
 

 

Årsmelding 2021 for DNT Valdres 

 

Styrets sammensetning 

Gjeldende fra årsmøtet 22. mars 2021 

Leder: Merethe Lundene 

Nestleder: Trond Vatn 

Styremedlem/sekretær/kremtoppjakten: Nina Horn Steindebakken 

Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen  

Styremedlem/redaktør/kremtoppjakten: Tor Harald Skogheim  

Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle  

Styremedlem/turkoordinator: Torkjell Haugen  

Styremedlem: Guri Oline Iversen 

 

Vara: Svein Helge Skinnes  

Vara: Mads Wangensten  

 

Styremøter 

7 styremøter ble avholdt i 2021, de fleste er gjennomført via Teams: 11. januar, 8. februar, 15. mars, 
26. april, 31. mai, 23. August og 20. september. 

 

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. 
Det siste året hadde vi en nedgang på 83 medlemmer, mot 74 i nedgang året før. I stor grad har nok 
nedgangen det siste året – som året før -  noe sammenheng med covid-19 –pandemien. Nedgangen 
synes imidlertid å ha vært betydelig større hos oss enn for de fleste andre DNT-foreningene. På to år 
har vi hatt en nedgang på over 15 %, mens tilsvarende nedgang på landsbasis har vært ca. 3 %. 

 

 

 



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

 

Bryter man ned tallene etter alder, framkommer det en meget stor forskjell når man ser på 
aldersgruppene over og under 50 år: Mens vi har mistet i underkant av 5 % av alle medlemmer over 
50 år i løpet av de siste to årene, har det vært en nedgang i medlemmer under 50 år på over 28%! 

Gjennomsnittlig alder øker således betydelig og er nå på 55 år, mens den er 43,6 år for DNT totalt. 
Kvinneandelen øker også fortsatt og er nå på 56 % mot 50,7 % for DNT totalt. Som en liten kuriositet 
kan det nevnes at eneste kombinasjon av alder og kjønn i DNT Valdres som har økt de siste to årene 
er Kvinner 70-79. Denne gruppa har faktisk økt fra 52 til 62. For både menn og kvinner er det for 
øvrig gruppa 60-69 som har flest medlemmer. 

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 
2021 

25 299   85 
 

184   87   97 
 

  75   852 
 

Endring 2019-
2021 antall 

0 - 64 
 

- 15 - 11 
 

- 23 - 29 -17 
 

- 157 
 

Endring 2019-
2021 i % 

0 % - 18 % - 15 % - 5 % - 21 % - 23 % - 19 % - 15,6 % 

Medlems-% av 
befolkn. 2021 
 

2,0 % 4,7 % 2,9 % 5,7 % 4,1 % 6,2 %    - 4,9 % 

 

Målt i % har nedgangen på disse to årene vært stor, dvs. 15 % eller høyere i alle kommunene unntatt 
i Øystre Slidre og Etnedal.  
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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 fortsatt ikke er det. For DNT Valdres totalt er medlemsandelen 4,9 %, dvs. at vi ligger en del i 
underkant av landsgjennomsnittet på 5,7 %, men omtrent på samme nivå som for Innlandet totalt.  

I motsetning til en del andre medlemsforeninger har DNT Valdres ikke prioritert aktiv 
medlemsverving.  Vi er imidlertid i gang med omfattende tiltak for å styrke tiltak for barn og unge.  
Forhåpentligvis vil dette også gi flere medlemmer og en annen aldersprofil. 

 

Eksterne møter mv.  

Styret har i 2021 vært representert ved følgende møter, konferanser mv. (digitale møter med dato i 
kursiv): 

Utenfor Valdres 

• Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)   

o Styremøter 8. mars, 5. mai, 7. oktober (Lillehammer), 9. desember 

o Årsmøte FNF Innlandet 23. mars 

o Møte med Innlandet fylkeskommune 27. mai  

o Regionsamling Østlandet i Asker 25-26.november 

• DNT Landsmøte 4. juni 

• DNT ledersamling 23. - 24. oktober 

• Langsua Nasjonalparkstyre 

o Møte med nasjonalparkforvalter på Lenningen 23. juni 

o 10–årsjubileum for Langsua på Kittilbu 11. november 

• DNT Innlandet (regionmøte) 9. februar 

• Nettverkssamling for Historiske vandreruter 18.-19. Nov, Sæteren gård i Bærum 

 

I Valdres 

• Fjellgrensenettverket i Valdres: 14. april 

• Nord-Aurdal Utvikling: 21. januar, 23. februar, 4. mai, 8. juni, 26. oktober 

• Valdres Friluftsråd: 7. februar, 23. mars, 21. september 

• Arbeidsgruppe for Nord-Aurdal kommunes Dagsturhytteprosjekt  

o Møte Rådhuset 25. oktober  

o Befaringer 26.oktober og 8. november 

• Øystre Slidre kommune, oppstartmøte kommuneplanens samfunnsdel Heggenes 6. 

desember 

• Samarbeidsmøter Valdres Natur- og kulturpark 13. september, 8. desember 

 

 

 



 

 

Årsmøte for 2021 

Digitalt årsmøte ble avholdt 22. mars 2021 på Teams. Det ble ikke lagt opp til foredrag på årsmøtet 

fordi møtet var på Teams. 

 

Høstmøte (medlemsmøte) 

Høstmøtet ble avholdt 22. november, ved Valdres vgs. skule. Ingvild Sæbu Vatn fortalte om skituren 
Spitsbergen på langs. 615 krevende kilometer på 30 dager. Tor Harald Skogheim gav et historisk 
tilbakeblikk i anledning 10-årsjubileet til DNT Valdres.  

 

Høstmøte for seniorgruppa 

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

 

Turledersamling   

Årets turledersamling ble lagt til Gomobu, og samtidig hadde vi festmiddag for alle frivillige på 

kvelden for å feire at vi er 10 år som DNT- forening 

Også i år var året preget av noen avlyste turer grunnet Corona, men vi gjennomførte likevel de fleste 

som sto på programmet. Flinke turledere har gjort det de kan for at turene ble gjennomført under 

trygge og smittevernsikre forhold. 

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 fortsetter også 

neste år, og er et kjærkomment tilbud for en felles kveldstur midt i uken. Vi planlegger også 

fellesturer til flere av årets Kremtopper. 

 

Tinderangler (medlemsblad) 

Som vanlig: 2 utgaver, hver på 64 sider. En tidlig i mars 2021 og en i oktober 2021. 

 

Infrastruktur, stimerking og dugnad 

På de rutene vi overtok fra DNT Oslo og omegn manglet det mye vedlikehold, men rutene er nå i stor 

grad oppdatert, bortsett fra strekningen Juvike til Vangsjøen. Denne strekningen har vi benyttet til 

praksisfelt i forbindelse med det årlige merkekurset og det samme er planlagt sommeren 2022.  

 

 



 

De rode ansvarlige gjør en utmerket jobb på disse rutene, men dersom noen kan komme til å trekke 

seg, hadde det vært fint å ha flere i reserve. 

På ruta Lenningen til Svarthamer har det kommet forespørsel om å lage en bru over Røssjøelva, men 

etter befaring og samtale med kjentfolk er det besluttet å ikke lage bru grunnet vårlig isgang. 

Løsningen blir å legge flere vadesteiner. 

Det har også i år vært noe arbeid på Stølsruta. Det ble i sommer lagt 68 m med gangbaner mellom 

Gauklie og Tyrisholt. Vi søkte Sparebankstiftelsen Hallingdal om støtte til utgifter og fikk dekket 

nesten hele beløpet. Arbeidet ble utført på dugnad. 

I tillegg er det befart et område mellom Hermanstølen og Gauklie hvor det også er noen bløte 

partier. Her planlegger vi å legge ut kraftige gangbaner til sommeren. Prosjektorganisasjonen er i 

gang med å innhente nødvendige tillatelser og prosjektering både av materialer og kostnader. 

I 2021 hadde vi befaring på et innkommet forslag om å vurdere universell tilpasning på en parsell av 

Stølsruta mellom Revulen og Flyi, slik at det blir mulig å bruke håndsykkel for funksjonshemmede, og 

gjennom eksisterende infrastruktur få til en rundtur. Vi tok kontakt med DNT sentralt og fikk mange 

gode råd der. Dette resulterte at vi sendte en skriftlig forespørsel til Innlandet Fylkeskommune ved 

Kultur – Arkeologi og svaret var: Fylkeskommunen vil ikke kunne anbefale at det gis tillatelse til 

inngrep på den omsøkte strekningen. Vi planlegger å prøve å få til et møte med Fylkeskommunen, 

sammen med blant annet representanter fra Beitostølen Helsesportsenter, for å få en bedre 

begrunnelse. 

I løpet av sommeren 2021 ble Stølsruta lagt om i Vang og ender nå på Ellingbø gard i Vang. Årsaken 

var Sørre Hemsing har lagt ned som overnattingssted. 

Det mangler fortsatt skriftlige avtaler med en del grunneiere langs Stølsruta, dette må vi fortsette 

jobben med i 2022. 

Stølsruta er kommet i vedlikeholdsfasen, og det er på plass rode ansvarlige. 

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

frivillige på. 

 

Forum for natur og friluftsliv Innlandet (FNF)  

Ved årsmøtet 23. mars ble vår forenings nestleder gjenvalgt som styreleder i FNF Innlandet. Han var 
valgt inn i styret som representant for DNT Valdres og med støtte fra DNT-forum Innlandet. Samtidig 
har han hatt som oppgave å ivareta fellesskapet i FNF og balansere de til dels sprikende syn som 
hersker mellom enkelte av de deltakende foreningene i forumet. Samlet sett har da DNT Valdres for 
en periode tatt sin del av ansvaret for at viktig samarbeid med andre foreninger om natur og 
friluftsliv blir videreført. 

En vesentlig problemstilling har vært å få vedtatt et styringsdokument om saksgangen for 
fellesuttalelser. Det er i dokumentet lagt opp til en standard tidsplan på 2 uker fra en sak sendes ut 
til foreningene til en uttalelse skal sendes inn. Innenfor denne tidsrammen skal den enkelte forening 
få tilstrekkelig med tid til å gi innspill og seinere vurdere utkast til uttalelse før man bestemmer seg. 

 



 

 Alternativt kan man delta som underskriver («grønt lys»), avstå fra å underskrive, men uten å 
blokkere at det avgis en fellesuttalelse («gult lys») eller gi beskjed om at man ønsker at ingen 
fellesuttalelse skal avgis («rødt lys»).  «Rødt lys» innebærer selvsagt ikke at man kan nekte at det 
sendes uttalelser i regi av andre enkeltforeninger eller eventuelt en gruppe/grupper av 
enkeltforeninger. Slike uttalelser bør imidlertid ikke inneholde kritikk av andre foreninger i FNF-
samarbeidet. 

Poenget er at saksbehandlingen må være forsvarlig og at fellesuttalelser skal være basert på 
konsensus foreningene imellom. Det innebærer at antall fellesuttalelser blir begrenset og uttalelsene 
antakelig noe mindre spissformulerte, men samtidig at fellesuttalelsene vil stå sterkere i forhold til å 
oppnå det som er felles mål for de som deltar i FNF-samarbeidet. 

 

I stedet for et større antall resolusjoner og uttalelser har man gitt koordinator Morten Aas et 
spillerom til å skrive kronikker og innlegg, samt bli intervjuet i radio og på TV om aktuelle , mer 
generelle temaer, bl.a. om «Politikerne danser med hyttemarkedet», «De ser ikke skogen for bare 
tømmer» og om behovet for en god prosess med bred deltaking når det gjelder villreinforvaltningen. 
Dette har delvis skjedd i samråd med styreleder, men med en moderat og konstruktiv tilnærming – 
innenfor det som må anses som konsensus mellom foreningene i FNF-samarbeidet. 

Av noen saker som har vært oppe i FNF det siste året – uten at det ble fellesuttalelser, kan nevnes: 

- Rullering av Forvaltningsplaner for de store verneområdene i Rondane og Hemmeldalen  
- Vindkraft på svensk side av grensen mot Finnskogen (DNT Finnskogen og Omegn)  
- Nei til dispensasjon fra fartsgrense for båt på Gudbrandsdalslågen 
- Utredning av mulig vasskrafttiltak i Vinstra 

Det ble imidlertid en fellesuttalelse om «Tiltaksplan for skog- og tresektor i Innlandet». En god nyhet 
helt mot slutten av 2021 er at det er utviklet en «Høringsradar», et verktøy som til enhver tid skal gi 
en oversikt over alle høringssaker med relevans for natur, miljø og friluftsliv. Det vil gjøre det mulig å 
få oversikt over aktuelle saker langt tidligere enn før. Problemet har ofte vært at man først får høre 
om en sak for seint til å få en forsvarlig saksbehandling – og av og til først etter at fristen er ute.  

 

Friluftslivspolitikk i 2021 i Valdres 

Som i 2020 har det vært en del arbeid med overordnede kommuneplaner, både når det gjelder 
samfunnsdel, arealdel av kommuneplanen og sektorplaner. For Øystre Slidre har vi uttalt oss både 
om Samfunnsdelen 2020 – 2032 og planprogram for Arealdelen 2023 – 2035. Sistnevnte uttalelse ble 
sendt 5. januar 2022, men alt arbeid med denne ble gjort i 2021.  

Vårt utgangspunkt er at man bør vurdere å sette målsettinger om å oppnå både klimanøytralitet og 
arealnøytralitet innen en rimelig tidshorisont. Dette innebærer en nedtrapping av utslipp og 
nedbygging av naturarealer over en tidsperiode. Da trenger man bl.a. et arealregnskap slik en rekke 
norske kommuner allerede har innført – og ikke minst en plan for hvordan man skal komme seg ned 
i retning av de mål man setter seg.  

 

 



 

Med dette utgangspunktet kommer spørsmålene om hytteutbygging og fjellgrenser i fokus. Vår 
oppfatning er at utbygging av nye hyttefelt ikke bør finne sted lengre innover mot fjell og 
friluftsområder enn hvor det allerede er utbygd. Helt konkret har vi foreslått at enkelte områder 
innover i fjellet som tidligere er regulert til «Framtidig hyttebebyggelse» omreguleres til LNF-
områder (område for landbruk, natur og friluftsliv). Man bør heller basere seg på utbygging av 
allerede regulerte tomter i eksisterende hytteområder, fortetting i slike områder eller i godt 
planlagte felt lengre ned i terrenget der man i minst mulig grad kommer i konflikt med natur og 
friluftsliv. Vi har også synspunkter på selve utformingen av ny hyttebebyggelse. Man bør ikke 
fortsette med å legge hovedvekt på store og luksuriøse «hyttepalasser», men se til at det gis 
bestemmelser for størrelse, plassering i terreng osv. som innebærer mer begrensede inngrep i 
naturen. Lysforurensning er også et tema som kommunene må ta tak i. 

Avisa Valdres har i 2021 hatt en meget god artikkelserie med tittel «Hytteparadokset». Vi håper at 
kommuneadministrasjon/planleggere og ikke minst lokalpolitikerne i Valdres vurderer og tar lærdom 
av det som her er kommet fram. DNT Valdres deltar i Nettverket for fjellgrenser i Valdres for å slutte 
opp om en utvikling i retning av en mer klima-, natur- og friluftslivsvennlig hyttepolitikk. 

DNT Valdres har også avgitt uttalelser til Sør-Aurdal kommunes sektorplan for idrett og fysisk 
aktivitet 2022-2025. Vi hadde ønsket et enda sterkere fokus på friluftslivets rolle. Samtidig tilbyr vi 
oss å bidra i samarbeid om bl.a. etableringen av «Skauleis til fjells». 

Vi engasjerer oss sjelden i mer spesifikke reguleringsplaner, men når det gjelder «Detaljregulering 
Bygdin – høyring og offentleg ettersyn» fant vi grunn til å se nærmere på saken. Vi har forståelse for 
at hotellet må ha et grunnlag for å kunne drive økonomisk forsvarlig, men vi ønsker samtidig å unngå 
bebyggelse som kan gi grunnlag for framtidig omregulering til private hytter og dermed kanskje gi 
presedens for utvikling av hyttefelt slik vi har ved Eidsbugarden.  

På slutten av 2021 sendte vi inn et «uformelt innspill ved oppstart av utvalgsarbeid om revidering av 
motorferdselloven» til DNT sentralt. Innspillet gikk inn i en del av de konkrete avveininger vi kan 
komme til å stå overfor. Ved inngangen til 2022 hadde avisa Valdres en artikkel der snøskutermiljøet 
har presset på og fått kommunen til å sette i gang en «snøscooterutgreiing i Vang», bl.a. for å få 
klarlagt hvilket handlingsrom man kan ha/oppnå. Arbeidsgruppa som skal nedsettes er i 
utgangspunktet forutsatt å bestå av representanter for snøskutermiljøet pluss en fra 
administrasjonen og to politikere fra Hovedutvalget. Vi har skrevet en mail til kommunedirektøren 
og til representantene i Hovedutvalget der vi oppfordrer til en vurdering av om arbeidsgruppa er 
balansert i forhold til hva en liberalisering vil kunne innebære også for andre, bl.a. når det gjelder 
friluftsliv. Vi har oppfordret til at man allerede fra start får en dialog der alle berørte parter kommer 
til orde. Vi har også pekt på at det er eksempler på at de aktuelle problemstillingene har skapt splid i 
en del andre lokalsamfunn i Norge – og at man bør prøve å unngå dette i Vang. Vi får se hva som vil 
skje i 2022. 

Heimeside/Facebook 

Facebook sida vår hadde ved utgangen av 2021 ca. 4300 følgere, 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. I tillegg har vi en Instagramkonto med ca. 630 følgere ved 
utgangen av 2021. Denne siden vil det jobbes mer med for å få bredere flate på digitale media. DNT 
ung har en Facebook side med 265 følgere. 

 



 

 

 

 

Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2021  

Årets aktivitetsprogram hadde åttitre ulike turer og aktiviteter planlagt i 2021, som er det nivået det 
har ligget på også foregående år. Også i år har vi måtte avlyse noen aktiviteter grunnet Covid og 
smittevernsituasjonen. Likevel har vi gjennomført svært mange aktiviteter på en sikker og forsvarlig 
måte. Så langt vi har bragt i erfaring har det ikke vært smittetilfeller knyttet til våre aktiviteter, så der 
har alle gjort en god innsats. Spesielt vil vi trekke frem det ansvarsbevisste og løsningsorienterte 
turlederkorpset vi har! Dette har medført at vi har hatt en tilnærmet normal deltagelse på de turene 
vi har gjennomført. Vær og ingen påmelding har også medført avlysninger. Totalt ble nesten seksti 
aktiviteter gjennomført.  

  

Aktivitetsoversikt for hovedlaget 

Det var planlagt førtitre aktiviteter, fjorten ble avlyst. 

Dato Turmål  Deltagere 

5.-7.feb Skredkurs Alpint  6 

28.feb Skitur til Skardåsen  Avlyst 

Mar/apr Randonee i nærområdet  Avlyst 

06.mar Rundtur på ski i Danebuløypa - Javnlie  Avlyst 

14.mar Trugetur til Grønsenn i Vestre Slidre  7 

19.-21.mar Vintervakre Fondsbu på ski og truger  Avlyst 

28.mar Skitur til Gråkampen i Vestre Slidre  Avlyst 

23.-25.apr Vårskitur med yoga på Bessheim Fjellstue  Avlyst 

19.mai Onsdagssnerten: Fløafjorden ved Leira  10 

26.mai Onsdagssnerten: Bagnsbergatn i Bagn  12 

02.jun Onsdagssnerten: Himalaya i Etnedal - Kremtopp  14 

09.jun Onsdagssnerten: Langs elva Vinda i Øystre Slidre  15 

10.jun Yogatur til Skongenes fyr utenfor Måløy  8 

16.jun Onsdagssnerten: Over Grønsennknippa  8 

19.-20.jun Lyst til å merke og skilte stier? Bli med på merke-/vardekurs.  4 

19.-20.jun Grunnkurs kajakk inkludert padletur  10 

20.jun Dagstur til Gilafjellet, Kruk vestre utsiktspunkt - Kremtopp  4 

25.jun Åpning av tursti til Tverrvassætra under Fønhusdagene  Avlyst 

25.jun Natt-tur til Kvithovd  6 

30.jun Onsdagssnerten: Kongevegen over Tonsåsen  6 

03.jul Dagstur til Nystølvarden  i Gol  8 

05.jul Dagstur til Rabalsmellin - Kremtopp  7 

07.jul Onsdagssnerten: Kultursti i Høre  7 

14.jul Onsdagssnerten: Knausene på Beitostølen  9 



16.-18.jul Yoga og fotturer på Hardangervidda  14 

21.jul Onsdagssnerten: Kyrkjevegen Ulnes - Fodnes  4 

24.jul Tur Øystre Fagerdalshøe på Valdresflye - Kremtopp  Avlyst 

28.jul Onsdagssnerten: Køltjern i Nord-Aurdal   Avlyst 

Aug/Sep Grunnleggende turlederkurs DNT Ung  Avlyst 

01.aug Dagstur til Horntind ved Tyin - Kremtopp  6 

04.aug Onsdagssnerten: Kongevegen Varpe bru - Øye  6 

08.aug Kjerringkjeften og Storehødn i Hemsedal - dagstur  Avlyst 

11.aug Onsdagssnerten: Til Flagget og Storberg i Skammestein  8 

14.aug Tur til Bitihorn fra Båtskaret   Avlyst 

15.aug Dagstur til Spåtind - Kremtopp  6 

19.-22.aug Yoga og fotturer i Rondane  16 

3.-5.sep Yoga og tur i villmarksparadiset Vassfaret  6 

05.sep Kom Deg Ut-dagen, Dagstur til Svarthamartinden  9 

25.-26.sep Turledersamling 25 

Nov Båltur i nærområdet - kveld  Avlyst 

12.nov Frisk og full av energi med yoga på Nøsen  12 

Des Båltur i nærområdet - kveld  Avlyst 

04.des Førjulskitur på Valdresflye  7 

 

 

 

Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag  

Det var planlagt tretten aktiviteter, åtte ble avlyst.  

Dato Turmål  Deltagere 

21.feb Familieskitur til Skardåsen  11 

14.mar Akedag i Aurdal  Avlyst 

20.mai Trilletur  10 

23.mai Tur til Kvitmøsaknatten ved Leira  Avlyst 

4.-6.jun Hytte til hytte-tur på Vardalsåsen  Avlyst 

13.jun Familiefottur til Skardåsen  Avlyst 

15.jun Trilletur  Avlyst 

18.jun Taco i det fri, Leira  Avlyst 

22.jun Flåteferd på Begna under Fønhusdagene  10 

21.-22.aug Miniekspedisjon Synshorn  9 

25.aug Mat på bål og blåbærtur i Aurdal  17 

05.sep Kom Deg Ut-dagen, Tur til Smørlifjellet  Avlyst 

12.sep Tur til lekeskogen, Aurdalsåsen  Avlyst 

   
 

 



 

 

 

 

Aktivitetsoversikt for Seniorgruppa 

Det var planlagt tjue aktiviteter, en ble avlyst 

Dato Turmål  Deltagere 

27.jan Fottur i måneskinn  12 

23.feb Skitur mot Valtjednstølan, Synet og Gomobu   9 

02.mar Beitostølen, skitur  6 

23.mar Skitur til Skardåsen  7 

17.apr Vestover på Valdresflye  7 

11.mai Kulturhistorisk sykkeltur på Valdresbanevegen Fagernes – Aurdal  11 

18.mai Kveldstur med krigshistorie til Bagnsbergatn  15 

01.jun Dagstur i Lærdal på Kongevegen over Filefjell  20 

29.jun Dagstur til Nylen i Nord-Torpa  Avlyst 

20.jul Dagstur i området ved Mellene  8 

27.jul Sykkeltur på Stølsvidda  6 

03.aug Dagstur til Raudhorn - Kremtopp  11 

9.-10.aug 2 dagerstur fra Gjendebu til Fondsbu  8 

18.-20.au Liomseter (Langsua) - 3 dagers tur  13 

24.aug Fottur Heimdalen – Sjodalen  6 

31.aug Dagstur med sykkel og til fots i Langsua nasjonalpark  5 

07.sep Tur i Sør-Aurdal til Ølnesseterfjellet  6 

22.sep Sykkeltur Juvikåsen – Tansberghøgde  5 

15.okt Rundtur Fagernes - høstfargetur 7 

 

Aktivitetsoversikt for DNT Ung 

DNT Ung har hatt liten aktivitet i år, men der er styret i prosess med å øke aktiviteten neste år. Det 
har vært aktivitet som Flåteferd på Begna, og det var planlagt et turlederkurs tilrettelagt for DNT 
Ung. Turlederkurset måtte dessverre avlyses da få hadde meldt seg på.  

Vang Turlag 

Det var planlagt syv aktiviteter, en ble avlyst 

Dato Turmål  Deltagere 

07.feb Kom Deg Ut-dagen  Avlyst 

07.mar Årsmøte Åsvang kl 14:00  7 

3.-4.jul Telttur i Hestebøtn. Barnevennlig  13 

7.-8.aug Jubileumstur i Vang  12 

05.sep Kom Deg Ut-dagen, Øyre fra Bøastølane, barnevennlig  3 



11.sep Jubileumstur Barnas Turlag 23 

30.okt Skumringstur til Laglim. Sjå opp for nøkken…. Barnevennlig 60 

 

 

 

Kremtoppjakten 2021 

Toppene som var med dette året: Himalaya, Spåtind, Binnhovdknatten, Falken, Kristiansmokollen, 

Sæterknatten, Syndisfjellet, Kruk-knappen på Gilafjellet, Horntind, Raudhorn, Rabalsmellin, Øystre 

Fagerdalshøe. 

Som i 2020 ble kasser med bøker droppet, dette grunnet fare for koronasmitte.  På hver topp ble det 

satt opp nylagede treskilt med DNT SjekkUT. Data for alle toppene var på forhånd lagt inn i appen 

med samme navn, besøkene ble derfor automatisk registrert. Et alternativ var å ta bilde fra skiltet på 

toppene, og sende dette i mail til DNT Valdres. 

To skilt forsvant i løpet av sommeren, uvisst av hvilken grunn. Det er bare trist at noen gjør slikt. 

Total deltagelse/toppregistreringer i Kremtoppjakten er langt vanskeligere å ha oversikt på nå enn 

tidligere, da det var bøker på alle topper. Spesielt fordi langt fra alle har tatt i bruk appen. 

Antallet deltaker som fullførte Kremtoppjakten 2021 var noe lavere enn tidligere år. Rundt 90 barn 
og voksne kunne hente seg et flott krus med Raudhorn som motiv.  

Også dette året bidro Valdres Sport/Sport 1 på Leira med seks fine uttrekkspremier - tusen takk for 
dette! Og tusen takk til turistkontoret på Fagernes, som igjen stod for utlevering av krus til vinnerne. 

 

Kurs 2021 

Kurs og utdanning er et viktig tiltak for kompetanseheving. Vi har gjennom samarbeid med flere 
DNT-foreninger i Innlandet fått tre nye turledere som har gått sommerturlederkurs, og en turleder 
har tatt flere kurs for kompetanseheving på skred og ferdsel i bratt terreng vinterstid. Vi 
gjennomførte også skredkurs alpint med instruktør fra Berntsen fjell, som ble meget godt mottatt fra 
flere av våre medlemmer.  

Sti og merkekurset ble i år gjennomført som et hybrid-kurs, hvor teoridelen ble tatt med digital 
undervisning via Teams, og selve praksisen ble tatt på ruta mellom Juvike og Vangsjøen. 

I juni gjennomførte vi grunnkurs i kajakk med eksterne instruktører, et kurs som også ga våttkort til 
deltagerne. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Årsregnskap 2021 

Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2021 gir etter styrets oppfatning 

fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2021 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det har ikke 

inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette.  

Årsregnskapet viser et overskudd fra driften på kr 32 173. Total egenkapital ved utgangen av året var 

på kr 977 962 – en økning på kr 42 694 fra et år tidligere. Differansen skyldes at direkte innbetalt 

bidrag til -og renter av - hyttefond ikke anses som del av ordinær drift. Av total egenkapital er kr 595 

650 til fri disposisjon og kr 382 312 avsatt på hyttefond. Etter de regler som ble vedtatt i årsmøtet 

for to år siden blir det ingen avsetning til hyttefond for 2021.  

 

Samlet beløp på bankkonto pr. 31/12 var kr 1 185 817. Beløpet på bankkonto er høyere enn total 

egenkapital fordi vi – som vanlig – får overført vår andel av innbetalt medlemskontingent for 2022 

før årsskiftet. 

Budsjettet var satt opp med et underskudd på kr 45 000. Budsjettet er som tidligere satt opp ut fra 

de rammer styret setter for hvert av de enkelte formål/poster. Etter at vi i flere år har hatt større 

overskudd enn ønsket, er vi nå innenfor et ønsket nivå – med en godt forsvarlig margin.  På to poster 

er det brukt en del mer enn budsjettert, men merforbruket på disse postene  har karakter av 

investering for framtiden: Det er brukt mer enn dobbelt så mye på kurs og det er kjøpt inn 6 kajakker 

på tilbud (halv pris). 

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. 


