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LEDER
Tekst: Ole Henrik Brekke

Kjære dugnadsfolk!

Sommeren ligger foran oss, og mange planer er 
lagt. Samlingen for dugnadsledere og OK ble 
gjennomført på Lygna som vanlig. Programmet 
på Lygna hadde litt annen vri i år. Tilbake
meldinger tyder på at det var vellykket. 
Interessen for å delta på våre dugnader er 
fortsatt stor. For sommerens dugnader har det 
gått greit å fylle opp med ivrige dugnads
deltagere. Det er noen færre dugnader i år, men 
tror de fleste har fått muligheten til å delta i år 
også. Samlet sett har det gått greit å fylle opp dugnadene, takket være en fleksibel 
og ivrig gjeng med dugnadsfolk. En kjempestor takk til dere alle. 
 
Årets vardekurs vil i år også bli avviklet på Grimsdalshytte. Til dette kurset er 
søkningen veldig god. Så vi tror at rekrutteringen til Dugnadsgruppa også i 
fremtiden vil være god. Jeg er i alle fall sikker på at alle nye medlemmer vil bli tatt 
godt i mot. Jeg håper at det også vil bidra til at vi får flere dugnads-ledere på sikt. 
Det er for denne sesongen rekruttert noen nye dugnadsledere, men vi har 
bestandig bruk for noen nye.
 
Jeg er også veldig takknemlig for alle de gode tilbakemeldinger vi får på det 
arbeidet som blir gjort både på rutenettet og hyttene. Det viser at det arbeidet vi 
har lagt med på å øke kvaliteten på det utførte arbeidet har båret frukter. En 
kjempestor takk til dere alle. Må også få sende en stor takk til Lise for alt arbeidet 
hun legger ned for at vi skal få gjort våre dugnader på en effektiv og god måte. 

En kjempestor takk til dere alle som står på for Dugnadsgruppa i alle ledd. 

Med dugnadshilsen,
Ole Henrik Brekke
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Tradisjonen tro arrangerte styret også i år felles samling for dugnadsledere og områdekontakter. 
8.9. april møttes 36 deltagere på Lygnasæter hotell. Samlingen ble innledet med hyggelig middag 
fredag kveld. Under middagen presenterte områdekontaktene seg. Etter middag diskuterte, 
konfererte og planla dugnadsledere og områdekontakter sommerens dugnader og fordypet seg 
over kart, varder, stier, hytter og arbeider. Lørdag morgen ønsket styrets leder, Ole Henrik Brekke, 
oss alle velkommen. 
 
Nytt av året hadde styret invitert to spennende foredragsholdere. Og, hvilke kapasiteter styret 
hadde kapret!
 
Norske naturkvaliteter på hell. 
Oskar Puschmann, fotograf og seniorrådgiver fra Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO, har 
gjennom flere år gått i fotograf Wilses fotspor og delte med oss historie og erfaringer fra 
fotoprosjektet ”Tilbakeblikk – norske landskap i endring”. Databasen hans består av 4500 
fotografier, en skatt fra hele landet med bilder fra før og nå. Vi ble nå tatt med på ekte skattejakt 
og litt av en tidsreise. 

Oskar Puschmann har, så langt mulig, oppsøkt de samme lokaliteter og områder og fotografert 
de samme utsnittene fra samme ståplass. Han har fotografert stedene ikke bare en gang, men flere, 
for å se forandringer også i kortere tidsperspektiver. Det er store forandringer fra 100 år tilbake, 
men jammen er det forandringer over bare 5 år også. 
 
Fotografiene viste i klartekst hvordan Norge gror igjen. Han mener det selvfølgelig er flere årsaker 
til gjengroing som her spiller inn. Det er ikke bare klimaet som forandrer seg, det er også vi 
mennesker som forandrer vår levemåte og som igjen påvirker klima, miljø og landskap. Hvor er vi 
selv på vei? Hva skjedde underveis? Vi lever annerledes i dag enn den gang. Er utviklingen god 
eller dårlig? Alt dette kan sikkert diskuteres. Vi bør også huske at landbruk skaper mer enn 
penger; Astma florerer og er en direkte konsekvens av gjengroingen. 

DUGNADSLEDERSAMLING 2016

 Bare noe så enkelt som at vi har gått fra vedfyring over til elektrisk 
fyring er med på forandringene. 

Det åpne landskap holdes åpent når kyr beiter, når landbruket brukes, 
når det er et aktivt seterbruk. De største endringer skjer når gårdsbruk 
legges ned og kyrene forsvinner. Å ha besetninger av husdyr som beiter 
er den beste forebygging mot gjengroing.

Vi burde tenke over at jordbruk er en del av helårslandskapet, også i 
måneder det ikke produseres mat. Vedlikeholder man landskapet 
holder man liv i både kultur og reiseliv. Alle vil vi gjerne se vannet, 
fjellet, elvene, det åpne landskap.
 
Natur = kultur= noen steller naturen; noen 
brenner kystlyng, andre slår gresset, 
gårdsbruk arrangerer slåttedager, som er en 

populært aktivitet. Etter slikt arbeid vil det alltid ligge igjen frø for 
godgjøring til neste år.

Snåsa kommune gjør nå et aktivt forsøk mot gjengroing og yter et 
tilskudd på 50.000 kr til gjenåpning av seterdriften i kommunen. 
Igjen, beitende kuer og sauer og geiter har den aller største preventiv 
virkning.
Enda en brannfakkel; ingen vits å frede arter når man ikke freder 
landskapet hvor artene vokser. En annen ting; når landbruket bruker 
kunstgjødsel dør også landskapet. Pr i dag har Norge den raskeste 
gjengroingen siden Svartedauden!
 
Alle bildene finnes på www.tilbakeblikk.no.
 
Avslutningsvis fikk vi, dugnadsfolket, en oppfordring til kommende dugnader:
Vær raus når busker, kratt og trær klippes, ikke vær beskjeden, ta i så det monner!

 
Og, en oppfordring til; 
Ta bilder før og etter klippingen. 
Dokumentèr hva som gjøres. 
Nytt motto: ”Fram i lyset”. Dette kan være 
ypperlig dokumentasjon for styret til senere 
bruk.
 
Dette foredraget synes i hvert fall jeg var 
usedvanlig spennende, opplysende og ikke 
minst tankevekkende.

Lesja, fremdeles beitemark
1997-2014

Kvikne 1937-2013

Jølster 1889-2012Hemsedal 1994-2004
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Inger Karin Engdal, fra Kundeledelse, tidligere leder av hoppsekretariatet under Ski 
VM 2011 holdt deretter et spennende, informativt foredrag: Ledelse og Frivillighet, 
hvor vi alle mer eller mindre aktivt deltok.
 
Hvordan kan ledelse og frivillighet fungere til beste for alle parter?
Aller først må vi ha visjoner og verdier som rettesnor. I fellesskap må teamet og hver 
enkelt snakke seg gjennom en forventningsavklaring.
Vi må se hverandre, våre styrker og svakheter.
•	Å forstå seg på oss
•	Hvorfor er vi så forskjellig
•	Hvordan skal vi unngå å bli irriterte på hverandre
 
Visjoner og verdier som rettesnor. Verdier er personlighetstrekk, og er begrepene som 
skal kjennetegne en sterk organisasjon. 
Verdiene driver oss fremover; Begeistrende, Raus, Profesjonell, Fremtidsrettet.
Dette kan direkte overføres oss, Dugnadsgruppa:
 
Visjon – Naturopplevelser for livet”
 
Verdier – ”Stien”, 
•	Spennende
•	Troverdig
•	Inkluderende
Forventningsavklaring
•	Alle vet hva som forventes
•	Den enkeltes ansvar å bidra til en god dugnad og at alle får en hyggelig arbeidsuke 

i fjellet

LEDELSE 
OG 
FRIVILLIGHET
foredrag av 
Inger Karin Engdal,

Hva betyr så dette?
•	Det gir færre omkamper, som er både tid og energikrevende.
•	Ting bør gjøres, planlegge i forkant, selv om dette ikke alltid er mulig
•	Tenke gjennom hva som kan gå galt
•	Hvordan er jeg som leder når noe går skeis?
•	Det samme bør deltagere også tenke gjennom
•	Kommunikasjon; vi må stille spørsmål. Har noen vondter, må vi ta hensyn.
•	Tydelighet, konsekvent, forventninger; Jeg foreslår, er dere enig?

 
Deretter fikk vi en hylende morsom gjennomgang av de forskjellige mennesketyper.
Personlighet er individets måte å tenke, føle og handle. 
Dette baseres på den enkeltes: Gener, verdier, utdannelse, holdninger, miljø, kultur, 
respekt. 
Vi må tillates å stille spørsmål; Hva, Hvordan, Hvem, Hvilken, Når. 
Unngå ordet Hvorfor .
 
Det er ikke uten grunn vi alle er utstyrt med To ører, En munn! 

Grunnleggende styrker: 
1 – Godt samhold, alle skal med
2 – Action. Blir’e noe å drekka på?
3 – Planlegging
4 – Har alltid ull med i sekken
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Etter lunsj lørdag var det tid for OKsamlingen. Ny Områdekontakt for Rondane/
Ringebu, etter Stein Sørum, er Harald H. Lund – mangeårig dugnadsleder og 
medlem i Dugnadsgruppa. Tilstede var 8 OK’er + styret og Lise.
 
Broer i fjellet var samlingens tema i år. Nyansatt i DNT Oslo, Kristian Stoll, har fått 
ansvaret for alle broene i fjellet. Nå skal alle DNT Oslos broer under lupen.
Broer er ganske vesentlig og grunnleggende for dem som bruker fjellet. DNT har 
mellom 170200 broer av forskjellig type, herav 100 sommerbroer, 41 helårsbroer, 
39 tvilstilfeller. Det er bro for fotturister, for beitedyr, for snøskuter, for bil. 
Velforeninger, beitelag, fjellstyrer har også egne broer. DNT Oslo skal søke 
samarbeid og etter hvert ønsker å oveerta ansvar for alle broer. Slik kan det bli bedre 
kontinuitet, og da har man kontroll på vedlikeholdet og at ikke noen broer plutselig 
er nedlagt. Dessverre er det noen steder tvil om eierskapet til broene. Dette skal 
forsøksvis løses på et vis.

 Sommerbroer står ikke ute om vinteren og 
krever mye innsats. Vi har hengebroer, liten, 
stor og ekstrastor type, 4 forskjellig størrelse på 
tømmerbroer , og stigebro. 
Helårsbroer krever mindre.
OK’ene er bedt om å ta bilde med GPS 
plassering av broene. Alle broer skal 
registreres på nett i en ny brooversikt. Da 
kan tilstandsrapport til enhver tid registreres. 
DNT Oslos broer skal også legges ut på UT.no 
til glede for turfolket. Etter hvert skal vi 
samarbeide med DNT sentralt slik at alle broer 
kommer på nett, uansett hvem som eier. 

OMRÅDEKONTAKTSAMLING 2016

Kristian Stoll, nyansatt bygningsinspektør

Tekst : Britt Hordnes
Bilder: DNT, Bella Engen
 

HVORDAN JEG BLE DUGNADSFRELST

En kollega tipset meg i 1999 om Dugnadsgruppa i DNT. Jeg meldte min interesse 
og ble med på vardedugnad fra Eldåbu til Rondvassbu.
Vi var tre deltagere; Sverre Rostad, som dugnadsleder, Line og undertegnede.
 
Dugnad er for meg ensbetydende med arbeid, og jeg hadde ingen spesielle tanker 
utover det. Line hadde imidlertid fått noe ”informasjon” fra andre; Man bor på 
betjent hytte, frokost og middag servert, arbeidsdag maks 8 timer. Etter middagen 
setter man seg ut i solveggen med kaffen, en cognac eller et glass rødvin.
 
Første natten lå vi på selvbetjente Eldåbu. Sverre var en omsorgsfull leder og disket 
opp med biffmiddag. Neste dags morgentoalett ble gjort i en liten elv som rant 
gjennom en treklynge. Det var meget idyllisk å bade i elven mens morgensolen 
sendte sine stråler gjennom løvverket. Siden har jeg alltid foretrukket å ta 
morgenstellet utendørs når jeg er på dugnad.
 
Første dag gikk i lettgått terreng i godt 
vær. Vardekurset inngikk i dugnaden. 
Det ble både trepunktsvarder og bautaer. 
Spesielt godt var det når vi hadde satt 
opp en bauta og Sverre sa etter å ha kjent 
om den sto støtt: ”Denne slår rot!”. Et 
uttrykk jeg har tatt til meg.
 

STAFETTPINNEN
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 Sverre tente bål ved en elv og fant 
frem posene med turmat. Vi oppdaget 
at skjeer var glemt, men fant flate 
steiner som fikk dugde som spisered-
skap. Maten smakte fortreffelig.

Jeg har høydeskrekk, men med 
forsiktige skritt kom jeg meg ned 
stigningene, selv om dette ikke var 
rare høyden. Senere har jeg til en 

viss grad greid og ”slå av” høydeskrekken.
 
Dag to: Sverre hadde leid en liten hytte ved Rondablikk. Vi skulle vært fire deltagere 
og måtte ta lange dager for å rekke alt. Vi startet dagens varding, som ble en 15 timers 
tur. Vi arbeidet oss i retning Rondvassbu mot Furusjøen, hvor vi fulgte elven Glitra. 
Dagen hadde begynt å skumre. Det var et vakkert skue med de store furutrærne i 
silhuett mot en himmel i gull og purpur.
 
Planen var båtskyss over Furusjøen til bilens parkeringsplass, men båten var innstilt 
så sent i august. Vi bega oss på stien langs vannet. Lykt var glemt og det ble mørkt 
og vanskelig å se. Vi hadde selvfølgelig kart og kompass, og vi hadde retningen og 
et landemerke å gå etter og gikk gjennom 
kratt og myr, snublet og falt, veltet male
spannet, men reddet litt. Line fikk etter hvert 
problem er og smerter med et gammelt 
ankelbrudd. Hun bet tennene sammen. 
Plutselig sier hun: ”Det kommer noen etter 
oss!” Sverre og jeg kunne ikke se noen, men 
Line insiterte på at hun hadde sett en 
hodelykt, og som hun sa kunne det ikke 
være folk med hederlig hensikt som var ute 
i skogen på den tiden. Vi var jo ute på den 
tiden vi også, men litt urolige ble vi. Men 
vi var ”bevæpnet” med både brekkjern og 
grensakser. Tilslutt fant vi tilbake og først 
klokken ble halv to om natten var vi tilbake 
på hytta. En ”ankerdram” og rett i køya. 
Sverre og jeg sov som steiner, men Line slet 
med vond fot.

Neste morgen var jeg fullstendig tom for energi. I min fantasi så jeg for meg en diger 
bolle fylt med sjokolade som jeg bare stupte ned i. Mot Rondvassbu stoppet vi på 
Mysuseter hvor jeg fikk kjøpt brus og kjeks og ble etterhvert igjen ”fit for fight”.
 
Vi hadde en grei økt, men også denne dagen ble det lang. Sverre hadde bestilt rom 
til oss på Spidsbergseter. Klokken ble over ti før vi kom dit, men kokken hadde holdt 
middagen varm til vi kom. Jeg sovnet som vanlig som en stein, men Line trøblet etter 
mat så sent på kvelden.
 
Turen hjemover gikk gjennom den frodige Gudbrandsdalen. På Kvam stoppet for 
uttøying av veldig ut stive muskler.
 
Før vi reiste fra Spidsbergseter sto jeg og så ut over fjellheimen. Fjellene ropte til 
meg: ”Du kommer tilbake!” Det gjør jeg nå på syttende året.

Britt Hordnes sender stafettpinnen videre, og utfordrer herved

Karen Øksnevad til å skrive noen dugnadsord i neste utgave 

av Varder’n.
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Tekst og foto: Brit Sissel Klungtveit
 

Ventetiden var endelig over og eventyret i Nepal og Island Peak, 6189moh, kunne 
begynne. Etter 1,5 dag i Kathmandu kom vi til hjertet av Himalaya, en verden av 
8000 meters topper og spennende kultur. 
 
Kathmandu er en by med store kontraster og yrende folkeliv. Det var en nesten bilfri 
hovedstad vi møtte pga handelsblokade med India og med skyhøye bensinpriser. 
Vi overvar en likbrenning i øsende regnvær. Kremasjonen tar 45 timer, og asken 
kastes rett i elva. Lille Tibet med Bouhdanath stupaen, ble dessverre ødelagt under 
jordskjelvet. Også i Kathmandu Durbar Square var jordskjelvets raseringer godt 
synlige. Nepal er et fattig land og det var vondt å se alt som fortsatt var ødelagt 
et halvt år etter jordskjelvet.
 
Markedet var både morsomt og slitsomt. Selgerne prutet selv da de var desperate 

etter å selge varene sine. Jeg 
manglet kontanter, men de var 
mer enn villige til å bytte varer 
mot jakka mi…..
 
Vel framme i Lukla ble vi møtt 
av sherpaene, våre følges
venner i fjellet. Utrolig blide, 
vennlige og omsorgsfulle folk, 
som skjemte oss bort med 
kaffe og te på senga nesten 
hver morgen. 

KUNNGJØRINGER

Dugnadsgruppa er forsterket med tre nye dugnadsledere; 
3 unge, spreke, og sterke kvinner: Bella Engen, Iva Vignjevic og Kristin 
Tørresen. Disse tre skal nok gruppa få mye glede av. 
Varder’n ønsker alle tre lykke til !

Dugnadsgruppa har fått ny Områdekontakt (OK) 
for Rondane/Ringebu. Harald H. Lund er 
mangeårig medlem og dugnadsleder. Han er godt 
kjent i fjellet og på hyttene. Dugnadsgruppa vil 
fortsette å nyte godt av hans kunnskaper. 
Lykke til med ny jobb!

Årsmøtet på Sota sæter 23. – 25. september
Har du en sak du vil ha fremmet og diskutert på årsmøtet må dette sendes til 
Lise Havik innen 1. august.
Mail: lise.havik@dntoslo.no eller postadresse: Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo. 

Ønsker du en prat med valgkomiteen kan du kontakte Gunnar Vestby innen 
1. juli. Hans adresser finnes lenger bak i Varder’n.

EVENTYRTUR TIL NEPAL
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Stiene var flotte, rene autostradaene, alt må jo fraktes av levende trailere – i form av 
mennesker eller okser. Det bæres tunge og store bører som gjorde inntrykk. 
 
Å gå i Himalaya byr på mye opp og ned og opp igjen og vandring gjennom et 
eventyrlandskap med helt fantastisk utsikt mot høye og flotte fjell. Vi gikk også gjennom 
mange idylliske landsbyer og kryssa elven Dudhi Kosi på flere spektakulære hengebruer. 
Det meste av tiden hadde vi sol og flott vær, men iskaldt når sola gikk ned. Kun 
oppholdsrommene i logdene ble varmet opp og man fyrte med tørka oksemøkk. Uisolerte 
hus gjorde at vi måttebruke utejakkene inne og vi sov i 
ulltøyet. 
 
Den største landsbyen vi var innom var Namche 
Baazar, som er sherpaenes hovedstad og Khumbu
dalens knutepunkt. Denne lille sjarmerende byen 
klamrer seg fast i fjellsiden med sine fargerike hus, 
og har et rikt utvalg av butikker og kafeer. 
 
Jeg var uheldig å få høydesyke på akklimatiserings
dagen i Namche Baazar, men jeg fikk med meg en 
fantastisk utsikt mot Ama Dablam, Everest og Lhotse.
 
Vi var innom klosteret i Tengboche hvor munkene ber 
2 ganger om dagen i flere timer. Vi fikk med oss deler 
av ettermiddagsbønnen.
 

I denne lille lands 
byen sto minnes
merket over Arne 
Næss jr. som ledet 
The happiest 
expedition ever i 
1985. 
I Pangboche besøkte 
vi Khumbadalens 
500 år gamle kloster 
og den lokale skolen 
med glade skolebarn. 

I Ama Dablam BC, 
den vakreste i Himalaya, fikk vi oppleve et yrende ekspedisjonsliv på nært hold. 
 
Dingboche, den høyest beliggende landsbyen med helårsbosetning i Khumbudalen, 
ligger på 4500 moh. Med tanke på høyden er det ikke rart at vegetasjonen mildt sagt 
var sparsom. Her lever man tradisjonelt for og av poteter i forskjellige varianter. 
 
På vei mot Everest BC i Chukpilhara var det sterke inntrykk med minnesmerker over 
sherpaer og andre som har mistet livet i Everest regionen. 
 
Topptur til Kala Pathar (5545 moh) var det høyeste jeg kom på denne turen. I kulde 
og bekmørke sneglet vi oss mot toppen. Da vi endelig kom opp hadde vi en fantastisk 
360 graders panoramautsikt over hele Himalaya. Herfra kunne vi se Everest, Nuptse, 
Pumori og andre spektakulære topper som ruvet rundt oss i soloppgangen. 

Vårt første syn 
av Island Peak 
viste et vakkert, 
snøkledd og 
majestetisk fjell. 
Vi hadde to 
dager i egen BC 
og dag 17 startet 
vi toppstøtet 
kl. 02.00 i 
bek mørket med 
hodelykter. 
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Bakkene var tunge og seige. Det gjaldt å konsentrere seg om et skritt om gangen. Halvveis 
i høydemeter måtte jeg snu. Rennende nese og sår hals i kombinasjon med tynn luft 
gjorde sitt til at jeg dessverre ikke hadde krefter nok. 
 
Menneskene i fjellet er veldig religiøse. Jeg har ikke tall på hvor mange Manisteiner med 
sirlig uthogde sanskritsymboler vi passerte. Steinene skal alltid passeres på venstre side. 

Vel tilbake i Lukla var det tid for avskjedsfest med sherpaene og med feriens siste dal 
bhat, samt vin og øl. Etterpå ble det 
selvfølgelig nepalsk dans, men med slitne 
nordmenn ble det tidlig slutt på festen. 
 
Så snart flyet igjen landet i kaotiske, 
mystiske Kathmandu dro vi på spa med 
massasje og lang varm dusj. Nesten utrolig 
at det egentlig bare skiller en god halvtimes 
flytur mellom disse to verdener. 

Nepal er et land man bare må oppleve.

Snipp, snapp, snute... Dessverre har alle 
eventyr en slutt, men minnene de varer 
evig! 

10. mai møttes 16 vitebegjærlige DNT’ere, 15 turledere og 1 dugnadsleder, i DNTs lokaler 
i Storgt. 3, for opplæring, innføring og/eller repetisjon i førstehjelp. Kursleder David 
Rohrmüller, guidet oss gjennom et kompakt 4timers kurs i livreddende førstehjelp. 
Kursleder hadde ikke ett eneste sekund kjedelig undervisning. 
 

Handlingsrekkefølgen 
ble repetert flere 
ganger; sjekke pust, 
frie luftveier, ringe 113 
for hjelp og veiledning, 
betydningen av å holde 
pasienten varm, 
sideleie, 
hjertekompresjon. 
Men, aller først må 
egen sikkerhet sjekkes. 

Det er liten vits å øke skadeomfanget ved å løpe mot en 
skadet person dersom en selv kan få en stein i hodet. 
 
Basal hjertelungeredning er viktig å kunne. Kontinuerlig 
kompresjon og innblåsing; hvor på brystet, hastighet, 
antall, stive armer. Kompresjoner må gjøres hardt nok, om 
ribbein knekkes er livredning viktigere. Hvordan man benytter pusteduk ved innblåsing. 
Masse, masse å lære. Vi avsluttet dette kapittelet med å trene litt på hverandre og 
kompresjon med innblåsing på dukken Anne.

Hvordan hjertet arbeider og kan skades ved infarkt 
og slag fikk vi også gjennomgang i. Betydningen av 
å vite hvor vi befinner oss er jo essensielt. Kart, 
kompass og kartreferanse må læres før turen. Vi som 
ferdes i fjellet har oppdaget at det ikke er dekning 
overalt. Finn dekningspunkter i nærheten. Nødanrop 
skal i prinsippet uansett fungere. Flere av oss lastet 
ned 113 app’en. 
 
Vi håper jo egentlig aldri å få bruk for kunnskapen, 

men den er god å ha! Dette kan anbefales – også som oppfriskning.

FØRSTEHJELPSKURS
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DNT Oslo og Omegns nye storsatsing på bynært friluftsliv. 
 
Det holdt ikke med bare en dag da Friluftshuset ytterst på Sørenga 
åpnet 21. og 22. mai. Det ble en todagers lang åpningsfest med mange 
spennende aktiviteter. 
 
Varder’n var på besøk en uke før åpning. Vi møtte to entusiastiske prosjektledere som har 
jobbet på spreng de siste månedene for å ferdigstille prosjektet. Nå var alt klappet og klart 
for åpningen. 
 
Åpningsdagen skal by på familieaktiviteter, musikk, kanskje dans og selvsagt aktivitet 
i buldrerommet. Kajakkene skal prøves av mange, og i tillegg mye, mye mer.
 
Friluftshuset på Sørenga er DNT Oslo og Omegns storsatsning på ungt og bynært 
friluftsliv hvor det skal opparbeides et inkluderende og inspirerende friluftsliv og hvor 
alle er velkomne. 
 

Friluftshuset ligger rett ved Sjøbadet 
på Sørenga og ønsket er at dette skal 
være et inspirasjons og samlings
sted for alle som vil være aktiv i og 
rundt Oslo. Her kan man leie 
kajakk, delta på kurs, bli med på 
buldring. Det skal også være kvelder 
med stimulerende foredrag og 
filmer. Butikk med praktiske og fint 
turutstyr kommer også. Og, ikke 
minst, kan man her engasjere seg 
som frivillig i DNT Oslo og Omegns 
arbeide.

FRILUFTSHUSET PÅ SØRENGA

Reidun Bolsø, tidligere 
president i Norsk 
Klatreforbund 

Jostein Langslet, 
tidligere trener for 
kajakklandslaget

Kajakk
DNT Oslo og Omegn satser på gode 
muligheter for å leie kajakk. Fra 2017 
er vårt nye kajakklager klar til bruk. Vi 
tjuvstarter med kajakkurs allerede denne 
våren.Vårt ønske er at Oslofolk tar i bruk 
fjorden og nyter fjordens og øyenes gode 
opplevelser og natur på nært hold.
 

Buldring
I buldrerom kan man lett blir kjent med 
folk. Vi tilbyr buldring for barn og unge på 
Sørenga. Vårt 60kvm buldrerom drives for 
og med aktive unge buldrere. Er man 
nysgjerrig på buldring er dette rommet 
perfekt! Midt i blinken for dem som vil 
prøve noe nytt og kanskje tenker at klatring 
er litt heftig. Det blir sosialt og med 
muligheter for trening og morsomme 
utfordringer. Her kan du lære å skru ruter 
og lage nye utfordringer som gjør at alle 
finner noe som passer. 

 
Tursenter 
Friluftsliv kan være så mangt, både piknik i parken, bading på øyene og telting i Marka. 
Vårt tursenter på Sørenga skal være til hjelp hvor du skal få tur og aktivitetstips for 
Osloområdet. Vi vil gjerne inspirere unge som gamle til å være aktive der man bor og 
til å oppdage noen av Oslo mange perler. 

 
Frivillig
Har du lyst å bidra på Sørenga? Friluftssenteret ønsker deltagelse fra frivillige. Vi vil 
gjerne ha med deg som kan bli med å bygge opp alt fra klatrekafé, foredrag- og film-
kvelder og ikke minst delta i inspirerende 
og inkluderende prosjekter. Det blir sosialt, 
utfordrende og en ny vri med DNT midt 
i storbyen!

 
Kontakt oss
Om du har spørsmål om Friluftshuset 
på Sørenga kan du kontakte oss på  
post@dntoslo.no eller telefon 22 82 28 00
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NYTT FRA HYTTER OG RUTER

Tekst: Lise Havik

I år er det færre dugnader på dugnadsmenyen. Det har 
gjennom en del år vært vanskelig å få både ledere og 
deltagere til hyttedugnader på selvbetjeningshyttene. 
Oppsatte dugnader har blitt utsatt gang på gang og flere 
tilsyn har nå tatt saken i egne hender og gjør arbeidet selv. 
 
Av oppsatte vardedugnader er to allerede avlyst. Den ene 
skulle ha base på Torfinnsbu og det er uklart hvordan hytte-
driften blir der til sommeren. Den andre er ruta mellom 
Rondvassbu og Smuksjøseter. Den er utsatt til neste år fordi 
Statskog ønsker en omlegging og da må nødvendige 
befaringer gjøres i løpet av sommeren. 
 
Det er også noe etterslep på fjorårets vardedugnader som ikke ble ferdige pga snø. 
 
Dugnadsommeren 2016
Det har i år vært veldig stor interesse for sommerens dugnader. Alle dugnadene er 
fulltegnet og mange står på venteliste. 
 
Hyttedugnadsheftet er sendt ut til alle som skal delta på hyttedugnad.
 
Rekvisisjonsbok er et betalingsmiddel som skal brukes på alle dugnader og på alle hytter. 
Det holder ikke at man skriver seg inn i hyttenes besøksprotokoll. Rekvisisjonene 
kommer tilbake til foreningen etter sesongslutt og brukes som bilag ved bokføring av 
utgifter. Rekvisisjonsboken kan også brukes som betalingsmiddel på andre foreningers 
hytter, private betjente hytter, på buss, båt i fjellet, o.l.
 

Reiseregningene er endret fom iår. Kilometergodtgjørelsen for bil er kr 4,10 og det vil bli 
trukket skatt av 30 øre/km. Bruspengene har bortfalt. Det er skattemyndighetene som 
har bestemt at det skal være slik og det er ingenting foreningen kan få gjort med dette. 
 
Andre nyheter:
Jan Eira gir seg som bestyrer på Geiterygghytta etter sommersesongen. Bestyrerjobben 
vil bli lyst ut i løpet av sommeren.
 

Skagastølsbu er under rehabilitering.
 
På Krækkja er det fortsatt bygging. Nå 
bygges det ny driftsbygning som bl.a skal 
inneholde aggregatrom, skistall, tørkerom 
og garasje. Og til alle som har lurt på det; 
det kommer innedo. 
 
På Fondsbu er det ombygging i hovedhuset. 
Det blir nytt kjøkken og ny resepsjon. 
Dette skal være ferdig til hytta åpner til 
sommersesongen.
 

I forbindelse med kongeparets 25års
jubileum vil to hytter bli stilt ut i 
slottsparken. Hovinkoia flyttes fra DNT 
Ringerike og Skåpet kommer fra Stavanger 
Turistforening. Det er offisiell åpning 
13. juni.

Ledig plass på dugnad: 

Vardedugnad  7, Espedalen sportell – Storkvelvbu, uke 28, mangler 2 personer .

Vardedugnad 10, Vigdalstøl – Fast, uke 33, mangler 1 person

Vardedugnad 21, Finse – Kjeldebu, uke 31, mangler 1 person 

Vardedugnad 26, Sandhaug – Litlos, uke 32, mangler 2 personer

Hyttedugnad 39, Slæom, ca 15. juli, mangler 1 person 

Skagastølsbu

Skåpet
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DUGNADSGRUPPA PÅ INTERNETT
 
Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne 
generell informasjon om Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. 
vedtekter eller årsmøte dokumenter. 

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett:

1. Åpne internet
2. Skriv www.dntoslo.no

 
Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no. 
3. Klikk på Frivillig

4. Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde)
 
Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til 
nedlasting».
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DUGNADSGRUPPA PÅ FACEBOOK
 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 97 medlem
mer og brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. 
Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og 
enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. Her et lite utdrag fra noen av 
årets innlegg:

Kari Alvim
11. mai 
Gleder meg til årets 2 dugnader. Vedlikehold på Glitterheim og vardedugnad fra 
Tyinholmen til Vettismorki.
 

Asta Høyland
29. april 
Arbeidshefte for hyttedugnader mottatt nå i dag, skal leses nøye – fint å få info samlet 
fra Lise Havik 
 

Vibeke Sælen på Gjendesheim Turisthytte DNT
2. april
Årets første dugnad er gjennomført. Innedugnad på Gjendesheim. 3 deltagere. To 
lange ganger med tilh. tak i hovedhusets 2. etg. ble malt samt rep av soverommenes 
lett slarkete dørlåser. Vinter ute med iskald vind, lett snøvær, foruten en dag. 
Benyttet sjansen til utelunsj.
 

Thorleif Maudal
25. februar
Ny fjellquiz. Heder og ære på Sota i høst.
Hvilken var den siste 2000meteren som ble oppdaget i Norge? 
Ca årstall, og i hvilken forbindelse? Bruk FBmailen.

OMRÅDEKONTAKTER 2015-17
OMRÅDE NAVN ADRESSE TELEFON E-MAIL

Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 
2406 Elverum 

P: 62 41 37 06 
M: 91 30 80 88

gunnar@vestby.as

Rondane/Ringebu Harald H. Lund 

NY 1.1.2016

Kleberget 30

1631 Moss

M: 95 14 28 41 hhlu@online.no

Femundsmarka Jørn Jorde Strømsveien 47 A,  
3186 Horten 

M: 92 42 63 26 jojord@online.no 

Langsua  
Nasjonalpark

Svein Barkenæs Odinsgt. 13,  
0266 Oslo 

M: 91 36 95 18 svebark@gmail.com 

Jotunheimen øst Finn Christensen Kanehøgda 12,  
4550 Farsund 

P: 38 39 15 17 
M: 97 08 27 94

fach@hotmail.no

Jotunheimen vest Bjørn Lindgren Ulsrudvn 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304 
@gmail.com

Breheimen Niels Aagaard Utem,  
7342 Lønset

M: 40 24 36 96 ngaa@hotmail.com 

Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3,   
3515 Hønefoss

M: 92 28 66 29 ohebre@online.no 

Hardangervidda øst Anne Sofie  
Kolderup 

H.B. Haraldsensgt. 20c, 
3188 Horten 

M: 97 57 39 30 ansoko@online.no 

Hardangervidda 
vest 

Helge Røed Bjørndalsveien 38, 
4993 Sundebru 

M: 90 86 80 01 helgroee@online.no 
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VARDER’N ØNSKER ALLE
DUGNADSVENNER 
EN FLOTT SOMMER

STYRET I DUGNADSGRUPPA 
2015/16

STYRET 

Ole Henrik Brekke Hengslevn 3 
3514 Hønefoss

M: 92 28 66 29 ohebre@online.no

Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47 
1450 Nesoddtangen

P: 66 91 11 48 
M: 91 76 54  08

kisol53@online.no

Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei 14 
1153 Oslo

M: 93 43 46 79 bsk@landbruksforsikring.no 
bsklungtveit@yahoo.no

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304@gmail.com

VARAREPRESENTANTER 

Helene Bugge Kasaveien 21 
0890 Oslo

M: 48 11 52 99 helene.bugge@nih.no

Stein Roar  
Hermansen

Åssvingen 28 
1890 Rakkestad

M: 99 05 92 55 steinrhermasen@hotmail.com

REPRESENTANT FRA DNT OSLO OG OMEGNS STYRE

Harald Irgens Jensen Knud Øyens vei 20A 
1166 Oslo

M: 23 11 12 71 hir@thommessen.no

REPRESENTANT FRA DRIFTSAVDELINGEN I DNT OSLO OG OMEGN

Lise Havik Hestehagen 27 
1364 Nesbru

M: 95 16 66 76
K: 22 82 28 00

lise.havik@dntoslo.no 
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Mer info og små filmer fra tidligere dugnader på www.dntoslo.no/dugnadifjellet. 
Og hvis du skulle ha noen spørsmål, ta kontakt med Lise Havik. 

E-mail: lise.havik@dntoslo.no Tlf: 22 82 28 89                Mob: 95 16 66 76

HAR DU LYST Å BIDRA I EN MAKEOVER I FJELLET?
D.V.S  BLI MEDLEM I DNT OSLOS DUGNADSGRUPPE?

I et dugnadslag får du:
• Oppleve fantastisk natur
• Være sammen med andre med felles interesser
• Gjøre en innsats for andre turinteresserte
• Få gofølelsen ved å se at hytter, stier og varder 

blir freshet  opp
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