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Årsberetning DNT fjellsport Oslo 2019 

Ved DNT Fjellsport Oslo styre 

 

Brekurs i Jotunheimen. Foto: Tor Berge 
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Innledning      
DNT fjellsport Oslo skaper aktiviteter for fjellsportinteresserte i alle aldre i Oslo og Akershus. 

Aktivitetene finner sted både i Oslo sentrum, på fjorden, i marka og på fjellet. DNT fjellsport Oslo er 

en av Norges største arrangører av kurs innen klatring, bre, tinderangling, isklatring, bratt skikjøring 

og skred. Tilbudet består også av krevende fellesturer i fjellet med turledere innenfor aktiviteter som 

topptur, klatring og bre. Målet er å skape et miljø blant fjellsportinteresserte i Oslo gjennom å 

arrangere turer og kurs som gir både kunnskap, erfaring og selvtillit på friluftsliv, samt at det kan 

være en god arena for nye vennskap. Vi har sterkt fokus på det sosiale og turfellesskapet, samt å 

inspirere folk til å drive friluftsliv på egenhånd.  

 

Styrets arbeid 
Styrets hovedoppgaver er å følge opp organisasjonens strategi og økonomi, og ut ifra dette gjøre 

prioriteringer for satsinger som utvikling av frivillighet, aktivitetstilbud og nye prosjekter. DNT 

fjellsport Oslo har i 2019 hatt 7 styremøter, ett styreseminar og gjennomført ett årsmøte. Styret har 

bestått av seks medlemmer. Styrets kjønnssammensetning har vært to kvinner og fire menn. 

DNT fjellsport Oslos styre, valgt ved årsmøte 21. mars 2019 

Paul Kristian Bugge-Asperheim  Styreleder  

Bente Longva    Styremedlem  

Sigurd Sande    Styremedlem 

Stian Hovi    Styremedlem  

Kristian Sørum    Styremedlem   

Siv Bøyum    Styremedlem  

 

Økonomi 
Alle som er medlem av DNT Oslo blir også definert som medlemmer av DNT fjellsport Oslo rent 

organisatorisk, da dette tilbudet ses på som en interessegruppe. DNT fjellsport Oslo mottar derfor 

ikke egne kontigentinntekter basert på medlemstallene. Økonomien kan derfor ikke ses på som 

uavhengig, og styres til sist av den helhetlige økonomien i DNT Oslo.  

DNT fjellsport Oslo har likevel mulighet til å skaffe midler til sitt tilbud fra egne støtteordninger, og 

det er disse som per i dag er basisen for økonomien i organisasjonen. Den viktigste bidragsyteren i 

dette tilfellet er aktivitetsmidler fra Bjørstad stiftelse. Dette er en årlig søknad og rapportering som 

baserer seg på styrets ønsker og prioriteringer av aktiviteten i løpet av et år.  

I tillegg har man mulighet til å søke støtte for gjennomføring av kurs fra Studieforbundet. Dette 

gjelder de aller fleste kurs vi har på våre programmer. Det eneste unntaket er instruktørkursene våre 

innenfor klatring, bre og skred som er knyttet opp mot NF-standarden. Her søker vi isteden støtte fra 

DNT fjellsport sentralt for hvert kurs vi har gjennomført.  



   
 
 

DNT Fjellsport Oslos årsberetning 2019 3 

De siste årene har vi også etablert et tettere samarbeid med DNT ung Oslo for å sørge for å 

rekruttere flere unge deltakere til fjellsportaktiviteter, turer og kurs. DNT ung Oslo mottar støtte fra 

Frifond basert på sitt aktivitetsnivå, og kan rapportere på deltakere på våre aktiviteter også, så lenge 

de er mellom 16-26 år. Vi får derfor overført en del av støttemidlene deres fra Frifond når vi tilbyr 

rimeligere priser til ungdom på våre turer og kurs. Dette gjør oss i stand til å opprettholde et 

rimeligere og mer variert tilbud for deler av aldersmålgruppen til vårt tilbud.  

De nevnte støttemidlene utgjør til sammen den økonomiske rammen DNT fjellsport Oslo disponerer 

for å drive og utvikle sitt tilbud og frivilligheten knyttet til styret, kurs- og instruktørkomiteen, 

turledere, instruktører og annen frivillighet. 

 

Fellesturer 
Fellesturer i fjellet har siden oppstarten av DNT Oslo vært bærebjelken i vårt tilbud. I 2019 arrangerte 

DNT fjellsport Oslo 16 fellesturer i fjellet med totalt 195 deltakere fordelt på sommer- og 

vinterprogrammet. Turene er populære og rimelig prisede. Det tradisjonelle turprogrammet med 

fellesturer i fjellet har levert noe dårligere resultater i år enn tidligere år. Vi har dessverre måtte 

avlyse noen turer, og dette har enten vært på bakgrunn av manglende turledere eller for få 

deltakere. Som en følge av dette ser vi potensiale for å utdanne enda flere fjellsportinteresserte 

turledere og instruktører som er villige til å jobbe frivillig. På samme tid ønsker vi i større grad å 

involvere turledere og instruktører i planleggingen av nye turer som har fjellsportpreg. Dette vil 

fokuseres på til neste år, og vi vil forhåpentligvis se flere tøffe turer på programmet. Vi ser også 

forbedringspotensiale til å være enda mer synlige for målgruppen vår, og sørge for at de får vite om 

alle de bra turene og aktivitetene vi har.  

Turene som ble gjennomført var gjerne fullbooket eller i alle fall tett opptil. Det var mange 

nytenkende turer som ikke har vært arrangert tidligere, samt noen skikkelige klassikere. På vinteren 

var toppturer meget populært og vi gjennomførte «To trygge toppturer på Gjendesheim, 

«International Randonee Weekend», «Toppturhelg i Sogndal og i Romsdalen». Klassikerne «Josten på 

langs», «Hallingskarvet på langs» og «Snøhetta på fjellski» gikk også bra, tross uvær og at gruppen 

ble værfast på Reinheim på sistnevnte.  

På sommer/høsthalvåret ble det dessverre noen flere avlysninger. Toppturer og tinderangling viste 

seg fortsatt populært og både «2000-metere i Jotunheimen» og «Tinderangling ved Gjendebu» ble 

gjennomført med gode påmeldinger.  
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Kurs 

Arrangeringen av kurs har i mange år vært styrken til DNT fjellsport Oslo. Vi har en stor bredde 

innenfor kurstilbudet som omfatter alle disipliner innen ski, skred, klatring og bre. Vi har dyktige 

instruktører, samt gode og trygge rammer innenfor NF. 

I 2019 ble det arrangert og gjennomført 38 kurs med totalt 266 deltakere. På vinterstid var det flere 

skredkurs, isklatrekurs, skikurs og toppturkurs. I tillegg holdt vi instruktørkursene metode- og 

veilederkurs skred. På sommeren ble det arrangert flere ulike typer brekurs, fjellsportkurs 1 og 2, 

klatrekurs for nybegynnere, naturlig sikring og videregående, samt kameratredningskurs. I tillegg 

holdt vi instruktørkursene metodekurs klatring, veilederkurs klatring høyfjell og veilederkurs bre. 

Dette tilbudet er en viktig rekrutteringsarena for vår målgruppe, men det er også viktig for tilførselen 

av nye instruktører til vårt miljø. Det er også en god mulighet for turledere eller frivillige tilknyttet oss 

til å øke sin egen kompetansebase.  

Kompetanseheving blant turledere, frivillige og instruktører er viktig for oss i DNT fjellsport Oslo. 

Dette er noe vi vil jobbe mer med fremover og satse mer på. Målet er at alle som er aktive i 

organisasjonen kan søke om tilskudd til eller refusjon av relevante kompetansehevende kurs. Dette 

kan være av stor betydning for organisasjonen av flere grunner. Først og fremst betyr det at våre 

menneskelige ressurser har den faglige kompetansen det kreves for å utføre oppgavene og skape et 

trygt miljø for deltakerne på aktivitetene våre. Dernest innebærer det at de frivillige føler seg 

verdsatt og ivaretatt. Igjen kan dette bety større lojalitet og en mer solid base av frivillige, 

instruktører og turledere. I år som i har det i hovedsak blitt gitt støtte til kurs i fjellmedisin, buldring 

og kompetansehevende samlinger. I tillegg får turledere refundert utgifter til sin utdanning etter 

hvert som de leder turer for DNT fjellsport Oslo.  

 

Engasjerte frivillige og populære hverdagsaktiviteter 
DNT fjellsport Oslo ønsker også å være en mer relevant aktør i nærområdet og hverdagen til 

fjellsportinteresserte. Muligheten vi har fått gjennom satsningen på Friluftshuset sentralt i Oslo gjør 

at vi kan jobbe mot et bedre miljø for fjellsportinteresserte som kan treffes oftere enn hvis man kun 

reiser til fjells på tur eller kurs.  

Et av de nyere tilbudene vi har etablert er derfor Fjellsportkveld på Friluftshuset. Dette er sosiale og 

gjerne faglige samlinger en gang i måneden hvor det legges til rette for inspirasjon til 

fjellsportaktivitet enten i form av et foredrag eller workshops. I løpet av året har det blitt arrangert 

10 fjellsportkvelder med totalt 290 deltakere. Et veldig populært tilbud som vi vil satse videre på i 

årene som kommer.  

Et mer etablert tilbud som fortsatt er populært er Klatreduggis på Klatreverket. Dette er hovedsakelig 

et innendørs tilbud på mandager. I 2019 arrangerte vi 22 samlinger i løpet av året. I tillegg hadde vi 

to samlinger på henholdsvis Hauktjern og Nedre sydstup på Kolsås, samt to turer til Hankø med 

overnatting i telt. Fordelt på alle disse aktivitetene hadde vi 197 deltakere og frivillige som til 

sammen la ned 188 timer frivillig arbeid.  
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DNT fjellsport Oslos turledere, instruktører eller frivillige har i tillegg til de allerede nevnte 

aktivitetene bidratt med aktivitetstilbud og engasjement i Kurs- og instruktørkomiteen, 

instruktørsamling, Fjellfilmfestivalen og Vinjerock.  

 

Statistikk 2019 

 

Turer, aktiviteter og kurs 
 Turer Kurs Åpne 

arrangementer 
Totalt 

Antall 
arrangementer 

16 38 38 92 

Antall deltakere 195 266 534 995 

Antall 
deltakerdager 

370 1025 534 1929 

 

Dugnad og instruktør 
 Styre- og 

komiteearbeid 
Turleder/Instruktør Åpne 

arrangementer 
Totalt 

Antall 
aktiviteter/dugnader 

19 54 10 83 

Antall deltakere 94 94 20 208 

Antall timer 376 3008 80 3464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


