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Om dugnadene i fjellet 2018 
DNT Oslo og Omegn håper å kunne gjennomføre 43 dugnader i fjellet til sommeren. Dugnadene 

foregår fra midten av juni og frem til midten av september.     

 

En dugnad går vanligvis over en uke. På de aller fleste dugnadene er det oppmøte i løpet av helga og 

hjemreise helgen etter. Dersom arbeidet blir unnagjort på kortere tid reiser man selvsagt hjem før. 

Det motsatte kan også være tilfelle, og dugnaden kan bli forlenget med en dag eller to hvis det lar 

seg gjøre for deltagerne.   

 

Hver dugnad ledes av en dugnadsleder og på hver dugnad kan det være fra to til seks deltagere, 

avhengig av arbeidsmengde. Det er dugnadsleder som har ansvaret for at arbeidet blir sluttført. Det 

forventes at dugnadsdeltagerne er lojale i forhold til dette. En dugnad er ikke ferie hvor det forventes 

at man kan gå på tur.  

 

Det finnes to slags dugnader; vardedugnader og hyttedugnader. På vardedugnader arbeider man på 

en rute mellom to hytter. På hyttedugnader arbeider man på den hytta man bor på.  

Vardedugnadene går over hele sommeren, mens hyttedugnadene stort sett foregår i månedsskiftet 

juni/juli.   

 

Vardedugnader 
Det skal i sommer gjennomføres 29 dugnader på rutenettet og arbeidsoppgavene som skal utføres 

står beskrevet under hver dugnad. 

     

De aller fleste vardedugnadene omfatter oppfriskning/rehabilitering av eksisterende ruter.  Arbeidet 

består i å bygge nye, eller restaurere gamle varder, klippe kratt og sette opp stolper og skilt. I tillegg 

skal det signeres med rød T.   

 

Merkingen skal foregå i henhold til DNTs merkehåndbok. Alle som skal på dugnad må ta seg tid til å 

lese gjennom merkehåndboka før dugnaden starter. De som ikke har den, kan be om å få den 

tilsendt. Boka ligger også på nett; www.merkehandboka.no    

 

Vi vil oppfordre de som er nyinnmeldte i dugnadsgruppa til å melde seg på vardekurs. Kurset gir en 

god innføring i hvordan en rute i fjellet skal vardes. Årets kurs skal foregå på Aurlandsdalen 

turisthytte Østerbø helgen 22. – 24. juni. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til DNT Oslo og 

Omegn eller lastes ned fra nett; https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/ 

 

Hyttedugnader 
Det skal gjennomføres 14 dugnader på hytter i sommer og arbeidsoppgavene som skal utføres står 

beskrevet under hver dugnad. Arbeidet på hyttedugnadene kan variere fra enkelt vedlikehold, 

rundvasking, maling og beising, til skifting av vindusruter, planering av uteareale, rydding etter 

byggearbeider osv.     

 

 

 

http://www.merkehandboka.no/
https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/
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Dugnadsleder  
Hver dugnad har en dugnadsleder. Han/hun står som kontaktperson mellom deltagerne og DNT Oslo 

og Omegn, og har også kontakten med hyttebestyrer, hyttetilsyn o.a.  Dugnadsleder mottar 

forhåndsinformasjon om arbeidet fra avdelingen for hytter og ruter, men står selv for 

detaljplanlegging av dugnaden og kontakten med de øvrige deltagerne. 

 

Dugnadsleder ordner med fellesutstyr som for eksempel merkemaling, pensler og arbeidshansker. 

Dugnadsleder ordner også med nødvendig verktøy der det for eksempel skal legges gangbaner.     

 

Dugnadsleder skal skrive rapport så raskt som mulig etterat dugnaden er avsluttet. Han/hun skal 

levere rekvisisjonsblokker, rapporter, regninger etc. til avdelingen for hytter og ruter samtidig.    

 

Påmelding  
Informasjon om hvordan du melder deg på finner du bakerst i dugnadsmenyen. Det er ofte slik at 

mange ønsker seg samme dugnad og det er derfor viktig at du fører opp alternativer.   

 

Dugnadslagene vil bli satt sammen etter påmeldingsfristens utløp og du vil da få tilsendt bekreftelse 

fra DNT Oslo og Omegn på hvilken dugnad du har kommet med på. Dugnadsleder vil deretter ta 

kontakt med deg og avtale hvilken dag dugnaden skal begynne, hvordan du reiser til 

bestemmelsesstedet, hva slags utstyr du må ha med osv. Vanligvis koordinerer dugnadsleder reise 

slik at man enten kjører bil eller reiser kollektivt sammen. 

 

Dersom du må trekke deg fra dugnaden du har fått plass på, må du ta kontakt med DNT Oslo og 

Omegn umiddelbart. Det står ofte noen på venteliste og vi kan dermed få gitt bort plassen til en som 

ikke har kommet med på dugnad. Det er også viktig at dugnadslaget er fulltallig slik at dugnaden blir 

fullført i løpet av uka. Dersom dugnaden ikke blir ferdig må den fullføres året etter, noe som både 

øker kostnadene og går på bekostning av andre arbeidsoppgaver.   

 

Fysisk form 
Man kommer langt med vanlig, god fysisk form. Men det er forskjell på dugnadene og områdene de 

går i, og det må du tenke over når du melder deg på. På hyttedugnader bor dugnadslaget fast på et 

sted og slipper å gå langt hver dag til arbeidsstedet. På vardedugnader kan det være langt å gå fra 

hytta til arbeidsstedet, og når man kommer frem skal man også ha krefter igjen til å bære stein og 

bygge varder. Det er likeledes stor forskjell på fjellområdene. I enkelte områder er det lettgått 

terreng, mens det i andre områder er tungt og langt å gå. Hvis du er i tvil om hvilket område som 

passer for deg kan du ta en prat med oss i driftsavdelingen. Det kan også være greit å tenke over om 

man er vant til å gå mye på tur i høyfjellet, eller om man går mest på skogsbilvei i lavlandet.   

 

Som deltager på vardedugnad må man være innstilt på å ta del i ulike arbeidsoppgaver.  

  

Dugnadsleder har anledning til å sette igjen folk på hyttene eller eventuelt sende dem hjem dersom 

det ovennevnte viser seg ikke å fungere. 
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Gradering av dugnadene 
Alle vardedugnadene er merket med ett eller flere brekkjern hvor ett er lettest og tre er tyngst:   

 

⌡  - lettgått terreng, lite stigning og korte avstander mellom hyttene. 

 

⌡⌡ - lettgått terreng, lite stigning, men langt mellom hyttene eller tyngre arbeid. 

 

⌡⌡⌡ - tyngre og kupert terreng med steingrunn og lang rute. Legging av gangbaner. 

 

Verktøy/utstyr 
Foruten vanlig fjellutstyr, er det noe standard merkeutstyr deltagerne må bære med seg på 

vardedugnad. Dette vil som regel inkludere arbeidshansker, merkemaling, kost, whitespirit, 

stålbørste, brekkjern og noen ganger greinsaks, øks og sag. En tom blikkboks med ståltrådhank er 

svært praktisk til merkemaling. Dugnadsleder vil avtale med hver enkelt hva slags utstyr som skal tas 

med.  Alle deltagerne må ha med eget brekkjern. Vi har et lite lager av brekkjern på kontoret og disse 

selges for kr 70,-. DNT Oslo og Omegn har også en del annet verktøy til utlån og dette kan hentes 

etter avtale. Vi anbefaler for øvrig at de beste turklærne legges igjen hjemme. Det er fort gjort å søle 

maling på seg eller rive i stykker klærne når man løfter stein. 

 

På hyttedugnader kan det være en fordel å ha kjeledress eller tilsvarende. Annet utstyr som trengs 

på hyttedugnader ordner dugnadsleder etter avtale med hyttebestyrer, tilsyn eller driftsavdelingen. 

 

Overnatting 
Overnatting foregår stort sett på foreningens hytter eller andre overnattingssteder i tilknytning til 

området man skal ha dugnad i. Hyttene kan enten være betjente, selvbetjente eller ubetjente. På de 

betjente hyttene får man frokost og middag servert og man smører matpakke selv. På disse er det 

mulig å bestille overnatting og det vil dugnadsleder ta seg av i forkant av dugnaden. 

Selvbetjeningshytter er utrustet med kjøkken og proviant, og dugnadslaget må lage mat selv. Der er 

ikke reservasjon av rom mulig, men dugnadslaget kan beholde sengene sine mens dugnaden pågår. 

De ubetjente hyttene fungerer på samme måte som selvbetjenings-hyttene, men der er det ikke 

proviant for salg.   

 

På en del vardedugnader kan det være en fordel at noen av deltagerne bor en eller flere netter i telt. 

I utgangspunktet forsøker vi å leie private hytter dersom det er hytter i nærheten av stien, men telt 

kan i enkelte tilfelle være aktuelt noen dager. De som overnatter i telt vil få en kompensasjon i form 

av to døgns opphold på nærmeste betjente DNT-hytte. Dette skal avtales med driftsavdelingen på 

forhånd. Ved teltovernatting dekker selvsagt DNT Oslo og Omegn utgiftene til mat. 

 

Økonomiske vilkår for dugnadsdeltagere/oppgjør på hyttene 
Dugnadsarbeid er ikke lønnet, men DNT Oslo og Omegn dekker alle utgifter til reise, kost og losji.   

 

Dugnadsleder vil ha med rekvisisjonsbok som skal brukes ved oppgjør for overnatting og mat mens 

dugnaden pågår. Denne brukes som betalingsmiddel på både turistforeningshytter og andre 

overnattingssteder, samt på en del offentlige kommunikasjoner.   
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Reise må man av og til legge ut for selv, men beløpet vil bli refundert etter at dugnaden er avsluttet. 

Alle vil få reiseregningsskjema av sin dugnadsleder. Evt kan skjema også lastes ned fra nett; 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/ Dette skal du fylle ut og til dugnadsleder for attestasjon. 

Dugnadsleder sender deretter alle reiseregningene samlet til DNT Oslo og Omegn. Hvis du bruker 

offentlig kommunikasjon må du huske å ta vare på alle billettene. Disse skal vedlegges 

reiseregningen. Ved bruk av privatbil benyttes statens satser. Det utbetales ikke passasjertillegg. Det 

vil bli utbetalt administrativt tillegg til bruk på mat på opp- og nedreise.  

 

For utenlandske dugnadsdeltagere blir reisen dekket i Norge.  

 

Reiseregningen må være ferdig utfylt og summert før den sendes til DNT Oslo og Omegn.   

 

Mineralvann, øl, vin, sjokolade etc. betales av hver enkelt dugnadsdeltager. 

 

Forsikringsordning 
Forsikringsordningen gjelder alle som er medlem av norsk folketrygd. Utenlandske statsborgere er 

ikke omfattet av DNT Oslo og Omegns forsikring. De fleste utenlandske dugnadsdeltagere har 

imidlertid sin generelle reise- og ulykkesforsikring som også vil gjelde ved deltagelse på dugnad. 

Dersom du ikke har slik forsikring, kan du evt. tegne en korttidsforsikring med tilsvarende ytelser, og 

som gjelder for den perioden dugnaden varer.  Beløpet vil du få refundert av DNT Oslo og Omegn ved 

å sende inn kvitteringen.   

 

DNT Oslo og Omegn betaler ikke helårs reiseforsikring for dugnadsdeltagere. 

 

Vi understreker at DNT Oslo og Omegn ikke har noe ansvar dersom ulykker inntreffer og deltageren 

ikke er forsikret. 

 

Forsikringen dekker: 

 

Ulykke/invaliditet 

Engangsutbetaling til forsikrede ved varig medisinsk 

invaliditet som følge av ulykkesskade   kr 500 000,- 

Behandlingsutgifter      maks kr 50 000,- egenandel kr 500 

Dugnad  

Opphørsalder 80 år 

 

Ulykke/død 

Engangsutbetaling ved død som følge av  

ulykkesskade      kr 200 000,- 

Dugnad 

Opphørsalder 70 år 

Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder: 

1 - Ektefelle 

2 - Arvinger etter lov eller testament 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/
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3 - Navngitt begunstiget kan oppnevnes. 

 

Reisegods kr 30.000,- 

 

Blir en dugnadsdeltager skadet i arbeidsperioden, skal rapport om hendelsesforløpet samt legeattest 

sendes DNT Oslo og Omegn umiddelbart etter hjemkomst. Dugnadsleder må i tillegg skrive sin 

rapport om skaden. 

 

DNT Oslo og Omegn dekker ikke skader på klær og andre personlige eiendeler som blir ødelagt på 

dugnad. Det samme gjelder også eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av privatbil. 

 

Vi anbefaler ikke å ha med hund på dugnad. 

 

 

 

Vardedugnader 2018 
 

Alvdal Vestfjell 
1. Ruta over Store Sølenkletten, fra stikryss til Store Sølenkletten på ruta Breisjøseter – 

Korsberghytta og til stikryss på ruta Breisjøseter – Follandsvangen. Revarding og merking, 9 

km. Og Breisjøseter – Storgrytdalen. Remerking og klipping, 10 km.  4 pers, ⌡⌡, uke 27.  

Rondane  
2. Haverdalsæter – Grimsdalshytta (østre rute), 12 km. Revarding og merking, flytte sti i 10 

meters lengde høyere opp i terrenget pga at elva har vasket vekk stien. Sette opp skilt. 4 

pers, ⌡, uke 26.  

3. Dørålseter – brua over Haverdalsåe, 6 km. Revarding gjennom Dørålsglupen og merking. Noe 

rydding ned mot Haverdalsåe. 4 pers, ⌡⌡, uke 28. Leder: Kristin Tørresen, 41146037 

4. Bjørnhollia – Rondvassbu, 14 km. Revarding og merking. 4 pers, ⌡, uke 29.  

Jotunheimen 
5. Memurubu – Glitterheim; omlegging av ruta pga nytt brusted over Blåtjønnåe, ca 2 km. 

Fjerne merking på gammel trase. 4 pers, ⌡, uke 24. Bosted: Glitterheim.  

6. Bygdin – Torfinnsbu, 12 km; revarding og klipping av kratt. Flytte ruta tilbake til gammel trase 

langs Bygdin. Evt legge gangbaner. Varde, merke og klippe vidjekratt. 5 pers, ⌡⌡, uke 26. 

Bosted: Torfinnsbu og Bygdin høyfjellshotell.  

7. Dugnad 23 Ingjerdbu – Sletterust, halvparten av ruta fra tjern ved stiskille 

Fondsbu/Tyinholmen – Sletterust og Skredhaugsdokki, revarding og merking. ⌡⌡⌡, uke 31.  

Skarvheimen 
8. Bjordalsbu til Iungsdalshytta, revarding og merking. ⌡⌡⌡, uke 31.  

9. Iungsdalshytta til Bergsjøstølen, 25 km, revarding og merking. 6 pers, ⌡⌡, uke 30.  

10. Østerbø – Steinbergdalshytta, 12 km. Reparere sti, drenere vekk vann, legge nye gangbaner 

og rette opp gamle. Steinarbeider. 6 pers, ⌡⌡⌡, uke 36.  
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11. Østerbø – Vassbygdi, 20 km. Reparere sti, drenere vekk vann. Steinarbeider. 6 pers, ⌡⌡⌡, uke 

26. Muligens oppmøte i slutten av uke 25 og befaring 

12. Raggsteindalen – Finse, 20 km, revarding og merking. 6 pers, ⌡⌡⌡, uke 34.  

Femundsmarka 
13. Valdalen- Riksgrensen mot Grövelsjøen, 6 km. Revarding og merking. 4 pers, ⌡, uke 26.    

14. Haugen- Røvollen; revarding og merking, 11 km, 4 pers. ⌡, uke 26. Overnatting: Røvollen.  

15. Legge 70 meter gangbane ut fra Marenvollen opp mot stikrysset Røros- Fjølburøsta - 

Marenvollen. 2 pers, ⌡⌡⌡, uke 27.  

Langsua 
16. Utsatt til 2019.  

17. Storhøliseter – Skriurusten - Storkvelvbu, 21 km.  Remerking, varding og fjerning av mye skog 

og kratt. 6 pers, ⌡⌡, uke 32.  

Breheimen 
18. Den første delen av ruta Arentzbu – Nørdstedalseter. Rydde og merke sti fra Arentzbu til 

Oksli, 5 km. Revarding og merking. Sette opp skilt til Nørdstedalseter ved Oksli. Behov for 

motorsag. 6 pers, ⌡⌡⌡, uke 25.  

19. Del av ruta Arentzbu - Fast. Mye klipping av kratt, varde og male til stiskillet Arentzbu-Fast-

Mørkridalen. Deretter klippe i nedstigningen til brua over Rausdøla. Sette opp nye skilt. 8 km. 

4 pers, ⌡⌡⌡, uke 29.  

20. Krossbu-Bøvertun, 12 km. Revarding, klipping og merking. Sette opp nye skilter. 11 km, 5 

personer, ⌡⌡, uke 29.  

21. Ormeli-Stølsdalen, 5 km. Rydde vekk skog og merke. Sette staker i myr der det ikke er trær å 

male på eller stein til å bygge varder av. Varde mellom skoggrensa og Stølsdalen. 6 pers, ⌡⌡⌡, 

uke 25 med oppstart i helga.  

 

Hardangervidda 
22. Besso - Hadlaskard til stikryss fra Hedlo, 12 km. 6 pers, ⌡⌡⌡, uke 30.  

23. Fra Sandhaug mot Hadlaskard til stikryss fra Besso, 10 km. (Nordsiden av Nordmannslågen). 

Revarding og merking. 4 pers, ⌡⌡, uke 30.  

24. Fra Litlos mot Hårteigen til Grøndalen. Revarding og merking, 8 km. 4 pers, ⌡⌡, uke 30.  

25. Fra Grøndalen til Hårteigen (stikryss til Hadlaskard). Revarding og merking 8 km. 4 pers, ⌡⌡, 

uke 32.  

26. Lågaros – Rauhelleren, to lag som går inn samtidig og begynner fra hver sin ende av ruta. 

Revarding og merking. Dele ruta ved vann 1224. 8 pers, ⌡, uke 29.  

27. Finse – Rembesdalsseter, strekningen Finse – Ramnabergvatnet, 12 km. 5 pers, ⌡⌡⌡, uke 30.  

28. Finse – Rembesdalsseter, strekningen Ramnabergvatnet – Rembesdalsseter, 10 km. 5 pers, 

⌡⌡⌡, uke 32.  

29. Avlyst  

 

 

Hyttedugnader 2018 
30. Finsehytta, 2 – 6 juli, 6 personer 

Arbeidsoppgaver: beising av hytta og betjeningsbolig. Div forefallende arbeid.  
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Alternative arbeidsoppgaver: innvendig maling. Leder: 

 

31. Geiterygghytta, uke 25 eller 26, 5 – 6 personer 

Arbeidsoppgaver: male utvendig: rest hovedhytte, vegger og vinduer. Rest anneks; vegger og 

vinduer, fjøs, Linjehytta – vegger. 

Alternative arbeidsoppgaver: innvendig maling av gulv i anneks og vegg + tak i trappeløp i 

hovedhuset. 

Krav til deltagere: erfaring med maling av vinduer og detaljer.  

 

32. Gjendebu, i perioden 10. – 29. juni, 4 – 5 personer i to uker og 4 personer i 4 dager. 

Arbeidsoppgaver: utvendig beising av alle bygninger. Vedlikehold av sti i Storådalen; 

drenering og klipping av kvist fra Høgstulen til Storådalsbrua. Reparasjon/beising/fjerning av 

gjerde.   

Alternative arbeidsoppgaver: sommerfjøs, tak Gjendinebua, legging av tunsingel. Leder i uke 

24:. Ledig for dugnadsleder i uke 25. Leder 4 siste dager i uke 26:  

 

33. Glitterheim, uke 26, 3 personer 

Arbeidsoppgaver: skrape og male vinduer, reparere sykler, rydde loft og i selvbetjeninga, 

vaske. 

Alternative arbeidsoppgaver: rydding, veiarbeid. 

Krav til deltagere: en person må være god til å reparere sykler.  

 

34. Grimsdalshytta, uke 25 og 26, 8 personer hver uke 

Arbeidsoppgaver: Restaurere naturstien for barn.  (Ødelagt av kuer på beite) 

Lakking av vinduer i nydelen (ca 20 stk), utvendig beising av hovedhuset, må leie lift til 

sørveggen.  

Maling innvendig glassgang, maling av verksted, tak og vegger. Gulvmaling på gulvet. Maling/ 

beising av vertskapshytte innvendig. Maling av tørkerom, tak og vegger. Gulvet burde 

oppgraderes (ny maling?). Beising av det gamle dusjhuset utvendig. Maling av vegger på 

toaletter inne i nydelen.  

Maling av vegger på rom i nydelen. 

Alternative arbeidsoppgaver: Beise ute når været er bra og male inne ved dårlig vær.  

Krav til deltagere: maleferdigheter. Leder i uke 25: og leder i uke 26:  

  

35. Iungsdalshytta, uke 27, 3 – 4 personer 

Arbeidsoppgaver: male glasskarmer rundt hele hytta, male dører, sette opp nytt gjerde rundt 

hytta mot øst. Sette opp/montere lavvo, grave kabel til lavvo, pusse opp gammelt 

aggregatrom i anneks. Ordne på inngangsporten til området.  

Alternative arbeidsoppgaver: mure ildsted og lage inngjerding til kopplam. Leder: 

 

36. Nørdstedalseter, fra 20. juni, 4 personer 

Arbeidsoppgaver: maling av gulv inne før oppstart sommer. Leder:  

 

37. Rondvassbu, uke 25 fra 18/6, 6 personer 

Arbeidsoppgaver: utvendig maling og vinduer på selvbetjeninga/losjihus. Noe innvendig 

maling. 

Alternative arbeidsoppgaver: utearbeid på tunet og skifting av skilt på stinettet. 

Krav til deltagere: flinke til å male. Leder: 
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38. Skogadalsbøen, fra ca 13/6, 3 personer 

Arbeidsoppgaver: male køyer på sovesal og isolere loft soveavdeling. Legge heller mellom 

hovedhus og toalett/dusj.  

Krav til deltagere: må kunne legge isolasjon og legge stein. Leder: 

 

39. Snøheim, uke 26 fra 25/6, 6 personer 

Arbeidsoppgaver: beising av hele anlegget. 

Krav til deltagere: to personer må kunne bruke lift og to personer må kunne stå i stige. Leder:  

 

40. Sota Sæter, uke 23, 3 – 4 personer 

Arbeidsoppgaver: lakking av gulv 

Alternative arbeidsoppgaver: reparasjon av hafelle/grinder/gjerde. Leder:  

 

41. Demmevasshytta, uke 32, 4 personer 

Arbeidsoppgaver: opprydding etter byggearbeider og innvendig malearbeid. 

 

42. Torfinnsbu, uke 25, 4 personer 

Arbeidsoppgaver: Graving, markisolering og fundamentering. Leder uke 25: ledig 

Torfinnsbu, uke 26, 4 personer 

Arbeidsoppgaver: Bygge uthus i elementer.  

Uthuset bygges i deler og elementer. Et laftefirma leverer og monterer 
Stavlaftskonstruksjonen. Veggelementene har de laget ferdig og skal stables på plass på 
dugnad. Innredningsarbeid med dobåser ol er også tenkt gjort på dugnad. 
Laftefirmaet blir der begge ukene da de også har annet arbeid på stedet, men vil bistå 
dugnadsarbeidet.  
 

43. Liomseter, fra slutten av uke 24 og ut uke 25. 5 - 6 personer 

Arbeidsoppgaver: Pusse opp gang (fra kjeller til 2. etg). Dette innebærer murpuss og maling 
av vegger, samt også maling av fliser på gulv i hovedetg.  Male rampe foran inngang, utedo 
og Eldhus. Male vindu/vinduskarmer utendørs (gjelder alle hus). Male vannbord (nå 
ubehandlet) i bakkant av takrenner. For å pusse opp gangen, trengs muligens noe stilas inne 
for å rekke opp i 2. etg. De som skal male vannbord må ikke ha høydeskrekk. Muligens 
nødvendig med lift.  

 
 

PÅMELDING  
 
Gå hit for info om påmelding: https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/pamelding/ 
 
Dersom du ikke har mulighet til å melde deg på via nett eller ikke får det til, så kan du sende 
en e-post til: lise.havik@dntoslo.no. I så fall skal alle personopplysninger med mobilnummer, 
adresse og dugnadsønsker med alternativer være med. 
 
Påmeldingsfrist 4. april 2018 

 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/pamelding/
mailto:lise.havik@dntoslo.no

