Årsmelding 2017 for DNT Valdres
Styrets sammensetning
Gjeldende fra årsmøte 13.mars 2017

Leder: Merethe Lundene
Nestleder: Trond Vatn
Styremedlem/sekretær: Ina Syversen
Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen
Styremedlem/redaktør: Tor Harald Skogheim
Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle
Styremedlem/turprogram: Torkjell Haugen

Vara: Svein Helge Skinnes
Vara: Mads Wangensten
Vara: Marianne Rognås Larsen

Styremøter
7 styremøter i 2017: 5.januar, 23.januar, 3.april, 22.mai, 21. august, 22. september, 20. november

Medlemmer
Antall medlemmer har økt fra 891 i 2016 til 985 i 2017. Det er medlemstallet pr. 1. november som
legges til grunn i årsstatistikken.
Det var en økning på nesten 11 % fra 2016. Alt tyder på at vi når 1000 medlemmer i
2018. Det har vært god vekst i alle Valdreskommunene, bortsett fra i Etnedal. Den
største medlemsveksten finner vi i Sør-Aurdal. Medlemsandel i forhold til befolkning
er høyest i Vang og Øystre Slidre.
Kvinneandelen øker fortsatt og er nå oppe på 53,3%. Gjennomsnittlig alder (median)
øker også og er nå på 51,4 år. Med satsing på Barnas Turlag og DNT Ung håper vi at
tendensen til stadig høyere median alder vil snu i 2018.

Eksterne møter m.v.
Styret har i 2017 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v.:

Utenfor Valdres
4. april 2017: Møte med Opplands-benken på Stortinget, sammen med andre friluftsorganisasjoner,
for å argumentere for vern av Vinda.
27. april: DNT Naturvernsamling hos DNT sentralt på Youngstorget
8 - 10. juni: DNT Landsmøte i Kristiansand
12. juni 2017: Møter i Oslo ang. vern av Vinda, samman med andre friluftsorganisasjoner. Først
strategimøte i Naturvernforbundet, så møte i Olje- og energidepartementet.
14 – 15. oktober: styreledersamling på Røros
7. november: Konferanse om Statlig sikring av friluftslivsområder på Lillehammer
11. november: Innlandsmøte (foreningene i Hedmark og Oppland) på Lillehammer
23.november: Naturvernsamling for DNT foreningene i DNT-uka
24.november: Møte med prosjektgruppa på Historiske Vandreruter i DNT-uka
24. november: Møte OFK - DNT (DNT sentralt og foreningene i Oppland)
1.desember: Møte med DNT Oslo og Omegn om geografisk arbeidsområde

I Valdres
10.- 11. februar: Østlandsmøtet (på Vaset)
7.mars: Møte med Introduksjonssenteret og VNK om friluftsaktiviteter for innvandrere
29. mars: Orientering om DNT for innvandrere på Leira
6. juni: Møte om kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder på Slidretur
23.august: Befaring Langsua for planlegging av sykkelsti mellom Svarthamar og Sebuhaugen
11. september: Møte med ledelse VNK om partnerskapsavtaler
12.oktober: Møte med prosjektleder for Historiske Vandreruter sammen med VNK
21.november: Planleggingsmøte Historisk Vandreruta - Stølsruta i Valdres
4.desember: Planleggingsmøte Historisk Vandreruta - Stølsruta i Valdres
15. desember: Møte om eventuell hytte på Bjødalsfjellet
18.desember: Planleggingsmøte Historisk Vandreruta - Stølsruta i Valdres

Årsmøte for 2017
Årsmøte for 2017 ble avholdt på Valdres videregående skole 13. mars 2017. Det var
totalt 45 fremmøtte. Selve årsmøtet gikk greitt unna, med godkjenning av årsmelding, regnskap,
budsjett og valg samt årsplan for 2017. Deretter holdt prost Carl Philip Weisser et inspirerende
bildeforedrag om vandringen han gjorde fra kirke til kirke i Valdres rett i forkant av innsettinga som
prost 4. september 2016. Han kalte foredraget "En bevegelig kropp gir et bevegelig sinn".

Østlandsmøtet 11.02.17 – på Vaset i Valdres
Tilstede var 29 representanter fra i alt 14 medlemsforeninger - fra Tistedalen Friluftslag i sør-øst til
DNT Gudbrandsdalen lengst i nord - og 4 fra DNTs sentraladministrasjon. Hele 14 hadde benyttet seg
av tilbudet om å komme allerede fredag ettermiddag (og enkelte rakk en skitur – eller to!)
Innledningsvis på møtet ble det ønsket velkommen og vi presenterte DNT Valdres.
Videre på sakslista fulgte en drøfting av medlemsforeningenes holdning til samarbeidet i FNF (Forum
for natur og friluftsliv). Et flertall av foreningene deltar i FNF, men i Oppland står DNT Lillehammer,
DNT Gudbrandsdalen og DNT Valdres utenfor. Det ble bl.a. nevnt at det er en utfordring at det i FNF
kan bli et for sterkt fokus på vern, mens DNT også skal fronte bruk/aktivitet i naturen. De nevnte tre
foreningene har «satt seg på gjerdet» i påvente av at nye retningslinjer for FNF som skal sikre at vi
ikke blir tatt til inntekt for synspunkter som vi ikke vil stå for eller mener skal ha fokus.
Deretter presenterte vår forening arbeidet som gjøres for å verne Vinda. Fra sentralt hold i DNT ble
det informert om den oppfølgingen de gjør overfor «sentrale styresmakter» i denne saken.
DNT Valdres hadde også ansvaret for den neste saken på sakslisten: «Livet (og levekårene) i de små
foreningene». Det ble belyst med statistikk at det er store forskjeller mellom de små, de
mellomstore og de aller største medlemsforeningene. De mindre foreningene må innrette seg
annerledes enn de større og det er terskler med hensyn til hvor store og ressurskrevende tiltak man
kan engasjere seg i. Spesielt synes det å være en viktig terskel for en mindre forening å få til faste
holdepunkter i form av en lønnet ressurs og et eget lokale. Likevel ser det ut til at det – relativt sett –
er høyere aktivitet i de fullt ut dugnadsbasert foreningene, men sårbarheten er stor og det er mye
man må avstå fra å ta tak i. For å komme videre, kan det trenges hjelp fra fellesskapet. Det har vært
et utvalgsarbeid om temaet, men de mindre foreningene synes likevel at det kan gjøres mer.
Av andre saker som ble presentert/drøftet kan nevnes den spesielle organisasjonsmodellen i
Tistedalen Friluftslag – som i tillegg til vanlige DNT-oppgaver også er tilsluttet Norges Idrettsforbund
og engasjert i idretter som orientering, friidrett og ski, inklusive anlegg for disse. Videre var man også
innom kajakksatsingen i DNT, eksemplifisert ved de store satsinger som Drammen og Omegn og Oslo
og Omegn har gjort.
Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de foreningene som deltok på møtet – og fra DNT sentralt.
En god stund etter møtet tok imidlertid Hamar og Hedemarken Turistforening – som er den største
medlemsforeningen i Innlandet, men likevel ikke så seg i stand til å delta på Østlandsmøtet 2017 –
opp et forslag om at det ikke skal arrangeres flere Østlandsmøter. Resultatet er blitt at DNT Valdres
arrangerte historiens siste Østlandsmøte i DNT.

Høstmøte (medlemsmøte)
Torsdag 23. nov 2017 var det høstmøte i DNT Valdres. Tross dårlig vær og veldig glatte veger, møtte
det opp ca 30 personer. Leder, Merethe, innledet med å ønske velkommen og orienterte litt om
neste års 150 års jubileum til DNT. Hun fortalte også om årets turer, inklusive Kremtoppene. Gledelig
for DNT Valdres er at vårt medlemstall har økt med mer enn landssnittet. Vi nærmer oss 1000
medlemmer.
Hilde og Ingrid Fossum holdt foredrag om turen til Tanzania. Ingrid Fossum jobbet et halvt år i
Tanzania i 2014 gjennom Fredskorpset. Der jobbet hun med et kulturprosjekt for barn og ungdom,
bodde i en lokal vertsfamilie og knyttet sterke bånd til menneskene og til kulturen i Tanzania. De to
siste ukene av oppholdet kom mor Hilde Fossum på besøk, ble med på en reise gjennom Tanzania og
fikk et sterkt møte med den tanzanianske kulturen. Ingrid og Hilde gikk også på Mount Meru, dette
var hovedfokus i foredraget.
Morten Helgesen orienterte om oppstarten av DNT ung i Valdres og oppfordret alle til å spre
budskapet til barn og barnebarn. DNT ung har opprettet sin egen facebookside. Videre viste han
bilder og fortalte om flere av sine Fjellsportturer. Til slutt var det trekning av premier i
Kremtoppjakten og utdeling av krus.

Høstmøte for seniorgruppa
7.november holdt seniorgruppa høstmøte og 13 personer møtte opp på Fagernes hotell. Kari Borgny
ønsket alle velkommen og ledet møtet. Det ble viste frem bilder fra alle 12 turer i 2017. Kari Borgny
hadde bilder fra turen på Rallarvegen som DNT Valdres hadde. Bjørn Vegar viste bilder og fortalte fra
turen sin på Sotra. Det ble også gjennomgått planlagte turer for 2018.

Turledersamling
Årets samling for våre turledere ble lagt til vakre Haugseter fjellstue som ligger idyllisk til ved
Vinstervatnets bredder. Det var i alt 13 turledere som var samlet til en evaluering av årets turer,
samt planlegging av neste års turprogram, som også er et jubileumsår for DNT som feirer 150 år som
friluftslivs organisasjon.
Det var hyggelig tall som kunne presenteres på årets turstatistikk, hvor vi hadde gjennomført flere
turer enn året før, med en gjennomsnittlig økning i antall deltakere på hver tur. Antall avlyste turer
hadde også gått ned. Det ble for neste år bestemt at DNT Valdres skal videreføre turkarusellen med
Kremtopper i Valdres, hvor det også vil bli mulig å delta på fellestur til kremtoppene med turguide
fra DNT Valdres. Neste år vil DNT Valdres legge opp til flere fjellsportturer slik som bre, randonee og
enkle klatreturer i turprogrammet, da det ble erfart fra årets program at dette var populære turer.
Sikkerhet under turer er noe som turguidene og DNT Valdres har stor fokus på. Derfor ble punkter
for førstehjelp spesielt med tanke på lunge/hjerte redning gjennomgått og repetert. Dette for at
turlederne skal være best mulig forberedt dersom en situasjon som krever slik førstehjelp skulle
oppstå på noen av DNT Valdres sine turer.
Den planlagte turen søndag mot Glupetind ble avlyst da skodda lå helt nedpå vannet.

Tinderangler (medlemsblad)
2 utgivelser på 64s hver, en i mars 2017 og en i november 2017.

Infrastruktur og stimerking
Overenskomster om geografisk arbeidsområde for DNT Valdres
Det har vært arbeidet intenst med å få på plass overenskomster med DNT Oslo og Omegn, DNT
Ringerike og DNT Gjøvik og Omegn om etablering av eget geografisk arbeidsområde for DNT Valdres.
Fram til nå har ikke DNT Valdres hatt noe slikt eget område – det har i det alt overveiende vært DNT
Oslo og Omegn som har hatt ansvar for friluftslivsinfrastruktur i Valdres, bortsett fra
Hedalen/Vassfaret som har vært DNT Ringerikes ansvar. Gjeldende fra årsskiftet 2017/2018 er det
kommet på plass overenskomster som innebærer at DNT Valdres vil ha alt areal i de 6
Valdreskommunene som omfatter hele Valdres unntatt høyfjellet i Jotunheimen og Langsua – dette
skal fortsatt være Oslo og Omegns ansvar – og området Hedalen/Vassfaret som fortsatt vil være DNT
Ringerikes ansvar.
Med et eget geografisk arbeidsområde følger betydelige utfordringer. Vi er i gang med planlegging
ved inngangen til 2018.

Skrautvål Heimås
De resterende 4 av 11 turkartplakater ble satt opp i 2017 og den siste av de to som var blitt delvis
ødelagt (hærverk), er satt opp igjen. Det har dessuten vært gjort gjennomgang av alle stier tidlig på
barmarksesongen.

Friluftspolitikk, uttalelser m.m.
I begynnelsen av 2017 ble det nedlagt et betydelig arbeid med Vinda-saken. Vi sendte
et brev til Olje og Energidepartementet med våre synspunkter og vi deltok i møter,
bl.a. i møte i Stortinget.
Av andre saker nevnes uttalelse om utbygging av fiskebuer for utleie ved Nedre
Gjessin i Vang og uttalelse om besøksstrategi for Langsua. Den siste saken vil vi
sikkert få muligheter til å komme tilbake til i arbeidet i Rådgivende Utvalg for
Langsua. Der er vi gjenoppnevnt med Trond Vatn som medlem og Ina Syversen som
varamedlem.

Heimeside/Facebook
Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2017 over 2700 likeklikk. Det er etablert en egen gruppe
for DNT ung. Dette er våre viktigste informasjonskanaler i tillegg til Tinderangler og heimesida.

Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2017
Totalt for alle grupper hadde programmet i utgangspunktet 55 turer med et bredt utvalg av ulike
aktiviteter og nivå, og på grunn av stor pågang på fjellsportturer ble det lagt inn 4 ekstra turer slik at
det totale kom på 59 turer. Noen turer ble avlyst grunnet vær og føre eller at det ikke var noen
påmeldte. Totalt for DNT Valdres med alle undergrupper har det vært en gledelig økning i antall som
har vært med på organiserte turer i 2017.
Dato
12.feb
11. eller
12.mar
22.apr
29-30.apr
07.mai
13. eller
14.mai
10.jun
13.jun
28.jun
20.jun
29. eller
30.jul
2-6.aug
8-10.aug
12.aug
13-18.aug
17-20.aug
23.aug
24.aug
31.aug
03.sep
17.sep
7. eller 8.okt
2. eller 3.des

Turmål
Fullmåneskitur til Skardåsen
Isklatring Åbjøra

Deltager
7
Avlyst

Randonee, Mugnetind
Skitur, Høgeloft sør på Filefjell
Skitur, Heimdalshøe nord for Valdresflye
Rasletinden, sammen med HHT

Avlyst
Avlyst
6
8

Dyttholsknatten i Vassfaret
Ettermiddagstur, Køltjern
Ruggstigen i Vassfaret
Torshamaren, Vinjerock
Uranostind over breen

Avlyst
10
9
19
Avlyst

Skogadalsbøen t/r samt to dagsturer
Rallarvegen til fots, Finse - Myrdal/Flåm
Sykkeltur, Storlifjellet rundt.
Klassisk rundtur med start på Fondsbu
Turtagrø, Fanaråken, Skogadalsbøen,
Vetti, Hjelle
Falketind via pionerruta
Kajakktur, Bygdin eller Aurdalsfjorden
Kveldstur, Skardåsen, Sigloberget
Rundtur over Nibbe i Hemsedal
Fottur Svarthamar - Skriulægret
Rasletinden
Førjulstur Valdresflye

Avlyst
10
Avlyst
Avlyst
10
5
2
7
4
7
3
Avlyst

Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag (undergruppe)
Det var planlagt 10 aktiviteter, ingen ble avlyst.
Dato
05.feb
26.feb
07mar
04.apr
25.apr
13.jun
26.jun
02.jul

Turmål
"Kom deg ut"- dagen, Krokskitur Skrautvål
Hundespanntur, Gamlestølen i Etnedal
Trilletur, Fagernes - Føsøddin
Trilletur, Vasetvatnet
Trilletur, Koltjern Ranheimsåsen
Trilletur, Skrautvål heimås-Leirin
Flåteferd på Begna
Familietur til Hølerajuvet

Deltager
50
70
17
20
18
10
27
31

20.jul
27.aug
31.okt

Barnas sykkeldag på Vaset
Fjellenden, fottur fra Danebu
Alternativ Halloween-markering

26
14
30

Aktivitetsoversikt for Seniorgruppa (undergruppe)
Det var planlagt 12 turer, ingen ble avlyst.
Dato
07.mar
18.apr
09.mai
30.mai
06.jun
20.jun
27.jun
01.aug
21. -23.aug
29.aug
05.sep
19.sep

Turmål
Saurrunden/Tansbergrunden i Øystre
Slidre
Nørre Gluptind på Valdresflye
Kveldstur Volbu kyrkje - Løkjishøvda
Ettermiddagssykkeltur langs gamle
Valdresbanen
Dronningknatten/Vealøyse i N. Land
Formiddagstur, Mellsenn rundt
Kveldstur til Gribbe, Tisleidalen/Stølsvidda
Kruk på Gilafjellet
Fondsbu, med ulike dagsturer
Bjødalskampen i Sør-Aurdal
Ormtjernkampen i Gausdal (Alternativ tur)
Mugnetind på Slettefjell

Deltagere
13
11
17
5
10
21
9
5
9
12
4
4

Vang Turlag (undergruppe)
Det var planlagt 9 aktiviteter. Tre bla avlyst grunnet værforhold eller ingen deltagere.
Dato

Turmål

Deltagere

05.feb

Tur til Fugleberg (Kom deg ut dagen)

01.april

Skitur Tyinkrysset til Vang

30.april

Vårtur til Vennis

18.jun

Vindhella og Sverrestigen

25.jun

Trilletur i trilleløypa inn Herredalsvegen

3

02.aug

Uranostind med Tyin Aktiv

8

12.aug

Klanten på Rankonøse

03.sept

Tur fra Grindatjern mot Smådalsfjellet (Kom deg
ut dagen)

07.okt

Kruk på Gilafjellet fra Syndin

15
Avlyst
1
15

Avlyst
7
Avlyst

Det er valgt 20 flotte turmål for turtrimmen 2017 – 2019. For mer informasjon se:
www.vangturlag.org.

Kremtoppjakten 2017
Årets Kremtoppjakt for hele Valdres ble avsluttet etter høstferien. Kremtoppjakten er DNTs
turkaruselltilbud til fastboende, hyttefolk og tilreisende. I år har opplegget lokket flere til fjells enn
noen gang før. Hele 22972 (19440 i 2016) har signert bøkene og nærmere 150 (ca 80 i 2016) har klart
målet og sendt inn sine registreringer.
Spesielt gledelig er det å se at mange barn har deltatt. Disse var alle kvalifisert til et flott krus med
motiv fra en av årets kremtopper, Rundemellen i Øystre Slidre.
Toppene som var med i år var; Bitihorn, Spåtind, Grønnsenknippa, Gravolskampen, Hugakollen,
Hødntinden, Rundemellen, Puttekøllen, Bjørgovarden, Rasletinden, Bjødalskampen, Bjørnehalli.

Oppstart av DNT ung Valdres
Det ble gjennomført oppstartsmøter og etablert er DNT Ung Valdres. Det er gjennomført
brattkortkurs og søkt om midler til utstyr. Det er også etablert egen facebook-gruppe.

Kurs 2017
Det ble gjennomført 3 kurs i 2017;
-

11.november: Kinderegg-kurs for Barnas Turlag
22. og 24. november: Brattkortkurs for DNT ung Valdres

Liten oppsummering aktivitet og dugnad 2017
Antall gjennomførte turer var 47 i 2017. Antall «deltakerdager» (antall deltakere x antall dager for
hver tur) har i 2017 vært i underkant av 700. Dette er omtrent det samme som foregående år.
Gjennomsnittlig antall deltakere har vært 13 deltakere pr. tur som er en liten økning fra 2016. Antall
deltagere på enkeltturer har variert fra 1 til 70. Samlet dugnadsinnsats inklusive styrearbeid og
administrasjon er for 2017 anslått til ca. 2500 timer. I 2016 var anslaget på 2000 timer mot ca. 2500
timer i 2015. Kremtoppjakten 2017 hadde hele 22972 (19440 i 2016) har signert bøkene og nærmere
150 (ca 80 i 2016) har klart målet og sendt inn sine registreringer.

DNT Valdres Årsregnskap 2017
Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2017 gir etter styrets oppfatning
fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2017 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det har ikke
inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6 455 og total egenkapital ved utgangen av året var på kr 491
558. Banksaldo pr. 31/12 var kr 618 832.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift og styret er ikke i tvil om at denne
forutsetningen er tilstede.
Regnskapet ligger som vedlegg.

