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GENERALFORSAMLINGEN 2020
Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt på grunn av den pågående covid-19 pandemien. Den førte til
at årsmøtet måtte utsettes. Årsmøtet ble gjennomført digitalt først onsdag 6.mai 2020. Det var 17 som
deltok i møtet. Styreleder Mette Kamsvåg åpnet møtet og ønsket velkommen. Generalforsamlingen
godkjente innkalling og sakliste. Styreleder Mette Kamsvåg ble valgt til ordstyrer og styremedlem Astrid
Bolstad til referent. Håvard Buset og Turid Myhre ble valgt til å signere protokollen.
Mette Kamsvåg presenterte saksliste for årsmøte, presentasjon av styresammensetning og administrasjonen
i 2019, samt informerte om utvalgte styresaker fra 2019. Deretter gikk daglig leder Maria Holo Leikarnes
gjennom årsmeldingen. Det ble lagt vekt på medlemstall, fordeling av medlemmer i kommunene,
hyttestatistikk, aktivitet 2019 og hvordan styret og administrasjonen har jobbet etter Veivalgsdokumentet
«Et rikt liv med enkle midler» som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2019.
Hovedinndelingen i dette dokumentet er:
1. KJERNEVIRKSOMHET - med inndelingene aktivitet, hytter og ruter, samt natur, kulturarv og miljø
2. VIRKEMIDLER – med inndelingene organisasjon, kommunikasjon og digitalisering, samt økonomi
Videre ble det gitt en orientering om:
1. Hyttene – der foreningens rolle i åpningen av Norsk Fjellfestival ble løftet frem, status i prosjekt
Storlihytta, siste tilskudd i hyttetilbudet med Venjesdalsbu og Veøystua
2. Turgruppene – gjennomføring av aktivitet, turer og kurs. Blant annet Turbyttedagen ble presentert
3. Bro og stiarbeid
Årsmeldingen ble godkjent.
Det ble gitt en enkel presentasjon av årsregnskap for 2019. Regnskapet viste et driftsresultat på kr 198.469,-.
Presentert budsjett, samt informasjon om revidert utgave av budsjettet for 2020 knyttet til covid-19
situasjonen. Årsregnskap og revidert budsjett ble vedtatt.
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Arbeidet for valgkomitéen gikk ikke helt som planlagt da samfunnet ble «satt på pause» med covid-19
situasjonen. Med bakgrunn i det annerledes året 2020 var og at årsmøtet ble utsatt, foreslo styret at frem til
årsmøtet 2021 skulle styret bestå av de 6 gjenværende styremedlemmene.
Styret for 2020 har dermed bestått av:
Styret

Mette Kamsvåg
Marit Holen
Sven Michaelis
Astrid Bolstad
Gunnar Melbø
Bjørn Jacobsen

Styreleder (ikke på valg, 1 år igjen)
Nestleder (gjenvalg, 2 år)
Styremedlem (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem (gjenvalg, 2 år)
Styremedlem (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem (ikke på valg, 1 år igjen)

Revisor

Odd Ivar Thue

Revisor sitter til ny velges

Valgkomité

Ellinor Grytten
Dan Marott Pedersen

(1 år)
(2 år)

Berit Øren gikk ut av valgkomitéen og et nytt valgkomitémedlem var ikke på plass til årsmøtet. Det ble
foreslått at det skulle jobbes videre med å få på plass en tredje person i forkant av sommeren.
Daglig leder og styreleder opplyste kort om dagens situasjon og tiltak knyttet til koronapandemien.
Møteleder Mette Kamsvåg opplyste om at foreningens tidligere formann og æresmedlem Jon-Helge
Indbjør døde 2.april og at foreningen har sendt kondolanse til familien.
Møteleder takket videre administrasjonen for godt arbeid og høy aktivitet, samt alle de frivillige som
bidrar på ulike områder. Videre ble de fremmøtte takket for engasjementet, og de som gikk ut av sine
verv i foreningen ble takket.
DNT Romsdal sine æresmedlemmer:
Ragnar Fagerlie, Bjarne Ugelvik, Olga Hoemsnes og Jon-Helge Indbjør. Jon-Helge døde 2.april 2020.

Nytt kontorlokale på Åndalsnes åpnet desember 2020, og gjør foreningen mer synlig og tilgjengelig for besøkende.
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MEDLEMSTALL
Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 3346 medlemmer. Dette er 36 flere medlemmer sammenlignet
med året før. Økningen tilsvarer 1,1 %. I gjennomsnitt for hele landet har det vært en nedgang på -1,5%.
Medlemsmassen i DNT Romsdal har utviklet seg på følgende måte de 11 siste årene:
Medlemskategori
Familiemedlemskap,
hovedmedlemskap
Hovedmedlemmer
Ungdom (19-26 år)
Honnørmedlemmer
Livsvarige medlemmer
Barnas Turlag
Skoleungdom (13-18
år)
Husstandsmedlemmer
Familiemedlemskap,
husstand
Antall medlemmer
totalt

2010 2011

2012

2013

2014 2015 2016
133

2017
177

2018
219

2019 2020
221 256

1353 1345
73
84
244 243
26
27
192 185
147 137

1373
85
260
27
210
158

1359
125
262
24
221
168

1424 1436 1322
92
95
90
271 307 325
21
20
21
222 232 143
179 161 109

1292
99
343
22
113
91

1263
107
369
22
110
78

1176 1079
139 154
398 416
21
20
116 129
82
61

478

498

537

533
462

514
580

492
705

2521 2499

2611

2696

2782 2878 3138

3231

3365

486

573

627

440
717

414
817

3310 3346

Familiemedlemskap ble innført i 2016.

KOMMUNEVIS FORDELING AV DNT Romsdal SINE MEDLEMMER
DNT Romsdal sine medlemmer fordelte seg i 2020 kommunevis på følgende måte:
Kommune
Molde
Rauma
Hustadvika (tidl. Fræna)
Vestnes
Nesset
Aukra
Sandøy
Midsund
Tilknyttet foreningen, men
ikke bosatt i en av DNT
Romsdal sine kommuner

2016 2017 2018 2019 2020 +/- %
1933 1993 2028 1929 2176 + 12,8 %
427
444
476
460
443
- 3,7 %
327
317
289
292
305
+ 4,5 %
178
182
186
157
168
+ 7,0 %
108
100
102
101
48
56
110
70
107 + 52,9 %
17
20
32
37
54
71
71
70
46
48
71
194
147 - 24,2 %

Fra 1/1-2020 ble kommunene
Nesset og Midsund en del av
nye Molde Kommune.
Medlemmer i Sandøy Kommune
ble overført til DNT Sunnmøre.

Ulike skilt i Moldemarka. Foto: Arnstein Salthammer Eide
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BESØKSSTATISTIKK
Utvikling i antall overnattingsdøgn for DNT Romsdal sine hytter 2012-2020. Fra 2019 til 2020 har det vært en
nedgang på – 12,9% i antall overnattingsdøgn. Nedgangen skyldes i hovedsak covid-19 pandemien, som førte
til at hyttene i perioder var helt stengt og resten av året ble driftet med halv kapasitet. Herjevassbu åpnet på
sensommeren og Storlihytta har vært åpen fra juli 2020. Venjesdalsbu og Veøystua hadde sitt første hele
driftsår i 2020.

Måsvassbu
Hoemsbu
Svartvassbu
Vasstindbu
Brandstadbu
Reinsvassbu
Feskarbua /
Ottarbua
Skorgedalsbu
Venjesdalsbu
Veøystua
Herjevassbu
Langdalsbu
Storlihytta
Sum

Ant
senger
31
31
12
10
8
10
4
27
12
4
5
22
133

2012
700
400
71
140
101
85
20

2013
656
338
224
133
194
157
13

2014
682
450
170
132
96
117
38

2015
803
612
106
191
111
117
44

2016
889
476
165
299
119
202
46

2017
827
558
201
255
170
199
75

2018
972
746
331
332
213
120
48

2019
1201
654
400
510
219
216
56

2020
804
469
328
358
157
192
36

+/- %
- 33,0 %
- 28,3 %
- 18,0 %
- 29,8 %
- 28,3 %
- 11,1 %
- 35,7 %

500

346

215

328

522

1081

1243

1379
185
6

1029
479
69
58

- 25,4 %
-

2017

2067

1900

2312

2718

3366

4005

4774

180
4159

- 12,9 %

Rapporteringsperiode kan variere noe. Langdalsbu og Storlihytta er dagsturhytter. Nye Storlihytta har mulighet for
overnatting og hadde noe utleie i 2020, selv om det var et annerledes driftsår med covid-19 situasjonen.

STYREARBEID
Det er i 2020 gjennomført 8 styremøter. Mellom flere styremøter har det vært sendt ut styreoppdateringer
fra administrasjonen, samt at sak om kjøp av Herjevassbu ble behandlet på e-post. Styret og
administrasjonen representerte foreningen på årets digitale landsmøte i DNT. Det er lagt ned omkring 260
timer med dugnadsarbeid av styremedlemmene. Det er behandlet 20 saker og en rekke orienteringssaker.
Enkelte saker har blitt behandlet på flere styremøter. Blant annet er det jobbet med:
Drift og tiltak knyttet til covid-19 situasjonen, med hovedfokus på hyttedrift, økonomi, aktivitet og
drift av administrasjon. Gjennomført flere ekstraordinære styremøter våren 2020.
Økonomi – tett oppfølging knyttet til covid-19 situasjonen, restriksjoner i drift og vurdert
økonomitiltak fortløpende. Vært nøye på pengebruk, driftskostnader og prioriteringer av pengebruk.
Tett dialog med regnskapsfører og spesielt i de mest krevende periodene gjennom året. Søknader og
inntekter, likviditet, søkt ulike kompensasjonsordninger. Nøye økonomivurderinger knyttet til
investeringer og gjennomføring av prosjekter. Dialog med samarbeidspartnere
Velfungerende administrasjon, gode rutiner, sammensetning og arbeidsfordeling
Smittevernsinstruks for hyttedrift og aktivitet
Oppfølging av arbeidsoppgaver opp mot Veivalgsdokument 2019-2023
Markedsføring, merkevarebygging og synlighet. Fortløpende informasjon om tilbudet i koronatiden
Ulike høringsuttalelser, eksempelvis E39 i Moldemarka
Storlihytta – overtakelse av nye Storlihytta, oppstart plan for istandsetting av gamle Storlihytta,
finansiering og uteområde. Ansatt bestyrer først i 40% engasjementstilling og deretter i en 60%
engasjementstilling på nye Storlihytta, samt oppstart drift av hytta
Aktivitetsnaust på Retiro
Jobbet med muligheten for overtakelse og bruk av lokaler i Banehaugen. Avsluttet november 2020
Samarbeid med Molde Kommune om BUA utstyrssentral med tilskudd fra Sparebankstiftelsen SMN
Medlemsverving
Kjøp av Herjevassbu, bygging nytt uthus på Vasstindbu, nedlegging av sti ved Reinsvatnet, ulike
broløsninger og andre prosjekt
Strategi for 2021
Årsmelding 2020
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TURER OG KURS
Fellesturer og kurs er en av kjernevirksomheten i DNT Romsdal. Dette har ikke vært gjennomført som
normalt grunnet covid-19. Mye har dessverre måtte blitt avlyst. Her er en samlet oversikt over aktiviteten og
utviklingen i tilbudene. I 2019 ble det arrangert totalt 260 turer og aktiviteter med over 11.000 deltakere. I
2020 ble det arrangert 177 turer og aktiviteter med 4.000 deltakere. Se også egen rapport fra komitéene.
Ant arr/
delt
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ant
arr/
delt

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

TurKomitéen
turer
kurs
16/350
19/300
24/253
25/400
16/278 2/11
13/171 5/45
10/128 3/27
20/162 5/39
4/53
2/19

Nærtur Senior
gruppa gruppa
8/192

11/339
15/170
12/72

TusenDNT ung
årsvarden

14500
15536
15580
11720
13222
8900
11299
10800
3460

turer
kurs
15/150
20/253
11/200
7/87
12/470 3/22
6/49
2/19
2/14
1/6

DNT fjellsport
Romsdal
turer
kurs
12/115
9/68
7/66
16/119
6/55
7/29
4/29
8/40
16/95
11/46
32/128 21/92
11/46
6/34

Barnas Turlag
turer
kurs
7/250
13/650
8/403
9/591
13/350
43/1179
71/4440
67/2948 2/22
30/955
-

OPPTUR Friluftsliv
Aktiv i
(DNT
tilrettelagt for
100
Ung)
utviklingshemmede
(FTU)

2/300
2/300
2/400
2/350
2/270
2/345
1/332
-

Kom deg ut dagen
/ Åpne arr

5/1150
7/2790
21/3263
23/5753
14/1523

Medl Frivilligsamling
møte

1/40
10/1070
10/920
13/1485
3/225

12/57
15/128 9/80
58/452 1/18

1/56
1/57
-

* Boka på Tusenårsvarden var på grunn av covid-19 fjernet i to måneder på vårparten, samt etter 6.oktober og ut året.

Toppturkurs for familier i Skorgedalen i regi av DNT fjellsport Romsdal i februar 2020.
Foto: Turid Myhre
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Måsvassbu i vinterdrakt. Foto: Ina Bergsbakk
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Veivalgsdokumentet 2019-2023 - et rikt liv med enkle midler
Veivagdokumentet 2019-2023 Et rikt liv med enkle midler ble vedtatt på generalforsamlingen i 2019 og er et
dokument som styret og administrasjonen jobber etter. Utgangpunktet for dokumentet er DNTs Veivalgsdokument for samme periode, hvor DNT Romsdal benytter de samme målområdene med lokale tilpasninger.
KJERNEVIRKSOMHET
1. AKTIVITET
MEDLEMMER OG POTENSIELLE MEDLEMMER
DNT Romsdal har i 2020 hatt en økning i medlemstallet på 1,1% og hadde ved utgangen av året 3346
medlemmer, som er en økning på 36 medlemmer. Fra 1.januar 2020 ble de tidligere kommunene Midsund
og Nesset en del av nye Molde Kommune, og derfor ser vi en markant økning i antall medlemmer i Molde
Kommune i 2020. Når vi ser bort fra dette er Vestnes den kommunen med størst økning i antall medlemmer.
Sandøy Kommune har blitt en del av Ålesund og medlemmene herfra ble overført til DNT Sunnmøre. Det var
størst frafall av medlemmer i Rauma, samt blant medlemmer som er knyttet til foreningen, men som ikke er
bosatt i en av DNT Romsdal sine medlemskommuner. Nasjonalt har det vært nedgang på - 1,5% medlemmer.
Det har vært gjort en økt satsing knyttet til markedsføring av medlemskap i 2020, men covid-19 situasjonen
har gjort at flere lokalforeninger allikevel har hatt stor nedgang i medlemstallene i 2020 og utenlendinger
som melder seg inn mens de er på ferie i Norge har uteblitt.
Gjennom 2020 har det blitt gjennomført medlemskapskampanjer via sosiale medier, nettside og nyhetsbrev,
i tillegg til stand på Kom deg ut dagen i februar, og deretter på ulike stands i siste halvdel av året. Fjellsmella
ble ikke utgitt i 2020 på grunn av usikkerheten i økonomien og kapasitet. Dermed mistet medlemmene
denne fordelen og medlemskap ble heller ikke markedsført gjennom denne informasjonskanalen. DNT
Romsdal har vært til stede med stand på bl.a. Kom deg UT-dagene i februar i Hustadvika, Molde, Vestnes og
Rauma. I tillegg har det vært fokusert på medlemsverving og markedsføring av foreningen med stand på
samlingen til NIVO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner), innflytterdagen i Molde og
handledag på Intersport Roseby. Administrasjonen har også hatt innlegg på fellesmøte med Prosjekt
Tilhørighet. Medlemskap er også markedsført gjennom annonsering i lokalavis.
DNT Romsdal har i 2020 hatt et samarbeid om medlemsfordeler hos Intersport Roseby i Molde og Piteraq på
Åndalsnes, Spirit Trening, samt Helse og Velvære i Molde. Flere skoler har fornyet klassemedlemskap, som
gir dem medlemsfordeler knyttet til bruk av DNT Romsdal sine hytter på ukedager.
Åndalsnes Turlag inngikk en prøveordning som turlag under DNT Romsdal fra 2019 og som har vart ut 2020.
Samarbeidet vil videreføres. Vi har hatt en god dialog, turene har stått i felles turprogram, vært løftet frem i
annonse i Åndalsnes Avis med mer. Det kan dog fortsatt gjøres mer for å løfte frem samarbeidet.
AKTIVITET, UTDANNING OG KOMPETANSE
Det har i 2020 vært mye aktivitet, kurs og større arrangement som har blitt avlyst på grunn av covid-19
pandemien. Året har vært preget av mye usikkerhet og jobbing med smittevernstiltak. I 2019 ble det
gjennomført 260 turer og aktiviteter med totalt 11.000 deltakere. I 2020 ble det arrangert totalt 177 turer og
aktiviteter med 4.000 deltakere. Så det har vært et veldig annerledes år. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å
øke rekruttering av frivillige og deltakelsen på foreningens fellesturer, men så at 2020 var ikke året der det
var mulig. Mange var også engstelige for å delta på aktivitet i 2020 på grunn av redsel for smitte.
Administrasjonen hadde gjennom hele året regelmessig kontakt med lokale smittevernsmyndigheter med
tanke på gjennomføring av aktivitet. Lavterskelaktivitet med Aktiv i 100 tilbudet ble gjennomført regelmessig
gjennom hele siste halvdel av året, og var med å forebygge mot ensomhet.
DNT Romsdal har gjennom 2020 samarbeidet med en rekke ulike aktører i regionen, men det har på grunn
av pandemisituasjon dessverre vært mindre samarbeid og gjennomføring av aktivitet ilag. Foreningen har
blant annet samarbeidet med Forum for natur og friluftsliv (FNF), Moldemarkas Venner, Naturvernforbundet
i Molde, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Høgskolen i Molde, Risken sopp og nyttevekstforening,
Moldespeiderne, Holmarka Besøksgård, Norges Jeger & Fiskerforbund Møre og Romsdal, Villreinsenteret,
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Norsk Fjellfestival, Norsk Tindesenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kriminalomsorgen, Idrettskretsen
Møre og Romsdal, Flyktningtjenesten, Statens Naturoppsyn (SNO), Reinheimen Nasjonalpark, Prosjekt
Tilhørighet, Studieforbundet, Skarstua, kommuner, grunneiere og andre frivillige organisasjoner, samt lokale
KIWI butikker og Sparebank 1 SMN lokalt i Romsdal.
Vi har i år fått oppfylt vårt ønske om å i større grad delta få på møter digitalt, da alle møter og samlinger
etter medio mars har vært gjennomført digitalt. Dette gjelder i stor grad også foreningens styremøter, samt
daglig ledermøter som har vært gjennomført hver 3.uke eller i perioder også hyppigere. Representanter fra
administrasjon, styret og komitéer har deltatt på relevante møter og samlinger gjennom året, DNTs digitale
landsmøte og DNT fjellsport sitt digitale landsmøte. Administrasjonen har brukt mye tid på digitale møter
ilag med alle de andre lokalforeningene i regi av DNT sentralt, hvor smittevernsarbeid og -tiltak blant annet
har vært viktige tema. Administrasjonen har bidratt med innlegg på flere ulike samlinger.
Det er gjennomført en rekke skredkurs, for det rakk DNT fjellsport Romsdal før «Norge stengte ned» i mars.
Andre kurs har det vært vanskeligere å gjennomføre, og flere har blitt utsatt til 2021. Ambassadørkurs har
blitt digitalt, slik at det skal bli enklere for flere å gjennomføre selv i covid-19 tiden.
DNT Romsdal hadde noe aktivitet i Friluftslivets Uke i september, men ikke på langt nær slik som i 2019.
Suksessoppslutningen rundt Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) har fortsatt, og det var som
vanlig god oppslutning rundt de 3 arrangementene vi fikk gjennomført før covid-19 situasjonen «stengte
Norge ned» og vi måtte sette disse arrangementene på vent. Mange kommer langveis fra for å delta og dette
er deltakere som er i risikogruppene. FTU er et tiltak som har stor suksess og som er svært viktig for veldig
mange. DNT Romsdal samarbeider med ulike aktører i gjennomføringen av disse arrangementene for å
kunne skape gode aktivitetsmøteplasser for denne gruppen brukere av friluftslivet.
For mer info om aktiviteten i 2020 se rapporter fra de ulike turkomitéene.

FTU arrangement på Skaret i mars 2020. Foto: Arnstein Salthammer Eide
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2. HYTTER OG RUTER
HYTTER
Det har vært et godt år for DNT Romsdal sine hytter med hele 4159 overnattingsdøgn tross covid-19,
nedstengning hele våren og redusert sengekapasitet. Dette gir det nest største besøkstallet gjennom tidene i
DNT Romsdal, kun slått av 2019. Det har vært en nedgang i overnattingsdøgn på - 12,9 %. Den relativt lave
nedgangen skyldes åpning av Herjevassbu og Storlihytta, samt at det har vært det første hele driftsåret til
Venjesdalsbu og Veøystua. På de andre hyttene har nedgangen vært mellom - 11,2% og - 35,7%.
Det meste av året har vært preget av hyttebooking og smittevernarbeid grunnet covid-19, som har vært
krevende for både administrasjonen og de frivillige hyttekomiteene. I 150 år har DNT sagt at det alltid er
plass til alle. Slik ble det ikke i 2020. Alle hytter ble stengt i midten av mars og de første åpnet ikke før i
midten av juni. Hyttene lengst til fjells åpnet i slutten av juni. Det ble ikke mulighet for drop-in, men alle
måtte forhåndsbooke sitt hytteopphold. I samråd med smittevernmyndighetene åpnet DNT forsiktig opp
sine hytter med en rekke smitteverntiltak. Det ble hengt opp mye informasjon til besøkende, montert
håndsprit dispensere, samt at alle vaskekluter og håndduker ble byttet ut med engangskluter og tørkepapir.
Alle hyttene måtte ha tilsyn før vi kunne åpne hyttene for besøk etter nedstengningen.
Det ble markedsført at folk istedenfor å gå hytte til hytte i sommer, heller skulle booke seg inn med flere
overnattinger på en hytte og gå dagsturer ut ifra den hytta. På den måten kunne man jobbe for å unngå
koronasmitte på DNT-hyttene. Det har fungert bra med booking i denne perioden og nå har alle hyttene våre
havnet inn i bookingsystemet. De frivillige i komitéene til de hyttene som ikke hadde booking fra tidligere,
har utført arbeid med å merke senger og rom, slik at det var klart til sommersesongen startet. Ved å ha
booking på hyttene, har vi kunne holde hyttene åpne med halv kapasitet fra sommeren av og ut året.
DNTs gamle bookingsystem Hyttis, ble erstattet med Visbook ved nyttår. Systemet er enklere for både
gjesten som booker og administrasjonen.
Når det gjelder betaling for opphold har de aller fleste forhåndsbetalt ved booking og aldri før har vi vært så
asjur med hytteoppgjøret ved årsskiftet som vi har vært i 2020/2021. Fra februar kunne gjester på hyttene
også betale proviant og opphold med hytteappen. Det er fortsatt også betalingsfullmakter på hyttene.
Hytte- og ruteansvarlig i administrasjonen deltok i 2019 på kurs i FDV, som er et system hvor vi skal samle all
informasjon om hver enkelt hytte, slik at vi får alt samlet på et sted digitalt. Denne jobben er ikke fullført og
det jobbes videre med det i 2021. Et slikt system vil gjøre at det bli enklere å finne alt av nødvendig
informasjon om de ulike hyttene, samt en oversikt over når ulike tiltak for drift og vedlikehold var utført sist.
Hytte- og ruteansvarlig i administrasjonen deltok på kurs i forebyggende brannvern i september som er
nyttig i vårt videre FDV-arbeid.
Alle hyttene til DNT Romsdal ligger fortsatt inne som turmål i DNT Sjekk UT applikasjonen. Når man har
registrert 3 hyttebesøk får man en gratis overnatting på en av DNT Romsdal sine hytter. DNT Sjekk UT er dog
ikke noe foreningen har mye fokus på, da Stikk UT er såpass stort og mye brukt i vårt område.
Midt oppe i pandemien er det gledelig å kunne meddele at
DNT Romsdal i 2020 åpnet to nye hytter. Den nye Storlihytta
ble ferdigstilt i første halvdel av året, men ble først tatt i bruk
fra siste halvdel av året på grunn av covid-19. Sommeren 2020
kjøpte foreningen Herjevassbu, som ble ordnet i stand, malt
og åpnet for booking fra høsten 2020. Begge hyttene som to
veldig gode og ulike tilskudd til hyttetilbudet vårt. Høsten
2020 startet planleggingen og arbeidet med istandsettingen av
gamle Storlihytta. Den er planlagt ferdigstilt høsten 2021 og
det jobbes videre med finansiering av dette prosjektet.
Gamle Storlihytta skal istandsettes.
Foto: Arnstein Salthammer Eide
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Fra Vasstindbu er det også gledelige nyheter. Der ble det høsten 2020 satt opp et nytt uthus som inneholder
to utedoer, slik at utedokapasiteten er betydelig økt. I tillegg skal det her lagres ved, gass og annet utstyr det
måtte være behov for. Det er også tilrettelagt for at to personer skal kunne overnatte dersom det er fullt på
de to andre hyttene, som en slags «nødbu». Uthuset er hovedsakelig snekret på dugnad. Arbeidet er planlagt
og ledet av frivillig Martin Olav Martinsen. Et godt stykke forarbeid gjorde at vi høsten 2020 kunne fly
ferdigsnekrede moduler opp til Vasstindbu, hvor det ble satt sammen til et nytt uthus. Arbeidet skal
ferdigstilles sommeren 2021. Prosjektet er finansiert gjennom ulike tilskudd.

Helikopteret flyr mot Vasstindbu med moduler av nytt uthus. Foto: Martin Olav Martinsen
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RUTER
Det har i 2020 for det meste vært planlegging av flere broprosjekt i DNT Romsdals rutenett. Det er prosjekter
for bro ved Ingridsetra i Ljøsådalen, Hoemsdalen og nord for Reinsvatnet. Vi har mål om gjennomføring av
disse i 2021 og 2022, avhengig av finansiering. Fundament for ny bro ved Ingridsetra ble flydd inn i høst.
Broprosjekt ved Ingridsetra og Reinsvatnet er i samarbeid med Molde-firmaet NySti AS.
Vi har rutefaddere på foreningens T-merkede stier. Dette er frivillige som har hovedansvar for hver sin sti og
som gjør vedlikeholdsarbeid på dugnad for foreningen. I 2020 er det lagt ned 468 dugnadstimer på DNT
Romsdal sitt rutenett. Alle stiene har hatt normalt tilsyn, remerking, varding og rydding av busker og
småtrær. I tillegg til generelt tilsyn har det vært noen større prosjekter. På flere stier har det blitt lagt ned et
godt stykke arbeid med rydding, merking på nytt og annet vedlikeholdsarbeid. Eksempelvis er stien mellom
Øverås og Brandstadbu som fikk seg et flott løft i 2020.
Øverås-Brandstadbu
I løpet av vinteren gikk det flere store skred i Storlia ved Øverås/Eresfjord. Deler av stien ble helt ødlagt og
det var svært vanskelig å ta seg frem. 28. juli ble det gjennomført et stort arbeid med motorsag, ryddesakser
og spader for å reparere stien etter vinterens ødeleggelser. 90 dugnadstimer ble lagt ned på strekningen av
Terje Orrem, Bjørn Magne Øverås, Øyvind Fenne, Arnfinn Hovde, Maurin Krogstad og Ingvar Øien.

Foto: Bjørn Magne Øverås

Nedlegging av sti ved Reinsvatnet
Med bakgrunn i forskningsrapporten "Horisont Søhetta" fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA, 2013),
ble det i 2020 besluttet å legge ned stien på sørsiden av Reinsvatnet. Det har i flere år vært et ønske om
redusert ferdsel på sørsiden for å bedre trekkmulighetene for villreinen. DNT Romsdal ser den store verdien
av villrein i området og er svært takknemlig for at Anne Bolsønes tok på seg ansvaret for å gjennomføre
denne viktige dugnaden. Sammen med Harald Valved, Anne Elisabeth Amdam og Bjørg Brunvoll ble det lagt
ned til sammen 88 dugnadstimer for å fjerne rødmerking og varder fra Reinsvassbu frem til demningen øst
for Reinsvatnet. Brua over elva sør for Reinsvassbu er også fjernet, så man må være forberedt på vading. I
tillegg ble det T-merket på nytt på nordsiden av vatnet.

Foto: Anne Elisabeth Amdam
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Klopper i Ljøsådalen
Torsdag 20. august ble det montert 51 treklopper à 2,5 meter i Ljøsådalen mellom p-plass i Skorgedalen og
Ingridsetra. Trekloppene i kjerneved av furu er levert av NySti AS og ble skrudd sammen på forhånd i
Isfjorden. Rauma Røde Kors kjørte alle kloppene på snøscooter i løpet av våren. Kloppene er svært solide og
veier rundt 20 kg hver. Arnstein Salthammer Eide, Arne Eide, Gunnar Melbø, Tørris Haugan, Nils Hole, Kjell
Ivar Remmem, Viggo Nilsen og Røde Kors brukte totalt 80 dugnadstimer på frakt og montering.

Foto: Arnstein Salthammer Eide

Klopper Veøya
I 2020 startet DNT Romsdal et prosjekt med økt tilrettelegging på Veøya. Dette skal videreføres i 2021 med
støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Alle stier, inklusiv
Pilgrimstien, skal ryddes og merkes på nytt og skiltes med lokalproduserte metallskilt. Med god hjelp fra
Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og FNF ble det høsten 2020
fraktet ut rastebord til Veøystua og Bondvika i tillegg til treklopper som skal monteres på fuktige partier
langs Pilgrimstien. Kloppene ble i forkant skrudd sammen av dyktige dugnadsfolk fra DNT Romsdal.

Dugnadsgjengen i full sving med snekring av klopper i
Molde for videre transport ut til Veøya.
Foto: Arnstein Salthammer Eide

DNT Romsdal er representert i Markarådet. Det har ikke vært gjennomført møter i 2020.
Det har vært et samarbeid med Kriminalomsorgen om remerking av T-er over Romsdalseggen. Det var en
person som sonet sin samfunnsstraff med å utføre denne oppgaven over en periode i 2020.
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3. NATUR, KULTURARV OG MILJØ
Bidra til å bevare friluftslivs-, natur- og kulturmiljøet
DNT Romsdal har stor nytte av å sitte sammen med ansatt i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) på
Tribunebygget. FNF er en paraplyorganisasjon for 12 frivillige organisasjoner. Vi benytter oss av FNFs
kompetanse ved flere anledninger, i tillegg har vi noen flinke frivillige som er dyktige til å hjelpe til med å
tipse om saker foreningen bør engasjere seg i.
I 2020 har DNT Romsdal lagt ned mye arbeid med høringsuttalelse og arbeid mot å hindre vedtak om å legge
E39 i Moldemarka slik det var foreslått knyttet til Møreaksen. Dette arbeidet ble gjennomført sammen med
frivillige, grunneiere, andre frivillige organisasjoner og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Saken fikk mye
oppmerksomhet og utløste et stort engasjement blant folk som skrev høringsuttalelser. Engasjementet var
så stort at det ble gjort endringer i veivalget for å imøtekomme våre krav til ivaretakelse av natur, bruk av
friluftslivsområdet, nyttevekster og dyreliv. Et større arrangement samlet 200 personer til en god diskusjon
på Kringstadsetra mellom friluftsorganisasjoner, politikere, samt engasjerte fremmøtte og brukere av
Moldemarka vest.

Foto: Maria Holo Leikarnes og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Foreningen har sett på ulike andre saker sammen med andre organisasjoner. I tillegg har foreningen jobbet
mye med villrein og ferdsel i området ved Reinsvatnet og Reinsvassbu, hvor også stien på sørsiden av
Reinsvatnet er lagt ned for å imøtekomme ivaretakelse av denne villreinstammen.
I august deltok styreleder og daglig leder på utdelingen av Kulturlandskapsprisen 2020 på Hoemsbu. Prisen
ble tildelt Kristian Austigard og Stein Kåre Austigard for arbeidet som er lagt ned over mange år med å
opprettholde kulturlandskapet med slåttemark, skogrydding, beiting og styving av almetre. Begrunnelse for
tildelingen av prisen var måten de har vedlikeholdt bygninger på stedet, steingarder, rydningsrøyser, vegfar
og stier i området. En flott hyllest for et enormt arbeid som er lagt ned over mange år.

Stein Kåre Austigard og Kristian Austigard. Stein Kåre
har overtatt driften av Hoem etter sin onkel og drifter
nå bruket sammen med onkelen og familien sin.
Foto: Maria Holo Leikarnes
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Kulturlandskapet på Hoem er godt ivaretatt. Foto: Remi Aure Reksten
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VIRKEMIDLER
1. ORGANISASJON
Utvikle samarbeid, sikkerhetsarbeidet og ivareta dugnadsånden
Administrasjonen har hovedkontor i Molde på Tribunebygget (Molde gamle stadion). Her sitter foreningen
sammen med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, FNF, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Møre og
Romsdal Idrettskrets, Møre og Romsdal Skikrets, Norsk Friidrett Møre og Romsdal,
Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Risken sopp- og nyttevekstforening, samt Studieforbundet Natur og
Miljø. Flere besøkende har vært innom iløpet av året, men mye mindre enn normalt på grunn av covid-19.
I desember 2020 flyttet kontoret på Åndalsnes ut av Norsk
Tindesenter og inn i nye kontorlokaler sammen med Norsk
Fjellfestival. Det nye kontorlokalet ligger på gateplan midt i
sentrum av Åndalsnes og gjør foreningen mer tilgjengelig for
frivillige og besøkende. Her er det også lagt til rette med en
turinformasjon, som frem til desember har vært tilgjengelig i
samarbeid med Norsk Tindesenter, i skranken i deres
inngangsparti. Å ha kontor på Åndalsnes gjør samarbeid med blant
annet Norsk Fjellfestival, Statens Naturoppsyn (SNO) og
Villreinsenteret på Dovre mer tilgjengelig.
Administrasjon og styret har hatt jevnlig dialog med naboforeningene,
som er DNT Sunnmøre, samt Kristiansund og Nordmøre Turistforening
(KNT). Det er gjennomført regionsmøte på DNT Sunnmøre sin hytte
Kaldhusseter høsten 2020. Slike treffpunkt mellom naboforeningen er
viktig for et godt samarbeid og drøfte saker som vi alle 3 jobber med. Vi
har også løftet hverandre frem i mediesaker der det har vært naturlig.
Foreningen samarbeider også tett med andre lokalforeninger og dette
har vært ekstra viktig i 2020 for å drøfte drift og covid-19 tiltak.
Styret og administrasjonen har jobbet mye med smittevernsinstruks knyttet til covid-19 situasjonen og drift
av hyttene, samt gjennomføring av aktivitet. Mye tid har også gått med for å få tilfredsstillende informasjon
ut på hyttene og til besøkende via nettside, sosiale medier og nyhetsbrev. Dette i tillegg til det ordinære
sikkerhetsarbeidet i foreningen.
Det har vært gjennomført møte med noen av hyttekomitéene, men i 2020 har all kommunikasjon og
møtevirksomhet vært digital. Det var mye informasjon som skulle ut da «Norge stengte ned» til alle de
frivillige, da vi igjen kunne åpne hyttene gradvis og med redusert kapasitet, samt da vi kunne starte opp med
noe aktivitet. For mange ble det for mye og flere måtte ta en liten pause før de igjen kom på banen og la ned
en videre frivillig innsats for foreningen. Alt var nytt og det var mye informasjon som kom på en gang, samt
at de periodevis var hyppige endring i smittevernsinstruksene.
Den årlige samlingen for de frivillige kunne ikke gjennomføres og de månedlige samlinger for turlederne har
måtte blitt satt på vent inntil videre. Målet med nye Storlihytta er at denne også kan være et møtested for
de frivillige og at en del frivilligsamlinger kan gjennomføres her.
Det har vært rekruttert noen nye frivillige til aktivitetstilbudet gjennom www.frivillig.no, gjennom direkte
kontakt i aktivitetstilbudet og gjennom åpningen av nye Storlihytta og åpning av kafé der oppe. Her er det
rekruttert nye frivillige til å bidra med å holde den åpen på dugnad.
Flere ønsker ulike kurs, som de må få tilbud om å gjennomføre i 2021, da dette har vært vanskelig å
gjennomføre i året som har gått. DNT sentralt har gjort Ambassadørkurset digitalt, og dette kan vi
markedsføre i større grad i tiden fremover.
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2. KOMMUNIKASJON OG DIGITALISERING
Kommunikasjon – synliggjøring og informere om foreningens tilbud, arbeid og medlemskap
Romsdalseggen er www.UT.no sin fjerde mest besøkte side på tvers av alle sider (inkludert forsiden og
kartet!) og det nest mest populære turforslaget i 2020 med utrolige 115 000 sidevisninger (økning på 142%
fra 2019). Rampestreken er på tredjeplass blant turforslagene på UT med 101 000 sidevisninger (økning på
356% fra 2019). UT har totalt sett har hatt en enorm økning i brukartrafikk på 70% i 2020. 5,9 millioner
brukere har besøkt siden i 2020.
Nettsiden www.romsdalstien.no hadde totalt besøk av 5 100 unike brukere mot 6300 unike brukere i 2019.
Det er en nedgang på 18% fra 2019. Nettsiden hadde 23 600 sidevisninger mot 28.000 sidevisninger i 2019.
Det er en nedgang på 16% fra 2019.
Nettsiden www.mrtur.no hadde totalt 55 000 brukere (økning på økning på 91%) og 117 000 sidevisninger
(økning på 7%) i 2020. Nettsiden for foreningen er etter 2020 blitt endret til å kun være www.dntromsdal.no.
Facebook-siden er mye brukt. Antall følgere økte fra 5015 i 2019 til 5335 ved utgangen av 2020. Facebook
har vært brukt til noe annonsering av fellesturer, hytter og medlemskap gjennom året. DNT sentralt har
markedsført flere av hyttene gjennom sine Facebooksider med stor respons. Det har selvsagt vært en del
fokusering på hvordan tilbudet har endret seg fortløpende gjennom det siste året med den pågående
pandemien.
Nyhetsbrev har fortsatt mange lesere og det ble sendt ut totalt 12 nyhetsbrev i 2020. En åpningsrate på
40,0%, klikkrate på 17,3% og få avmeldinger. Nyhetsbrev har blitt en viktig infokanal mot våre medlemmer
og andre interesserte. Totalt 3510 personer er registrert på nyhetsbrevlisten ved utgangen av året.
Fjellsmella ble ikke utgitt i 2020 grunnet usikker økonomi knyttet til covid-19. Fjellsmella fra 2001 til 2019 ble
dog digitalisert og gjort tilgjengelig på foreningens nettside.
Årets turer og aktiviteter ble presentert gjennom et TURprogram som ble distribuert til alle medlemmene i
januar 2019, men dessverre måtte mange av de planlagte turene og kursene avlyses og utsettes på ubestemt
tid. Det ble annonsert med flere helsides annonser i Romsdals Budstikke og Åndalsnes Avis før jul. Disse
annonsene ble kjøpt til svært redusert pris på Black Friday.
Til 17.mai laget administrasjonen og foreningens frivillige Martin Gjellestad en film som presenterte
foreningen med aktivitet, hytter, stinettet og frivilligheten. Denne ble publisert på facebook.
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3. ØKONOMI
Foreningens økonomi går fram av DNT Romsdal sitt regnskap for 2020. Regnskapet viser et årsresultat på kr
1.203.487,-. Det høye resultatet skyldes at det er jobbet svært målrettet gjennom hele året med å spare og
holde kostnadene nede på grunn av den økonomiske usikkerheten knyttet til covid-19 situasjonen. Styret,
administrasjonen og regnskapsfører har hatt en svært tett dialog gjennom hele året og spesielt i de mest
krevende periodene med mest usikkerhet knyttet til pandemisituasjonen, rundt drift og inntekter.
Likviditeten har blitt nøye fulgt opp gjennom hele året. Det ble laget og vedtatt et alternativt og mer
konservativt budsjett da covid-19 rammet oss i fjor.
Tiltakene som har blitt gjennomført det siste året har vært finansiert gjennom ulike tilskudd, slik som
byggingen av nytt uthus på Vasstindbu og kjøp av Herjevassbu. I tillegg har det vært fokus på å søke ulike
tilskuddsordninger og kompensasjonsordninger for tapte inntekter. Det har kun vært søkt kompensasjon i en
nøktern form knyttet til reelle inntektstap. Foreningen sparte lønnskostnader i 2 måneder ved at Arnstein
var sykmeldt. Styret og administrasjonen valgt også å ikke utgi Fjellsmella i 2020, samt vedtok en del flere
lignede tiltak for å spare penger i et annerledes driftsår. Samtidig valgte flere tilskuddsordninger å utbetale
tildelte tilskudd selv om aktiviteter ikke hadde blitt gjennomført som planlagt. Dette for å støtte opp rundt
den frivillige aktiviteten og organisasjonene.
I juni 2020 ble det inngått en arbeidsavtale på en engasjementstilling med Moniva Ugelvik-Bognø om drift av
utleie og kafé på Storlihytta, samt å jobbe med rekruttering av frivillige til kafédriften sammen med seg.
Dette førte med seg noen kostnader, men gav inntekter inn i form av kafédrift og noe utleie til ulike firma og
private sammenkomster, dog med begrensninger grunnet covid-19. Mye måtte dessverre avlyses av både
tenkte arrangement og utleie.
Det er gjennom året søkt ulike tilskuddsordninger knyttet til aktivitet og drift, foreningen har fått i overkant
av kr 100.000,- i driftsstøtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og ellers kommer inntektene gjennom
medlemskap og hyttedrift.
Tilbakemeldingen fra regnskapsfører og revisor er at foreningen ved å ta i bruk Power Office som
regnskapssystem og stadig utarbeide bedre rutiner har gjort regnskapsjobben mer oversiktlig og enklere.
Administrasjonen og styret fortsetter med å kartlegge flere tilskuddsordninger som kan benyttes, for å sikre
videre god økonomisk drift. Tiltak som gjennomføres skal i hovedsak være delvis eller helt fullfinansiert.
Innføring av booking på alle hyttene fører til at det meste av hyttebesøkene er forhåndsbetalt, samt at bruk
av Power Office har forenklet faktureringsarbeidet og oppfølgingen av om fakturaene blir betalt til rett tid.
Fra 2020 ble det inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Sparebanken 1 SMN som sikrer foreningen et
økonomiske årlig tilskudd på kr 250.000,-. I retur samarbeider foreningen med banken om flere
arrangement, foredrag, ulike tilbud på nye Storlihytta, annonsering med mer. Dette har dog vært vanskelig å
gjennomføre mye av dette i året som har gått, og vi satser på å få til mer samarbeid i årene som kommer.
Foreningen tok desember 2019 opp lån for kunne betale utgifter på byggingen av nye Storlihytta. Det ble tatt
opp et lån på kr 1,5 million, og lånet ble iverksatt for å kunne ivareta likviditeten til foreningen. Dette er
planlagt nedbetalt når den gamle Storlihytta også står ferdig og flere tilskudd til prosjektet utbetales.
Høsten 2020 åpnet BUA Molde. DNT Romsdal samarbeider med Molde
kommune om denne utstyrsleieordningen ved at foreningen kjøper inn
friluftsutstyr som blir tilbudt gjennom BUA Molde. Dette gjøres med tilskudd
fra Sparebankstiftelsen SMN, som foreningen fikk tildelt høsten 2019.
BUA Molde har åpnet i lokaler i nye Idrettens Hus og er lett tilgjengelig for
brukerne. Dette er et svært godt tilbud til lokalbefolkningen.
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SAMMENDRAG AV RAPPORTER FRA KOMITEENE:
BRANDSTADBU
Komitéen for Brandstadbu har i 2020 bestått av Anne-Karin og Søren Høj, Håkon og Mari Leikarnes. I tillegg
har komitéen hatt god hjelp av andre. I løpet av 2020 er det lagt ned 135 dugnadstimer fordelt på 4
dugnader. Hytta har hatt 157 overnattingsdøgn i 2019, som er en nedgang på 28,3% fra 2019. I 2020 har det
vært utført normal dugnadsdrift med tilsyn og renhold. For å få bedre lys rundt hytta og solcelleanlegget er
det tatt ned en del trær som er kappet og stablet på vestsiden av hytta. Brandstadbu er i all hovedsak en
hytte for toppturer på ski og de største besøket er i perioden februar-mai. 22. mai 2020 ble hytta klargjort
for åpning etter nedstengning grunnet covid-19.
Planer for 2021:
Maling av vedbua og do
Vanlig vedlikehold

Foto: Søren Høj

FESKARBUA / OTTARBU
Hyttekomiteen har i 2020 bestått av Ove Hauge og Anitra Lappegard Hauge, som har lagt ned omkring 100
dugnadstimer. I tillegg er det lagt ned dugnadsarbeid av gode hjelpere knyttet til ulike arbeidsoppgaver.
Totalt antall dugnadstimer som er lagt ned er 120 timer. Feskarbua hadde 36 overnattingsdøgn i 2020, som
er en nedgang på 35,7% fra 2019. Gjennom sommeren ble hytter og uthus malt. Kun veranda og naust
gjenstår i 2021. Det er laget sengehest på overkøya og hytta har fått nye madrasser, dyner og sengetøysett.
Fra mars ble hyttene også låst med DNT nøkkel og dermed mer tilgjengelige for medlemmene som booker.

Foto: Maria Holo Leikarnes
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HERJEVASSBU
DNT Romsdal kjøpte hytta sommeren 2020 og åpnet den for besøkende gjester fra september.
Herjevassbu er ei hytte med unik beliggenhet. Hytta ligger ca. 50 meter fra Herjevatnet med nydelig utsikt til
omkringliggende fjell og turområder. Hytta ligger langs Romsdalstien. Fra parkeringsplass på Nysetra er det
3,1 km på opparbeidet og gruset tursti til hytta. Stien er godt tilrettelagt for både sykkel og barnevogn. Her
er det oppkjørt skiløype vinterstid, og det gjør hytta lett tilgjengelig også vinterstid. Hytta er på 23
kvadratmeter. Standarden er enkel uten innlagt strøm og vann. Her er det 5 sengeplasser, samt en ekstra
madrass. Det er et solcellepanel som sørger for leselys og en god vedovn slik at det blir raskt varmt selv på
de kaldeste vinterdagene. Hytta inneholder stue og kjøkken i ett rom, det er et soverom og en gang, samt
uthus med utedo og litt lagerplass. Herjevassbu er ei hytte som passer godt inn i DNT Romsdal sitt rutenett.
Hyttekomiteen er kortreist og er bosatt på Holmemstranda. Eivind Nedland og Marianne Hovde har sammen
med administrasjonen gjennomført rundt 50 dugnadstimer i 2020. I løpet av høsten var det totalt 58
overnattingsdøgn på hytta.

Herjevassbu ligger fint til ved Herjevatnet, ved diktarstien som går rundt vatnet og som er lett farbar. Foto: Arnstein Salthammer Eide

HOEMSBU
Komitémedlemmer i 2020 har vært Elisabeth Hagström, Arne Kavli, Anne Juveli Berg Ludvigsen, Dag Ringstad
og Viggo Finset. Komiteen har i tillegg til de «offisielle» medlemmene flere andre frivillige som deltar på
dugnad, samt som stiller opp som hytteverter og gjennomfører tilsyn i løpet av sesongen. Det er lagt ned i
overkant av 340 dugnadstimer på Hoemsbu i 2020. Hoemsbu har hatt 469 overnattinger som er en nedgang
på 28,3%. Denne nedgangen skyldes i hovedsak mange avbestillinger av større grupper i mai og juni grunnet
Covid-19. I perioden juli-september var det bra besøk. Det var færre hytte-til-hytte gjester i 2020, men desto
flere som har overnatter flere netter og brukt Hoemsbu som en base for dagsturer, buldring og annen
aktivitet.
Det har vært gjennomført to større dugnadshelger i 2020, en i forbindelse med klargjøring av hytta i slutten
av april og en ved stenging i oktober. Begge med deltakelse fra flere enn kun komitéen. Det har vært
gjennomført generelt vedlikehold og Hoemsbu fikk en ny robåt.

Foto: Maria Holo Leikarnes
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LANGDALSBU
Komitéen har bestått av Håkon Liaskar, Ramona Farstad, Svein Inge Halvorsen, Jon Arne Olsen, Helge
Ludvigsen, Odd Nerland og Ida Monn Birkhaug. Starten på vinteren ble preget av lite snø som førte til
at første åpningshelg ikke ble før i månedsskiftet februar-mars. Langdalsbu rakk å holde åpen kafè i
kun to helger før covid-19 førte til nedstengning av alle hyttene og en tidlig sesongslutt.
Det er vanskelig å beregne antall besøkende innom kiosken i løpet av sesongen, da bare et fåtall skriver
seg inn i DNT Romsdal sin hyttebok.

MÅSVASSBU
Hyttekomitéen har i 2020 bestått av Ina Bergsbak, Harald Vikhagen, Helene Hoemsnes og Kjetil Morstøl. Det
har vært lagt ned omkring 90 dugnadstimer fra komitéen, i tillegg til rundt 770 dugnadstimer av de som har
vært hytteverter gjennom sesongen. Måsvassbu har hatt 804 overnattingsdøgn i 2020, som er en nedgang
på 30% sammenlignet med 2019. Juli hadde ny rekord for Måsvassbu med totalt 330 overnattingsdøgn.
Ellers hadde de andre månedene en nedgang og hovedårsaken er nok også her covid-19. Hytta var helt
nedstengt grunnet pandemien fra midten av mars til slutten av mai. Det har gått mye mindre proviant enn
normalt på Måsvassbu.
I løpet av mars kom ved, proviant, rene sengeklær og annet utstyr til hytta ved hjelp av Stein Bjerkeli som
kjørte inn med snøscooter.
Det ble som normalt gjennomført dugnad i juni i forkant av åpning for sommersesongen. Det ble lagt ned
mye arbeid både ute og inne. Spesielt tiltak med tanke på smittevern krevde mye innsats.
Hyttevaktene gjennom sommeren gjør en viktig jobb. De er viktige ambassadører gjennom å leve fjellivet i
en uke. Det er trivelig at noen er på hytta og snakker med fjellfolket som kommer. I tillegg bidrar de til at
hytta er ryddig og koselig til neste gjest kommer.

Vinterlig stemning på Måsvassbu. Foto: Ina Bergsbakk

REINSVASSBU
Komitéen med hjelpere har i 2020 bestått av Anne Katrine Jensen, Gunhild Blix, Kristin Kanstad, Even Nilsen,
Harald Valved, Bernard Eckel, Hildegunn Ottestad og Kristin Ottestad Dahlen. Totalt er det lagt ned omkring
576 dugnadstimer.
I 2020 har det vært 192 overnattingsdøgn på hytta mot 216 i 2019. Det er en nedgang på 11%. Reinsvassbu
ble som alle andre hytter helt stengt ned i mars grunnet covid-19 og åpnet ikke før i midten av juli. De
nødvendige smitteverntiltak som hyttekomiteen måtte utføre før hytta kunne åpne ble gjennomført i
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starten av juli grunnet mye snø. Vinter og påsketrafikken uteble, men det ble godt besøk i månedene julioktober. Det er for første gang innført bookingsystem på Reinsvassbu i 2020.
Administrasjonen har en god dialog med forvaltningsmyndigheten for Dovrefjell Nasjonalpark og tilhørende
verneområder i forhold til tiltak knyttet til villrein i området, ny bro og en eventuell flytting av hytta for å
trekke den lengre unna tråkket til villreinen. Det ble i februar gjennomført et dialogmøte mellom DNT
Romsdal, Statskog SF, Sunndal Fjellstyre og Snøhetta Villreinutvalg i Sunndal. Tema var nedlegging av sti,
justering av stinett, ny bro og flytting av Reinsvassbu.
Med bakgrunn i rapporten «Horisont Snøhetta» fra 2013 og ønske om å legge ned stien på sørsiden av
Reinsvatnet, ble det 10.-12. august 2020 gjennomført en dugnad for å rive varder og fjerne merking og skilt
på denne ruta. DNT Romsdal hadde fire frivillige i arbeid som overnattet på Reinsvassbu under dugnaden.
Les mer under «ruter og broer».
Ellers har hyttekomitéen hatt dugnad både knyttet til sommeråpning og stenging på høsten, hyppigere tilsyn
gjennom sommersesongen som et av mange smitteverntiltak og det ble utført dugnad med å rydde opp
gamle rester av tidligere broer som har ligget i området rundt Reinsvassbu.

Harald Valved sikrer gamle brorester som er ryddet og sikrer at de blir fraktet trygt over Reinsvatnet og ut av fjellet.
Foto: Håkon Leikarnes

SKORGEDALSBU
Hyttekomitéen har i 2020 bestått av Judith S. Dahle, Kim Hugo Nyheim, Roy Dahle og Silje Nyheim. Disse har
god hjelp fra Kjerringhaugens Venner knyttet til vedlikehold, tilsyn og drift av hytta. Kjerringhaugens venner
har utført 167 timer med dugnad. I tillegg kommer hyttekomitéens og andre frivilliges arbeid med diverse
oppgaver som rengjøring, dotømming, organisering av dugnad og utsyr til Skorgedalsbu på omkring 50
dugnadstimer.
I 2020 har det vært 1029 overnattinger. Dette er en nedgang på 25 % fra 2019. Nedgangen skyldes
nedstengningen av hytta fra midten av mars til slutten av mai grunnet Covid-19. Hytta var godt besøkt
gjennom sommeren og høsten med en liten økning sammenlignet med tidligere år. Fra å være mest populær
vinterstid ser vi også en økt bruk sommerstid på Skorgedalsbu. Flere og flere passerer Skorgedalsbu på deres
hytte-til-hytte tur og flere bruker også hytta som basecamp for flotte dagsturer i Romsdal.
Det er gjennomført veddugnad, jobbet kontinuerlig med å få helårsvann i kranen, utbedring av stien opp til
hytta og generelt tilsyn gjennom året.
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Foto: Arnstein Salthammer Eide

STORLIHYTTA – den nye og gamle hytta
Nye Storlihytta var ferdigstilt i første halvdel av 2020 og foreningen overtok hytta helt i slutten av februar.
Det var planlagt åpningsarrangement i mars, samt oppstart av kafédrift og utleie. Dette måtte utsettes på
ubestemt tid da covid-19 kom og satte en effektiv stopper for det meste.
Frem til juli stod hytta uten å være i bruk. Fra juni ble Monica Ugelvik-Bognø ansatt i en
40% engasjementstilling og i juli ble hytta tatt i bruk med full aktivitet gjennom hele
jazzfestivaluka. Det var tapaskvelder, frokostservering og åpen kafé. I etterkant av denne
uka roet det seg litt og driften dreide seg hovedsakelig om åpen kafé, rekruttering av
frivillige til kafédrift, samt å få på plass det som manglet av utstyr for å kunne drifte hytta
optimalt. I tillegg startet tilbudet opp om utleie til firmaer og privatpersoner. Dette var
utfordrende og tidkrevende arbeid under covid-19 situasjonen med mye usikkerhet og
stadig endringer i smittevernsinstruksene. Det har gjennom hele siste del av året vært en
god dialog med lokale smittevernsmyndigheter på hva vi har kunnet gjennomføre på hytta og ikke.
Monica fikk tilbud om utvidet stillingsandel, men sa etter hvert opp sitt engasjement da driften var tungvint
og lite forenelig med annet arbeid. Hun var dog med i driften inntil en ny bestyrer, i en større prosentandel
var på plass og samarbeidet med Monica Mat vil fortsette. I desember var det frivillige og administrasjonen
som driftet kafé med støtte fra Monica. Den nye bestyreren skulle etter planen starte opp fra 1.januar 2021,
men hadde mulighet for å starte opp litt tidligere enn først avtalt. Dermed fikk foreningen kapasitet til å tilby
feiring av julaften på hytta, samt holde åpen kafé flere dager i romjula og ved nyttår.
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Det har vært noen utfordringer knyttet til oppstart av driften og overtakelse av hytta. Dette har vært smak
på vannet fra brønnen, bruk og tilrettelegging av uteområdet, ventilasjon, periodevis sjenerende lukt og
lignende. Det meste har dog løst seg innen kort tid. Det som har lagt en demper på både drift og dermed
også inntekt er covid-19 situasjonen og usikkerheten rundt denne. Hytta har alt av moderne fasiliteter, 22
sengeplasser og det kan i en normal hverdag uten covid-19 dekkes til 45 personer. Etterspørselen knyttet til
utleie har vært stor, men dessverre har mange måtte avlyse grunnet koronasituasjonen.
Hytta er fortsatt ikke fullfinansiert og det ble som sagt i desember 2019 tatt opp et lån på 1,5 millioner for å
kunne betale fakturaer knyttet til bygging av nye Storlihytta og for å opprettholde foreningens likviditet.
Administrasjonen og styret jobber videre med finansieringen og det er fortsatt tilbud ut til befolkningen og
bedrifter om å kjøpe andelsbrev for å støtte prosjektet.
Lokalbefolkningen har tatt godt imot nye Storlihytta og tilbakemeldingen fra gjestene er svært positive.
Snøen lot vente på seg og dermed var det bart og fint å ta turen til Storlihytta helt frem til jul. Hytta fungerer
godt både til små og større samlinger. I juli ble det også gjennomført en familiekonsert inne i hytta.
Akustikken og lokalet fungerte veldig godt til denne type arrangement. I løpet av høsten er det 180 personer
som har overnattet på Storlihytta i ulike sammenhenger. Foreningen venter fortsatt på godkjenning på
bruken av uteområdet fra Molde kommune. Det er arkitektene bbw as som følger opp denne saken videre.

Storlihytta i Moldemarka.
Foto: Arnstein Salthammer Eide, Martin Gjellestad og Monica Ugelvik-Bognø

Arbeidsgruppa startet opp arbeidet med istandsettingen av
den gamle Storlihytta. Budsjettet for istandsettingen av hytta
og uthuset er på 2,6 millioner. I mars ble det gjennomført
møte med fylkeskonservator, samt sett på økonomiske ordninger for å søke tilskudd til å gjennomføre
arbeidet. Det har blitt inngått en avtale med Per Einar Langseth om prosjektledelse for dette arbeidet,
Lervike AS skal gjennomføre snekkerarbeidet, samt at det er inngått en avtale om samarbeid med
Romsdalsmuseet ved Håkon Tofte. Arbeidet som er planlagt utført er basert på beskrivelser fra
fylkeskonservator. Prosjektleder og Lervike AS har opprettet en god dialog med fylkeskonservator ang videre
arbeid med istandsettingen.
Lervike AS vil jobbe med en del snekkerarbeid som kan gjennomføres i deres lokaler gjennom vinteren og så
starter arbeidet opp på Storlia så snart snøen er smeltet våren 2021 og bilvegen frem til hytta kan benyttes.
Den gamle Storlihytta og uthuset er planlagt ferdigstilt senhøsten 2021.
Det ble søkt om økonomiske tilskudd til istandsettingen av taket på vårparten, men denne søknaden fikk
avslag.
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Det ble søkt om tilskudd til arbeidet gjennom fylkeskommunen på nytt i november. Det er også søkt og sett
på flere tilskuddsordninger for å få finansiert prosjektet og dermed unngå å måtte ta et større lån for å
fullføre prosjektet på Storlia.
I desember jobbet flere frivillige med å rive den gamle kjøkkeninnredningen i gamle Storlihytta, samt vegger,
gulv og tak etter avtale med Lervike AS. Det ble lagt ned 60 dugnadstimer på dette arbeidet. Dette ble utført
for å tilrettelegge slik at Lervike AS kan starte rett på med selve byggearbeid til våren, slippe å måtte starte
opp med rivingsarbeid, samt for å spare kostnader i prosjektet der det er muligheter for det.

Harald Valved, Håkon Leikarnes, Søren Høj og Odd Hole stod for rivingsarbeidet i gamle Storlihytta.
Foto: Håkon Tofte og Monica Ugelvik-Bognø.

GRINDBYGG VED STORLIHYTTA
Grindbygget øst for gamle Storlihytta ble satt opp på dugnad i 2018. Tanken bak grindbygget er at det
skal være et sted for skoleklasser, turgåere, barnefamilier og andre å komme til, kunne sette seg inn
under tak, spise matpakken sin og ta en liten pause på turen eller ha som et godt turmål i seg selv.
Dette målet nådde foreningen i 2019, og bruken av grindbygget har økt betraktelig i 2020 . Det har i
perioder vært i daglig bruk og av ulike grupper gjennom en dag.
Dugnadsgjengen har møttes en gang i uka så lenge det har vært bart og dermed gode forhold for å
jobbe der oppe. De startet opp arbeidet i juni og holdt på ut oktober med disse ukentlige dugnadene.
Det er totalt lagt ned 295 dugnadstimer av «grindbygg-gjengen». De har jobbet med å ferdigstille den
nye utedoen, lagt ned mye arbeid i å kappe og stable opp ved, samt rydde t tømmer på området. Det
har blitt utrolig flott mellom gamle Storlihytta og grindbygget. De har også tilrettelagt med en bedre sti
bort til grindbygget og andre tiltak for å unngå at det skal bli gjørmete og vått, og dermed forebygge
mot økt slitasje på naturen i og rundt grindbygget. I desember var grindbygget stedet for Barnas Turlag
sitt adventstre, som alle kan besøke og bytte adventspakker på gjennom hele førjulstiden.
Denne dugnadsgjengen har i 2020
bestått av Søren Høj, Håkon
Leikarnes, Harald Valved, Herbjørn
Ulriksborg, Odd Hole, Helge
Ludvigsen, Terje Bolsønes, Kjell
Lyse, Maurin Krogset, Ragnar
Heggdal og Terje Bolsønes.
Foto: Rasmus Rasmussen
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SVARTVASSBU
Hyttekomiteen har i 2020 bestått av Bjørn Magne Øverås og Mareno Nauste. De har lagt ned totalt 73 timer
med dugnadsarbeid. I tillegg har administrasjonen og frivillige bidratt på dugnad før åpning av hyttene til
sommersesongen. Det har vært diverse maling, rydding og nedvask. Det er også gjennomført reparasjon av
pipe på hovedhytta og skade på den ene veggen på sikringshytta. Totalt 109 dugnadstimer er lagt ned på
Svartvassbu i 2020. Som de fleste hytter opplevde også Svartvassbu en nedgang i overnattingsdøgn i 2020.
Fra 400 i 2019 til 328 i 2020, en nedgang på 18 %. Sommeren og høsten hadde trafikk som året før, men
grunnet nedstenging fra midten av mars og til slutten av juni mistet Svartvassbu alle toppturgjestene som
benytter seg av hytta om våren.
Hyttekomitéen har ellers stått for planlegging, diverse innkjøp, helikopterdugnad, rydding og diverse
vedlikeholdsarbeid. Det ble en spesiell dugnad 24-25.juni da Iver Gjelstenli, god venn av hyttekomiteen m.fl,
omkom på Store Venjestind den 24.juni. Iver har vært en person som også har bidratt med frivillig arbeid inn
i foreningen, spesielt ved besøk på ulike hytter og han hadde en helt unik evne å få til og med tømming av
utedoer til å bli en opplevelse som frembrakte store smil og mye latter.

Svartvassbu i juni. Bildet av Iver er tatt på Vasstindbu ved en tidligere anledning. Foto: Bjørn Magne Øverås

VASSTINDBU
Hyttekomiteen har i 2020 bestått av Randi Monsås, Øyvind Hovdenak og Anne Bergset, med flere gode
hjelpere gjennom sesongen. Det er lagt ned totalt 190 dugnadstimer fra hyttekomitéen og Magne Olav
Martinsen som har bygget nytt uthus i 2020. I tillegg kommer dugnadstimene til gode hjelpere som ikke er
registrerte. Vasstindbu har hatt 358 overnattinger i 2020 mot 510 overnattingsdøgn i 2019. Det er en
nedgang på 30% som fordeler seg jevnt gjennom året.
I mars ble det utført tilsyn og planlegging til stordugnaden i juni. 25. juni ble den årlige helikopterflygingen
fra Vistdalsheia gjennomført. Påfyll av ved og gass, bark, rent sengetøy og mye mer. Sengetøy ble skiftet og
begge hytter og utedo ble vasket. En rekke smitteverntiltak ble utført i form av ekstra vaskeutstyr, klor,
tørkepapir og flere antibac-dispensere.
I september ble det gjennomført generelt tilsyn etter sommersesongen og planlegging i forkant av nytt uthus
i oktober. Gjennom sommeren bygde Magne Olav Martinsen et nytt uthus på 15 m2. Et større uthus har
vært savnet i flere år på Vasstindbu og særlig de siste par årene med økt besøk på hytta. Uthuset inneholder
to toalett og god lagringskapasitet for ved og gass. Uthuset er bygd i sibirsk lerk og er bygd med støtte fra
Olav Thons DNT-Stiftelse, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse, Gamle Nesset Kommunes utviklingsfond og
DNTs hyttefond.
7. oktober ble uthuset flydd opp i moduler sammen med nye madrasser, dyner og puter. Et skikkelig løft for
Vasstindbu i 2020. Magne Olav Martinsen og Margrethe Hopkinson tar over lederansvaret som hyttekomite
fra 2021.
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Nytt
uthus tar form
oppe ved
Vasstindbu.
Foto:
Magne Olav
Martinsen og
Margrethe
Hopkinson

VENJEDALSBU
Hyttekomitéen har i 2020 bestått av Bente Disen og Arnstein Salthammer Eide. Disse har god hjelp fra flere
som utfører jevnlig tilsyn. Det er utført rundt 30 dugnadstimer på Venjesdalsbu i 2020. Det første hele
driftsåret viser hele 479 overnattingsdøgn på tross av at hytta var helt stengt fra midten av mars til midten
av mai grunnet Covid-19. Det har vært jevn trafikk gjennom hele året med størst besøk på senvinteren og i
sommermånedene. Hytta brukes som kurssted for Fjellsportgruppa, basecamp for dagsturer i Romsdal og
toppturer vinterstid. Og ikke minst som utgangspunkt for å gå Romsdalseggen. Hytta har i 2020 fått blant
annet ventilator og kjøleskap.
VEØYSTUA
Veøystua har også hatt sitt første hele driftsår etter at den ble åpnet som DNT -hytte høsten 2019.
Hytta har hatt totalt 69 overnattingsdøgn i perioden april-oktober. Fra kajakknaustet i Vikbukta har
DNT Romsdal leid ut kajakker i totalt 41 utleiedager. I oktober ble det fraktet ut treklopper til
Veøystua, Bondvika og Nørvågen. Sammen med nye skilt skal dette monteres i 2021. V eøystua har i
2020 vært driftet gjennom administrasjonen. Målet er å få på plass en egen hyttekomite i 2021.

Årsmelding 2020

side 27 av 36

TURKOMITÉEN
I turåret 2020 har dessverre det meste av planlagte fellesturer, kurs, samlinger og aktiviteter måtte avlyses
på grunn av koronasituasjonen. Noen turer måtte også avlyses da de ikke fikk påmeldte deltakere. Det kan
knyttes opp mot covid-19 og at turfolket ikke har meldt seg på med bakgrunnen i usikkerhet og redsel for
smitte. Det er i 2020 kun gjennomført 4 fellesturer med totalt 53 deltakere, samt 2 kurs med totalt 19
deltakere. Gledelig er det at langturen «Jotunheimens høydepunkter 2020» ble gjennomført med 16
deltakere som gikk fra hytte til hytte i 9 dager. Det var imponerende å få til i dette annerledes-året. Det er
veldig kjekt å ha gode turledere som kan planlegge og gjennomføre alle disse ulike turene og kursene i regi
av DNT Romsdal, selv om 2020 var et utfordrende turår. Foreningen har dog en stor jobb å gjøre med å
rekruttere flere turledere inn i foreningen. Vi gleder oss til å kunne tilby turlederkurs igjen i 2021 og kunne
invitere til regelmessige samlinger for turledere.
Plan for 2021 er å kunne gjennomføre ettermiddagstur midtuke og søndagstur en gang i måneden. Dette
etter ønske fra flere deltakere og vi ser at det gir en god variasjon i turtilbudet. I tillegg blir det satt opp en
langtur i Norge sommeren 2021.
I løpet av høsten kom det flere forslag fra ulike turledere om turer som kan
settes opp i 2021. Det er vedtatt at det ikke lages et trykt turprogram med
bakgrunn i all usikkerheten rundt covid-19. All aktivitet publiseres på nettside og
via sosiale medier fortløpende.
Det har også i 2020 blitt lagt ned et betydelig dugnadsarbeid i forbindelse med
turaktivitetene, selv om det på grunn av pandemien er mindre grunnet mye
avlysninger. Det krever mye planlegging, oppfølging og tid til selve
gjennomføring av turene. Langhelgeturer og langturer krever ekstra mye arbeid.
Det har i alt vært lagt ned omkring 280 dugnadstimer i Turkomitéen i 2020.

LAVTERSKELTURER
Aktiv i 100 gjennomførte aktivitet fra starten av 2020, men også
denne aktiviteten måtte avlyses da covid-19 kom. De ukentlige
turene startet opp igjen i august på de fleste steder. I 2020 har
tilbudet blitt gjennomført med ei gruppe i Eide, Molde og Nesset. Det
ble gjennomført 58 turer med over 450 deltakere. Totalt ble det lagt
ned 196 dugnadstimer. Deltakertallet varierte 25 til 1 deltaker. Det
planlegges oppstart av DNT senior gruppe i tillegg i 2021.
Aktiv i 100 i Molde på tur før kafébesøk på Krona. Foto: Eli Nesdal

DNT FJELLSPORT ROMSDAL
DNT fjellsport Romsdal har i 2020 arrangert 11 turer med 46 deltakere og 6 kurs med totalt 102 deltakere.
Styret har bestått Mats-Ole Rødahl (leder), Inka Schmaus (nestleder), Sven Michaelis, Frode Grødahl, Ole
Morten Hestetun, Turid Myhre og varamedlemmene Kjetil og Elisabeth Kvendseth. Gruppa har lagt ned mye
dugnadsarbeid. DNT fjellsport Romsdal skulle opprinnelig være verter på Åndalsnes for landmøtet til DNT
fjellsport i mars, men hele møtet ble dessverre avlyst grunnet covid-19. Pandemisituasjonen satte et stort
preg på aktivitetene i 2020. Det meste av vinteraktivitet ble avlyst, men fjellsportgruppa rakk å gjennomføre
skredkurs, NF grunnkurs, NF videregående kurs og toppturkurs for familier før covid-19 satte en stopper for
all aktivitet.
Da våren og sommeren kom ble det lettelser i restriksjonene og det ble gjennomført

torsdagsklatring både før og etter sommerferien de dagene værforholdene tillot dette. Det ble også
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gjennomført Alpint fjellsportkurs og NF Grunnkurs klatring.
Fjellsportsamling i Molladalen og Vengedalen som var
samarbeidsturer med DNT Fjellsport Sunnmøre ble begge avlyst på
grunn av vær og forhold i fjellet.
På høsten ble det arrangert tur på Øspetindtraversen og to
beeperkvelder i Moldemarka. Dagskurs skred for ungdom ble avlyst
da det var ingen påmeldte.

Foto: DNT fjellsport Romsdal

Planer for 2021
DNT fjellsport Romsdal satser videre på kursprogrammet, samtidig som de ønsker å prøve og tilby
nybegynnerkurs for eksempelvis tur i bratt terreng og bruk av stegjern for å rekruttere nye deltakere for
senere turer. Det er som vanlig også planlagt gjennomføre toppturer både på ski og som fottur. Ut fra
erfaringene som er gjort i 2020 skal gruppa fortsette med å holde turmålene litt mer fleksible. På den måten
blir turene mer uavhengig av vær og skredforhold også i 2021, og dermed kan det tilbys trygge turer. Det er
gått bort fra det opprinnelige opplegget for skredvettdag som ett større arrangement, da det har vært
tidkrevende å planlegge og gjennomføre uten at man tidligere har fått veldig mye igjen for det. I 2020 måttet
arrangementet avlyses grunnet dårlige snøforhold og at Tusten holdt stengt. Det fokuseres allikevel mye på
skredvett, og det satses på mindre, mer lokale arrangementer. Det er planlagt 3 dagskurs skred og det er satt
opp kveldsarrangement med foredrag om skred på Storlihytta, arrangerte beeperkvelder og om covid-19
tillater det, ønsker fjellsportgruppa å sette opp flere mindre arrangement, gjerne litt spredt geografisk i
regionen (Tusten / Ørskogfjell / Skorgedalen). Videre satses det på litt mindre og spontane aktiviteter, samt
turer utover vinteren og torsdagsklatring på sommerhalvåret.

DNT UNG ROMSDAL
I regi av DNT ung Romsdal og i samarbeid med DNT fjellsport Romsdal ble det i 2020 gjennomført 1
skredkurs med totalt 6 deltakere før «Norge stengte ned». OPPTUR arrangement for 8.klassinger ble først
flyttet til høsten, for deretter å bli avlyst. Foreningen jobber med å få på plass mer ungdomsaktivitet, samt
friluftsliv i skolen i 2021.
BARNAS TURLAG
DNT Romsdal har i 2020 hatt tilbud om Barnas Turlag i Hustadvika, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og
Vestnes. Barnas Turlag Sandøy ble fra 2020 overført til DNT Sunnmøre i forbindelse med kommunesammenslåing. Det er gjennomført totalt 30 turer og aktiviteter med til sammen 955 deltakere – en betydelig
reduksjon fra 2019. I tillegg kommer Kom deg UT-dagene som Barnas Turlag-gruppene er sterkt delaktig i.
Det ble kun gjennomført en Kom deg ut dag som et familiearrangement i 2020, det var i februar. Her deltok
omkring 1 500 personer på lokale arrangement.
Planlagte aktiviteter ble satt opp i felles turprogram som alle medlemmer fikk tilsendt i januar 2020. Med
mye avlyste turer og arrangement har dette ikke blitt brukt, og det er markedsføring av aktivitet gjennom de
ulike Barnas Turlags gruppene sin facebookside som har vært gjeldende sammen med markedsføring på
foreningens nettside og i nyhetsbrev.
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Aktivitetslederkurset ble utsatt til 2021.
DNT sentralt fikk på plass applikasjonen KulTur som inneholder en samling med tips til
aktiviteter både sommer og vinter for barnefamilier. Denne har foreningen markedsført
gjennom de ulike lokale Barnas Turlags sidene på facebook og lignende.
Fem av Barnas Turlag gruppene har arrangert TurboTUR. Turbotur er en turkassetrim for barn 0-12 år,
et lavterskeltilbud som aktiviserer hele familien i deres nærmiljø. TurboTUR består av 10 turmål i hver
kommune og på grunn av covid-19 måtte klippetang byttes ut med klistremerker av ulike dyr som
barna noterte ned i hvert sitt klippekort. I 2020 ble 879 poster besøkt, men vi vet at det er store
mørketall i dette turpost-tilbudet.

Foto: Barnas Turlag Rauma, Arnstein Salthammer Eide og Mari Klokk Leite

Det har vært gjennomført aktivitet som utemiddager, TurboTUR, adventskalender der en måtte svare
på spørsmål knyttet til Barnas Turlag eller hvor Turbo befant seg hos de ulike lokale Barnas Turlags
gruppene, advenstspakketre ved grindbygget i Moldemarka, nissefest på Vestnes med 80 små og store,
korpsmusikk, nissebesøk og bålpanne. Det har vært trilleturer, Halloweenfeiring utendørs med god
avstand, familiekonsert med bandet Mandarinsaft på Storlihytta, naturstier med oppfordring om å ta
turen på egenhånd, tips til aktiviteter, hytter og turer som er egnet for barnefamilier å besøke eller
gjennomføre på egenhånd med mer.
Totalt har de frivillige som har vært med og gjennomført Barnas Turlags aktiviteter lagt ned omkring
764 timer med dugnad i 2020. I tillegg kommer dugnadstimene knyttet til Kom deg UT-dagene.

Foto: Arnstein Salthammer Eide og Barnas Turlag Hustadvika
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TAKK FOR TUREN!
Kulturlandskap og utsikt over Hoemsbu og Eikesdalsvatnet. Foto: Remi Aure Reksten
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