
 

 

Årsmelding 2020 for DNT Valdres 

 

Styrets sammensetning 

Gjeldende fra årsmøte 25.mai 2020 

Leder: Merethe Lundene 

Nestleder: Trond Vatn 

Styremedlem/sekretær/Barnas turlag: Ina Syversen 

Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen  

Styremedlem/redaktør/kremtoppjakten: Tor Harald Skogheim  

Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle  

Styremedlem/turkoordinator: Torkjell Haugen  

Styremedlem/kremtoppjakten: Ann Kristin Nysveen  

 

Vara: Svein Helge Skinnes  

Vara: Mads Wangensten  

 

Styremøter 

10 styremøter ble avholdt i 2020, er de fleste er gjennomført via Teams: 13.januar, 10.februar, 
20.april, 30.april, 18.mai, 15.juni, 17.august, 7.september, 25.september og 7.desember. 

 

Medlemmer 

Medlemstallet i DNT Valdres nådde en foreløpig topp på 1025 medlemmer i 2018. Nedenfor viser en 
figur utviklingen i totaltallet siden 2014 og en tabell utviklingen det siste året fordelt på kommuner. 
Vi antar at mye av nedgangen på 74 medlemmer det siste året har sammenheng med covid-19 –
pandemien. Folk synes i større grad å ha gått på tur “på privaten”, bl.a. tatt turposter, i stedet for å 
delta på fellesturer i regi av DNT. Det synes også å være noen som melder seg inn eller fornyer 
medlemskapet i forbindelse med at de vil oppnå rabatt på hytteovernatting. Som kjent har det vært 
restriksjoner når det gjelder bruk av hyttene. 

For øvrig viser tallene at nedgangen det siste året er størst i Nord-Aurdal. Bryter man ned tallene 
ytterligere, ser man bl.a. at nedgangen i Valdres har vært størst blant middelaldrende kvinner og 
yngre menn/gutter. DNT totalt har hatt en nedgang i antall medlemmer på 1,5 %, mens vi har hatt 



en nedgang på 5,7 %. Av de 57 foreningene i Norge er det 11 foreninger som har hatt en enda større 
nedgang enn oss. Det viser seg at det først og fremst er de små foreningene som har mistet en 
vesentlig andel medlemmer, mens de store ser ut til å ha klart seg bedre. 

Her er først figuren som viser totalt medlemstall for DNT Valdres de siste 7 årene. 

 

 

Her er tabellen som viser utviklingen det siste året etter kommune: 

 Etne-
dal 

Nord-
Aurdal 

Sør-
Aurdal 

Øystre 
Slidre 

Vestre 
Slidre 

Vang Utenfor 
Valdres 

Totalt 

Medlemmer 
2019 

25 363 100 193 110 126 92 1009 

Medlemmer 
2020 

25 315 97 
 

190 99 118 
 

91  935 
 

Endring 2019-
2020 

0 -48 
 

-3 -3 
 

-11 -8 -1 
 

-74 
 

% av befolkn. 
2020 

2,0 % 4,9 % 3,3 % 5,9 % 4,7 % 7,5 % - 5,3 % 

 

Vi ser at det er betydelige forskjeller i hvor stor andel medlemmer vi har i de ulike kommunene. De 
to kommunene med minst befolkning har henholdsvis lavest og høyest medlemsandel. Begge disse 
foreningene har egne turlag – forskjellen er at Vang Turlag er tilsluttet DNT Valdres, mens turlaget i 
Etnedal ikke er det. For DNT totalt er medlemsandelen 5,8 %, dvs. at vi ligger litt i underkant av 
landsgjennomsnittet.  

I motsetning til en del andre medlemsforeninger har DNT Valdres ikke prioritert aktiv 
medlemsverving. Kvinneandelen i vår forening er for øvrig omtrent som i 2019, dvs. på vel 55 %. Det 
innebærer at det – som i fjor - er 103 flere kvinner enn menn i foreningen. 

 

Eksterne møter m.v.  



Styret har i 2020 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v (digitale møter med dato i 
kursiv).: 

Utenfor Valdres 

• Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)   

o Styremøter 11. februar, 13. mai, 9. juni, 25. november 

o Årsmøte FNF Oppland/stiftelsesmøte FNF Innlandet 29. april 

o Møte med fylkeskommunen 18. mai  

o “Friluftsliv for alle” på Raufoss 11. september 

o Regionalsamling Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet 18.-19. november 

• Internsamling for naturforvaltning hos DNT sentralt 22. februar 

• DNT Landsmøte 12. juni 

• Rådgivende utvalg Langsua, Segalstad bru 2. november 

• DNT Innlandet (regionmøter) 22. januar, 7. juni, 17. november 

 

I Valdres 

• Fjellgrensenettverket i Valdres: 27. januar, 14. april, 25. mai, 20. august, 26. november 

• Nord-Aurdal Utvikling: 27. januar, 4. mars, 14. april, 3. desember 

• Valdres Friluftsråd: 9.juni (Friluftslivets ferdselsårer), 11. november (Dagsturhytter), 25. 

november (Historiske vandreruter) 

 

Årsmøte for 2020 

Digitalt årsmøte ble avholdt 25.mai 2020 på Teams, det var 12 som logget seg på fra start, 1 logget 

seg på under sak 4. 

Det ble ikke lagt opp til foredrag på årsmøte på grunn av at det ble avholdt på Teams. 

 

Høstmøte (medlemsmøte) 

På grunn av Covid-19 situasjonen ble det ikke avholdt medlemsmøte. 

 

Høstmøte for seniorgruppa 

På grunn av Covid-19 situasjonen ble det ikke avholdt høstmøte for seniorgruppa. 

 

Turledersamling   

Dette året har vært spesielt for hele DNT. Derfor i solidaritet valgte vi å legge årets turledersamling 

til Fondsbu og Solbjørg. Vi var lenge spente på om det ville la seg gjøre å få til en samling innenfor 

trygge rammer, men Solbjørg la forholdene meget godt til rette for oss. 



Vi tok en oppsummering av året, og selv med flere måneder nedstengning så klarte vi å gjennomføre 

mange av turene vi hadde planlagt. En stor del av æren for dette tilfaller alle flinke turledere og 

styret som viste fleksibilitet og handlekraft for å få til dette til. 

Tor Harald Skogheim og Jørgen Wangensteen hadde et faglig foredrag om hvordan ta gode turbilder, 

og kom også med gode tekniske tips for å håndtere store bildefiler.  

Arbeidet med neste års turprogram ble også startet. Neste års turprogram vil bli variert, og skal 

kunne treffe alle ulike grupperinger som ønsker seg en god og trygg opplevelse under kyndig ledelse 

av våre dyktige turledere i den vakre naturen vi har her i Valdres. Onsdagssnerten, som var nytt av 

året har vært en suksess. Derfor viderefører vi den også i 2021, nå med enda flere flotte og varierte 

turer i hele Valdres. Vi har også neste år valgt ut mange flotte kremtopper, og til noen av disse vil vi 

gjennomføre fellesturer. 

 

Tinderangler (medlemsblad) 

Som vanlig: 2 utgaver, hver på 64 sider. En tidlig i mars 2020 og en i oktober 2020. 

 

Infrastruktur, stimerking og dugnad 

Det har vært mye arbeid med å få oversikt over de rutene vi overtok fra DNT Oslo og omegn og ikke 

minst gjennomgang av rutene for å kartlegge status, utføre vedlikehold og planlegge videre 

dugnadsinnsats. Takk til Gry Hege, Kristin, Bjørn Vegar, Geir og Hans. Vi har nå på plass 

rodeansvarlige for disse rutene. 

Det har også i år vært noe arbeid på Stølsruta. Blant annet har det blitt bygget ny bro over Reina, da 

den forrige ble tatt av sommerflom. Dette er en stigebro med rekkverk som tas inn om vinteren. Her 

har Arne Ødegård vært til stor hjelp i dette arbeidet. I tillegg er det befart et område mellom Gauklie 

og Tyrisholt hvor det har vært noen bløte partier. Her planlegger vi å legge ut kraftige gangbaner til 

sommeren. Prosjektorganisasjonen er godt i gang med å innhente nødvendige tillatelser og 

prosjektering både av materialer og kostnader. Vi har også fått inn en forespørsel om å se på en 

tilrettelagt pastell av Stølsruta mellom Revulen og Flyi. Dette vil gjøre det mulig å bruke håndsykkel 

for funksjonshemmede, og gjennom eksisterende infrastruktur få til en rundtur. Dette er noe som vi 

kommer til å jobbe videre med i 2021. 

Sørre Hemsing har lagt ned som overnattingssted, og det er funnet et godt alternativ i Vang 

sentrum. Imidlertid må ruta legges litt om på slutten, og det jobbes nå med nødvendige tiltak for å 

sluttføre dette. Ruta over Kvamskleiva vil uansett være stengt store deler av sommeren grunnet 

anleggsarbeidet med den nye E16 fra Øylo til Synshagen i Vang. 

Gapahuken ved Flikja/Mjølke-Larsbua ble innviet ved en meget enkel seremoni (oppsetting av skilt 

med stor T) 30. juni. Sluttrapporten viser at det ble nedlagt til sammen 331 dugnadstimer, hvorav 65 

var i 2019. Planlegging, befaringer og saksbehandling utgjorde 110 timer, prefabrikasjon 66 timer og 

planering av tomt/oppføring 155 timer. Direkte kostnader til materialer mv. utgjorde kr 36 500. 

Totalt er kr 25 000 finansiert av bidrag fra private, kr 5 000 i tilskudd fra Statskog og 6 500 er belastet 

foreningens regnskap. Total anslått verdi inklusive dugnadsinnsats er satt til kr 108 700. Vi har fått 

en del nyttig erfaring gjennom dette prosjektet og vi er godt fornøyd med resultatet. Gapahuken er 

så absolutt verdt et besøk - både til en kortere rast og til overnatting i flotte omgivelser.  



Det mangler skriftlige avtaler med en del grunneiere langs Stølsruta, dette må vi jobbe med i 2021. 

Stølsruta vil også snart komme i vedlikeholdsfasen, og det vil bli jobbet med å få på plass 

rodeansvarlige der det mangler. 

DNT Valdres har aktivt gått ut for å forsterke dugnadsgruppa for å kunne holde ved like 

infrastrukturen vi nå har opparbeidet oss. Det har vært en artikkel i Valdresmagasinet, to omtaler i 

Tinderangler 2019 utgave 2 og poengtert på medlemsmøter. I tillegg flere direkte henvendelser og 

nyheter på heimeside og facebook. 

Styret har bestemt at vi gjennomfører et merkekurs hvert år, som er en fin måte å rekruttere 

frivillige på. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) og DNT – samarbeidet i Innlandet 

Arbeidet i FNF er verdt et eget avsnitt i årsmeldingen fra 2020. Det hadde vært jobbet gjennom 2019 
med en sammenslåing av FNF Oppland og FNF Hedmark til FNF Innlandet - mye med bakgrunn i 
sammenslåingen av de to fylkene. Nedlegging av de gamle fylkesforumene skjedde i parallelle 
årsmøter 29. april 2020 med stiftelsesmøte for det samlede FNF Innlandet umiddelbart etterpå. På 
stiftelsesmøtet ble vår nestleder Trond Vatn valgt som styreleder i forumet. Styret består av fem 
medlemmer som representerer henholdsvis DNT, NJFF (Jeger og fisk), Naturvernforbundet, 
Speiderne og NOF (Ornitologisk forening). 

I forkant av dette hadde man innen nettverket av DNT-foreninger i Innlandet drøftet hvordan vi 
skulle forholde oss til arbeidet i FNF. Man var kommet fram til at det var viktig at DNT nå tok en 
ledende rolle i denne viktige fasen av utviklingen i FNF og Trond ble sterkt oppfordret til å stille som 
kandidat til styreledervervet. Også andre saker har trukket i retning av at samarbeidet i DNT 
Innlandet-nettverket bør styrkes, men foreløpig dreier det seg bare om et nettverkssamarbeid 
mellom helt selvstendige medlemsforeninger og ikke opprettelse av noen form for overordnet 
organisasjonsledd på fylkesnivået. 

Et viktig moment i denne sammenheng var at Innlandet fylkeskommune hadde besluttet at de 
ønsket å inngå to partnerskapsavtaler med henholdsvis fylkesdelen av Norges Idrettsforbund og FNF 
Innlandet - FNF da som representant for organisasjonene innenfor friluftsliv.  Selv om FNF er et 
forum og ikke en samlet organisasjon for alle friluftslivsorganisasjonene, er denne løsningen valgt av 
fylkeskommunen.  Fylkeskommunen er viktig for DNT Innlandet og de enkelte medlemsforeningene i 
DNT har ikke noe annet valg enn å forholde seg til dette. 

Det har for øvrig vært noe sprikende syn mellom enkelte av organisasjonene i FNF som er 
representert i styret. Det ligger imidlertid i statuttene for FNF nasjonalt at FNF skal være et 
samarbeidsforum der man samarbeider om saker man kan være enige om. Hvis det er ulike syn skal 
man sette seg sammen, lytte og se hva man kan enes om. Hvis det fremdeles er uenighet, skal det 
ikke avgis uttalelser fra FNF i offentligheten, men hver enkelt forening kan da uttale seg på egne 
vegne - uten å polemisere mot andre parter i samarbeidet.  

Det har vært en sak knyttet DNT Gudbrandsdalens prosjekt om å bygge «Dronningsetra» der disse 
grunnleggende prinsippene ble utfordret. Etter at byggesaken var godkjent, ble det startet en 
motaksjon der organisasjoner som DNT samarbeider med i FNF, sto i spissen. Selve sakens innhold 
har ikke vært en sak i FNF, men i et styremøte drøftet vi metodene som ble brukt av denne aksjonen. 
Det ble erkjent fra representanter for aksjonistene at «det hadde blitt stygt» og styret konkluderte 
med at man skal arbeide for et bedre samarbeidsklima i samsvar med FNFs statutter. 



  

Friluftslivspolitikk i 2020 - «Planenes år» 

DNT Valdres har de siste årene arbeidet med store enkeltsaker innenfor temaer som berører 
friluftslivets rammevilkår, eksempelvis vindkraft i Vang, liberalisering når det gjelder motorisert 
ferdsel i utmark og utbygging av Vinda. Alle utbyggingssaker skal ses på bakgrunn av de planer/det 
planverk som de berører. Planverket skal være et fundament og angi retningslinjer for hva man bør 
og kan gjøre. Det kan være planer for selve samfunnsutviklingen, for deler av denne – og ikke minst 
for hvordan man skal forvalte ressursene, ikke minst arealene. Planene finnes hele vegen i hierarkiet 
– fra det lokale til det nasjonale (og det foregår også internasjonalt samarbeid som har betydning for 
planarbeidet).  Planene skal ha en tidshorisont som går ut over det kortsiktige – og de kan både være 
retningsgivende og direkte bindende. 

DNT Valdres har i et par år deltatt i Nettverket for fjellgrenser i Valdres. Fjellgrenser (markagrense, 
utbyggingsgrense er tilsvarende begreper) er et virkemiddel til bruk i arealplaner. Nettverket har 
bl.a. fremmet et sterkt ønske om felles kriterier for arealplanene over kommunegrensene i Valdres. I 
det siste året og inn mot 2021 har det figurert noen saker der det planlegges hyttefelt som helt eller 
delvis er lagt i områder som er karakterisert som LNF-områder = Landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Først og fremst har man hatt saker med denne problemstillingen på Aurdalsåsen og 
Beitostølen. Da prøver gjerne utbygger å få kommunen til å innvilge en dispensasjon eller man 
fremmer forslag om en endring i kommunens arealplan. Plan- og bygningslovens § 19 setter strenge 
krav til dispensasjoner og endringer i kommunens arealplan innebærer at man må vente til neste 
ordinære «rullering» av planverket. Vedtak om dispensasjon kan innklages til Statsforvalteren 
(tidligere Fylkesmannen). Regjeringen har imidlertid sendt ut et forslag til endringer i plan- og 
bygningsloven som innebærer en svekkelse av klageadgangen og Statsforvalterens adgang til å 
omgjøre kommunenes vedtak. Dette er en videreføring av en politikk som har vært ført i en årrekke. 
DNT nasjonalt har sendt et høringssvar som klart går mot de foreslåtte lovendringene.  

DNT Valdres har i liten grad gått direkte inn i saker som gjelder enkeltstående prosjekter, som 
bygging av nye hyttefelt. Vi har heller prøvd å komme med innspill i planprosessen slik at planene i 
størst mulig grad tar hensyn til natur og friluftsliv. Uansett blir det veldig mye å følge med i. DNT 
Valdres har ingen oppfatning om kommunesammenslåing og hvordan man organiserer planarbeidet, 
men det er klart at det er mer krevende å følge med når seks kommuner opererer med ulike kriterier 
og i veldig liten grad samarbeider og samordner sin behandling av kommuneplanene. Da blir det hva 
vi kan kalle et «demokratisk underskudd» - det blir krevende for en organisasjon som fullt ut er 
basert på frivillighet, å skulle forsvare natur- og friluftslivsinteressene. 

I 2020 har DNT Valdres sendt følgende innspill og høringsuttalelser som har sammenheng med 
kommunal og regional planlegging: 

• Innspill i februar til kommunale planstrategier 2020-2024. Tilnærmet likelydende uttalelser 
til hver av de seks Valdreskommunene. 

• Bidrag til FNF-uttalelse i april om «Innlandsstrategien –Regional planstrategi for Innlandet 
2020-2024»- 

• Innspill i mai til «Planutkast arealplan 2020-2028 for Vestre Slidre» 

• Innspill, også i mai, til planprogram for «Kommuneplanen sin samfunnsdel i Øystre Slidre. 
Mot slutten av året mottok vi et planutkast til denne samfunnsdelen og vi skrev en ny 
uttalelse like over nyttår. 

Vi har også sendt uttalelse om «Reisemålsstrategi Valdres 2025» fra Visit Valdres (som vi har en 
samarbeidsavtale med).  



Videre har vi, basert på høringsutkastet, vedtatt å slutte oss til den nye bærekraftstrategien 2021-
2030 for DNT. Dette vil innebærer at vi lover å gjøre vårt beste for å: 

« -redusere friluftslivets fotavtrykk,  

   - gjøre DNTs hytte- og rutenett til Norges mest bærekraftige ferie og fritidstilbud og 

   - være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles kulturarv.  

For å lykkes med dette skal vi delta i DNTs felles arbeid for systematisk miljøledelse, og prioritere de 
tiltak som kan gjennomføres i vår forening. » 

 

Heimeside/Facebook 

Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2020 ca 3900 følger, en økning på 400 fra året før. Det er 
fortsatt heimesida som er grunnpilaren i vår informasjonskanal i tillegg til Tinderangler. Men 
facebook benyttes aktivt til å linke artikler fra heimesida, både påminnelser om kommende turer og 
aktiviteter, turrapporter og andre nyheter. 

 

Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2020  

Årets aktivitetsprogram hadde 85 ulike turer og aktiviteter planlagt i 2020. I tillegg var det flere som 
ikke var klar da programmet gikk i trykken, og som kun ble publisert på våre digitale flater. Vi var 
godt i gang med vinterturene da Norge og også DNT stengte ned all aktivitet i mars. Det skulle gå 
nesten tre måneder før restriksjonene ble hevet slik at vi kunne starte med aktiviteter igjen. I starten 
av sommeren var det fremdeles usikkerhet knyttet til arrangementer, og flere turer ble også avlyst 
utover sommeren og høsten som et resultat av pandemien. Vær og ingen påmelding har også 
medført avlysninger. Likevel har vi hatt en tilnærmet normal deltagelse på de turene vi har 
gjennomført.  

Årets nyvinning, Onsdagssnerten har vært en svært populær aktivitet. For de yngre i foreningen har 
det dessverre vært en stor nedgang på aktivitet, og dette er noe som foreningen må jobbe med for å 
øke både på kort og lang sikt. Selv seniorgruppa, som historisk sett har vært den gruppa som har 
gjennomført alle sine turer, har hatt flere avlysninger i år grunnet koronasituasjonen. Ellers er det 
svært gledelig å se at Barnas Turlag gruppa i Vang hadde hele sekstifem deltagere på sitt 
arrangement på KDU-dagen. 

 

Prosjekt UT.no 

DNT Valdres har i samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark overført over 110 
lokalturbeskrivelser i Valdres til UT.no. Prosjektet har møtt noen tekniske utfordringer da DNT 
sentralt har lagt om sin database for turer, og det har vært knyttet noe ustabilitet til den nye 
databasen. Men i løpet av relativt kort tid vil det være mange flere lokalturer med beskrivelser, 
bilder og GPS spor som er tilgjengelig både fra PC og på appen UT.no. 

  

Aktivitetsoversikt for hovedlaget 

Det var planlagt førtiseks aktiviteter, sytten ble avlyst. 



Dato Turmål Deltagere 

2.feb KDU-dagen, skitur Skardåsrunden  6 

9.feb Fullmånetur, Skardåsen  1 

Mars Randonetur område Bygdin  11 

22.mar Vestre Slidre Vestfjell  Avlyst 

28-29.mar Skitur Raudalen - Tomashellern  Avlyst 

April Randonee Vennisfjellet  Avlyst 

25/26 Randone Synshorn  Avlyst 

12.mai Kveldstur langs Vinda  Avlyst 

Juni Dugnad gapahuk Flikja (tidlig juni)  Avlyst 

3.jun Onsdagssnerten Aurdlasåsen  17 

6.jun Bitihorn via Tyskerstigen  Avlyst 

6-7.jun Ryddekurs m/vegetasjonsrådgiver  Avlyst 

10.jun Onsdagssnerten Køltjedn  10 

13.jun Kremtopp Gråkampen  16 

14.jun Kremtopp Madslangerudberget  Avlyst 

17.jun Onsdagssnerten Flagget Leira  7 

24.jun Onsdagssnerten Slidreåsen  10 

20-21.jun Sti og merkekurs/dugnad  Avlyst 

28.jun Grindadn  5 

Uke 27 Fønhusdagene (2 turer uke 27)  Avlyst 

1.jul Onsdagssnerten Høgsyn  5 

3-5.jul Yoga på Bygdin Fjellhotell  14 

8.jul Onsdagssnerten Kvitmøsaknatten  3 

11.jul Kremtopptur Olberg  4 

12.jul Kremtopp Skørsnøse  11 

15.jul Onsdagssnerten Kongevegen over Kvamskleiva  6 

19.jul Trøngebytte og Rankonøse  8 

20.jul Kremtopptur Nørre Glupetinden  13 

29.jul Onsdagssnerten Tjørobytta  8 

1.aug Kjølafjellet (Yddin)  4 

3.aug Veslebotnskarvet  Avlyst 

5.aug Onsdagssnerten Kviteberg/Valakampen  Avlyst 

12.aug Onsdagssnerten Binnhovd  3 

12-14.aug Stølsbesøk Sanddalen, med dagsturer  11 

13-16.aug Stølsruta  Avlyst 

18.aug Nøsen - Jaslangen, langs Stølsruta  2 

19.aug Onsdagssnerten Glennatin m.m.  Avlyst 

23.aug Kremtopptur Mugnetind 10 

29.aug Gilafjellet (Kruk)  5 

6.sep KDU-dagen Kremtopptur Kongsliknuppen  Avlyst 

9.sep Onsdagssnerten Ålfjell  4 

12-13.sep Dugnadshelg  Avlyst 

26.nov Båltur Sustjernet 7 

2.des Båltur Mehøvd 4 

5/6.des Førejulstur 8 

22.des Båltur Skåleberget 4 

 

 



Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag  

Det var planlagt elleve aktiviteter, åtte ble avlyst.  

Dato Turmål Deltagere 

8.mar Akedag i Aurdal Avlyst 

9/10.mai Kindereggkurs Avlyst 

23.mai Kvitmøsaknatten Avlyst 

26.mai Kveldsmattur til Køltjern Avlyst 

6-7.jun Overnatting i hengekøye/Skjellungskampen 13 

26.jun Tacofredag i gapahuken på Leira, Nord-Aurdal Avlyst 

22-23.aug Miniekspedisjon Makalaus 7 

26.aug Mat på bål- og blåbærtur i Aurdal, Nord-Aurdal 18 

6.sep KDU-dagen Smørlifjellet Avlyst 

19.sep Bitihorn fra Bårskaret Avlyst 

31.okt Alternativ Haloween Avlyst 

 

 

Aktivitetsoversikt for Seniorgruppa 

Det var planlagt tjue aktiviteter, seks ble avlyst 

Dato Turmål Deltagere 

11.feb Fullmånetur, fottur 11 

19.feb Skitur Dalen – Kjølafjellet 8 

7.mar Skitur Saurrunden 10 

24.mar Fjellskitur i Saur Avlyst 

15.apr Skitur til Store Nuten Avlyst 

19.mai Bagnsbergane kveldstur Avlyst 

8.jun Sykkeltur Fagernes – Bjørgo 9 

16.jun Skrautvål heimås 12 

23.jun Kalvedalen 18 

30.jun Skredalsfjellet 8 

7.jul Stølsvandring til stølen Ølslykkja 14 

14.jul Sykkeltur Etnedal 11 

31.jul Marabotnhødnet 12 

4.aug Nylen, Nord-Torpa Avlyst 

5.aug Hamnhåmåren 5 

10-11.aug Tommashelleren via Kvithaug 11 

17-19.aug 3-dagers ut fra Bygdin 10 

1.sep Sykkeltur i Vassfaret  7 

15.sep Knausene på Beitostølen Avlyst 

6.okt Høsttur Fagernes Avlyst 

 

 

Aktivitetsoversikt for DNT Ung 

DNT Ung har ikke hatt noen aktivitet i år. 



 

Vang Turlag 

Det var planlagt syv aktiviteter, tre ble avlyst 

Dato Turmål Deltagere 

2.feb KDU-dagen, grilling og uteleik  65 

28.mar Skitur Tyinstølen-Øyangen-Sanddalen  Avlyst 

1.jun Kongevegen Øye, barnevenleg  28 

4-5.jul Teltur Hestebøtn, barnevenleg  Avlyst 

8-9.aug Fondsbu, gorumet-tur  6 

6.sep Grindafjellet, barnevenleg  9 

31.okt Skumringstur til Laglim. Sjå opp for nøkken Avlyst 

 

Kremtoppjakten 2020 

Toppene som var med: Madslangsrudberget, Smørlifjellet, Synet, Ørneflag, Hollastølsfjellet, 

Mugnetinden, Mefjellet, Skørsnøse, Gråkampen, Olberg, Kjølafjellet (v.Yddin) og Nørdre Gluptinden.  

Det ble noen nødvendige forandringer på Kremtoppjakten dette året p.g.a. av korona-pandemien 

som rammet også Norge i mars. Grunnet faren for smitte ble kasser med bøker og penner droppet. 

På hver topp ble det i stedet satt opp stolper med en informasjonsplakat, dette for at deltakerne 

skulle være sikre på at de var kommet på rett sted. Registrering måtte deltakerne gjøre via appen 

DNT SjekkUT, der vi på forhånd hadde lagt inn data for alle toppene. Det ble også oppfordret til å ta 

bilde av plakaten, for de som ikke hadde appen og som back-up. Det var lurt, for det viste seg å være 

noe svikt med appen på forsommeren som DNT sentralt fikk ryddet opp i.  

Det var totalt 1297 innsjekkinger i appen DNT SjekkUT. Det reelle tallet er nok noe høyere da 

registreringer fra forsommeren ble slettet som følge av feilen i appen.  

Antallet deltakere som fullførte Kremtoppjakten 2020 var likevel omkring det samme som tidligere 
år, ca. 150 stykker. De kunne hente seg et flott krus med Hollastølsfjellet som motiv. Også dette året 
bidro Valdres Sport/Sport 1 på Leira flere flotte uttrekkspremier - tusen takk for dette! 

Tilbakemeldinger fra Kremtoppjakt-deltakere:  

• Familier er positive til at 5 turer er så korte og enkle at de yngste barna kan være med. For 

barna er det motiverende at de får en premie etter å ha gått 5 av kremtoppene.  

• Mange tilbakemeldinger om at det er fint å bli kjent på nye steder/nye topper i Valdres.  

• Noen (få) sier at begrepet «kremtopp» gir en forventing om at alle topper er spesielt flotte. 

Konseptet er utfordrende, og det er vanskelig å gjøre alle 100 % til lags. Navnet Kremtoppjakten har 

vi valgt å beholde, siden det er godt innarbeidet og kjent. Selv om ikke alle turmål/topper er like 

spektakulære håper og tror vi at turene byr på gode opplevelser og glede. For det viktigste for oss er 

å motivere små og store til å komme seg ut på tur, og gjerne oppdage nye, flotte områder i dalføret. 

Det gjelder fastboende, hyttefolk og andre gjester i Valdres.  

DNT Valdres ønsker at også Kremtoppjakten i stor grad skal gjenspeile DNTs verdier (STIEN): 

− Spennende: DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle. 

− Troverdig: Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen. 



− Inkluderende: Vi skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før. 

− Enkelt:  Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet. 

− Naturvennlig: DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig. 

Kurs 2020 

Det ble ikke gjennomført kurs som krevde fysisk fremmøte i 2020 på grunn av Covid-19 situasjonen. 

Imidlertid har DNT sentralt utviklet flere digitale kurs innen smittevern, kart og kompass, spise ute 
og senest en digital versjon av DNTs ambassadørkurs, via appen Motimate. Det digitale 
smittevernkurset er nå obligatorisk for alle aktive turledere. DNT Valdres har vært flinke til å 
motivere medlemmer for disse kursene. Det har medført at DNT Valdres ligger på en flott andreplass 
på landsbasis i forhold til hvor mange som har tatt disse digitale kursene! 

 

Liten oppsummering aktivitet og frivillig innsats 2020 

Antall gjennomførte aktiviteter var i underkant av 50, hvor de fleste avlysninger skyldes 
koronarelaterte årsaker. Antall «deltakerdager» (antall deltakere x antall dager for hver tur) har i 
2020 vært på 598, mot 436 i 2019. Så selv om vi hadde mange avlysninger så har oppslutningen 
rundt de aktivitetene vi har gjennomført vært god. Antall deltagere på aktivitetene har variert fra 1 
til 65 stykker, med et gjennomsnitt på 11 deltagere på gjennomførte turer, det samme som vi hadde 
i 2019. 

I år hadde vi planlagt flere kurs, men grunnet koronasituasjonen fant vi i samråd med lokale 
helsemyndigheter å avlyse disse. Men vi håper at neste år vil bli bedre, for våre kurs er en viktig 
arena for å rekruttere frivillige inn i foreningen, både med tanke på vedlikeholds-grupper og nye 
turledere.  

Samlet arbeidsinnsats inklusive styrearbeid, administrasjon, turledelse og dugnadsarbeid er for 2020 
omkring 4000 timer, mot omkring 3920 for 2019. Av 4000 timer så er i overkant av 2000 timer utført 
som feltrelatert- og turlederarbeid. 

Kremtoppjakten 2020 måtte avvikles uten kasser med bøker, totalt antall deltakere er derfor ukjent. 
150 sendte inn registrering og kunne hente velfortjent turkopp, det er på nivå med tidligere år.  

Årsregnskap 2020 

Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2020 gir etter styrets oppfatning 

fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2020 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det har ikke 

inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette. 

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 185 914  og total egenkapital ved utgangen av året var på kr 

935 268. Samlet beløp på bankkonto pr. 31/12 var kr 1 135 363, hvorav kr 314 481 i hyttefond og kr 

820 882 i fritt disponible midler. Avsetning til hyttefond på grunnlag av årsresultatet for 2020 vil, 

etter de regler som ble vedtatt i forrige årsmøte. utgjøre kr 77 331.  Denne avsetningen blir først 

gjort i regnskapet for 2021 etter at regnskapet for 2020 er vedtatt.  

Budsjettet var satt opp med et underskudd på kr 45 000. Budsjettet blir imidlertid satt opp ut fra de 

rammer styret setter for hvert av de enkelte formål/poster. Siden det som regel blir mindreforbruk 

på enkelte poster, blir budsjettert resultat (summen) mer negativt enn hva man har hatt som 

intensjon totalt og realistisk sett. Overskuddet i 2020 er likevel større enn ønsket.  Vi har hatt 

merinntekter på kr 12 155, hovedsakelig som følge av utdeling av formålskapital fra DNT sentralt. 



Ellers skyldes det større overskuddet først og fremst lavere aktivitet som følge av 

smittevernrestriksjoner/covid-19.  Det har ikke vært færre møter - antakelig tvert imot, men vi har 

hatt innsparinger i reisekostnader som følge av at de fleste møter har vært arrangert digitalt.  

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift og styret er ikke i tvil om at denne 

forutsetningen er til stede. Økonomien er meget solid og gir godt rom for satsing på langsiktige 

tiltak.  


