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Ved utgangen av 2015 hadde DNT Drammen og 
Omegn (DNTD) 9949 medlemmer, en økning på 4,7% 
fra foregående årsskifte. Dette er en vekst på linje med 
landsgjennomsnittet. Inntektene fra medlemskontingen-
tene økte med kr 498.948,- noe som er en kombinasjon av 
kontingentøkning og økt medlemsmasse. Kontingentinntek-
tene utgjør 25,9 % av samlede inntekter, en liten nedgang 
fra 2014 da kontingentinntektene utgjorde 26,2% av 
samlede inntekter.

Foreningen har kontor og butikk i Nedre Storgate 10 i 
Drammen. Ved utløpet av 2015 var det 6 hele årsverk i fast 
stilling og 2 årsverk i prosjektstilling, samt 1 årsverk midler-
tidig i aktivitetsavdelingen. Prosjektstillingene finansieres 
eksternt. I administrasjonen er det full likestilling. Styret 
fremhever spesielt at foreningen har en administrasjon som 
forener profesjonalitet, entusiasme og dugnadsånd på en 
flott måte. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2015. 
Samlet sykefravær har vært 124 dager, hvilket utgjør 1,35 %.

Det er i løpet av 2015 blitt gjennomført noen endringer i 
DNTDs administrasjon. Etter at Simon Torgersen tiltrådte 
som daglig leder i 2014, er hans tidligere stillingsbeteg-
nelse i DNTD endret til drifts- og markedssjef. Johan Fegri 
er ansatt i stillingen. Johan har bakgrunn fra DNT Oslo og 
Omegn og Kongelig Norsk Seilforening. Det er også blitt 
gjennomført en omorganisering hvor det er blitt etablert en 
egen avdeling for aktivitet. Vibeke Clausen leder avdelingen. 
Maren Ekeland som var Fagsjef barn/ung, sluttet i januar og 
er blitt erstattet av Åshild Woie. 

Foreningen startet i 2015 opp et prosjekt finansiert av 
Kulturdepartementet; «Stimuleringsmidler til utprøving av 
fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet». Prosjektet har som 
mål å rekruttere, samt legge til rette for friluftslivsaktivitet for 
barn og familier som ikke har tilknytning til, eller nødvendig 
utstyr til å drive denne typen aktivitet. 
Foreningen overtok ansvaret og driften av Hamborgstrøm-
paviljongen i Bragernesåsen fra Drammen kommune i 

STYRETS BERETNING

2014. Åpning av hytta ble gjennomført i desember 2015 
etter et omfattende vedlikeholdsarbeid som delvis var dug-
nadsbasert. 

I tillegg til lokalene i Nedre Storgate 10 leier foreningen 
møterom og kontor i et nabobygg. Styret er meget fornøyd 
med beliggenheten til Turbutikk/Turinformasjon og ad-
ministrasjon. Det er likevel ikke en ideell løsning at admin-
istrasjonen sitter i to adskilte bygg. Styret vurderer derfor 
muligheten for nye lokaler i sentrum. 

Besøkstallene på betjente hytter i 2015 var på nivå med 
2013, men med en god økning siden 2014. Ubetjente og 
selvbetjente hytter har også hatt en god økning i 2015. To-
talt var det 10981 overnattinger på våre hytter i 2015, en 
oppgang i forhold til 2014 med 1009 overnattinger. Dette 
er ny rekord for foreningen!

Økningen på betjente hytter gjelder både Mårbu og Rauhel-
leren. Grunnen er antagelig at første fase med bygningsar-
beider på Krækkja er ferdigstilt. Krækkja leverer 4-5 gjester 
i snitt pr dag til Rauhelleren. Det var også godt vær i lange 
perioder. Snøforholdene var også spesielle ved sommeråp-
ningen. Det var betydelig med snø i vest, noe våre hytter øst 
for Hardangervidda kan ha nytt godt av. 
Dugnad er fortsatt en meget viktig bærebjelke i foreningens 
virksomhet. Også i 2015 er det lagt ned betydelig innsats 
med skilting og merking, turledelse, vedlikehold av hytter, 
tilrettelegging av aktiviteter og oppgaver i utvalg og grupper. 
I 2015 er det nedlagt over 12032 dugnadstimer. Styret er 
opptatt av at dugnad for DNT Drammen og Omegn kan ha 
mange former, og det jobbes kontinuerlig med hvordan vi i 
framtiden kan opprettholde et høyt dugnadsnivå.

Det ble gjennomført betydelig opprusting av hyttene/
anleggene: Mårbu har fått nytt tak på hele hytta.  På Rauhel-
leren er resepsjonen bygget om, og store deler av varmean-
legget er skiftet ut og bygd om. Ved Goliaten er det blitt 
bygd ny utedo. Det meste av arbeidet med Garsjøkoia er 
også blitt gjennomført i 2015. Forøvrig er det gjennomført 
normalt vedlikehold ved alle hytter.

Styret fremhever at aktivitetsnivået i foreningen aldri har vært 
så omfattende og med så god deltagelse, særlig i de større 
organiserte arrangementene.

Når det gjelder det ytre miljø, legger styret til grunn at styrk-
ing av det enkle og attraktive friluftslivet er en god strategi for 
å forebygge miljøbelastning.

Styret mener årsregnskapet med årsoverskuddet på kr. 
569.898,- gir et dekkende bilde av den økonomiske situ-
asjonen, samt legger et godt grunnlag for fortsatt drift og 
utvikling.

Med årets overskudd er egenkapitalen kr. 12.393.231,- 
Styret vurderer dette som en nødvendig buffer gitt de store 
planlagte prosjekter og høyt aktivitetsnivå.

2015 var Friluftslivets år. I 2016 er det familieåret i DNT. 
Planlegging, samt søknad om midler til gjennomføring av 
ulike tiltak, ble påbegynt i 2015.

Det har vært en betydelig økning i aktivitetsnivået de siste 
årene. Styret er nå opptatt av å fullføre de prosjektene vi har 
påtatt oss. 
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FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) var en del av Nasjonal 
strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljøde-
partementet (KLD) presenterte i august 2013. 
Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og 
i 2005.

Målet var at året skulle gi varige resultater i form av 
økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, 
og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. 
Året skulle gi økt bevissthet om friluftslivets positive 
effekter knyttet til folkehelse. Året skulle videre øke 
bevisstheten om allemannsretten og de svært gode 
mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. 
Prioriterte målgrupper var barn, unge og barnefami-
lier.  
Samtidig var det et mål å nå hele befolkningen.

DNT Drammen og Omegn (DNTD) var representert 
på åpningsarrangementet i Tøyenparken i Oslo der 
DNTDs flerkulturelle gruppe lagde turmat på bål ute 
og serverte eksotisk turmat til Kronprinsparet, Klima- 
og miljøministeren og de øvrige gjestene. DNTDs 
prosjektleder for flerkulturelt arbeid, Havva Cucur-
kaya, var en av Friluftslivets Års ambassadører og til 
stede i Tøyenparken.

Lokal arrangerte Forum for Natur og friluftsliv (FNF) 
i samarbeid med DNTD og flere andre friluftslivs-
organisasjoner åpning på Blektjern i Strømsåsen i 
Drammen 13. – 14. januar. Det ble invitert til «Natt-i-
naturen» hvor de som ønsket overnattet i gapahuken, 
og hvor man rundt leirbålet hadde gode samtaler om 
friluftsliv og turene i året som kom.  

14. januar var det folkefest for barnefamilier og alle 
andre interesserte med fakkeltog fra Drafnhuset på 
Strømsø og Haddelandsdammen på Konnerud fram 
til Blektjern hvor det ble arrangerte vinterleker for ca 
250 små og store.

I Eiker var det offisiell åpning ved 4H-lavoen på Fis-
kum, og hvor ordfører Anne Sire Fjerdingstad over-
nattet ute. Her var DNTD-turgruppa Ut på tur Eiker 
godt representert i fakkeltoget som gikk fra Andfin-
shølen og inn til lavoen.
De tre turistforeningene i Buskerud, DNT Ringerike, 
Kongsberg og Omegn Turistforening og DNTD, opp-
fordret også alle skoler og barnehager i Buskerud til å 
ta med barn og ungdom ut minst én time 14. januar, 
og det var fine premier å vinne.

Barnas Turlag Eiker inviterte til den første turen i  
Friluftslivets År allerede 10. januar.
Lørdag 5. september ble hele Norge nok en gang 
invitert til å sove en natt i naturen. Dette skjedde i 
forbindelse med åpningen av Friluftslivets uke. I denne 
forbindelse ønsket FNF Buskerud og DNTD å være 
med på å sette ny norsk rekord ved at minst 50.000 
sov ute i naturen. Målet var å skape mer oppmerk-
somhet om friluftsliv, og å få med flere ut i naturen i 
Friluftslivets år 2015.  «Natt-i-naturen» ble arrangert 
på Blektjern av FNF Buskerud og  DNT Drammen og 
Omegn. Her hadde vi oppmøte av lokale politikere fra 
både Drammen kommune og Buskerud Fylkeskom-
mune til en politisk debatt, og de aller fleste av de 
større politiske partiene deltok i debatten. På arrange-
mentet deltok blant annet Røykens ordfører, varaord-
fører i Drammen og stortingsrepresentant Anders B. 
Werp. Lokale og regionale natur- og friluftslivssaker 
ble diskutert, et felles bålmåltid ble arrangert og 
fortært og flere av politikerne sov en natt i naturen 
før de kunne være med på «Kom-deg-ut dagen» som 
DNT Drammen og Omegn arrangerte søndagen.

DNTD presenterte i Friluftslivets År 12 turforslag 
i Drammens Tidende (DT) hentet fra boka På tur i 

Buskerud. DNTD leverer turartikkel til DT hver uke 
hele året.

Ellers ble Lier kommune kåret til årets friluftslivskom-
mune 2015 i konkurranse med 56 andre kommuner, 
og Eiksetra ble kåret til kommunens friluftslivsarena nr. 
1! DNTDs turgruppe Ut på tur Lier engasjerer uken-
tlig ca 20 personer på tur i marka, og Barnas Turlag 
Lier ble startet opp i 2015. Dette er gode bidrag til 
friluftslivet i Lier.

Åpningen i Tøyenparken.  
Foto: Havva Cucurkaya Krokstad skole. Foto: Turid Solberg Thomassen

Fra Blektjern! Foto: Åshild Woie

6B! Foto: Mette Løvaas Gjerde Åsen barnehage. Foto: Silje Ulvestad

Ulsåk barneskole, 1-4 trinn. 
Foto: Ingrid Berntsen Odongo
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ARRANGEMENT

Hauern
Marsjen og Familiehauern ble holdt sammen med 
Thorleif Haugs Minneløp 1. februar 2015. Det var 
med 108 deltakere på Marsjen og 72 deltakere på 
Familiehauern. 

Nykjuadagen
4 reserveoffiserer og 3 fra DNTD overnattet i Nykjua-
koia og brukte lørdagen til forberedelser ved bål og 
bauta. 7 fra DNT fjellsport Drammen sov i lavvo ved 
Hvalsputten. Drøyt 80 personer tok turen inn fra Lier 
eller Modum og fikk kaffe fra Den Store Kjelen ved 
Hvalsputten. Ca. 60 deltok i seremonien ved koia og 
bautaen der statssekretær Hans Røsjorde minnet de 
falne og la på krans.

Topp7Turen/Topp3Turen  
Toppturen ble arrangert søndag 31. mai med 1000 
deltakere. Omtrent 700 gikk Topp7-ruten som 
starter på Bjørkedokk og går over 7 topper i Finne-
marka, mens de resterende gikk Topp3-turen som 
starter på Eiksetra. Vi hadde i tillegg arrangement på 
torget samme dag, Topptur på Torget, med aktiviteter 
hovedsakelig for barnefamilier.   

Dagsturer
Det ble gjennomført en rekke dagsturer i 2015, 
med varierende deltakelse: Tur i Kiøsterudjuvet, 
Eikerrunden i samarbeid med Eiker TiPåTopp, Snau-
kolldagen, Brønnøya rundt, Friluftsgudstjeneste på 
Aslakene, Historisk tur i Sande, Skaurock med Dagfinn 
Kolberg på Tretjernsåsen, søndagstur i Kjekstadmarka 
og Julefrokost på Prins Oscars utsikt. 

DNT akTiv
DNT akTiv ble startet opp høsten 2015 og retter 
seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart i 
nærmiljøet, men som ikke ønsker de mest ekstreme 
utfordringene. Turene er for aktive mennesker i al-
dersgruppen 30 til 50+ og har gått på ettermiddager 
på hverdager og dagtid i helger.

DNT Friluftsliv med hund

Dette er et nytt turtilbud som ble startet opp høsten 
2015. Turene er for friluftsinteresserte mennesker 
med hund som ønsker å være på tur i nærområdet, 
skogen og fjellet hele året. Det har vært arrangert 
flere kveldsturer i nærområdet. 

DNT fjellsport Drammen
DNT fjellsport Drammen hadde i 2015 fem sty-
remøter, ett planleggings-/årsmøte og en koordina-
torsamling. Koordinatorsamlingen var på Blektjern 
med middag og overnatting. Alle turene i 2015 ble 
gjennomført som planlagt. På onsdagsturene har det 
vært fra 10 til 20 deltakere. På 12 helgeturene har 
deltakelsen vært mellom 6 og 14 deltakere. Turene 
i 2015 var skitur til Skrim, ski/trugetur til Fjellstul, 
bålnatt før Nykjuadagen, yopptur til Hemsedal, 
toppskitur i Sunnmørsalpene, vårskitur til Øst-
Jotunheimen, sykkeltur i Rjukantraktene, ukestur til 
Helgelandskysten, dagstur til Andersnatten, høsttur 
til Haukelifjell og høsttur til Storekrakkoia. Året ble 
avsluttet med DNT fjellsport Drammens tradisjonelle 
julebord.

DNT Ung Drammen 
DNT Ung Drammen er en aktiv gruppe for ungdom 
mellom 13 og 30 år.
Styret har i 2015 bestått av leder, 3 styremedlemmer 
og 2 varamedlemmer.
DNT Ung arrangerte i juni HæljRace som er en 
multisportkonkurranse gjennom Finnemarka. 14 lag 
med til sammen 30 deltakere var med, og dette var et 
vellykket arrangement drevet av og for ungdom.
Basecamp på Hardangervidda har vært arrangert på 
Rauhelleren turisthytte i mange år. Sommeren 2015 
var det mye snø på vest Hardangervidda, så arrange-
mentet ble i siste liten flyttet til Mårbu turisthytte på 
østvidda. Campen var fulltegnet med 30 deltakere og 
7 instruktører, i tillegg til hesteinstruktør og klatrein-
struktør.
Flere turer er arrangert i nærmiljøet, blant annet før-
julskos på Blektjern, filmkveld på Blektjern, grottetur i 
Finnemarka, klatring og hundekjøring.

AKTIVITETER, 
TURGRUPPER OG KURS

En halv uke i juni var også leir for ungdom mellom 14 
og 16 år på Camp Killingen.
DNT Ung var representert på Ungs Landsmøte og på 
DNTs Landsmøte.

Barnas Turlag
DNT Drammen og Omegn (DNTD) hadde 7 lokale 
Barnas Turlag i 2015: Drammen, Lier, Sande, Mo-
dum, Eiker, Geilo og Røyken & Hurum. Disse tilbyr 
varierte og spennende aktiviteter for barnefamilier, 
og 11 av kommunene i vårt område er tilknyttet et 
Barnas Turlag. Til sammen arrangerte disse turlagene 
omtrent 60 aktiviteter for barnefamilier i 2015. De 
fleste av disse 7 turlagene arrangerer Kom deg ut-
dagen, både i februar og i september. Omtrent 2500 
personer «Kom seg ut» disse dagene, og dette er to av 
de største arrangementene for denne aldersgruppa. 
Andre aktiviteter som ble arrangert, var fakkeltur, kla-
tring både ute og inne, akedager, skitur, kanotur, ori-
enteringsopplegg, sykkeltur, overnatting og mye mer. 
Det er mye som skjer, og aktiviteten har stor bredde!
Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle hjem-
meværende spedbarnsforeldre i Drammensområdet. 
Omtrent 15 turer i perioden februar til desember 
lokket mange småbarnsforeldre ut på tur med bar-
nevogna. 
I en årrekke har DNTD-administrasjonen med frivil-
lige invitert alle SFO-barn i Lier og Drammen til ak-
tivitetsdager i vinterferien og slutten av sommerferien 
på henholdsvis Landfalltjern og Eiksetra. I 2015 ble 
sommerens aktivitetsdag flyttet til høstferien. På aktiv-
itetsdagene får barna prøve seg i blant annet skileik, 
akebakke, kanopadling og natursti. Om lag 1400 
barn i alderen 6-10 år hadde glede av disse dagene. 
Tusen takk til alle frivillige turledere og dugnadsfolk, 
som bidrar til at vi kan ha et så stort og flott tilbud til 
barn og barnefamilier i DNTD!

Ut på tur-gruppene
Dette er ukentlige dagsturer gjennom hele året, og 
turene går alltid på dagtid. Hver turgruppe har sin 
faste ukedag og faste turledere. I Eiker går de på 
tirsdager, i Drammen og Modum på onsdager og i 

Lier på torsdager. Eikergruppa, Liergruppa og Dram-
mensgruppa har også arrangert flerdagers fjellturer 
for deltakerne. Modumgruppa har søndagsturer med 
jevne mellomrom. 
Ut på tur i Modum er et samarbeid med Frisklivssen-
tralen i Modum, og Ut på tur i Lier er et samarbeid 
med Lier Frivilligsentral. Turlederne gjør en enorm 
innsats gjennom å planlegge, organisere og lede 
turer hver uke gjennom hele året. 

DNT senior Drammen
Seniorgruppa gjennomførte 19 turer fra april til 
oktober, samt lunsj på Park hotell i januar, og med 
mellom 3 og 25 deltakere på hver tur. Turprogram-
met har vært variert med turer i hele distriktet: 
Hørtekollen, Kraft, Opsahlsetra og Lierbanen i Lier, 
Strømsåsen og Konnerud, Bragernesåsen, Goliaten, 
Skimten i Drammensmarka, Sululand, Hvittingen og 
Bjerkøya i Sande og orkidétur i Eiker.

Fjellturer over flere dager
DNTD har gjennomført flere fjellturer både sommer 
og vinter: skitur til Dalabu i februar-mars, 4-dagers 
nydelig skitur på Norges tak, Hardangervidda (Finse 
– Krækkja – Stigstuv – Rauhelleren – Ustaoset), Tur til 
Mårbu turisthytte med turgruppa Ut på tur Lier, Tur 
på Hardangervidda med turgruppa Ut på tur Dram-
men (Finse-Krækkja-Haugastøl), og Fjelltur med yoga 
og mindfulness til Mårbu turisthytte.
Alle turene har hatt god deltagelse, eller vært fullteg-
net.

Klart det går 
Klart det går er navnet på turer som er tilrettelagt 
for bevegelshemmede, synshemmede og personer 
som ikke kan eller vil gå så fort. Dette er turer DNT 
Drammen og Omegn har lagt til rette for i 5 år. Noen 
deltakere har vært med på turer helt fra starten av, 
mens nye også kommer til.
I 2015 arrangerte DNTD en vintertur over en helg 
til Mårbu Turisthytte på Hardangervidda øst og en 
sommertur på 5 dager til Rauhelleren Turisthytte på 
Hardangervidda vest. Hyttetur en helg til Fønhuskoia 

Klart det går! Foto:Vibeke Clausen HæljRace! Foto: DNT Ung Drammen
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ble også arrangert på høsten, og dette var en type tur 
som deltakerne etterspør flere av.
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
Høsten 2015 startet DNTD opp aktivitetskvelder for 
utviklingshemmede. Kveldene blir holdt én onsdag i 
måneden på Eiksetra og én onsdag på Sæteren gård i 
Bærum. Kveldene har hatt god oppslutning med 25-
50 deltakere hver gang. 

Nærturer
DNTD har også startet opp turer på dagtid i ukeda-
gene. Disse turene kalles Nærturer og er turer i rolig 
tempo på lettgåtte stier og grusveier. Deltakelsen 
på disse turene er på mellom 5 og 10 deltakere, og 
det er plass til flere. Det ble arrangert 16 nærturer i 
2015.

Søndagsturer
I slutten av 2015 startet vi med fellesturer på 
søndager to ganger i måneden. Denne type tur var 
veldig etterlengtet, og deltakerne er både voksne, 
barnefamiler, seniorer og barn over 7 år. 

Gyldenløve Kajakklubb
Det er avholdt 8 styremøter i 2015. Det anslås at de 
tillitsvalgte og turkoordinatorene har lagt ned i stør-
relsesorden 850 dugnadstimer i løpet av sesongen.
Klubben har 279 medlemmer. Det er registrert 71 
nye medlemmer i 2015, en vekst på 33 %. 
Styret har i sesongen fokusert på kompetanse og sik-
kerhet, under mottoet «Trygge naturopplevelser på 
vannet». Hele 195 personer har deltatt på kurs og 
annen trening. Det ble før sesongstart holdt et kurs 
for turkoordinatorer på Killingen. Turprogrammet i 
2015 er blitt gjennomført på en trygg måte. 
Aktivitetsnivået har vært høyt med god deltakelse på 
klubbens 18 onsdagspadlinger fra april til oktober og 
helgeturer. Høydepunktene har vært mange med hel-
geturer til Vesle Killingen, Telemarkskanalen, Øksne, 
Gjende, Fjorda og Hvasser. Totalt har 71 medlemmer 
benyttet seg av klubbens mange turtilbud.
Medlemmene holdes oppdatert gjennom et eget 

nyhetsbrev «På Vannet» og via klubbens Facebook-
gruppe. Gruppen har 295 medlemmer. Klubbens 
nettsider har blitt oppdatert med nyttig informasjon 
for nye og eksisterende medlemmer. I tillegg har vi 
fått anledning til å markedsføre klubben gjennom 
Drammens Tidende og «På Tur».
Leie av kajakk er et populært medlemstilbud. I april 
ble det lansert en ny oppdatert 
web-bestillingsløsning. Det er blitt investert i 2 nye 
kajakker, 10 årer og ditto flytevester. Totalt har klub-
ben 17 utleiekajakker. Sjøboden er blitt oppgradert 
og det er bygget 12 nye kajakkplasser.

Det har blitt jobbet videre med prosjekt «ny brygge». 
Planer og finansiering for en ny flytebrygge i bukta 
under Strømsøbrua er nå klare. Den vil komme på 
plass våren 2016. 
Styret vil takke DNT Drammen og Omegn for det 
gode samarbeide i året som gikk

Flerkulturelle prosjekter
DNTD jobber aktivt med å inkludere flerkulturelle i 
Drammen og distriktet rundt. Det jobbes målrettet 
mot å rekruttere til våre ordinære aktiviteter, særlig til 
Barnas Turlag. Mange flerkulturelle familier kom-
mer på våre arrangementer, særlig på Blektjern. 
Det er en ukentlig turgruppe for kvinner der mange 
flerkulturelle deltar. Gruppa går turer i Strømsåsen, 
Bragernesåsen og andre bynære turområder. Vi 
samarbeider bl.a. med Introduksjonssenteret, lokale 
NAV-kontor og mange innvandrerorganisasjoner i 
Drammen for rekruttering av deltakere.
Arbeids- og Velferdsdirektoratet bevilget i 2014 
midler til et prosjekt der dugnadsarbeid/organisas-
jonsliv brukes som arbeidstrening for flerkulturelle 
kvinner som står langt fra arbeidsstillingen. Dette har 
medført at mange flerkulturelle kvinner har deltatt 
som dugnadere på våre turer og arrangement, og 
gjennom det fått et innblikk i norsk friluftsliv og dug-
nadsarbeid. Samtidig har de delt sine mattradisjoner 
på våre arrangementer.
Det har vært arrangert flere hytteturer til Sæteren 

Gård, Veslekillingen og Goliaten, og fjellturer til bl.a. 
Mårbu og Galdhøpiggen. 
Det flerkulturelle arbeidet i DNTD har vakt nasjonal 
oppsikt, og de gode resultatene vi har fått i Drammen 
har ført til at det har blitt større satsning fra statens 
side på inkludering gjennom friluftsliv. Flere friluftsor-
ganisasjoner har begynt å følge i vår fotspor, og det er 
vi stolte over.

Internasjonal turgruppe for kvinner
Internasjonal turgruppe for kvinner har sin turdag på 
torsdager fra bydelen Fjell. Turen går på forskjellige 
turmål i Strømsåsen.

Ferskingkurs
DNT har utarbeidet et Ferskingkurs for personer som 
har lite eller ingen erfaring med å ferdes i skog og 
mark. Kurset ble gjennomført for første gang i juli med 
21 elever fra Introduksjonssenteret i Drammen. Tema 
på kurset var kart og kompass, riktig bekledning, DNTs 
hytter, nyttevekster i naturen, fisking, allemannsretten 
og førstehjelp.

Skikurs for kvinner
I forbindelse med inkluderingsprosjektet har vi i 
samarbeid med Idrettsgleden holdt skikurs for flerkul-
turelle kvinner. Dette har vært stor suksess, og 15 
kvinner har fått muligheten til å lære vår nasjonalsport 
og er blitt ivrige skigåere i Drammensmarka.

Camp Killingen
Det ble holdt 3 leirer for barn i alderen 10 – 16 år 
på Killingen i august 2015, delvis i samarbeid med 
Oslofjorden Friluftsråd. Til sammen fikk rundt 100 
barn oppleve flotte sommerdager langs fjorden med 
bading, padling, krabbefiske og lek. 

Friluftsskole 
Dette er et tilbud for barn i alderen 10 – 13 år, og er 
et fastsatt opplegg som er utarbeidet av DNT og Fri-
luftsrådenes Landsforbund. Vi har samarbeidet med 
både Oslofjordens Landsforbund og Lier kommune 

om dette, og i 2015 arrangerte vi tre Friluftsskoler. To 
i juni 2015 på Killingen, og en i høstferien i Lier kom-
mune. Rundt 90 barn fikk over tre dager (på hver leir) 
introduksjon til friluftsliv.

KURS
Turlederkurs
Det ble gjennomført tre ambassadørkurs, to grunn-
leggende turlederkurs og ett sommerturlederkurs. 
Alle kursene var fulltegnet. De grunnleggende 
turlederkursene ble holdt over fire ettermiddager/
kvelder – det ene ved Blektjern i april-mai, det an-
dre på Furumo i Modum i september. Sommer-
turlederkurset ble holdt over to helger i august-sep-
tember på Mårbu og på Dalabu. 
Førstehjelpskurs og kurs i kart og kompass
Vi holdt ett førstehjelpskurs og to kurs i kart og kom-
pass i 2015. Kursene ble holdt på Blektjern. Alle 
kursene var fulltegnet.

Ferskingkurs
Ferskingkurs er en ny satsning i DNT. Det er et grunn-
leggende 10-timers kurs i praktisk friluftsliv der målet 
er at flere skal føle seg trygge på egne friluftsfer-
digheter og komme seg ut på tur. Temaer er DNT og 
foreningens arbeid, allemannsretten, båltenning, kart 
(og kompass), bekledning, matlaging ute og praktisk 
turplanlegging.  DNT får støtte av Gjensidigestiftelsen 
til gjennomføring av ferskingkursene.
DNTD gjennomførte tre ferskingkurs høsten 2015.

Ledsagerkurs
Høsten 2015 holdt DNTD ledsagerkurs på Eiksetra 
turisthytte i samarbeid med Norges Blindeforbund. 
Kurset var for de som ønsker å være ledsagere på turer 
med blinde og svaksynte. Kurset var en del av prosjek-
tet «Klart det går!».

Grunnleggende friluftskurs for flerkulturelle
Foto: Nastaran Samavat

Internasjonal turgruppe! Foto: Marius Dalsegg Ut på tur Drammenn på Blektjern.
Foto: Ståle Karlson

DNT HAR UTARBEIDET ET FERSKINGKURS FOR 
PERSONER SOM HAR LITE ELLER INGEN  

ERFARING MED Å FERDES I SKOG OG MARK. 



/  ÅRSRAPPORT 201510 ÅRSRAPPORT 2015  /  11

MERKING

DNTDS RUTER I FJELLET
104 km av våre T-merkede fjellstier er vedlikeholdt 
etter nasjonal norm i løpet av sommersesongen.  I 
tillegg er et halvt hundre skilt av den nyeste type 
montert i fjellet. Den nye skiltstandarden medfører 
behov for to skilt der det tidligere greide seg med ett. 
Skiltstolpen må dermed tåle større belastning ved 
sterk vind. 

Disse rutene er vardet og merket opp: Høgevarde-
Toveseter, Høgevarde-Gulsvikseter, Toveseter-Dalabu, 
Dalabu-Langedrag, Langedrag-Dusehesten og 
Imingfjell-Solheimstulen. Ved en skiltdugnad på ruta 
fra Imingfjell mot Lufsjå gravde vi opp og fikk drenert 
ut en stadig større pytt nede i Urdelii. Her gikk man 
etterhvert omveier fordi pytten ble umulig å passere.
Siste helg i september holdt DNTDs merkeansvarlig 
for fjellet Per Arve Kristiansen og frue Anne-Grethe 
nok et merke/vardekurs. Ivrige deltakere og været var 
med til å gjøre kurset vellykket, og Fagerhøy fjellstue 
sørget for utmerket service hele tiden. En stor takk til 
Dorte og team Fagerhøy, og en minst like stor takk til 
vertskap på Solheimstulen og Imingfjell. Disse yter sin 
gjestfrihet så foreningens kasse ikke belastes i særlig 
grad.

Kvisting
Foreningen kvister og vedlikeholder store deler av 
kvisteløypene på Hardangervidda øst. Ansvaret for 
dette ligger mye på våre hyttebestyrere. 

LAVLANDET
Alle DNTDs stier i lavlandet er sett over og remer-
ket og/eller fått nye skilt etter behov. Etter høstens 
merkekurs fikk vi mange nye merkere, og det var 
kjærkomment. I forbindelse med Nasjonalt Turskilt-
prosjekt hadde vi behov for mange merkere.

Prosjekt Strømsåsen
Foreningen har i 2015 avsluttet et skiltprosjekt som 
startet opp i 2012 med støtte fra Gjensidigestif-
telsen. Det er bl a produsert informasjonstavler hvorav 
resterende ble montert på dugnad høsten 2015.

Nasjonalt Turskiltprosjekt
Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune 

startet i 2013 sammen med kommunene et 3-årig 
prosjekt for merking og skilting av turtraseer i fylket. 
Buskerud fylkeskommune ble tildelt økonomiske 
midler (25%) fra Gjensidigestiftelsen til skilting og 
merking under forutsetning av at kommunene bidrar 
med tilsvarende beløp (25%). Gjensidigestiftelsen 
bidrar med 50%.

Buskerud fylkeskommune leder/koordinerer prosjek-
tet og bidrar med kompetanse, men gjennomførin-
gen skjer i kommunene. Det er en tredelt satsning i 
forhold til skilting og merking: 
 -I nærmiljøet (fra sentrumsområder, skoler, boligfelt 
etc.)
- I marka (fra utfartsparkeringsplasser) 
- Ved reiselivsdestinasjoner og store hyttefelt
Den store visjonen er at ingen skal ha mere enn 50 
meter å gå fra døra si til nærmeste merkede sti.
Turtraseene slutter ikke ved kommunegrensa, så 
interkommunalt samarbeid er nødvendig.
En forutsetning for å delta i prosjektet, er at kom-
munene garanterer for pengebeløp i første instans, 
og at en kommunekontakt har ansvar for at merkejob-
ben er korrekt utført.  Det er også en forutsetning at 
skiltmalen til Innovativ Fjellturisme følges 100 %, 
dugnadsfolket må ha gjennomført merkekurs og 
Merkehåndboka og manualen skal følges.
Turistforeningen fikk i 2014 tildelt penger for skilt-
ing fordelt på flere kommuner. Disse prosjektene ble 
avsluttet i 2015, med unntak av sykkelprosjektet i 
Finnemarka som fremdeles pågår. 

2015 har vært et år med mye aktivitet i Turinformas-
jonen/Turbutikken. Mange medlemmer er nysgjer-
rige på det tilbudet som DNT har, og flere etterspør 
tips og råd om turer enn tidligere. Turinformasjonen/
Turbutikken har vært godt besøkt i 2015, både av 
handlende kunder og turgåere som trenger tips og 
råd til nærturer eller DNTs rutenett.
Medlemsmassen i DNT Drammen har økt i 2015, 
og noe skyldes nok Turinformasjonens beliggenhet i 
sentrum av Drammen og åpningstidene som gjør det 
enkelt for kunder å komme innom etter jobb eller på 
lørdager.

Turbutikken har et stort vareutvalg, og har spesiali-
sert seg på bekledning og utstyr man behøver for 
å gå turer i skog og fjell, sommer som vinter. Nyere 

forskning viser at det nå er mer populært å gå i fjellet 
og ha fokus på folkehelse, og flere er bevisst på riktig 
utstyr og sikkerhet på tur. Dette merkes på salget av 
turbekledning, sko, kart og sekker, samt kunder som 
ønsker at utstyret skal være lett og ta lite plass. Det var 
økt omsetning i 2015.
Alle som handler i butikken er med og støtter Turist-
foreningen direkte, siden overskuddet går tilbake til 
foreningen. Alle medlemmer har gode medlems-
priser i butikken.
I 2015 gjennomførte Turbutikken 2 medlemskvelder, 
samt deltok på Black Friday-salget på høsten.

Turbutikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 (18 på 
torsdager) og lørdager 10-15. 

TURINFORMASJONEN/ 
TURBUTIKKEN

Foto: Anne Gallefos Wollertsen Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Foto: Jeanette Zetterstrøm

Tverråsutsikten! Foto: Anne Wollertsen

Foto: Anne Gallefos Wollertsen
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Veslekillingen

Høsten 2015 fikk Veslekillingen en ny robåt. Målet er 
å få på plass en robåt til innen sommeren 2016 slik 
at begge leiligheter disponerer hver sin båt av samme 
standard. Dette er robåter som er store og stødige. 
Båtene skal øke sikkerheten på vannet og gjøre ferden 
enklere.

Blektjern
Blektjernhytta ble malt utvendig i juni. En arkitektstudent 
ved NTNU  malte hytta under byggpraksisdelen av sine 
studier. 
Jeanette Zetterstrøm har også gjort en generell op-
pgradering av interiøret på hytta. Det har kommet to nye 
sofaer samt dekorasjoner og veggpynt. Kjøkkenet har 
også fått en overflate oppussing.

Hamborgstrømpaviljongen 
10. desember 2015 kunne vi endelig åpne Hamborg-
strømpaviljongen i Hamborgstrømskogen i Drammen. 
Det ble en storstilt åpning med inviterte fra de nær-
liggende barnehager og barneskoler sammen med 
inviterte fra kommunen som eier hytta og Statskog. 
Torkel Skoglund fra Statskog holdt tale under åpningen 
og overrakte en gapahuk som gave fra Statskog.
Dugnadsgjengen med Kjersti Stenseth i spissen har 
gjort en kjempejobb med å få ferdig hytta. Det har blitt 
satt inn nytt kjøkken, malt vegger, lagt nytt gulv, peisen 
er pusset og ny vedovn er satt inn. Jeanette Zetterstrøm, 
vår egen «interiørarkitekt» fra administrasjonen, har lagt 
siste hånd på verket med møblering og styling. Hytta har 
innlagt strøm, og hele det elektriske anlegget er nytt. Det 
har blitt boret etter vann og satt opp manuell utepumpe 
som er tilgjengelig for alle forbipasserende.
Utendørs har det blitt bygget nytt utedoanlegg, etablert 
bålplass med nye benker, Tarzanløype (hinderløype 
laget av tømmerstokker) og ny gapahuk ved hoppbakken 
ca. 100 meter fra hytta.
Drammen kommune har også bidratt mye, blant annet 
ved å rydde skogen rundt hytta, transportere ut søppel 
og flise opp trær som ble strødd på bakken rundt hytta.
Svein Hansen har tatt på seg ansvaret som hytteansvarlig.

Goliaten

I 2015 har det vært utført 480 dugnadstimer fordelt 
på 24 personer på Goliaten. Veldig bra at så mange 
stiller opp! Gode besøkstall på hyttene gir ringvirkninger 
for driften av hyttene. På Goliaten ble kapasiteten på 
utedoen raskt en utfordring. Dugnadsgruppen tok grep 
og bygget ny utedo med svært god kapasitet. Bygging av 
ny utedo har vært den største oppgaven i 2015. I tillegg 
er det skiftet ut to vinduer, fullført noe gjenstående list-
ing, utført vedarbeid, utført vask, revet gammel utedo og 
ryddet godt opp både inne og ute. 

Eiksetra
Eiksetra ble i 2015 stemt frem som det beste friluftsst-
edet i Lier kommune. Det er også igangsatt et prosjekt 
hvor området på og rundt Eiksetra skal universelt 
utformes. Det har blitt utformet en grafisk fremstilling av 
planene. Arbeidet skal etter planen startes opp i løpet av 
2016. Finansiering er et avgjørende kriteria her. Det er 
søkt friluftsmidler og spillemidler til prosjektet.

Garsjøkoia
Store ting har skjedd på Garsjøkoia i 2015. Jeanette 
Zetterstrøm fra administrasjonen og Hans Solberg 
fra styret er dugnads-/hytteansvarlige og har gjort en 
enorm jobb i samarbeid med sin dugnadsgruppe. Hytta 
har blitt totalrenovert med nytt tak, nytt kjøkken, ny pipe 
og vedovn. Det har blitt bygget inne en bod samt at hytta 
har blitt overflateoppusset både utvendig og innvendig.
Hytta er nesten ferdig, og åpning blir våren 2016.

Høgevarde
I 2015 ble tidspunkt for byggestart og plasseringen 
av ny hytte besluttet. Datoen for byggestart er 29. mars 
2016. Alle leverandøravtaler og byggefirmaer er på 
plass. Hytta skal stå ferdig 2016/17.

Dalabu
Trond Bekkeset er ny hytteansvarlig. Han er grunneier 
og har egen hytte i nærheten. Vi er glade for å ha han på 
plass.

HYTTENE

HYTTESTATISTIKK - OVERNATTINGSDØGN

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Rauhelleren 3362 3241 3581 2940 3048 3450 3302 3526 3372 3403

Rauhellern, sikring 215 140 135 244 71 32 72 18 26 93

Mårbu 2882 2608 2396 2338 2390 2550 2213 2240 2419 2370

Mårbu, sikring 94 46 85 45 58 38 82 150 57 82

Ulvelilægret 44 51 48 3 15 20 2 0 12 27

Daggrø 0 203 266 150 58 107 258 264 332 293

Dusehesten 177 192 122 78 102 40 98 137 59 59

Dalabu 78 48 51 68 26 73 44 64 122 68

Toveseter 473 378 389 379 65 249 369 398 490 370

Høgevarde 633 796 1021 972 960 705 727 864 704 754

Svarvestolen 194 205 310 91 90 110 107 113 76 130

Koboltkoia 181 153 129 204 44 0 0 0 0 0

Camp Killingen 540 488 478 462 318 0 0 0 0 0

Eiksetra / lavvo Eiksetra 674 640 603 580 572

Veslekillingen 464 92 320 0

Blektjern 420 285 150 0

Goliaten 550 406 103 0 0 0 0 0 0 0

Sum ubetj/selvbetj 3523 2995 3129 2814 1489 1374 1759 2008 1878 1876

Sum betjent 7458 6977 7058 6320 6328 6000 5515 5766 5791 5773

Sum totalt 10981 9972 10187 9134 7817 7374 7274 7774 7669 7649

Mårbu

Det ble lagt nytt Protantak på Mårbu i sommer. Taket ble 
gitt i gave fra Protan, mens arbeidskostnader måtte vi 
dekke selv. Det ble også kjøpt inn ny stekeovn på kjøk-
kenet. 
Storkjøkkenutstyr er dyrt, så dette er en betydelig kostnad 
for hyttedriften.
Etter sesongavslutningen valgte bestyrer Jan Petter 
Røisgaard å trekke seg. Ny bestyrer er ansatt, Svein Arne 
Tyssebotn fra Eidfjord.

Rauhelleren 

Store deler av fyringsanlegget på Rauhelleren ble skiftet 
ut i 2015. Dette var en omfattende jobb. Nye akkumula-
tortanker ble installert.
Flyttet og bygget om resepsjonen. Det har blitt plass til 
en egen liten sittegruppe ved resepsjonen samt at det er 
tilrettelagt bedre for salg av varer.
På selvbetjenthytta ble det installert nytt solcelleanlegg.

Blektjern. Foto:  Johan Fegri Mårbu, der det skal legges nytt Protan tak.
Foto: DNTD

Mårbu, det nye taket med beslag.
Foto: DNTD

Åpningen av Hamborgstrømpaviljon-
gen. Foto Anne Wollertsen

Turbilen vår! Foto: Johan Fegri
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RESULTATREGNSKAP 2015STYRET OG  
ADMINISTRASJONEN

Jens Vig, Linda Verde og Simon Torgersen

ARBEIDSUTVALGET (AU)

ÅRSMØTET

Linn Kristin Haavaldsen 
Bjørn Egede-Nissen
Maria Kommandantvold

VALGKOMITE

Per Hægstad
Søren W. Thorne
Tone Aakre Borgen
Kathrine Kirkvaag
Christian Falck-Pedersen  
Pernille Rød Larsen
Ove Ågedal
Tor-Petter Johnsen

RÅDET 2015

Simon Torgersen, daglig leder
Johan Fegri, drifts- og markedssjef
Anne Gallefos Wollertsen, kontorleder
Åshild Woie, fagsjef aktivitet barn og ungdom 
Tonje Klausen, økonomileder
Vibeke Clausen, fagsjef aktivitet voksne,  
avdelingsleder aktivitetsavdelingen
Havva Cukurkaya, prosjektleder
Thea Hajum Utvik, butikksjef og prosjektmedarbeider 
Solveig Førrisdahl, butikkmedarbeider

Jeanette Zetterstrøm, fylkeskoordinator DNT i Buskerud,  
prosjektleder turskiltprosjekter
Thomas Andre Thorkildsen, fylkeskoordinator for FNF i Buskerud 

 

ADMINISTRASJONEN 2015

Jens Vig, styreleder
Hans Solberg
Ragna Berg
Linda Verde, nestleder
Rune Håndlykken

Varamedlemmer:
Rune Gjessing
Kristine Kjellsrud

STYRET 2015
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1. HENSIKTEN MED DNTDS STRATEGI
DNTDs strategi skal, med utgangspunkt i DNTs formål 
og verdigrunnlag, konkretisere foreningens viktigste 
satsningsområder. Strategien er veiviser for styret, 
administrasjonen og medlemmene i DNTD, både for 
utvikling og drift. 
Strategien skal inspirere og bevisstgjøre, og være et 
grunnlag for håndtering av aktiviteter, prosjekter/tiltak 
og DNTDs engasjement som samfunnsaktør. DNTDs 
strategi skal også bevisstgjøre foreningen slik at den er 
i stand til, fortløpende, å kunne utnytte muligheter og 
møte nye utfordringer. Strategien skal danne utgang-
spunkt for styrets behandling av årsbudsjett, regnskap og 
viktige enkeltsaker.
DNTDs strategi vedtas av styret som også har ansvar for 
at strategien til enhver tid er oppdatert.  

2. DNT DRAMMEN OG OMEGN  – EN DEL AV DNT
DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en del av  
forbundet Den Norske Turistforening (DNT). 

DNT/DNTDs formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluft-
slivets natur- og kulturgrunnlag.
DNT/DNTDs verdigrunnlag er beskrevet gjennom 
akronymet STIEN:
•  Spennende: Vi skal gi utfordrende opplevelser som 

virker stimulerende i forhold til de behov hver enkelt 
har. 

•  Troverdig: Vi skal fremstå som ærlige og ordentlige, 
og vår virksomhet skal skape tillit. I hele vår virksom-
het skal vi ha trygghet og kvalitet i fokus.

•  Inkluderende: Vi skal ha et turtilbud der alle skal føle 
seg velkomne. Spesielt vil det være viktig å legge til 
rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. 

•  Enkelt: Vi skal bidra til å gjøre det lett for folk å bruke 
naturen og oppleve gleden ved friluftslivet. Tilbudene 
skal ha en nøktern, kvalitetsmessig god standard med 
vekt på trivsel og atmosfære på hyttene, men være dif-
ferensiert når det gjelder tilrettelegging.

•  Naturvennlig: Vår tilrettelegging skal være preget av 
varsomhet i forhold til naturmiljøet med beskjeden 
ressursbruk, og vår drift skal være miljøvennlig. 

DNT/DNTD skal være en høyt profilert samfunnsaktør 

som bidrar aktivt til å sikre friluftslivets natur- og kulturg-
runnlag, og utvikle menneskers kjennskap og holdninger 
til natur og friluftsliv.

3. SATSINGSOMRÅDER FOR DNTD 
Foreningen har identifisert følgende tre utviklingsom-
råder for de nærmeste årene: 
•  Utvikle og konsentrere innsatsen om nærområdene 

for å gi økt lavterskeltilbud og nye aktiviteter  
•  Utvikle og vitalisere arrangementer og turer med  

høy kvalitet 
•  Styrke tilbudet med løypenett og hytter i et fåtall  

utvalgte områder

Dette ønsker DNTD å gjøre gjennom:
•  Friluftsliv for alle
•  Fokus på tilrettelegging for friluftslivet som ikke 

nødvendigvis er knyttet til bruk av DNTDs hytte/løyper 
aktiviteter eller bare for DNTs medlemmer. Økt fokus 
på det nære og hyppige friluftslivet som bruk av 
byområder/tettsteder, kombinasjon av friluftsliv og 
kulturopplevelser mv. 

•  Satsing på skolen
•  Kunnskap om friluftsliv er ikke lenger en naturlig del 

av barns oppvekst og opplæring. DNTD vil ta initiativ 
for å integrere grunnleggende ferdigheter og aktiv-
iteter knyttet til tur- og friluftsliv i det lokale utdan-
ningstilbudet. Aktivt arbeid gjennom DNT Ung er et 
sentralt tiltak.   

•  Spennende aktiviteter
•  Tilrettelegging for bruk av sykkel, kano/kajakk, klatring 

og andre nye og spennende friluftsaktiviteter.  
Det velges ut et lite antall profileringsarrangementer 
som gis spesiell prioritet.

•  Redusere inaktivitet, fremme god helse 

Mangel på fysisk aktivitet er en fremvoksende helsemes-
sig utfordring i Norge. Ved å utvikle “lavterskeltilbud” 
ønsker DNTD å motvirke denne utviklingen og samtidig 
fremme positive holdninger til friluftsliv og kosthold. 
Nye initiativ fra DNTD vil naturlig fokusere på aktiviteter i 
områder nær byer og tettsteder.

REVISORS BERETNING FORTS.

DNTDS STRATEGI
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grunneiere, naturbrukerorganisasjoner, organisasjoner 
med tilgrensende formål, stiftelser mv.

KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå overordnede 
mål og realisere strategier og tiltak. DOT skal således 
framstå som en forening med:
•  Fortsatt høyt fokus på spennende aktiviteter og  

synlighet i media.
•  Evne til fornyelse og innovasjon.
•  Lokal og regional turekspertise og med god service.
•  Sterk identitetsfølelse, stolthet og hvor det er  

motiverende å delta. 
•  Et aktivt samfunnsrolle innen friluftsliv, folkehelse og 

naturbruk.

DNTD SKAL DERFOR:
•  Aktivt utnytte nye kommunikasjonskanaler/medier
•  Videreutvikle og tydeliggjøretydeliggjøre DNTDs 

visuelle profil (grafisk, løypemerking mv.) med ut-
gangspunkt i DNTs felles profil hvor den røde T-en er 
vår felles merkevare.   

ØKONOMI & FINANS 
DOT skal forvalte sine finansielle ressurser slikt at økono-
miske forpliktelser er innenfor forsvarlige rammer med 
lavest mulig kostnad og slik at DOT har optimal handle-
frihet mht. investeringer.DOT skal arbeide for å ha finan-
sielle hovedsamarbeidspartnere som også kan bidra til 
at DOT's økonomiske handlefrihet er størst mulig.

DRIFTSSYSTEMER
DNTD har nødvendig driftssystemer innen helse, miljø, 
sikkerhet, kvalitet, beredskap mv. som gjør at: 
•  Utfordringer/problemer kan håndteres  

tilfredsstillende
•  Formelle forhold sikres
•  Styrets kontrollfunksjon ivaretas.

Økt satsning på et flerkulturelt friluftsliv 
I tilknytning til satsing på aktivitetsutvikling vil DNTD 
aktivt arbeide med utfordringen som ligger i å engasjere 
mennesker med bakgrunn fra ulike kulturer i turlivet og 
som en del av DNTDs dugnads- og turlederkorps.

Infrastruktur for friluftsliv 
Fremme en infrastruktur for friluftsliv som skal gi grunn-
lag for flest mulige brukergrupper. En viktig del er til-
rettelegging av forbindelser/T-merkede løyper mellom 
by/tettsted (inkludert sentrum/knutepunkter) og skog/
fjell/sjø. Aktuelle satsninger er:
•   Styrking av hytte/løypenett langs aksen fra Dram-

men via Modum til Norefjell Skape et helhetlig 
tilbud om ”markahytter” i bynære områder. Være en 
foregangsforening når det gjelder neste generasjons 
friluftsliv i bynære områder bl.a. gjennom satsingen i 
Finnemarka. Aktuelle tema: merking av løyper til/fra 
bysentrum/knutepunter mv. 

•   Styrke attraktiviteten og tilretteleggingen i tilknytning 
til Mårbu og Rauhelleren og videreutvikling av rutetil-
budet i området mot Solheimstulen, Vasstulan, Ulveli, 
Rauhelleren og Mårbu.

Sikre natur og kultur som grunnlag for friluftsliv
Bidra til vern, tilrettelegging og en samfunnsutvikling 
som sikrer tilgang til naturbaserte opplevelser både i 
høyfjellet, marka, ved sjøen og i/ved byer og tettsteder.
Prioritere saker av prinsipiell karakter, med stor synlighet 
og hvor DOT engasjerer seg og fremstår med trover-
dighet og tyngde. 
Aktiv oppfølging i hele vårt område av DNT strategi ift. 
motorisert ferdsel.

4. VIRKEMIDLER
De viktigste virkemidlene for DOT for å gjennomføre 
strategien er:
•  Organisasjon og kompetanse
•  DOT som samfunnsaktør
•  Partnerskap og samarbeid
•  Kommunikasjon
•  Økonomi og finans
•  Driftssystemer

ORGANISASJON OG KOMPETANSE 
Foreningen opplever en stor tilvekst av medlemmer og 
mange opplever DOT/DNT for første gang.  For å møte 
et stort antall medlemmer og økt aktivitetsnivå, må fore-
ningen ha fokus på både kompetanse og kapasitet. 
Et sentralt kompetanseområde både for administrasjon 
og styre er prosjektorganisering og -styring. Utvikling 
av den prosjektbaserte arbeidsformen skal også bidra 
til en styrking av kvalitet og erfaringsoverføring knyttet 
til arrangementer. Det er i denne sammenheng viktig å 
skille mellom utviklingsarbeid og drift og å vurdere res-
sursbruken med tanke på arbeidsmiljøet.
DOT er bygget på en stor grad av dugnad hvor fore-
ningen har gleden av både deltakelse, engasjement og 
kompetanse fra mange mennesker. 
DOT ønsker å opprettholde fokuset på dugnad og dette 
krever:
➢•  Videreutvikling av turlederkorpset (kvantitet, kvalitet  

og mangfold).
➢•  Engajserte og godt kvalifiserte bestyrere og at det er 

personer/grupper som tar driftsansvar for hver enkelt 
av DOTs hytter, løyper mv.

•  At flere kan være prosjektledere for ulike satsninger
•  At enkeltmedlemmer og andre trekkes inn som 

støttespillere for spesielle satsninger.
•  En administrasjon med god kompetanse i å yte service 

til medlemmer og kunder  og i  å tilrettelegge for 
aktiviteter, dugnader og utviklingsarbeid.

•  At styret har en aktiv arbeidsform der både hvert 
enkelt styremedlems kompetanse og nettverk utnyttes 
til det beste for foreningen.

DNTD SOM SAMFUNNSAKTØR
Foreningen vil ta en aktiv rolle som samfunnsaktør for å 
styrke friluftslivet i DOTs interesseområde (se kart).  

PARTNERSKAP OG SAMARBEID
Samarbeid er et sentralt virkemiddel for å nå forenings 
mål.  DOT vil søke samarbeid gjennom målrettede part-
nerskap og allianser med andre turistforeninger/DNT, 
kommuner og fylkeskommuner (helse-, plan-, skole/
barnehager, friluftsforvaltningene mv), næringslivet 
(finansieringskilde og brukere), statlige (eide) aktører, 

FORENINGEN OPPLEVER EN STOR TILVEKST AV 
MEDLEMMER OG MANGE OPPLEVER DNTD/

DNT FOR FØRSTE GANG. FOR Å MØTE ET STORT 
ANTALL MEDLEMMER OG ØKT AKTIVITETSNIVÅ, 

MÅ FORENINGEN HA FOKUS PÅ BÅDE  
KOMPETANSE OG KAPASITET.  
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