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Styrets årsberetning 2021 
2021 ble også et annerledes år 

Vi trodde 2020 skulle skrives inn i historien som året som ble annerledes med pandemi og 

restriksjoner, men når vi ser tilbake på 2021 så ble dette året også annerledes-året hvor pandemien 

holdt et stramt grep om turaktiviteten og arrangementene våre. Igjen har vi vært overlatt til å gå på 

tur i stor grad alene.  Mange har savnet det sosiale med fellesturene og vi begynner vel å bli lei 

korona og restriksjoner noen og enhver.  

Vi opplever at våre turområder på Hvaler, i Fredrikstad og Sarpsborg har vært flittig i bruk, og mange 

som tidligere ikke har vært så mye på tur har også funnet veien ut i skog og mark i tiden vi lever i. Det 

er hyggelig! Parkeringsplassene ved utfartsstedene har vært mer enn fulle!  

Store deler av året fikk vi ikke gjennomført turer og arrangementer. Koronaforskriftene som satte 

store begrensninger i hva vi kunne gjøre har vært krevende å forholde seg til. Det har vært tunge 

avgjørelser for styret å avlyse turer og arrangementer. Vi ville jo så gjerne ut på tur sammen med 

turvenner og andre! I år som i fjor har det viktigste vært at DNT ikke skulle være en arena for 

spredning av koronavirus.  

Utover sommeren og høsten ble det lempet på restriksjonene og vi kunne så smått arrangere enkelte 

turer igjen, dog med antallsbegrensning og krav om påmelding og registrering. Mange gode 

turvenner kunne treffes til gode og fine turopplevelser. Kom deg ut og Opptur er to store 

arrangementer som vi endelig klarte å gjennomføre i september. Styret arrangerte også en samling 

for de frivillige på Furuholmen i oktober. Det var hyggelig endelig å kunne treffes igjen! 

Den store happeningen dette året har vært at Østtorp endelig er satt skikkelig på kartet. Etter flere 

års forarbeid startet byggingen av aktivitetsløypa med tilhørende gapahuker på Østtorp i august.  

Allerede 26. september hadde vi storstilt åpning av løypa med ordføreren til å klippe snor, og gjester 

fra DNT sentralt til stede. Akkurat denne helgen lempet myndighetene på restriksjonene og vi kunne 

samle i overkant av 200 til dette arrangementet. Det var stor stas å kunne vise frem dette flotte 

anlegget og endelig kunne gi noe tilbake til medlemmene våre som vi har savnet så sårt gjennom 

pandemien. Besøket på Østtorp har økt til langt over det vi hadde forestilt oss, og høsten har vært 

preget av parkeringskaos og mange fornøyde folk på tur i dette området som tidligere har vært 

ukjent for mange.  

Det har vært restriksjoner på bookingen av Østtorphytta gjennom hele året, noe som også har krevd 

ekstra tilsyn og rengjøring. Tross restriksjoner er besøket stadig økende, og etter at aktivitetsløypa 

åpnet er hytta leid ut nær sagt hver helg.  

Selv om turaktiviteten har vært redusert så har styret jobbet med flere store prosjekter. Vi har deltatt 

på flere befaringer og møter med ønske om å få en hytte ved kysten. Foreningen har godt samarbeid 

med Fredrikstad kommune, og vi håper planene om å utvikle og drifte Pynten gamle skole i 

samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd blir en realitet. En fantastisk beliggende plass i vannkanten 

ytterst på Kråkerøy. Styret har startet det omfattende arbeidet med å utvide parkeringen til Østtorp, 

og vi har også jobbet for å få Ingaleden i Varteig til Historisk Vandrerute. Dette har dessverre ikke 

lykkes i første runde, men leden skal uansett oppgraderes. Kontoret har flyttet fra Torget 5 til 

Torggata 15, og det gjenstår fortsatt en del for å få de nye lokalene slik vi ønsker dem.  

Før sommeren fikk vi endelig ansatt ny daglig leder etter at Anna-Boel varslet sin avgang ved 

årsskiftet. Det var 64 søkere til stillingen, med mange gode kandidater. Vi var heldige å få 

førstevalget vårt innfridd, og Rannveig startet i jobben 1. august. Stillingen er økt fra 60 til 80%, men 



Rannveig har i overkant travle dager så vi må nok vurdere om vi har mulighet til å øke stillingen til 

100%.   

Ved årsmøtet takket vi av Sigrun etter mange år som engasjert leder av foreningen, og Karine kom 

inn som hennes erstatter. Dette varte dessverre ikke så lenge da Karine av personlige årsaker valgte å 

trekke seg fra vervet nå i januar 2022. Ellen som nestleder rykket opp som leder frem til årsmøtet 

2023. 

Styret retter en stor takk til alle dere som på ulikt vis bidrar til DNTs gode omdømme. Vi takker dere 

for alle timer og alt arbeid som legges ned i form av tilrettelegging, forberedelser og gjennomføring 

av aktiviteter. Takk for at dere tross avlysninger og ikke gjennomførte aktiviteter holder motet og 

viljen oppe til å se kommende turår positivt i møte! 

 

Styret, ved  

Ellen Hasle Kokkim 

 

Aktivitet 2021 
DNT Nedre Glomma har hatt stor aktivitet i 2021. Mange dugnadstimer er lag ned, og antagelig er 

det lagt ned en del dugnadstimer som ikke er registrert. Vi prøver å oppsummere dugnads- og 

deltagelsesaktiviteten i dette kapittelet. 

På Østtorp har det skjedd mye i 2021. En svært stor jobb er lagt ned i planlegging og godkjenning av 

aktivitetsløypa, som sto ferdig høsten 2021. Mens arbeidslaget jobbet døgnet rundt med å sette opp 

løypa hadde vi gode hjelpere som kjørte varm middag ut til Østtorp hver dag. En kjempeinnsats! 

Dugnadsgjengen på Østtorp tilrettela for aktivitetsløypa med mye arbeid, og var avgjørende for at alt 

skulle bli fint og ferdig; kappet trær, beiset gapahuker og mye, mye mer. Det er også jobbet med 

søknader for bygging av toalett på Østtorp, og det er startet en prosess for utvidelse av parkeringen.  

DNT Nedre Glomma har ønsket seg en kysthytte, og i 2021 har flere mulige alternativer vært vurdert. 

En intensjonsavtale er nå inngått med Fredrikstad kommune om å inngå en leieavtale på Pynten,  

Kråkerøy, i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. Dato for overtagelse er ennå ikke bestemt. 

Asbjørn Borge har hatt mange møter og dugnadstimer i forbindelse med ønske om en kysthytte.  

Som friluftsorganisasjon er vi tilsluttet FNF. Nicolai Midthun er styreleder i FNF, og deltar på møter i 

den forbindelse.  

2022 er jubileumsår for DNT Nedre Glomma, og jubileumskomitéen har lagt ned arbeid i planlegging 

av markeringen. Komitéen består av Sigrun Svartedal (leder), Asbjørn Borge, Nicolai Midthun, 

Margrethe Wøien, Liv Simensen, Solveig Finstad. 

I 2021 ble det gjort en jobb for å få Ingaleden godkjent som «historisk rute». Søknaden ble avslått, 

men arbeidet fortsetter videre. Ellen Hasle Kokkim og Sigrun Svartedal. 

Møter og arrangementer 
11. januar: DNT Østfoldmøte. Sigrun Svartedal og Anna-Boel Andersen. 

19. januar: DNT vinterforum, del 1. Sara P. Jacobsen og Anna -Boel Andersen. 

16. februar: Vinterforum del 2. Sara P. Jacobsen, Anna-Boel Andersen 



Februar: Søknads- og intervjurunde for ansettelse av ny daglig leder. Sigrun Svartedal, Ellen Hasle 

Kokkim og Ole-Jørgen Hommeren gikk gjennom 64 søknader, og 6 intervjuer. 

15. mars: DNT Østfoldmøte. Sigrun Svartedal og Anna-Boel Andersen. 

16.-17. mars: Stikonferanse. Per Ove Lindemark. 

23. mars: Årsmøte. 

26. april: DNT Østfold årsmøte. Sigrun Svartedal, Karine Nordbø og Anna-Boel Andersen. Årsmøtet 

ble etterfulgt av et DNT Østfoldmøte. 

3. juni: Landsmøte (digitalt). Ellen Kokkim, Eva Kvakkestad, Karine Nordbø, Asbjørn Borge og Anna-

Boel Andersen. 

22. juni: Befaring på Ingaleden. Ellen Kokkim og Sigrun Svartedal sammen med riksantikvaren, 

fylkeskommunen Viken, DNT sentralt og DNT Indre Østfold. 

5. september: Kom deg ut-dagen, arrangement på Roald Amundsens Fødested. Turleder: Sigrun 

Svartedal, sammen med Barnas Turlag og mange medhjelpere. 

16. september: Møte i DNT Østfold. Karine Nordbø og Rannveig Kildal Ramtvedt. 

17. september: Overtakelse av Aktivitetsløypa på Østtorp. Karine Nordbø, Ellen Kokkim, Asbjørn 

Borge, Rannveig Kildal Ramtvedt. 

22. september: Turledersamling på Furuholmen i Varteig. Styret, turledere og andre frivillige. 

26. september: Åpning av Aktivitetsløypa på Østtorp. Stort arrangement med over 200 deltakere. 

DNT sentralt var representert ved barne- og ungdomsansvarlig Kristin Oftedal og Ordfører i 

Sarpsborg, Sindre Martinsen, klippet snora. Ellen Hasle Kokkim og mange medhjelpere. 

29. september: Opptur. På grunn av covid-restriksjoner ble arrangementet flyttet fra våren til høsten. 

Vi kunne ikke blande elever fra ulike skoler, så derfor ble det egne arrangementer for hver skole. 

Hvaler (Storesand), Varteig (Østtorp) og Begby (Vispen) var skolene som ble med i år. Sigrun 

Svartedal organiserte dette, og Spontangruppa var turledere på de ulike stedene. 

9. oktober: Nærturlederkurs. Anna Hellstrøm var instruktør. 5 deltagere. 

22.-24. oktober: Ledersamling i DNT, i Drammen. Karine Nordbø og Rannveig Kildal Ramtvedt. 

17. november: Medlemsmøte på Litteraturhuset.  Øivind Lågbu holdt foredrag om dyreliv i 

nærmiljøet. Rannveig Kildal Ramtvedt, Asbjørn Borge og Eva Kvakkestad. 

23. november: Møtearena for friluftsliv. Studenter fra høyskolen arrangerte. Asbjørn Borge deltok. 

11.-12. desember: Julemarked i Sarpsborg. DNT hadde bod sammen med Pilegrimsleden og 

iSarpsborg. Fra oss sto Pål Antonsen og Fredrik Lied, og Ole-Morten og Cecilie By. 

 

Turdeltagelse og dugnadstimer 
 

Turgrupper Antall turer/aktiviteter Antall deltagere Dugnadstimer 

Fjellsport 1 12 30 

Seniorgruppa/sakte mandagstur 37 795 481 

Spontan hverdagstur/tur&kultur 27 621 351 



Kurs 1 5 12 

Barnas turlag/junior/turbotur 12 560 267 

Åpne arrangementer 2 300 150 

Klart det går 1 4 12 

Totalt 81 2297 1303 

Dugnad 
 

Aktivitet  Antall 
timer 

Tilsyn Østtorp 60 

Dugnad Østtorp 840 

Sti Kråkerøy 303 

Ingaleden 150 

Aktivitetsløypa 450 

Medlemsbladet 750 

Materialforvaltning 70 

Økonomi 400 

TOTALT 3023 

 

Møtevirksomhet styret og utvalg 
 

 

Antall  
møter 

Antall  
deltagere 

Antall  
timer 

BT 

 
32 

 
154  1128  

Tur og kultur 

Fjellsport 

Spontan 

Senior/sakte 

AU 

Styret 

Jubileumskomitéen 

Barnas Turlag 
Turer: I 2021 hadde vi planlagt 16 turer, hvorav 3 var turer for de største barna i Barnas turlag– 
Turboklubben. Først halvår ble alle turer avlyst (på grunn av Covid 19), men andre halvår fikk vi 
gjennomført totalt 8 turer; 7 for Barnas Turlag og 1 for Junior. 
 
Turboturer: Som i 2020 gjennomførte Barnas Turlag på våren/forsommeren ett turopplegg med 
poster på fine turmål i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Til sammen 25 poster. Dette er et tiltak vi 
planlegger å videreføre i 2022, da med metallskilt og ikke laminerte plakater (som kan være 
utfordrende i forhold til vær og vind).  
 
For Barnas Turlag, Line Agersborg-Sandøy. 
 

Fjellsportgruppa 
I år hadde vi i Fjellsportgruppa planer om flere turer enn tidligere år, men også i år ble disse avlyst 
grunnet korona restriksjoner. Planlagte turer var «Vintertur Rondane», «Kanotur på Stora Le» og 
«Telttur i Fjella»..  
 
Vi fikk imidlertid gjennomført en spontan tur til Via Ferrata, 
Haldenkanalen. 12 deltagere inkludert 2 turledere fikk prøve seg i 
den nye klatreløypa ved Brekke sluser i Halden.  
 
Vi planlegger videre for flere turer og opplegg i 2022, og håper disse 
lar seg gjennomføre som planlagt.  

 
 
For Fjellsportgruppa, 
 
Stephen Gangestad, Ole Morten By og Cecilie Enoksen By.  
 
 



Tur og Kultur 
Tur- og kulturgruppen ønsker å arrangere fellesturer for unge og voksne i alle aldre. Vi tilbyr 
fellesturer for dem som ønsker å treffe andre med samme interesse, glede og lidenskap for fotturer 
eller sykkelturer i et sosialt fellesskap. 
 
På flere av turene våre tilbyr vi også informasjon om kultur, 

natur- og lokalhistorie. For noen av turene er det 

naturopplevelsen, mosjonen og frisk luft sammen med 

andre som er målet. 

Vi prøver å kombinere middels- til litt mer krevende fysiske 
utfordringer, gode turopplevelser med kulturhistoriske 
elementer underveis.  
 
DNT-Nedre Glomma sin gruppe Tur og kultur, har som i fjor 
dessverre fått mange av sine turer avlyst eller utsatt på 
grunn av pandemien eller andre hindringer.  
 
Møter og samarbeid:  
Det har blitt avviklet et fysisk planleggingsmøte med 
turlederne og ellers har kontakten gått digitalt og via mail 
eller telefon. Alle turlederne fikk invitasjon til samlingen i 
Varteig hvor deler av styret og ledelsen var arrangør. Der 
fikk vi omvisning oppe ved lavvo og utleiehytter med flott 
utsikt over Glomma, og etterpå ble det servert deilig 
middag, kake og kaffe. Vi i Tur og kultur fikk avviklet vårt 
Turledermøte samme dag der vi gjennomgikk neste års 
turprogram og samtidig fikk vi hilse på nye og gamle turledere. Det ble da anledning til å diskutere 
framtidige turer og tipset eller oppmuntret hverandre til turaktiviteter i en vanskelig pandemitid. 
 
Den 17.  november 2021 ble alle medlemmer invitert til medlemsmøte på Litteraturhuset i 
Fredrikstad. Der var det stort oppmøte, med spennende foredrag om fuglelivet i nærmiljøet. 
 
  
Turer og aktiviteter: 
Ifølge turprogrammet for 2021, så skulle Tur og 
kultur ha gjennomført 23 planlagte turer. Vi klarte å 
gjennomføre 9 turer. Disse søndagsturene var: 
Sykkeltur på Kirkøy, fottur i Rygge, Kråkerøy, 
Torsnes, Søndre Sandøy, Høyåsen, Revebukta, 
Hafslundskogen og Østtorphytta.  
 
De fleste turene som vi måtte avlyse, vil bli 

gjennomført i 2022, så vi har mye å se fram til 😊 
I tillegg til våre turer har flere tuledere hjulpet til på 
andre aktiviteter, som Kom deg ut-dagen ved Roald 
Amundsens hjem. I år ble det OPPTUR for 8.-
klassinger på tre ulike ungdomsskoler, hvor også 
flere turledere var med og hjalp til med 
gjennomføringen. I oktober var det også åpning av aktivitetsløypa på Østtorp, hvor flere dugnadsfolk 
deltok. Tusen takk for det. 

Høst i Fredrikstadmarka  foto: Gunnhild Ristesund 

Sykkeltur på Kirkøy                        foto: Gunnhild Ristesund 



   
Turen til Hornborgarsjön med Tranedans i samarbeid med Ornitologisk forening i Østfold ble avlyst i 
2020 og 2021, men vi håper å få gjennomført turen i 2022, så gled dere. Reidun er klar for spennende 

tur til nabolandet😊 
 
Herved vil jeg rette EN STOR TAKK til dere turledere som har sørget for planlegging av flotte, 
spennende og varierte turer. Vi ser fram til å få gjennomført de fleste avlyste turene og også de nye 
spennende turene som dere finner i årets turprogram. GOD TUR. 
 
Vi oppfordrer dere som går på 
onsdagsturer og ønsker flere turer i 
uken, vil bli med på søndagsturene 
med Tur og Kultur. Både barn, 
barnebarn og oldebarn kan bli med 
på de fleste turene våre.  
 
Velkommen til opplevelsesturer 

med TUR OG KULTUR i 2022 😊 
 
 
Rolvsøy, 1. februar 2022 

 

Gruppeleder i Tur og Kultur 

Gunnhild Ristesund 

 

 

Spontan Hverdagstur 

Turåret vårt startet med første tur 16.juni 
med de begrensinger Covid-19 skapte for oss 
også gjennom hele dette turåret 2021. Men vi 
gjennomførte hele 15 turer og avsluttet 
med vårt årlige julebord på Harehjellhytta. 
Hele 437 turvenner har vært med oss på 
turene våre, noe vi har stor glede av. Og vi er 
heldige som får hjelp av flere av dere til å 
guide oss på turene våre i tillegg til oss 4 som 
er turledere for gruppa. Legger vi malen for 
dugnadstimer til grunn så har vi lagt ned hele 
195 timers arbeide for å få gjennomført årets 
korte turår. Vi gleder oss til full åpning og 
mange mange timer og turer sammen med 
hele den flotte Spontangruppa vår! 
 

Spontan hverdagshilsen fra Pål Antonsen, 
Fredrik Lied, Arne Svartedal og Ingolf 
Lauritzen. 
 

Tunevannet i Sarpsborg                                                    foto: Johan Fjærestad 



Seniorgruppa 

Turledere i 2021 har vært: 

Liv Andersen  Asbjørn Borge    Bjørg Eilertsen 

Oddvar Eriksen  Inger-Johanne Fjeldbraaten  Kari E. Hansen 

Nille Oven  Roald Fiane Pettersen   Liv Simensen 

John Skau  Inger-Torill Solberg   Jorun Bjerkebæk Sommerfelt 

Rolf Jul Strand 

Jorun Bjerkebæk Sommerfelt og John Skau har gitt seg etter fjorårets sesong, men vi har 

fått 1 ny turleder, Anne Lise Rotvik, som er klar til å ta fatt i 2022.  

Styremøter: Liv Simensen og Kirsti Rotvik, har hatt møte 20. januar og sammen med  

Mandagsgruppas leder Erik Leister 26. februar og 26. august. 

På disse møtene ble årsmelding og program gjennomgått og diskutert. 

Turledermøte ble avholdt 3. november på Speiderhuset i Fredrikstad med 12 til stede. 

Her ble turprogrammet for 2022 satt opp med 10 turer i vårhalvåret og 11 turer i høst- halvåret. Det 

var også ønske om fjelltur.  

Onsdagsturer 

På grunn av koronapandemien måtte vi dessverre avlyse de oppsatte turene i vårhalvåret, men en 

del av medlemmene dannet smågrupper som opprettholdt turaktiviteten. I høsthalvåret ble 

turprogrammet fulgt, men med noe begrenset deltagelse. I tillegg ble det gjennomført 4 ekstraturer i 

november og 1 tur i desember før vi tok juleferie. Fjellturen ble gjennomført i privat regi.  

Kurs og andre arrangementer 

Kirsti Rotvik og Anne Lise Rotvik deltok i nærlederkurs 9. oktober. 

Ellers har vi deltatt på Østtorpdagen 29. august, turledersamling på Furuholmen  

22. september, åpning av aktivitetsløypa på Østtorp 26. september og medlemsmøtet på 

Litteraturhuset i Fredrikstad 17. november.  

7. september, under Friluftslivets uke, deltok turleder Inger-Torill Solberg i en digital debatt der 

politikere i Fredrikstad ble presentert for 6 friluftsorganisasjoner og hvor temaene var: 

«Bevare grønne lunger og korridorer», «Aktive liv» og Idemyldring rundt hva politikere og 

friluftslivorganisasjoner kan tenke seg å gjøre under Friluftslivets uke i september 2022 i forbindelse 

med Frivillighetens år. 

29. september var 3 av gruppas medlemmer postmannskap under Opptur på Storesand, Hvaler. 

Fredrikstad, 9. februar 2022. 

for Seniorgruppa:  

Liv Simensen og Kirsti Rotvik 

 

Mandagsgruppa 
UT I NATUREN I SAKTE FART 

Gruppa ledes av Erik Leister, og har vært et fint supplement til Seniorgruppa som etter hvert ble litt 

for stor, og hvor avstanden mellom for- og baktropp ble litt for lang. Med på mange av turene er også 

fysioterapeut Pål Gunnar. 



Gruppa har i 2021 gjennomført 21 mandagsturer fra juni til desember. Gjennomsnittlig har 18 

deltagere vært med. Turene har gått i Fredrikstadmarka med Stjernehallen som utgangspunkt 

mandag kl. 11.00. Lengden på turene har variert fra 2,2 til 6,4 km. Leder har ført navneliste på alle 

turene. 

 
Fredrikstad 13. februar 2022 
 
Erik Leister  
 

Dugnadsgruppa Østtorphytta 
Ved utgangen av året er det registrert 12 deltakere. Dugnadsgjengen møtes på tirsdager med unntak 

av en kort periode midt på sommeren og i deler av vinterhalvåret. Fremmøte varierer fra 4 og opp 

mot 10. Pandemien har satt få begrensninger for oss. Arbeidet foregår utendørs og det har vært lett 

å holde avstand. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i løpet av året og 

det er registrert i alt 840 timer. Dette er å anse som minimumstall. Flere i 

gjengen har møtt opp alene for å gjøre ferdig eller legge til rette for arbeid 

som skal skje. Det har ikke alltid vært like lett å få registrert slik aktivitet. 

Det har vært 4 store aktiviteter som bør nevnes spesielt. I aktivitetsparken 

har gjengen laget bålplasser, ryddet (med god hjelp av spontan 

hverdagsgruppegjengen) området for stubber og trær og malt gapahukene 

Det er laget benker inne i gapahukene i klatreparken.  

Det er drenert rundt «gamlehuset» som vi har gitt navnet Arildbu oppkalt 

etter Arild som har utført det meste av oppussingen innvendig. Arne med 

leid graver har gravd fram to gårdsdammer som var godt skjult av krattskog 

og ellers planert der hvor det har vært behov. Idyll har det blitt. I høst fikk vi 

også ferdig et påbygg bak låven. Dette skal brukes til vedlager og gi større plass til maskiner vi har. 

Flere benkebord har det også blitt. 

Aktivitetsparken har blitt en formidabel suksess. Det har tæret på vedbeholdningen og å skaffe nok 

ved til hvert år blir en stor utfordring. Foreløpig har vi en del å gå på, men det minker. 

I tillegg til disse større aktivitetene klippes plenen jevnlig. Vi har fått en ekstra klipper. Så nå er vi 

bedre rustet dersom en går i stykker og må repareres. Vedkløyving skjer fortsatt for hånd med øks. Vi 

ønsker oss elektrisk klyver og håper det kan bli realisert i løpet av neste år. 

Dugnadsgruppa er både stolt og fornøyd med hvordan området nå fremstår. Det er morsomt og 

inspirerende å se hvordan det utvikles. Hyggelig er det også med alle positive tilbakemeldinger som 

kommer fra de som besøker området.  

Ekstra hyggelig var det at Skjeberg Rotary 

overrasket oss med en flott benk som nå 

står på plattingen foran hytta. 

 

Ole Jørgen Hommeren 

 



Kystgruppa på Kråkerøy og Kjøkøy 
 
Gruppa har bestått av: Roald Terjesen, Asbjørn Borge, Mette Terjesen, Arnt Moe, Finn M. Gøransson, 
Runar Jansen 
 
Aktiviteter som er utført: 

• Det er laget en ny hovedtrasé for kyststien på Langøya på Kråkerøy. Den går fra Glufsa langs 
Enhuskilen til Enhus camping. 

• Det er utført merking og rydding av alle stier i løpet av året. 

• Det er montert nye turskilter og stolper på kyststien og turveier. 

• Det er utført grøfting og drenering av stier. 
 
Ønsker for året 2022: 

• Oppdatering av nye skilter på kyststien og skogstier på Kråkerøy og Kjøkøy. 
 
Annen informasjon: 

• Det er 20 års jubileum i år. Vår forening kan markere og feire dette. Turlag Fredrikstad og 
Hvaler ble dannet 30.oktober 2002. Sarpsborg kom med i 2012. 

• Det er og Frivillighetens år i år, 2022. Tanken bak dette er å feire Norges viktigste lagarbeid 
og å synliggjøre dette viktige arbeidet. Frivilligheten foregår i foreninger, 
frivillighetssentralen, kommuner og andre samarbeidspartnere. 

 
Gruppeleder Roald Terjesen takker atter en gang for den flotte dugnadsgjengen for god innsats i året 
2021. Vi ser frem til å starte på dette nye året! Det utrettes og en stor takk til Fredrikstad komme. 
 

                          

 

Vennlig hilsen 
 
Mette Hammerborg Terjesen, sekretær. 
6.2.22 Kråkerøy 
 
 
 



Redaksjonskomiteen 

Komiteen har bestått av Nicolai Midthun (red), Heidi Hermanson og Cecilie By.  

Komiteen har laget ett turprogram og to utgaver av medlemsbladet, På Tur. Det er også komiteen 
som står for all redigering av stoff og lay out av bladene. 

 
Nicolai 
 
 

Ansatte, tillitsvalgte og utvalg 

Ansatte i DNT Nedre Glomma i 2021 
Daglig leder Anna-Boel Andersen, 60 % (tom. juli 2021) 

Daglig leder  Rannveig Kildal Ramtvedt, 80 % (fom. august 2021) 

Web-tjenester Sara Petterøe Jacobsen, 20 % 

 

Tillitsvalgte 
Styret 

Styreleder   Karine Norbø   2021-2023 

Nestleder   Ellen Hasle Kokkim  2020-2022 

Kasserer   Liv Karlsen   2020-2022 

Styremedlem   Fredrik Lied   2021-2023 

Styremedlem   Asbjørn Borge    2021-2023 

Styremedlem   Ole Morten By   2020-2022 

Styremedlem   Nicolai Midthun  2020-2022 

Varamedlem   Kjersti Aarvik   2021-2022 

Varamedlem   Pål Antonsen   2021-2022 

Varamedlem   Eva Kvakkestad   2021-2022 

 

Revisorer 

Revisor    Ingolf Lauritzen   2021-2022 

Vara    Pål Sandnes   2021-2022 

 

Valgkomite 

Medlem   Ole Jørgen Hommeren  2021-2022 

Medlem   Pål Antonsen   2021-2022 

Medlem   Nille Oven   2021-2022 

 

Representant til DNT Østfold Karine Nordbø   2021-2023 

 

Utvalg 
I 2021 har våre ulike turgrupper og utvalg bestått av følgende turledere og medlemmer: 

Barnas turlag 

Leder   Live T. Bratlie 



Utvalgsmedlem  Ellen H. Kokkim, 
Utvalgsmedlem  Trond Kokkim 
Utvalgsmedlem  Ole Morten By 
Utvalgsmedlem  Cecilie By 
Utvalgsmedlem  Ingebjørg Kvam 
Utvalgsmedlem  Liv Fosserud 
Utvalgsmedlem  Fredrik Fosserud  
Utvalgsmedlem  Andreas Kjølberg  
Utvalgsmedlem  Ketil Haugen 
Utvalgsmedlem  Gunnar S. Eriksen 
Utvalgsmedlem  Line Agersborg-Sandøy 
Utvalgsmedlem  Ole Anders Østerås 
Utvalgsmedlem  Sara Emilie Winås 
 
Fjellsport 
Leder   Stephen Gangestad  
Utvalgsmedlem  Ole Morten By 
Utvalgsmedlem  Cecilie By 
 
Spontan Hverdagstur 
Utvalgsmedlem  Pål Antonsen 
Utvalgsmedlem  Fredrik Lied 
Utvalgsmedlem  Ingolf Lauritzen 
Utvalgsmedlem  Arne Svartedal 
 
Seniorgruppa 
Leder   Liv Simensen 
Leder   Kirsti Rotvik 
Turleder  Liv Andersen   

Turleder  Asbjørn Borge  

Turleder  Bjørg Eilertsen 

Turleder  Oddvar Eriksen     

Turleder  Nille Oven      

Turleder  John Skau      

Turleder  Jorun Bjerkebæk Sommerfelt 

Turleder   Rolf Jul Strand 

Turleder   Inger-Johanne Fjeldbraaten 
Turleder   Kari E. Hansen 
Turleder   Roald Fiane Pettersen 
Turleder   Inger-Torill Solberg 
Turleder   Liv Simensen 
 
Mandagstur  
Leder   Erik Leister 
 
Tur og Kultur   
Leder   Gunnhild Ristesund 
Turleder  Nicolai Midthun  
Turleder   Nille Oven 
Turleder   Ole Jørgen Hommeren  
Turleder  Tove Lader 



Turleder   Runar Jansen 
Turleder  Ingolf Lauritzen  
Turleder   Johan Fjærestad 
Turleder  Anita Hougen  
Turleder   Per Ove Lindemark  
Turleder  Øivind Berget 
 
Klart det går 
Leder   Anna Hellstrøm 
 
Dugnadsgruppa 
Leder   Ole Jørgen Hommeren 
 
Kyststigruppa på Kråkerøy 
Leder   Roald Terjesen 
Sekretær  Mette Terjesen 
 
Hyttetilsyn  Ole Jørgen Hommeren 
   Kari Hommeren 
 
Materialforvalter Arild Simonsen 
 
Redaksjonskomite  
Leder   Nicolai Midthun 
Utvalgsmedlem  Heidi Hermanson 
Utvalgsmedlem  Cecilie By 
 
Jubileumskomité 
Leder   Sigrun Svartedal 
Utvalgsmedlem  Nicolai Midthun 
Utvalgsmedlem  Asbjørn Borge 
Utvalgsmedlem  Solveig Finstad 
Utvalgsmedlem  Liv Simensen 
Utvalgsmedlem  Margrethe Wøien 
 
Styremedlemmer og gruppeledere som fratrer sine verv 
Styreleder  Karine Nordbø 
Styremedlem  Nicolai Midthun 
Styrets varamedlem Eva Kvakkestad 
Leder Tur og Kultur Gunnhild Ristesund 
Leder Barnas Turlag Live T. Bratlie 
 
 

Medlemmer 
Pandemien har gitt utslag i form av noe synkende medlemstall for DNT Nedre Glomma. Dette er ikke 

unikt for vår forening, men er noe man ser i DNT nasjonalt, i likhet med andre lag og foreninger i hele 

landet. Styret regner derfor med at videre drift av foreningen, med det gode aktivitetsnivået vi har, 

en flott hytte, og nye hytteprosjekter på vei, vil føre medlemstallene oppover igjen. 



Fra 2020-2021 har DNT Nedre Glomma fått 32 færre medlemmer, en nedgang på -0,80 %. Nasjonalt 

har nedgangen vært på -1,5 %. Ved utgangen av 2021 har DNT Nedre Glomma 3749 medlemmer. 
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DNT Nedre Glomma 279 1 399 765 97 181 287 28 713 

 

Hyttedrift 
Foreningens hytte, Østtorphytta, har under pandemien hatt begrenset bruk. Fra høsten 2021 har 

hytta vært åpen for booking, men kun for én gruppe av gangen, og med krav om forhåndsbestilling. 

Med åpning av aktivitetsløypa har også bruken av hytta tatt seg fort opp, og hytta er utleid de fleste 

helger. Styret har vedtatt følgende priser for bruk av hytta i 2022: 

Overnatting 
medlem                                        

0-12 år: Gratis 

13-26 år: 50,- 

27+ år: 200,- 

Overnatting ikke-medlem  

0-12 år: 210,-  

13-26 år: 210,- 

27+ år: 410,-  
Dagsbesøk 

0-12 år: Gratis 

13+ år: 30,- 

familie/gruppe: 60,- 

 

For Østtorphytta er det i 2021 registrert: 95 overnattinger, 5 dagsbesøk og 43 tilsynsbesøk. 

 

Avslutning 
Også 2021 ble litt annerledes enn vi er vant med, men det har ikke lagt noen demper på turlysten til 

befolkningen i Nedre Glomma. Heldige er vi, som kan se tilbake på en høst med høy deltagelse på 

våre turer og aktiviteter! At driften av foreningen går så bra er helt og holdent avhengig av de mange 

dugnadshender som bidrar med stort og smått gjennom hele året. Styret retter en stor takk til alle 

frivillige i DNT Nedre Glomma for den gode innsatsen i 2021! 

 


