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HAUERN
Ble avlyst pga. for lite snø. 

NYKJUADAGEN
Nykjuadagen ble gjennomført på tradisjonelt vis i 
samarbeid med Norske Reserveoffiserers Forbund i 
Drammen. 

TOPP7TUREN/TOPP3TUREN  
Toppturen ble arrangert søndag 29. mai med ca 
1150 påmeldte deltakere. Det var dessverre kun 
rundt 850 som gjennomførte, pga. veldig vått og 
dårlig vær. De fleste går Topp7-ruten.
Også arrangement på torget samme dag, Topptur på 
Torget, med aktiviteter hovedsakelig for barnefamilier. 
Her var det heller ikke særlig stor oppslutning pga. 
været. 

SØNDAGSTURER
Søndagsturene er for hele familien og går til forskjel-
lige fine turområder i distriktet og litt lenger unna. Vi 
har hatt én til to søndagsturer i måneden med variere-
nde deltakelse både av flerkulturelle og etnisk norske: 
Gamlebakken (mot Konnerud), Blektjernstua (som 
del av Klimafestivalen), Eiksetra med bål og grilling, 
Langs elva og opp til Hamborgstrømpaviljongen, til 
Kobberhaughytta i Nordmarka (i samarbeid med 
DNT Oslo og Omegn), til Gupu gård i Vestmarka, i 
Kjekstadmarka, til Koboltgruvene og Koboltkoia, opp 
Kjøsterudjuvet, til Goliaten, tur i Bragernesåsen, rundt 
Østensjøvannet (i samarbeid med DNT Oslo og 
Omegn), juletur til Sæteren gård. 
I tillegg har vi vært med å arrangere gudstjeneste-
vandring i Solbergelva, Skaurock med Dagfinn 
Kolberg på Tretjernsåsen og arrangert Julefrokost på 
Prins Oscars utsikt. 

TURORIENTERING MED TURLEDER
Hver mandagskveld i sommerhalvåret fra slutten av 
april til slutten av august har vi hatt turorientering 
med turleder, til sammen 13 kvelder. 

DNT AKTIV
DNT akTiv er for aktive mennesker i aldersgruppen 
30 til 50+ som ønsker å gå turer i god gangfart i 
nærmiljøet, men som ikke ønsker de mest ekstreme 
utfordringene. Det har vært gjennomført 25 turer 
som har gått på ettermiddager på hverdager og 
dagtid i helger. 

DNT FRILUFTSLIV MED HUND
Turene er for friluftsinteresserte mennesker med hund 
som ønsker å være på tur i nærområdet skogen hele 
året. Det har vært arrangert 15 kveldsturer i nær-
området.

DNT FJELLSPORT DRAMMEN
Det er gjennomført onsdagsturer én gang i måneden 
med mellom 10 og 20 deltakere. Det har vært is-
klatring i Hyggen med 4 deltakere og klatring i 
Hyggen med 8 deltakere.  Overnattingsturer: Truge-
tur til Selsli og Selslinatten (12 deltakere), topptur 
og bakkehelg i Hemsedal (8 deltakere), Høgruta i 
Jotunheimen (6 deltakere), langhelg i Jotunheimen 
(11 deltakere), sykkeltur i idyllisk fjellterreng (7 del-
takere), «Rondane topp 10 med «noggo attåt» « (10 
deltakere), utenfor allfarvei i Langsua nasjonalpark 
(10 deltakere) og høsttur til Sigdal (5 deltakere). 

DNT UNG DRAMMEN 
DNT Ung Drammen er en aktiv gruppe for ungdom 
mellom 13 og 30 år. 
I løpet av året falt noen av styremedlemmene i fra pga. 
flytting innen Norge pga. endring i skolesituasjon. Styret 
besto høsten 2016 av leder Ragnhild Sie Rotvær,  
styremedlemmer Frode Hals, Audun Heyerdal,  
Håvard Lie, Bjørn Verde Thoen og  
varamedlem Martin Bryhn.

DNT UNG ARRANGERTE I 2016:
HæljRace, en multisportkonkurranse gjennom  
Finnemarka, i juni.
BaseCamp, 5 dagers camp på Hardangervidda/
Rauhelleren for ungdom mellom 13 og 16 år, med 

AKTIVITETER, 
TURGRUPPER OG KURS

aktiviteter som riding, klatring, kano og kajakkpadling, 
matlaging og fotturer.
Camp Killingen; leir på sommerstedet Killingen i 
Sandebukta for ungdom mellom 13 og 15 år.
Opptur 4. mai, en topptur for 8. klassinger.
Ellers av aktiviteter kan nevnes grottetur i Finnemarka 
i januar og gunnersidetur i samarbeid med DNT Ung 
Oslo.
DNT Ung Drammen var representert på Landsmøtet 
til DNT Ung i Bodø i mars med 2 representanter, samt 
med styreleder på landsmøtet til DNT i Lom i juni.
DNT Ung Drammen søker og får tildelt midler til turer 
og arrangement som styres av administrasjonen i DNT 
Drammen og Omegn.
Regnskapet revideres av revisor sammen med DNT 
Drammen og Omegn sitt regnskap før deres årsmøte. 

BARNAS TURLAG
DNT Drammen og Omegn (DNTD) hadde 7 lokale 
Barnas Turlag i 2016 som var aktive; Røyken & Hu-
rum, Lier, Drammen, Sande, Eiker, Nore & Uvdal og 
Geilo. Disse tilbyr varierte og spennende aktiviteter 
for barnefamilier, og 10 av kommunene i vårt område 
er tilknyttet et Barnas Turlag. Til sammen arrangerte 
disse turlagene omtrent 65 aktiviteter for barnefami-
lier i 2016. De fleste av disse turlagene arrangerer en 
eller to Kom deg ut-dager, i februar og i september. 
Omtrent 2000 personer «Kom seg ut» disse dagene, 
og dette er to av de største arrangementene for denne 
aldersgruppa. Andre aktiviteter som ble arrangert, var 
sykkeltur, klatring både ute og inne, sopptur, akedager, 
skitur, kanotur, hytteovernatting og mye mer. Det er 
mye som skjer, og aktiviteten har stor bredde!
Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle hjemme-
værende spedbarnsforeldre i Drammensområdet. 
Omtrent 15 turer i perioden februar til desember 
lokket mange småbarnsforeldre ut på tur med barne-
vogna. 
I en årrekke har DNTD-administrasjonen med frivillige 
invitert alle SFO-barn i Lier og Drammen til aktivitets-
dager. Nå arrangeres det i vinterferien og høstferien 
på Eiksetra. På aktivitetsdagene får barna prøve seg i 
blant annet skileik, akebakke, kanopadling og natursti. 

Om lag 900 barn i alderen 6-10 år hadde glede av 
disse dagene. 
Tusen takk til alle frivillige turledere og dugnadsfolk 
som bidrar til at vi kan ha et så stort og flott tilbud til 
barn og barnefamilier i DNTD!

UT PÅ TUR-GRUPPENE
Dette er ukentlige dagsturer gjennom hele året, og 
turene går alltid på dagtid. Hver turgruppe har sin 
faste ukedag og faste turledere. I Eiker går de på tirsd-
ager, i Drammen og Modum på onsdager og i Lier på 
torsdager. Eikergruppa, Liergruppa og Drammens-
gruppa har også arrangert fler dagers fjellturer for 
deltakerne. Modumgruppa har søndagsturer med 
jevne mellomrom. 
Ut på tur i Modum er et samarbeid med Frisklivs-
sentralen i Modum, og Ut på tur i Lier er et samarbeid 
med Lier Frivilligsentral. Turlederne gjør en enorm 
innsats gjennom å planlegge, organisere og lede turer 
hver uke gjennom hele året. 

DNT SENIOR DRAMMEN
Seniorgruppa gjennomførte 20 turer fra april til okto-
ber, samt lunsj på Park hotell i januar, og med mellom 
11 og 35 deltakere på hver tur. Turprogrammet har 
vært variert med turer i hele distriktet: Bl.a. på Kyst-
stien fra Slemmestad til Vollen, til Knivfjell, Asdøljuvet, 
orkidétur i Bremsåsen, til Goliaten, safari i Sululand og 
tur til Skimten.
Det ble gjennomført fjelltur til Mårbu med  
10 deltakere. 
Nytt i 2016 var «Yoga og tur i skjønn forening» i 
samarbeid med Regnbuen helsesenter. Her var det 15 
deltakere.

FJELLTURER OVER FLERE DAGER
DNTD har gjennomført flere fjellturer både sommer 
og vinter: Skitur til Dalabu i mars med 9 deltakere, 
4-dagers nydelig skitur i Skarveimen med 8 deltakere, 
fottur til Helberghytta med 7 deltakere, fottur til 
Lufsjå med 8 deltakere, tur i Aurlandsdalen med 13 
deltakere, tur til Iungsdalshytta med turgruppa Ut på 
tur Lier (9 deltakere), tur på Hardangervidda med 

HæljRace for ungdom. Foto: DNT arkiv
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turgruppa Ut på tur Drammen (12 deltakere) og 
Høsttur til Vassfaret med 11 deltakere.

KLART DET GÅR 
Klart det går er navnet på turer som er tilrettelagt for 
bevegelshemmede, synshemmede og personer som 
ikke kan eller vil gå så fort. 
I 2016 ble det arrangert DNTD-sommertur over 
en helg til Mårbu turisthytte på Hardangervidda 
øst. Det ble også arrangert en tur over Besseggen i 
månedsskifte august- september.
En hyttetur en helg til Fønhuskoia ble også arrangert 
på høsten med 6 deltakere + ledsagere og turledere.
I samarbeid med Blindeforbundet Buskerud ble det 
arrangert 4 ledsagerkurs for skog og mark.

FRILUFTSLIV TILRETTELAGT FOR  
UTVIKLINGSHEMMEDE
Det har vært arrangert én aktivitetskveld i måneden 
på Eiksetra. Kveldene har hatt god oppslutning med 
25-55 deltakere hver gang. 

NÆRTURER
Nærturer er turer i rolig tempo på lettgåtte stier og 
grusveier. Arrangert fra mars til oktober. Deltakelsen 
på disse turene er på mellom 10 og 25 deltakere. Det 
ble arrangert 16 nærturer i 2016.

GYLDENLØVE KAJAKKLUBB
Padling er en av de friluftsaktivitetene som vokser 
sterkest. Det anslås at det er over 150 000 padlere i 
Norge. Det er lett å forstå, padling er en aktivitet som 
passer for alle, gir ro i sjelen og helt unike naturopp-
levelser. Gyldenløve Kajakklubb har i tråd med denne 
utviklingen hatt en god tilgang av nye medlemmer i 
sesongen 2016. Antallet medlemmer var ved  
utgangen av året 293. 
Klubben holder kontakten med medlemmene via 
DNTs nettsider, Facebook og nyhetsbrevet  
«På Vannet». Vi har 100% e-post dekning, slik at  
informasjonen når frem til alle.

Turer
Deltakelsen på turer og aktiviteter har vært høy, 95 
medlemmer har deltatt på turene i sesongen 2016. 
Totalt har det vært 336 deltakelser på turene, fordelt 
med 295 på onsdagspadlinger og 41 på helge-
turer med overnatting. Det har blitt gjennomført 27 
onsdagspadlinger i nærområdet med utgangspunkt 
i Sjøboden på Gyldenløve Brygge, eller med bruk 
av hengeren. Helgeturene har gått til Veslekillingen, 
Jomfruland, Tønsbergfjorden og Hvasser.
I tillegg til de organiserte turene, er det mange som 
inviterer på tur via klubbens Facebook gruppe.  
Gruppen har 376 medlemmer - medlemmer i og 
venner av klubben.
Den nye brygga som ble innviet i juni har vært sterkt 
bidragende til å gjøre elva enda mer tilgjengelig. 
Brygga ligger i et skjermet område under Holmen-
brua, og er tilrettelagt for padlere med funksjons-
hemning. Tilbakemeldingene fra alle brukergrupper 
er svært gode.

Kurs
Klubben prioriterer kompetanse slik at vi unngår uhell 
og alle får trygge naturopplevelser på vannet. For å 
kunne bli medlem i klubben må man ha gjennomført 
introduksjons- eller grunnkurs og ha våttkort. Kompe-
tansenivået i klubben er høyt. I samarbeid med Eian 
Fritid har det blitt gjennomført 10 grunnkurs med 67 
deltakere og 13 introduksjonskurs med 83 deltakere. 
Det har i sesongen blitt arrangert en introduksjons-
kveld til padling for barn. Kursene er blitt holdt på 
Drammenselva, ved Killingen i Sandebukta og på 
Hagatjern. Klubben vil fortsette og levere og utvikle et 
variert kurstilbud.

Utleie av kajakker og kajakkplasser
Muligheten til å leie kajakk og kajakkplass er svært 
populære tilbud blant medlemmene. Kajakkene leies 
ut via det web-baserte bestillingssystemet Visbook. Det 
ble i sesongen registrert hele 601 leiedøgn for klub-
bens 17 utleie kajakker. Utleie generer gode inntekter, 
men medfører også slitasje. Én kajakk ble skiftet ut i 

2016, og det vil være behov for ytterligere utskiftnin-
ger kommende sesong. 
Klubben har 63 utleieplasser for kajakker. Disse har 
svært godt belegg, og fylles ved oppsigelser fort opp. I 
gjennomsnitt har 60 plasser vært leid ut i 2017.

Dugnad
Det er i sesongen lagt ned i størrelsesorden 650 
dugnadstimer, og det er blitt avholdt 7 styremøter. 
Miljøet i klubben må karakteriseres som inkluderende 
og svært godt. Tilgangen til den flotte sjøboden på 
Gyldenløve Brygge og den nye brygga er vesentlige 
faktorer som bidrar til det gode miljøet.
Styret i klubben vil takke DNT Drammen og Omegn, 
og medarbeiderne på kontoret, for godt samarbeid i 
2016.

FLERKULTURELLE PROSJEKTER
Inkluderingsarbeidet i DNT gikk betraktelig opp i 
2016. Vi har hatt et godt samarbeid med bla. NAV 
Drammen, Introduksjonssenteret i Drammen, Dram-
men kommune, Drammen mottak og mange innvan-
drerorganisasjoner. Vi jobbet målrettet mot å rekrut-
tere til våre ordinære aktiviteter. Mange flerkulturelle 
familier har kommet på våre arrangementer, særlig på 
Blektjern. Det er to ukentlige turgrupper hvor mange 
flerkulturelle deltar. Gruppa går turer i Strømsåsen, 
Bragernesåsen og andre bynære turområder. 
Arbeids- og Velferdsdirektoratet bevilget i 2014-
2017 midler til et prosjekt der dugnadsarbeid/or-
ganisasjonsliv brukes som arbeidstrening for flerkul-
turelle kvinner som står langt fra arbeidslivet. Dette 
har medført at mange flerkulturelle kvinner har deltatt 
som dugnadere på våre turer og arrangement, og 
gjennom det fått et innblikk i norsk friluftsliv og dug-
nadsarbeid. Samtidig har de delt sine mattradisjoner 
på våre arrangementer.
Det har vært arrangert flere hytteturer til Sæteren 
Gård, Koboltkoia, og Goliaten. Vi har hatt familieleir 
på Killingen der målet var å la flerkulturelle bli kjent 
med leirskolekulturen i Norge, da vi så at mange var 
skeptiske til å sende sine barn til feriecamper fordi 

de manglet kjennskap til denne kulturen. Vi har også 
hatt turer til fjellet, bl.a. til Mårbu turisthytte, Galdhø-
piggen og Prekestolen. Vi har holdt flere ferskingkurs, 
skikurs, førstehjelpskurs, sopp-, bær- og  andre typer 
nyttevekstkurs da interessen for å lære å høste av na-
turen var stor blant målgruppen.
Det flerkulturelle arbeidet i DNTD har vakt nasjonal 
oppsikt, og de gode resultatene vi har fått i Drammen 
har ført til at det har blitt større satsning fra statens 
side på inkludering gjennom friluftsliv. Flere frilufts-
organisasjoner har begynt å følge i vår fotspor, og det 
er vi stolte over.

INTERNASJONAL TURGRUPPE FOR KVINNER
Internasjonal turgruppe for kvinner har sin turdag på 
torsdager fra bydelen Fjell. Turen går til forskjellige 
turmål i Strømsåsen. Det er både norske kvinner og 
flerkulturelle kvinner med på denne turen.

SKIKURS FOR FLERKULTURELLE
I forbindelse med inkluderingsprosjektet har vi 
i samarbeid med Idrettsgleden holdt skikurs for 
flerkulturelle kvinner, menn og barn. Dette har vært 
stor suksess, og 15 kvinner, 20 barn og 8 menn har 
fått muligheten til å lære vår nasjonalsport og er blitt 
ivrige skigåere i Drammensmarka.

CAMP KILLINGEN
Det ble holdt 4 leirer for barn i alderen 10 – 15 år på 
Killingen i juni og august. Til sammen fikk rundt 100 
barn oppleve flotte sommerdager langs fjorden med 
bading, padling, krabbefiske og lek. 

FRILUFTSSKOLE 
Dette er et tilbud for barn i alderen 10 – 13 år, og 
er et fastsatt opplegg som er utarbeidet av DNT og 
Friluftsrådenes Landsforbund. Vi har samarbeidet 
med både Oslofjordens Friluftsråd og Lier kommune 
om dette, og i 2016 arrangerte vi tre Friluftsskoler. En 
i vinterferien på Eiksetra i samarbeid med Lier kom-
mune, en i juni på Killingen i samarbeid med Oslo-
fjordens Friluftsråd, samt en i høstferien på Eiksetra 

Man trenger en hjelpende hånd iblant! Klart det går-tur til Mårbu. Foto: Sije Hegsbro Landsverk

"DE GODE RESULTATENE VI HAR FÅTT I DRAMMEN 
HAR FØRT TIL AT DET HAR BLITT STØRRE SATSNING 
FRA STATENS SIDE PÅ INKLUDERING GJENNOM 
FRILUFTSLIV. "
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På Ferskingkurs lærer man blant annet hvordan man skal kle seg på tur!
Foto: Marius Dalseg Sætre 

sammen med Oslofjordens Friluftsråd og Lier kom-
mune. Rundt 90 barn fikk over tre dager (på hver leir) 
introduksjon til friluftsliv.

KURS
Ambassadørkurs
Vi holdt ett ambassadørkurs med 15 deltakere. 

Førstehjelpskurs og livredningskurs
Vi holdt ett førstehjelpskurs over 6 timer med 16 
deltakere og to livredningskurs i vann med til sammen 
12 deltakere.

Kurs i kart og kompass
Vi holdt to kurs i kart og kompass med til sammen 26 
deltakere. 

GPS-kurs
Vi gjennomførte et to dagers GPS-kurs på Selsli med 
14 deltakere.

Ferskingkurs
Ferskingkurs er et grunnleggende 10-timers kurs i 
praktisk friluftsliv der målet er at flere skal føle seg 
trygge på egne friluftsferdigheter og komme seg ut 
på tur. Temaer er DNT og foreningens arbeid, alle-
mannsretten, båltenning, kart (og kompass), bekled-
ning, matlaging ute og praktisk turplanlegging. DNT 
får støtte av Gjensidigestiftelsen til gjennomføring av 
ferskingkursene.

DNTD gjennomførte fire ferskingkurs med til sammen 
70 deltakere.

Tursenteret har vært godt besøkt i 2016. Ca. 30-40 
% av de besøkende spør etter tips til turer, og ønsker å 
se på kartet, samt få råd om hvor de kan reise og hvilke 
hytter de kan besøke. Det er også en betydelig del med 
medlemsinnmelding. Salg av kart har økt betydelig 
også i 2016. 

Tursenteret skal ha hovedfokus på medlems- og 
turinformasjon. Butikken har et stort vareutvalg med 
både bekledning og utstyr. Vi legger stor vekt på at de 
ansatte skal ha stor kunnskap om det vi selger. Tilbake-
meldingene fra kundene er at de setter stor pris på 
kunnskapen og hjelpen de får, og at vi skiller oss ut fra 
de andre sportsbutikkene. Hovedsakelig er kundene i 
tursenteret medlemmer, og innom for kart og turinfor-

masjon eller informasjon om hyttene våre. Veldig 
mange kommer innom for å melde seg inn i DNT, og 
det var en merkbar interesse for familiemedlemsskap 
etter at det ble innført. Det er også stor etterspørsel 
etter fellesturer i helger, og kveldsturer. «Ut på tur»- 
gruppene våre, som går tur på dagtid, er det også 
mange som vil ha informasjon om.

Alle som handler i butikken er med og støtter Turist-
foreningen direkte siden overskuddet går tilbake til 
foreningen. Medlemmene har gode medlemspriser i 
butikken. Og våre dugnadere blir også godt ivaretatt.
Turbutikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 (18 på 
torsdager) og lørdager 10-15.

TURSENTERET/TURBUTIKKEN
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MERKING 2016

DNTDS RUTER I FJELLET
Sommerens vedlikehold av våre fjellruter gikk etter 
oppsatt plan. Denne gang hadde vi god tilgang på 
godkjente merkefolk, slik at noen ruter på Hardanger-
vidda ble delt av flere

Nytt kurs ble holdt på Solheimstulen, og en del av 
det praktiske arbeidet besto i å varde og merke opp 
en ny stitrase fra Solheimstulen mot Dyregravshalli. 
Dette gikk greit fram til Beltetjønn, men strekningen 
videre er noe usikker. Dette håper vi å få SNO til å 
avklare, fordi initiativet til omleggingen kommer 
derfra. Dessuten må vi skaurydde et par hundre meter 
av nederste del. Dette regner vi med å få til, samtidig 
som to strekk lenger inn også er godkjent for varding.
Målet er å unngå at vandrere må følge Store Nord-
mannsslepa, som her er å regne som bilvei.
Til dette omfattende arbeide har allerede noen av 
våre ivrige dugnadere meldt seg, og vi regner med at 
flere kommer til før sommersesongen.

Disse rutene er vedlikeholdt i 2016: Mårbu-Rauhel-
leren, Rauhelleren-Åan, Solheimstulen-Åan, Mårbu-
Imingfjell og Haglebu fjellstue-Brennatten. Til sam-
men 100 kilometer.

KVISTING
Foreningen kvister og vedlikeholder store deler av 
kvisteløypene på Hardangervidda øst. Til dette arbei-
der leier vi inn hjelp, enten fra egne hyttebestyrere, 
eller andre lokale i området.  

LAVLANDET
Nesten alle DNTDs stier i lavlandet er sett over og 
remerket og/eller fått nye skilt etter behov. Vi mangler 
merkefolk på 3-4 strekninger. 

Nasjonalt Turskiltprosjekt/Turskiltprosjektet
Det nasjonale skiltprosjektet hadde oppstart i 2013. 
Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og kom-
munene startet da et 3-årig nasjonalt prosjekt for 
merking og skilting av turtraseer i fylket. Prosjektet er 

blitt utvidet i tid, og etter prosjektslutt tas det sikte på 
å videreføre prosjektet som permanent tilskuddsordn-
ing.

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom infor-
masjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg 
friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.
Buskerud fylkeskommune blir tildelt økonomiske 
midler (25%) fra Gjensidigestiftelsen til skilting og 
merking under forutsetning av at kommunene bidrar 
med tilsvarende beløp (25%). Gjensidigestiftelsen 
bidrar med 50%. Buskerud fylkeskommune leder/
koordinerer prosjektet og bidrar med kompetanse, 
mens gjennomføringen skjer i de enkelte kom-
munene. Skiltingen og merkingen utføres på dugnad 
av bl.a frivillige organisasjoner. 

Det er en særlig satsning i forhold til bl.a: 
 • Nærmiljøet (fra sentrumsområder, skoler,  

boligfelt etc.)
 • I marka (fra utfartsparkeringsplasser, holdeplasser) 

Den store visjonen er at ingen skal ha mere enn 500 
meter å gå fra døra si til nærmeste merkede sti.
Turtraseene slutter ikke ved kommunegrensa, så 
interkommunalt samarbeid er nødvendig.
En forutsetning for å delta i prosjektet, er at kom-
munene garanterer for pengebeløp i første instans, 
og at en kommunekontakt har ansvar for at merke-
jobben er korrekt utført. Det er også en forutsetning 
at skiltmalen til Innovativ Fjellturisme følges 100 %, 
dugnadsfolket må ha gjennomført merkekurs og 
Merkehåndboka og manualen skal følges. Støtten 
dekker kun utgifter til skilt og informasjonstavler og 
montering av disse. All jobben utføres på dugnad av 
frivillige.

Dette prosjektet er blitt utvidet i tid, og vi har derfor i 
samarbeid med flere kommuner søkt og fått tilsagn 
om midler til flere skiltprosjekt i perioden 2016 – 
2018. Dette er prosjekter i Lier, Drammen og Øvre 
og Nedre Eiker kommuner, og det er søkt om midler 

Den skal tidlig krøkes den som god vardebygger skal bli.  
Foto: Anne G. Wollertsen

både til skilting av eksisterende skilta/merka stier samt 
til skilting av etablerte stier som ikke tidligere er skilta/
merket. Nye skilt har km.-angivelser.

Prosjektene som skulle sluttføres i 2016 er pga 
tidkrevende arbeid med rutene tillatt utsatt til 2017. 
Sykkelprosjektet i Finnemarka pågår også fremdeles, 
og er svært stort prosjekt som vil bli avsluttet i 2017.

Infotavle i Lierbyen. Foto: Frode Caspersen

Skilt på Ulvekula. Foto: Anne G. Wollertsen

Per Håkon Tokheim skilter til Nord-
bykollen. Foto: Bjørn Bentzen
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TURBIL OG SNØSCOOTER
Foreningens transportmidler er avgjørende for drift og 
vedlikehold av hyttene. Varebil og snøscooter gjør oss 
operative og effektive i driften av foreningens nærmere 
20 hytter og anlegg hvorav flere ligger utilgjengelig 
med bil. Vi er avhengig av god planlegging for å utnytte 
vintersesongen til transport av ved, gass, lys, toalettpapir, 
materialer og alt annet nødvendig utstyr med snøscoot-
er. 2016 var intet unntak, og med bygging av ny hytte på 
Høgevarde var egne transportmidler en absolutt nød-
vendighet. Turbilen er i aktiv tjeneste gjennom hele året, 
og gjør planlegging og gjennomføring av de mange 
turer og arrangementer gjennom året betydelig enklere. 
Bilen gir foreningen besparelser i forbindelse med kost-
nader og slitasje ved alternativ bruk av privatbiler.

VESLEKILLINGEN 
I løpet av april ble det avholdt vårdugnad med 7 del-
takere. Hytta fikk en grundig rundvask, og det ble ryddet 
opp ute i kvist og kvast. Det gror fort igjen på øya. Vind-
skier ble malt og generelt vedlikehold ble utført.

Killingholmen er i ferd med å bli koblet til kommunal 
kloakk og avløpsanlegg. Arbeidet ble påbegynt i 2016, 
og vil fortsette i 2017. Det er et ønske om å få koblet til 
Veslekillingen.

BLEKTJERN
Vårdugnad i april med 10 deltakere. Hele hytta ble 
"vasket ned", vedskjul ryddet, bordene i lavvo skrubbet, 
ovnene ble satt inn med ovnssverte, vinduene pusset, 
redningsvester med mer hengt på plass i rom ved siden 
av toalettanlegget, trillebår satt sammen, feltsengene 
ettersett og til slutt lagde vi en ny benk foran hytta. Totalt 
ble det gjennomført 122 dugnadstimer i løpet av året. 

Ved hytta har det for øvrig vært arrangert to 50-årsd-
ager og to 60-årsdager, utdrikkingslag, barnehagebesøk 
mm. samt flere DNT-arrangementer. Hytta er populær, 
og denne sommeren har det ikke vært mye forsøpling.  
Savner kanoene etter at de ble fjernet på grunn av man-
glende sikring i form av kano-hus eller lignende.

HYTTENE

HAMBORGSTRØMPAVILJONGEN
En liten del av terrassen er bygget om til vedskjul. Husken 
ute er på plass. Det er etablert gruset sti/vei fra Toralv 
Haugs statuen og opp til hytta. Dette for å gjøre adkomst 
for bevegelseshemmede og barnevogner enklere. Stien 
er fortsatt bratt og ulendt, og ikke universelt utformet. 
Utedoen ble beiset i samme farge som hytta.

GOLIATEN
Goliaten har fått nytt og isolert tak. Kostnadene ble dek-
ket av Drammen Kommune. Materialer og stilas ble flydd 
inn med helikopter i september. På en helg ble stillaset 
satt opp på dugnad samt at hele det gamle taket ble 
revet. All ryddejobb i etterkant ble også utført på dugnad. 
To snekkere jobbet lange dager, og i løpet av to uker var 
taket isolert og med nye takplater. På grunn av ugunstig 
plassering av pipe, måtte blikkenslager lage spesialløsn-
ing for å få taket skikkelig tett. Det gamle båthuset revet, 
og nytt ble bygget av restmaterialer. På grunn av den 
store dugnadsinnsatsen ble taket en del rimeligere enn 
forventet. Overskuddet ble brukt til solcelleanlegg. 

Totalt har 17 dugnadere stilt opp og utført 303 timer 
dugnadsarbeid.

EIKSETRA
Bestyrerparet valgte etter fire års drift å trekke seg fra 
Eiksetra. I løpet av høsten ble nytt bestyrerpar ansatt, med 
oppstart 1.1.2017.
I villmarkscampen ble den gamle og falleferdige gapa-
huken revet, og ny ble bygget. 

GARSJØKOIA
Garsjøkoias trofaste dugnadsgjeng fikk i 2016 opp 
utedoen. Satte opp takrenner på hytta. Gjerde rundt koia 
ble reparert for å unngå storfe og sauer på tunet.
Lier kommune har hogd masse skog rundt koia, og åpnet 
opp området. Dugnadsgjengen ryddet trær og kvist og 
gjorde en vedsjau. Vi har fått en båt ved vannet, tre-tog og 
bålplass på uteområdet.
Bergvang bygget en Gapahuk utenfor koia.
Garsjøkoia ble åpnet 22. mai av ordføreren i Lier, Gunn 
Cecilie Ringdal. 

Bil og snøscooter i aksjon på Høgevarde.  
Foto: Johan Fegri

Åpning Garsjøkoia. Foto: Johan Fegri
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HYTTESTATISTIKK - OVERNATTINGSDØGN

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Rauhelleren 3604 3362 3241 3581 2940 3048 3450 3302 3526 3372

Rauhellern, sikring 164 215 140 135 244 71 32 72 18 26

Mårbu 2640 2882 2608 2396 2338 2390 2550 2213 2240 2419

Mårbu, sikring 80 94 46 85 45 58 38 82 150 57

Ulvelilægret 43 44 51 48 3 15 20 2 0 12

Daggrø 0 0 203 266 150 58 107 258 264 332

Dusehesten 110 177 192 122 78 102 40 98 137 59

Dalabu 145 78 48 51 68 26 73 44 64 122

Toveseter 290 473 378 389 379 65 249 369 398 490

Høgevarde 713 633 796 1021 972 960 705 727 864 704

Svarvestolen 108 194 205 310 91 90 110 107 113 76

Koboltkoia 100 181 153 129 204 44 0 0 0 0

Camp Killingen 545 540 488 478 462 318 0 0 0 0

Eiksetra / lavvo Eiksetra 654 674 640 603 580 572

Veslekillingen 468 464 92 320 0

Blektjern 438 420 285 150 0

Goliaten 442 550 406 103 0 0 0 0 0 0

Sum ubetj/selvbetj 4300 4737 4123 3129 3276 2379 1374 1759 2008 1878

Sum betjent 6244 6244 5849 5977 5278 6328 6000 5515 5766 5791

Sum totalt 10544 10981 9972 9106 8554 8707 7374 7274 7774 7669

SVARVESTOLEN
Svarvestolen har fått en ansiktsløftning ved at kjøkkenet 
ble malt og frisket opp, samt at hytta fikk justert noe på 
interiøret ved styling og noen nye (gamle) møbler. Samt 
nye gardiner i hele hytta. Inngangsdøren ble byttet til ny 
og isolert dør. Det ble også satt opp gjerde rundt hytta for 
å unngå sauemøkk på tunet. Hytta er også tilrettelagt for 
hund, med bur og festekroker. Det er også utført en god 
ved dugnad på hytta.

KOBOLTKOIA
Dugnadsgjengen har gjennomført nok en god sesong 
på Koboltkoia. Trammer og deler av uthuset samt alle 
utemøbler er beiset. Det er blitt hugget og kløyvd ved.

HØGEVARDE
Gamlehytta: Selvbetjeningsdelen i gamlehytta ble grun-
dig vasket i juni. Tak, vegger og gulv samt vinduer ble tatt.
Nye hytta: I 2016 startet byggingen av den nye hytta på 
Høgevarde. 29. mars ble spaden satt i jorda. Grunn-
arbeider ble gjort i løpet av april. Jobben bestod i å snø-
rydde tomten og støpe pilarer som stålkonstruksjonen 
skulle festes til. Tømrermester Henriksen startet jobben 
med å sette opp massivtrekonstruksjonen i slutten av 
april. Høgevarde viste seg fra sin beste side værmessig i 
2016 slik at arbeidene kunne pågå uavbrutt gjennom 
hele året. Henriksen avsluttet sin jobb 7. september, da 
var hytta ferdig bygget og kun innredning sto igjen som 
skulle gjøres på dugnad. Vinteren kom tidlig med stort 
snøfall i november. Dette gjorde adkomst og transport av 

varer med scooter mulig. Første og siste dugnad i 2016 
bestod av å slipe gulv på hems 20. – 21. desember.

TOVESETER
Hyttetilsyn Svein Berg ønsker å fortsette med transport 
av ved, gass, lys og annet nødvendig utstyr til hytta, men 
ønsker assistanse til selve tilsynsjobben. Det søkes etter 
nytt hyttetilsyn på Toveseter.

MÅRBU
Vår betjente hytte Mårbu gjennomgikk i 2016 et 
bestyrerbytte. Jan Petter Røisgaard valgte å trekke seg 
etter kun to års drift. Stillingen ble utlyst, og det var stor 
interesse med over 30 søknader. Svein Arne Tyssebotn 
og Oda Mykkeltvedt ble ansatt. Tyssebotn er vokst opp 
med drift av betjente DNT- hytter, og har ut over dette en 
variert bakgrunn som er godt egnet for jobben. I tillegg 
driver hans foreldre henholdsvis Sandhaug turisthytte og 
Finsehytta. Et godt nettverk, erfaring, kjennskap til fjellet 
og en trivelig personlighet som er viktig i vertskapsrollen 
var betydningsfullt når avgjørelsen skulle tas. 

RAUHELLEREN
På Rauhelleren har dugnadsgruppen laget terrasseplat-
ting utenfor spisesalen mot Langesjøen. I forbindelse 
med terrassegulvet satte de inn terrassedør slik at det blir 
direkte tilgang fra spisesalen. Adkomsten mellom solvegg 
og bar er dermed betydelig enklere.
I den selvbetjente hytta ble solcelleanlegget ferdig mon-
tert.

Ny terrasse og dør på Rauhelleren.  
Foto: Johan Fegri
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Ved utgangen av 2016 hadde DNT Drammen og Omegn 
(DNTD) 10 693 medlemmer, en økning på 7,5% fra 
foregående årsskifte. Dette er en vekst på linje med 
landsgjennomsnittet. Inntektene fra medlemskontingen-
tene økte med kr 25.601,- iflg regnskapet. I realiteten er 
økningen større, men i 2015 ble det overført en såkalt 
«formålskapital» fra DNT på kr 427.545,-. I 2016 
utgjorde denne kun kr 75.698,-. Dette føres på samme 
konto som kontingenten.  Den reelle økningen i medlems-
kontingentene på kr 377.448,- er en kombinasjon av kon-
tingentøkning, samt økt medlemsmasse. Gjennomsnitts-
inntekten pr. medlem vil være litt lavere grunnet innføring 
av familiemedlemsskap i 2016.   Kontingentinntektene 
utgjør 23,39 % av samlede inntekter, en liten nedgang fra 
2015 da kontingentinntektene utgjorde 25,9% av samlede 
inntekter. Dette skyldes at våre øvrige inntekter har økt. 

Foreningen har kontor og butikk i Nedre Storgate 10 i 
Drammen. Ved utløpet av 2016 var det 7 hele årsverk i fast 
stilling og 2,2 årsverk i prosjektstillinger. Prosjektstillingene 
finansieres eksternt. I administrasjonen er det full likestill-
ing. Styret fremhever spesielt at foreningen har en adminis-
trasjon som forener profesjonalitet, entusiasme og dugnads-
ånd på en flott måte. Det har ikke vært skader eller ulykker i 
2016. Samlet sykefravær har vært 91 dager.

Det er i løpet av 2016 blitt gjennomført noen endringer i 
DNTDs administrasjon. Thea Hajum Utvik hadde stillingen 
som leder for Tursenter/butikk i 2015, men fikk endret still-
ing til Fagsjef Ungdom og jobber nå 100% i aktivitetsavde-
lingen. Jeanette Zetterstrøm overtok som leder av tursen-
teret i 80% stilling i tillegg 20% vikariat i driftsavdelingen, 
mens Johan Fægri har gjennomført barselpermisjon. Vår 
økonomileder Tonje Klausen søkte og fikk permisjon i pe-
rioden høsten 2016 - høsten 2017 p.g.a etterutdanning. 
Torbjørn Skoglund vikarierer i hennes stilling. 
 
Foreningen restartet i 2016 opp et prosjekt «Friluftsliv 
tilrettelagt for utviklingshemmede». Prosjektet startet lokalt 
med aktiviteter på Eiksetra turisthytte og Sætern gård i 
Bærum. Etter hvert har prosjektet blitt nasjonalt, finansiert 

av Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Friluftsliv og DNT Sen-
tralt, med Eirik Dahl, ansatt i DNT Drammen og Omegn, 
som nasjonal prosjektleder. Prosjektet har som mål å skape 
friluftsaktivitet for utviklingshemmede med familier. Fore-
ningen har også satset stort på aktivitet for seniorer, og mot-
tok i 2016 prisen for «Årets seniorforening 2016». Målet 
til foreningen er å drive et inkluderende friluftsliv med fokus 
på variert og godt tilbud. 

Foreningen overtok i 2015 ansvaret for Garsjøkoia i Lier. 
Hytta eies av Lier kommune, men driftes av foreningen. 
Hytta fikk en totalrestaurering gjennom 2015 og 2016, 
med alle arbeider utført på dugnad. Hytta hadde offisiell 
åpning 22. mai 2016 ved ordfører i Lier, Gunn Cecilie 
Ringdal.
29. mars startet arbeidet med oppføring av ny hytte på 
Høgevarde. Den står ferdig senvinteren 2017. 

I tillegg til lokalene i Nedre Storgate 10, leier foreningen 
møterom og kontor i et nabobygg. Styret er meget fornøyd 
med beliggenheten til Tursenteret og administrasjon. Det 
er likevel ikke en ideell løsning at administrasjonen sitter i to 
adskilte bygg. Administrasjonen har gjennom 2016  
jobbet med å finne egnede lokaler, og det ser ut til at dette 
vil komme på plass i løpet av 2017. 

Besøkstallene på betjente hytter i 2016 var eksakt det 
samme som i 2015, men med en god økning siden 2014. 
Ubetjente og selvbetjente hytter ligger noe under 2015 
Totalt var det 10.544 overnattinger på våre hytter i 2016, 
en nedgang i forhold til 2015 med 437 overnattinger. En 
del av dette skyldes stengning av Høgevarde under 
byggingen av den nye hytta. 

Dugnad er en meget viktig bærebjelke i foreningens 
virksomhet. Dette har vi hatt fokus på i 2016, og antall 
dugnadstimer i foreningen har økt betydelig. Høgevarde 
fremstår som et prosjekt som motiverer medlemmer og 
andre til dugnad.  Også i 2016 er det lagt ned betydelig 
innsats med skilting og merking, turledelse, vedlikehold av 
hytter, tilrettelegging av aktiviteter og oppgaver i utvalg og 

STYRETS BERETNING

grupper. I 2016 er det nedlagt over 30 669 dugnadstimer. 
Styret er opptatt av at dugnad for DNT Drammen og Omegn 
kan ha mange former, og det jobbes kontinuerlig med 
hvordan vi i framtiden kan opprettholde et høyt  
dugnadsnivå.

Det har gjennom hele 2016 blitt gjennomført normalt ved-
likehold ved alle hyttene. Den største byggeaktiviteten har 
naturlig nok vært byggingen av ny hytte på Høgevarde. Dette 
prosjektet har tatt mye av kapasiteten til foreningen. Imidler-
tid har det blitt gjort en del oppgradering også på andre 
hytter. Driftsavdelingen har utarbeidet system og planer 
for vedlikehold og drift på alle hytter. Dette har resultert i at 
alle hytter nå er «riktig» utstyrt og med riktig informasjon. 
Goliaten har fått skiftet ut taket til en isolert og luftet tak-
konstruksjon. «Båthuset» er også renovert. Svarvestolen har 
fått ny inngangsdør, malt kjøkken og inngjerding av tunet.
 
Rauhelleren har fått ferdigstilt terrasse og montert ny 
balkongdør på syd-veggen. Selvbetjeningen har fått nytt 
solcelleanlegg, og i kjelleren ble det laget grønnsakslager. 
På Mårbu gjennomførte vi bestyrerskifte i 2016. I den 
forbindelse ble det gjennomført en omfattende opprydding. 
Hele avløpssystemet ble også renset, og kamerainspisert. 

I 2016 gjennomførte foreningen over 600 turer, kurs, 
arrangement eller andre aktiviteter. Under disse aktivite-

tene ble det registrert over 20.174 deltagerdager. Styret 
fremhever at aktivitetsnivået i foreningen aldri har vært så 
omfattende og med så god deltagelse, særlig i de større 
organiserte arrangementene.
 
Når det gjelder det ytre miljø, legger styret til grunn at styrk-
ing av det enkle og attraktive friluftslivet er en god strategi for 
å forebygge miljøbelastning.

Styret mener årsregnskapet med årsoverskuddet på kr. 
600.823,- gir et dekkende bilde av den økonomiske situ-
asjonen, samt legger et godt grunnlag for fortsatt drift og 
utvikling.

Med årets overskudd er egenkapitalen kr. 12.994.054,-. 
Styret vurderer dette som en nødvendig buffer gitt de store 
planlagte prosjekter og høyt aktivitetsnivå.

2016 var Familieåret. I 2017 er det Kunnskapsåret i DNT. 
Planlegging, samt søknad om midler til gjennomføring av 
ulike tiltak, ble påbegynt i 2016.

Det har vært en betydelig økning i aktivitetsnivået de siste 
årene. Styret er nå opptatt av å fullføre de prosjektene vi har 
påtatt oss. 
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1. HENSIKTEN MED DNTDS STRATEGI
DNTDs strategi skal, med utgangspunkt i DNTs formål 
og verdigrunnlag, konkretisere foreningens viktigste 
satsningsområder. Strategien er veiviser for styret, 
administrasjonen og medlemmene i DNTD, både for 
utvikling og drift. 
Strategien skal inspirere og bevisstgjøre, og være et 
grunnlag for håndtering av aktiviteter, prosjekter/tiltak 
og DNTDs engasjement som samfunnsaktør. DNTDs 
strategi skal også bevisstgjøre foreningen slik at den er 
i stand til, fortløpende, å kunne utnytte muligheter og 
møte nye utfordringer. Strategien skal danne utgang-
spunkt for styrets behandling av årsbudsjett, regnskap og 
viktige enkeltsaker.
DNTDs strategi vedtas av styret som også har ansvar for 
at strategien til enhver tid er oppdatert.  

2. DNT DRAMMEN OG OMEGN  – EN DEL AV DNT
DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en del av  
forbundet Den Norske Turistforening (DNT). 

DNT/DNTDs formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluft-
slivets natur- og kulturgrunnlag.
DNT/DNTDs verdigrunnlag er beskrevet gjennom 
akronymet STIEN:
•  Spennende: Vi skal gi utfordrende opplevelser som 

virker stimulerende i forhold til de behov hver enkelt 
har. 

•  Troverdig: Vi skal fremstå som ærlige og ordentlige, 
og vår virksomhet skal skape tillit. I hele vår virksom-
het skal vi ha trygghet og kvalitet i fokus.

•  Inkluderende: Vi skal ha et turtilbud der alle skal føle 
seg velkomne. Spesielt vil det være viktig å legge til 
rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. 

•  Enkelt: Vi skal bidra til å gjøre det lett for folk å bruke 
naturen og oppleve gleden ved friluftslivet. Tilbudene 
skal ha en nøktern, kvalitetsmessig god standard med 
vekt på trivsel og atmosfære på hyttene, men være dif-
ferensiert når det gjelder tilrettelegging.

•  Naturvennlig: Vår tilrettelegging skal være preget av 
varsomhet i forhold til naturmiljøet med beskjeden 
ressursbruk, og vår drift skal være miljøvennlig. 

DNT/DNTD skal være en høyt profilert samfunnsaktør 

som bidrar aktivt til å sikre friluftslivets natur- og kulturg-
runnlag, og utvikle menneskers kjennskap og holdninger 
til natur og friluftsliv.

3. SATSINGSOMRÅDER FOR DNTD 
Foreningen har identifisert følgende tre utviklingsom-
råder for de nærmeste årene: 
•  Utvikle og konsentrere innsatsen om nærområdene 

for å gi økt lavterskeltilbud og nye aktiviteter  
•  Utvikle og vitalisere arrangementer og turer med  

høy kvalitet 
•  Styrke tilbudet med løypenett og hytter i et fåtall  

utvalgte områder

Dette ønsker DNTD å gjøre gjennom:
•  Friluftsliv for alle
•  Fokus på tilrettelegging for friluftslivet som ikke 

nødvendigvis er knyttet til bruk av DNTDs hytte/løyper 
aktiviteter eller bare for DNTs medlemmer. Økt fokus 
på det nære og hyppige friluftslivet som bruk av 
byområder/tettsteder, kombinasjon av friluftsliv og 
kulturopplevelser mv. 

•  Satsing på skolen
•  Kunnskap om friluftsliv er ikke lenger en naturlig del 

av barns oppvekst og opplæring. DNTD vil ta initiativ 
for å integrere grunnleggende ferdigheter og aktiv-
iteter knyttet til tur- og friluftsliv i det lokale utdan-
ningstilbudet. Aktivt arbeid gjennom DNT Ung er et 
sentralt tiltak.   

•  Spennende aktiviteter
•  Tilrettelegging for bruk av sykkel, kano/kajakk, klatring 

og andre nye og spennende friluftsaktiviteter.  
Det velges ut et lite antall profileringsarrangementer 
som gis spesiell prioritet.

•  Redusere inaktivitet, fremme god helse 

Mangel på fysisk aktivitet er en fremvoksende helsemes-
sig utfordring i Norge. Ved å utvikle “lavterskeltilbud” 
ønsker DNTD å motvirke denne utviklingen og samtidig 
fremme positive holdninger til friluftsliv og kosthold. 
Nye initiativ fra DNTD vil naturlig fokusere på aktiviteter i 
områder nær byer og tettsteder.

DNTDS STRATEGI

NOTER FORTS.
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grunneiere, naturbrukerorganisasjoner, organisasjoner 
med tilgrensende formål, stiftelser mv.

KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå overordnede 
mål og realisere strategier og tiltak. DOT skal således 
framstå som en forening med:
•  Fortsatt høyt fokus på spennende aktiviteter og  

synlighet i media.
•  Evne til fornyelse og innovasjon.
•  Lokal og regional turekspertise og med god service.
•  Sterk identitetsfølelse, stolthet og hvor det er  

motiverende å delta. 
•  Et aktivt samfunnsrolle innen friluftsliv, folkehelse og 

naturbruk.

DNTD SKAL DERFOR:
•  Aktivt utnytte nye kommunikasjonskanaler/medier
•  Videreutvikle og tydeliggjøretydeliggjøre DNTDs 

visuelle profil (grafisk, løypemerking mv.) med ut-
gangspunkt i DNTs felles profil hvor den røde T-en er 
vår felles merkevare.   

ØKONOMI & FINANS 
DOT skal forvalte sine finansielle ressurser slikt at økono-
miske forpliktelser er innenfor forsvarlige rammer med 
lavest mulig kostnad og slik at DOT har optimal handle-
frihet mht. investeringer.DOT skal arbeide for å ha finan-
sielle hovedsamarbeidspartnere som også kan bidra til 
at DOT's økonomiske handlefrihet er størst mulig.

DRIFTSSYSTEMER
DNTD har nødvendig driftssystemer innen helse, miljø, 
sikkerhet, kvalitet, beredskap mv. som gjør at: 
•  Utfordringer/problemer kan håndteres  

tilfredsstillende
•  Formelle forhold sikres
•  Styrets kontrollfunksjon ivaretas.

Familieleir på Mårbu. Foto: Åshild Woie

Økt satsning på et flerkulturelt friluftsliv 
I tilknytning til satsing på aktivitetsutvikling vil DNTD 
aktivt arbeide med utfordringen som ligger i å engasjere 
mennesker med bakgrunn fra ulike kulturer i turlivet og 
som en del av DNTDs dugnads- og turlederkorps.

Infrastruktur for friluftsliv 
Fremme en infrastruktur for friluftsliv som skal gi grunn-
lag for flest mulige brukergrupper. En viktig del er til-
rettelegging av forbindelser/T-merkede løyper mellom 
by/tettsted (inkludert sentrum/knutepunkter) og skog/
fjell/sjø. Aktuelle satsninger er:
•   Styrking av hytte/løypenett langs aksen fra Dram-

men via Modum til Norefjell Skape et helhetlig 
tilbud om ”markahytter” i bynære områder. Være en 
foregangsforening når det gjelder neste generasjons 
friluftsliv i bynære områder bl.a. gjennom satsingen i 
Finnemarka. Aktuelle tema: merking av løyper til/fra 
bysentrum/knutepunter mv. 

•   Styrke attraktiviteten og tilretteleggingen i tilknytning 
til Mårbu og Rauhelleren og videreutvikling av rutetil-
budet i området mot Solheimstulen, Vasstulan, Ulveli, 
Rauhelleren og Mårbu.

Sikre natur og kultur som grunnlag for friluftsliv
Bidra til vern, tilrettelegging og en samfunnsutvikling 
som sikrer tilgang til naturbaserte opplevelser både i 
høyfjellet, marka, ved sjøen og i/ved byer og tettsteder.
Prioritere saker av prinsipiell karakter, med stor synlighet 
og hvor DOT engasjerer seg og fremstår med trover-
dighet og tyngde. 
Aktiv oppfølging i hele vårt område av DNT strategi ift. 
motorisert ferdsel.

4. VIRKEMIDLER
De viktigste virkemidlene for DOT for å gjennomføre 
strategien er:
•  Organisasjon og kompetanse
•  DOT som samfunnsaktør
•  Partnerskap og samarbeid
•  Kommunikasjon
•  Økonomi og finans
•  Driftssystemer

ORGANISASJON OG KOMPETANSE 
Foreningen opplever en stor tilvekst av medlemmer og 
mange opplever DOT/DNT for første gang.  For å møte 
et stort antall medlemmer og økt aktivitetsnivå, må fore-
ningen ha fokus på både kompetanse og kapasitet. 
Et sentralt kompetanseområde både for administrasjon 
og styre er prosjektorganisering og -styring. Utvikling 
av den prosjektbaserte arbeidsformen skal også bidra 
til en styrking av kvalitet og erfaringsoverføring knyttet 
til arrangementer. Det er i denne sammenheng viktig å 
skille mellom utviklingsarbeid og drift og å vurdere res-
sursbruken med tanke på arbeidsmiljøet.
DOT er bygget på en stor grad av dugnad hvor fore-
ningen har gleden av både deltakelse, engasjement og 
kompetanse fra mange mennesker. 
DOT ønsker å opprettholde fokuset på dugnad og dette 
krever:
➢•  Videreutvikling av turlederkorpset (kvantitet, kvalitet  

og mangfold).
➢•  Engajserte og godt kvalifiserte bestyrere og at det er 

personer/grupper som tar driftsansvar for hver enkelt 
av DOTs hytter, løyper mv.

•  At flere kan være prosjektledere for ulike satsninger
•  At enkeltmedlemmer og andre trekkes inn som 

støttespillere for spesielle satsninger.
•  En administrasjon med god kompetanse i å yte service 

til medlemmer og kunder  og i  å tilrettelegge for 
aktiviteter, dugnader og utviklingsarbeid.

•  At styret har en aktiv arbeidsform der både hvert 
enkelt styremedlems kompetanse og nettverk utnyttes 
til det beste for foreningen.

DNTD SOM SAMFUNNSAKTØR
Foreningen vil ta en aktiv rolle som samfunnsaktør for å 
styrke friluftslivet i DOTs interesseområde (se kart).  

PARTNERSKAP OG SAMARBEID
Samarbeid er et sentralt virkemiddel for å nå forenings 
mål.  DOT vil søke samarbeid gjennom målrettede part-
nerskap og allianser med andre turistforeninger/DNT, 
kommuner og fylkeskommuner (helse-, plan-, skole/
barnehager, friluftsforvaltningene mv), næringslivet 
(finansieringskilde og brukere), statlige (eide) aktører, 

FORENINGEN OPPLEVER EN STOR TILVEKST AV 
MEDLEMMER OG MANGE OPPLEVER DNTD/

DNT FOR FØRSTE GANG. FOR Å MØTE ET STORT 
ANTALL MEDLEMMER OG ØKT AKTIVITETSNIVÅ, 

MÅ FORENINGEN HA FOKUS PÅ BÅDE  
KOMPETANSE OG KAPASITET.  




