dørdal-Grimstad

DNTs RESOLUSJON 2018
Utdrag fra resolusjonen:
“DNT ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme
for vindkraft på land.
Den Norske Turistforening, samlet til landsmøte i Oslo
9. juni 2018, ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal
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ramme for vindkraft på land. Arbeidet må startes på
nytt med medvirkningsmuligheter for befolkningen og
nødvendige utredninger. Viktige verdier for friluftsliv og
natur trues nå av tilrettelegging for en betydelig mengde ny
vindkraftutbygging.
DNT støtter fornybare energiløsninger. Nasjonal ramme
for vindkraft legger opp til en for stor mengde ny utbygging.
Vindkraftutbygging på land må skje innenfor akseptable og
sterkt avgrensede rammer ut i fra en helhetlig og
nasjonal strategi. Det må sikres at det nødvendige
kunnskapsgrunnlaget er på plass, og at samlede
virkninger er tilstrekkelig utredet. Fristen for ferdigstilling av
arbeidet må forlenges.”
HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens
virksomhetsområder og større prosjekter hvert år.
Risikovurdering på turer og arrangementer
Turledere og fagsjef foretar risikovurdering iht DNT-standard
på alle fellesturer, turdager, basecamper og overnattingsturer.
Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer med DNT
Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer.
HMS gjennomgås ved bygging av nye prosjekter.
Brannsyn
Det har vært brannsyn på Lakkenstova av Brannvesenet Sør
IKS. DNT Sørs branntilsynsmann Inge Tjøm har kontrollert
brannslukningsapparatene og de enkeltstående
brannvarslerne på alle hyttene og var med Brannvesenet på
kontroll.
Sikringshytter
Vi har sikringshytter på alle hyttene bortsett fra på
Håheller. Den fungerer kun som nødbu om vinteren.
Dette fremgår på web og på DNTs kvistekart.
Overnatting iht vanlig DNT-tilbud sommerstid gjelder fortsatt.
Miljøsertifisering
DNT Sørs kontor og tursenter ble Miljøfyrtårnsertifisert i
2006 og re-sertifisert i 2009, 2013 og 2017. Vi
oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å være
miljøsertifiserte og -bevisste.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Klar tale til politikerne fra DNTs landsmøte:

Foto: Jon Erling Skåtan

Ta større hensyn til natur, landskap og
friluftsliv når vindkraft på land planlegges.

BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV I SETESDALSHEIENE
DNT Sør retter mye fokus på at vårt naturvernarbeid tar vare på natur. Vi kjenner et spesielt stort ansvar for å ta vare på villreinen
i vårt flotte vernområde i fjellet, Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene- og Frafjordheiene Landskapsvernområde.
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BUTIKK OG TURSENTER
DNT Sørs Tursenter er et kompetanse- og inspirasjonssenter
for tur og friluftsliv, og fungerer som en viktig arena for
medlemsverving og synliggjøring av hele vår virksomhet.
I turbutikken tilbyr vi Sørlandets største utvalg av turkart,
turutstyr og bekledning av god kvalitet, samt trygg veiledning
i riktige valg.
Jubileumsåret 2018 ble et jubelår også for tursenteret. Økt
besøk og en omsetningsvekst på 14 % gir oss god grunn
til å være stolte, i en tid hvor flere i bransjen opplever store
utfordringer.

Utvikling brutto omsetning i butikk
400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

Den flotte sommeren og all blest rundt DNT inspirerte folk
til å delta i friluftslivet, og mange la turen innom oss for
veiledning og en god handel før turen. Vårt valg om å satse på
lørdagsåpent hele året har ført til økt tilgjengelighet, og har
blitt godt mottatt hos våre kunder. Vi har fokus på en god og
riktig utvikling i vareutvalget, og det er interessant å se at salg
av turutstyr nå øker mer enn salg av bekledning.
Hyppige innlegg på sosiale medier er et viktig virkemiddel for
økt oppmerksomhet rundt turbutikken, og målet om (i snitt) et
innlegg i uka ble oppnådd, med god respons.
Handledager med gode tilbud, kurs og foredrag er
aktiviteter som også bidrar til tursenterets synlighet.
Inspirasjonsforedraget med Hanne C. Jensen trakk fullt
hus 10. oktober, og førte til gjentakelse to uker senere. 6.
desember arrangerte ivrige ungdommer sin første Grønn
torsdag, en byttedag i regi av DNT Ung. Et viktig innslag i vårt
økende fokus på miljø og bærekraftig utvikling.
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DNTs felles nettbutikk (administrert av DNT Oslo og Omegn)
er fortsatt i vekst, og benyttes av medlemmer over hele
landet. Overskuddet blir fordelt mellom foreningene i DNTs
varesamarbeid etter medlemstall.

REGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2018
DNT arbeider for å tilrettelegge for friluftsopplevelser for alle.
T-merkede stier viser vei til hytter i fjell, skog og langs kysten.
Et mangfold av aktiviteter inspirerer tusenvis ut i naturen hvert år.

Foto: Hanne C. Jensen

>
>
>
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RESULTAT OG BALANSE
RESULTAT
Alle tall i NOK

NOTER

31.12.18

31.12.17

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
1
3 590 825
3 437 345
Salgsinntekter		
4 480 791
4 149 246
Kommersielle inntekter		
0
1 047 347
Offentlig støtte og fond		
4 361 464
1 454 009
Sum driftsinntekter		
12 433 080
10 087 947
Driftskostnader			
Varekostnader
1,2
6 017 904
2 773 621
Lønnskostnad
3
3 505 564
3 554 611
Ordinære avskrivninger
4
55 900
101 900
Nedskrivning på varige driftsmidler		
0
516 000
Markedsføring og profilering		
119 691
143 701
Annen driftskostnad
3
1 978 312
3 705 765
Sum driftskostnader		
11 677 372
10 795 597
DRIFTSRESULTAT		

755 708

(707 651)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		
24 473
41 277
Annen renteinntekt		
722
7 217
Sum finansinntekter		
25 195
48 494
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		
72 103
638
Sum finanskostnader		
72 103
638
NETTO FINANSPOSTER		
ORDINÆRT RESULTAT		

(46 908)
708 800

47 857
(659 794)

Ekstraordinære kostnader		
ÅRSRESULTAT		

0
708 800

0
(659 794)

OVERFØRINGER			
Overført fra/til egenkapital/fond		
708 800
(659 794)
SUM OVERFØRINGER		
708 800
(659 794)
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Hytter
4
980 139
148 009
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
4
253 132
245 200
Sum anleggsmidler		
1 233 271
393 209
Omløpsmidler			
Lager av varer
2
1 237 363
1 097 684
Kundefordringer		
169 083
255 893
Andre fordringer		
91 971
0
Bundne bankinnskudd
5
4 100 834
5 907 570
Bankinnskudd, kontanter		
2 352 105
2 077 800
Sum omløpsmidler		
7 951 356
9 338 947
			
SUM EIENDELER		
9 184 627
9 732 156
			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Fond
6
6 610 370
5 901 570
Sum opptjent egenkapital		
6 610 370
5 901 570
Sum egenkapital		
6 610 370
5 901 570
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		
75 287
343 268
Skyldig offentlige avgifter		
239 560
286 422
Annen kortsiktig gjeld
1,7
2 259 410
3 200 896
Sum kortsiktig gjeld		
2 574 257
3 830 586
			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
9 184 627
9 732 156
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NOTER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi
(Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for
nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Skatt
Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

NOTE 1 > KONTINGENTER
Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 153 480 i forhold til
forrige år.
Medlemstallet for 2018 endte på 7 900, som er en økning på 105 medlemmer.
DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en
medlemskapsavtale . For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 718 478 i 2018. Beløpet er beregnet ut fra en
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt.
Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1 460 000. Dette er inntekter som
gjelder regnskapsåret 2019. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

NOTE 2 > LAGER AV VARER
Lager av varer omfatter følgende poster:
2017

2018

58 675

78 300

Beholdning kart og bøker

181 038

180 349

Beholdning turtøy og utstyr

703 276

857 701

Beholdning ved

Varebeholdning hyttene
Sum varelager

154 695

121 013

1 097 684

1 237363
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NOTE 3 > LØNNSKOSTNAD
Total ressurs inklusive de frivilliges innsats utgjorde ca 14,5 årsverk i 2018.
Spesifikasjon av lønnskostnader

2017

2018

2 745 382

2 643 049

Arbeidsgiveravgift

447 287

455 013

Pensjonskostnader

310 867

304 773

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

51 075

102 729

3 554 611

3 505 564

Ytelser til ledende personer og revisor		
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse		

657 705

Styremedlemmer		0
Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon		47200
Andre tjenester		

36 015

Samlet honorar til revisor		

83 215

DNT Sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. DNT Sør har
etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det er ikke
fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse.

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR
Hytter etc. Driftsløsøre, inventar etc.
Anskaffelseskost 01.01

1 089 803

383 818

1 473 621

+ Tilgang

835 130

60 832

895 962

- Avgang

939 794

0

0

1 924 934

444 650

2 369 584

941 794

138 618

1 080 412

Anskaffelseskost 31.12
Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger

3 000

52 900

55 900

+ Avskr. på oppskrivning

0

0

0

- Tilbakeført avskrivning

0

0

0

+ Ekstraord nedskrivninger

0

0

0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

944 794

191 518

1 136 312

Balanseført verdi pr 31/12

980 139

253 132

1 233 271

Prosentsats for ordinære avskrivninger			

30

Sum

5			

12-25

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen oppført kostpris og ingen
balanseført verdi. Posten på kr 980 139 består av følgende:
Nedskrevne hytter

9

Bjørnevasshytta

145 000

Kvinen

835 130

Sum anleggsmidler

980 139

Bjørnevasshytta avskrives ikke.
Kvinen: Det er bygget ny hytte på Kvinen i 2018. Totale kostnader er kr 5 085 130,- i tillegg kommer innsats fra frivillige.
Kostnaden er finansiert med tilskudd kr 3 200 000,-. kr 2 500 000 fra Sparebankstiftelsen, 600 000 fra Thonfondet,
50.000 fra Sirdal kommune, 50 000 fra Einar Kvinen og i tillegg er det brukt 1 050 000 fra hyttefond.
Kvinen er bokført i balansen med kr 835 130,-. Det er søkt om tippemidler som utbetales i 2019, det er forventet at
tippemidlene dekker restbeløpet.

NOTE 5 > BUNDNE BANKINNSKUDD
Bundne midler utgjør pr 31.12.2018 kr 123 618 . Tilsvarende i fjor var kr 103 627.

NOTE 6 > FOND
DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen på
bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3. 200 000 indeksreguleres iht den
årlige konsumprisindeksen, som i 2018 var på 3,1%. Årets regulering utgjør kr 109.488 , som da medfører at saldo på
bufferfondet er kr 4 .711. 922 pr 31.12.2018

Egenkapital 01.01

Bufferfond

Hyttefond internt

Øremerkede midler

Sum egenkapital

4 602 434

1 159 136

140 000

5 901 570

+ Årets overskudd
+ KPI regulering
Egenkapital 31.12

708 800

708 000

109 488

-109 488

0

4 711 922

1 758 448

140 000

6 610 370

NOTE 7 > ANNEN KORTSIKTIG GJELD
DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål.
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sør sitt regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sør
sin virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Pr 31.12 utgjør posten kr 218 133,
og er oppført under “annen kortsiktig gjeld”. I tillegg består kortsiktig gjeld bl.a av forskuddsbetalt kontingent for 2019 kr
1.460.000,Kristiansand, 7.3.2019

Jan Willy Føreland
Styreleder

Arild Richard Syvertsen
Styremedlem

Nina G. Reinhardt
Nestleder

Tone Avdal
Styremedlem

Geir Øvrevik
Styremedlem
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DNT SØRS ÅRSBERETNING
Dette er DNT Sør sitt regnskap og årsberetning utarbeidet
etter Regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.

VIRKSOMHET
DNT Sør er en av 57 medlemsforeninger tilknyttet Norges
største friluftslivsorganisasjon DNT. Foreningen har kontor og
butikk og tursenter beliggende i Gyldenløves gate 2b sentralt
i Kristiansand. DNT Sør tilbyr og drifter hytter og løyper i
Setesdalsheiene, Kystled-hytter i skjærgården, fellesturer
og arrangement lokalt og nasjonalt og friluftsaktiviteter i
nærområdene. I tillegg organiseres frivillighet og dugnadsinnsats
som er en avgjørende del for å kunne nå foreningens mål.
DNT Sør utgir årlig en turkatalog, og en årsrapport med
oversikt og statistikk knyttet til forrige års virksomhet.
Seniorgruppa utgir årlig en brosjyre med turprogram.
Kommunikasjonskanaler er hovedsakelig egne nettsider,
www.dntsor.no, egne facebooksider og instagram.
Totalt antall betalende medlemmer i 2018 var 7900 av
DNTs 315 833. Dette er 105 flere medlemmer enn i 2017
og tilsvarer en økning i medlemstallet på 1,3 prosent.
DNT Sørs styre består av 5 medlemmer, og 2 varamedlemmer
med møte- og forslagsrett. Styremedlemmer velges for 2 år av
gangen. Styrerepresentasjon utføres på dugnad.

FORMÅL
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2018. Årets resultat er et
overskudd på kr 708 000 som overføres foreningens hyttefond.
Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetning om
fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for å ta vare på
helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet i DNT Sør anses som
godt. Det har i 2018 blitt arrangert sosiale samlinger og de
ansatte oppfordres til kompetansehevende tiltak etter eget ønske.
Ingen ansatte i DNT Sør har vært utsatt for skader eller ulykker.
Sykefravær har totalt vært på 10%. Av dette er 7,7% langtids
sykefravær og det resterende korttidsfravær. Det jobbes aktivt
med tilrettelegging for den ansatte knyttet til sykefravær.
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LIKESTILLING
Totalt antall ansatte ved utgangen av 2018 var 10. Av disse er
6 kvinner og 4 menn. Antall årsverk i 2018 var 6,5. Av disse var
0,3 årsverk midlertidige stillinger. DNT Sørs styre består av 3
kvinner og 4 menn. Likestilling mellom kjønnene er en naturlig
del av arbeidet med å rekruttere ansatte og tillitsvalgte.
Den frivillige innsatsen er avgjørende for DNT Sørs virksomhet og
utgjorde 16 448 timer i 2018. Dette tilsvarer 9,5 årsverk.

DNTS VIRKSOMHET OG DET YTRE MILJØ
Det legges til grunn for vår virksomhet et aktivt samfunnsansvar,
og at naturgrunnlaget ikke svekkes. En av DNT Sørs kjernevirksomhet er å arbeide med naturforvaltning. DNT Sør følger
DNTs retningslinjer om miljøsatsing i egen virksomhet, som
en del av DNTs natur- og miljøvernstrategi. Foreningen er
miljøfyrtårnsertifisert for vår kontor- og butikkdrift.

FINANSIELL RISIKO OG LIKVIDITET
DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene er i bank. DNT Sørs kundekreditt er krav mot
gjesters betaling for opphold på hytter og for deltakere ved
fellesturer. Tap på krav i 2018 var kr 35 000.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER
Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold
som truer driften av DNT Sør. De største inntektspostene
i regnskapet er stabile og forventes fortsatt å være det.
Dette gjør at arbeidet i foreningen går som planlagt og at
det fortsatt vil være stor aktivitet for å sikre friluftslivet gode
rammevilkår og å gjøre friluftsliv attraktivt for alle grupper
i befolkningen. DNT Sør har en økonomisk risiko knyttet til
tilskuddsordninger som er en usikker inntektskilde. Dersom
den reduseres vil det i første omgang ramme vårt tilbud og
aktivitetsnivå. Våre tre største inntektskilder; overnatting,
medlemskap og butikkdrift vil alltid være utsatt for svingninger
og må dermed kontinuerlig risikovurderes.

SATSNINGSOMRÅDER I 2019
DNT Sør skal være en ledende samfunnsaktør som arbeider
for å styrke det naturvennlige og enkle friluftslivet i vår region.
Mangfold og inkludering, at flere skal få oppleve gleden ved
friluftsliv, og frivillighet blir svært viktig i 2019. Mobil digital
betalingsløsning for opphold på våre hytter og revidering
av hytte- og rutestrategi er eksempler på andre viktige
satsingsområder i 2019, som er det første året i DNT Sørs
nye veivalgsperiode som strekker seg frem til 2023.
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Foto: Jørgen Ibsen
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Foto: Hanne C. Jensen

FRIVILLIGE OG ANSATTE
STYRE
Leder: Jan Willy Føreland
Nestleder: Nina Gjærum Reinhardt
Styremedlemmer: Arild Syvertsen, Tone Lise Avdal og
Geir Øvrevik
Varamedlemmer: Lena Dahl og Tom Bredesen
		

RÅDGIVERE/KOMITÉER
Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet
Skribent: Harald Flå

VALGKOMITÉ
Medlemmer: Marit Thorvaldsen, Erling Valvik, Ivar Mjåland,
Jostein Austvik

HYTTETILSYN
Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn
Bjørnevasshytta: Torfinn Aarstøl, Sylvia Grundig, Andreas
Kohler, Signe Klepp
Stavskar: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Randi Harstad, Trond Harstad, Kristin Andersen,
Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle, Piotr Susfal
Svartenut: Ole Eidet, Jan Ivar Haugland, Svein Urdal,
Inger Voie
Øyuvsbu: Borghild Skuggestøl, Guri Lidsheim,
Jan Erik Liene, Stein Magnussen
Håheller: Vibeke Tjøm, Inge Tjøm
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Turid Dyrstad,
Marit Grindheim, Tora Trydal, Erika Basaez og Gjermund
Fosselie-Basaez, May Lill Voll, Ingunn Kvinlaug
Josephsbu: Inge Tjøm, Vibeke Tjøm, Anders Thorbjørnsen,
Berghild Knarvik
Lakkenstova: Bente Hansen, Lene Merete Joreid, Kristian
Mosvold
Kvinen: Sissel Bø, Ingunn Kvinlaug
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Bjørg Jernæs,
Wenche Storaker
Gammeløya: Øjvind Madsen

PROSJEKTLEDERE
Bjørn Brandtzæg på Kvinen og broer.
Sigmund Salthaug på Kvinen.

AVTALER TRANSPORT/KVISTING
I SETESDALSHEIENE
Sloaros: Øystein Sauro (kvisting/proviant/utstyr)
Øyuvsbu/Håheller: Olav K. Nomeland (proviant/utstyr),
Bjørgulv B Berg (ved)
Josephsbu/Gaukhei: Frank Flodquist (kvisting LjoslandJosephsbu-Langelona-Gaukhei, ved/proviant/utstyr)
Gaukhei: Tarald Langeid (ved til Gaukhei, kvisting
Tjønndalen-Gaukhei) Alexander Skeibrokk (kvisting BortelidBygland grense mot Gaukhei)
Tjønndalen: Johnny Langeid (utstyr/ved)
Stavskar: Ola B Berg (kvisting Berg-Svartenut, utstyr til
Stavskar)
Svartenut: Ola S Nomeland (kvisting, proviant og utstyr)
Svein K Nomeland (ved)
Bossbu: Svein K Nomeland (ved/proviant/utstyr)
Lakkenstova: Kjell Ljosland (proviant/utstyr)
Kvinen: Kåre Nedland(ved/gass/proviant) Geir Magne
Hadland (kvisting Kvinen-Langelona)

TURLEDERE GJENNOM ÅRET
Barnas Turlag
Hedvig Malde, Vetle Kjærstad, Kim Andre Nomeland,
Elisabeth Seetiangtham, Erlend Borge, Linett Birkeland,
Nils Rune Birkeland, Elisabeth Kaddan, Agnethe Hinna
Hovdenak, Kyrre Sætren, Gry Engemyr, Arnstein Engemyr,
Marianne Tilden, Kristin Uleberg, 5 elever fra KKG, Caroline
Frøytlog Strømland, Atle Egeland, Anne Berit Andøl, Jostein
Austvik, Merete Egeland.
DNT Ung 13-16
Astri Belbo, Solveig Haugstad, Åshild Welander Bjørgo,
Andreas Malz, Sondre Rua Dokken, Per Thomas Skaanes,
Anja Laland. 7 studenter fra UiA på Newton Camp. 3 elever
fra Setesdal Vgs.
DNT Ung 17- 26
Sofie Belbo og Stine Govertsen.
Fellesturer
Torleiv Nordgaarden, Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, Leif
Lidsheim, Kim Andre Nomeland.
Nærturer
Øivinn Bruce.
Trilleturer med barnevogn, Kristiansand
Jeanette Løyning.
DNT Fjellsport
Turkoordinatorer: John Zahl, Turid Dyrstad, Per Thomas
Skaanes, Sondre Rua Dokken, Nils Rune Birkeland, John
Amund Lund.
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Kurs
Hanne Cecilie Jensen, Sondre Rua Dokken og Per Thomas
Skaanes.
Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret
i Senior I og Senior II.
Styret i Senior I
Per Bjørn Øen (leder), Jorunn G. Håland (nestleder),
Britt Austrud, Jan Arvid Berge, Sverre Hansen, Håkon
Kiledal, Fred Sæther, Kari Sønsteby, Inger Voie,
Ellen Øyehaug.
Styret i Senior II
Gerd Trægde Olsen (leder), Birgit Offergård,
Signe Flaa Stranden.
Koordinator for utenlandsturen: Svein Johanson.

SAMARBEIDSPARTNERE

Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange, Hilde Gunn Eik og
administrasjonen.
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ADMINISTRASJON (lønnet personale)
Daglig leder: Bjørn Andersen-Steinsland
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder butikk og tursenter: Mette Olsson
Medarbeider butikk, tursenter og kontor: Mona
Birkeland 50 %
Aktivitetsleder Setesdal: Sondre Rua Dokken, fast ansatt i
50% fra 2018.
Prosjektleder Inkluderende Friluftsliv: Hanne C. Jensen,
25 % fra 1. oktober.
Sommer- og ekstrahjelp butikk og tursenter: Kristina
Humborstad, Hanne C. Jensen, Anja Laland, Thor C.
Salvesen, og Anders Vikøyr.
REVISOR
Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS
En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private
virksomheter.

NATURLIG
SAMARBEIDSPARTNER PÅ
TRELAST OG BYGGEVARER
www.carlsenfritzoe.no
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