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Organisering av DNT fjellsport Oslo 

 

DNT fjellsport Oslo (DNTFO) hadde tidligere betegnelsen Bregruppa og ble stiftet i 1962. 

Etter å ha vært landsomfattende i over 35 år ble Bregruppa i 1998 en lokal fjellsportgruppe 

under DNT Oslo og Omegn. DNTFO er en gruppe innen DNT Oslo og Omegn. 

DNTFO skal arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv, med 

særlig vekt på brevandring, klatring på fjell og i is, tinderangling og bratt skikjøring. 

Videre skal DNTFO gjennom utforming og gjennomføring av kurs, fellesturer, møter og 

informasjon arbeide for en positiv naturopplevelse og trygg ferdsel i fjell og på bre. DNTFO 

ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet. I tillegg er det nedsatt en Kurs- og 

instruktørkomité, turkomité og et hyttestyre for Demmevasshytta. Våre turledere er godkjente 

gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er 

kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. 

 

 

 

 
På vei over Hardangerjøkulen til Demmevasshytta. Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim 
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Kurs og turer  

 

Året samlet 

Det ble i 2016 gjennomført 51 kurs/turer med til sammen 448 deltakere. Sammenliknet med 

antall deltakere i 2015 er dette en total økning på 14 %. Vi har prøvd å stabilisere 

aktivitetsnivået som hadde en vekst på hele 50 % fra 2014 til 2015. Det har ikke blitt arrangert 

noen fellesturer med andre fjellsportgrupper, men vi har videreført samarbeidet med DNT ung 

Oslo, med enkelte kurs/turer, der DNT medlemmer mellom 18-26 år har fått en rabatt på kr 

1000, sponset av DNT ung Oslo og Frifond. DNT FO ønsker å bygge et miljø som er 

attraktivt for medlemmer, men har fortsatt et begrenset sosialt tilbud utenom kurs/turer, og 

mangler et medlemsregister som definerer målgruppen for aktivitetene.  

 
Tabell over arrangerte/gjennomførte kurs og turer og antall deltakere de siste fem årene 

  KURS OG TURER 
  2012 2013 2014 2015    2016  

VINTER Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr Delt 

Inneklatrekurs - -  - -  -   -  - -  
- - 

Telemarkkurs/ 
Toppturkurs 

4 35 2 19 4 35 4 45 

4 37 

Diverse/turer med 
instruktør 

1 6 3 30 4 37 4 52 

6 75 

Turkomitè - - - - 
Inngår 

ovenfor 
Inngår 

ovenfor 
3 28 

4 34 

Kurs isklatring 6 45 3 21 2 16 5 39 
3 24 

Skredkurs 1 17 2 21 2 14 2 24 3 28 

Instruktørrelaterte 
kurs 

      2 18 
2 15 

Sum vinter 12 103 10 91 12 102 20 206 22 213 

 

Vinter  

Det ble i 2016 gjennomført 22 vinterarrangementer med totalt 213 deltakere. Totalkapasiteten 

var på 331, noe som gir en dekning på 70 %. Deltakerantallet har økt med 3 %, mens vi har en 

dekningsnedgang på ca 20 %.  

 

Av kurs på kursprogrammet har det vært blant annet telemark kurs, isklatrekurs, skredkurs, 

toppturkurs og vårskiturer.  
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  2012 2013 2014 2015   2016  

SOMMER Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr Delt. 

Brekurs 5 36 4 33 4 31 7 47 6 56 

Klatrekurs 12 83 12 75 6 53 10 73 10 82 

Fjellsportkurs 5 38 3 24 3 29 3 25 
3 28 

Turer med 
instruktør 

2 18 4 22 4 23 2 4 
2 7 

Turkomitè - - - - 
Inngår 

ovenfor 
Inngår 

ovenfor 
1 8 

1 9 

Instruktørrelaterte 
kurs 

    1 5 2 10 4 19 
4 22 

Annet       1 11 
3 32 

Sum sommer 24 175 24 159 19 146 28 187 29 235 

TOTAL 36 278 34 250 31 248 48 393 51 448 

 

 

Sommer 

Det ble i 2016 gjennomført 29 sommerarrangementer med totalt 235 deltakere. 

Totalkapasiteten var på 345, noe som gir en dekning på 68%. Deltakerantallet har økt med 26 

%, mens vi har en dekningsnedgang på 16 %.  

 

Av kurs sommerstid har det vært klatrekurs i lavlandet og i høyfjellet, fjellsportkurs, brekurs 

og turer.. Avlyste kurs sommeren 2016 var totalt 7 kurs/turer, samme antall som i 2015. 
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Til Memurubu fra Besshøe. Foto: Thomas Lium 

 

Kurs og samlinger for instruktører 

 

For instruktørene har det blitt arrangert NF Metodeseminar i skred, metodekurs på bre, 

metodekurs i klatring, veilederkurs klatreinstruktør høyfjell, førstehjelpskurs og en 

instruktørsamling på Friluftshuset på Sørenga. 

 

Instruktørtilgangen for kurs og turer har vært god på de fleste kurs, men det er fremdeles 

behov for kvalifiserte instruktører med både NF godkjent bre-, klatring- og skredkompetanse. 

 

 

Tildeling fra Erling Bjørstads Stiftelse 
 

Erling Bjørstads Stiftelse innvilget DNTFO Kr 67.000,- i 2015. Disse midlene er benyttet til å 

gjennomføre førstehjelpskurs og instruktørsamling med workshop. Videre ble det 

arrangert Turinspirasjonsmøte for frivillige 14. desember 2016 i Storgaten; dette var et møte 

dedikert til frivillig initiativ for DNTFO. Midler er benyttet til å redusere deltakerkostnad for 

turene til Turkomitéen. Fjellsport sitt utstyrslager er fornyet med pulk, lavvo, stegjern, 

skredsøkere og bivuakksekker. 
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Vinterturledersamling og Skredworkshop ble ikke gjennomført som planlagt. Midler for disse 

aktivitetene flyttes til 2017. 

 

 

 

 
Klatring i Gjendesalpene. Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim 

 

Markedsføring 

 

Markedsføringstiltak har dreid seg om blant annet annonser på Google, aktivitet på Facebook, 

nyhetsbrev, flyers, oppdatering av nettsider, i tillegg til faste program i TUR for vinter og 

sommer. 

 

Det er ca. 2300 personer som får nyhetsbrev av DNTFO. Mer enn 3500 personer liker 

Facebooksiden til DNTFO. Dette er en økning på 40% fra 2015. Parallelt med den offisielle 

gruppen ble det i 2015 opprettet en ny facebook gruppe, "Fjellsportgruppa - DNT Fjellsport 

Oslo" som ved utgangen av 2016 hadde 440 følgere, opp fra 300 i 2015. Denne gruppen er 

opprettet for å skape en møteplass der fjellsport-medlemmene kan ta eget initiativ til 

aktiviteter.  
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Styret og komiteer 

 

Totalt antall timer sammenlagt for alle deltakere på styre-, komitè- og feltarbeid, har vært 657 

timer*, fordelt på styre- og komitéarbeid, turledere på fjellsport-turer og dugnad på 

Demmevasshytta. 

 

* Etter at dugnadsinnsatsen var rapportert inn til DNT sentralt har ytterligere timer blitt meldt 

inn. Reell innsats ligger på nærmere 800 timer. 

 

Styret 

 

Sammensetning 

Fjellsportgruppa ledes av et styre som i perioden fra forrige årsmøte har bestått av følgende 

tillitsvalgte: 

 

Tillitsvalgte i styret 

Paul Kristian Bugge-Asperheim – leder 

Thomas Lium 

Bente Longva 

Bjørn Balle 

Lone Jessen 

Maria Kristine Løkstad Grande 

 

Styrearbeid 

 

Styret har fokusert på tre hovedområder igjennom 2016: 

 • Fornye strategidokumentet for DNTFO sin virksomhet. 

 • Ny satsning på medlemsaktivitet. 

 • Rasjonalisere arbeidet i styret. 

 

Styret i DNTFO har benyttet mye tid i 2016 på å utvikle en ny strategi for de neste fem årene. 

I denne strategien vektlegger styret en tydelig definering av fjellsportaktiviteter og fokus på 

dels kompetansebygging for instruktører og medlemmer, og bygging av et attraktivt miljø i 

Oslo-området. Utviklingen av bredere miljøbyggende tiltak startet for klatring i september og 

for andre aktiviteter i desember. DNTFO savner fremdeles et medlemsregister som definerer 

målgruppen for aktivitetene.  

 

Styret har hatt 6 ordinære styremøter og ett årsmøte i løpet av året.  

Videre har styret har et møte dedikert til strategiutvikling og et helgeseminar på Fjellvang 

(DNT-hytte i Lillomarka) i følge med utvikling av ny strategi for DNTFO for perioden 2016-

2021. 
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Styreleder og Fagsjef for Fjellsport har jevnlig arbeidsutvalgsmøter (AU) for å behandle 

løpende saker og for å forberede saker for styremøtene. Det har vært 5 AU-møter i 2016. 

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Magnus Wethal (sittet i to år), Siv Bøyum (sittet i ett år) og som 

hver har en funksjonstid på 2 år. 
 

Kurs- og instruktørkomiteen 

Kurs- og instruktørkomiteen (KIK) skal sikre at DNTFO holder høy standard på sine kurs og 

arrangementer, særlig med hensyn til ivaretakelse av deltakernes og instruktørenes sikkerhet. 

De viktigste oppgavene er å utvikle metodesett og kursprogrammer, velge og kvalitetssikre 

instruktører, samt holde instruktørkurs.  

 

Komiteen har i 2016 bestått av Lars Helgaker (leder), Thomas Lium, Samuel Gunnestad, 

Magnus Wethal, Siv Reitan, Jørgen Teien Blystad og Arild Arnesen. 

 

Viktige aktiviteter for komiteen i løpet av året har vært: 

 Etablere og vedlikeholde kursprogram 

 Veilede i tildeling av instruktøroppdrag og kompetansekrav ved kurs og turer 

 Instruktøroppfølging/ miljøsatsing: bistand med instruktørsamlinger og metodesamlinger 

på bre og klatring 

 KIK har hatt seks møter i løpet av året 

 

Det er generelt svært gode tilbakemeldinger om instruktører fra deltakere, både når det gjelder 

kompetanse, kunnskap og kjennskap, pedagogisk formidlingsevne, sikkerhet og informasjon. 

 

Demmevasshytta 

Hyttestyret har ansvaret for å ta vare på Demmevasshytta, slik at det skal være hyggelig å 

komme dit for kursdeltagere og andre besøkende, samt for overordnet oppsyn og vedlikehold 

av hytta. Hyttestyret er en gjeng som gjør enestående og selvstendig arbeid med å 

vedlikeholde Demmevasshytta. Resultatet er at samtlige deltagere på kurs og turer som 

oppholder seg på hytta melder tilbake om veldig trivelige opphold. Det har også blitt langt 

ned et solid arbeid av dugnadsgruppa i 2016. 

 

Aktiviteter gjennomført av hyttestyret i 2016: 

 To planleggingsmøter 

 Vårdugnad i mai med helikoptertransport (ved, gass, nye madrasser, mat) 

 Inspeksjonstur i juli (rehabilitering planlagt for 2017) 

 Høstdugnad i september (generelt vedlikehold og vinterklargjøring) 

 Høsttur for komitèen i november til Ringkollen 

 

Hyttestyret har i 2016 bestått av Anne Mjaaland (leder), Gisela Attinger, Gunnar Bakken, Joel 

Glover, Anne Marie Moe, Stein Mjaaland, Audun Borander, Ole Lindal og Jørgen Teien 
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Blystad. 

 

Styret besluttet i 2016 å overføre ansvaret og administrasjonen av Demmevasshytta fra 

DNTFO til eiendomsavdelingen i DNT Oslo og Omegn. Opprinnelig bygget som 

anleggsbrakke i 1896 tok Bregruppa i 1961 ansvar for å gjøre Demmevasshytta til 

samlingstedet for bre- og fjellsportinteresserte. Hytta blir benyttet til turer og kurs både 

sommer og vinter. Overføring til “Avdeling Hytter og Ruter” blir gjennomført tidlig 2017. 

 

Rembesdalskåki (isbreen nedenfor Demmevasshytta) har sunket og bredemningen som holder 

Nedre Demmevatn tilbake er blitt svekket. Dette førte til at Nedre Demmevatn tømte seg 

sommeren 2014 ned i Rembesdalsvatnet, og igjen både i januar og i august 2016. Statkraft ser 

for seg at Nedre Demmevatn fremover vil ofte være drenert og i 2015 iverksatte tiltak for å 

hindre at vannet blir tapt. Isfronten mot Nedre Demmevatn er ustabil og det er noe mer 

utfordrende å komme inn til hytta. 

 
Oversikt over antall overnattingsdøgn på Demmevasshytta de siste fire årene. 

DEMMEVASSHYTTA - OVERNATTINGSTALL 

  
Vinter 

2013 

Sommer 

2013 

Vinter 

2014 

Sommer 

2014 

Vinter 

2015 

Sommer 

2015 

Vinter 

2016 

Sommer 

2016 

Sum 56 270 94 151 147 126 81 216 

Totalt 326 245 273 297 

 

 

Besøksmengden på Demmevasshytta er stabilt. 
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Demmevasshytta i desember. Foto: Yngve Løkås 

 

Turkomitè 

Turkomiteen er en komité bestående av ressurspersoner som styret i DNTFO har knyttet til 

seg. Disse innehar den nødvendige kompetanse for at DNTFO skal kunne planlegge å 

gjennomføre turer og samlinger innen fjellsport for våre medlemmer. Turkomiteen, i 

samarbeid med administrasjonen, er ansvarlig for blant annet å utarbeide tur - og 

samlingsprogram, rekruttere turledere og opprettholde et samarbeid med DNT Ung. 

Turkomiteen har hatt to møter i 2016, og det ble gjennomført fem planlagte turer med totalt 

43 deltakere. 

 

Sammensetningen av turkomiteen består, i tillegg til administrasjonen, av: Karoline Teien 

Blystad (leder), Maria Kristine Løkstad Grande, Magnus Wethal, Siv Bøyum, Juel Victor 

Løkstad Grande, Lars-Christian Unger, Sigurd Schmidt og Håvard Thoen. 
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Vårtur fra Demmevass til Simadal. Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim 

 

Administrativ bistand 

Fjellsportgruppa får administrativ bistand fra DNT Oslo og Omegn tilsvarende ett årsverk i 

2016. Dette ble økt til 1,2 årsverk gjeldende fra september 2016. Heidi Degnes-Ødemark er 

Fagansvarlig for DNTFO og hun gikk ut i barselpermisjon fra september 2016. Roger 

Bareksten er vikar i permisjonsperioden og Mari Østgaard innehar 20 % - stillingen. 
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Oslo, 16. februar 2017 

 

 

 

Bjørn Balle        Bente Longva        Thomas Lium  Lone Jessen  

  

 

 

  Paul Kristian Bugge-Asperheim        Maria Kristine Løkstad Grande 

 

 

 

Roger Bareksten (Fagansvarlig, administrasjon) 

 

 

 
 

 

 

 
 


