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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.  

 

Året 2020 ble preget av restriksjoner knyttet til smittevern. Dette påvirket både hvilke aktiviteter vi 

kunne gjennomføre og hvordan de kunne gjennomføres. I tillegg ble kapasiteten til administrasjonen 

kraftig redusert som igjen påvirket mengden aktiviteter vi fikk gjennomført. Vi har forsøkt å 

opprettholde aktivitetsnivået så langt det lot seg gjøre, og har sett det som en viktig oppgave å kunne 

tilby aktiviteter gjennom et krevende år for alle. 

 

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 2020 hatt 9 styremøter og gjennomført ett årsmøte. 

Når koronasituasjonen inntraff, gjennomførte styret i tillegg en del ad hoc-møter for å håndtere 

situasjonen. Blant annet handlet dette om å få gjennomført årsmøte. Årsmøtet var opprinnelig 

planlagt fysisk på Sørenga 23. mars. Dette ble utsatt og gjennomført digitalt 6. mai.  

En annen følge av situasjonen som inntraff 12. mars, fikk administrasjonen redusert kapasitet. Våren 

2020 trådte derfor styret inn og bisto administrasjonen med å få gjennomført så store deler av 

sommerprogrammet som mulig. I dette arbeidet bisto styret også med en del av det som ligger i KIK 

sin funksjon. Konkret hadde styret møter hver 14. dag fra midten av mai og ut juni. 

Styret deltok i nasjonal smitteverngruppe i DNT for fjellsportaktiviteter. 

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

menn.  

DNT fjellsport Oslos styre, valgt ved årsmøte 6. mai 2020 

Bente Longva                               Styreleder  

Paul Kristian Bugge-Asperheim  Styremedlem  

Maria Bratteli    Styremedlem 

Stian Hovi    Styremedlem  

Elling Nygaard    Styremedlem   

Siv Bøyum    Styremedlem  
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Kurs- og instruktørkomiteens arbeid 
Kurs- og instruktørkomiteen (KIK) er en viktig komite under styret i DNT fjellsport Oslo. Komiteen skal 

inneha den nødvendige kompetansen for at fjellsport i Oslo skal kunne gjennomføre kurs og føringer 

på en sikker måte. Komiteen jobber blant annet med å utarbeide kursprogram, og godkjenne/tildele 

instruktører til oppdrag som er i tråd med krav og retningslinjer spesifisert av Norsk Fjellsportforum. 

Komiteen skal også påse at metodesett og kursrammer blir fulgt på kurs og føringer. 

I 2020 gjennomførte komiteen 2 møter på vinteren. På grunn av koronasituasjonen og endringer i 

komiteen, ble komiteens arbeid tatt opp igjen først på høsten. Da ble det gjennomført 3 møter. I 

tillegg har komiteen hatt bilaterale møter knyttet til vinterprogrammet og jobbet med HMS-rapport i 

forbindelse med ulykke på bre som skjedde på en tur i DNT-regi. 

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 kontingentinntekter 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 instruktørkurs gjennomført.  

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 denne aldersmålgruppen. 

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 2020 planla 

DNT fjellsport Oslo 28 fellesturer i fjellet og i Marka. Dessverre ble veldig mange av disse turene 
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avlyst grunnet koronapandemien. Totalt fikk vi gjennomført 14 turer med totalt 135 deltakere fordelt 

på sommer- og vinterprogrammet. Turene er populære og rimelig priset. Vi ser fortsatt et uløst 

potensial for å utdanne enda flere fjellsportinteresserte turledere og instruktører som er villige til å 

delta i frivillige fjellsport-aktiviteter. På samme tid ønsker vi i større grad å involvere turledere og 

instruktører i planleggingen av nye turer med fjellsportprofil. Dette vil være vårt fokus i løpet av det 

kommende året, og vi vil forhåpentligvis se flere tøffe turer på programmet. Vi ser også muligheter til 

å være enda mer synlige for målgruppen vår, og sørge for at de får vite om alle de bra turene og 

aktivitetene vi tilbyr medlemmene. 

Turene som ble gjennomført var gjerne fullbooket eller nær fullbooket. Det var mange nytenkende 

turer som ikke har vært arrangert tidligere, samt noen skikkelige klassikere. På vinteren rakk vi kun å 

gjennomføre flere Skiduggis samt «International Randonee Weekend» før hele landet stengte ned. Vi 

fikk ikke åpnet opp igjen før sommeren var i anmarsj, men da ble mange nye frivilligdrevne turer 

gjennomført. Blant disse var «Traverser i Rondane», «Kajakk og fjell – Toppturer fra Torfinnsbu» og 

«Fjellkirke og bretur i Breheimen» gode innslag. 

 

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 2020 ble det planlagt 24 kurs. Dessverre ble også mange kurs avlyst grunnet koronapandemien. 

Totalt ble det gjennomført 10 kurs med totalt 85 deltakere. På vinterstid rakk vi kun å gjennomføre 

et par skredkurs og instruktørkursene metode- og veilederkurs skred. På sommeren ble brekurs, 

fjellsportkurs 1, klatrekurs for nybegynnere og naturlig sikringskurs arrangert. 

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 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.  
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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 nå etablerte tilbudene vi har er Fjellsportkveldene 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 2 fjellsportkvelder i 

Friluftshuset, og 4 utendørs arrangement som erstatning for fjellsportkveldene. Totalt har 240 

medlemmer deltatt. Dette er normalt et veldig populært tilbud som vi vil satse videre på i årene som 

kommer, men grunnet sterke restriksjoner i Oslo i løpet av året har det dessverre blitt en endring i 

dette tilbudet.  

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

innendørs tilbud på mandager. I 2020 arrangerte vi 10 samlinger fra januar til mars på Klatreverket. 

For resten av året har dette tilbudet ikke vært gjennomført pga koronasituasjonen. Fordelt på alle 

disse aktivitetene hadde vi 98 deltakere, med 3-4 frivillige på hver duggis. 

I tillegg ble det gjennomført 1 klatresamling på Hankø i september, med 2 frivillige og 19 deltagere. 

Hver høst inviterer styret til samling på en av DNTs hytter i Nordmarka. Her blir alle frivillige, 

instruktører og administrasjonen invitert. Målet er å bygge miljø og diskutere aktuelle tema innen 

fjellsport. I år ble dette planlagt på Mustadkroken 7.-8. november. Dessverre ble dette først utsatt og 

senere avlyst pga smittesituasjonen. 

26. august ble det gjennomført en turledersamling i Friluftshuset. Hensikten var å planlegge turer for 

vinteren 2021. 

DNT fjellsport Oslos turledere, instruktører eller frivillige har i tillegg til de allerede nevnte 

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

Kik har gjennomført ca 5 møter høsten, 2 før korona og 3 på høsten. 

 

Statistikk 2020 

 

Turer, aktiviteter og kurs 
 Turer Kurs Åpne 

arrangementer 
Totalt 

Antall 
arrangementer 

14 10 13 37 

Antall deltakere 135 85 157 377 
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Antall 
deltakerdager 

405 255 157 817 

 

Dugnad og instruktør 
 Styre- og 

komiteearbeid 
Turleder/Instruktør Åpne 

arrangementer 
Totalt 

Antall 
aktiviteter/dugnader 

14 15 13 42 

Antall deltakere 96 30 157 283 

Antall timer 288 480 718 1486 

 

 


