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  PÅ TUR SIDEN 1868
  På 150 år har DNT gått fra å være en forening 
  for de få til å bli en folkebevegelse. 
  Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) 
  ble etablert i 1888. Allerede i 1891 fikk 
  foreningen sine to første hytter. 
  I dag har foreningen 8 ubetjente hytter, et variert   
  turtilbud, arrangerer kurs og aktivitetsdager og
  tilrettelegger og merker stier og løyper.

DNT-FAMILIEN 
DNT er en stor, sammensatt og demokratisk styrt organisasjon med over 300 000 
medlemmer. Det er 57 medlemsforeninger med tilhørende 81 lokale turlag. Kongsberg og Omegns 
Turistforening er en av disse 57 medlemsforeningene, og har over 2700 medlemmer.
 
Det er Landsmøtet som er DNTs øverste organ. Landsmøtet velger Landsstyret som har overordnet ansvar. 
DNT sentralt skal bidra til å sette vedtakene fra landsmøtet og landsstyret ut i livet i tett samarbeid med 
medlemsforeningene. 
Drift av hytter, ruter og aktiviteter er medlemsforeningenes ansvar, mens DNT sentralt skal bidra til å 
finne de gode, felles løsningene.
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KONGSBERG  OG  OMEGNS  TURISTFORENING
Lokalt er det årsmøtet som velger foreningens 
hovedstyre og ansvarlige i de forskjellige 
komiteene. 
Frivillige i  KOT velges i tillitsverv for 
2 år av gangen.

KOTs formål er at flest mulig skal få 
oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. 
Det er fellesnevneren for vårt engasjement for 
folkehelse og naturforvaltning. 

KOT skal bidra til å utvikle turliv og
friluftsliv i lokalområdet. 

Kongsberg og Omegns Turistforening
jobber ut ifra sentrale dokumenter. 
To viktige dokumenter vi bygger vårt
arbeid på er veivalget  ”Et rikt liv med enkle midler”
og DNTs Natur- og miljvernstrategi. 

Vår kjernevirksomhet er

- Aktiviteter
- Hytter og ruter
- Forvaltning av natur, kulturarv og miljø

De viktigste virkemidlene for å lykkes 
med kjernevirksomheten er organsisasjon, 
kommunikasjon, økonomi og 
digitalisering. 

KOT har hytter i kommunene Kongsberg, 
Notodden, Rollag og Tinn. 
Våre medlemmer bor i kommunene 
Kongsberg, Flesberg og Rollag. 
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Bakgrunn: 
Vårt aktivitetstilbud skal være interessant 
og attraktivt for mange. 
Vår formålaparagraf skal ligge i bunnen for 
all vår aktivitetet.

Fokusmål: 
- Vi skal ha aktive turgrupper for alle aldre. 
- Vi skal utdanne gode og trygge turledere
   i alle ledd.
- Vi skal tilby et variert tilbud av turer hver    
   måned. 

MÅL DELMÅL TILTAK

Bidra til at flere kommer seg ut 
på tur. 

Styrke arbeidet med 
aktiviteter for barn og 
ungdom 

- ha styre i Barnas Turlag 
- ha eget styre i DNT Ung
- gode og varierte turprogram 
- utdanne turledere 
- delta i eller opprette 
  prosjekter som styrker vår    
  satsning
- samabeid med kommune 
  og andre aktører for tilbud  
  til alle. 

 Aktivitetstilbud til alle 
aldersgrupper og samfunns-
grupper

- legge tilrette for utlån av  
  turutstyr
- styrke og videreutvikle 
  turgruppene. 
- promotering av vårt tilbud 
  i aktuelle kanaler. 
- øke mangfoldet blant våre 
  turdeltakere. 

foto: Damien Renard
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TURGRUPPE DELMÅL TILTAK

DNT Ung Få med flere unge på tur.

Arrangere aktiviteter rettet mot 
DNT Ung sin aldersgruppe

Spre informasjon om miljø og 
kunnskap om friluftsliv. 

- Ha et eget styre for DNT Ung 
  Kongsberg, på 2-3 personer
- Dele informasjon og bilder på
   sosiale medier
- arrangere turer i hovedsak i eget 
  nærområde
- arrangere turer med fokus på 
  inkludering og kunnskapsdeling    
- utdanne turledere

Barns Turlag Motivere barn og familier til å 
komme seg på tur

Tilrettelegge for aktivt, enkelt 
 og inkluderende friluftsliv

Øke bruken av nærområder 
Øke kunnskap om natur og friluftsliv

- ha eget styre i barnas turlag
- arrangere minimun 1 tur i
   måneden. 
- stor andel turer i nærområdet 
- arrangere kurs for familier 
- ha et tilbud til alle i aldersgrupper, som 
trillegrupper, tilbud for de eldste barna 
osv. 

Fellestur Motivere til økt bruk av nærmiljøet

Tilrettelegge for mer krevende og 
 lengre turer

Sørge for inkludering og 
tilrettelegging

- arrangere lette dagsturer og  
   kveldsturer
- arrangere overnattingsturer 
- utdanne turledere 
- lage turer med fokusgrupper, som 
  DNTAktiv, Yngre voksne og andre.    
- samarbeide med andre foreninger om     
  tilbud. 

Seniortur Arrangere dagsturer gjennom 
 barmarksesongen

Formidle lokalhistorie, botanisk og    
 geologisk kunnskap i turområder

- egen gruppe med turleder og leder 
- eget turprogram 
- fast fremmøtested til alle turer. 
- skaffe lokale guider til aktuelle turer 
- samarbeide med andre seniorgrupper 

Tilrettelagt
 friluftsliv  

Tilby turer tilpasset forskjellige 
 brukergrupper. 

- lokalt tilbud om FTU (friluftsliv
  tilrettelagt for utviklingshemmede), 
  med turprogram og turledere lokalt. 
- dele og samarbeide med andre lokale  
  foreninger om tilbud, som Klart det
  går og andre grupper.
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Bakgrunn:
 
Vi har 8 ubetjente hytter som driftes av 
hvert sitt hyttestyre.

Vi har 220 km merka sommersti i skog og 
fjell, og 190 km merka vinterløyper. 

I tillegg har vi ansvar for flere kilometer med 
merka løyper i bynære områder gjennom 
Bystikomiteen 

Fokusmål: 
Vi skal opprettholde vårt rutenett med
sommerstier og vinterløyper. 

Maks 500 meter til nærmeste tursti.

Vi skal være en aktiv deltaker i utvikling av 
stier og turområder i bynære områder. 

Vi skal vedlikeholde og videreutvikle vårt 
tilbud på våre hytter. 

MÅL DELMÅL TILTAK

Opprettholde 
og vedlikeholde  
dagens standard på 
hyttene

Vedlikehold av hyttene -  hyttestyrer med bred sammensatt
   kompetanse. En leder i hvert hyttestyre. 
- hyttestyrene vedlikeholder og drifter 
   hyttene. 
- oppdatering av brannvern på alle hytter 
- opprette en minstestandard lik for alle
  hyttene i KOT 

Viderutvikle dagens 
hytter

Utbedringer og utvidelser på 
hyttene

- Eriksbu skal bygge sikringshytte. Prosjektet  
  er i gang, byggestart i 2020. 
- hovedstyret skal til enhver tid ha en 
  prioritering for tiltak som trengs utbedres. 
- det bør lages en helhetlig plan for 
  utbedringer og vedlikehold. 

Miljøvennlige hytter Prioritere løsninger  som tar vare på 
miljø og klima

- solcelleanlegg på alle hytter. 
- bytte til rentbrennende vedovner når ovner
  skiftes ut. 

Øke belegget for 
overnatting

Øke andelen besøk på hverdager - markedsføring inn mot skoler, 
  folkehøgskoler og seniorforeninger. 
- innføre booking på alle våre hytter innen    
  2021

Øke besøk i lavsesonger - hyttene på fjellet kan markedsføres sterkere i 
andre sesonger enn høysesongen. 
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MÅL DELMÅL TILTAK

Merke ruter fra 
relevante 
parkeringer, buss-
stopp, stasjoner eller 
liknende til alle våre 
hytter.

Vi følger DNTs merkeinstruks.
 
Vår merking skal være så
miljøvennlig som mulig.

Vi merker med blått i skogs-
terreng og resten med rødt. 

- tydelige stier merkes minimalt
- mer bruk av varder, og mindre bruk av maling
- unngå å male på fast fjell
- ved nyanlegg i stiløst terreng - der man må  
  kunne se fra merke til merke, kan noen merker   
  være løse pinner eller stokker, disse kan siden  
  fjernes. 
- merkene, eller T-ene, skal ikke være for store. 
- stiene skal ryddes i god bredde  

Merka ruter fra 
hytte til hytte

Gode ruter mellom alle våre 
hytter 

- vi opprettholder ruter mellom hyttene våre
- vi planker/klopper og utbedrer sti ved 
  nødvendighet.
- omlegging av sti der det er nødvending. 

Skiløyper på Ble 
som KOT har
ansvar for

Vi har merka skiløyper på 
Blefjell der vi ser behov for å 
opprettholde skiløyper til våre 
hytter og traseer. 

Løypene sees i sammenheng med 
andre løypenett på Blefjell. 

 - løypene skal ryddes i så god bredde at man 
  unngår at småtrær sperrer løypa ved tungt 
  snøfall 
 
- løypene skal merkes etter merkehåndboka. 

- Åpne strekninger og tjern merkes med staur 
  eller kvist. 

Samarbeid med 
løypelag

I området sør for Kongsberg kan 
samarbeid med løypelag vurderes 
der det kan være hensiktsmessig

- vurdere om det kan være aktuelt å
  samarbeide med løypelag for hyttene Pråmvika, 
  Sørmyrseter eller Sveinsbu. 

Alle skal ha maks  
500 meter til 
nærmeste tursti

Jobbe for gode nærmiljø-
områder og turområde knyttet til 
alle boligområder

- Bystikomiteen merker, vedlikeholder og
  utvikler stinett ved Kampestad, langs Lågen,
  Gamlegrendåsen, Storåsen og til lysløypa i 
  Funkelia.  
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Bakgrunn:
Kongsberg og Omegns Turistforening har sluttet 
seg til DNTs Natur- og miljøvernstratgi. 

Det står også i formålparagrafen til KOT at flest 
mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i 
fremtiden. 
Dette skal vi gjøre ved å 
- støtte sikring og vern av friluftsområder
- sikre turområder, bystier og nærmiljøstier for 
  friluftsliv

Fokusmål:
Vi skal jobbe for bærekraftig drift av våre 
hytter, ruter, aktiviteter, utstyr og
organsisajsonsdrift. 

Vi skal være aktiv part i høringssaker og 
jobbe for bevaring av natur- og kultur-
landskap. 

Videreutviklie samarbeid mellom Bysti, 
Kongsberg Kommune og forskjellige 
utbyggere. 

MÅL DELMÅL TILTAK

Gi flest mulig gode 
naturopplevelser og 
et positivt forhold til 
naturen. 

Øke oppslutningen om 
å bevare viktige natur- 
og frilufts-
områder

- være høringsinstans i plansaker. 
- fange opp aktuelle saker som skal behandles politisk   
  i kommunene. 
- arbeide for sikring av grøntområder og korridorer i 
  bysentrum. 
- sikre at unge blir glade i friluftsliv, gjennom blant 
  annet Barnas Turlag og DNT Ung.
 

Redusere miljø-
belastingen fra egen 
virksomhet til et 
minimum

Redusere vårt 
forbruk som 
organiasjon

- sørge for samkjøring eller annen grønn transport til  
  flest mulig av våre aktiviteter
- etablere fornybar energi på våre hytter
- redusere forbruk i administrasjonen 
- vi arrangerer ikke turer som krever flyreiser

Forvalte DNTs  og KOTs 
materielle og immate-
rielle kulturarv slik at 
historie, kulturminner 
og friluftstradisjoner 
ivaretas

Arbeide for å styrke
vår kulturarv

- kommunisere på en slik måte at vi skaper lyst til å ta 
  vare på norsk turkultur
- bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter evne 
  og hensynsfull ferdsel i naturen 
- bidra til at lokal kulturarv kommer frem langs våre 
  stier og ruter. 

Ferdselsårer Selsli som 
knutepunkt til 
Hardagervidda

- se på muligheter for ferdselsåren Selsli til
 Hardangervidda. Selsli som naturlig knutepunkt inn  
 på løypa.
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Bakgrunn: 
Sammen med økte medlemstall øker også  
forventningene til DNT fra samfunnet, 
frivillige og medlemmer.

Organisasjonen må være rustet til å håndtere 
veksten og forventningene. 

Vi skal ved hjelp av våre vedier være en god 
lokal arena for aktivitet som skaper tilhørighet 
og stolthet hos medlemmer, frivillige og ansatte. 

Fokusmål: 
Gjennomføre kurs og
kompetanseheving hos 
tillitsvalgte og frivillige. 

Innarbeide STIEN i vårt arbeid for å motivere 
og inkludere flere til å bidra som frivillig. 

MÅL DELMÅL TILTAK

DNTs og KOTs 
verdigrunnlag skal
prege hele
organisasjonsarbeidet

Vårt tilbud skal 
reflektere våre verdier

- styrke bevisstgjøringen av STIEN 
- tilby ambassadørkurs årlig 
- styrke vårt arbeid for inkludering og mangfold i 
  foreningen

Et aktivt og engasjert 
hovedstyre

Ha et hovedstyre med 
motiverte medlemmer 
som gjenspeiler vårt
tilbud og våre 
medlemmer

- utarbeide styringsdokumenter og høringer for   
  foreningen
- promotere foreningen 
- videreutvikle tilbudet og driften 
- arbeidsgiveransvar for daglig leder
- sikkerhetsarbeid 

Ruste organisasjonen 
for vekst

Motivere og engasjere 
frivillige og tillitsvalgte

- styrke kompetanseutvikling 
- kurse/utdanne frivillige
- rekruttere flere til dugnader, gjennomføre 
 fellesdugnader

Kontakt med 
medlemmer

Forutsigbarhet og 
tilgjenglighet

- kontoret skal ha kontortider som annonseres på 
  hjemmeside og kontordør. 
- kontoret tilbyr salg av enkle turartikler, som lokale 
  kart og annet infomateriell. 
- Turveiledning og informasjon

Medlemsmøter og 
møter for tillitsvalgte

En aktiv møtekomiée som 
arrangerer møtepunkter 
sammen med 
administrasjonen

- det er tillitsvalgt som velges til møtekomite. 
- arrangere åpne møter med tema 
- årsmøte
- forskjellige møteplasser for tillitsvalgte,
  i samarbeid med administrasjon 
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Fokusmål:  
Jobbe for en enda bedre 
forutsigbarhet ved tildeling av 
offentlige midler. 

Jobbe for å øke medlemstallet.
Jobbe for at alle betaler for besøk på 
våre hytter. 

Bakgrunn:
For å realiserer målene for organisasjonen 
trenger vi en sunn og god økonomi. 

Vi skal finansiere både hytter og 
vedlikehold, stier, aktiviter, 
administrasjon og markedsføring av oss selv. 

Hovedinntektene våre er medlemskontigenter
og hyttebesøk.

MÅL DELMÅL TILTAK

En økonomi som gir 
grunnlag for gode 
medlemstilbud og
forutsigbar drift av 
hyttene

Sikre en bærekraftig
økonomi

- ha gode prognoser for inntekt og utgift ved 
   utarbeidelse av budsjett 
- jobbe for at alle  betaler for opphold på hyttene   
   våre. 
- følge aktivt med på midler og fond vi kan søke 
  på for å finansiere utgifter og prosjekter. 

Redusere risikoen ved 
ustabile inntektskilder

-  jobbe for langsiktige samarbeidsavtaler i nye
  Viken og med aktuelle kommuner
- fokus på medlemsvekst og gode tilbud
- fortsette å ha noe egenkapital i foreningen 

FOTO: KOT 11



MÅL DELMÅL TILTAK

Kommunisere 
gleder ved friluftsliv og 
synliggjøre vårt tilbud til 
flere

Utgi og oppdatere 
egne publikasjoner 
i KOT

- utgi lokalt medlemsblad 2 ganger i året
- utgi brosjyrer digitalt og på papir etter behov
- styrke turbasen ut.no med flere av våre turforslag.
- ha turprogram ute i god tid før sesongen starter

Prioritere 
lojalitetsbyggende 
aktiviteter

 - være synlig i aktuelle medier med våre turer,
   aktiviteter og tilbud. 
- videreutvikle samabeidet med lokale aktører som 
  3600.no, Laagendalsposten og andre. 
- oppdatere digitale infokanaler, som hjemmeside og
   sosiale media. 

Bakgrunn: 
Det er viktig at vi er synlige og bevisste 
hvilke budskap vi ønsker å nå frem med. 
Digital markedsføring blir mer og mer 
viktig for å nå ut til folk  med vårt tilbud. 

Fokusmål: 
Synliggjøring av KOTs tilbud 
Øke den lojale medlemsandelen fra år til år. 

Bakgrunn: 
Digitalisering kommer i alle ledd av samhandling 
med våre medlemmer. 
KOT skal følge med i den digitale utviklingen. 

Fokusmål:
Vi skal ha oppdaterte rutebeskrivelser 
til alle våre hytter og flere 
turbeskrivelser på ut.no enn i dag. 

MÅL DELMÅL TILTAK

Ta i bruk aktuelle digitale 
fellesløsninger anbefalt 
av DNT sentralt. 

etablere gode,
oppdaterte digitale 
plattformer 

- prioritere ut.no og Sjekk Ut. 
- ta i bruk bookingsystem på alle våre hytter innen 
  2021
- ta i bruk digital kommunikasjon med frivillige og
   tillitsvalgte 
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4. Grunnlagsdokumenter
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4. Grunnlagsdokumenter

- KOT Vedtekter  
- KOT Varslingsrutiner 
- KOT Beredskapsplan
- DNT Veivalg 2019-2023 
- DNT Natur og miljø strategi
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nett: Kongsberg.dnt.no                 mail: kongsberg@dnt.no   mobil: 912 40 477              


