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Einar Skage Andersen
Under fjorårets årsmøte valgte Einar Skage Andersen å ikke ta gjenvalg.
Han ble takket av som leder av Bærum Turlag, et verv han hadde hatt i 8 år
etter at han var med å stifte turlaget i 2011. Dette medførte på ingen måte at
han sluttet å arbeide for turlaget. Han ble en viktig mentor for det nye styret
– i særdeleshet for den nye styrelederen. Han fortsatte med sitt iherdige
“lobbyarbeid” mot kommunens politikere og han var, som alltid tidligere,
et oppkomme av ideer og forslag til videre utvikling av Bærum Turlag.
Det var ingen tvil om at Einar var syk og sterkt svekket, men hans indre
glød og ukuelige vilje var så tydelig at både han selv og vi rundt ham til tider
glemte dette. Vi regnet med at han alltid ville være der, som en pådriver
og inspirator for arbeidet med friluftsliv i Bærum.
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Men så døde han, 22. november 2019.
Det er et stort tap for Bærum Turlag å ha mistet en som ville så mye og
bidro så sterkt. Det er også en stor sorg for oss som fikk lov å være venner
med et så raust og positivt menneske som Einar. Han er savnet.
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1. Styrets rapport til årsmøtet
1.1. Styreleder har ordet
Bærum Turlag har i 2019 hatt et svært aktivt år, preget av endring og utvikling. Den triste
nyheten var at vi i november 2019 mistet vår mangeårige styreleder, Einar Skage Andersen.
Se eget minneord.
Til grunn for arbeidet i Bærum Turlag ligger en strategisk plan for perioden 2019–2022
(vedlegg) og partnerskapsavtalen med Bærum kommune. Vi ønsker å bli en enda bedre
leverandør av folkehelse i kommunen vår:

• På Nedre Gupu hadde vi sommeren 2019 formell åpning av den flotte lekeplassen ved ordfører
Lisbeth Hammer Krog. Dette ble kombinert med “Den store turdagen” og minst 1000 store og
små bæringer var med på dette arrangementet.
• Bærum Turlag fortsetter sitt gode samarbeid med Bull Ski & Kajakk.
• Bærum Turlag har i flere år fått leie lagerplass til tekniske utstyr, materiell og publikasjoner
på Store Stabekk gård. Lokalene skal pusses opp og vi må finne et nytt lager fra 1. september
2020. Arbeidet med å finne et nytt sted startet i 2019, men har foreløpig ikke gitt resultater.

• Vi har et stort tilbud av ledede markaturer, der vi stadig tilbyr nye turalternativer, samtidig
som populære “klassikere” videreføres.
• Barnas Turlag leverer et omfattende tilbud av korte og lengre turer, arrangementer og
aktiviteter til barn og barnefamilier. Her er det også lansert flere nye tilbud i 2019,
bl.a. “besteforeldreturer”.

John Hvidsten
(sign)

• DNT ung Bærum ble etablert tidlig i 2019 og har tilbudt et stort antall turer og aktiviteter i
løpet av året. Noe varierende oppslutning, da ungdommen i Bærum har et rikholdig tilbud
av idretts- og fritidsaktiviteter.
• Konseptet “Aktiv i 100” med formiddagsturer fra faste startpunkter til faste tider, er utvidet
med en ny gruppe. Denne starter i Sandvika sentrum hver onsdag kl. 11, med forholdsvis
korte turer i et rolig tempo. Dette tilbudet er spesielt rettet mot dem som har liten eller ingen
erfaring med den norske tradisjonen for “turgåing”.

FOTO: LIV FRØYSAA MOE

• For å utvide tilbudet av aktivitetsarenaer i kommunen er det lagt ned mye arbeid i å planlegge
et maritimt senter med vekt på padling i Bjørnsvika, nær Sandvika sentrum. Bærum Turlag
arbeider også med et nytt anneks ved Svartvannshytta, der det skal være anledning til å
overnatte med hund.
• Turlaget har utgitt bok om “Kulturminner i Vestmarka”. Den inneholder beskrivelser av et
stort antall kulturminner, samt kartutsnitt og turbeskrivelser som gir et godt grunnlag for å
planlegge korte og lange turer med spennende mål.
• Medlemstallet har økt og nådde 12 000 på slutten av 2019. Vi nærmer oss med dette vårt
langsiktige mål om å ha 10% av kommunens innbyggere som medlemmer. Da må vi ha over
13 000 medlemmer.

Byfesten i Sandvika.
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1.2. Organisasjon

1.4. Medlemmer

Styrets har hatt følgende sammensetning:
Leder: John Hvidsten
Styremedlemmer: Signe Riemer-Sørensen, Liv Frøysaa Moe, Sidsel Graff-Iversen,
Nils Mathisrud, Peter de Besche, Kåre Hinna.
Signe Riemer-Sørensen, Liv Frøysaa Moe og Nils Mathisrud er valgt fram til årsmøtet 2020.
De øvrige er på valg 2021. Styrets leder John Hvidsten sitter også i styret for DNT OO.

Ved utløpet av 2019 hadde Bærum Turlag passert 12 000 medlemmer og er det klart største av
12 lokallag tilknyttet DNT OO. Vårt langsiktige mål er å ha 10 % av innbyggerne i Bærum som
medlemmer. Da må vi opp i over 13 000 medlemmer.

Administrativ støtte:
Ellen Næsje er ansatt i aktivitetsavdelingen i DNT OO og var fram til 4. september 2019 utlånt til
Bærum Turlag for å yte administrativ bistand til turlagets arbeid. Fra denne datoen gikk hun over
i ny stilling i DNT OO. Vi takker Ellen for stor innsats til beste for Bærum Turlags vekst og utvikling.
DNT OO har rekruttert en ny medarbeider som på tilsvarende måte yter administrativ støtte
til turlaget. Hun heter Pernille Leivestad og startet i sin nye jobb 6. januar 2020.

Tabellen for dugnadsaktivitet nedenfor viser at det er utført totalt 7 091 timer dugnadsarbeid
i regi av Bærum Turlag i løpet av 2019. Av dette er 722 timer utført som styre- og komitearbeid,
1 988 timer er utført som feltarbeid (hyttetilsyn, stirydding mm), 2 706 timer er utført som
turledelse og instruksjon og 1 675 timer som diverse administrativt arbeid (planlegging,
skrivearbeid, markedsføring og etterarbeid).

1.5. Statistikk

Dugnad

1.3. Styremøter og prioriterte saker

Komite og
styrearbeid

Feltarbeid

Turledelse og
instruksjon

Div. adm., møter og
planlegging

Totalt

Styret har gjennomført 9 styremøter. Prioritert saker har vært:

Antall aktiviteter

24

245

217

107

593

• Organisasjonsarbeid for å få etablert selvstyrte grupper av frivillige. Dette har vært nødvendig
for å få spredd det frivillige arbeidet på flere personer. Det er viktig og nødvendig at vi klarer
å rekruttere flere frivillige hvis Bærum Turlag skal kunne ha en fortsatt vekst og utvikling.
Arbeidet må videreføres og styrkes i 2020.

Antall deltakere

82

676

394

175

1 327

722

1 988

2 706

1 675

7 091

• Utvikling av nye turkonsepter for ulike grupper turgåere, fra barn til seniorer

Turer, kurs og arrangementer
Tabellen nedenfor viser at vi har totalt 13 951 deltakerdager på turer, kurs og arrangementer.
De største bidragene til dette kommer fra registrerte turer til Kolsås (5 200), åpne arrangementer
(4 680), ledede turer for barn og ungdom (2 063) og ledede turer for voksne (1 561).

• Utvikling av nye arenaer for friluftsliv – maritimt senter i Bjørnsvika, nytt anneks på Svartvannshytta og øket aktivitet på Nedre Gupu (friluftsskole, ferskingkurs og undervisningstilbud
til skoleklasse).
• Samarbeidet med Bærum kommune og andre relevante organisasjoner, f.eks. Bærum Naturog Friluftsråd (BNF). Styret, ved styreleder har også vært representert i et utvalg nedsatt av
BNF, for å vurdere videre strategi og arbeidsform for denne organisasjonen.
• Deltakelse på befaringer og avgivelse av høringsuttalelser, bl.a. knyttet til forslag om ny
skiløype til Brunkollen, ny skogsvei gjennom Vestmarka, utbygging av sykehus i tilknytting
til Ila sikringsanstalt og videreføring av tursti langs Øverlandselva.
6
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Voksne

Barn
& familie

Ungdom

Åpne
arr.

Turpostturer

Medlemsmøter

Totalt

Turer

Kurs

Turer

Turer

Kurs

Antall

Turer

Antall

Antall

Aktiviteter

124

5

93

10

2

8

1

1

243

Deltakere

1 561

37

1 784

50

230

4 680

5 200

80

13 622

Deltakerdager

1 561

77

2 063

60

230

4 680

5 200

80

13 951

FOTO: NILS MATHISRUD

• Arbeid med boka om kulturminner i Vestmarka. Dette er et viktig arbeid for å bidra til å
opprettholde kunnskapen om kulturminner i våre nærområder og samtidig gi turgåerne tips
om interessante turmål de kan gå til på egen hånd.

Antall dugnadstimer

Nedre Gupu.
Bærum Turlag 2019
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1.6. Årsregnskap med kommentarer
RESULTATREGNSKAP

2019

2018

Inntekter

BALANSE

29 589

103 539

Arrangement /Aktiviteter

55 965

3 214

Kundefordringer

Offentlige tilskudd/ annet

542 319

410 743

Andre fordringer

Driftstilskudd DNT

520 000

401 104

Sponsorinntekt

2 000

1 147 873

920 600

Bank DNB
*

Kostnader

Sum Eiendeler

4 000

Arrangement

242 839

95 358

Lønn

380 080

431 607

Andre driftskostnader

456 311

338 236

1 079 230

865 201

1 445

1 124

619

3 278

69 469

53 245

282 059

12 009

963 751

708 476

Annen gjeld

Kommentarer til regnskap for 2019
Bærum Turlags regnskap for 2019 viser et overskudd på kr. 69 469. Egenkapitalen vår har
vokst tilsvarende og utgjør ved utløpet av året kr. 300 499. Overskuddet er marginalt høyere enn
året før, men det er ikke noe mål for turlaget å få et høyest mulig overskudd. Målet er å skape
mest mulig aktivitet innenfor de midlene vi klarer å framskaffe.
Statistikktallene for 2019 (ref. pkt. 1.5) viser vekst både i dugnadstimer og i deltakelse på turer
og arrangementer i forhold til i 2018. Denne veksten gjenspeiles også i at både inntekts- og
kostnadssiden har vokst med drøyt kr. 200 000.
Dette dokumenterer at aktiviteten i Bærum Turlag har økt i 2019, og at vi med dette oppfyller
vårt mål om å bli en stadig viktigere aktør for folkehelsa i Bærum.

300 499

231 030

**

150 242

194

***

334 512

477 252

Residual

178 498

Sum egenkapital og gjeld

963 751

* Utstedete fakturaer betalt til DNT Oslo sin konto

Sum kostnader

647 318

Egenkapital og Gjeld

Leverandørgjeld
–

681 692

49 149

Egenkapital

Varekostnader

2018

Eiendeler

Salgsinntekter

Sum inntekter

2019

** fakturaer som blir betalt av DNT Oslo 2020
*** Annen gjeld, lønnskostnader betalt av DNT

Som nevn andre steder i årsmeldingen har denne veksten gjort det tydelig at vi trenger å
rekruttere flere frivillige for å sikre en fortsatt positiv utvikling av tilbudet vårt.
Når det gjelder økonomistyringen i turlaget er det et mål at vi i 2020 i større grad skal ta i
bruk prosjektregnskap for de ulike aktiviteter og arrangementer vi gjennomfører, slik at våre
selvstyrte grupper kan få tildelt økonomiske rammer som utgangspunkt for sitt arbeide.

708 476

282 059
150 242
334 512

Renteinntekt
Rentekostnad

Årsresultat

FOTO: NILS MATHISRUD

Finansinntekt/ Kostand

Fra hytte til hytte i Nordmarka. Her fra Frønsvollen.
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2. Virksomhetsrapport for Bærum Turlag
2.1. Turer
Markaturer
Gjennom sommerhalvåret har Bærum Turlag gjennomført et betydelig antall fellesturer i
marka. Som regel er dette forholdsvis lange turer som varer 3–7 timer. Turene gjennomføres
delvis innenfor Bærum kommune (Bærumsmarka og Vestmarka), men også i Nordmarka,
Krokskogen og på Hurumlandet. I utgangspunktet var dette søndagsturer, men etter hvert har
tilbudet blitt så omfattende at det også er blitt mange lørdagsturer, noen midtuketurer og ofte
flere turer samme dag – rettet mot ulike målgrupper. Vi har relativt god tilgang på turledere
og disse er blitt stadig mer aktive til å sende inn forslag til nye turer. Den årlige turkalenderen
inneholder derfor en god blanding av “klassikere” som er gjennomført mange ganger, og nye
originale turkonsepter.
Vi har gjennom mange år lagt vekt på å tilby kulturvandringer som en del av vårt turkonsept.
Turprogrammet 2019 tilbød en rekke kulturvandringer. Noen av turene er gjengangere som
Rognlia gård med vekt på milebrenning, sauedrift og kulturlandskap og tur i landskapet til
malerne fra “Fleskumsommeren” i 1886 ved Dælivann.
Utenfor egen kommune arrangerte vi en ny tur på Krokskogen for å finne spor etter
Otertjernsrenna. Besøk på Grinimuseet og tur langs Ankerveien med omkring 60 deltakere var
også et nytt tilbud i 2019.
Et annet nytt konsept er at vi har arrangert ledede turer inn til Sæteren Gård i forbindelse
med deres quiz- og pizzakvelder.
I 2019 gjennomførte vi totalt 39 markaturer, med til sammen 564 deltakere. Dette er god
trening og fine naturopplevelser i et godt sosialt miljø – og vi har alltid plass til flere!

Barnas Turlag – trille-, bære- og pulketurer
Trilleturene er blitt en merkevare i Bærum Turlag. Vi har nå 1 300 medlemmer i Facebook
gruppen (Trilleturer med Bærum Turlag, DNT) og i 2019 har det vært lett å skaffe turledere.
Målsetting er å ha 4–5 faste turledere for stabilitet og mulighet for å ha en turleder i front og en
bak. I tillegg til ukentlige trilleturer (torsdager) har vi også bæreturer annenhver uke for dem
som ønsker å bære barna sine. Disse turene går på stier, men ellers er konseptet det samme.
I vinteren 2019 var det så stor interesse for pulketurer at et par entusiastiske turledere kjørte
pulketurer hver onsdag i flere måneder. Trilleturene er blitt godt kjent, det merker vi på
oppmøtet på turene og det merker vi på entusiasmen blant de som triller. Flere helsesøstre i
Bærum er medlemmer i gruppen og anbefaler våre turer til barselgrupper.
Det har vært over 70 trilleturer (inkl. bæremeisturer) i 2018. På hver tur deltar et sted
mellom 8 og 20 deltakere.
Andre turer med Barnas Turlag
Barnas Turlag har etablert flere “faste” turer som er populære blant barnefamilier:
• Kveldsmatturer, der familier med barn møter opp på avtalt/annonsert sted og tidspunkt.
Turene gjennomføres ca. hver tredje uke året igjennom. Alle har med egen mat og finner et
fint sted i naturen for å spise sammen. Lek og moro for barna. Om vinteren kommer det gjerne
3–4 familier, mens det om sommeren kan være over 10 familier med totalt 40–50 deltakere.
• Camp Kolsås er en mai-tur til Nordre Kolsåstopp. 5–7 familier spiser og koser seg på toppen.
Deretter går noen hjem, mens de andre overnatter i gapahuk, hengekøyer og telt.
I 2019 har Barnas Turlag også lansert noen nye turopplegg:
• På ski til Mustadkroken (selvbetjent DNT-hytte ved Sollihøgda) i mars.
• Padletur på Fjorda (mange småvann vest for Randsfjorden).
• Turer for barn og besteforeldre, bl.a. til Svartvannshytta.

FOTO: ELLEN NÆSJE

På disse er det stort sett god deltakelse og gode tilbakemeldinger. Alt tyder på at turene blir gjentatt.

Trilletur.
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2.2. Hyttetilsyn og stier

Aktiv i 100 Steinskogen
Dette er et tilbud som ble startet høsten 2018 og som har fått stor popularitet og en stabil
deltakelse i 2019. Turene starter alltid på øverste parkeringsplass på Steinsskogen gravlund
fredager kl. 11.00. Turene varer ca. 3 timer inklusiv pauser. Den siste fredagen i måneden har vi
“Månedens tur” som er noe lengre og kan vare i 4–5 timer. På turene er det vanligvis to turledere,
noen ganger tre. Det er gjennomført 41 turer i løpet av året, med til sammen 452 dugnadstimer
til planlegging og gjennomføring. Vi har hatt med til sammen 584 deltakere på tur.
Dette tilbudet har etter hvert samlet mange spreke seniorer, som holder et jevnt tempo
gjennom marka. I løpet av 2019 ble det derfor klart for oss at vi burde gi et tilbud også til dem
som ikke har så mye erfaring med turgåing.

Hyttetilsyn
Bærum Turlag har to gjenger som holder ukentlig tilsyn med Nedre Gupu og Svartvannshytta i
Vestmarka. Tilsynsgruppene sørger for generell orden etter avtale med kommunen og rapporterer
mangler. Tilsynsgruppene rapporterer om godt samarbeid med kommunen. Det er nedlagt ca. 250
dugnadstimer for hver av tilsynsgruppene, da ikke medregnet en energisk innsats av i alt 10
barn som har vært inne og deltatt på tilsyn/dugnad på Svartvannshytta.
Svartvannshytta har stort belegg gjennom året og bålplassene og gapahukene på Nedre
Gupu er et populært turmål. Begge hyttene har derfor et stort forbruk av ved. Det er kløvet og
sekket 2–3 favner ved som ligger tørt lagret på Nedre Gupu og kjøres til Svartvann ved behov og
når forholdene tillater.
Bærum Turlag har også fått en kano i gave som vil bli tatt inn til Svartvann til sommeren og
supplere de fire kanoene vi allerede har der. Både på Svartvann og Nedre Gupu er det søkt om
redningsbøyer fra Tryg Forsikring.

Aktiv i 100 Sandvika
Aktiv i 100 ekstra lett Sandvika startet i august 2019 med fast møtested Otto Sverdrups plass i
Sandvika sentrum. Turen går hver onsdag med start klokka 11.00. Målsetningen er å gi tilbud
til personer som er lite vant med norsk friluftsliv og andre som ønsker å gå forholdsvis korte
turer i rolig tempo. Før oppstart hadde vi møte med DNT Drammen og omegn for å lære av
deres erfaring med inkludering av innvandrere. Vi hadde også møte med Røde Kors, Kunnskapssenteret og Frisklivssenteret i Sandvika.
Turene er ca. 3–4 km lange og varer 1–1,5 timer. I løpet av høsten har vi gått 18 turer på turveier,
småveier og kyststier i Sandvikas nærområde, med totalt 205 deltakere. De fleste deltagerne er hjemmeværende kvinner i alder 40 til 80 år, med bakgrunn som flyktninger. Det trengs mange turledere på
disse turene, da deltakerne har svært liten turerfaring. Vi har brukt totalt 243 dugnadstimer til planlegging og turledelse. I februar 2020 vil vi starte med “månedens tur” første onsdag i måneden.
Høsten 2019 har vi hatt stor glede av et samarbeid med Voksenopplæringen og Røde Kors.
Voksenopplæringen driver et kurs i matlaging og våre turdeltagere har vært invitert på varm,
gratis lunsj hos dette kurset etter turen.
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• Haslumseter – Blekktjern/Elgheim/Tjæregrashøgda
• Fossum – Brunkollen – Skytterkollen

Skaugumåsen.

Stirydding Bærumsmarka – Fossumgjengen
Gruppa har i 2019 bestått av ti personer under ledelse av Ole Næsje og Erik Borch-Nielsen.
Det er gjennomført 23 dugnader med oppstart 29. april og den siste dugnaden 21. oktober.
Dugnadene skjer hver mandag med oppmøte ved Fossum klubbhus kl. 10.00, og gruppa
holder normalt på slik at de er tilbake på Fossum mellom kl. 14.00 og 15.00. I tillegg har to eller
tre sammen utført oppgaver andre ukedager, hvor det ikke har vært naturlig at “hele gjengen”
deltar. Totalt er det utført 420 dugnadstimer.
Det er laget 4 km ny sti, rundt Bogstadvannet. Dette har vært gruppas hovedoppgave i 2019.
En rekke andre stier har vært ryddet og oppjustert, vesentlig i den østlige delen av gruppas arbeidsområde. Planen er at man i 2020 skal konsentrere seg mer om den vestlige delen av området.

FOTO: ARILD PALMSTRØM

• Triungsvann – Eiksbakk – Abbortjern

FOTO: NILS MATHISRUD

Turer med DNT ung Bærum
DNT ung Bærum startet med en “kick-off 12. januar, med foredrag av Liv Arnesen, utekino
og diverse aktiviteter. Dette ga en god oppstart for DNT ung Bærum. Senere har det stort sett
vært arrangert turer/aktiviteter annenhver tirsdag, med et variert tilbud: Skitur i Vestmarka, på
tur med pizza og planlegging, skredforedrag, prøv en pulk, strandrydding, planleggingskveld,
vaffelsteking på Kolsåstoppen, hodelykttur til Mørkgonga, vandring med alpakkaer og juletur.
Det er også gjennomført en to-dagers hyttetur til Svartvannshytta.
I tillegg har det dessverre vært en del planlagte turer/aktiviteter som ikke har fått noen
deltakelse og som derfor har blitt avlyst. Vår erfaring er at det har vært planlagt mange fine og
morsomme aktiviteter i DNT ung Bærum, men at det trengs mer markedsføring over lengre tid
for at en tur/aktivitet skal få god deltakelse. For å kunne gi slik markedsføring må aktiviteten
være planlagt forholdsvis lang tid i forveien.

Stirydding Bærumsmarka – Skogens konger
Her arbeider det 10 personer med Harald Walnum og Carl Nerheim som områdeledere.
De har gjennomført 13 fellesdugnader med totalt 228 dugnadstimer. Gruppa har også hatt et
godt samarbeid med Skiforeningens løypebas Ole Henrik Lien Andersen.
Arbeidet har bestått i kloppbygging, opprydding, trefelling, vedlikehold og oppsetting av
merkestolper og merking. Arbeidsområdet har vært:

Staute stiryddere fra Fossumgjengen.
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Stirydding Vestmarka nord
Her arbeider det en gruppe på 6 personer under ledelse av Helge Lye. De har ansvar for ca. 50 km
blåmerking og har fordelt stinettet mellom seg. De arbeider på sine respektive strekninger når
det passer best for den enkelte, dvs. at dugnadene er individuelle. De har gjennomført 34 slike
arbeidsøkter på til sammen 99 dugnadstimer.
I 2019 har de laget 4,5 km ny sti ved Sollihøgda, Vestmarksetra og Skoslitern. Det siste
skyldes omlegging rundt rasområde Urselva/Skoslitern. Nedlegging av rasutsatt parti og oppdatering av skiltingen gjøres til våren. Det er også “avskiltet” 1,5 km gammel sti.
Det har vært mye arbeid med rydding av kratt og trær tvers over stier. Litt nyskilting ved
Vestmarksetra, Butterudbonn og Svartvannshytta.
Stirydding Krokskogen Sør
I dette området arbeider det en fast gruppe 7 personer under ledelse av Skjalg Kallestad.
I tillegg har det kommet til to nye i løpet av året, slik at i alt 9 personer har vært involvert i
12 fellesdugnader. Ut over dette har enkeltpersoner eller to i lag vært ute ca. 30 ganger på
mindre oppgaver. Totalt har det vært utført 425 dugnadstimer.
Gruppa har ansvaret for ca. 110 km stier med i alt 171 skilt på 81 ulike skiltpunkter.
Det har vært brukt mye tid på å registrere og fotografere skiltingen, for innrapportering til
DNT OO sin nye skiltdatabase.
Stiene i området rapporteres å være i god stand, med noe mindre toppknekk og trefall enn i 2018.

2.3. Arrangementer
Kom deg ut-dagen, vinter
Kom deg ut dagen 2019 ble som vanlig gjennomført første søndag i februar. Bærum Turlag hadde
lagt arrangementet til Østernvann med Bergsprekken og Isslottet som attraksjoner.
Vi hadde knallvær og fikk besøk av ca. 250 personer som la skituren innom og grillet pølser,
gikk natursti eller prøvde ut hengekøyene våre. I mørkningen tente vi fakler på isen og lys på
Isslottet.
Opptur
Opptur er et tilbud til kommunens 8.-klassinger, der turlaget legger til rette for at de kan få
en fin tur, komme seg på en topp og ha sosialt samvær med sine medelever. Onsdag 8. mai
gjennomførte vi dette arrangementet i samarbeid med Asker Turlag. Alle skulle møtes på Nedre
Gupu, men kommunene hadde ulike startsteder for sine elever.
Elevene fra Bærum startet fra Franskleiv og turlaget hadde merket 3 løyper av ulik lengde
opp til Nedre Gupu. I tillegg var det løypevakter ute ved kritiske punkter i traseen.
Snøen var borte fra Vestmarka og ca. 600 elever fra skolene i Bærum og ca. 1000 fra Asker
hadde en flott dag i marka, med mat og moro på Nedre Gupu.
Den store turdagen
Den store turdagen ble avholdt 12. mai og var slått sammen med åpningen av den nye lekeparken
på Nedre Gupu. Et strålende vær skapte en flott ramme for arrangementet og en deltakelse på
ca. 1000 store og små turgåere. Fra parkeringsplassen på Franskleiv var det merket med natursti
med oppgaver opp til Nedre Gupu. På Nedre Gupu var det utdeling av pinnebrøddeig som ble
stekt på bålplassene.
Den offisielle åpningen av den nye lekeparken, som er bygget av kommunen, ble foretatt av
ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hun benyttet anledningen til å komme med noen rosende ord
om turlagets aktiviteter og det gode samarbeidet mellom turlaget og kommunen.
Dagen ble avsluttet med konsert med de populære Reverockerne som fikk den gode stemningen
til å bli enda høyere.
Frivilligfest på Kjørbo 23. mai
Alle aktivitetene til Bærum Turlag er helt avhengige av et stort antall frivillige som gjør en
enestående innsats for turlaget. For å vise at vi setter pris på dette, og for å forsøke å verve nye
frivillige, inviterte turlaget til fest for gamle og nye frivillige på Kjørbo 23. mai.
Liv Frøysaa Moe kåserte om historien til den ærverdige gården for ca. 50 deltakere. Så var
det middag og hyggelig samvær – med litt reklame for alle de spennende oppgavene turlaget kan
tilby til dem som ønsker å være frivillige!
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Stirydding Bærumsmarka – Kolsås/Dælivann
Denne gruppa består av 12 personer, under ledelse av Ketil Taxt. Løpende vedlikehold/rydding
er gjennomført av mindre grupper gjennom året.
Gruppas store prosjekt i 2019 var etablering av 6 km ny (blåmerking og skilting) sti i området
nord og vest for Kolsåstoppen. Dette har medført mye arbeid rettet mot grunneiere og mot
fylkesmannen fordi store deler av de nye stiene går i landskapsvernområder og naturreservater.
Et formål har vært å avlaste parkeringen på Toppås og skape mer trafikk ut fra parkeringsplassen
ved Kolsås skisenter. Dette arbeidet ble gjennomført med to store dugnader i september/oktober,
samt 25 mindre økter i sommerhalvåret. Arbeidet ble ferdigstilt 14. oktober, men dessverre gikk
det et stort steinras midt i stien i Åsbråtkleiva bare en uke etter ferdigstillelse. Stien er nå stengt,
og vi avventer råd og veiledning fra kommunen og geologer før vi beslutter hva vi gjør videre
med denne stien.
Totalt er det utført 250 dugnadstimer, og det er nå 23 km merkede stier i Kolsås–Dæliområdet.

Kom deg ut-dagen på Østernvann.
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Turbodager på Solheimstulen
I juli gjennomførte Barnas Turlag en familiecamp på Solheimstulen ved Uvdal i kanten av
Hardangervidda. Fire Turbofamilier arrangerte fire dager med fjellturer, leker og aktiviteter for
i alt 15 voksne og 18 barn i alderen 1–9 år. Dette var en stor suksess, og som førstegangsprosjekt
også en stor jobb for dem som planla og administrerte campen. Mye er dokumentert slik at vi
får en lettere jobb hvis vi velger å gjøre dette flere ganger.
Friluftsskole på Nedre Gupu
I uke 33 gjennomførte Bærum Turlag en friluftsskole på Nedre Gupu i samarbeid med Oslo og
Omland Friluftsråd. Målgruppen var barn i alderen 9–12 år.
33 barn fikk et variert tilbud med turer, klatring, matlaging, fisking, padling, bading, naturquiz,
overnatting i gapahuk og lavvo mm.
Det var et svært ressurskrevende tilbud, men vi fikk meget gode tilbakemeldinger fra barn
og foreldre.
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Topp7
Søndag 18. august gjennomførte Bærum Turlag og Asker Turlag i fellesskap arrangementet
Vestmarka Topp7. Vi tilbød tre ulike ruter på henholdsvis 10, 20 og 30 km. Løypene var delvis
merket i terrenget og i tillegg tegnet inn på kart som ble delt ut gratis ved start. Sammen med
kartet ble det også delt ut detaljerte løypebeskrivelser.
Deltakerne kunne velge å gjennomføre en av løypene på egen hånd, eller delta på de ledede
gruppene vi tilbød for alle løypene.
Vær og værmelding var skremmende dårlige for dagen, men rett før start klarnet det opp
og 150 deltakere fikk flotte turer i de ulike løypene.
Kom deg ut-dagen, sommer
Dette arrangementet ble gjennomført på Sæteren Gård, søndag 1. september. Barnas Turlag
gjennomførte “natt i naturen” fra lørdag til søndag med stor deltakelse. På søndagen hadde
vi tursti med spørsmål langs veien opp fra Øverland og på Sæteren var det et stort tilbud av
aktiviteter: Kjøring med hest og kjerre, zip-line, vedstabling, bueskyting, klatring, historiefortellinger, grilling av pølser og pinnebrød mm.
Reverockerne spilte og skapte stor stemning i det fine været. Morten Skauge hilste fra
Bærum kommune, med utgangspunkt i den partnerskapsavtalen som er inngått mellom
turlaget og kommunen. Han ønsket seg mange gode tilbud fra Bærum Turlag og markerte støtte
til arbeidet med å få et padlesenter i Bjørnsvika. Ca. 2000 mennesker var innom Sæteren i
forbindelse med arrangementet.

Byfesten i Sandvika 2019
Bærum Turlags stand i Løkkehaven på hjørnet ved Løkke bro tiltrakk seg mange besøkende.
De fikk informasjon om virksomheten vår, og mulighet til å kjøpe kart, bøker og gamle
DNT-stiskilt. En kort “natursti” var satt opp slik at barna kunne teste sine kunnskaper om dyr og
planter. De fikk også gjette hvor mange turbo-kosedyr det var i et to meter høyt plexiglass-rør.
Turbo var innom, og det er alltid populært for de minste. I lavvoen, som ellers brukes på
Barnas Turlags mange “natt i naturen”-arrangementer var bunnen dekket av reinsdyrskinn.
Mange små ble fristet til å legge seg nedpå disse en liten stund.
Internasjonal dag på Dønski videregående skole
Dønski skole gjennomførte i september en “internasjonal dag” på skolen. En lang rekke land
skulle presenteres for elevene gjennom orienteringer om kulturtrekk som er spesielle for de
ulike landene. For Norge hadde man blitt enige om at et typisk kulturtrekk er “å gå på tur” og
Bærum Turlag var invitert til å orientere om sin aktivitet for å belyse dette.
For å markere bredden i vårt tilbud var vi representert med en senior (Einar Skage Andersen)
og en representant for DNT ung Bærum (Sine Hagestad).
Halloween
Dette arrangementet har vokst årlig og er nå en fast tradisjon. Barnas Turlag i Bærum “pynter”
Nedre Gupu med gresskarlykter, heksehule, kirkegård og spøkelseshus og inviterer dem som vil
feire Halloween i skogen på en (u)hyggelig kveld i skogen. I 2019 deltok ca. 300 barn og voksne.
Juletrefest
Da vi første gang inviterte til juletrefest på Nedre Gupu kom det nesten ingen, men etter et
par år med innkjøring har dette også blitt et fast arrangement med over 300 fremmøtte.
Våningshuset var pyntet til jul og tilsynsgruppa hadde hugget juletre som Turbo kom
og tente under arrangementet. Vi serverte julegrøt og varm saft så langt det rakk.
Barna laget “Turbo”-julepynt til å henge på treet og vi kjørte julekino på låveveggen.
Fem familier ble igjen og overnattet i gapahuk og lavvo etterpå.
“Gutta på skauen”
Konsert med “Gutta på skauen” på Sæteren har blitt en fin førjulstradisjon. 18. og 19. desember
vandret nesten 200 personer inn til Sæteren. Etter deilig rømmegrøt og spekemat, fikk vi to
flotte konserter med vakker musikk/sang og både humoristiske og tankevekkende innslag.
Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom orkesteret, Sæteren Gård og Bærum
Turlag. Vår nye bok, “Kulturminner i Vestmarka” ble akkurat ferdig til arrangementet og vi
solgte godt, både av denne og av “Kulturminner i Bærumsmarka”.

Turbodager på Solheimstulen.
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2.4. Kurs

2.5. Nye arenaer for friluftsliv

Turlederkurs
Bærum Turlag har en målsetting om å utdanne minst 10 turledere pr år. I 2019 gjennomførte
vi to kurs med til sammen 12 deltakere. Hvert kurs varer i to dager. Ett av kursene ble gjennomført på vanlig måte, som en kombinasjon av “forelesinger” og praktiske øvelser. Det andre ble
gjennomført ved at deltakerne var ute på tur begge kursdagene og fikk informasjon, opplæring
og praktiske øvelser innbakt i turopplegget.

Bjørnsvika
Arbeidet med å få etablert et nytt aktivitetssenter for vannsport går videre. Det er gjennomført
befaring med flere etater i Bærum kommune for sammen å vurdere mulighetene for adkomst,
teknisk infrastruktur og tilpasninger til den eksisterende kyststien.
Som forventet er det den tekniske infrastrukturen med vann og avløp som gir oss de største
tekniske utfordringene foreløpig. Det har vært kontakt med Thon Hotel Oslofjord for å se på
muligheten for en samordning om avløp, og så langt har denne kontakten vært positiv.
Planavdelingen i kommunen har uttalt at våre planer er innenfor gjeldende reguleringsformål og det er derfor startet med prosjektering for å kunne utarbeide en søknad om rammetillatelse. Det er Bærum kommune som er grunneier og vi vil inngå en formell intensjonsavtale
om leie med kommunen. Denne vil gi grunnlag for å søke de nødvendige tillatelser og finansiering,
bl.a. tippemidler. Når finansiering og alle tillatelser er på plass, kan vi inngå en langsiktig
leieavtale med Bærum kommune.

Førstehjelpskurs
Bærum Turlag har gjennomført et 4 timers førstehjelpskurs på Nedre Gupu, med 9 deltakere
som alle var utdannet turledere. Kurset la vekt på vurdering av skadetilfeller, livreddende
hjerte- og lungeredning med trening på dukker, stabilt sideleie, bevisstløshet, tilkalling av hjelp
og “debriefing”. Ved evalueringen uttrykte deltakerne ønske om mer inngående opplæring i
behandling av sår, blødninger og bruddskader.
Kurset ble gjennomført kort tid etter at det hadde vært en fatal ulykke på en av DNT OO
sine seniorturer og deltakerne hadde mange spørsmål med utgangspunkt i denne ulykken.

Svartvann
Ved Svartvannshytta planlegges det å erstatte et eksisterende båthus med et nytt anneks. Det
gamle båthuset er plassert nær vannet og har store råteskader. Et nytt anneks planlegges plassert
litt opp fra vannet og på tørrere grunn. Annekset er tenkt å være tilpasset for overnatting med
hund, i motsetning til hovedhytta som ikke tillater hunder. Prosjektering for søknad om rammetillatelse er startet opp. Før vi får tillatelse er vi avhengige av en dispensasjon fra Markaloven.

Ferskingkurs
Bærum Turlag har avholdt tre ferskingkurs i 2019 for til sammen 20 deltagere. Et fjerde kurs ble
avlyst pga. lite påmelding. I tillegg er det avholdt et minikurs for elever ved Ramstad ungdomsskole.
Kursene er holdt på Nedre Gupu og i områdene rundt med Maria Bratteli, Leif Platou og
Peter de Besche som kursledere. For 2020 planlegger vi to ordinære kurs vår og høst, samt å
tilby tilpassede kurs for skolene.
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Diverse kurs
Bærum Turlag har også arrangert fotokurs, yogakurs og arrangementer med matlaging,
sjokoladesmaking og vinsmaking på Nedre Gupu. Alt i kombinasjon med turer og friluftsliv.

Ferskingkurs på Nedre Gupu.
18 Bærum Turlag 2019

FOTO: NILS MATHISRUD

Nedre Gupu
Det er en økende oppmerksomhet i skoleverket angående “naturbasert læring”. Dette innebærer
at skolene innenfor flere fag ønsker å ta i bruk praktiske aktiviteter i naturen som en del av
læringsprosessen. Dette gjenspeiles også i noen av de nye læreplanene som er under utvikling i
den store “Fagfornyelsen” i videregående skole.
Bærum Turlag ønsker å utvikle tilbud og aktiviteter som kan bidra til skolenes arbeid på
dette området. Vi mener at Nedre Gupu er et svært egnet sted for slike aktiviteter. Vi har i
løpet av året kontaktet flere skoler for å få vite hvilke ønsker og krav de har til mulige tilbud
fra turlaget. Dette arbeidet må intensiveres i 2020 og vil danne grunnlag for mulige praktiske
tilpassinger på Nedre Gupu.

Høstdugnad på Nedre Gupu.
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“Mat i naturen”
Høsten 2019 utlyste Bærum kommune et betydelig beløp der det kunne søkes om midler til
aktiverings- og integreringsformål.
Bærum Turlag søkte om midler til et prosjekt der vi ønsker å gjennomføre et arrangement i
måneden i sommerhalvåret i 2020 og 2021. Målgruppen er personer som er lite kjent med den
norske tradisjonen for “turgåing”. Arrangementet vil gjennomføres ved at oppsatte busser henter
deltakere på angitte plasser i kommunen og kjører dem til Franskleiv. Her møtes de av turledere
som guider dem inn til Nedre Gupu på alternative ruter, avhengig av ferdighet og erfaring.
På Nedre Gupu vil det være innkjøpt mat som vi i felleskap tilbereder på bålplassene. Her vil det
også være informasjon og tilbud om aktiviteter knyttet til friluftsliv og turgåing.
I skrivende stund har vi ikke fått svar på vår søknad om prosjektmidler.

2.6. Utvikling av organisasjonen

DNT ung Bærum
DNT ung Bærum ble startet med et “kick-off arrangement” 12. januar 2019 og har hatt sitt første
år med turer og arrangementer.
De har fått egen tilgang til Sherpa, egen mailadresse og er blitt registrert blant alle lokallagene på DNT sin offisielle side. DNT ung Bærum har fått Facebook gruppe og Facebook side.
I tillegg har de fått sin egen side på Bærum Turlags nettside som de redigerer og informerer om
seg selv. DNT ung Bærum har også en egen Instagram profil.
DNT ung Bærum har jobbet målrettet med å utvikle et stabilt tilbud til ungdommen, dvs.
et tilbud tirsdag annenhver uke og enkelte helgetilbud. Deltakelsen har vært lav, men de som
deltar melder tilbake om bra arrangementer. Det er mange flotte tilbud til ungdommer i Bærum
og “konkurransen” er hard, men likevel mener vi at et tilbud fra DNT er viktig fordi vi ikke
legger vekt på prestasjon, men vennskap og lavterskel friluftsliv som avstressing.
DNT ung Bærum vil derfor videreføre dette tilbudet. For å øke deltakelsen må de enkelte
aktivitetene planlegges god tid i forveien, slik at vi får drevet mer og bedre markedsføring.

FOTO: NILS MATHISRUD

Balansert utvikling
Bærum kommune er ikke spesielt stor i utstrekning, men har et forholdsvis høyt folketall.
Innbyggerne er statistisk sett relativt velutdannede og relativt velstående. Erfaringsmessig
innebærer dette også en forholdsvis stor interesse for friluftsliv. Bærum Turlag har derfor hatt
gode forutsetninger for vekst i medlemstallet. Med 12000 medlemmer er vi det desidert største
turlaget i DNT OO.
Partnerskapsavtalen vi har med Bærum kommune baserer seg på at vi skal ha et stort og
godt tilbud til våre medlemmer – og til alle andre som ønsker å benytte våre tilbud. Slik blir vi
en viktig folkehelseaktør i kommunen. For at tilbudet vårt skal bli “stort nok” er vi imidlertid
avhengig av en tilsvarende vekst i antall frivillige som kan planlegge, bygge opp, administrere og
gjennomføre alle aktiviteter. Bærum Turlag har ikke klart å rekruttere nok frivillige til å holde
tritt med medlemsveksten og behovet for et økende tilbud. En del av våre engasjerte frivillige
har derfor fått i overkant mange og store arbeidsoppgaver.
For å skape grunnlaget for en positiv utvikling vil vi derfor i tiden framover legge stor vekt
på rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
Altså: Et høyt folketall og et høyt medlemstall krever et omfattende tilbud. Et omfattende
tilbud krever et stort antall frivillige!

Selvstyrte grupper
Bærum Turlag har i 2019 arbeidet målbevisst for at viktige operative oppgaver skal løses av
grupper som er mest mulig selvstyrte, slik at styrets medlemmer skal kunne arbeide med videre
utvikling, planer, rammebetingelser og nødvendig kontakt med offentlige organer og andre
viktige aktører.
På noen områder har dette fungert svært godt, mens på andre områder har vi ikke lykkes.
I hovedsak skyldes dette at vi ikke har hatt nok frivillige til å få selvstyrte grupper til å fungere.

DNT ung Bærum hadde kick-off på Nedre Gupu i januar 2019.
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2.7. Markedsføring og publikasjoner
Turkalender
Bærum Turlag produserte i slutten av 2019 en turkalender for 2020. Dette var en kalender med
fine bilder fra natur og ulike friluftsaktiviteter. I denne kalenderen var alle forhåndsplanlagte
aktiviteter i 2020 plassert på sine respektive dager og datoer. Kalenderen er produsert i 9000
eksemplarer og distribuert sammen med “Fjell og Vidde” til alle husstander i Bærum som er
medlemmer i DNT. Overskytende eksemplarer er delt ut til seniorsentre, lagt ut i bibliotek og
forretninger og blir delt ut ved ulike arrangementer.
Markedsføring i sosiale- og papirbaserte medier
I turkalenderen er det ikke plass til utfyllende beskrivelser av hver enkelt aktivitet og den er derfor
fulgt opp med turbeskrivelser på Bærum Turlags nettsider, i Sherpa og saker på vår side på Facebook.
Her gis aktiviteter og arrangementer omtale på forhånd, men nesten like viktig er det å dokumentere
vellykkede arrangementer med tekst og bilder i etterkant. Utnyttelsen av Facebook har i stor grad
vært overlatt til de som har gjennomført de ulike aktivitetene, fordi turlaget i viktige perioder av
året har manglet sentrale ressurser til å følge opp dette. Dette har medført noe vekslende omfang og
kvalitet når det gjelder den løpende markedsføringen av turlagets aktiviteter. Det samme kan sies
om arbeide mot papirbaserte media, der vi har hatt flere gode oppslag, men hvor vi har hatt for
lite kontinuitet i vårt arbeide. Vi har sendt ut meldinger til alle på vår frivilligliste og noen nyhetsbrev til alle våre medlemmer. Dette har delvis vært informasjon, men også etterspørsel etter
frivillige. Dette er et område der vi vil arbeide for bedre kontinuitet og større innsats i 2020.
Kulturminner i Vestmarka
Heftet “Kulturminner i Vestmarka” forelå ferdig trykket i 1000 eksemplarer og var klar for salg
i begynnelsen av desember 2019. Det var en oppfølger av “Kulturminner i Bærumsmarka” som
kom ut i 2017. Forfatter er styremedlem Liv Frøysaa Moe, som har befart og fotografert alle
kulturminnene. Boka inneholder beskrivelse av et stort antall kulturminner, samt kartutsnitt og
turbeskrivelser som gir et godt grunnlag for å planlegge korte og lange turer med spennende mål.
Tilskudd til utgivelsen har vi fått fra Asker og Bærum Historielag. Bærum kommune og
Akershus fylkeskommune.
Tidligere publikasjoner
Turlagets tidligere publikasjoner er heftet om “Sæteren Gård”, som kom ut i 2018, heftet “Kulturminner i Bærumsmarka” fra 2017 og turkartene over Bærumsmarka (2015) og Vestmarka (2008).
Disse selges i forbindelse med større arrangementer som “Sandvika byfest”, “Den store turdagen”,
og “Gutta på Skauens” julekonserter på Sæteren Gård. Salg skjer også på Bekkestua bibliotek
og Høvik Bok og Papirhandel, lokale ARK-bokhandlere og direkte fra turlaget. Deltakere på
kulturhistoriske vandringer får Bærumsmarka-heftet i gave.
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3. Vedlegg
Bærum Turlag – Mål og strategiplan 2019–2022

3. Bærum Turlag skal bidra til å utvikle og forvalte nye attraktive arenaer
for friluftsliv med:

Hovedmål for Bærum Turlag

• Padlesenter i Bjørnsvika.

1. Innbyggerne i Bærum skal øke sitt friluftsliv i nærområdene.
2. Bærum kommune skal være fornøyd med de aktivitetene Bærum Turlag gjennomfører
i henhold til partnerskapsavtalen.

• Videreutvikling av Svartvann.

Til disse hovedmålene knytter vi indikatorer som skal vise at vi når målene våre:

4. Bærum Turlag skal bygge og vedlikeholde en sterk organisasjon ved å:

• Måltall for vår aktivitet og deltakelse på våre tilbud. Dette skal øke fra år til år.

• Rekruttere, motivere og utvikle nok frivillige til å kunne opprettholde og å utvide vårt
arrangements- og aktivitetstilbud.

• Forlengelse av partnerskapsavtalen med Bærum kommune.

Virksomhetsmål for Bærum Turlag
Til de to hovedmålene knytter vi fem virksomhetsmål som viser hvordan vi vil arbeide
for å realisere hovedmålene. For hvert virksomhetsmål spesifiserer vi aktiviteter for å nå
virksomhetsmålene.
1. Bærum Turlag skal utvikle og forvalte et godt og omfattende turtilbud ved å:
• Gjennomføre et stort antall ledede turer for barn ungdom og voksne.
• Utvikle og vedlikeholde stinettet i kommunen, med vekt på enkel tilgang fra boligområder.
• Utvikle nye tilbud i tråd med føringer i strategien fra DNT OO.
• Drive et godt hyttetilsyn.

• Videreutvikling av Nedre Gupu.
• Vurdere nye muligheter og prosjekter.

• Organisere de frivillige i selvstyrte arbeidsgrupper for alle våre hovedaktiviteter og
arrangementer.
• Styret skal støtte etablering og drift av disse gruppene ved å sikre rammebetingelser
og nødvendige ressurser.
• Sikre inntekter som kan gi grunnlag for øket aktivitet.
• Sikre nødvendig administrativ kapasitet for å oppnå virksomhetsmålene.
• Etablere en ungdomsgruppe med høyt aktivitetsnivå.
• Opprettholde stort engasjement og aktivitet i Barnas Turlag
5. Bærum Turlag skal drive en effektiv markedsføring av sitt tilbud og sin
organisasjon ved å:
• Gjennomføre god informasjon og markedsføring av våre arrangementer og aktiviteter

2. Bærum Turlag skal utvikle og gjennomføre arrangementer med høy kvalitet ved å:

• Utvikle et godt utvalg av publikasjoner (markahefter og -bøker) og kart.

• Opprettholde høy kvalitet på faste arrangementer (Kom deg ut-dagene, Opptur, Den store
turdagen og de faste arrangementene til Barnas Turlag, tur til Bergsprekken og Isslottet).

• Holde høy aktivitet på nettsider og sosiale medier.

• Utvikle nye attraktive arrangementer.

• Drive aktiv medlemsverving.
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