
DNT UNG

DNT ung vil bidra til et tilgjengelig, allsidig friluftsliv, og 

gi opplevelser som skaper livslang aktivitetsglede. 

Aktiviteter skal være tilrettelagt på naturens premisser, 

ikke-motoriserte og basert på egne krefter. DNT ung vil 

verne om naturen, både for naturens del, og for 

fremtidige generasjoners mulighet til å drive friluftsliv.

Foto: Claire Kvalheim Kieffer

HANDLINGSPLAN

2019-2023



For å nå målene krever det stor innsats og et 
godt kontinuerlig samarbeid mellom DNT 
sentralt og DNT ung- gruppene 
i medlemsforeningene. DNT sentralt har et 
overordnet ansvar for utvikling av 
ungdomstilbudet, samt å legge til rette for at 
medlemsforeningene har kunnskap, midler 
og mulighet til å bygge opp ungdomstilbudet 
i organisasjonen. Medlemsforeningene må 
bidra med lokal profilering, kursing 
og organisering av tilbudet.

Handlingsplanen for DNT ung for perioden 2019-2023 er utarbeidet i 
henhold til DNTs veivalgsdokument "Et rikt liv med enkle midler". 
Handlingsplanen gjenspeiler målene i strategidokumentet, og 
tematikken følger DNTs veivalgsreise. En del av målene og tiltakene i 
strategien berører ikke DNT ung sitt arbeid, og er derfor ikke en del 
av denne planen.

Dette er en overordnet femårsplan for hele 
DNT ung, men det er viktig at prioriteringene 
i den enkelte medlemsforening tilpasses 
egen profil, geografi, ambisjon og størrelse 
på ungdomsgruppene. Det forventes ikke at 
alle skal gjøre alt, men at alle skal gjøre noe, 
og at vi sammen skal jobbe for å nå målene i 
planen.

I DNTs veivalgsreise beskrives 
satsingsområdene for hvert enkelt år 
i veivalgsperioden. Vi mener 
handlingsplanen tar høyde for hvordan DNT 
ung kan kobles på hver enkelt av disse. Det 
er likevel viktig at det hvert år utarbeides 
egne handlingsplaner med årlige 
prioriteringer både sentralt og lokalt.

Et rikt liv med enkle midler

DNTs veivalgsreise



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS

Prioritere aktiviteter 
som gir økt 
kunnskap om friluftsliv 
og bidrar til 
egenorganisert aktivitet 
i alle naturområder

Utvikle eksisterende og nye arenaer 
som styrker egenaktivitet og 
kompetanse

Arrangere ferskingkurs for ungdom hvert år
Gjennomføre minst en lokal dagstur hvert år
Utvikle nye konsepter og nye langturer slik som Massiv og SAGA

DNT ung lokalt
DNT ung lokalt
DNT ung lokalt

Videreutvikle samarbeid med 
barnehager, skoler, offentlige instanser 
og utdanningsinstitusjoner

Være til stede på skole- og studiestart med informasjonsstand, 
foredrag, invitasjon til tur, kurs eller lignende

DNT ung lokalt

DNT ung sentralt

Aktivitetstilbudet skal 
være inkluderende for 
alle alders- og 
samfunnsgrupper

Prioritere aktiviteter for barn, unge og 
familier for å inkludere flere

Arrangere fellesturer for DNT ung og de eldste i Barnas Turlag
Variere turer både etter type, vanskelighetsgrad og alder
Tilrettelegge for regelmessige aktiviteter på faste steder/ 
møteplasser
Samle tips til aktiviteter tilpasset DNT ung sin målgruppe 
(nettbasert)

DNT ung lokalt
DNT ung lokalt
DNT ung lokalt

DNT ung sentralt

Legge til rette for utlån av friluftsutstyr Samarbeide med og informere om BUA (eller tilsvarende 
ordninger) om utstyrsutlån
Informere om mulighetene for å låne utstyr på nettsider og ved 
påmelding til aktiviteter og turer

DNT ung sentralt og 
lokalt
DNT ung lokalt

Videreutvikle tilbud og tilpasninger for 
folk med funksjonsnedsettelser

Samarbeide med DNT tilrettelagt der det er naturlig DNT ung sentralt og 
lokalt

Styrke arbeidet med 
aktiviteter for barn og 
ungdom

Opprettholde et variert og rimelig tilbud 
for medlemmer mellom 13 og 26 år

Opprettholde lave priser på medlemskap, overnattinger og 
aktiviteter med særlig fokus på studenter
Utvikle og tilby nye typer aktiviteter

DNT ung sentralt

DNT ung lokalt

Utvikle egen handlingsplan for DNT sitt 
ungdomstilbud

Utarbeide og vedta Handlingsplan for DNT ung DNT ung sentralt

Vi skal bidra til at flere gjennomfører friluftslivsaktiviteter, også på egen hånd. MÅL:



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS
Vi skal ha best 
kompetanse på 
sporløs ferdsel og 
sikkerhet i naturen, 
både i høyfjellet og i 
nærområdene

Styrke kompetansen til 
turledere, instruktører og andre 
frivillige

Arrangere årlig turledersamlinger for ungdom
Sørge for god rekruttering av turledere ved å arrangere grunnleggende 
turlederkurs lokalt eller regionalt hvert år
Jobbe for at det skal arrangeres sommer- og vinterturlederkurs for 
ungdom flere steder i landet hvert år

DNT ung sentralt
DNT ung lokalt

DNT ung lokalt

Opprette sikkerhetsutvalg og 
videreutvikle handlingsplan for 
sikkerhetsarbeid

DNT ung skal være representert i sikkerhetsutvalget DNT ung sentralt

Videreføre kommunikasjon om 
fjellvett og turvett

Kommunisere fjellvettreglene i DNT ung sine egne kanaler DNT ung sentralt

Styrke aktiviteter 
knyttet til vann og 
kyst

Lage en handlingsplan for 
kystfriluftsliv innen utløp av 
2019

Bidra i arbeidet med utarbeiding av handlingsplan for kyst DNT ung sentralt

Styrke og synliggjøre arbeidet 
med kystleden og kystledhytter

Sette opp flere turer ved kyst og vann med tilhørende aktiviteter DNT ung lokalt

Vi skal være en premissleverandør for både organisert og uorganisert ferdsel med 
kroppen som motor i alle naturområder.

MÅL:



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS
Synliggjøre og styrke 
deler av tilbudet som 
er lite brukt

Styrke kommunikasjonen av turtilbud 
i områder som tåler mer bruk

Legge fellesturer til hytter og områder som er lite brukt, men som 
likevel er attraktive turmål

DNT ung lokalt

Opprettholde posisjonen som Norges viktigste tilrettelegger for turaktivitet.MÅL:

Foto: Knut Trim



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS

Øke oppslutning om å 
bevare viktige natur- og 
friluftsområder

Jobbe politisk for å:
Bevare natur- og 
kulturlandskap

Ta standpunkt i politiske saker om angår DNT ung
Samarbeide med andre relevante ungdomsorganisasjoner

DNT ung sentralt
DNT ung sentralt

Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag og at myndighetene 
prioriterer natur- og friluftslivsinteressene.

MÅL:

Foto: Andreas Martinson Pedersen



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS
Prioritere drift som tar 
vare på klima og miljø

Basere turer og 
arrangementer på mest 
mulig grønn transport

Legge til rette for samkjøring og kollektivtransport på turer og arrangement
Arrangere flere dagsturer/ nærturer basert på kollektivtransport

DNT ung lokalt

DNT ung lokalt

Gjøre det lettere for 
ungdom å ta klimavennlige 
valg

Jobbe for at alle DNTs butikker har bruktstativ
Ha informasjon om reparasjon av klær og utstyr i våre kanaler
Være representert i DNTs naturvernutvalg
Jobbe etter Miljøvettreglene i alt DNT ung-arbeid, og påvirke hele DNT til å 
bli mer miljøvennlig
Utvikle nye tiltak for å følge opp miljøvettarbeidet, deriblant finne 
nye miljøvett-aktiviteter som kan brukes på festivaler og i lokale DNT ung-
grupper
Tilgjengeliggjøre brukt friluftsutstyr ved å samarbeide med Tise og jevnlig 
oppdatere "DNT ung anbefaler"-listen i appen
Arrangere Grønn onsdag og Grønn fredag årlig
Samarbeide med DNT fjellsport for å løfte Grønn onsdag og Grønn fredag ut i 
fjellsportgruppene
Gjøre det lettere for medlemmer å kjøpe brukt ved å oppfordre egen 
DNT-butikk til å opprette og drive bruktstativ
Arrangere reparasjonsworkshops for klær og utstyr

DNT ung sentralt
DNT ung sentralt
DNT ung sentralt
DNT ung sentralt

DNT ung sentralt

DNT ung sentralt

DNT ung sentralt og 
lokalt
DNT ung og DNT 
fjellsport

DNT ung lokalt

DNT ung lokalt

Gå foran som et godt eksempel ved å drive på en miljø- og klimavennlig måte og 
inspirere medlemmer til å ta miljø- og klimavennlige valg.

MÅL:



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS

Prioritere arbeid som 
styrker vår kulturarv

Bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter 
evne og hensynsfull ferdsel i naturen

Utdanne turledere som har fokus på opplæring av 
deltakerne og det å styrke egenkompetansen
Ha fokus på sporløs ferdsel på turer og arrangement

DNT ung lokalt

DNT ung lokalt

Forvalte DNTs materielle og immaterielle kulturarv slik at historie, kulturminner 
og friluftslivstradisjonen ivaretas.

MÅL:

Foto: Marius Dalseg Sætre



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS

Tilbudet skal 
reflektere DNTs
verdier

Måle jevnlig medlemmers oppfatning av 
samsvaret mellom vårt tilbud og verdier

Gjennomføre medlemsundersøkelse/ kartlegging av medlemmer 
13-26 år

DNT ung sentralt

Styrke vår rolle 
som inkluderende 
organisasjon og 
jobbe for å utjevne 
forskjeller i 
friluftslivet

Prioritere tiltak som gjør at DNT i større 
grad speiler 
befolkningssammensetningen (alder, 
kjønn, etnisitet, funksjonsevne) blant 
medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og 
ansatte

Rekruttere flerkulturelle både som medlemmer, frivillige og 
tillitsvalgte gjennom dialog og samarbeid med relevante 
organisasjoner og institusjoner
Invitere nye grupper til deltakelse spesielt på nærturer

DNT ung sentralt og 
lokalt

DNT ung lokalt

DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS

Motivere og 
engasjere 
medlemmer, 
frivillige, 
tillitsvalgte og 
ansatte

Kurse/utdanne frivillige Opprette dugnadsgrupper for ungdom
Jobbe for at alle medlemsforeninger har en fast 
ungdomsrepresentant i styret i egen medlemsforening

DNT ung lokalt
DNT ung lokalt

DNTs verdier skal prege hele organisasjonens arbeid.

Ruste organisasjonen for forsvarlig vekst ved å utvikle menneskene.

MÅL:

MÅL:



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS
Styrke DNT-
felleskapet

Videreutvikle gode måter 
å kommunisere, 
samhandle og utveksle 
erfaringer

Arrangere nasjonal møteplass for ansatte og frivillige i DNT ung årlig
Sørge for god informasjon og veiledning ved oppstart av nye DNT ung- grupper
Bedre kommunikasjonen mellom regionale grupper og regionalt ansvarlige
Finne gode samarbeidsmåter mellom de ulike medlemsforeningene/ DNT ung-
gruppene

DNT ung sentralt

DNT ung sentralt

DNT ung lokalt

DNT ung lokalt

Samarbeidet mellom DNT 
ung og DNT fjellsport skal 
styrkes

DNT ung og DNT fjellsport skal identifisere naturlige arenaer for samarbeid
DNT ung og DNT fjellsport skal legge til rette for instruktørutdanning for 
medlemmer under 26 år

DNT ung og DNT 
fjellsport

DNT ung og DNT 
fjellsport

Vi skal oppleves som en samlet organisasjon for både medlemmer, tillitsvalgte, 
frivillige og ansatte.

MÅL:

Foto: Marius Dalseg Sætre



DELMÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR LOKALE TILTAK STATUS

Øke 
medlemsoppslutningen blant 
alle aldersgrupper

Prioritere tiltak som gir best effekt for 
rekruttering av nye medlemmer

Utvikle og tilgjengeliggjøre nødvendig DNT ung 
markedsmateriell som bannere, beachflagg o.l. til 
bruk på skoler og studiesteder.

DNT sentralt

Systematisk analysere hvilke tiltak som gir 
best effekt

Høring på hvilke SoMe-kanaler vi skal prioritere; FB, 
Snap, Insta, You Tube

DNT sentralt

Prioritere lojalitetsbyggende 
aktiviteter

Systematisk oppfølging og tilpasning av 
kommunikasjon til det enkelte medlem

Voksne medlemmer med barn fra 12-18 år skal 
informeres om DNT ung sitt tilbud, for eksempel via 
e-post, nyhetsbrev osv.

DNT ung sentralt og 
lokalt

Produsere engasjerende og lojalitetsbyggende 
innhold i våre kanaler

Vise større mangfold i bilder og videoer slik at folk ikke 
kun får inntrykk av at man må være flink, sprek og ha 
bra utstyr for å dra på tur

DNT ung sentralt 
og lokalt

Kommunisere gleden ved 
friluftsliv og synliggjøre vårt 
tilbud til flere

Gi turinspirasjon, informasjon og kunnskap 
gjennom et godt samspill mellom egne 
kanaler, nyhetsmedier og sosiale medier

Gjennomføre årlig medietrening for DNT ung sine 
talspersoner
Ha økt fokus på og bevisst bruk av sosiale medier

DNT ung sentralt

DNT ung sentralt 
og lokalt

Vi skal inspirere flere til å delta i friluftslivet.MÅL:


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11

