
Inspirasjonsdag – Kick Off
DNT Finnskogen og Omegn

Vi inviterer til en inspirerende dag for våre frivillige i DNT 
Finnskogen og Omegn og lokallagene.

Dagen vil inneholde et faglig opplegg, lunsj og tur med litt 
lokalhistorie. 

Vi avslutter med dagen middag kl. 18.

Tidspunkt: Lørdag 23. april  kl. 11
Sted: Løken Nedre Gård, Heradsbygd, Elverum

https://www.løkennedregård.com/


Program for dagen
10.30-11.00 Registrering + kaffe/te og kringle og frukt*
11.00-11.45 Innledning 

• Presentasjonsrunde
• Planer i DNT Finnskogen og Omegn

11.45-12.00 Pause
12.00-13.30 Veien videre?

Inspirasjonsfilm – hva gjør andre?
Diskusjon i grupper, hvordan blir enda bedre på vår kjernevirksomhet?
• Hytter
• Stier
• Turer og arrangement
• …og hvordan kommunisere dette til omverden?

13.30-15.30 Lunsj* og kort tur ned til Glomma. Vertskapet byr på lokal historie. 
15.30-17.00 Presentasjon av gruppearbeidet

• ..og erfaringsutveksling i plenum
17.00-18.00 Sosial hygge og aktivitet
18.00 Felles middag*

* All matservering dekkes av DNT Finnskogen og Omegn



HANDLINGSPLAN 2022



DNT huset



Organisasjon Styret

Styret Elverum 

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas turlag

Styret Solør

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas Turlag

(reetablering)

Styret Kongsvinger 
Eidskog

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas Turlag 
(reetablering)

Daglig leder



Styret

Arbeidsgruppe 
Sti

Stiansvarlig 
lokallag

Stifaddere

Dugnadsgjeng

Arbeidsgruppe 
Hytter

Hytteansvarlig

lokallag

Hyttetilsyn

Dugnadsgjeng

hyttevenner

Arbeidsgruppe 
Turer og 

arrangement

Turansvarlig 
lokallag

Turledere

Arbeidsgruppe 
kommunikasjon

Kom. ansv. 
lokallag

Daglig leder



Styret

Arbeidsgruppe 
Sti

Stiansvarlig 
lokallag

Stifaddere

Dugnadsgjeng

Arbeidsgruppe 
Hytter

Hytteansvarlig

lokallag

Hyttetilsyn

Dugnadsgjeng

hyttevenner

Arbeidsgruppe 
Turer og 

arrangement

Turansvarlig 
lokallag

Turledere

Arbeidsgruppe 
barn og unge

Ansvarlig barn 
og unge i 
lokallag

Turledere 
Barnas Turlag

Arbeidsgruppe 
kommunikasjon

Kom. ansv. 
Lokallag

Daglig leder



Stier og ruter
 Stifaddere

 Stifaddermøter

 Kongsvinger og Eidskog: 31. mars

 Elverum: 21. april

 Solør: 26. april

 System for oppdatering av lister og 
oppfølging

 Gjøre seg kjent med frivillighetssystem
fra DNT 

 Finnskogleden 30. år – prioritere stier som
trengs vedlikehold

 Fullføre nærturstier i Elverum og 
Kongsvinger

 Den Wingerske Kongevei – fullføre
prosjektet

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



Hytter

 Flisberget – starte på restaureringsarbeidet, 
arbeidsgruppe er etablert.

 Befaring 12. mai

 Dugnad 22. mai (rydding)

 Grasbråtan restaurering – en del av 
oppgradering Finnskogrunden

 Hvert lokallag peker ut hytte for ekstra satsing i
2022

 Gjøre tiltak for å øke attraktiviteten på
disse hyttene

 Fokus på sikkerhet på våre hytter i 2022

 Online booking og gode bestillingsrutiner

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



Turer og arrangement
 Turprogram 2022

 Trykket versjon

 På https://finnskogen.dnt.no/

 Facebook

 Lokal media

 Finnskogleden 30 år – egen
arrangementskomite hvor DNT FO deltar

 Hovedarrangement 11. juni

 Fokus på sikkerhet – nasjonal handlingsplan

 Aktiv i 100 – god aktivitet (søknad 2022 sendt)

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

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

 Utdanning av turledere (Barnas turlag og 
DNT ung)

 Friluftsskolen i Eidskog

https://finnskogen.dnt.no/


Kommunikasjon

• Mer og oppdatert innhold om DNT FO på websiden -

https://finnskogen.dnt.no/

• Ut.no – fortsetter innholdsutvikling – egen søknad sendt

• Finnskogvandrer’n og Turpgrogram

• Ut på tur – tiltak (på egen hånd)

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

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

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

• Stolpejakten

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

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

• Rekruttering og organisasjonsutvikling

• Plan for bruk av sosiale medier og lokale medier

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

• Høringsuttalelser som påvirker natur og friluftsliv

https://finnskogen.dnt.no/




Gruppearbeid

• Inspirasjon
• Frivillighetens år 2022 (sharepoint.com)

• Erfaringer fra DNT Indre Østfold – 09:38

• Tips til gruppeoppgavene

• Det er laget to spørsmål per tema

• I besvarelsen er det viktig å utveksle erfaringer på hvordan vi og andre DNT foreninger 
løser kjerneoppgaver våre i dag. 

• Sett opp punkter på hva som er bra og hva kan vi forbedre?

https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/sites/ForeningsnettFrivillighet/SitePages/Frivillighetens-%C3%A5r-2022.aspx
https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/sites/Moteplasser/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMoteplasser%2FDelte%20dokumenter%2FVinterforum%2FVinterforum%202021%2FVinterforum%2017%2E%20februar%202021%2Emp4&parent=%2Fsites%2FMoteplasser%2FDelte%20dokumenter%2FVinterforum%2FVinterforum%202021


Gruppearbeid - hytter

Hvordan bli enda bedre på drift og utvikling av våre hytter?
• Hvor attraktive er hyttene vi har? Er hyttene i nærheten av der folk bor? Hvorfor skal noen 

besøke de hyttene vi har? Har vi interessant historie?
• Sette opp en langtidsplan og vurdere behov framover, er det noe sted vi burde hatt en hytte? Se 

hvor det er naturlig å lage en rundtur, hvor vi inkluderer hyttene.
• Noen hytter har en god dugnadsgjeng (som gjerne bor i nærheten). Ikke alle hyttene som alle 

har et forhold til. Burde vært en gruppe, så blir det hyggeligere å holde på. 
• Brutjernskoia (Liv): Eksempel på å få til en god dugnadsgjeng. Viktig at det alltid er hygge, sosialt 

(pølsegrilling). God kjemi og få tak i folk som trives sammen.  (8. mai er åpning av koia.) 

Hva kan vi gjøre for å bli enda bedre til å fortelle om vårt hyttetilbud slik at vi får flere besøk?
• Hyttene bør helst vært av en viss kvalitet. Men aller viktigst, selge inn hyttene akkurat som dem 

er. (Tysk familie bodde i Brutjernskoia en uke, noen synes dette er eksotisk.)
• Kan også være «åpen dag» på hyttene våre. 



Gruppearbeid – stier

Hvordan bli enda bedre på rydding/merking og utvikling av våre stier?
• Gå gjennom alle stiene vår og prioritere. 
• Balansegang mellom å tilrettelegge ekstra i naturen eller å verne naturen (tilrettelegge). Med 

broer, klopper og kjetting/tau. Utfordringer Finnskogen, mye myrer, samtidig ta hensyn til 
naturen. 

• God dialog mellom stiansvarlig, stifaddere og dugnadsgjent – informasjonsflyt, møter etc. –
viktig med tilbakemelding. 

• Sikre at merking/skilting er så god at folk som benytter seg av stiene ikke er i tvil. Nasjonale 
retningslinjer (merkehandboka.no)

• Så tidlig som mulig sjekker ut de stiene man har. Lage oversikt over stiene som er ryddet og 
vedlikeholdt, slik at man ser hvilke stier som er ferdig ryddet. Digitalt kart, eksempel fra Oslo. 

• Hvordan vi kan utvikle stiene, flere rundturer. 
• Merking når man kommer ned til veg, hvilken veg skal man gå, er en utfordring. 
• Markedsføring. Parkering og ankomst, skilting/infotavler så folk finner starten på stien.
• Parkeringsplasser ved Finnskogleden, vanskelig å finne ut hvor man kan stå/parkere. 
• Lage ekstra hygge for de som er med å rydde stier. Gjøre stas på dugnadsgjengen, f.eks. jakker 

m.v.



Gruppearbeid – stier -

Hva kan vi gjøre for å bli enda bedre til å fortelle om stiene våre slik at flere bruker dem og glede 
av dem?
• Samarbeide med Stolpejakten, Ti på topp, Kjentmannsposter, turorientering, idrettslag, 

kommunene, sportsbutikker, turistinfo, m.fl. Gjøre stiene og kartene våre kjent gjennom dette 
samarbeidet. 

• Bruke media (aviser, radio etc.) for å promotere DNT og våre aktiviteter. 
• Bære synlig på lokal arrangementer. 
• Stiryddere og turledere bør ha logo på klær slit av vi og våre aktiviteter syne – DNT sponse 

bekledning.
• Ut.no: Viktig for å finne ut det spesielle med hver tur. (Lene)



Gruppearbeid – turer og arrangement

Hvordan bli enda bedre på utvikle et turprogram hvor det finnes tilbud for alle aldersgrupper?
Informere mer om arrangementer i ettertid (bilder, sosiale medier). 
• ¨Turer med innhold, ha med kjentmann, og ha et klart definert turmål. 
• Lage koselig stemning på turene (turlederen). 
• Eksklusivitet (ha begrenset plass på turen, slik at folk må melde seg på). 
• En del synes det er kjedelig å gå i flokk. Folk er ulike. Det viktigste er å få flere folk ut på tur, 

uansett om det er organiserte turer eller at de er ute på tur sjøl.  
• For å få de unge med ut på tur bør vi ha unge turledere. 
• Vi kan ha møtepunkt «åpen dag» på turmålet, så folk kan gå dit på egenhånd eller kombinert 

med en fellestur. F.eks. Stavåsdammen, Svenkerudvollen (bålpanne, dele ut boller el.l. – eller 
kjentmann forteller eller annet interessant) – tilsvarende Børlidagene i juni. (Tur til Nordhue
sammen med Sølja danselag er noe lignende.) F.eks. Flisberget med buss som retur el. l. Kan 
også være «åpen dag» på hyttene våre. 

• Samarbeid sopp/nyttevekst, museer, speidern eller andre foreninger.
• «Bli kjent» -tur eller «Singeltur» - spesielt for de som er alene og at man kan møte opp alene 
• Turtips, gjerne knyttet til turer vi arrangerer – legge de på UT.no 
• Barn og unge: Gå sammen med flere på St.Hans? Slik at det er forutsigbart.    
• Tematurer: Yoga-tur skal testes i Elverum i juni. Foto-tur for unge (Kongsvinger).
• Forutsigbare turer som går til faste tidspunkt, slik som Aktiv i 100. 



Gruppearbeid – turer og arrangement

Hvordan kommunisere vårt turer til omverden slik at vi får enda flere til å gå turene og delta på  
våre arrangement?
• Turprogrammet er en inspirasjonskilde. 
• Markedsføring i god tid. Facebook, Instagram m.v. (snart bare de eldste som er på facebook). 
• Spille litt på allerede etablerte nettverk bedriftsidrettslag, studenter eller andre.
• Ta bilder og legge ut etter turene – inspirere til å bli med på neste – skriv gjerne dato og lenke til 

neste tur. 
• Bruke media (aviser, radio etc.) for å promotere DNT og våre aktiviteter.
• Jobbe med bilder og beskrivelser av turene – Hva kan vi forvente
• Hva er det vi formidler – gøyal kommunikasjon
• Segmentere/dele opp i ulike målgrupper – hvem passer denne turen best for (alder, 

særinteresser/tematur). Bygge opp tekst og supplerer med bilder som fenger denne 
målgruppen, samt hvilke kanal man skal bruke for å nå disse. 

• Nyhetsbrev på e-post. 






