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AKTIVITETER,
TURGRUPPER OG KURS

HAUERN 
Ble avlyst pga. for dårlige snøforhold.

NYKJUADAGEN
Nykjuadagen ble gjennomført på tradisjonelt 
vis i samarbeid med Norske Reserveoffiserers 
Forbund i Drammen. 

TOPP7TUREN/TOPP3TUREN
Toppturen ble arrangert søndag 29. mai med 
ca. 1150 påmeldte deltakere, og omtrent 
1000 som gjennomførte. Majoriteten av del-
takerne går Topp7-ruten, som starter på Bjørke-
dokk i Krokstadelva og avslutter på Bragernes 
torg i Drammen etter å ha vært innom 7 flotte 
topper i Finnemarka. Dagen startet ganske 
grått, men etter hvert sprakk skylaget opp og det 
ble en fin dag. På torget var det småaktivteter for 
barn, samt musikk og skjerm med bl.a. bilder av 
deltakerne ute i løypa. 

SØNDAGSTURER
Søndagsturene er for hele familien og går til 
forskjellige fine turområder i distriktet og litt 
lenger unna. Vi har hatt én til to søndagsturer i 
måneden med varierende deltakelse både av 
flerkulturelle og etnisk norske. Turene gikk blant 
annet til Blektjernstua (som del av Klimafestiva-
len), Eiksetra med bål og grilling og skigåing, 
tur i Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen, 
langs kyststien på Hurumlandet, til Tjønneber-
get turisthytte på Hvasser, tur til Høgevarde og 
til Reinsjøen, Skaurock med Dagfinn Kolberg 
på Tretjernsåsen og Julefrokost på Prins Oscars 
utsikt. 

TURORIENTERING MED TURLEDER
I sommerhalvåret fra slutten av april til slutten av 
august har vi hatt turorientering med turleder, 
til sammen 10 turer i 2017. 

DNT AKTIV
DNT akTiv er for mennesker i aldersgruppen 
30 til 50+ som ønsker å gå turer i god gang-
fart i nærmiljøet, men som ikke ønsker de mest 
ekstreme utfordringene. Det har vært gjennom-
ført 22 turer som har gått på ettermiddager på 
hverdager og dagtid i helger. 

DNT FJELLSPORT DRAMMEN
Det er gjennomført onsdagsturer én gang i 
måneden med mellom 10 og 20 deltakere. 
Overnattingsturer: Toppturhelg i Hemsedal i 
mars og Rosendalsalpene i april. 

DNT UNG DRAMMEN
Styret har i perioden bestått av Silje Maurtveten 
(styreleder), Frode Hals (styremedlem), Bjørn 
Verde-Thon (styremedlem) og Håvard Lie 
(styremedlem). Grunnet skolegang for Håvard 
og Bjørn fra høsten 2017, har Carina With og 
Jonas Lybech Jensen kommet inn i styret som 
stedfortredere. 

DNT Ung har i denne perioden arrangert 
to grunnleggende turlederkurs, satt i gang 
månedlige tirsdagsturer siste tirsdag hver 
måned, arrangert filmkveld på Hamborgstrøm-
paviljongen, basecamp i Hemsedal, tredagers 
fottur til Norefjell med overnatting på Tuva 
og Høgevarde, kitekurs på Haugastøl, sy- og 
reperasjonskvelder, aketur til Fagerfjell, samt 
overnatting under åpen himmel på Gaustatop-
pen. I tråd med DNT Ung sitt miljøfokus har vi 
arrangert Grønn fredag og Nasjonal byttedag 
med god oppslutning. Videre arbeider vi aktivt 
med miljøvettreglene og jobber for å skape 
bærekraftige turer med fokus på å ivareta na-
turen. 

Vi har videre arbeidet for kompetanseheving 
hos turlederne våre. Vi har arrangert et første-
hjelpskurs rettet mot friluftsliv, et topptaukurs i 
klarting og tradkurs i klatring for våre turledere. 

Videre har vi hatt to turledersamlingen, utdan-
net ti nye grunnleggende turledere og to nye 
vinterturledere. 
Neste årsmøte i DNT Ung vil avholdes i august 
2018. 

DNT Ung Drammen var representert på Lands-
møtet til DNT Ung i Voss i mars med 2 repre-
sentanter. DNT Ung Drammen søker og får til-
delt midler til turer og arrangerer som styres av 
administrasjonen i DNT Drammen og Omegn. 
Regnskapet revideres av revisor sammen med 
DNT Drammen og Omegn sitt regnskap før 
deres årsmøte. 

BARNAS TURLAG 
DNT Drammen og Omegn hadde 7 Barnas 
Turlag i 2017 som var aktive; Røyken & Hurum, 
Lier, Drammen, Sande, Eiker, Nore & Uvdal og 
Geilo. Disse tilbyr varierte og spennende aktivi-
teter for barnefamilier i deres lokalmiljø. 10 av 
kommunene i vårt område er tilknyttet et Barnas 
Turlag. Til sammen arrangerte disse turlagene 
omtrent 75 aktiviteter for barnefamilier i 2017. 
De fleste av dem arrangerer Kom deg ut-dager, 
i februar og september. Omtrent 1500 deltok 
på disse dagene, og dette er to av de største 
arrangementene for denne aldersgruppa. An-
dre aktiviteter som ble arrangert, var sykkeltur, 
klatring både ute og inne, sopptur, akedager, 
skitur, kanotur, hytteovernatting og mye mer. Det 
er mye som skjer, og aktiviteten har stor bredde! 

Trilleturene er et åpent gratistilbud til alle 
hjemmeværende spedbarnsforeldre i Dram-
mensområdet. 14 turer i perioden februar til 
desember lokket mange småbarnsforeldre ut 
på tur med barnevogna. 

I en årrekke har DNTD-administrasjonen med 
frivillige invitert alle SFO-barn i Lier og Dram-
men til aktivitetsdager. I 2017 ble det arrangert 
i vinterferien og høstferien på Eiksetra. På akti-
vitetsdagene får barna prøve seg i blant annet 
skileik, akebakke, kanopadling og natursti. Om 
lag 900 barn i alderen 6-10 år hadde glede av 
disse dagene. Tusen takk til frivillige turledere 
og dugnadsfolk som bidrar til at vi kan ha et så 
stort og flott tilbud til barn og barnefamilier i 
DNTD!

UT PÅ TUR-GRUPPENE
Dette er ukentlige dagsturer gjennom hele året, 
og turene går alltid på dagtid. Hver turgruppe 
har sin faste ukedag og faste turledere. I Eiker 
går de på tirsdager, i Drammen og Modum  og 
Røyken & Hurum på onsdager, i Lier på tors-
dager og i Sande den første tirsdagen i hver 
måned. Eikergruppa, Liergruppa og Dram-
mensgruppa har også arrangert flerdagers 
fjellturer for deltakerne. Modumgruppa har 
søndagsturer med jevne mellomrom. 

Ut på tur i Modum er et samarbeid med Frisk-
livssentralen i Modum, Ut på tur i Lier er et 
samarbeid med Lier Frivilligsentral og Ut på tur 
Røyken og Hurum er samarbeid med Røyken 
Frivilligsentral, Røyken og Hurum Frisklivssen-
tral og Hurum Frivilligsentral. Turlederne gjør 
en enorm innsats gjennom å planlegge, organ-
isere og lede turer hver uke gjennom hele året. 

DNT SENIOR DRAMMEN/60+
Seniorgruppa gjennomførte 20 turer fra april 
til oktober, samt lunsj på Park hotell i januar, 
og med mellom 11 og 35 deltakere på hver 
tur. Turprogrammet har vært variert med turer 
i hele distriktet: bl.a. på Kyststien fra Slemmes-
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tad til Vollen, til Knivfjell, Asdøljuvet, orkidétur i 
Bremsåsen, til Goliaten, safari i Sululand og tur 
til Skimten. Seniorgruppa har også hatt fast kla-
tredag på Klatreverket hver mandag vinterstid. 

FJELLTURER OVER FLERE DAGER
DNTD har gjennomført flere fjellturer både 
sommer og vinter: trekanttur på Norefjell med 
9 deltakere. Det har også vært arrangert tur til 
Aurlandsdalen for vestre Viken med 29 deltak-
ere. 

KLART DET GÅR
Klart det går er navnet på turer som er til-
rettelagt for personer med bevegelsesnedset-
telser, synshemmede og personer som ikke kan 
eller vil gå så fort. I 2017 ble det arrangert 
TOPP3 turen for Klart det går med 4 deltakere 
og 5 ledsagere/turledere, høsttur til Høgevarde 
med 2 deltakere. 

FRILUFTSLIV TILRETTELAGT FOR UT-
VIKLINGSHEMMEDE
Det har vært arrangert én aktivitetskvled i 
måneden på Eiksetra. Kveldene har hatt god 
oppslutning med 25 til 55 deltakere hver gang. 

NÆRTURER
Nærturer er turer i rolig tempo på lettgåtte stier 
og grusveier. Arrangert fra mars til november. 
Deltakelsen på disse turene er på mellom 15 og 
25 deltakere. Det ble arrangert 22 nærturer i 
2017. 

GYLDENLØVE KAJAKKLUBB
Padling som friluftsaktivitet er i sterk vekst og et 
satsningsområde for DNT sentralt og de lokale 
foreningene. Gyldenløve Kajakklubb har hatt 
en svært god medlemsvekst i sesongen 2017. 
Antallet medlemmer var ved utgangen av året 
365. En økningen på 70 medlemmer (24%), 
hvorav 17 er nye medlemmer for DNT Dram-

men og Omegn, og 53 har valgt å ta i bruk flere 
friluftstilbud. 

Turer og aktiviteter
Deltakelsen har vært rekordhøy på kurs, ons-
dagspadlinger, helgeturer og turinvitasjoner via 
Facebook. Hele 93 medlemmer har vært med 
på organiserte turer, totalt antall deltakelser 
493. En ny klubbrekord ble satt i juli med 30 
deltakere på én tur. Det er arrangert 22 ons-
dagspadlinger i nærområdet og 4 helgeturer 
med overnatting. Reisemålene har vært; Vesle-
killingen, Homlungen fyr og Rekefabrikken ved 
Hvaler og en høsttur til Fjorda. I tillegg til de 
organiserte turene er det lagt ut 21 turinvitas-
joner i klubbens Facebook-gruppe. En svært 
aktiv gruppe med 442 medlemmer. 
Den nye hengeren, anskaffet i mai, har økt 
aksjonsradiusen og muligheten til flotte turer. 
Hengeren bidrar til vårt miljøfokus ved at bil-
bruken holdes så lav som mulig. 

Kompetanse og kurs
Klubbens motto er “Trygge naturopplevelser på 
vannet”, og kompetansenivået er høyt. Av den 
totale medlemsmassen har over 80% kurs og 
våttkort. I samarbeid med Eian Fritid har det i 
2017 blitt gjennomført 9 grunnkurs med 83 
deltakere og 7 introduksjonskurs med 52 del-
takere. Det er blitt arrangert “Gøy på vannet” 
treningskvelder for medlemmene. Klubben vil 
fortsette å fokusere på kompetanse og levere et 
variert kurs- og treningstilbud. 
Det ble i april gjennomført et helgekurs for 
turledere på vannet med base på Camp Kill-
ingen. Det første kurset i sitt slag i DNT, gjen-
nomført etter en lokalt utviklet studieplan god-
kjent av Studieforbundet. Kurset ble en suksess 
med 15 deltakere. Disse har bidratt til å levere 
turprogrammet på en trygg og god måte. Kur-
set vil være et årvisst arrangemenet i april. Det 
har i sesongen 2017 ikke vært noen uønskede 
hendelser eller ulykker. 

Utleie av kajakker og kajakkplasser
Muligheten til å leie kajakk og kajakkplass er 
svært populære tilbud. I sesongen 2017 er det 
registrert hele 605 leiedøgn og alle kajakk-
plasser er leid ut. Utleie genererer gode inntek-
ter som bidrar til dekning av driftskostnader, 
nødvendige investeringer og videreutvikling av 
klubben. 

Dugnad
Det er lagt ned i størrelsesorden 1300 dug-
nadstimer og blitt avholdt 7 styremøter i 2017. 
Miljøet i klubben må karakteriseres som inklu-
derende og svært godt. Tilgangen til den flotte 
sjøboden og brygga er vesentlige faktorer som 
bidrar til det gode miljøet. 
Vi har i 2017 fått muligheten til profilering 
via DNT sine websider, “PÅ TUR” i Drammens 
Tidende, i DNT Drammen og Omegn sitt 
medlemsblad Tur og i Fjell og Vidde. Styret i 
klubben vil takke DNT Drammen og Omegn, 
og medarbeiderne på kontoret, for godt samar-
beid i 2017. 

FLERKULTURELLE PROSJEKTER 
Inkluderingsarbeidet i DNT gikk jevnt og trutt 
oppover i 2017 også. Vi har hatt et godt sa-
marbeid med bl.a. Minioritetsrådet, Introduks-
jonssenteret i Drammen, Drammen kommune, 
Drammen mottak og mange innvandrerorgan-
isasjoner. Vi jobbet målrettet mot å rekruttere til 
våre ordinære aktiviteter. Mange flerkulturelle 
familier har kommet på våre åpne arrange-
menter og har deltatt på mange kompetans-
esøkende kurs om friluftsliv. Det er en ukentlig 
turgruppe hvor mange flerkulturelle kvinner 
deltar. Gruppa går turer i Strømsåsen, Brager-
nesåsen og andre bynære turområder. Denne 
turgruppen fikk besøk av hennes majestet 
Dronning Sonja i august. Arbeids- og Velferds-
direktorarer bevilget midler også i 2017 til 
prosjekter der dugnadsarbeid/organisasjonsliv 
brukes som arbeidstrening for flerkulturelle 

kvinner og menn som står langt fra arbeidslivet. 
Dette har medført at mange flerkulturelle har 
deltatt som dugnadere på våre turer, arrange-
ment og hytter og gjennom det fått et innblikk i 
norsk friluftsliv og dugnadsarbeid. Samtidig har 
de rekruttert enda flere inn i friluftslivet. Det har 
vært arrangert flere hytteturer til Sæteren Gård, 
Eiksetra og til Gardsjøkoia. Vi har i samarbeid 
med RødeKors Tiltopps fått med 16 flerkul-
turelle på toppen av Galdhøpiggen. Vi har hatt 
mange turer til fjellet, bl.a. til Mårbu turisthytte, 
Høgevarde og Aurlandsdalen. Vi har holdt flere 
ferskingkurs, skikurs, førstehjelpskurs, sopp-, 
bær- og andre typer nyttevekstkurs da inter-
essen for å lære å høste av naturen var stor blant 
målgruppen. 

Det flerkulturelle arbeidet i DNTD har vakt 
nasjonal oppsikt, og de gode resultatene vi har 
fått i Drammen har ført til at det har blitt større 
satsning fra statens side på inkludering gjen-
nom friluftsliv. Flere friluftsorganisasjoner har 
begynt å følge i vårt fotspor, og det er vi stolte 
over. Flerkulturelle og fagsjef for inkludering, 
Havva Cukurkaya, har vært etterspurt fore-
dragsholder hos mange friluftsorganisasjoner 
som bl.a. Buskerud Jeger og Fiskeforening, 
Naturvernforbundet, Norsk friluftsliv og Norg-
es speiderforbund. Buskerud Jeger og Fiske-
forening har gjennom vårt nettverk rekruttert 
og holdt jegerkurs for 20 flerkulturelle der 
flesteparten var kvinner og ungdom, og alle har 
bestått jegerprøven. 

Internasjonal turgruppe for kvinner
Internasjonal turgruppe for kvinner har sin 
turdag på torsdager fra bydel Fjell. Turen går til 
forskjellige turmål i Strømsåsen. Vi har ikke klart 
å lykkes med å få med etnisk norske på disse 
turene bl.a. fordi flesteparten av de som bor på 
Fjell og som er hjemmeværende på dagtid er 
innvandrerkvinner. Gjennom disse turene lærer 
kvinnene å bli kjent med friluftsmulighetene i 
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nærmiljøet og får med venner og familie også 
ut på tur i fritiden. 

Skikurs for flerkulturelle
I forbindelse med inkluderingsprosjektet har vi 
i samarbeid med Idrettsgleden holdt skikurs for 
flerkulturelle kvinner, menn og barn. Dette har 
vært stor suksess, og 8 kvinner, 12 barn og 5 
menn har fått muligheten til å lære vår nasjon-
alsport og er blitt ivrige skigåere i Drammens-
marka. 

Ferskingkurs
DNT har utarbeidet et “Grunnleggende kurs i 
friluftsliv” for personer som har lite eller ingen 
erfaring med å ferdes i skog og mark. Det ble 
gjennomført flere ferskingkurs der temaene for 
kurset var kart og kompass, riktig bekledning, 
DNTs hytter, nyttevekster i naturen, fisking, alle-
mannsretten og førstehjelp. Over 100 flerkul-
turelle har vært med på disse kursene. 

CAMP KILLINGEN
Det ble holdt 2 aktivitetsdager og 2 leirer for 
barn i alderen 8 - 15 år på Killingen i juni og 
august. Til sammen fikk rundt 100 barn oppleve 
flotte sommerdager langs fjorden med bading, 
padling, krabbefiske og lek. 

FRILUFTSSKOLE
Dette er et tilbud for barn i alderen 10 - 13 
år, og er et fastsatt opplegg som er utarbeidet 
av DNT og Friluftsrådenes Landsforbund. Vi 
samarbeider med både Oslofjordens Lands-
forbund og Lier kommune om dette, og i 2017 

arrangerte vi tre Friluftsskoler. En i vinterferien 
på Eiksetra i samarbeid med Lier kommune, en i 
juni på Killingen i samarbeid med Oslofjordens 
Friluftsråd og en i høstferien i Lier sammen 
med Oslofjordens Friluftsråd og Lier kommune. 
Rundt 85 barn fikk over 3 dager (på hver leir) 
introduksjon til friluftsliv. 

KURS
Ambassadørkurs
Vi holdt ett ambassadørkurs. 

Førstehjelpskurs og livredningskurs
Vi holdt ett førstehjelpskurs over 6 timer og to 
livredningskurs i vann. 

Kurs i kart og kompass
Vi holdt tre kurs i kart og kompass.

Ferskingkurs
Ferskingskurs er et grunnleggende 10-timers 
kurs i praktisk friluftsliv der målet er at flere 
skal føle seg trygge på egne friluftsferdigheter 
og komme seg ut på tur. Temaer er DNT og 
foreningens arbeid, allemannsretten, bålten-
ning, kart (og kompass), bekledning, matlaging 
ute og praktisk turplanlegging. DNT får støtte av 
Gjensidigestiftelsen til gjennomføring av fersk-
ingkursene. DNTD gjennomførte to ferskingkurs 
del 1 og ett ferskingkurs del 2. 

Nærturlederkurs
Vi arrangerte ett nærturlederkurs. 

TURSENTERET/TURBUTIKKEN

Tursenteret har også i 2017 vært godt besøkt. 
Ca. 30-40% av de besøkende spør etter tips til 
turer, og ønsker å se på kart samt få råd om hvor 
de kan reise og hvilke hytter de kan besøke. Vi 
har også en god del innmeldinger over disk. 

Den største forandringen for tursenteret er 
flyttingen til nye lokaler i november dette året. 
Selv om vi bare har flyttet 20 meter, er vi nå mye 
mer synlig i bybildet med butikk på hjørnet rett 
ut i gågata. 

Tursenteret skal ha hovedfokus på medlems- og 
turinformasjon. Butikken har et stort vareutvalg 
med både bekledning og utstyr. Vi legger stor 
vekt på at de ansatte skal ha stor kunnskap om 
det vi selger. Tilbakemeldingene fra kundene 
er at de setter stor pris på kunnskapen og hjel-

pen de får, og at vi skiller oss ut fra de andre 
sportsbutikkene. Hovedsakelig er kundene i 
tursenteret medlemmer, og innom for kart og 
turinformasjon eller informasjon om hyttene 
våre. Veldig mange kommer innom for å melde 
seg inn i DNT. Det er også stor etterspørsel 
etter fellesturer i helger, og kveldsturer. “Ut på 
tur”-gruppene våre, som går tur på dagtid, er 
det også mange som vil ha informasjon om. 

Alle som handler i butikken er med og støtter 
Turistforeningen direkte siden overskuddet går 
tilbake til foreningen. Medlemmene har gode 
medlemspriser i butikken. Og våre dugnadere 
blir også godt ivaretatt. 

Turbutikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 (18 
på torsdager) og lørdager 10-15. 
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MERKING 
MERKING OG SKILTING FJELLET
Denne sommersesongen ble uvanlig travel 
for dugnadsinnsatsen i fjellet. I tillegg til den 
vanlige vedlikeholdsplanen, fikk vi også i op-
pdrag å legge om stien mellom Solheimstulen 
og Rauhelleren på to steder. Initiativet kom fra 
Statens Naturoppsyn (SNO) ved Lars Inge Ener-
stvedt, og han hadde i alt tre nye treseer mellom 
Solheimstulen og Sømmen bru. Det midterste 
forslag i Skarvshalle utgikk da terrenget var 
uvanlig vått. 

Alt til St. Hans var de første i sving på det inner-
ste strekk fra Ulveli mot Sømmen. De ble avløst 
to ganger av nye folk, og utpå sommeren kunne 
den nye stien tas i bruk. Senere ble sytti grans-
taurer satt ut på strekningen langs Beltetjønn, 
da det viste seg vanskelig å bygge gode varder 
der. Denne ble ferdig ryddet for undervegetas-
jon i september. 

Ruter som er frisket opp i sommer er Rauheller-
en-Hein, Halne-Hein, Halne-Rauhelleren, Hø-
gevarde-Tempelseter, Tuva-Hein, Tuva-Ustaoset 
og Tuva-Hakkesetstølen. Sistnevnte ble brukt 
til praktisk vardebygging og merking under 
merkekurset på Hakkesetstølen 8-10 septem-
ber. Åtte ivrige deltakere fulgte interessert med 
ledet av Anne-Grethe og Per Arve Kristiansen. 

Sistnevnte har også i år skiftet ut mer en sytti skilt 
og en del skiltstolper på Norefjell/Eggedalsfjel-
la, samt inne på Hardangervidda. Nå gjenstår 
bare noen nye skilt av ny standard for at hele vårt 
rutenett i fjellet på 498 km er komplett. 

Undertegnede deltok en dag på DNT-stisam-
ling på Gran, hvor temaet “sikkerhet langs våre 
stier” skulle opp. Dessverre gikk mye av tiden til 
presentasjon av en nyutviklet app, så noen virke-
lig debatt om sikkerhet ble det ikke tid til. 

Stor takk til alle dugnadsfolk som har bidratt til 
et vellykket resultat! Takk også til fjelloppsynet 
som har bidratt praktisk fra Solheimstulen og 
innover. Vi takker også våre vertskap på Mårbu 
og Rauhelleren for god hjelp, og ikke minst 

Solheimstulen og Hakkesetstølen for utmerket 
service! 
-Skrevet av Per Arve Kristiansen, leder merking fjellet

MERKING OG SKILTING LAVLAND
Nasjonalt Turskiltprosjekt - over dørstokkmila

Mange har sikkert observert at det er dukket 
opp grønne turskilt i skogstraktene i Drammen 
og omegn i løpet av de siste årene. 

Bakgrunnen for utskiftningen av de gamle skil-
tene samt nyskilting av andre stier, er Det nas-
jonale skiltprosjektet som startet opp i 2013. 
Gjensidigestiftelsen, landets fylkeskommuner 
og de enkelte kommunene startet da et 3-årig 
nasjonalt prosjekt for merking og skilting av 
turtraseer i samarbeid med frivillige organisas-
joner. Prosjektet ble utvidet i tid i 2017, og etter 
prosjektslutt tas det sikte på å videreføre pros-
jektet som permanent tilskuddsordning. 

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom 
informasjonstavler, skilting og merking å bidra 
til økt og trygg friluftsferdsel der folk flest bor og 
oppholder seg. Den store visjonen er at ingen 
skal ha mer enn 500 meter  å gå fra døra si til 
nærmeste merkede/skiltede sti. Det er altså en 
særlig satsning i forhold til nærmiljøet - fra sen-
trumsområder, skoler og boligfelt - og i marka 
fra utfartsparkeringsplasser og holdeplasser. 

Finansieringen forholder seg slik: Buskerud 
fylkeskommune blir tildelt økonomiske midler 
(25%) fra Gjensidigestiftelsen til skilting og 
merking under forutsetning av at kommunene 
det blir skiltet i bidrar med tilsvarende beløp 
(25%). Gjensidigestiftelsen bidrar med 50%. 
Buskerud fylkeskommune leder/koordinerer 
prosjektet og bidrar med kompetanse, mens 
gjennomføringen skjer i de enkelte kom-
munene. Skiltingen og merkingen utføres på 
dugnad av bl.a. frivillige organisasjoner som 
DNT Drammen og Omegn. 

Turtraseene slutter ikke ved kommunegrensa, 
så interkommunalt samarbeid er nødvendig. 

En forutsetning for å delta i prosjektet, er at 
kommunene garanterer for pengebeløp i første 
instans, og at en kommunekontakt har ansvar 
for at merkejobben er korrekt utført. Det er 
også en forutsetning at skiltmalen til Innovativ 
Fjellturisme føles 100%, dugnadsfolket må ha 
gjennomført merkekurs, og Merkehåndboka og 
manualen skal følges. Støtten dekker kun utgift-
er til skilt og informasjonstavler og montering av 
disse. Hele den praktiske jobben med oppset-
ting av skilt og infotavler utføres på dugnad av 
frivillige, mens det administrative arbeidet med 
søknader, skilt- og tavlebestillinger samt status-
rapporteringer og sluttrapporteringer i hov-
edsak er utført av DNTDs administrasjon med 
unntak av noen prosjekter hvor kommuner står 
som søkere. 

Skiltingene er utført i Modum, Lier, Drammen 
og Øvre og Nedre Eiker kommuner, og det er 
søkt om og innvilget midler både til skilting av 
eksisterende skiltet/merket stier samt til skilting 
av etablerte stier som ikke tidligere er skiltet/
merket. Nye skilt har km.-angivelser, noe som 
har vært savnet av mange. Sykkelprosjektet i 
Finnemarka var et stort prosjekt som ble avslut-
tet i 2017. 

Dessverre har vi stedvis opplevd at skilt som 
nylig er blitt oppsatt er blitt revet ned igjen gan-
ske umiddelbart. Hvorfor dette skjer er uvisst. 
Grunneiere som blir berørt av nyskilting og 
nymerking blir informert og spurt på forhånd, 
og det blir inngått flerårige avtaler. Likeså in-
ngås det flerårige avtaler med dugnadsfolkene 
som er ansvarlige for vedlikehold av de enkelte 
stiene. 

Det er vårt håp at riktig mange finner det en-
klere og ikke minst spennende å legge ut på 
tur i kanskje nye og ukjente trakter ved hjelp 
av nyskiltingene og infotavlene. Dere vil finne 
turløyper ut fra sentrum bl.a. i Lier, Drammen 
og Krokstadelva, samt fra Solbergelva, Harakol-
len/lerberg og i Modum. Vi håper dørstokkmila 
er blitt litt kortere! 

Ut over dette store prosjektet, er det i løpet av 
året utført vanlig vedlikeholdsmerking av turist-
foreningens merkede stier i lavlandet, og byttet 
ut skilt ved behov. 

Vi har stadig behov for flere dugnadsfolk til 
vedlikehold av de merke og skiltede stiene, så 
har du lyst til å bidra med meningsfylt og viktig 
frivillig arbeid, ta kontakt!
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HYTTENE
VESLEKILLINGEN
Veslekillingen er en svært opulær hytte som-
merstid, og kan kun leies i sin helhet. Hytta har 
to leiligheter, og ligger idyllisk til ved sjøen på 
øya Killingholmen. 

Mye har skjedd på Veslekillingen i 2017. Våren 
startet med flere dugnader. Det ble ryddet fra 
stranden og opp mot hytta. Mye søppel ble fjer-
net. Kvist og kvast og annet ble samlet sammen 
på et stort bål. Det ble hugget træt for å få mer 
lys inn på stranda. Målet er å gjøre stranda mer 
attraktiv for gjestene. En gravemaskin planerte 
utenfor hytta slik at det ble bedre og flere sit-
teplasser rett utenfor døra. Det ble også ryddet 
og etablert ny sti ned til vannet mot Bjerkøya. 
Killingholmen ble koblet til kommunalt avløp. 
Utedoen er historie, og i 2018 blir vannklosett 
installert. Det ble også kjøpt inn ny robåt slik at 
det nå er to nye båter tilgjengelig samt at det ble 
lagt to bøyer på Holmen for å lette fortøying og 
ilandstigningen. 
Hytta er mye brukt ,og det var behov for mer 
tilsyn, hyttetilsynsgruppe ble etablert. 
Hytteansvarlig: Roar Iversen

BLEKTJERN
Blektjern er en av Drammens mest populære 
badeperler. Stedet er mye besøkt hele året av 
glade vandrere i alle aldre. Området skaper 
mye aktivitet hele året. 

Hytteansvarlig har i 2017 fått støtte ved op-
prettelse av en dugnadsgruppe. Dette er det 
første året vi har hatt en dugnadsgjeng i gang 
- alle tolv månedene. I våres var det en dugnads 
lørdag med 7 frammøtte, og i august ble det 
flere dugnadsdager før dronning Sonja besøkte 
Blektjernstua torsdag 24.8. Både hytta og ikke 
minst uteområdet har kanskje aldri vært så fint. 
Et gammelt blomsterbed ble gravd fram og alt 
gresset bak hytta var nyslått. Lavvoen ble tatt 
ned før besøket, og den vil bli erstattet av en 
forlenget gapahuk i år. Drammen kommune 
kjørte opp et lass med tømmer til oss på etter-
sommeren, og en stor vedhaug ligger nå til tørk 
ved gapahuken. Vannpumpa begynner merke 

påkjenningen av å bli brukt mye. 

Hytta er godt besøkt av skoleklasser og barne-
hager, og har vært også brukt til både burs-
dagsfeiringer og ikke minst av DNT Drammens 
mange grupper. 

Hytta har hatt tilsyn hver 14. dag. Ikke noe 
hærverk i år, sett bort fra et par kulehull i kjøk-
kenvinduet. 
Hytteansvarlig: Svein Stubberud

HAMBORGSTRØMPAVILJONGEN
Området brukes mye av barnehager og før-
skoler. I tillegg brukes Paviljongen til møtevirk-
somhet av DNTD og til noe utleie. Stort sett er 
brukerne av Paviljongen flinke til å rydde og 
vaske gulv etter bruk. I 2017 har det ikke vært 
utført spesielle prosjekter på Paviljongen. Det 
har vært utført inspeksjoner, søppelrydding og 
mindre utbedrings- og vedlikeholdsarbeider. 

Det er i løpet av året blitt montert vedkløver i 
vedboden og reparert vannpumpen som ble 
ødelagt. 2 småvinduer på kjøkkenet ble knust 
ved steinkasting. Ruter skiftet. Ny og merket 
askegrop. 
Hytteansvarlig: Svein E. Hansen

GOLIATEN
I 2017 ble det montert solcelleanlegg på Go-
liaten, det vil gi stor bedring i brannsikkerhet. 
I tillegg ble det på de tre dugnadene montert 
kopier av de gamle vindskier, hytta ble grundig 
vasket og diverse forfallende arbeid utført. Vi 
har dessverre vært plaget av vedtyveri, kreati-
viteten for å få tak i veden har vært stor. For å 
redusere tyveri og opprettholde god standard 
på hytta har vi ført hyppig tilsyn i 2017. 

Oppmøte på dugnader var i likhet med 
foregående år god, og dugnadsgruppa er godt 
fornøyd med at standaren på hytta stadig bed-
res og at hytta er flittig brukt. 
Hytteansvarlige: Øyvind Leiset og Rune Hånd-
lykken

EIKSETRA
I 2017 fikk Eiksetra nytt bestyrerpar, Anne og 
Sven. I løpet av første driftsår har de klart å øke 
aktiviteten og gjøre stedet til et populært ut-
fartsmål gjennom alle årstider og av folk i alle 
aldre. 

Av tiltak som er gjort kan nevnes ny meny, op-
prettelse av aktivitetsleder i 50% stilling, bilfritt 
tun foran hytta. I vinterhalvåret er det fyr i bål-
panna hver lørdag og søndag, og folk hygger 
seg med pølsegrilling og bålkos. 

Lavvoen ble utbedret med ny ovn og bedre veg-
ger. Gapahuken ble også beiset. Universell sti 
ble laget rett før snøen la seg, så denne kommer 
til å være mye i bruk til våren og sommeren. I 
forbindelse med dette ble det også lagt en ny 
skitrasè slik at det blir mindre konflikter i ake-
bakken. 

Eiksetra har også inngått samarbeid med BUA 
Lier og har utlån av ski, akebrett og sykler. Dyr 
har også kommet på gården:11 høner, 3 haner, 
3 kaniner, 1 hund og 3 katter. 
Bestyrerpar: Anne Nymoen Jensen og Sven 
Helgevold

GARSJØKOIA
Garsjøkoia er en liten, men idyllisk hytte ved 
vannet Garsjø som passer perfekt for barnefam-
ilier. Hytta leies i sin helhet og er svært populær 
hele året. 

Av dugnadsarbeid kan nevnes generelt vedlike-
hold, etterfylt ved, propan, stearinglys, dopapir, 
vaskemidler. Det er en del mus i området, og 
bekjempelse av den er utfordrende. Satt opp 
resten av takrennene. Skiltet for vaskevann og 
utslag. Det har blitt ryddet mye på tomten, og 
kommunen har hugget skogen rundt hytta, så 
nå har det blitt lyst og fint på Garsjøkoia. 
Hytteansvarlige: Hans Solberg og Cecilie Ner-
gaard Langeby

SVARVESTOLEN
Svarvestolen er en flott hytte ved Glitre. Belig-
genheten gir noen begrensninger i tilgang, 
den har blant annet spesialnøkkel som ligger i 
kodeboks på hytta. 

Det ble gjort en større dugnad i 2016 med 
maling av kjøkkenet, gjerde rundt hytta og ny 
ytterdør. Ved ligger i en større haug ute for flere 
års forbruk. Behov for å gjøre mye i 2017 var 
det ikke, men det ble malt strøk 2 i kjøkkentaket 
og montert opp utstyr på veggene igjen. Da 
rundet er gjerda ble det også slått gress. 
Hytteansvarlig: Bjørn Tovsrud

KOBOLTKOIA
Koboltkoia er en fantastisk hytte som ligger ved 
Koboltgruvene. Hytta er stor og har 12 senge-
plasser. Passer ypperlig til skole og barnehager i 
kombinasjon med et besøk i gruvene. 

Tross dette er besøket dårlig. 2017 har vært 
et dårlig år med ytterlig nedgang i besøk og 
aktiviteter, kun 88 overnattinger pr. 31.12. Vi 
har gjort tiltak ved å endre tilgangen til at man 
nå kun kan leie hytta i sin helhet. 

Av dugnadsarbeid kan nevnes vedhugst, klyv-
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ing og stabling. All verden er nå inne i skjulet, 
så vi slipper svinn til utendørs bålbrenning av 
ikke betalende/besøkende til koia. Likedeles 
har det som i fjor, blitt flere ekstra turer med 
musefeller/gift. Men i år har vi ikke registrert 
musebesøk og ungått skader. 

Det må hvert år byttes en del takstein, den gam-
le steinen er svært dårlig. Nå i høst registrerte vi 
også “setningsskade” i ene hjørnefundamentet 
på boden bak koia. På samme måte som tidlige-
re har vi kjørt drikkevann, (vannforbruket tilsier 
nok at det er noen “gratis” besøkende fra tid til 
annen). Samarbeide i K-4ern fungerer bra, men 
vi blir ikke yngre. 
Hytteansvarlig: Knut Trondsen og Sissel Øv-
ereng med resten av K4’ern. 

NYE HØGEVARDE
Foreningens nye stolthet på Norefjell. I 2017 
skjedde det mer på Høgevarde enn det har 
gjort på mange tiår. Alt innvendig arbeid på 
hytta ble gjort på vinteren frem mot åpning 26. 
mars. Besøket har vært imponerende, men som 
forventet på ca. 1200 overnattingsgjester og 
minst like mange dagsbesøkende. Dette førte 
raskt til behovet for hyttevakter i helger og ferier. 
I tillegg ble det opprettet en tilsynsgruppe som 
fører jevnlig tilsyn med hytta og gjør nødven-
dige tilpasninger og etterfyller det nødvendige 
etter behov. Det er en del innkjøringsoppgaver 
som løses underveis og noen smådetaljer som 
ble utført i løpet av sommer og høst. Hytta 
fungerer utmerket og har blitt som forventet 
et attraktivt turmål for både overnattende og 
nysgjerrige dagsturister. 
Hytteansvarlige: Egil Lindberg med Jan Sund-
berg og Berit Drag. 

GAMLE HØGEVARDE
I den gamle hytta har fokuset blitt rettet mot å 
tilrettelegge bedre for kafévirksomheten og iva-
reta behovene til den økende mengden av dags-
besøkende. Kaféen gikk bedre enn noen gang, 
og alle lagrene ble tømt før sesongen var over. 
Arbeidet med overflateoppussing av gamlehytta 

startet. Selvbetjening 1 ble fjernet og gjort om 
til en del av kaféen. I tillegg startet arbeidet med 
å bytte kjøkken. Mange gjester velger fortsatt 
å overnatte i den gamle hytta. Totalt sett har vi 
erfart en dobling i overnatting og besøkstall 
generelt på Høgevarde i løpet av 2017. 

TOVESETER
Toveseter erfarer økt besøkstall, og det oppleves 
mer aktivitet mellom hyttene. Det er flere og 
flere som går trekanten Tempelseter-Høgevar-
de-Toveseter og tilbake til Tempelseter. Tovese-
ter er også yndet dagsturmål. Av dugnadsarbeid 
har det ikke blitt utført vedlikehold av større 
format. Det har vært litt småreprasjon utvendig, 
men det meste har skjedd innendørs. Skiftet 
ødelagte bord på skodder. Skifta ut og montert 
nye kleskroker og kroker for div. utstyr. Fjerna 
gamle og montert inn nye røykvarslere, bytta 
til nye “brannhemmende” lysestaker. Lagt på 
nye sengeklær på alle senger. Stien fra parker-
ingsplassen til hytta ble merket med rød T. Må 
gjøres igjen med maling og ikke spray. 
Hytteansvarlig: Hans Petter Sætren med Ingrid 
Bermingrud og Marit Korvald. 

DALABU
Dalabu er en flott laftet hytte på ruten mot Har-
dangervidda. Lett tilgjengelig med kort vei fra 
bilveien. 

Av dugnadsarbeid ble det: vasket og ryddet, 
malt brannmur, satt inn hundebur, byttet gar-
diner, laget bedre system og merket for dette, 
skiltet vaskevann og utslag. Gravd opp ved uthus 
og tatt bilder. Utedoen ble jekket opp ca. 40 cm 
i det ene hjørnet på grunn av svak fundamenter-
ing. Det ble bygget opp under, og gulvet skal nå 
være relativt rett igjen. 
Dalabu har fått ny dugnadsgruppe som ble 
etablert i 2017, men operative fra 2018. 

DUSEHESTEN
Dusehesten er helt lik Dalabu og er ideell for 
barnefamilier. Begge hyttene er romslige og 
fine, og fortjener mer besøk. 
Av dugnadsarbeid kan nevnes vanlig vask og 

bytte av sengetøy, vedhogst, innkjøpt forbruks-
varer, bl.a. 40 sekker ved. 
Hytteansvarlig: Åmund Tonna og nytilsatt 
hyttetilsyn er Veronica Sandberg

ULVELI
Ulveli er en svært enkel steinbu og er å regne 
som en nødbu da du må ha med det meste av 
utstyr. Likevel har hytta en utrolig sjarm og det 
bekreftes av alle de gode tilbakemeldingene i 
hytteboka. 

Ulveli har fått en ørliten standardheving i 2017. 
Takvinduet var sprukket, det ble byttet ut. Hytta 
ble også ryddet og vasket. Ovnen fikk ovnssverte 
og det ble plassert lys, fyrstikker og diverse 
annet nødvendig utstyr. Det ble også plassert 
4 nye madrasser på hytta. I tillegg ble utdoen 
tømt og fikk nytt sete av isopor. Det ble også lagt 
ut ved. 

MÅRBU
Mårbu kom skjevt ut med en svært krevende 
vintersesong. Det var mildt og lite snø på øst-
siden av Hardangervidda denne vinteren. 
Enkelte kvisteløyper måtte flyttes og det var 
vått å gå på ski. Dette førte til få besøkende og 
en svak start vi ikke klarte å hente inn igjen på 
sommeren. På Mårbu ble det ikke utført noen 
spesielle tiltak i 2017. 

RAUHELLEREN
Betjent
Den faste dugnadsgruppa på Rauhelleren 
hadde sin årlige dugnad. Ca. 9 personer deltok. 
Terrassen ved inngangen og mot bestyrerinn-
gangen ble bygget ferdig. Det ble også ryddet i 
boder i kjeller. 

Det er startet et stort energiprosjekt på Rauhell-
eren hvor målet er å erstatte aggregatet med 
solsceller, batteri til strøm, solfangere og ved til 
varme. Prosjekt utføres foreløpig hovedsakelig 
på dugnad. 

Rauhelleren selvbetjent
Den selvbetjente hytta er tilgjengelig når den 
betjente hytta er stengt, ellers inngår den som 
en del av det betjente anlegget. Utenom sesong 
er det ifølge protokollen få besøkende, men 
ved og mat går det jevnt av. Hytta fikk full over-
haling. Ny benkeplate på kjøkken inkl. oljing, 
ryddet i skapene og laget bedre system. Hengt 
opp brannteppe og håndkletørker. Malt bran-
nmurene bak ovnene, laget system for koster og 
vaskebøtter. Hengt opp flere kroker. Soverom-
mene har kroker, speil og “nattbord”. Stue har 
fått bilder på veggene. 
Nytt matskap i gangen, inn med hundebur og 
merking. Bedre info og system for betaling. 
Sovesal oppe har fått flere opphengskroker og 
lystette gardinger. Ellers satt inn div. utstyr. 
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DNT Drammen og Omegn er en medlems-
forening med formål å arbeide for et enkelt, 
aktivt og naturvennlig friluftsliv og for sikring av 
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 
Kontoret er lokalisert i Drammen, men forenin-
gen har virksomhet over det meste av Buskerud 
og østre del av Hardangervidda. 

Ved utgangen av 2017 hadde DNT Drammen 
og Omegn (DNTD) 11.342 medlemmer, en 
oppgang på 6,1% fra foregående årsskifte. 

Ved utløpet av 2017 var det 14 ansatte i DNT 
Drammen og Omegn, 10 kvinner og 4 menn. 
De utførte 12 årsverk hvorav 9,6 ble utført av 
fast ansatte og 2,4 av ansatte i prosjektstilling. 
Prosjektstillinger finansieres eksternt. I adminis-
trasjonen er det full likestilling. Styret fremhever 
spesielt at foreningen har en administrasjon 
som forener profesjonalitet, entusiasme og 
dugnadsånd på en flott måte. Det har ikke vært 
skader eller ulykker i 2017. Samlet sykefravær 
har vært på 111,5 dager, ca. 3%. 

Foreningen opplevde i 2017 et stort tap da val-
gt styrelder Jens Vig brått gikk bort i juni. Styret 
har siden blitt ledet av valgt nestleder. 

Foreningen flyttet i november 2017 sitt kontor 
og butikk til nabohuset, Nedre Storgate 10 i 
Drammen. Det har rettet på mye av tidligere 
trangboddhet og uhensiktsmessig fordeling 
av kontorer på to lokaler. Administrasjonen er 
som tidligere samlokalisert med Forum for 
Natur og Friluftsliv, avdeling Buskerud, men 
tilbyr også møtefasiliteter til andre foreninger i 
friluftslivsfamilien. På gateplan i samme bygg er 

Tursenteret flyttet inn, med inngang fra gågata i 
Drammen. Senteret markedsføres som Frilufts-
livets Hus. 

2017 var Kunnskapsåret i DNT. DNT Dram-
men og Omegn gjennomførte en rekke kurs på 
flere nivåer innenfor friluftsliv. Noen av de vik-
tigste var Ferskingkurs, kajakkurs, turlederkurs, 
kurs i kart og kompass og førstehjelp. Kursene 
hadde gledelig høy deltakelse. 
I 2017 gjennomførte foreningen 650 turer, 
kurs, arrangement eller andre aktiviteter. Under 
disse aktivitetene ble det registrert over 21 953 
deltagerdager. Styret fremhever at aktivitetsniv-
ået i foreningen aldri har vært så omfattende og 
med så god deltagelse, særlig i de større organ-
iserte arrangementene. 

Blant hyttene er flere store rehabiliterings- og 
utbyggingsprosjekter under planlegging. Det 
redegjøres nærmere for dette i den mer fyldige, 
generelle årsberetningen. I 2017 var den 
største begivenheten fullføring av ny ubetjent 
hytte på Høgevarde med offisiell åpning 26. 
mars. Innredning er utført som dugnadsarbeid. 
Det har gjennom hele 2017 blitt gjennomført 
normalt vedlikehold ved alle hyttene. Til alle 
hyttene er det tilknyttet en dugnadsgruppe. 
Eiksetra fikk nytt bestyrerpar i 2017. 

Besøkstallene på betjente hytter i 2017 var 
5718. Ubetjente og selvbetjente hytter hadde 
6010 besøk. Totalt var det 11728 overnatting-
er på våre hytter i 2017, en oppgang i forhold 
til 2016 med 1184 overnattinger. 

Dugnad er en meget viktig bærebjelke i forenin-
gens virksomhet. Også i 2017 er det lagt ned 
betydelig innsats med skilting og merking, 
turledelse, vedlikehold av hytter, tilrettelegging 
av aktiviteter og oppgaver i utvalg og grupper. 
I 2017 er det nedlagt over 26 342 dugnad-
stimer. Styret er opptatt av at dugnad for DNT 
Drammen og Omegn kan ha mange former, 
og det jobbes kontinuerlig med hvordan vi kan 
opprettholde et høyt dugnadsnivå. 

Foreningens aktivitet innebærer minimal be-
lastning på det ytre miljø. Styret er bevisst prob-
lemstillingen og har under planlegging mer 
miljøvennlig energibruk på betjente hytter. Ge-
nerelt legger styret til grunn at styrking av det 
enkle og attraktive friluftslivet er en god strategi 
for å forebygge miljøbelastning. 

Regnskapet for 2017 har en samlet in-
ntekt på kr 18.875.478,- og en utgift på kr 
18.231.992,-. Kontigentinntektene utgjør 
22% av samlede inntekter, en liten nedgang fra 

2016 da kontigentinntektene utgjorde 22,4% 
av samlede inntekter. Styret mener årsregnska-
pet med årsoverskuddet på kr 580.904,- gir et 
dekkende bilde av den økonomiske situasjonen, 
samt legger et godt grunnlag for fortsatt drift 
og utvikling. Foreningen drives økonomisk etter 
forsiktighetsprinsipper der det ikke settes i gang 
investeringer eller aktiviteter før finansieringen 
er avklart. Markeds-, kreditt- og likviditetsri-
sikoen er vurdert til å være liten på kort sikt. 

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

Det har vært en betydelig økning i aktivitetsniv-
ået de siste årene. Styret er opptatt av å fullføre 
de prosjektene vi har påtatt oss, men registrerer 
samtidig at foreningen er attraktiv som samar-
beidspart som mange vil ha med på nye pros-
jekter. 

STYRETS BERETNING
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Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2017 2016
Lønninger 5 516 362         4 629 449        
Arbeidsgiveravgift 817 242            697 276           
Pensjonskostnader 228 899            236 934           
Refunderte lønnsmidler -3 028 088        -2 023 961       
Andre lønnskostnader 158 553            149 818           
Sum lønnskostnader 3 692 968         3 689 516        

Antall årsverk 12,00                11,00               

Godtgjørelser til ledende personer: Daglig leder Styret
Lønn 717 945
Pensjonsforpliktelser
Andre godtgjørelser 24 845
Sum 742 790 0

Ingen ledende personer eller ansatte har lån i DNT Drammen og omegn.

Obligatorisk tjenestepensjon
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om OTP, og har pensjonsordning som
oppfyller kravene etter denne loven.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2016 utgjør kr 96,250,- inkl mva.
I tillegg kommer andre tjenester med kr. 67.625,- inkl mva.

Noter til årsregnskapet 2017
DNT Drammen og omegn, org.nr. 971 438 118

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
Regnskapet er aktivitetsbasert.

Anskaffede midler
Kontingenter inntektsføres i medlemsåret, som følger kalenderåret. Tilskudd inntektsføres i henhold til 
sammenstillingsprinsippet. Ubenyttede midler føres som utsatt inntekt. Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige 
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

Varelager
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Side 1 av 6
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Note 3 - Varige driftsmidler
Høgvarde

Rauhelleren Mårbu Høgevarde Nybygg 2013
Anskaffelseskost 01.01. 10 126 736 3 802 416 232 556 5 230 168
Tilgang 0 0 0 226 454
Avgang 0 0 55 000 0
Anskaffelseskost 31.12. 10 126 736 3 802 416 177 556 5 456 622

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 5 052 026 1 955 180 76 532 106 423

Balanseført verdi pr. 31.12. 5 074 710 1 847 236 101 024 5 350 199

Årets avskrivninger 0 0 2 200 106 423
Prosentsats for avskrivninger 0 % 0 % 2 % 2 %

Toveseter Ulveli Eiksetra Dalabu
Anskaffelseskost 01.01. 174 979 76 268 18 206 346 292
Tilgang 0 0 0 0
Avgang 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 174 979 76 268 18 206 346 292

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 68 698 76 267 18 205 259 519

Balanseført verdi pr. 31.12. 106 281 1 1 86 773

Årets avskrivninger 2 100 6 772 13 816 1 700
Prosentsats for avskrivninger 2 % 2 % 2 % 2 %

Dusehesten Svarvestolen Risdalstårnet
Anskaffelseskost 01.01. 301 217 41 620 204 144
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 301 217 41 620 204 144

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 223 617 10 305 204 143

Balanseført verdi pr. 31.12. 77 600 31 315 1

Årets avskrivninger 1 500 600 4 143
Prosentsats for avskrivninger 2 % 2 % 0 %

Inventar Inventar WW Transporter Yamaha
hytter Friluftslivets hus DN59519 Track, scooter

Anskaffelseskost 01.01. 362 784 57 500              236 560
Tilgang 32 150 450 795            0 111 394
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 394 934 508 295            236 560 111 394

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 194 213 35 182              216 000 13 000

Balanseført verdi pr. 31.12. 200 721 473 113            20 560 98 394

Årets avskrivninger 58 000 34 282              78 800 13 000
Prosentsats for avskrivninger 20 % 20 % 20 % 20 %
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SUM
Anskaffelseskost 01.01. 21 211 446
Tilgang 820 793
Avgang 55 000
Anskaffelseskost 31.12. 21 977 239

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 8 509 310

Balanseført verdi pr. 31.12. 13 467 929

Årets avskrivninger 323 335

Note 4 - Spesifikasjon av fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier

Fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen:
Foreningen har ikke fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen.

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 2017 2016
Gjeld 0 174 451

Pantstillelser o.l: Bokført gjeld Eiendeler stilt som sikkerhet: Balanseført
sikret ved pant verdi pant

Pantelån 963 385           Rauhelleren 5 074 710

Investeringstilskudd som er mottatt, men ikke opptjent:

Høgevarde, totale tilskudd 4 359 000        
Årets andel inntektsføres mot tilskudd anlegg -87 000            * frigis i takt med avskrivningen på nye Høgevarde
Sum nye Høgevarde 4 272 000        

Friluftslivets hus 350 000           
Årets andel inntektsføres mot tilskudd anlegg -18 000            * frigis i takt med avskrivningen på Friluftslivets hus
Sum Friluftslivets hus 332 000           

Total langsiktig gjeld 5 567 385        

Garantier
Foreningen har gitt garanti for husleie på Camp Killingen på kr 250 000.

Note 5 - Butikkregnskap

2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3 107 295 2 705 704 2 885 691 2 583 097
Varelager 1/1 1 740 788 1 332 885 1 175 988 1 095 392
Varekjøp 2 775 105 2 186 728 2 269 317 1 891 883
Varelager 31/12 2 240 043 1 740 788 1 332 885 1 175 988
Varekostnad 2 275 850 1 778 825 2 112 420 1 811 287
Dekningsbidrag 831 445 926 879 773 271 771 810
Driftskostnad 540 700 380 097 481 274 468 470
Driftsresultat 290 745 546 782 291 997 303 340

Driftskostnader inngår i sum kostnad lokaler, i denne summen er oppussing av lokalene inkludert, totalt kr. 188.310,-
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resterende beløp er husleie, strøm, vask osv.

Note 6 - Hytteregnskap

HØGEVARDE RAUHELLEREN RAUH. SIKR MÅRBU MÅRBU SIKR.
Driftsinntekter 81 746 594 865 33 118 426 553 43 892
Tilskudd
Kostnader 278 603 78 564 27 865 131 101 11 919
Dekningsbidrag -196 857 516 301 5 253 295 452 31 973
Driftskost 17 500 94 329 6 559 49 833 891
Resultat -214 357 421 972 -1 306 245 619 31 082

SVARVE-
ULVELI TOVESETER STOLEN EIKSETRA DALABU

Driftsinntekter 1 164 72 114 27 759 0 18 636
Tilskudd/anbud 0
Kostnader 9 394 17 331 3 123 9 084 26 076
Dekningsbidrag -8 230 54 783 24 636 -9 084 -7 440
Driftskost 3 288 11 942 6 486 1 354 7 536
Resultat -11 518 42 841 18 150 -10 438 -14 976

VESLE-
DUSEHESTEN KOBOLTKOIA BLEKTJERN KILLINGEN GOLIATEN

Driftsinntekter 22 453 10 746 62 500 105 427 95 969
Tilskudd 0 0
Kostnader 5 261 2 902 15 692 22 140 54 613
Dekningsbidrag 17 192 7 844 46 808 83 287 41 356
Driftskost 6 261 2 410 4 515 12 598 4 464
Resultat 10 931 5 434 42 293 70 689 36 892

NYE HØGEVARDE GARSJØKOIA HAMBORGSTR.
Driftsinntekter 284 363 59 481 18 337
Tilskudd 44 625 0
Kostnader 130 619 7 475 7 587
Dekningsbidrag 198 369 52 006 10 750
Driftskost 60 682 2 500 1 828
Resultat 137 687 49 506 8 922

Note 7 - Driftskostnad

Inntektsart: Kontingenter Kajakklubb Arrangement Hytteinntekter Butikk
Kostnader lokaler 311 575 27 302 94 037 146 753 230 411
Kontorkostnader 124 426 10 903 37 553 58 605 92 013
Honorar 36 480 3 197 11 010 17 182 26 977
Personalkostn. 822 092 72 037 248 117 387 207 607 939
Rep./vedlikeh,hytter 197 334 17 292 59 558 92 945 145 929
Øvrige kostnader 337 234 29 550 101 781 158 838 249 385
SUM 1 829 141 160 281 552 056 861 529 1 352 654
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% av inntekt 22,3 % 2,0 % 6,7 % 10,5 % 16,5 %

Inntektsart: Tilskudd, arrangem. Tilskudd, hytter Øvrige inntekter SUM
Kostnader lokaler 525 322 11 280 52 967 1 399 647
Kontorkostnader 209 784 4 505 21 152 558 941
Honorar 61 506 1 321 6 201 163 875
Personalkostn. 1 386 061 29 763 139 752 3 692 968
Rep./vedlikeh,hytter 332 708 7 144 33 546 886 455
Øvrige kostnader 568 582 12 209 57 328 1 514 907
SUM 3 083 963 66 222 310 946 8 216 793

% av inntekt 37,5 % 0,8 % 3,8 % 100 %
 

Aktivitetenes prosentvise andel av salgsinntekter er beregningsgrunnlaget for fordeling av kostnader. 
Eks. kontingenter står for 22,3% av salgsinntektene i 2017 og da også 22,3 % av kostnadene.

Note 8 - Skattekostnad

Foreningen driver ikke skattepliktig virksomhet.

Note 9 - Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 76.034-

Note 10 - Formålskapital
Annen

formålskapital Sum
Formålskapital 01.01. 12 994 054 12 994 054
Endringer i året 0 0
Aktivitetsresultat 580 904 580 904
Formålskapital 31.12. 13 574 959 13 574 959

Note 11 - Finanskostnader

Beløpet er i sin helhet knyttet til renter på pantelån. 

Note 12 - Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av: 2017 2016

Gavekort, tilgodelapper butikk 30 073 36 651
Nøkkeldepositum 244 506 215 691
Kontingenter, mottatt, ikke opptjent 2 434 328 2 369 891
Skyldig lønn og feriepenger 493 324 528 141
Tilskudd mottatt, ikke opptjent 1 936 704 5 671 319
Totalt 5 138 935 8 821 693
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Note 13 - Spesifikasjon av tilskudd

Tilskudd/prosjektmidler 2017
NAV, aktivisering og inkludering av flerkulturelle 700 000
Kulturdepartmentet, fattigdomsmidler 675 000
Integrering og mangfoldsdirektoratet, flyktninger i mottak 500 000
Buskerud Fylkeskommune, midler til ulike friluftsaktiviteter 464 081
DNT, Frifond, barn og ungdomsaktiviteter 435 000
Drammen Kommune, MØS midler 350 000
Buskerud fylkeskommune, Partnerskapsmidler 260 000
DNT Barnas turlag der du bor 230 000
Lier Kommune, aktivitetsmidler Eiksetra 200 000
DNT, Flerkulturelle 198 000
DNT, Aktiv i 100 150 000
DNT, Inkludering 132 000
DNT. Sammen om et bedre nærmiljø 120 000
Vestfold Fylkeskommune, Killingen leir 110 000
Øvrige tilskudd/prosjektmidler 2 712 473
Totale tilskudd 7 236 554
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i DNT Drammen & Omegn

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert DNT Drammen & Omegns årsregnskap som består av balanse per 31.
desember 2017, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik
det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmeldingen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med
lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik
intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke
fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende
bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Drammen, 8. mars 2018
BDO AS

Per Aage Hansen
Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet,
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller
overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
organisasjonens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det
at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner
er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
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DNTDS STRATEGI 

1. HENSIKTEN MED DOTS STRATEGI
DOTs strategi skal, med utgangspunkt i DNTs 
formål og verdigrunnlag, konkretisere forenin-
gens viktigste satsningsområder. Strategien er 
veiviser for styret, administrasjnen og medlem-
mene i DOT, både for utvikling og drift. 

Strategien skal inspirere og bevisstgjøre, og 
være et grunnlag for håndtering av aktiviteter, 
prosjekter/tiltak og DOTs engasjement som 
samfunnsaktør. DOTs strategi skal også bev-
isstgjøre foreningen slik at den er i stand til, 
fortløpende, å kunne utnytte muligheter og 
møte nye utfordringer. Strategien skal danne 
utgangspunkt for styrets behandling av årsbuds-
jett, regnskap og viktige enkeltsaker. 

DOTs strategi vedtas av styres som også har ans-
var for at strategien til enhver tid er oppdatert. 

2. DRAMMENS OG OPLANDS TURIST-
FORENING - EN DEL AV DNT
Drammen og Oplands Turistforening (DOT) er 
en del av forbundet Den Norske Turistforening 
(DNT). 

DNT/DOTs formål er å arbeide for et enkelt, 
aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

DNT/DOTs verdigrunnlag er beskrevet gjen-
nom akronymet STIEN: 
-Spennende: Vi skal gi utfordrende opplevelser 
som virker stimulerende i forhold til de behov 
hver enkelt har. 
-Troverdig: Vi skal fremstå som ærlige og orden-
tlige, og vår virksomhet skal skape tillit. I hele vår 
virksomhet skal vi ha trygghet og kvalitet i fokus. 
-Inkluderende: Vi skal ha et turtilbud der alle 

skal føle seg velkomne. Spesielt vil det være 
viktig å legge til rette for grupper som i dag ikke 
er kjent med tilbudet. 
-Enkelt: Vi skal bidra til å gjøre det lett for folk å 
bruke naturen og oppleve gleden ved friluftsliv-
et. Tilbudene skal ha en nøktern, kvalitetsmessig 
god standard med vekt på trivsel og atmosfære 
på hyttene, men være differensiert når det 
gjelder tilrettelegging. 
-Naturvennlig: Vår tilrettelegging skal være pre-
get av varsomhet i forhold til naturmiljøet med 
beskjeden ressursbruk, og vår drift skal være 
miljøvennlig. 

DNT/DOT skal være en høyt profilert samfunn-
saktør som bidrar aktivt til å sikre friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag, og utvikle menneskers 
kjennskap og holdninger til natur og friluftsliv. 

3. SATSNINGSOMRÅDER FOR DOT
Foreningen har identifisert følgende tre ut-
viklingsområder for de nærmeste årende: 

• Utvikle og konsentrere innsatsen om 
nærområdene for å gi økt lavterskeltilbud og 
nye aktiviteter

• Utvikle og vitalisere arrangementer og turer 
med høy kvalitet

• Styrke tilbudet med løypenett og hytter i et 
fåtall utvalgte områder

Dette ønsker DOT å gjøre gjennom
Friluftsliv for alle
Fokus på tilrettelegging for friluftslivet som ikke 
nødvendigvis er knyttet til bruk av DOTs hytte/
løyper, aktiviteter eller bare DNTs medlemmer. 
Økt fokus på det nære og hyppige friluftslivet 

som bruk av byområder/tettsteder, kombinas-
jon av friluftsliv og kulturopplevelser mv. 

Satsing på skolen
Kunnskap om friluftsliv er ikke lenger en natur-
olig del av barns oppvekst og opplæring. DOT 
vil ta initiativ for å integrere grunnleggende 
ferdigheter og aktiviteter knyttet til tur- og friluft-
sliv i det lokale utdanningstilbudet. Aktivt arbeid 
gjennom DNT Ung er et sentralt tiltak. 

Spennende aktiviteter
Tilrettelegging for bruk av sykkel, kano/kajakk, 
klatring og andre nye og spennende friluftsakti-
viteter. Det velges ut et lite antall profileringsar-
rangementer som gis spesiell prioritet. 

Redusere inaktivitet, fremme god helse
Mangel på fysisk aktivitet er en fremvoksende 
helsemessig utfordring i Norge. Ved å utvikle 
“lavterskeltilbud” ønsker DOT å motvirke denne 
utviklingen og samtidig fremme positive hold-
ninger til friluftsliv og kosthold. Nye initiativ fra 
DOT vil naturlig fokusere på aktiviteter i om-
råder nær byer og tettsteder. 

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

Infrastruktur for friluftsliv
Fremme en infrastruktur for friluftsliv som skal 
gi grunnlag for flest mulige brukergrupper. 
En viktig del er tilrettelegging av forbindels-
er/T-merkede løyper mellom by/tettsted (in-
kludert sentrum/knutepunkter) og skog/fjell/

sjø. Aktuelle satsninger er: 
-Styrking av hytte/løypenett langs aksen fra 
Drammen via Modum til Norefjell. Skape et 
helhetlig tilbud om “markahytter” i bynære 
områder. Være en foregangsforening når det 
gjelder neste generasjons friluftsliv i bynære 
områder bl.a. gjennom satsingen i Finnemarka. 
Aktuelle tema: merking av løyper til/fra bysen-
trum/knutepunkter mv. 

-Styrke attraktiviteten og tilretteleggingen i 
tilknytning til Mårbu og Rauhelleren og videre-
utvikling av rutetilbudet i området mot Solheim-
stulen, Vasstulan, Ulveli, Rauhelleren og Mårbu. 

Sikre natur og kultur som grunnlag for friluftsliv
Bidra til vern, tilrettelegging og en samfunnsut-
vikling som sikrer tilgang til naturbaserte op-
plevelser både i høyfjellet, marka, ved sjøen og 
i/ved byer og tettsteder. 

Prioritere saker av prinsipiell karakter, med stor 
synlighet og hvor DOT engasjerer seg og frem-
står med troverdighet og tyngde. 

Aktiv oppfølging i hele vårt område av DNT 
strategi ift. motorisert ferdsel. 

4. VIRKEMIDLER
De viktigste virkemidlene for DOT for å gjen-
nomføre strategien er: 
• Organisasjon og kompetanse
• DOT som samfunnsaktør
• Partnerskap og samarbeid 
• Kommunikasjon
• Økonomi og finans
• Driftssystemer
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Organisasjon og kompetanse
Foreningen opplever en stor tilvekst av medle-
mmer og mange opplever DOT/DNT for første 
gang. For å møte et stort antall medlemmer og 
økt aktivitetsnivå, må foreningen ha fokus på 
både kompetanse og kapasitet. 

Et sentralt kompetanseområde både for ad-
ministrasjon og styre er prosjektorganisering 
og -styring. Utvikling av den prosjektbaserte 
arbeidsformen skal også bidra til en styrking 
av kvalitet og erfaringsoverføring knyttet til 
arrangementer. Det er i denne sammenheng 
viktig å skille mellom utviklingsarbeid og drift 
og å vurdere ressursbruken med tanke på arbe-
idsmiljøet. 

DOT er bygget på en stor grad av dugnad hvor 
foreningen har gleden av både deltakelse, 
engasjement og kompetanse fra mange menne-
sker. 

DOT ønsker å opprettholde fokuset på dugnad 
og dette krever: 

• Videreutvikling av turlederkorpset (kvantitet, 
kvalitet og mangfold). 

• Engasjerte og godt kvalifiserte bestyrere og 
at det er personer/grupper som tar drifts-
ansvar for hver enkelt av DOTs hytter, løyper 
mv. 

• At flere kan være prosjektledere for ulike 
satsninger. 

• At enkeltmedlemmer og andre trekkes inn 
som støttespillere for spesielle satsninger. 

• En administrasjon med god kompetanse i 
å yte service til medlemmer og kunder, og 
i å tilrettelegge for aktiviteter, dugnader og 
utviklingsarbeid. 

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

DOT som samfunnsaktør
Foreningen vil ta en aktiv rolle som samfunnsak-
tør for å styrke friluftslivet i DOTs interesseom-
råde. 

Partnerskap og samarbeid
Samarbeid er et sentralt virkemiddel for å nå 
foreningens mål. DOT vil søke samarbeid gjen-
nom målrettede partnerskap og allianser med 
andre turistforeninger/DNT, kommuner og 

fylkeskommuner (helse-, plan-, skole/barne-
hager, friluftsforvaltningene mv.), næringslivet 
(finansieringskilde og brukere), statlige (eide) 
aktører, grunneiere, naturbrukerorganisasjoner, 
organisasjoner med tilgrensende formål, stif-
telser mv. 

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

og synlighet i media. 
• Evne til fornyelse og innovasjon. 
• Lokal og regional turekspertise og med god 

service. 
• Sterk identitetsfølelse, stolthet og hvor det er 

motiverende å delta. 
• En aktiv samfunnsrolle innen friluftsliv, folke-

helse og naturbruk. 

DOT skal derfor
• Aktivt utnytte nye kommunikasjonskanaler/

medier
• Videreutvikle og tydeliggjøre DOTs visuelle 

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

Økonomi & finans
 DOT skal forvalte sine finansielle ressurser 
slik at økonomiske forpliktelser er innenfor 
forsvarlige rammer med lavest mulig kostnad 
og slik at DOT har optimal handlefrihet mht. 
investeringer. DOT skal arbeide for å ha finan-
sielle hovedsamarbeidspartnere som også kan 
bidra til DOTs økonomiske handlefrihet er størst 
mulig. 

Driftssystemer
DOT har nødvendigvis driftssystemer innen 
helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, beredskap mv. 
som gjør at: 
• Utfordringer/problemer kan håndteres 

tilfredsstillende 
• Formelle forhold sikres
• Styrets kontrollfunksjon ivaretas
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