
ÅRSRAPPORT 2019  /  1
DNT Drammen og OmegnNaturopplevelser for livet

#2019

ÅRS-
BERETNING



/  ÅRSRAPPORT 20192

DNT Drammen og Omegn, Nedre Storgate 10, 3015 Drammen. www.dntdrammen.no
Design og trykk: Saturn Kommunikasjon

Forsidefoto: Hardangervidda, av Marius Dalseg

Styret og administrasjonen ......................................................................................................................................................................................3 

Aktiviteter, turgrupper og prosjekter ............................................................................................................................................................4-12 

Tursenteret - turbutikken ....................................................................................................................................................................................... 13

Skilting og merking ..........................................................................................................................................................................................14-15

Hyttene og drift .................................................................................................................................................................................................16-19 

Styrets beretning  ..............................................................................................................................................................................................20-21

Regnskap og revisors beretning ..................................................................................................................................................................22-32

DNT Drammen og Omegns strategi ........................................................................................................................................................33-35

STYRET OG  
ADMINISTRASJONEN 2019

Linda Verde og Simon Torgersen, 
Rune Håndlykken ved behov

ARBEIDSUTVALGET (AU)

ÅRSMØTET

Christine Hægstad
Arild Eek
Ragnhild Leirset

VALGKOMITE

Per Hægstad
Søren W. Thorne
Tone Aakre Borgen
Kathrine Kirkvaag
Christian Falck-Pedersen  
Pernille Rød Larsen
Ove Ågedal
Tor-Petter Johnsen

RÅDET 2019

Simon Torgersen, daglig leder
Johan Fegri, drifts- og markedssjef
Anne Gallefos Wollertsen, kontorleder 
Tonje Klausen, økonomileder til juni
Else-Berit Skaalid, økonomileder fra juni
Åshild Woie, kommunikasjon og fagsjef aktivitet barn
Havva Cukurkaya, fagsjef inkludering
Thea Hajum Utvik, leder for aktivitetsavdelingen og fagsjef aktivitet voksne 
Sigbjørn Bøtun, fagsjef DNT ung og arrangementer 
Oda Sandal, kommunikasjon og grafisk design, sluttet høst 2019 
Jeanette Zetterstrøm, leder Tursenteret 
Sveinung Tofte, vikarierende leder Tursenteret
Anne Nymoen Jensen, aktivitetsleder Eiksetra
Herman Borring Valset, butikkmedarbeider 
Andre Braathen butikk deltid
Michelle Bergstrøm, butikk deltid
Eva Helene Torgersen, butikk vikar

ADMINISTRASJONEN

Linda Verde, leder
Rune Håndlykken, nestleder
Hans Solberg
Remi Sletthagen, sluttet i juli
Christine Soot Sandli, fra juli 
Hans Petter Holstad

Varamedlemmer:
Christine Soot Sandli, fram til juli
Hilde Søraas Grønhovd

STYRET

TAKK FOR  
INNSATSEN

Foreningen har et svært høyt 
aktivitetsnivå basert på frivillig 
innsats og dugnad. Dette 
hadde ikke vært mulig uten 
god tilrettelegging og støtte 
fra administrasjonen. 
Stor takk til alle engasjerte 
DNT-ere!

3ÅRSRAPPORT 2019  /  



/  ÅRSRAPPORT 20194 ÅRSRAPPORT 2019  /  5

TOPP7TUREN/TOPP3TUREN 
Toppturen ble arrangert lørdag 26. mai med nesten 
1100 påmeldte deltakere og nesten 1000 som gjen-
nomførte. Omtrent 2/3 av deltakerne gikk Topp7-ruten, 
som starter på Bjørkedokk i Krokstadelva, og avslutter på 
Bragernes torg i Drammen etter å ha vært innom 7 flotte 
topper i Finnemarka.  Arrangementet ble gjennomført 
uten avvik og med deltagelse som i 2018 og 2017.

Det var en fin dag med sol og varme, og terrenget var 
fint og snøfritt etter bekymringer for det i ukene i forkant.  

På torget hadde vi småaktiviteter for barn, samt musikk 
og skjerm med bl.a. bilder av deltakerne ute i løypa. Nytt 
i 2019 var DNT-samarbeidet med Bergans of Norway, 
Suunto, Klatreverket Drammen og Meny i tillegg til 
Aclima, som har vært med i mange år. 

TURORIENTERING MED TURLEDER
I månedene april, mai og juni ble det arrangert tur-
orientering med turleder, til sammen 6 turer i 2019.

DNT AKTIV
DNT akTiv er gåturer for voksne som ønsker tur på et-
termiddager i ukedagene. Det er ulike startsteder hver 
gang, og turene går i flere kommuner og skogsområder. 
Det har vært gjennomført 62 turer. Antall turdeltakere 
har vært stabilt siden 2018 med 15 – 45 deltakere på 
hver tur. 

Turlederne har også arrangert noen dagsturer i helger.
I månedene april og mai var DNTakTiv-turene lagt opp 
som trening til Topp7turen. 

DNT FJELLSPORT DRAMMEN
Det ble i 2019 arrangert onsdagsturer ca. en gang i 
måneden med 5-15 deltagere pr gang. I tillegg er det 
arrangert klatring på Klatreverket hver torsdag med 4 -6 
deltager pr. gang. Skitur med overnatting i Skrimfjella, 
toppturhelg i Hemsedal og Sunndalen og sykkeltur til 
Folldal sto også på programmet. 9. oktober ble det ar-
rangert åpent Fjellsportmøte med ca 30 deltagere og 

representanter for DNT sentralt, for å kartlegge hvilket 
tilbud DNT Fjellsport Drammen bør dekke. Årsmøtet ble 
avholdt 12.11.2019. Det ble planlagt fortsatt klatring 
på Klatreverket, 8 onsdagsturer og 5 overnattingsturer. 
Én representant gikk ut av styret, og et nytt styremedlem 
ble valgt inn.

FJELLTURER OVER FLERE DAGER
DNTD har gjennomført 9 fellesturer i fjellet, både i 
høyfjellet og lavlandet, både sommer og vinter. 
DNTD arrangerte også to turer for medlemmer i Velferds-
foreningen til Vestre Viken på Hardangervidda august 
2019. Dette er populære turer, og et godt samarbeid.

BARNAS TURLAG 
DNT Drammen og Omegn har 8 Barnas Turlag, dvs. at 
10 av kommunene i vårt område var i 2019 tilknyttet et. 
Barnas Turlag finnes i Røyken og Hurum, Lier, Drammen, 
Sande, Nedre og Øvre Eiker, Modum, Nore og Uvdal 
og Hol (Geilo). 

Fem av turlagene hadde én eller flere aktiviteter/turer 
i 2019. 

Turlagene tilbyr varierte aktiviteter for barnefamilier 
i deres lokalmiljø. Til sammen arrangerte turlagene 
omtrent 50 aktiviteter for barnefamilier i 2019. Flere av 
dem arrangerer Kom deg ut-dag første helgen i februar 
og i september. Omtrent 2000 deltok til sammen på 
disse to dagene. Kom deg ut-dagene er våre to største 
arrangement for barnefamilier. 

Andre aktiviteter som har blitt arrangert, er skitur, pilketur, 
akedag, påsketreff, klatrekvelder innendørs, sykkeltur, 
fisketur, telttur, lommelykttur, hytteovernatting og jule-
kvelder på gård. Det er mye som skjer, og aktivitetene 
har stor bredde.

Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle hjem-
meværende spedbarnsforeldre i Drammensområdet. 
10 turer lokket mange småbarnsforeldre ut på tur med 
barnevogna. 

AKTIVITETER, 
TURGRUPPER OG PROSJEKTER

CAMP KILLINGEN 
Sommaren 2019 ble det arrangert 5 overnattingsleirar 
på Camp Killingen. Nytt frå i år var at vi hadde ein 3- 
dagarsleir i samarbeid med Aleneforeldreforeningen 
(AFFO) der einslege mødrer, eller fedrar, kunne melde 
seg på med sitt, eller sine born. Totalt var det 184 born 
som fekk oppleve flotte sommardagar langs fjorden med 
bading, padling, krabbefiske og leik. Dette er ein auke på 
ca. 40 born frå 2018, og ca. 80 born frå 2017. 

Vi har samarbeidet med Øvre Eiker kommune, Drammen 
kommune/Sommarskulen, Sande kommune, AFFO og 
Røde Kors om deltakere til det ovennevnte tilbudet, samt 
at vi har egne opphold for noen av dem. 

SKOLESAMARBEID
DNTD har i sin strategi at det skal jobbes med friluft-
saktiviteter til skoler, gjerne i samarbeid med andre 
organisasjoner.

I 2019 har DNTD arrangert eller vært en del av:
SAL-dager, Sunne – Aktive- Liunger- i samarbeid med Lier 
kommune. Vi har lagt opp aktiviteter for 7.klassinger og 
ungdomsskoleelever i området rundt Eiksetra turisthytte, 
både fysiske utfordringer, matlaging, førstehjelp og 
fisking.

Skoleskogdager med 6.klassinger fra skoler i Drammen 
ble avholdt i området SIF-hytta/Skiold-hytta. Dette ar-
rangeres av Skogselskapet i Buskerud. DNTD bidrar 
med aktiviteter, som regel kart- og stjerneorientering.

DNTD samarbeider med Drammen videregående skole 
om Ferskingkurs for Introduksjonsklassen. Kurset har blitt 
utvidet til 4 dager og foregår i områdene rundt Blektjern 
og Hamborgstrømpaviljongen.Temaene har vært tur, 
hvordan lese og forstå kart og karttegn, bekledning og 
mat på tur.

Samarbeid også med S-klassen, se punkt under FTU.

Flere skoler og skoleklasser benytter seg stadig av DNT 
hyttene Høgevarde, Blektjern, Goliaten og området 
rundt Hamborgstrømpaviljongen. 
DNT ung var med på Skoleløpet i august, et arrangement 
i regi av Buskerud Idrettskrets hvor alle ungdomsskoler 
inviteres til en aktiv dag på Marienlyst stadion.
DNTD er med i skolesatsingen til DNT. 

SFO-DAGAR
I 2019 ble vinter-SFO-dagen avlyst grunna veldig få 
påmeldingar. Ein snørik vinter heilt ned til sentrum-
skulane i Drammen og Lier var kanskje ein medverkande 
årsak til at skulane ikkje prioriterte arrangementet. Nytt 
frå 2019, var også at arrangementet var for 2.-4. klasse, 
medan det tidlegare har vært for 1.-4. klasse.

På hausten arrangerte DNTD SFO-dagen 1. oktober. 
I motsetnad til tidlegare hauster blei kun skulane i Lier 
kommune inviterte, og ikkje dei i Drammen. Dette med-
førte at det blei eit meir oversiktleg arrangement, med 
meir aktivitet og eit større friluftslivtilbod til alle borna. 
Det deltok 187 born.

OPPTUR
OPPTUR er et nasjonalt arrangement i DNT for hele 
landets 8. klassinger og arrangeres første onsdagen i 
mai hvert år. Det var rett i overkant av 1200 elever og ca 
100 lærere med på arrangementet, og ca 20 frivillige. 

Turen går fra Byparken i Drammen sentrum til Land-
falltjern t/r. På Landfalltjern var det mange aktiviteter, 
blant annet flotte aktiviteter i regi av S-klassen på Dram-
men videregående skole.

BASECAMP 
I 2019 ble campen lagt til Fetjåstøylane i Hemsedal. 
BaseCamp er en ukes leir for ungdom i alderen 13-16 år. 
Deltakerne bor i telt og lavvoer, og all aktivitet foregår ute. 
Aktiviteter i år var klatring, topptur, kanopadling, matlag-
ing og multisportaktiviteter. I år deltok 29 ungdommer. 

Topp7Turen. Foto: Ellen Moss SFO-dag. Foto: Åshild Woie Basecamp. Foto: Mathias Rognebakke
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KOM DEG UT-DAGEN
Vinterarrangementet ble i 2019 lagt til 3. februar. DNTD 
hadde arrangement på Eiksetra i Lier, Hamborgstrøm-
paviljongen, Skioldhytta, Sundhaugen i Vestfossen og 
Tunhovd. Blant aktivitetene var natursti/quiz, kaste på 
blink, grilling, aking og skileik. Det var mye snø og godt 
vær. På Hamborgstrømpaviljongen kom ca 70 men-
nesker i løpet av dagen, mens de andre plassene hadde 
250-400 deltagere fordelt ut over dagen. 

Spesielt nevnes Kom deg ut-dagen på Sundhaugen i 
Vestfossen som ble arrangert for første gang. Målet er å 
gjøre DNTD mer synlig i denne delen av vårt medlems-
område.  Arrangementet ble tatt godt imot og hadde 
over 300 besøkende. Vi hadde et godt samarbeid med 
andre lokale friluftsorganisasjoner. Øvre Eiker kommune 
var også veldig behjelpelig med å spre informasjon om 
arrangementet og tilrettelegge området for aking og ski. 
Planen er å fortsette med dette arrangementet i Øvre 
Eiker kommune. 

Høstens Kom deg ut-dag ble arrangert flere steder 
søndag 1. september.

På Blektjern i Strømsåsen var det aktiviteter som kano-
padling, spikking, åpen kafe ved Jasmin Kvinnenettverk 
og mye annet. Ca 400 besøkende var innom.

På Eiksetra turisthytte i Lier var det også mange ulike 
aktiviteter. Besøket var på ca 200 personer, og sentrale 
personer som kulturminister Trine Skei Grande, ordfører 
i Lier Gunn Cecilie Ringdal, og venstrepolitiker Tove 
Hofstad stilte også.

På Solheimstulen turisthytte ble det arrangert overnat-
ting med Barnas Turlag Nore og Uvdal, 26 deltakere 
sov i telt og lavvo, og deltok i aktiviteter på søndagen i 
området rundt stulen.

PENSJONISTKLATRING 
Hver mandag formiddag kl 10.00 møtes en gjeng ivrige 
klatreentusiaster på Klatreverket i Drammen. Gruppen 
er åpen for alle som har lyst og mulighet til å klatre. 
Deltakerne hjelper hverandre med tips, råd og klatring. 
Etter klatringen er det kaffe, matpakke og sosialt samvær. 
I løpet av 2019 startet de også aktivitet på torsdager.
DNT Drammen og Omegn deltok på Frivilligbørs i Lier 
kommune og Drammen kommune i 2019. 

DNT UNG 
Styret har frå august 2018 til august 2019 bestått av Silje 
Maurtveten (styreleiar), Ole André Skonnord, Ingeborg 
Kvarme, og Mathias Rognebakke. 

DNT Ung har i denne perioden vidareført månadlege 
turar siste tysdag kvar månad, hatt ca. ein overnattingstur 
i månaden, arrangert grøn fredag, basecamp i Hemsedal 
og arrangert ein rekke ulike kurs, alt frå førstehjelp til 
klatrekurs. 

Frå august 2019 har styret bestått av Ole André Skon-
nord (styreleiar), Ingeborg Kvarme, Mathias Rognebakke, 
Andrea Emilie Borgenvik og Alexander Figenschau.

DNT Ung Drammen har vedtatt å ta på seg ansvaret for 
å rive ei gamal og bygge ei ny hytte ved Nerdammen 
i tidlegare Nedre Eiker kommune. Det er oppretta ei 
arbeidsgruppe som i samarbeid med ein arkitekt har 
teikna hytta. Saman med administrasjonen er det søkt og 
innvilga stønad bl.a. frå Sparebankstiftelsen DNB til pros-
jektet, og det er søkt om byggetillating hjå kommunen. 
Arbeidsgruppa som arbeider med dette prosjektet, består 
av Selm Rye Christiansen (leder), Joackim Knudsen samt 
Ole Andre, Ingeborg og Mathias som også sit i styret. 

Hausten 2019 har sju frivillige ungdommar ledet eit 
nyoppstarta lågterskeltilbod for ungdom. Desse er Alsiha 
Javid (leder), Hasnat Javid, Ramtin Samavat, Nouara Rez-
kallah, Selay Alizay, Fareidon Shaheed og Fariha Shaheed. 
Dei har arrangert korte bynære turar for dei med ingen, 
eller svært lite, kjennskap til DNT og friluftsliv generelt. 
Nytt frå hausten 2019 er også  eigne studentturar ein 

gong i månaden, ledet av Marthe Klausen. 
DNT Ung har vært representert på DNTs ung landsmøte 
i Meråker med tre representantar, og hovudlandsmøtet 
i Lofoten med ein representant. 

Alt i alt har DNT Ung bidratt til 97 aktivitetsdagar, aktivis-
ert 1721 ungdommar og  stått for 4820 dugnadstimar. 
Dette er ein auke på 29% i dugnadstimar og 41% auke 
i deltakarar frå året før. Ved utgangen av 2019, var det 
1496 ungdomsmedlemmer i DNTD (13-26 år), dette 
er ein auke på 3,6%. 

FOREDRAG
Det ble i løpet av året 2019 holdt flere foredrag om 
DNTD rundt i distriktet. Blant annet ble Svelvik Rotary, 
Lions Club Drammen Vest, Drafns Eldre, Konnerud Ro-
taryklubb, Villa Frederikke og MIF senior besøkt..

FRILUFTSSKOLE 
Dette er et tilbud for barn i 5. – 7.klasse, og leirene har 
et fastsatt opplegg som er utarbeidet av DNT og Fri-
luftsrådenes Landsforbund. 

Leirene holdes over 3 dager, noen ganger med én over-
natting. På leirene skal barna «undervises» i frilufts-
emner som f.eks. kart og kompass, allemannsretten og 
turplanlegging, men det skal også være rom for lek og 
feriefølelse. Vi samarbeider med både Oslofjordens Fri-
luftsråd og Lier kommune om dette. I 2019 arrangerte 
vi tre Friluftsskoler; én i vinterferien på Eiksetra turisthytte 
i samarbeid med Lier kommune, én i juni i Drammen i 
samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, og én i høst-
ferien i Lier sammen med Oslofjordens Friluftsråd og 
Lier kommune. 

Rundt 60 barn fikk gjennom Friluftsskolen en lett og 
morsom introduksjon til friluftsliv.

KLART DET GÅR
«Klart det går» er navnet på turer som er tilrettelagt for 
personer med bevegelsesnedsettelser, synshemmede og 
personer som ikke kan, eller vil, gå i raskt tempo. 
I 2019 ble det i april arrangert tre-dagers tur til Mårbu 

Kom deg ut-dagen. Foto: Gunnar Falkevik

Klart det går, Mårbu i april. Foto: DNTD arkiv

Kom deg ut-dagen på Eiksetra. Foto: Johan Fegri
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Turisthytte på Hardangervidda, en flott tur med hunde-
spannkjøring, trugetur, skitur og opplevelsen av vinter-
fjellet.

FRILUFTSLIV TILRETTELAGT  
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
FTU-tilbudet på Eiksetra turisthytte i Lier er fortsatt pop-
ulært, og det har vært én aktivitetskveld i måneden 
gjennom hele året. Kveldene har hatt god oppslutning. 
Aktiviteten arrangeres av frivillige i samarbeid med ak-
tivitetsansatt på Eiksetra turisthytte.  

Våren 2019 startet vi opp tilbud om FTU i Drammen, 
med utgangspunkt i Neperudjordet og Hamborgstrøm-
paviljongen. Tilbudet ble lagt til én tirsdag i måneden. 
Flere deltok, men det oppsto også et ønske om å bytte 
dag. Høsten 2019 ble dette tilbudet flyttet til Årbogen 
i Nedre Eiker kommune.

DNT Drammen og Omegn har et godt samarbeid med 
S-klassen på Drammen Videregående skole. Elever ved 
denne linjen bidrar til arrangementet Opptur hvert år. 
Høsten 2019 var klassen på tur til DNT hytta Pråmvika 
på Meheia med turlederstøtte fra DNT Drammen og 
Omegn.

INKLUDERINGSARBEIDET
Vi fortsetter med inkluderingssatsingen i DNT Drammen 
og Omegn. Også 2019 har vært et år med mye aktivitet. 
DNTD har over flere år tilbudt aktiviteter og arrangement 
for flerkulturelle. Våre gode resultater har også blitt lagt 
merke til utenfor Norge. Prosjektansvarlig Havva Ince 
ble invitert til Skottland, der hun fortalte om inkludering 
gjennom friluftsliv til representanter fra diverse EU-land. 
Hun er også blitt invitert til mange byer i Norge for å 
holde foredrag om inkluderingsarbeidet.

I 2019 engasjert vi oss i inkludering av flyktninger bosatt 
i Øvre Eiker kommune. Vi har hatt et godt samarbeid 
med offentlige etater og andre friluftsorganisasjoner i 
kommunen. Flyktningene har vist stor interesse for norsk 
friluftsliv og frivillig arbeid i DNTD. I tillegg har vi jobbet 
målrettet med å inkludere flerkulturelle ungdommer i 

DNT Ung. Mot slutten av året har vi klart å etablere en 
komite under DNT Ung som består av 8 flerkulturelle 
ungdommer som er blitt ivrige friluftsmennesker og am-
bassadører for friluftslivet. De jobber med stor entusiasme 
for å få ungdom som står utenfor, til å ta del i friluftslivet. 
De har arrangert mange dagsturer og hytteturer der 
interessen har vært stor. Inkluderingsprosjektene ble 
gjennomført med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, 
Liv Ulvenes stiftelse, Buskerud fylkeskommune og Dram-
men kommune.
Vi har hatt et godt samarbeid med andre friluftsorgan-
isasjoner. Drammen Frilfuftsforum har vært til stor hjelp 
til å etablere samarbeid på tvers av organisasjonene. Her 
kommer en liten oversikt over det som ble gjennomført 
i 2019:

ÅPEN CAFE PÅ BLEKTJERN
Det holdes åpen cafes på Blektjernstua i Strømsåsen siste 
søndagen i måneden drevet av flerkulturelle frivillige. 
Dette er et tilbud som er tatt godt imot, og vil fortsette 
i 2020.

Mange flerkulturelle har deltatt på Topp7Turen og på 
Topp7-arrangementet på torget. Vi har hatt mange turer 
til fjellet, bl.a. til Mårbu turisthytte og til Solheimstulen. 
Vi har holdt flere ferskingkurs, skikurs, førstehjelpskurs, 
fiskekurs, sopp-, bær- og andre typer nyttevekstkurs da 
interessen for å lære å høste av naturen var stor blant 
målgruppen. 

DNT har utarbeidet et «Grunnleggende kurs i friluftsliv» 
for personer som har lite eller ingen erfaring med å 
ferdes i skog og mark. Det ble gjennomført 8 fersking-
kurs der temaene for kurset var kart og kompass, riktig 
bekledning, DNTs hytter, nyttevekster i naturen, fisking, 
allemannsretten og førstehjelp. Dette er et kurs på til sam-
men 15 timer over flere dager. Over 100 flerkulturelle 
har vært med på disse kursene. I tillegg har vi i år holdt 
ferskingkurs del 2 for de som har tatt del 1. Ferskingkurs 
del 2 er med overnatting der deltakerne får praktisere 
alt de har lært på ferskingkurs del 1.
Det ble også i 2019 avholdt skikurs for flerkulturelle barn, 
ungdom og voksne. Kurset gikk to ganger i uka til sammen 

7 ganger. Dette var et ettertraktet kurs med 25 påmeldte.
Hytteturer er populære for hele familien. Vi har kun 
overnattet på DNTs hytter. Det har blitt arrangert mange 
hytteturer i skolenes feriedager og helger med overnatting 
på nærhytter. Det ble mange overnattingsturer til Eiksetra, 
Garsjøkoia, Goliaten, Koboltkoia og til Sæteren gård i 
Bærum. I tillegg har vi hatt mange turer til Solheimstulen 
både sommer og vinter for de litt viderekommende. 

SØNDAGSTURER 
Søndagsturene er for hele familien og går til forskjellige 
fine turområder i distriktet og litt lenger unna. Vi har hatt 
én søndagstur i måneden. Turene gikk blant annet til 
Strømsåsen, Jungervann i Øve Eiker, Reinsjøen i Halling-
dal, Tretjernåsen i Solbergelva, Spiralen og Landfalltjern. 
Det har vært mellom 15 og 50 deltakere med på turene.

TURGRUPPER MED STØTTE FRA «AKTIV I 100»
Dette er turgrupper med ukentlige fotturer gjennom 
hele året, og turene går alltid på dagtid. Hver turgruppe 
har sin faste ukedag og faste turledere. 

I Eiker og Sande & Svelvik går man på tirsdager, i Røyken 
& Hurum, Drammen og Modum & Sigdal på onsdager, 
og i Lier på torsdager. Drammensgruppa har også ar-
rangert flerdagers fjelltur for deltakerne. 

Antall turer og turdeltakere er stigende; Ut på tur Sande 
& Svelvik gjennomførte i 2019 to turer i måneden mot 
tidligere én.

«Ut på tur Modum» er et samarbeid med Frisklivssen-
tralen i Modum, «Ut på tur Lier» er et samarbeid med 
Lier Frivilligsentral og «Ut på tur Røyken og Hurum» 
er samarbeid med Røyken Frivilligsentral, Røyken og 
Hurum Frisklivssentral og Hurum Frivilligsentral. «Ut 
på tur Sande & Svelvik» er at samarbeid med Frisklivs-
sentralen i Sande.

Turlederne gjør en enorm innsats gjennom å planlegge, 
organisere og lede turer hver uke gjennom hele året.
«Fotoglede – ut på tur» er turgruppe som går på dagtid 
tirsdager. Målet med turene er å nyte naturen og komme 

seg ut, men også det å fotografere og ta bilder, enten 
med mobilkamera, eller annet fotoapparat. Turgruppa 
har økt i antall deltakere i 2019.

«Nærturgruppa» går turer hver onsdag formiddag fra 
april til desember. Turene går i rolig tempo, og har 
oppmøtested og utgangspunkt i Drammen sentrum. 

«Friluftstrimmen» er tur og trening i parken ved Elve-
bredden i Drammen sentrum torsdag formiddag fra 
april til oktober. 

Seniorgruppa «Mandagsturene» gjennomførte 30 turer 
fra april til november, samt en lunsj i januar, og har opptil 
23 deltakere på tur. Turprogrammet har vært variert med 
turer i hele distriktet, samt en fulltegnet flerdagstur på 
Høvringen i Rondane hvor man bodde fast på Høvringen 
Høyfjellshotell og gikk forskjellige dagsturer. 

To turledere deltok med stand på seniorkonferanse for 
personer over 70 år i Drammen i 2019.

Alle disse turgruppene fikk også i 2019 økonomisk 
støtte gjennom prosjektet «Aktiv i 100!» i samarbeid 
med Røde Kors.

ANDRE ARRANGEMENTER
Nykjuadagen 
Nykjuadagen ble gjennomført på tradisjonelt vis i samar-
beid med Norske Reserveoffiserers Forbund i Drammen 
søndag 10. mars. Frivillige holder i arrangementet på 
vegne av DNT Drammen og Omegn.

Lierdagene
I juni deltok DNT Drammen og Omegn på Lierdagene 
med stand og aktiviteter som ansiktsmaling, spikking, 
quiz m m. 

Thorleif Haug skifestival 2019
Finnemarka Idrettslag arrangerer Hauern skifestival, og 
DNTD arrangerer Familiehauern. Det var i 2019 ca 100 
deltakere med på skirennet i nydelig vær.

Hyttetur for nybegynnerfamilier, nov-19. 
Foto: Fareshta Shaheed

Vintefjell nybegynnere.  
Foto: Sigbjørn Bøtun

Nærturgruppa til Madonnastauen.  
Foto: DNTD arkiv

Foto: DNTD arkiv Trugetur DNT Fjellsport 
Foto: Øystein Nordaberg
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GYLDENLØVE KAJAKKLUBB
Gyldenløve Kajakklubb fylte i mai 2019 10 år, og har 
siden starten i 2009 hatt en eventyrlig vekst i antall 
medlemmer og aktiviteter. Ved utgangen av 2019 hadde 
klubben 479 medlemmer, en økning på 35 medlemmer 
(7%), hvorav 11 er nye medlemmer for DNT Drammen 
og Omegn, og 24 har valgt å ta i bruk flere friluftstilbud.

Turer og aktiviteter
Deltakelsen har vært høy på både kurs, onsdagspadlinger, 
helgeturer og turinvitasjoner. Hele 92 medlemmer 
har vært med på organiserte turer, mange av dem flere 
ganger. Totalt antall deltakelser har vært 385. Det er 
arrangert 27 onsdagspadlinger i nærområdet og 3 
helgeturer med overnatting. Reisemålene for overnat-
tingsturene har vært: Nærøyfjorden, Telemarkskanalen 
og Tjønneberget på Hvasser. I tillegg til de organiserte 
turene er det lagt ut mange turinvitasjoner i klubbens 
Facebook gruppe. Dette er en svært aktiv gruppe med 
647 medlemmer.

Klubbens kajakkhenger har vært mye i bruk, på 8 onsdag-
sturer, 2 helgeturer og 8 grunnkurs. Hengeren bidrar til 
vårt miljøfokus ved at bilbruken holdes så lav som mulig.

Kompetanse og kurs
Klubbens motto er «Trygge naturopplevelser på vannet», 
og kompetansenivået er høyt. Av den totale medlemsmas-
sen har over 80 % kurs og våttkort. I samarbeide med 
Eian Fritid, har det i 2019 blitt gjennomført 8 grunnkurs 
med 55 deltakere, 2 teknikkurs med 16 deltakere, og 
2 introduksjonskurs med 22 deltakere. Det er i tillegg 
blitt arrangert «Gøy på vannet»-treningskvelder for 
medlemmene. Klubben vil fortsette med å tilby kom-
petanse og levere et variert kurs- og treningstilbud.

Det ble i april, for 5. gang, gjennomført en kompetanse-
samling for turledere på Camp Killingen. Kurset ble en 
suksess med hele 48 deltakere: fra Gyldenløve Kajak-
klubb (12), DNT Oslo og omegn (12), DNT Vansjø 
(7), DNT Horten (7) og DNT Ringerike (4), samt 6 
instruktører. Kompetansesamlingen vil være et årvisst 
DNT-arrangement i april i årene som kommer.

Utleie av kajakker og kajakkplasser
Muligheten til å leie kajakk og kajakkplass er svært pop-
ulære tilbud. I sesongen 2019 er det registrert hele 
391 leiedøgn for utleiekajakkene, og alle kajakkplasser 
(85) er leid ut. Utleie gir gode inntekter som bidrar til 
dekning av driftskostnader, nødvendige investeringer og 
videreutvikling av klubben.

Kano-kajakkdag for Blå Kors, aug-19. Foto: Åshild Woie

Foto: Andre Marton Pedersen

Dugnad
Det er lagt ned i størrelsesorden 1500 dugnadstimer 
og blitt avholdt 6 styremøter i 2019. Miljøet i klubben 
må karakteriseres som inkluderende og svært godt. 
Tilgangen til den flotte sjøboden og brygga er vesentlige 
faktorer som bidrar til det gode miljøet.

Markedsføring i jubileumsåret
Vi har i jubileumsåret 2019 fått muligheten til å markeds-
føre oss via DNTs websider og i DNT Drammen og 
Omegns medlemsblad TUR. I tillegg har det vært innslag 
med klubben på NRK Radio Østafjells, NRK TV Østafjells, 
og et innslag i Norge Rundt i forbindelse med klubbens 
kurs i bygging av grønlandsårer i tre.

Vi vil spesielt nevne DNT-programmet «Våre Veivisere», 
hvor Andreas Hval har representert oss på en fantastisk 
måte. Andreas er svaksynt, men det er ikke til hinder 
for at han deltar på klubbens kurs og padleturer, enten 
det er dagslys, bølger, mørke, minusgrader, eller i bas-
senget. Videoen med Andreas ble vist på TV2 i påsken 
og er sett over 37500 ganger på Facebook og 44750 
på Instagram.

LOKALE TURLAG
I DNT Drammen og Omegn har vi to lokale turlag, Hol 
Turlag og Hemsedal Turlag.

Begge turlagene har egne styrer, og holder i egne aktiv-
iteter i området sitt.

I Hemsedal Turlag hadde de rundt 10 fine turer i 2019, 
med bl.a. trugeturer i nærmiljøet, soloppgangstur, hytte-
tur, skitur og sopptur. 

I Hol Turlag er det etter mange år med stor aktivitet en 
litt roligere periode pga skifte av styremedlemmer og 
frivillige. Men de har Barnas Turlag Geilo som er aktive 
året gjennom med mange fine og forskjellige turer og 
aktiviteter.

Deltakelsen på turene og aktivitetene i disse turlagene 
er varierende gjennom sesongen, men de frivillige i 
turlagene er flinke og setter opp et variert program. 
Det er alltid ønskelig med flere frivillige til turlagene.
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Tursenteret har i 2019 vært godt besøkt, men det er 
nedgang i antall handlende kunder. Ca. 50 % av de 
besøkende spør etter tips til turer og ønsker å se på kart 
samt få råd om hvor de kan reise og hvilke hytter de kan 
besøke.  Vi har en god del innmeldinger over disk. Det 
er også stor etterspørsel etter informasjon om fellesturer 
og kveldsturer. 
«Ut på tur»-gruppene våre, som går tur på dagtid, er det 
mange som vil ha informasjon om.

Tursenteret skal ha hovedfokus på medlems- og turinform-
asjon. Butikken har et stort vareutvalg med både bekled-
ning og utstyr. Vi har som mål å ha alt medlemmene 

våre trenger for å gå fra hytte til hytte. Vi legger stor vekt 
på at de ansatte skal ha stor kunnskap om det vi selger. 
Tilbakemeldingene 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.  

Alle som handler i butikken, er med og støtter Turist-
foreningen direkte, siden overskuddet går tilbake til 
foreningen. Medlemmene har 15 % rabatt på varer i 
butikken.  Våre dugnadsfolk blir også godt ivaretatt.
Turbutikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 
(18 på torsdager), og lørdager kl. 10-15.

TURSENTERET 
(turinformasjon og butikk)

KURS 2019

DNT Ambassadørkurs
Første og enkleste nivået, er en utdanning 
for organisering og gjennomføring av 
turer uten bruk av kart og kompass. Kurset 
er obligatorisk for alle turledere i DNT og 
ønskelig for alle frivillige slik at man får 
kjennskap til den medlemsforeningen man 
representerer når man er på dugnad på 
hytte eller med arrangement.

 2 
stk

Førstehjelpskurs
2 førstehjelpskurs over 6 timer arrangert 
på Friluftslivets Hus.

2 
stk

Livredningskurs 
1 kurs for nye instruktører og frivillige.

21 
stk

Kart- og kompasskurs
3 kurs i grunnleggende bruk av kart og 
kompass avholdt på Friluftslivets Hus.
1 kursdag ute ved Hamborgstrømpaviljon-
gen.

4 
stk

Ferskingkurs
Ferskingkurs er et grunnleggende 10- 
timers kurs i praktisk friluftsliv der målet er 
at flere skal føle seg trygge på egen frilufts-
kompetanse og komme seg ut på tur.
Arrangeres med støtte fra Buskerud 
fylkeskommune, DNT sentralt, Norsk  
Friluftsliv, NAV og Liv Ulvens stiftelse. 

8 
stk

Nærturlederkurs
Kurset har en varighet på fire timer, og er 
et kurs som kvalifiserer til å lede kortere 
dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor 
nærturleder er lokalkjent.
DNTD arrangerte et kurs i samarbeid med 
Frisklivssentralen i Nedre Eiker, samt to 
kurs for potensielle turledere og andre som 
ønsker å tilegne seg kompetansen.

2 
stk

Grunnleggende turlederkurs
Kurset kvalifiserer til å bli turledere som-
merstid med begrensinger til sti og vei i 
nærmiljøet. Kurset kan bygges på videre 
med sommerturlederkurs:
Avholdt 1 kurs à 16 timer på Eiksetra, over 
2 dager.

1 
stk

Fotokurs 
Avholdt med kursholdere fra turgruppen 
Fotoglede.

3 
stk

Foto: DNTDFoto: Marius Dalseg Sætre
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MERKING OG SKILTING 
LAVLAND

MERKING I FJELLET

I løpet av året er det utført vanlig vedlikeholdsmerking 
av turistforeningens over 340 km med merkede stier i 
lavlandet, og byttet ut skilt ved behov. 

Årets merkekurs ble avholdt på Solheimstulen turisthytte 
i Uvdal i august med 10 deltakere, alle har i ettertid fått 
tildelt ledige ruter i skog og fjell.

Den gamle blåmerka ruta fra MIF-hytta/Bremsetjern 
på Mjøndalsskauen til Røkebergtjern ble i løpet av som-
meren 2019 ferdig remerket og nyskiltet, etter en stor 
dugnadsinnsats gjennom to somre.
I 2019 ble det også inngått et samarbeid mellom MIF 
senior, Portåsens Venner og DNTD med tanke på å skilte 
og merke flere nye runder på Mjøndalsskauen. Dette 

må sees i sammenheng med skilting og merking fra 
Mjøndalen sentrum til Portåsen og skauen i Nasjonalt 
Skiltprosjekt.

Det er behov for nye merkeansvarlige på tre av rutene i 
lavlandet. Disse er:

Spiralen – Juletønna – Landfallhytta.

Årkvisla i Lier- Pantegutten/Eikbråtan.

Eggevollen i Lier - Storsteinsfjell. Storsteinsfjell – Eiksetra 
fra blåkryss vest for Storsteinsfjell. 

Ellers er rutene dekket opp med flinke merkefolk. 

Også denne merkesesongen har vært travel i fjellet vårt, 
selv om vi bare hadde 92 kilometer å gå over. Dessuten 
ble flere av våre dugnadsfolk rammet av sykdom, så 
vi fikk selvsagt en ekstra jobb i forsøk på å erstatte de 
indisponible.

Ruter som er gått i sommersesongen, er Rauhelleren-
Solheimstulen, Toveseter-Tempelseter, Sandvasseter-
Toveseter, Lufsjå-Slepeskardet, Lufsjå-Imingfjell.

I tillegg har vi ryddet undervegetasjon fra Dalabu retning 
Langedrag.

Over den lille elva mellom Langvatnet og Søletjønne på 

ruta mellom Dalabu og Langedrag, er det kommet ei 
bru 100 meter oppstrøms fra vårt vadested. Det er sti 
i begge retninger fra brua, så den kan godt brukes om 
man ikke vil steingå lenger nede.

10 ivrige deltakere var med på vardekurset 23. - 25. 
august, med Anne-Grethe og Per Arve Kristiansen 
som kursansvarlige. Kurset ble holdt på Solheimstulen  
turisthytte, hvor det var fullt hus hele helga. 

Avslutningsvis takker vi vertskap på Imingfjell turistheim, 
Langedrag, Hein seter, Rauhelleren og Solheimstulen 
turisthytter for utmerket service, noe som gjør vardejob-
ben lettere for alle våre dugnadsfolk.

Blåmerke Solbergsetra. 
Foto: Anne G. Wollertsen

Skilt på stien 
mellom Solheimstulen 

og Mårbu/Imingen. 
Foto Anne G. Wollertsen 
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BOOKING
Etter mange utfordringer med DNTs egenproduserte 
hyttebookingsystem «Hyttis», ble det avgjort at systemet 
aldri ville bli bra nok, og prosjektet ble skrinlagt. DNT gikk 
tilbake til Visbook, som DNT Drammen og Omegn benyttet 
tidligere. Dette fungerer nå bra, og de aller fleste av våre 
hytter er tilgjengelig for booking på nett.

APP-BETALING PÅ HYTTENE
DNT Drammen og Omegn har nå innført et nytt betal-
ingssystem på de ubetjente hyttene. De fleste booker og 
betaler på nettet før avreise, men betaling av drop- in-besøk, 
eller dagsbesøk, kan nå gjøres med Vipps, eller aller helst 
den nye appen «DNT hyttebetaling». Appen fungerer på 
alle våre hytter, og kobler seg opp og gjennomfører betal-
ing når telefonen kommer i dekning.

ÅRET SOM GIKK PÅ HYTTENE VÅRE:
JANUAR
Vi startet året med en snørik og frisk dugnad på våre to hyt-
ter på Høgevarde. En gjeng på 10 personer dro til fjells for 
nesten en hel uke 24. – 29. januar. Det ble gjennomført en 

enorm innsats. På den nye hytta ble det bygget 5 sovealkover 
og et omkledningsrom/bad på hemsen. I den gamle hytta 
ble alle vinduene byttet ut med nye. I andre etasje ble alle 
rom malt fra gulv til tak, nye vinduer innsatt på alle rom, og 
sengene ble malt. Nå er rommene lyse og trivelige. I tillegg 
ble det satt opp et kjøkken i gangen. I 1. etg. ble stuen til 
den ubetjente delen gjort om ved at kjøkkenet ble flyttet 
og veggene ble malt. Hytta fremstår nå lys og tiltalende.

FEBRUAR
Ny bestyrer, Tor Einar Kvale, kom på plass på Solheimstulen. 
Som tidligere politimann, erfarte Tor Einar en spennende 
ny tilværelse som bestyrer på turisthytte. Med god hjelp og 
bratt læringskurve, gikk det fint. Hytta åpnet i vinterferien, 
med noe utfordrende snøforhold, men full hytte. 

Solheimstulen ble et viktig tilskudd i hyttenettverket vårt 
på Hardangervidda. Med nesten 1100 overnattinger, og 
minst like mange dagsbesøkende første sesong, ble dette 
en god start. Etableringen av trekanten Solheimstulen – 
Mårbu – Rauhelleren – Solheimstulen ble raskt en suksess. 
Vi erfarte stor trafikk og interesse rundt dette nye tilbudet. 

Ny dugnadsgruppe på Koboltkoia. 
En ivrig gjeng på 5 personer tok over 
hytta etter K4ern, som har vært tilsyn 
siden foreningen tok over hytta. Den 
nye tilsynsgruppa fortsatte det gode 
arbeidet, og har gjennomført jevnlige 
dugnader gjennom året.

MARS
Toveseter har de siste to årene fått en 
ansiktsløftning. I mars ble det gjen-
nomført ny dugnad. Store mengder 
med avfall ble ryddet og transportert 
ut. Hytta fremstår nå som gammel, 
men i god og presentabel stand. Ny 
dugnadsgruppe er etablert, bestående 
av 4 engasjerte damer som holder 
jevnlige dugnader og følger opp hytta 
på en god måte.

HYTTER OG DRIFT

APRIL
Første trinn av solenergiprosjektet på 
Rauhelleren startet opp ved å trans-
portere inn materialer til energibua.

Påsken ble gjennomført med godt 
besøk på alle våre hytter. Spesielt bra 
var besøket på de betjente anleggene.

MAI
Vårdugnad på Veslekillingen.

Goliaten var så heldig å få en flott, 
selvbygget trebåt i gave. Denne ble 
«avduket», og er nå tilgjengelig for alle 
overnattingsgjester på Goliaten. Båten 
ligger i et eget båthus nedenfor hytta.

JUNI
Stor dugnad på Mårbu. Ca. 12 
stykker jobbet hardt i en hel uke for 
å pusse opp Mårbu til sesongstart.  
Soveromsfløyen ble maskert og malt 
fra gulv til tak. I kjelleren ble hele badet 
revet og bygget opp på nytt med fliser 
på gulvet, baderomsplater og flere dusjer. Store deler av 
hytta ble malt utvendig.

Det ble vedtatt å ta over Mårfjordbåten. Det er mange 
detaljer som skal på plass for å ta over en båtrute. Etter 
lange forhandlinger og detaljplanlegging var alt klart til 
overtakelse og oppstart av drift to dager før sesongstart. 
Samme dag velger selger å trekke salget, alt fortsetter som før.

Stor dugnad på Solheimstulen. Hytta ble klargjort for  
sesongstart i tillegg til varierte oppgaver og noen tilpas-
ninger i forbindelse med brannkrav.

JULI
8. juli ble en historisk dag på Rauhelleren, første spadetak 
ble tatt til det nye solenergianlegget på Rauhelleren. En-
ergibua ble bygget ferdig i juli.

AUGUST
På Hamborgstrømpaviljongen ble det gjort tilpasninger for 
overnatting i hytta. I stuen ble det bygget hjørnesofa som 
det etter hvert skal være mulig å sove på.

SEPTEMBER
Dugnad på Veslekillingen. Stor dugnad med strandrydding, 
rydding av bod og masse mer. Det gror godt på Vesle-
killingen, og det må hvert år ryddes store mengder av tilvekst. 

Vi leide inn to tømmerhoggere tidligere på året for å hugge 
ned de største trærne som kan skade byggene. Det var en stor 
opprydningsjobb av kvist og ved som ble gjort på dugnad 
gjennom sommeren. Vår gode nabo var til stor hjelp med 
kløyving og fjerning av ved.

Nymalte soverom på Gamle Høgevarde. Foto: Johan Fegri

Egil Lindberg 
på Veslekillingen. 
Foto: Johan Fegri
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OKTOBER
På Blektjern startet den store ombyggingsjobben for å 
tilrettelegge for overnatting. Det ble satt opp to skilleveg-
ger for å dele av rommene, lagt nytt gulv, bygd senger, lagd 
bad, installert nye lamper, ny inngangsdør og rømningssik-
kert vindu. Alt dette ble gjort på dugnad. Kostnadene ble 
finansiert av Drammen kommune. Det er nå mulig å booke 
overnatting på Blektjern.

NOVEMBER
Befaring av mulig ny hytte i Vassfaret. Røggjen har mulighet 
til å bli en god utvidelse av Vassfarstien. Etter avtale med 
DNT Ringerike, ble det avklart at det var ønskelig at DNT 
Drammen og Omegn drifter denne hytta.

DESEMBER
En oppsummering av året viser stor aktivitet i foreningens 
hytteavdeling. Det ble gjennomført mange dugnader, og 
hyttene fremstår i generelt god stand. Det totale besøkstallet 
ser stadig ut til å øke, det må bety at vårt tilbud er ettertrak-
tet. Spesielt gledelig er det å se den gode utviklingen for de 
betjente anleggene. Rauhelleren oppnådde ny besøksre-
kord i 2019, og Mårbu var kun noen få overnattinger unna 
tidligere rekord. Solheimstulen har lite sammenlignings-
grunnlag, men oppnådde som forventet.

HYTTESTATISTIKK - OVERNATTINGSDØGN

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Camp Killingen 200 560 550 545 540 488 478 462 318 0

Veslekillingen 727 1064 732 468 464 92 320 0

Blektjern 390 420 412 438 420 285 150 0

Goliaten 591 486 565 442 550 406 103 0 0 0

Eiksetra / lavvo Eiksetra 1420 1600 1420 654 674 640 603 580 572

Garsjøkoia 194 344 352 134

Svarvestolen 137 141 138 108 194 205 310 91 90 110

Koboltkoia 159 163 97 100 181 153 129 204 44 0

Høgevarde 248 197 395 713 633 796 1021 972 960 705

Nye Høgevarde 2099 1799 1197

Toveseter 252 338 222 290 473 378 389 379 65 249

Dalabu 72 168 70 145 78 48 51 68 26 73

Dusehesten 110 117 144 110 177 192 122 78 102 40

Daggrø 0 0 0 0 203 266 150 58 107

Ulvelilægret 54 113 55 43 44 51 48 3 15 20

Mårbu, sikring 120 137 126 80 94 46 85 45 58 38

Rauhellern, sikring 118 167 85 164 215 140 135 244 71 32

Mårbu 2860 2118 2156 2640 2882 2608 2396 2338 2390 2550

Rauhelleren 4290 3531 3562 3604 3362 3241 3581 2940 3048 3450

Solheimstulen 1062 753

Sum ubetj/selvbetj 6891 7814 6560 4434 4737 4123 4210 3276 2379 1374

Sum betjent 8212 6402 5718 6244 6244 5849 5977 5278 5438 6000

Sum totalt 15103 14216 12278 10678 10981 9972 10187 8554 7817 7374

Båtgave til Goliaten fra båtbygger Maren Sofie Johansen.
Foto: Rune Håndlykken

Maling av Mårbu. Foto: Johan Fegri

Dugnad på Mårbu. Foto: Johan Fegri

"EN OPPSUMMERING AV ÅRET VISER STOR AKTIVITET I 
FORENINGENS HYTTEAVDELING. DET BLE GJENNOM-
FØRT MANGE DUGNADER, OG HYTTENE FREMSTÅR I 
GENERELT GOD STAND. DET TOTALE BESØKSTALLET SER 
STADIG UT TIL Å ØKE, DET MÅ BETY AT VÅRT TILBUD ER 
ETTERTRAKTET. "
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STYRETS BERETNING

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en medlems-
forening med formål å arbeide for et enkelt, aktivt og 
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- 
og kulturgrunnlag.

Kontoret er lokalisert i Drammen, men foreningen har 
virksomhet over det meste av Buskerud og østre del av 
Hardangervidda. 

Ved utgangen av 2019 hadde DNT Drammen og 
Omegn (DNTD) 11.694 medlemmer, dette er ingen 
endring siden 2018. 

Ved utløpet av 2019 var det 12 ansatte i DNT Drammen 
og Omegn, 7 kvinner og 5 menn. Det ble utført 11,5 
årsverk hvorav 10,5 ble utført av fast ansatte og 1 årsverk 
av ansatte i prosjektstillinger. Prosjektstillinger finansieres 
eksternt. I administrasjonen er det full likestilling. Styret 
fremhever spesielt at foreningen har en administrasjon 
som forener profesjonalitet, entusiasme og dugnadsånd 
på en flott måte. Det har ikke vært skader eller ulykker i 
2019. Samlet sykefravær har vært 128 dager, 2,73 % 

2020 er bærekraftåret i DNT, men vår forening har hatt 
stort fokus på dette også gjennom 2019. Vi mottok DNTs 
bærekraftpris på grunn av vår satsning på fornybar energi 
ved Rauhelleren Turisthytte. Satsningen er et pilotprosjekt 
for hele DNT familien. Prosjekteringen er sluttført og vi 
har startet opp arbeidene inne i fjellet med oppføring av 
tilbygg som skal inneholde mesteparten av det tekniske. 
Arbeidet vil fortsette utover i 2020-21. 

2019 var inkluderingsåret til DNT. DNT Drammen og 
Omegn har gjennom mange år vært en av de ledende 
foreningene innenfor denne satsningen og mange av 
våre aktiviteter og prosjekter har fått nasjonal oppmerk-
somhet. Gjennom 2019 har vi arrangert aktiviteter, turer 
og kurs for deltagere med ulike funksjonsnedsettelser, 
både fysisk og psykisk. Vi jobber kontinuerlig med ulik 
tilrettelegging for flerkulturelle som ikke er kjent med 
friluftsliv. I 2016 fikk vi seniorprisen for vår satsning på 
seniorer, og dette har vi fortsatt fokus på. 

I 2019 gjennomførte foreningen 929 turer, kurs, ar-
rangement eller andre aktiviteter. Under disse aktivitetene 
ble det registrert over 22.490 deltagerdager. Dette er 
en god oppgang fra 2018 og skyldes bl.a oppstart av 
flere nye turgrupper. 

Blant hyttene er flere store og små prosjekter gjennomført 
eller planlagt. Det redegjøres nærmere for dette i den 
mer fyldige, generelle årsberetningen. I 2019 var den 
største begivenhet ved siden av Rauhelleren prosjektet, 
inngåelse av leiekontrakt for vår første hytte og DNTs 
første hytte i Gol kommune. Plassen heter Røggjen og 
ligger 16 km rett øst for Gol sentrum. Godt plassert inntil 
Vassfarstien og Eventyrløypa. Denne ubetjente hytta er i 
god stand og vil åpne senvinteren/våren 2020.  Til alle 
hyttene er det tilknyttet en dugnadsgruppe. 

Besøkstallene på betjente hytter i 2019 var 8.212. 
Ubetjente og selvbetjente hytter hadde 5.554 besøk. 
Totalt var det 13.766 overnattinger på våre hytter i 
2019. Det har vært en oppgang i besøk på de betjente 
hyttene, men en liten nedgang i forhold til 2018 på de 
ubetjente/selvbetjente hyttene. 

Dugnad er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Også 
i 2019 er det lagt ned betydelig innsats med skilting 
og merking, turledelse, planlegging og prosjektering, 
vedlikehold av hytter, tilrettelegging av aktiviteter og op-
pgaver i utvalg og grupper. I 2019 er det registrert over 
24.970 dugnadstimer. Styret er opptatt av at dugnad for 
DNT Drammen og Omegn kan ha mange former, og det 
jobbes kontinuerlig med hvordan vi kan opprettholde et 
høyt dugnadsnivå.

Foreningens aktivitet innebære minimal belastning på 
det ytre miljø. Styret er bevisst problemstillingen og 
har under planlegging mer miljøvennlig energibruk 
på betjente hytter. Rauhelleren blir et godt eksempel 
på dette. Generelt legger styret til grunn at styrking av 
det enkle og attraktive friluftslivet er en god strategi for 
å forebygge miljøbelastning.

Regnskapet for 2019 har en samlet inntekt på kr 
17.966.123 og en utgift på kr 17.236.995,-  Kon-
tingentinntektene utgjør 25,9 % av samlede inntekter, 
en liten oppgang fra 2018 da kontingentinntektene 
utgjorde 24,1 % av samlede inntekter. Styret mener 
årsregnskapet med årsoverskuddet på kr 729.128,- gir 
et dekkende bilde av den økonomiske situasjonen, samt 
legger et godt grunnlag for fortsatt drift og utvikling. 
Foreningen drives økonomisk etter forsiktighetsprinsipper 
der det ikke settes i gang investeringer eller aktiviteter før 
finansieringen er avklart. Markeds-, kreditt- og likvid-
itetsrisikoen er vurdert til å være liten på kort sikt. 

Med årets overskudd er egenkapitalen kr 14.800.305,-. 
Styret vurderer dette som en nødvendig buffer gitt de 
store planlagte prosjektene og høyt aktivitetsnivå. 
 
Det har vært en betydelig økning i aktivitetsnivået de 
siste årene. Styret er opptatt av å fullføre de prosjektene 
vi har påtatt oss, men registrerer samtidig at foreningen 
er attraktiv samarbeidspart som mange vil ha med på 
nye prosjekter. 

Foto: Hans Joergen Hovelstad
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REVISORS BERETNING REVISORS BERETNING FORTS.
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RESULTATREGNSKAP 2019 BALANSE PR. 



/  ÅRSRAPPORT 201926 ÅRSRAPPORT 2019  /  27

BALANSE FORTS. NOTER
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NOTER FORTS. NOTER FORTS.
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NOTER FORTS. NOTER FORTS.
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NOTER FORTS.

DNTD ER EN DEL AV DNT FAMILIEN
DNT har som formål å arbeide for:

• Enkelt, allsidig og naturvennlig friluftsliv

• Sikring av natur- og kulturgrunnlaget

• Naturopplevelser for livet

UTGANGSPUNKT OG VERDIGRUNNLAG
Vi skal utfordre egne grenser - ikke naturens. 
Virksomheten skal i stor grad være dugnadsbasert.
Verdigrunnlaget er DNTs “STIEN”:

• Spennende

• Troverdig

• Inkluderende

• Enkelt

• Naturlig, på naturens premisser

SAMFUNNSANSVAR 
DNTD erkjenner sitt samfunnsansvar innen:

• Fysisk fostring og folkehelse

• Inkluderende friluftsliv

•  DNTD utvikler tilbudene sine innen de rammer og 
muligheter egen kapasitet og samarbeid med andre 
setter.

NATURFORVALTNING, MILJØ OG KULTURARV
• Fornybar energi etterstrebes i driften av hyttene.

• Miljøaspektet er med i all planlegging.

• DNTD verner om egne historiske bygg.

DUGNAD
•  Som frivillig organisasjon er medlemmene, deres 

engasjement, initiativ og medvirkning i fokus.

•  Dugnadsarbeidet organiseres slik at innsatsen blir 
forutsigbar, samordnet og effektiv, og det sosiale 
aspektet ivaretas. Innsats planlegges over tid og søkes 
fordelt på flere.

•  Registreringssystemene bidrar til å gjøre det enkelt å 
rekruttere og administrere frivillige og enkelt å melde 
seg som frivillig.

• De frivillige skal bli tydelig verdsatt og takket.

•  Kurs og kompetanseutvikling skal tilbys de frivillige 
og tillitsvalgte.

•  Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i dugnadsar-
beidet.

INFRASTRUKTUR - STIER OG LØYPER
•  DNTD skilter og merker et sammenhengende stisys-

tem i utvalgte deler av aktivitetsområdet. Ved behov 
etableres nye stier/ruter i tilknytning til eksisterende 
stinett.

•  Stier til våre hytter skal være skiltet og merket og slik 
stimulere til økt bruk.

•  DNTD legger vekt på å forebygge brukerkonflikter 
ved valg av traseer.

INFRASTRUKTUR - HYTTER
•  DNTD holder eksisterende hytter godt vedlikeholdt 

i henhold til valgt standard for den enkelte hytte. 
Spesielt vanntilgang og sanitæropplegg søkes holdt 
på et akseptabelt nivå.

•  DNTD kan etablere flere hytter ut fra beliggenhet og 
ut fra organisasjonens økonomi og administrative 
kapasitet til å drifte.

STRATEGISKE VALG FOR
DNT DRAMMEN OG OMEGN
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DNTD GJENNOMFØRER AKTIVITETER 

OG ARRANGEMENTER SOM BIDRAR 

TIL Å GI GODE NATUROPPLEVELSER.

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
•  DNTD gjennomfører aktiviteter og arrangementer 

som bidrar til å gi gode naturopplevelser.

•  DNTD tilbyr friluftsaktiviteter til skoler, gjerne i samar-
beid med andre organisasjoner.

•  DNTD tilbyr aktiviteter skreddersydd for utvalgte 
målgrupper eller for å tjene DNTDs egne mål, for 
eksempel innen inkludering.

•  HMS og sikkerhet vektlegges tungt i aktivitetsplanleg-
ging og -gjennomføring.

KOMMUNIKASJON

DNTD skal være
• en synlig organisasjon i samfunnet

•  den fremste regionale eksperten på friluftsliv

Kommunikasjonsarbeidet skal
• støtte og forsterke målene i strategien

•  bidra til å skaffe flere medlemmer og engasjere 
medlemmene

•  synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av 
foreningens arbeid

•  DNTD tilpasser kommunikasjonen til ulike målgrup-
per.

•  Kommunikasjonsarbeidet baseres på eget årshjul og 
handlingsplan.

•  DNTD skal bruke et godt og enkelt språk i kommuni-
kasjonen.

TRYGG ØKONOMI
•  Den økonomiske risikoen skal håndteres ved at fore-

ningens likvide egenkapital minst skal tilsvare et halvt 
års lønnskostnader.

•  Ved forvaltningen av foreningens egenkapital skal lav 
risiko tillegges betydelig vekt.

STYRE OG ADMINISTRASJON
•  Styret behandler strategiske og prinsipielle spørsmål 

for DNTDs utvikling og aktiviteter.

• DNTD har en administrasjon tilpasset oppgavene.

•  Administrasjonen har fleksibilitet til å initiere utvikling-
sprosjekter med ekstern finansiering.

• Administrativ leder har klare fullmakter.

ORGANISASJON I UTVIKLING
•  DNTD skal kontinuerlig vurdere og ta i bruk digitale 

hjelpemidler innen administrative systemer og kom-
munikasjon.

•  DNTD skal utvikle seg minst i takt med veksten i DNT-
familien målt i antall medlemmer, aktiviteter, hytter 
og prosjekter.

•  DNTD støtter lokale initiativ med å etablere lokale 
turgrupper, turlag og Barnas Turlag.

•  DNTD er positiv til samarbeid med andre DNT-fore-
ninger, både på ad hoc og prosjektbasis. DNTD er 
åpen til å drøfte strukturelle endringer innen DNT i 
regionen.

•  DNTD ser samarbeid/partnerskap med andre frivil-
lige organisasjoner, med offentlig sektor og næringsliv 
som viktig for å nå foreningens mål.




