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DNT Sør tilbyr hytter og løyper
i Setesdalsheiene, frilufts-
aktiviteter i nærområdene,
og er kjent som tureksperten. 
Vi bidrar til utvikling sammen 
med våre samarbeidspartnere

Medlemskontingent, 
omsetning på hyttene og 
offentlige tilskudd til aktivitet 
bidrar til å opprettholde 
driften

Gjennomføringsevnen er sterk 
med bakgrunn i den unike 
dugnadsånden
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Våre medlemmer og våre hytter
Den Norske Turistforening, DNT, er et forbund av 
selvstendige medlemsforeninger og turlag som er 
medlem av DNT.  

DNT Sør er den sørligste av de 57 medlems-
foreningene som utgjør DNT. Medlemmer som bodde 
i Vest-Agder-kommunene Hægebostad, Audnedal, 
Åseral, Marnardal, Mandal, Lindesnes, Søgne, 
Songdalen, Vennesla og Kristiansand, samt Aust-

Agder- kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje 
og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle var tilknyttet vår 
lokalforening i 2019. Siden turisthytta Kvinen ligger i 
Sirdal, er vi også til stede med tilbud der. 

DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord og Oplands 
Turistforening, mot øst til Aust-Agder Turistforening og 
mot nord-vest til Stavanger Turistforening.
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VISJON:
Naturopplevelser for livet

VERDIER: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt, Naturvennlig 
FORMÅLSPARAGRAF: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og  
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag

Aktiviteter Hytter og ruter Natur, kulturarv 
og miljø

Butikk og 
tursenter

VIRKEMIDLER

Økonomi DigitaliseringOrganisasjon Kommunikasjon

KJERNEVIRKSOMHET

FUNDAMENT

Siden 2016 har DNT Sør jobbet aktivt med å få finansiert en 
prosjektstilling slik at vi kunne få økt kapasitet til å jobbe med å inkludere 
flere til våre aktiviteter. Det er mange som ikke kjenner så godt til DNT, 
og det er mange som har en høyere terskel for å komme seg ut. Endelig 
kunne vi i 2019, et år med ekstra fokus på mangfold og inkludering i 
DNT, jobbe aktivt med å tilrettelegge for flere. 

Satsningen på inkludering ga svært gode resultater! Som en medlemsforening er store 
deler av vår virksomhet knyttet til det som gir oss flere medlemmer og inntekter, men vi har 
også et betydelig samfunnsansvar vi tar på alvor. I dette ligger det å tilby aktiviteter som ikke 
krever medlemskap, og som ikke nødvendigvis fører til at folk melder seg inn i DNT. Likevel 
oppfyller inkluderingsprosjektet vår visjon og vårt formål, og på sikt vil det ha en god effekt 
for DNT Sør. Vi får betydelig med økonomisk tilskudd til dette, og det er viktig å få tak i de 
som ikke er så aktive, og gi de gode naturopplevelser for livet. 

Aldri har vi registrert så mange deltakere på våre aktiviteter som i 2019. Frivillige turledere 
gjør en kjempeinnsats med å planlegge spennende turer og aktiviteter, og dette gir stor 
deltakelse. Nærturer og friluftsliv i og ved kysten øker i arrangementer og deltakelse, i tråd 
med ønsket satsning. 

Dugnaden er grunnlaget for vår virksomhet, og i 2019 
fikk den enorme innsatsen med hytteprosjektet på Kvinen 
direkte resultater for vår økonomi. Den frivillige innsatsen 
får betydning for finansiering av prosjekter, som gir mer 
ressurser til vårt videre arbeid. Det må være fint som 
frivillig å se at innsatsen med å reise Kvinen-hytta gir DNT 
Sør flere muligheter til å fremme friluftslivet utover selve 
hytteprosjektet. I 2019 fikk hytta Sloaros et betydelig løft 
og fremstår nå i ny drakt og med oppusset interiør. 

Nasjonal ramme for vindkraft fikk mye oppmerksomhet 
og var en verdifull prosess for naturen. Det åpnet 
øynene for mange om hvor verdifull urørt natur er. 
Det var et rekordstort engasjement med over 5000 
høringsinnspill. Rammen ble forkastet og forhåpentlig vil 
oppmerksomheten i 2019 føre til en mer kunnskapsbasert 
energipolitikk, og at mer natur bevares. 

Vi ser fram til et godt 2020, med ekstra fokus på natur og 
miljø – «det vi er glade i tar vi vare på!» 

God tur i 2020!

Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder

DNT Sør-hytta. Den viser hvordan vi har 
organisert vår virksomhet og at formål, verdier 
og visjon skal være med oss i alt vi gjør.

Formål
DNT har helt siden starten i 1868 vært tuftet 
på det samme; å legge til rette for enkel ferdsel 
i naturen. DNT Sør er del av Den Norske 
Turistforening, og vi deler formål, visjon og 
verdier.  Vår viktigste oppgave er å bidra til å få 
enda flere mennesker ut på tur, bl.a. ved å:

>  Bygge, vedlikeholde og drive turisthytter
>  Trygge fremkommeligheten ved å merke og  
 rydde stier og løyper
>  Utgi informasjonsmateriell, tur- og løype-  
 beskrivelser
>  Arrangere aktiviteter, turer og 
 medlemsmøter
>  Danne nye turgrupper

Formål, visjon og verdierI naturen er alle velkommen
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Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken 
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62 
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av 2019 
var antall medlemmer i DNT Sør på 8 028. Nok et år med en 
hyggelig rekord.  

Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2019 hadde DNT 318 713 medlemmer, 
som utgjør 5,9 % av landets befolkning. Det samme tallet 

Medlemsutvikling
for vår region ligger på 4,4 %, og indikerer at vi har et godt 
potensial til videre økning i medlemstall.

Medlemsøkning i 2019
DNT Sør har i 2019 fått 128 nye medlemmer og ved 
årsskiftet var medlemstallet 8 028, en økning på 1,6 %. DNTs 
totale medlemstall økte med 0,9%.
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Medlemsutvikling DNT Sør 1887 - 2019

Utvikling pr medlemskategori

HovedFamilie 
Hoved

Husstand Honnør Barn Ung 13-18 Ung 19-26 LivsvarigFamilie 
Husstand

DNT Sørs byggeprosjekter dette året er renoveringen av 
Sloaros, ny hengebro ved Vestre Langsvatn/Store Trøget, på 
løypen mellom Bortelid og Gaukhei, og nye senger med 
skillevegger på Lakkenstovas hovedhytte. 

Bjørn Brandtzæg har, også i år, vært prosjektleder for alle 
disse prosjektene.
Byggmester Dag Søren Omdal AS, Byggfirma Tore og 
Ruben Lindekleiv og Vennesla Bygg og Brannsikring AS var 
ansvarlige byggmestere for renoveringen av Sloaros, sammen 
med frivillige.
 
Frivillige Sloaros (29):

Byggeprosjekter 2019
RENOVERING AV SLOAROS

Den eldste delen av hovedhytta fra 1966 måtte utbedres i sin 
helhet da den hadde seget 15 cm i forhold til hytta som ble 
bygget i 1992. Det var lekkasje i tak og vegger i soverommene, 
og råte i vegger og vinduer. Denne gamle delen måtte rives og ny 
soveromsdel, vaskerom og proviantrom ble bygget opp igjen.

Hele hytta, ny fra 2019 og gammel del fra 1992, samt 
sikringshytta ble kledd med ny tømmermannskledning av 
royalimpregnerte bord. Det ble også lagt nytt tretak med 
royalimpregnerte takbord på hovedhytta og sikringshytta.

Prosjektet startet i midten av juni og ble, med fantastisk hjelp 
fra 29 frivillige og de gode byggmesterne fra Vennesla, 
ferdigstilt 17. august.

Kostnad hytte: 2,5 mill eks mva og dugnadsverdi
Dugnadsverdi: 750 000
Dugnadsarbeid: 2400 timer

Økonomiske bidrag:
Olav Thons DNT stiftelse
DNT hyttefond
Spillemidler er søkt

Hovedleverandører:
Carlsen Fritzøe Eftevaag Sørlandsparken, Hyttetorget AS, 
Avanti Ryfylke AS, 2 Soler, Ahlsell, Avitell Elektro -solcelle/el-
materiell, Fjellfly AS

Bjarne Hansen
Bjørn Brandtzæg
Bjørn Jarle Røgeberg
Bård Berdal
Dag Arntsen Heime
Dag Martin Amundsen
Helge Kristensen
Hilde Berntsen
Inge Tjøm
Ingrid Hamre
Knut Severinsen
Kristin Andersen
Kåre Pedersen
Liv Arvidson
Magnus Andreassen

Marit Thorvaldsen
Mika Brøvig
Odd Gunnar Røyland
Ole Eidet
Rahmatullah Malang
Randi Harberg
Signe Klepp
Svein Urdal
Terje With Andersen
Torfinn Aarstøl
Torgeir Uleberg
Torhild Dahl
Vibeke Tjøm
Åse Lill Eftestøl
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GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE

Setesdalsheiene og Sirdalsheiene er hele Sørlandets 
fjellområde med kort avstand fra by og bygd.
Vakkert og attraktivt, sommer som vinter, med urørte fjell, 
hei- og fjellskogsområder mellom 800-1400 moh. 250 
kilometer rødmerkede turløyper og 12 velutstyrte hytter står 
klare til å ta imot de som vil på fjelltur både sommer som 
vinter.

Hytter og løyper

DNT Sør bygger, drifter og vedlikeholder 12 hytter, samt 
merker og rydder løyper i Setesdal Vesthei og Sirdal fra 
Donsen/Kvinen og videre østover. 

Ved Sørlandskysten har vi to kystledhytter på Tømmerstø, 
fordelt på en hovedhytte og et mindre anneks. I tillegg en 
kystledhytte på Gammeløya, en liten øy mellom Flekkerøya og 
Kroodden. Hyttene er basert på leieavtaler med Kristiansand 
kommune.

Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til 
Grønningen fyr utenom betjentperioden.
Hvert år blir hyttene og løypene vedlikeholdt, og målet er å 
øke kvaliteten på hyttene til enhver tid.

Å kunne gå fra hytte til hytte er et velkjent begrep i Norge. 
DNTs medlemsforeninger gjør en formidabel innsats 
med å tilrettelegge for fotturister og skigåere i den norske 
fjellheimen. Det er meste basert på frivillig innsats.

Skoler, lag og foreninger benytter gjerne Lakkenstova, 
Bjørnevasshytta, Kvinen, Gaukhei og Øyuvsbu til sine grupper. 
Vi har mange egne arrangementer med for eksempel 
fjelleir for barn på Øyuvsbu, basecamper for ungdom og 
inkluderingsturer på Bjørnevasshytta. Grupper utgjør 
56,5 % av total overnatting på Lakkenstova, 89,2 % på 
Bjørnevasshytta bl.a.

Utvikling i belegg:

Hytte 2016 2017 2018 2019 Dagsb. Dagsb.

      2018 2019

Sloaros  630   556   559 177 154 47

Bjørnevasshytta   578  171     88   94  

Bjørnevass gr.  445  681 779 

Stavskar 504   362   388  290 68 56

Bossbu 1578 1380   1304  1118 19 43

Svartenut 712 710  678  535 49 9

Sum hytter nord 4292   3624   3698  2993 241 155

Øyuvsbu 1750  1444  1638  1207 103 132

Øyuvsbu grupper   259    501   404   

Håheller 273   211   313 220 50 37

Gaukhei 975   976   838  748 22 44

Gaukhei grupper  53    66   45 

Josephsbu 436  331   298  498 27 34

Kvinen   355   113  144  2125 50 244

Kvinen grupper  122    15   514 

Tjønndalen 296  216  252   312 22 16

Lakkenstova    1430    661   626  496 228 206

Lakkenstova gr.    594  434 645 

Sum hytter sør 5474   4980  5125  7214 502 713

Tømmerstø 476    270   304  212   

Gammeløya  11  169 113  

Totalt losjidøgn 10357 8885   9296 10532 743 868

NY BRO VESTRE LANGSVATN/STORE 
TROGET – PÅ LØYPEN BORTELID - 
GAUKHEI

For en del år tilbake var det en bro som falt ned på grunn 
av snø og is. Hengebroa var plassert over en foss som ga 
vannsprut.

Den nye hengebroa er lagt 50 meter nord for den gamle og 
har en høyde over laveste vannstand på 1,3 m. Over høyeste 
vannstand anslås brohøyden til 1 meter. Broa er 19 meter 
lang, og det er i tillegg laget en mindre bro på 5 meter.

Det ble bygget to tårn, hvert sett på 3 m høyde laget av
telefonstolper og galvanisert wire hvor det er lagt gangbane 
til løse lemmer som består av 5 stk bord i 60 cm bredde. 
Oppgang til broa i begge ender med en trapp på 2 meter 

høyde. Materiell og utstyr ble fløyet inn med helikopter, og 
hele jobben ble gjort over fire dager av frivillige.

Frivillige bro (5):
Bjørn Brandtzæg
Torhild Dahl
Svein Urdal
Torfinn Aarstøl
Ole Eidet

Kostnad bro: 290 000  eks mva og dugnadsverdi
Dugnadsverdi: 88 000
Dugnadsarbeid: 350 timer

Økonomisk bidrag:
SVR (Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene- og Frafjordheiene 
Landskapsvernområde)
Spillemidler fra overskuddet til Norsk Tipping AS
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FRA HYTTE TIL HYTTE 
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Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer

 Vinter ‘19 Sommer ‘19 2019
Sloaros 120 57 177
Bjørnevasshytta 225 648 873
Stavskar 64 226 290 
Bossbu 264 854 1118
Svartenut 69 466 535
Sum hytter nord 742 2251 2993
Øyuvsbu  115 1496 1611
Håheller  6 214 220
Gaukhei 153 640 793 
Josephsbu 179 319 498
Kvinen 579 2060 2639
Tjønndalen 115 197 312
Lakkenstova 486 655 1141
Sum hytter sør 1633  5581 7214
Sum gjestedøgn  2375 7832 10207 
Andel totalt 23,3 % 76,7 %  
Herav losji frivillige/ansatte  131 369 500

Vinterbesøket gikk ned med 9,3 % i forhold til 2018 og 
sommerbesøket øktet med hele 34 %.

Hyttene i fjellet er åpne hele året, med unntak av hovedhyttene 
på Bjørnevasshytta, Kvinen og Gaukhei (kun vinter).
Reinsdyrjakta er fra 20.8. til 30.9. og det er restriksjon for 
grupper på Sloaros, Bossbu, Svartenut og Stavskar  i denne 
perioden. Lakkenstova og Josephsbu er stengt fra 20.8. til 3.9. 
Det er ferdselsforbud pga. reinsdyrkalving fra 15.4. til 20.5. 
ved Øyuvsbu og Svartenut og fra 25.4. til 31.5. ved Bossbu og 
Sloaros.
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Belegg hytter 2018 og 2019 VINTERKVISTING 

Kvistingen av vinterløypene var ferdig i begynnelsen av mars. Vær- 
og føreforhold gjorde det vanskelig å ferdigstille noen av løypene 
til vinterferien i uke 8. Kvistene ble tatt ned i påsken.
Løypene ble kvistet med naturkvist i åpne områder, og bambus 
der det er vegetasjon.  Alf Tronstad leverte naturkvisten også i år.

TRANSPORT

Skuter: DNT Sør har avtale med lokale grunneiere om 
vintertransport av utstyr, gass/ved og proviant til hyttene. 
Beltevogn: Svein Knutson Nomeland leverte ved til Svartenut, 
og proviant/utstyr/gass/ved til Bossbu. 
Helikopter: Byggeprosjektet på Sloaros, levering av ved til 
Øyuvsbu samt utflyging av do-container for tømming på 
avfallsanlegg. 
Bil: Transport av sengetøy og utstyr/kvist til Setesdal/ 
Åseral ble utført av Alf og Dag Helge Tronstad.

DNT HYTTEBETALING

App-betaling for opphold på hyttene ble lansert våren 2019 
med stor suksess. DNT Sør stod for utviklingen sammen med 
Stavanger Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag og 
Haugesund Turistforening. Formålet var å gjøre det enklere for 
gjesten å betale for oppholdet på hyttene, både for dagsbesøk, 
overnatting og kjøp av proviant. Det er også en stor besparelse 
for foreningene at gjesten betaler med appen. De fleste DNT-
foreningene har innført DNT Hyttebetaling.
  
Forhåndsbooking: Muligheten for å bestille ei seng før turen 
kan gjøres via Ut.no, bruken av dette har også økt i 2019.

Løypemerking 2019:
Følgende er merket:
>  Donsen - Kvinen
>  Kvinen - Josephsbu
>  Berg - Stavskar
>  Stavskar - Bossbu
>  Håheller – Reinelegå (mot Taumevatn)

Hyttevakt
Påske: Bossbu, Gaukhei, Josephsbu  
Sommer: Øyuvsbu, Gaukhei, Kvinen

DUGNAD

DNT Sør og hele DNT trenger frivillig innsats. Både kulturelt 
og økonomisk er det avgjørende for DNT å ha mange frivillige 
med på laget, og DNT Sør er heldige som har over 120 
personer på lista.

Om lag 60 % av Norges befolkning gjør frivillig arbeid hvert 
år. Til sammen skaper de frivillige organisasjonene verdier 
tilsvarende 5 % av bruttonasjonalproduktet. I tillegg betyr ofte 
innsatsen frivillige gjør veldig mye for dem eller den saken de 
gjør det for.

Det er mange oppgaver i DNT Sør gjennom året som 
utføres med frivillig innsats: Vedlikehold på hyttene, 
merking av løyper, prosjektledelse, styrearbeid, turledelse, 
hjelp på arrangementer, transport av utstyr og varer, 
foredling av naturkvist til kvisting og sagspon til hyttedoene, 
innkjøp og pakking av sengetøy, ledelse av Barnas Turlag 
og ungdomsaktiviteter m.m. Gjennom året arrangeres 
dugnadsturer hvor folk kan melde seg på og hjelpe til under 
vår- og høstdugnadene på hyttene.

Totalt antall dugnadstimer i DNT Sør 16439 timer
i 2019 (16432). (Tall i parentes er fra 2018)
Dette er om lag 9 årsverk. 

Fordelt på områder:
Hytter og løyper: 11 851 timer (12 934)
Turer, kurs og arrangementer, styret og komitéer:
4 588 timer (3 498).

Tusen takk til alle frivillige som var med i 2019

DUGNADSPRIS

Dugnadsprisen 2019 ble tildelt Kari Sønsteby, etter 
mange års frivillig innsats som hyttetilsyn på Lakkenstova, 
hytteprosjekter og pakking av sengetøy. Hun har også bidratt 
på lokale arrangementer og vært styremedlem i Senior I.
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Sloaros: 1045 moh – 26 senger

Stavskar: 994 moh – 9 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger

Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Kvinen: 720 moh – 40 senger

Tømmerstø: 15 moh - 10 senger Gammeløya : 5 moh - 9 senger

Bjørnevasshytta:  820 moh – 30 senger

Bossbu: 1030 moh – 27 senger

Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger

Lakkenstova: 845 moh – 36 senger
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Aktiviteter 
Vi gir den enkelte mulighet til å oppleve turglede i fellesskap 
med andre, og bidrar til at både den enkelte og grupper av 
mennesker får økt kompetanse og trygghet i å ferdes i 
naturen. DNT Sør har turtilbud for alle og på ulike steder. 
Vi har blant annet seniorgrupper, turlag for barn og familier, 
turer for ungdom og organiserte fellesturer for voksne. 
Vi har eget tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, 
DNT Tilrettelagt. I tillegg tilbyr vi en rekke kurs innen alt fra 
turledelse til kurs for ferskinger. DNT Sør har fokus på godt 
kvalifiserte og sertifiserte turledere som veileder grupper 
i fjellet, ved kysten og i nærmiljøet.

Gjennom DNT Sør sine aktiviteter i 2019 hadde vi 269  
(241 i 2018) turer med til sammen 11 564 (7 566 
i 2018) deltakere. Dette er det høyeste tallet noensinne!

2019 var Inkluderings og mangfoldsåret i DNT, og i den 
anledning har den månedlige aktiviteten DNT Tilrettelagt 
startet opp. Et kjærkomment tilbud for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne!  Andre nyheter i 2019 er at trilleturer 
er i gang igjen. Vi har også startet opp en ny DNT Ung 
gruppe for unge voksne i alderen 20-35 år. Videre har 
vi arrangert flere fjellsportturer for og med barn, også til 
fjells. Nye samarbeid har også oppstått med både Setesdal 
videregåande skule, Evje folkehøyskole og vi har etablert en ny 
og utvidet samarbeidsavtale med UiA.

DNT Sør fortsetter i en rolle som koordinator for Padleled 
Agder. Gledelig nyhet i 2019 var at DNT Sør mottok kr  
245 000 fra Gjensidigestiftelsen til dette prosjektet. Målet 
med gaven er at vi skal kunne produsere padlekart og en 
brosjyre som dekker padleruter i Lillesand, Nye Kristiansand 
og muligens Mandal.

INKLUDERENDE FRILUFTSLIV

Gjennom 2019 er prosjektet Inkluderende Friluftsliv økt 
fra en 25 % til 75 % stilling. Stillingen er finansiert av ulike 
tilskuddsmidler. Fokus er på grupper som av ulike årsaker har 
en høyere terskel for å komme i gang med og drive friluftsliv. 
Gjennom stillingen har det i 2019 vært kontakt med en rekke 
aktører og det er etablert godt fungerende samarbeid med 
blant annet Energiverket, Midt-Agder Friluftsråd, NFU Agder 
(Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Fritidsenheten i 
Kristiansand kommune, Klubben (for enslige mindreårige 
asylsøkere) og Hjelp Oss Å Hjelpe Agder. Mot målgruppene 
har prosjektleder gjennomført:

>  8 inspirasjonsforedrag (398 deltagere). Foredragene 
 har vært holdt i vårt tursenter, samt hos samarbeidspartnere  
 og andre eksterne aktører. 
>  5 ferskingkurs (49 deltagere). Ferskingkursene er spesielt 
 rettet mot dem med lite og ingen erfaring med friluftsliv og 
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 har, som navnet tilsier, fokus på det grunnleggende.  
 Fokus på å rekruttere deltagere med flerkulturell bakgrunn  
 gjorde at hele 18 av de 49 deltagerne har flerkulturell 
 bakgrunn. 
>  3 DNT Tilrettelagt-turer (80 deltagere) startet opp høsten 
 2019. Tilbudet er åpent for alle, men primært rettet mot 
 psykisk utviklingshemmede med ledsagere. Turkveldene er 
 hovedsakelig i Helleviga og arrangeres i samarbeid 
 med Midt-Agder Friluftsråd, Norsk Forbund for 
 Utviklingshemmede Agder og Fritidsenheten i Kristiansand 
 kommune.
>  4 ferieleirer for familier med lav inntekt på Bjørnevasshytta 
 (78 deltagere). Her fikk deltagerne mange nye og 
 spennende erfaringer med friluftsliv gjennom bålbrenning 
 med laging av pinnebrød, spikking, tur til jettegryta, 
 kanopadling, soppsanking og mye mer.

Gjennom stillingen har vi kommet i kontakt med, og hatt 
med på våre arrangementer, mange som hittil har vært 
svært uerfarne med friluftsliv. Den personlige kontakten 
og oppfølgingen har vært utslagsgivende og gjorde sitt til 
at DNT Sør i 2019 mottok prisen for «Årets nykommer på 
inkludering» fra DNT sentralt. 

Prosjektleder Hanne Cecilie Jensen er foreløpig ansatt ut 
2020. 

AKTIVITETSLEDER I VALLE

Gjennom stillingen til Sondre Rua Dokken i Valle har vi 
videreutviklet aktivitet på flere plan. Det har vært mye fokus på 
sykkelaktivitet i Setesdal. To ganger har det vært stisyklingsdag 
(en for lokale og en for langveisfarende), flere mandagsøkter 
og stisykling på Rekordfestivalen på Hovden. Gjennom midler 
fra Gjensidigestiftelsen har det blitt handlet inn flere stisykler 
som har blitt flittig brukt på arrangement og til utlån. Sondre 
har også vært på et todagers kurs i bærekraftig stibygging.
 
Kompetansebygging inn i andre miljøer har også hatt godt 
fokus. Dokken har også blitt leid inn til å undervise om skred 
og kart/kompass i scooteropplæringen, samarbeidet med 
friluftsliv valgfag på Hornes videregående skole, hjelp på Kom 
Deg Ut-dagen Evje og turlederutdanning.

Sondre Rua Dokken jobber 50 % for DNT Sør og leies ut 
i 50 % engasjement til Valle kommune hvor han jobber i 
Frivilligsentralen og med stitilrettelegging.

SKOLE, KURS OG FOREDRAG

DNT Sør tilbyr en rekke aktiviteter som kommer litt utenom det 
ordinære turprogrammet.

Det kan være kurs i kart og kompass, GPS, ferskingkurs, 
førstehjelp, skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for 
å nevne noe. Vi arrangerer også kurs for grupper, skoler 
og bedrifter på bestilling. Et årelangt samarbeid med 
Kristiansand Katedralskole Gimles friluftslivslinje (KKG) 
gir kompetansedeling begge veier. Elever får DNT-
turlederutdanning, og vi får bl.a. noen ressurser ekstra på 
arrangementer. I 2019 har vi videreutviklet samarbeidet 
med Setesdal videregåande skule hvor elever hjelper på 
arrangement og setter opp tur for ungdommer i DNT Sør 
sitt turprogram. Vi har startet dialog med Evje Folkehøgskole 
angående hjelp til å arrangere OPPTUR på Evje. Vi har i 2019 
også formalisert og utvidet samarbeidet med UiA Friluftsliv.

Foruten foredrag i vårt tursenter har det vært avholdt 8 
foredrag for frivillige organisasjoner, på integreringsmottaket, 
skoler og under Folkehelseuga i Mandal med i alt 178 
tilhørere (77 har flerkulturell bakgrunn).

Begge kursene i kart og kompass var fulltegnet og 
med venteliste. Det er behov for kontinuerlig fokus på 
grunnleggende opplæring i friluftsliv. 

12 13



DNT UNG

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung 
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet i 2019 
inneholdt blant annet sommercamp på Bjørnevasshytta (20 
deltakere) og Newton Camp i høstferien som to store turer 
organisert av administrasjonen. DNT Ung 13-16 år har hatt 
et nytt bra år med flere selvstendige turer trygt styrt av tre 
veldig flinke jenter i DNT Ung styre. Disse fikk fint besøk på 
sin fellestur Setesdal Vesthei på tvers. Den nye DNT Ung-
lederen nasjonalt ble med på tur sammen med en journalist. 
Flott artikkel i DNT sin årbok. Stas! Vi har ikke lykkes med å 
opprettholde gruppa for 17-26 åringer. På tampen av året 
fikk vi derimot starta opp turer for unge voksne med målretta 
aktivitet for alderen 20-35 år.
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BARNAS TURLAG

Barnas Turlag er DNT Sørs tilbud til alle barn og deres voksne 
turkamerater. Konseptet i denne aktivitetsgruppen er å legge 
vekt på glede, fantasi, lek og spenning framfor tilbakelagt 
distanse. Turlagene arrangerer for det meste søndagsturer. I 
tillegg har vi arrangert Fjelleir for 10-12-åringer på Øyuvsbu 
(26 deltakere). Turlaget i Mandal har vært på overnatting på 
Lakkenstova.

Barnas Turlag Æksjen Øst har hatt et bra år med masse 
aktivitet. Dette er en friluftslivgruppe for barn 5-9 år med 
deres foreldre. Gruppa er fortsatt fulltegna og med venteliste. 
Denne gruppa har også gjennomført overnattingstur til fjells 
med flere nye fjellsportaktiviteter tilpasset barn. Her nevner vi 
topptur og fjellklatring.

Trilleturene i Kristiansand fikk vi i gang igjen med ny turleder. 
Her er det planer om videreutvikling og nye konsept i 2020.
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Utvikling deltakelse ved turer i Barnas Turlag

Utvikling ved deltakelse i DNT Ung

Vi har Barnas Turlag etablert i nærmiljøene; Kristiansand 
sentrum/Lund/Presteheia, Vågsbygd, Justneshalvøya, Mandal 
og Lillesand. Det er potensial for oppretting av flere Barnas 
Turlag i andre bydeler enn de som er nevnt over.
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TUR PÅ DAGTID

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte 
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med 
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum og det er mange 
ganger over 20 deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste. 
Fortsatt god deltagelse og en pen økning fra året før. Mange 
nye deltakere strømmer til.

Utvikling deltakelse ved Tur på dagtid

FJELLSPORT

DNT Fjellsport står for et aktivt og sikkert friluftsliv med særlig 
vekt på brevandring, klatring, padling, tinderangling, fjell- og 
toppturer både til fots og på ski. Dette er for de mest erfarne 
og kompetente DNT-medlemmene som liker utfordringer.

Fjellsport har ikke fast styre, men alle ressurspersoner 
inviteres til å melde inn turer de ønsker å koordinere. Videre 
har vi etablerte samarbeid med Christianssand Klatreklubb, 
Kristiansand Kajakklubb og Kirkens Bymisjon. På den måten 
får vi satt opp kompetansehevende kurs ved hjelp av andre 
aktører som bidrar.
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Utvikling deltakelse ved turer i Fjellsport

FELLESTURER

Det er enkelt å bli med på fellestur, enten det er sommer eller 
vinter. Alt er tilrettelagt og turleder er inkludert. Våre dyktige 
turledere har tatt turlederutdanning hos oss, og de gjør 
godt forarbeid med tilrettelegging av reiserute, beskrivelse 
og informasjonsmøte i forkant, i tillegg til å gi trygghet 
underveis. Turleder lager også risikovurdering av sin tur og får 
attestering/godkjenning av fagsjef før tur.

Turer som vintertur til Bossbu og Urddalsknuten, vårskitur til 
Hardangerjøkulen og fottur i Aurlandsdalen må trekkes frem 
som høydepunkter med fulltegning og fornøyde deltakere. Vi 
har utdannet flere nye turledere som hadde sine første turer 
som ferske turledere i 2019. Meget gode tilbakemeldinger 
på deres innsats.

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs fellesturer
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NÆRTUR

Satsing på lokale turer med turleder fortsatte med 
videreutvikling av konseptet i 2019. Tanken er at turene 
skal foregå i de områdene folk bor, og vi ser at dette er blitt 
populært. Vi har nå fått opp god gjennomsnittlig deltagelse 
på disse turene. Langturer en gang i måneden er innført og 
har vært en suksess med god deltagelse.

Vi satte opp 43 (30 i 2018) arrangementer i ulike områder i 
Kristiansands-regionen med gjennomsnittlig 19 (19 i 2018) 
deltakere pr. tur. Totalt 819 deltakere kom seg ut på tur via 
dette tiltaket som er en stor økning fra 575 fra 2018.

Utvikling deltakelse ved DNT Sørs Nærturer
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DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt og 
regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål og 
aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, og 
nærområder der vi har vår medlemsmasse. 

Arbeidet med naturforvaltning fordeles på DNTs 
administrasjon, vår egen administrasjon og Forum for natur 
og friluftsliv i Agder - FNF Agder.

FNF-Agder, er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 
friluftsorganisasjoner i begge Agderfylkene, som jobber for at 
natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt. På nasjonalt nivå ble 
FNF etablert av Norsk Friluftsliv (FRIFO) hvor DNT er medlem, 
samt Friluftsrådenes Landsforbund og Samarbeidsrådet for 
naturvernsaker. FNF Agder har en faglig rådgiver som har 
kontor i DNT Sørs lokaler. 

DNT Sør ga i 2019 sin tilslutning til 9 høringsuttalelser 
gjennom FNF.

>  Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 
 Dørdal-Grimstad
>  Områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst
>  Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
 for nye Kristiansand
>  Planendringssøknad for overføring av Knabeåna og 
 Sollisåna til Homstølvann
>  NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land
>  Høring av planprogram for Regionplan Lister 2030
>  Forslag til revidert handlingsprogram for Heiplanen 
 2020-2024
>  Oppstartsmelding av vern for åtte skogområder i Aust- og 
 Vest-Agder
>  Offentlig ettersyn av detaljregulering - Bastuvika i Farsund

DNT Sør leverte i tillegg et eget innspill til NVEs forslag til 
nasjonal ramme for vindkraft på land, og har vært aktiv i 
samfunnsdebatten om vindkraft.

DNTS RESOLUSJON 2019

Utdrag fra resolusjonen:
«Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer!
Naturopplevelser og friluftsliv gir livskvalitet og bidrar 
til god folkehelse. De frivillige friluftslivsorganisasjonene 
skaper aktivitet og opplevelser, men også sosiale fellesskap 
og inkludering i lokalsamfunnet. Friluftslivets betydning 
for folkehelsen løftes frem i regjeringens forslag til ny 
folkehelsemelding.

DNT ser et stort potensial i å få flere fysisk aktive og engasjert i 
lokalmiljøene gjennom å satse på friluftsliv. Kommunene har, 

Naturforvaltning

sammen med de frivillige organisasjonene, en viktig rolle i å 
legge til rette for lokale friluftslivsmuligheter.

Enkelt og nært friluftsliv gir mer fornøyde innbyggere. DNT 
mener at alle kommuner må kartlegge sine friluftslivsområder, 
vedta en strategi for aktivitet og friluftsliv, og ha god 
kompetanse på naturforvaltning og friluftsliv. Det er viktig 
at frivillige organisasjoner involveres i dette arbeidet, og at 
kommunene sikrer langsiktige og forutsigbare økonomiske 
rammer for det lokale friluftslivet.»

MILJØSERTIFISERING

DNT Sørs kontor og tursenter ble Miljøfyrtårnsertifisert i 
2006 og re-sertifisert i 2009, 2013 og 2017. Vi oppfordrer 
alle våre samarbeidspartnere til å være miljøsertifiserte og 
-bevisste.

BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV  
I SETESDALSHEIENE

DNT Sør retter mye fokus på at vårt naturvernarbeid tar 
vare på natur. Vi kjenner et spesielt stort ansvar for å ta 
vare på villreinen i verneområde i fjellet, Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiene- og Frafjordheiene Landskapsvernområde. Som 
turistforening har vi et ansvar for å fremme informasjon om 
verneområdet og hvorfor det har vern, om allemannsretten 
og allemannsplikten. I 2019 har vi hatt økt fokus på å 
kommunisere dette i vår digitale kommunikasjon, og på våre 
hytter. 

Nasjonale turdager og arrangementer 
sammen med andre

I 2019 deltok over 50 000 mennesker på de nasjonale 
turdagene når vi ser hele landet under ett. Målet er å blåse liv 
i den enkle søndagsturen i nærheten av der folk bor og gi folk 
en smakebit på både friluftsliv og DNT.

Kom Deg Ut-dagen er attraktiv, og trakk 1 395 deltakere i 
2019 (1 130 i 2018). Deltagelsen var henholdsvis 750 
vinter (480 i 2018), og høst 645 (650 i 2018). Våre 
vinterarrangement var ved Hovden Fjellstoge, i trollbakken 
på Evje, Hålandsheia i Mandal, og Grønn Slette, Jegersberg 
i Kristiansand. Høstarrangementene fant sted på Bragdøya 
i Kristiansand og Hålandsheia i Mandal. Alle var i regi av 
Barnas Turlag med støtte fra administrasjonen. Takk til 
samarbeidspartnerne, Bragdøya Kystlag og Otra IL for hjelp 
til gjennomføring av Kom Deg Ut-dagene i 2019.

Av andre litt spesielle arrangement kan vi trekke frem 
samarbeidsarrangementet med Ti på Topp og Vest-Agder 
Bedriftsidrettskrets. Vi har også samarbeidet med Aquarama 
om friluftsaktiviteter i badeanlegget hvor vi hadde vel 50 
DNT-medlemmer innom våre aktiviteter. Vi har deltatt på 
to seniorseminarer sammen med Kristiansand Kommune. 
På slutten av året la vi masse arbeid i deltagelse og 
aktivitetskoordinering av den internasjonale frivillighetsdagen.

NATURLOS

Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren til 
Midt-Agder Friluftsråd. Vi la også inn flere nærturer for voksne 
samt Kom Deg Ut-dagene. I alt 23 turer var Naturlosturer i 
2019. (31 i 2018).

DNT SENIOR

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for 
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som 
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og 
kreative i valg av turmål, og hvert halvår lages det et velfundert 
og meget populært turprogram. Seniorgruppa inviterer også 
til utenlandstur, og her gjelder påmelding iht. «førstemann til 
mølla». Det er stadig utvikling i seniorprogrammet og i 2019 
ble det arrangert både fjellturer og kurs for turledere.

Utvikling deltakelse i DNT Senior
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DNT Sørs Tursenter er et kompetanse- og inspirasjonssenter 
for tur og friluftsliv, og fungerer som en viktig arena for 
medlemsverving og synliggjøring av hele vår virksomhet. 
Her har alle et tilbud om hjelp til planlegging av korte og lange 
turer. I tillegg tilbyr vi veiledning i bekledning, pakkelister og 
riktig justering av ryggsekk. Tips om vedlikehold og reparasjon av 
turtøy og utstyr deler vi også gjerne ut. Vi inviterer til og med på 
helt gratis foredrag! Ved å handle i vår turbutikk bidrar man til å 
opprettholde dette tilbudet.

Vi legger stor vekt på å ha et vareutvalg med god kvalitet, så 
kundene kan ha glede av utstyret sitt i årevis. Høy fagkunnskap og 
personlig veiledning bidrar til riktige valg av utstyr og bekledning, 
så risikoen for bomkjøp minimeres. Vi tilbyr Sørlandets største 
utvalg av turkart, og bruker mye tid på turveiledning. Kart er den 
enkeltvaren vi selger mest av, mer enn 2 000 solgt i 2019!
Medlemskap i Kvadraturforeningen ble tegnet og vi aksepterer nå 
sentrumsgavekortet. Vi er stolte av å ikke ha nedgang i omsetning i 
tider med store utfordringer i bransjen.

Det har vært avholdt 4 handledager for medlemmer med gode 
tilbud. I tillegg har vi hatt suksess med våre inspirasjonsforedrag, 
som har trukket fulle hus. Det har vært avholdt 6 foredrag med 
i alt 283 tilhørere! Mange av dem er ikke medlemmer og har 
heller ikke vært innom oss tidligere. Dette er viktige bidrag til 
synliggjøring av DNT Sør og Tursenteret. 

Grønn torsdag, en byttedag i regi av DNT Ung, ble avholdt 2 
ganger med i alt 72 besøkende. Et viktig innslag i vårt økende 
fokus på miljø og bærekraftig utvikling, i tillegg til vårt bruktstativ. 
Der kan alle levere inn turtøy som ikke blir brukt. Kjøp og salg 
foregår med Vipps. 

Tursenteret

Ved Norads nattevandring 9. november rigget vi til pop-up-butikk 
ved starten og slutten av løypa. Tilbudet om bl.a. hodelykter og 
varm drikke ble veldig godt mottatt hos deltakerne.
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Utvikling brutto omsetning i butikk Virksomhet
DNT Sør er en av 57 medlemsforeninger tilknyttet Norges 
største friluftslivsorganisasjon DNT. Foreningen har kontor og 
butikk og tursenter beliggende i Gyldenløves gate 2b sentralt 
i Kristiansand. DNT Sør tilbyr og drifter hytter og løyper i 
Setesdalsheiene, Kystled-hytter i skjærgården, fellesturer 
og arrangement lokalt og nasjonalt og friluftsaktiviteter 
i nærområdene. I tillegg organiseres frivillighet og 
dugnadsinnsats som er en avgjørende del for å kunne nå 
foreningens mål. 

DNT Sør utgir årlig en turkatalog, og en årsrapport med 
oversikt og statistikk knyttet til forrige års virksomhet. 
Seniorgruppa utgir årlig en brosjyre med turprogram. 
Kommunikasjonskanaler er hovedsakelig egne nettsider 
dntsor.no, nyhetsbrev, egne Facebooksider og Instagram.

Totalt antall betalende medlemmer i 2019 var 8028 av DNTs 
318 713. Dette er 128 flere medlemmer enn i 2018 og 
tilsvarer en økning i medlemstallet på 1,6 prosent.
DNT Sørs styre består av 5 medlemmer, og 2 varamedlemmer 
med møte- og forslagsrett. Styremedlemmer velges for 2 år av 
gangen. Styrerepresentasjon utføres på dugnad.

Formål
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig 
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Årsregnskapet
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde 
av foreningens stilling og resultat i 2019. Årets resultat er 
et overskudd på kr 779 233 som overføres foreningens 
egenkapital. Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt 
under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at 
forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for å ta vare 
på helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet i DNT Sør anses 
som godt. Det har i 2019 blitt arrangert sosiale samlinger 
og de ansatte oppfordres til kompetansehevende tiltak etter 
eget ønske. Ingen ansatte i DNT Sør har vært utsatt for skader 
eller ulykker. Sykefravær har totalt vært på 11 %. Av dette er 
7,7 % langtids sykefravær og det resterende korttidsfravær. 
Det jobbes aktivt med tilrettelegging for den ansatte knyttet til 
sykefravær.

Likestilling
Totalt antall ansatte ved utgangen av 2019 var 12. Av disse er 
7 kvinner og 5 menn. Antall årsverk i 2019 var 7,3. Av disse 
var 1,75 årsverk midlertidige stillinger, 0,5 utleid til Valle 
kommune, og ca 0,5 ferie- og tilkallingsvakter. DNT Sørs styre 
består av 3 kvinner og 4 menn. Likestilling mellom kjønnene 
er en naturlig del av arbeidet med å rekruttere ansatte og 

tillitsvalgte. Den frivillige innsatsen er avgjørende for DNT Sørs 
virksomhet og utgjorde 16 439 timer i 2019. Dette tilsvarer 
9,5 årsverk. 

DNTs virksomhet og det ytre miljø
Det legges til grunn for vår virksomhet et aktivt 
samfunnsansvar, og at naturgrunnlaget ikke svekkes. 
En av DNT Sørs kjernevirksomheter er å arbeide med 
naturforvaltning. DNT Sør følger DNTs retningslinjer om 
miljøsatsing i egen virksomhet, som en del av DNTs natur- og 
miljøvernstrategi. Foreningen er miljøfyrtårnsertifisert for vår 
kontor- og butikkdrift.

Finansiell risiko og likviditet
DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og 
pengeplasseringene er i bank. DNT Sørs kundekreditt er krav 
mot gjesters betaling for opphold på hytter og for deltakere 
ved fellesturer. Tap på krav i 2019 var kr 45 865.

Risiko og usikkerhetsfaktorer
Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold 
som truer driften av DNT Sør. De største inntektspostene 
i regnskapet er stabile og forventes fortsatt å være det. 
Dette gjør at arbeidet i foreningen går som planlagt og at 
det fortsatt vil være stor aktivitet for å sikre friluftslivet gode 
rammevilkår og å gjøre friluftsliv attraktivt for alle grupper 
i befolkningen. DNT Sør har en økonomisk risiko knyttet til 
tilskuddsordninger som er en usikker inntektskilde. Dersom 
den reduseres vil det i første omgang ramme vårt tilbud og 
aktivitetsnivå. Våre tre største inntektskilder; overnatting, 
medlemskap og butikkdrift vil alltid være utsatt for svingninger 
og må dermed kontinuerlig risikovurderes.

HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens 
virksomhetsområder og større prosjekter hvert år.
Turledere og administrasjonen foretar risikovurdering 
iht. DNT-standard på alle fellesturer, turdager, camper og 
overnattingsturer. Informasjonsmøter gjennomføres i forkant 
av turer med DNT Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer. 

Brannsyn
Det gjennomføres årlig tilsyn på våre hytter av DNT Sørs 
frivillige branntilsynsmann Inge Tjøm. 

Sikringshytter
Vi har sikringshytter på alle hyttene bortsett fra på Håheller 
som er definert som nødbu i vintersesongen.

Satsningsområder i 2020
DNT Sør skal være en ledende samfunnsaktør som arbeider 
for å styrke det naturvennlige og enkle friluftslivet i vår region. 
Natur, miljø og bærekraft får et spesielt fokus i 2020, i tråd 
med «Veivalgsreisen» som inngår i DNTs veivalg.

DNT Sørs årsberetning
©

 M
et

te
 O

ls
so

n

20 21



Alle tall i NOK NOTER 31.12.19 31.12.18

EIENDELER   
Anleggsmidler   
Varige driftsmidler   
Hytter 4,7 142 009 980 139
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 4 243 759 253 132
Sum anleggsmidler  385 768 1 233 271

Omløpsmidler   
Lager av varer 2 1 465 977 1 237 363
Kundefordringer  55 483 169 083
Andre fordringer 4 1 170 690 91 971
Bundne bankinnskudd 5 4 635 279 4 100 834
Bankinnskudd, kontanter  2 576 431 2 352 105
Sum omløpsmidler  9 903 860 7 951 356

SUM EIENDELER  10 289 628 9 184 627

EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital   
Fond 6 7 389 603 6 610 370
Sum opptjent egenkapital  7 389 603 6 610 370
Sum egenkapital  7 389 603 6 610 370

Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld  95 911 75 287
Skyldig offentlige avgifter  329 816 239 560
Annen kortsiktig gjeld 1,7 2 474 299 2 259 410
Sum kortsiktig gjeld  2 900 025 2 574 257

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  10 289 628 9 184 627

Alle tall i NOK NOTER 31.12.19 31.12.18

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
Driftsinntekter   
Medlemsinntekter 1 5 376 969 4 068 825
Salgsinntekter  5 041 775 4 480 791
Offentlig støtte og fond  2 777 534 3 883 464
Sum driftsinntekter  13 196 278 12 433 080

Driftskostnader   
Varekostnader 1,2 5 457 981 6 017 904
Lønnskostnad 3 4 348 087 3 505 564
Ordinære avskrivninger 4 73 205 55 900
Markedsføring og profilering  177 054 119 691
Annen driftskostnad 3 2 348 515 1 978 312
Sum driftskostnader  12 404 841 11 677 372

DRIFTSRESULTAT  791 438 755 708
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Finansinntekter   
Renteinntekter  23 464 24 473
Annen renteinntekt  311 722
Annen finansinntekt  9 283 0
Sum finansinntekter  33 058 25 195
Finanskostnader   
Annen rentekostnad  45 264 72 103
Sum finanskostnader  45 264 72 103

NETTO FINANSPOSTER  -12 205 -46 908
ORDINÆRT RESULTAT  779 233 708 800
Ekstraordinære kostnader  0 0

ÅRSRESULTAT  779 233 708 800

OVERFØRINGER   
Tillagt egenkapital/fond  779 233 708 800
SUM OVERFØRINGER  779 233 708 800

Resultat Balanse

Sissel Strickert 
Styremedlem

Tom Bredesen
Styremedlem

Geir Øvrevik
Styremedlem

Jan Willy Føreland
Styreleder 

Arild Syvertsen
Nestleder

Kristiansand, 1.4.2020
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NOTE 3 >  LØNNSKOSTNAD

Total ressurs inklusive de frivilliges innsats utgjorde ca 9,5 årsverk i 2019. Dugnadstimer 2019, 16 439 timer.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2019 2018
Lønn 3 259 248  2 643 049
Arbeidsgiveravgift 567 521  455 013
Pensjonskostnader 465 680  304 773
Andre lønnsrelaterte ytelser 55 638  102 729
Totalt 4 348 087  3 505 564

Ytelser til ledende personer og revisor  
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse  729 389 
Styremedlemmer  0

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon  42 773 
Andre tjenester  6 944 
Samlet honorar til revisor  49 717 

DNT Sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
DNT Sør har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. 

Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.  
Det er ikke fortatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse. 

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR

Hytter Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 924 934 383 818 2 308 752

+ Tilgang 0 121 664 121 664

- Avgang 835 130 0 835 130

3 000 52 900 55 900

Anskaffelseskost pr. 31/12 1 089 803 505 482 1 595 285

0 0 0

Akk. av/nedskr. pr 1/1 944 794 191 518 1 136 312

+ Ordinære avskrivninger 3 000 70 205 73 205

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 947 794 261 723 1 209 518

Balanseført verdi pr 31/12 142 009 243 759 385 768

Prosentsats for ord.avskr 5-10 12-25

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Foreningen har 
videre fulgt relevante bestemmelser. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaf-
felseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld  Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anlegg-
smidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økon-
omiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Ned-
skrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. 

Varer  Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp) 

Fordringer  Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Skatt  Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet. 

NOTE 1 >  KONTINGENTER

Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen viser en økning på kr 126 920  
i forhold til forrige år. 

Medlemstallet for 2019 endte på 8 028, som er en økning på 128 medlemmer.
 
DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en medlemskaps-
avtale . For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 703 452 i 2019. Beløpet er beregnet ut fra en 
kontingentberegningsmodell som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt. 

Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1 854 000. Dette er inntekter  
som gjelder regnskapsåret 2020. Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld. 

NOTE 2 >  LAGER AV VARER

Lager av varer omfatter følgende poster:

 2019 2018
Beholdning ved 78 300 113 340    
Beholdning kart og bøker 180 349 154 177 
Beholdning turtøy og utstyr 857 701 1 042 021 
Varebeholdning hyttene 121 013 156 439 
Sum varelager 1 237363 1 465 977

Noter
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Prosentsats for ordinære avskrivninger         5       12-25

Det er benyttet en avskrivningsplan for hyttene som DNT Sør eier og driver. De fleste hyttene har ingen oppført kostpris og ingen 
balanseført verdi. Posten på kr 142 009 består av følgende: 

Nedskrevne hytter 9
Bjørnevasshytta 142 000 
Kvinen 
Sum anleggsmidler 142 009 

Bjørnevasshytta avskrives ikke. 
Kvinen:  Restverdi Kvinen fra 2018 kr 835 130,- er nedskrevet med mottatte spillemidler i 2019 
Sloraos:  Det er utført vedlikeholdsarbeid på Sloaros i 2019. Kostnaden var på 2 156 845,-. Finansiert med spillemidler  
1 150 000,- fra DNT 610 000 og fra Thonfondet 200 000,- totalt 1 960 000. Underskuddet kr 196 000 er belastet driften. 
Spillemidlene er periodisert som kortsikt fordring kr 1 150.000,- og forventes utbetalt våren 2020. 

NOTE 5  >  BUNDNE BANKINNSKUDD

Bundne midler utgjør pr 31.12.2019 kr 136.065 . Tilsvarende i fjor var kr 123.617 

NOTE 6  >  FOND

DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen på 
bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3. 200 000 indeksreguleres iht 
den årlige konsumprisindeksen, som i 2019 var på 1,8% . Årets regulering utgjør kr 66.356” som da medfører at saldo på 
bufferfondet er kr 4.711.922,- pr 31.12.2019 

Bufferfond Hyttefond internt Øremerkede midler Sum egenkapital

Egenkapital  01.01 4 711 922 1 758 448 140 000 6 610 370 

+ Årets overskudd 779 233 779 233 

+ KPI regulering 66 356 - 66 356 0

              

Egenkapital 31.12 4 778 278 2 471 325 140 000 7 389 603 

NOTE 7  >  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål. 
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sør sitt regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sør sin 
virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Pr 31.12 utgjør posten kr 182 677, og er 
oppført under “annen kortsiktig gjeld”. 

I tillegg består kortsiktig gjeld bl.a av forskuddsbetalt kontingent for 2020 kr 1.854.000,-
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Frivillige og ansatte
Styre

Leder: Jan Willy Føreland 
Nestleder: Arild Syvertsen
Styremedlemmer: Geir Øvrevik, Tom Bredesen, Sissel Strickert
Varamedlemmer: Olivia Forgard, Ingebjørg Borgemyr

Rådgivere/komitéer

Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet
Skribent: Harald Flå 

Valgkomité

Medlemmer: Erling Valvik, Ivar Mjåland, Nina Gjærum 
Reinhardt, Knut Berg Bentsen

Hyttetilsyn

Sloaros: Odd Gunnar Røyland, Bente Skaadal, Erling Dåsvatn, 
Kirsten Leira
Bjørnevasshytta: Sylvia Grundig, Andreas Kohler, Signe Klepp, 
Bjørn Brandtzæg
Stavskar: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Kristin Andersen, Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle, 
Piotr Susfal
Svartenut: Ole Eidet, Jan Ivar Haugland, Svein Urdal
Øyuvsbu: Borghild Skuggestøl, Guri Lidsheim
Håheller: Vibeke og Inge Tjøm, Ole Eidet
Gaukhei: Kåre Pedersen, Torgeir Uleberg, Marit Grindheim,
Tora Trydal, Erika og Gjermund Fosselie-Basaez, May Lill Voll, 
Ingunn Kvinlaug, Knut Severinsen
Josephsbu: Berghild Knarvik, Ellen Knutsen, Inger Knutsen 
Tønne
Lakkenstova: Bente Hansen, Kristian Mosvold
Kvinen: Sissel Bø, Anna Rugland, Ingunn Kvinlaug, Hallgeir og 
Agnieszka Wigestrand
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Wenche Storaker
Gammeløya: Øjvind Madsen (båter). Vår/høst-rengjøring; 
Britt Austrud, Grete Lyng, Kari Sønsteby

Prosjektleder
Bjørn Brandtzæg - Sloaros og bro Vestre Langsvatn.

Avtaler transport/kvisting i Setesdalsheiene

Sloaros: Øystein Sauro (kvisting/proviant/utstyr) 
Øyuvsbu/Håheller: Olav K. Nomeland (proviant/utstyr), 
Bjørgulv B. Berg (ved) 
Josephsbu/Gaukhei: Frank Flodquist (kvisting Ljosland-
Josephsbu-Langelona-Gaukhei, ved/proviant/utstyr)
Gaukhei: Tarald Langeid (ved til Gaukhei, kvisting Tjønndalen-
Gaukhei) Alexander Skeibrokk (kvisting Bortelid-Bygland 
grense mot Gaukhei)
Lakkenstova: Kjell Ljosland (ved/utstyr)
Tjønndalen: Johnny Langeid (utstyr/ved)
Stavskar: Ola B. Berg (kvisting Berg-Svartenut, utstyr til 
Stavskar)
Svartenut: Ola S. Nomeland (kvisting, proviant og utstyr)  
Svein K. Nomeland (ved)
Bossbu: Svein K. Nomeland (ved/proviant/utstyr) 
Kvinen: Kåre Nedland (ved/gass/proviant) Geir Magne 
Hadland (kvisting Kvinen-Langelona)

Turledere gjennom året

Barnas Turlag
Isabelle-Louise Aabel, Jon Neset, Kristin Uleberg, Arnstein K. 
Engemyr, Jon Olavsson Neset, Kai-Erik Uleberg, Mari Jore, 
Nils Rune Birkeland, Linett Eriksen Birkeland, Merete Egeland, 
Atle Egeland, Elisabeth Kaddan, Patryk Halat-Nilsen, Anne 
Berit Andøl, Agnethe Hinna Hovdenak, Caroline Strømland, 
Kyrre Sætren, Marianne Thilden, Gry Gasbjerg Engemyr,  
Per Thomas Skaanes, Ingunn Kjellevold Skaanes, Erlend 
Borge, Åshild Hagane Borge

DNT Ung 13-16
Astri Belbo, Solveig Haugstad, Åshild Welander Bjørgo, 
Sondre Rua Dokken, Per Thomas Skaanes

DNT Ung voksen 
Lena Bekken

Fellesturer
Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, Knut Berg Bentsen,  
Hanne C. Jensen

Nærturer
Øivinn Bruce, Christiane Jurick, Ellen Oline Bergum,  
Anders Thorbjørnsen

Trilleturer med barnevogn, Kristiansand
Charlotte Svidal
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www.carlsenfritzoe.no

DNT Fjellsport
Turkoordinatorer: Unni Thorkildsen, Hilde Furuborg, Sondre 
Rua Dokken, Per Thomas Skaanes

Kurs
Hanne Cecilie Jensen, Sondre Rua Dokken, Per Thomas 
Skaanes, Janne Rommetveit, Kirkens Bymisjon ved koordinator 
Tony Teigland

Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret i 
Senior I og Senior II.

Styret i Senior I
Ellen Øyehaug (leder), Ole Eidet, Marit Ellefsen, Arvid 
Fredriksen, Barbro Tannæs-Fjeld, Sigmund Dalane, Ellinor 
Nodeland.

Styret i Senior II
Signe Flaa Stranden.
Koordinator for utenlandsturen: Svein Johanson.

Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange, Inger M. Aass og 
administrasjonen

Administrasjon (lønnet personale) 
Daglig leder: Bjørn Andersen-Steinsland
Driftsleder: Mie Kaasa
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder tursenteret: Mette Olsson
Medarbeider kontor og tursenter: Mona Birkeland 50 %
Medarbeider tursenter og kontor: Kristina Humborstad 75 %
Aktivitetsleder Setesdal: Sondre Rua Dokken 50 %
Prosjektleder Inkluderende Friluftsliv og tursenter: Hanne C. 
Jensen 100 %
Sommer- og ekstrahjelp tursenteret: Anja Laland, Bård Berdal, 
Julie Steen, Thor C. Salvesen

Revisor
Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS

En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private 
virksomheter.

Lørdag 9. november deltok 5 500 mennesker i Norads nattevandring for FNs bærekraftsmål i 
Kristiansand. DNT Sør var medarrangør, og bidro med 30 frivillige i tillegg til administrasjonen.
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Del turbildene dine med oss > følg oss på Facebook og Instagram #dntsør

D
es

ig
nP

ilo
t A

S

DNT SØR
Org.nr:  970.082.883

Driftskonto:  3000.05.00018
Hyttefond: 3000.31.55893

Hjemmeside: dntsor.no
E-post: mail.dntsor@dnt.no

Tlf: 38 12 07 50

Postadresse: Pb 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand

Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00 
Torsdag: 10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 – 15.00

Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere 
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.


