
ÅRSMELDING DNT ODAL 2020 - Unggruppa 

 

GRUPPAS SAMMENSETNING: 
Leder: Mari Toftegaard 
Medlemmer: Marthe Emilie Rustad, Maren Trøftbråten, Vilde Jernberg 
 
MØTER OG SAKER: 
Det har vært avholdt to møter i unggruppa. Det første var et teamsmøte med unggruppa og leder og 
nestleder for styret i DNT Odal. Der pratet vi sammen om tanker rundt drift av Unggruppa. Gruppa 
hadde ligget nede en stund, så styret mente vi kunne begynne forsiktig og prøve oss frem med noen 
aktiviteter i løpet av året. Det ble snakket litt om erfaringer fra tidligere og at det i perioder hadde 
vært løst med å legge opp til turer for ungdom og «ungdommelige voksne». Det ble også pratet om 
det enkle friluftsliv og nærturer som like verdifullt som de mer ekstreme langturene. Utfordringen er 
å finne noe som fenger ungdommen og å få de med seg ut på tur. 
 
På neste møte bestemte unggruppa seg for å ha fokus på 2021 og prøve å få i gang aktivitet det året. 
Det ble planlagt litt ulike turer for 2021 og vi fordelte ansvaret oss imellom etter interesseområder. 
Vi prøvde å finne en balanse mellom nærtur og turer lenger unna med overnatting og reise. Vi la opp 
til orrleik på Gjeddevatnet, leirdueskyting i Mo, Ridehelg i Folldal og langhelg i Lofoten med surfing 
og fjelltur. 
 
På grunn av koronasituasjonen, sykdom og mye jobbing, har det meste blitt avlyst. Leder måtte be 
om pause pga. stor arbeidsbelastning i ordinær jobb og ingen av de andre i gruppa ønsket å gå inn 
som leder for unggruppa. Etter diskusjon med hovedstyret, ble vi enige om å legge ting litt på vent. 
 
TILSTELNINGER OG AKTIVITETER: 
Det var ingen aktiviteter i regi av DNT Ung i 2020. Gruppa brukte tida på å planlegge aktiviteter for 
2021.  

 
BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER: 
DNT Ung har ikke brukt noen penger 
 
HVA VI HAR LYKTES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT: 

• Velge ut varierte turer  
• Starte planleggingsprosessen rundt hva som trengs for å arrangere turer 

 
HVA VI KAN BLI BEDRE PÅ (oppgaver å jobbe videre med): 

• Få med ungdommer som vil ta turlederkurs  
• Bygge opp en liten gjeng som trives sammen på tur og få med flere etterhvert 

 
 
 
Mari Toftegaard 


