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 DET ER MYE MAN KAN SI  
 OM ÅRET 2020: 

Det var året da mange innbyggere i Norge 
økte sin bruk av naturen og ble mer bevisste på 
verdien av å ha lett tilgjengelige turmuligheter 
i sitt nærmiljø.

Det var året da mange fant stor glede i å dele 
gode naturopplevelser med familie eller 
venner.

Det var året da vi ble styrket i troen på at de 
friluftsaktivitetene vi tilrettelegger og tilbyr, er 
av stor betydning for folkehelsa – både fysisk 
og psykisk.

Det var det året frivillige i Bærum ytet en 
enestående innsats som gjorde at vi kunne 
opprettholde et omfattende aktivitetstilbud til 
tross for mange utfordringer.

Dette ønsker vi å huske og legge vekt på fra 
året 2020 og dette vil vi bygge videre på i 
årene som kommer!

John Hvidsten

1.1 

Styreleder  
har ordet

STYRETS 
RAPPORT

1  
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1.2 

Organisasjon
–
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning: 
Leder: John Hvidsten  
Styremedlemmer: Gunnhild Holmen, Sidsel Graff- 
Iversen, Brit Roland, Kristin Fjellestad, Ina A. Toverud  
og Kåre Hinna.

Graff-Iversen, Holmen, Hinna og Hvidsten er valgt 
fram til årsmøtet 2021. De øvrige er valgt fram til 
årsmøtet 2022. Styrets leder John Hvidsten sitter også  
i styret for DNT OO. 

Pernille Leivestad ble ansatt i aktivitetsavdelingen i  
DNT OO i januar 2020 med ansvar for prosjekt- 
organisering og administrativ støtte til Bærum Turlag. 
Pga. koronasituasjonen ble hun og mange andre  
permittert i mars. Hun sa opp sin stilling i permisjons-
tiden, og Bærum Turlag har vært uten administrativ 
støtte i resten av 2020. Vårt store korps av frivillige har 
gjort en imponerende innsats gjennom året. Vinteren 
2020 ble alle tilbud stoppet, men nærmere sommeren  
ble mange tilbud startet opp igjen. Da smitten 
blomstret opp igjen på høsten, ble deler av tilbudet 
stengt ned igjen. Disse nødvendige endringene i vårt 
tilbud, sammen med stadige endringer i nasjonale og 
lokale smitteforskrifter har gitt mye ekstraarbeid både i 
planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Stor 
takk til alle frivillige som har gitt avgjørende bidrag til 
at vi har kunnet oppretthold flest mulige tilbud til beste 
for folkehelsa i Bærum!

1.3. 

Styremøter og  
prioriterte saker
–
Styret har gjennomført 11 møter i løpet av året. Vi har i 
2020 ikke hatt noen faste møtelokaler for vår virksom-
het, men har måttet leie lokaler på ulike steder, bl.a. hos 
Bekkestua bibliotek og hos Fornebupiloten som er en 
«frivilligsentral» på Fornebu.

Pga. av koronasituasjonen har det vært mye usikkerhet 
og ekstraarbeid knyttet til det å skaffe møtelokaler 
for kommende møter. For 2021 vil vi prioritere å få 
tak i faste møtelokaler. Vi har stort sett kunnet møtes 
fysisk med god avstand, men ett styremøte er avviklet 
som Teams-møte. Årsmøtet i mars ble først utsatt og 
senere gjennomført som Teams-møte, med ganske få 
deltakere.

Prioriterte saker for styrets arbeid:
Operativ planlegging
Styret har i 2020 vært mer engasjert i operativ 
planlegging enn det som har vært vanlig tidligere år. 
Dette skyldes at vi har vært uten administrativ bistand 
fra DNT OO dette året, men også at alle endringene i 
koronarestriksjoner har krevd at styret har måttet foreta 
mange vurderinger av om/hvordan ulike aktiviteter/
arrangementer kan gjennomføres.

Gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter 
Før koronaepidemien hadde Bærum Turlag søkt om 
penger til en rekke ulike, nye prosjekter. Mange av disse 
prosjektene fikk tildelinger, men uten administrativ 
støtte fra DNT OO og med mange koronarestriksjoner, 

var det vanskelig å få startet/gjennomført mange av 
prosjektene. Ved årets slutt har det derfor blitt nødven-
dig å rapportere om mye halvgjort arbeid og å søke om 
overføring av midler til neste år.

Oppstart av tilbudet «Friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede» (FTU)
Dette er et konsept som er spredt fra DNT sentralt til 
flere medlemsforeninger rundt om i landet. Det ble i en 
periode gjennomført på Sæteren går med en ansvarlig  
prosjektleder fra DNT sentralt. Vinteren 2020 skulle 
Bærum Turlag overta gjennomføringsansvaret,  
men da ble alt koronastengt og vi kom i gang med vårt 
tilbud i september.

Digital markedsføring
Bedre markedsføring, ved en mer systematisk bruk av 
sosiale medier og målrettet bruk av medlemsbrev til 
medlemmene i Bærum Turlag.

Aktivitetstilbud til «DNT Ung, Bærum», dvs. alders-
gruppen 13-26 år
Vi har hatt utfordringer med å engasjere unge, frivillige 
som kan arrangere aktiviteter for egen aldersgruppe. 
Styret valgte derfor å selv arrangere flere aktiviteter.

Turmuligheter fra tettbygde strøk og ut i marka 
Et viktig punkt i den partnerskapsavtalen Bærum Turlag 
har med Bærum kommune, er at turlaget skal arbeide 
med å tilrettelegge/merke turmuligheter fra tettbygde 
strøk og ut i marka. Målet er at folk skal komme seg 
ut på tur uten å måtte sette seg i bilen først. I 2020 
har vi startet to større prosjekt på dette området: Et 
samarbeid med Bærum Elveforum om merking av stier 
langs vassdrag i kommunene – fra fjorden til marka og 
et samarbeid med Tanum Vel om merking av turløyper  
på Tanumplatået, med tilknytning til Vestmarka.

Utvikling av arenaer for friluftsliv
Dette har krevd en del arbeid, men hatt mindre 
framdrift enn ønskelig, bl.a. pga. av koronasituasjonen: 
Kajakksenter i Bjørnsvika, nytt anneks på Svartvannhytta 
og innføring av elektronisk bookingsystem for Nedre 
Gupu. 

Kulturminner som del av turopplevelsen
Bærum Turlag har, både gjennom tidligere utgivelse av 
to kulturminnebøker og i utarbeidelsen av turprogram-
met for 2021, lagt stor vekt på å gjøre kulturminner 
til en del av de turopplevelsene vi tilbyr. I 2020 har 
vi i tillegg startet arbeidet med å tilrettelegge 5 faste 
kulturløyper i Vestmarka og Bærumsmarka.

1.4. 

Medlemmer
–
Ved utløpet av 2020 hadde Bærum Turlag 12 144  
medlemmer.  Disse fordelte seg på følgende 
aldersgrupper:

0-5 år   387 medlemmer 
6-12 år   997 medlemmer 
13-18 år  901 medlemmer 
19-25 år  967 medlemmer 
26 år og oppover  8 892 medlemmer 
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DUGNAD

Tabellen for dugnadsaktivitet 
nedenfor viser at det er utført totalt 
6 615 timer dugnadsarbeid i regi 
av Bærum Turlag i løpet av 2020. 
Av dette er 932 timer utført som 
styre- og komitearbeid, 2025 
timer er utført som feltarbeid 
(hyttetilsyn, stirydding mm), 2731 
timer er utført som turledelse og 
instruksjon og 927 timer som 
diverse annet dugnadsarbeid.

TURER OG 
ARRANGEMENTER

Tabellen nedenfor viser at vi har 
totalt 4 808 deltakerdager på 
turer og arrangementer. Pga. 
Koronasituasjonen har Bærum 
Turlag ikke gjennomført noen kurs 
i løpet av 2020. En rekke planlagte 
turer og arrangementer har også 
blitt avlyst og et stort antall turer 
er gjennomført med begrenset 
deltakelse. De største bidragene til 
deltakertallene kommer fra åpne 
arrangementer (2100), ledede 
turer for seniorer og ledede turer 
for barn. De åpne arrangementene 
har i år blitt gjennomført på en 
annen måte enn tidligere, Vi har 
ikke samlet mange deltakere på 
samme tid/sted, men lagt til rette 
for at de som ønsker det kan gjen-
nomføre et tilrettelagt opplegg og/
eller møte Bærum Turlag på ulike 
steder på sin individuelt valgte tur.

Komite og styrearbeid Feltarbeid Turledelse og instruksjon Div. dugnad Totalt

Antall aktiviteter 68 220 204 50 542

Antall deltakere 190 765 488 169 1612

Antall timer 932 2025 2731 927 6615

1.5 

Statistikk

Voksne Barn Ungdom Senior Åpne arr. Totalt

Antall arr. 65 65 3 64 8 205

Antall delt. 583 989 22 1 085 2 100 4 779

Antall delt.dager 583 1 018 22 1 085 2 100 4 808

542
Aktiviteter

Turledelse og instruksjonKomité og styrearbeid

FeltarbeidDiv. dugnad

Turledelse og instruksjonKomité og styrearbeid

FeltarbeidDiv. dugnad

1612
Deltakere

Turledelse og instruksjon

Barn

Barn

Barn

Komité og styrearbeid

Voksne

Voksne

Voksne

Feltarbeid Senior

Senior

Senior

Ungdom

Ungdom

Ungdom

Div. dugnad Åpne arrangementer

Åpne arrangementer

Åpne arrangementer

6615
Timer

205
Arrangementer

4779
Deltakere

4808
Deltagerdager
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1.6 

Årsregnskap med 
kommentarer

2020 2019

Inntekter

Salgsinntekter 10 125 29 589

Arrangement /Aktiviteter 55 965

Offentlige tilskudd/ annet 446 260 542 319

Driftstilskudd DNT 520 000

Sponsorinntekt 20 000

Sum inntekter 476 385 1 147 873

Kostnader

Varekostnader -  -   

Arrangement 63 288 242 839

Lønn 131 284 380 080

Andre driftskostnader 86 056 456 311

Sum kostnader 280 628 1 079 230

Finansinntekt/ Kostand

Renteinntekt 685 1 445

Rentekostnad 1 191 619

Årsresultat  195 251 69 469

Fra og med 2020 har DNT OO tatt konsekvensene 
av at turlagene ikke er egne juridiske personer, men 
avdelinger innenfor den formelle virksomheten DNT 
OO. Dette innebærer at Bærum Turlag ikke er den juri-
diske eier av verken aktiva eller passiva og derfor heller 
ikke har noen balanse eller egenkapital. Et eventuelt 
driftsoverskudd det enkelte år tilfaller ikke turlaget, men 
inngår i DNT OO sin kontantbeholdning. Det turlaget 
får til disposisjon for kommende år vil være basert på 
de aktivitetene vi har levert budsjett for. I noen tilfeller 
vil imidlertid turlaget kunne beholde deler av årets 
overskudd:

 - Overskuddskapital som målrettet bygges opp over 
tid for å realisere et bestemt formål/en definert 
investering. Dette må i tilfelle være beskrevet i 
innlevert og akseptert budsjett.

 - Mottatte og forpliktede varer og tjenester som ikke 
er betalt innenfor regnskapsåret (leverandørgjeld).

 - Ekstern finansiering av prosjekter, der turlaget ikke 
har levert i henhold til plan i regnskapsåret. Enten 
midlene må tilbakebetales (prosjektet avsluttes) 
eller de kan overføres (prosjektet faseforskyves), 
må det foretas avsetninger med utgangspunkt i 
regnskapsført overskudd.

Bærum Turlags regnskap for 2020 viser et overskudd 
på kr. 195.251,-. En vesentlig del av dette er knyttet 
til eksternt finansierte prosjekter, der turlaget pga. 
ressursmangel ikke har klart å gjennomføre de aktivite-
tene som midlene skulle finansiere.  Tilskuddsgiver har 
akseptert at prosjektene gjennomføres i 2021 og at 
midlene overføres tilsvarende. Dette innebærer at tur-
laget får beholde kr. 130.000,- av det regnskapsførte 
overskuddet i tillegg til det aktivitetsbudsjettet for 2021 
som vi tidligere har levert til DNT OO.

Når det gjelder utgiftene og inntektene som fører fram 
til dette resultatet viser de tydelig hvilket spesielt år vi 
har hatt i 2020:

 - Avlyste eller sterkt nedskalerte arrangementer.
 - Ingen driftsmidler fra DNT OO.
 - Sterk reduksjon i lønnskostnader, dvs. administrativ 

bistand fra DNT OO.
 - Løpende drift (driftskostnader) på sparebluss. 

Aktivitetsnivået har likevel vært betydelig gjennom året, 
slik vår årsmelding dokumenterer. Stor takk til våre 
mange innsatsvillige frivillige!

KOMMENTARER RESULTATREGNSKAP 



1 4 1 5

VIRKSOMHETS- 
RAPPORT

2  
D N T   B Æ R U M  T U R L AG



V I R K S O M H E T S R A P P O R T D N T   B Æ R U M  T U R L AG

1 6 1 7

2.1 

Turer

Turlaget har også i 2020 arran-
gert Markaturer på søndager og 
lørdager. I alt teller vi 39 turer 
med til sammen 425 deltagere. 
Av disse var 3 kulturvandringer. 
Stikkord for hva som er nytt i 
2020 kan oppsummeres slik:

 - Lengre sesong for fotturer
 - Større variasjon i tur-typer
 - COVID-19-pandemien, med 

krav om nedstenging, tilpasning  
til smittevern og økt bruk av 
nettbasert kommunikasjon 
pga endringer i programmet 
og smittevern-regler

 - Ny vri på organisering av 

turplanleggingen, med Tur-
komité som selvstyrt gruppe. 
Gruppens medlemmer har 
vært Jan Eldegaard Hjelle, 
Nils Mathisrud, Siren M. 
Tjøtta, Hanne Sivertsen.

Sesongen for fotturer startet 
allerede 2. februar med 
trugetur rundt Brunkollen samt 
måneskinnstur til Kolsåstoppen 
9. mars. Den siste turen var en 
tur med brodder 13. desember 
med innlagt Luciafeiring. I 2020 
spente typene tur over et stort 
spekter: superlange turer på 25 
km eller mer, flere toppturer, 

juvturer, brodde- og trugeturer, 
nattvandringer og turer i terreng 
uten sti. 

Medio mars ble Norge stengt 
og fire turer måtte avlyses, hvorav 
tre kulturvandringer. De tapte 
kulturvandringene ble i noen grad 
kompensert ved at en planlagt tur i 
Vestmarka på senhøsten ble omlagt 
til en lang kulturvandring hvor 
diverse kulturminner ble besøkt. 

I løpet av 2020 har turkomitèen 
laget et spennende program for 
Markaturer i 2021. I tråd med et 
ønske om flere kulturvandringer 

ble planleggingen av disse er lagt 
til en egen selvstyrt gruppe og 
vandringene i 2021 lagt til lørdager. 

 Fra mai, da det igjen ble mulig å 
arrangere turer, la Bærum Turlag 
om sine planer og tilrettela med 
følgende spesielle tiltak:

 - Alle deltagere må melde seg 
på gjennom DNTs nettløsning 
via Sherpa-verktøyet

 - Maksimalt antall deltagere, 
inkludert turledere var 20

 - DNTs til enhver tid gjeldende 
smitteverntiltak ble presentert 
på en egen nettside og 
implementert med blant annet 
minimumsavstand mellom 
deltagerne. Nettsiden har vært 
kontinuerlig oppdatert i tråd 
med nasjonale råd og DNTs 
retningslinjer.

 - Kun seks Markaturer har vært 
avlyst pga COVID-19.

Turkomitèen og styret vil skryte av 
alle turlederne som omstilte seg 
til den nye hverdagen. Dette er 
grunnen til at Bærum Turlag har 
opprettholdt et høyt aktivitetsnivå 
gjennom hele sesongen. 

I alt har vi registrert 807 dugnads-
timer fordelt på turledelse (617), 
møter i turkomitèen(160) og møter 
i kulturvandringsgruppa (30).

39 
turer

425 
deltagere

 MARKATURER  

Det er i 2020 gjennomført svært 
mange av de planlagte aktivite-
tene til tross for pandemien.  
Turbofamilier og turledere har vært 
kreative og kommet med forslag til 
aktiviteter/turer for barnefamilier  
via Facebook. De store arrange-
mentene som Halloween og Jul 
på Nedre Gupu fikk et noe annet, 
redusert opplegg i år.

Trilleturene går hver uke på turveier 
til ulike områder i Bærum. Bære- 
og pulketurene går hver 14.dag 
på stier og i skiløyper. Det er i år 
gjennomført 51 slike trille-/bære-/
pulketurer med god deltagelse. 
Turene annonseres på Facebook 
og det ligger en halvårsflyer over 
planlagte turer på hovedsiden til 
Bærum Turlag. Dette er turer som 
drives godt av selvstyrt gruppe og 
rekrutteringen er god.

Nytt i 2020 var oppstart av 
turer for småbarn (0-2 år). Etter 
sommeren ble det arrangert  
2 turer til Kolsåstoppen og 
Nedre Gupu.

Turbofamilier har gjennomført 
10 kveldsmatturer til ulike  
nærområder dette året. Dette  
er hyggelige og populære turer 
med god deltagelse. Turene 
annonseres på Bærum Turlags 
hovedside og via Facebook 
Barnas Turlag. I 2021 ønsker vi å 
rekruttere flere Turbofamilier.

Det ble i 2020 også arrangert 
en overnattingstur til Fjorda 
ved Randsfjorden med kano og 
teltovernatting. Kanoer ble lånt av 
Røde Kors i Sandvika.

 BARNAS  TURLAG 
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STEINSSKOGEN

Aktiv i 100-gruppen fra 
Steinsskogen ble etablert i august 
2018. Deltagerne møter ved 
øvre parkeringsplass/busstopp 
på Steinsskogen gravlund hver 
fredag kl. 11. Hver måned 
arrangeres “Månedens tur” hvor 
gruppen forflytter seg til et annet 
utgangspunkt enn Steinsskogen 
og går en noe lengre tur. Turene 
fra Steinsskogen er forholdsvis 
lange (7-12 km, med varighet 
opptil 3 timer) og er fysisk 
forholdsvis krevende til å være et 
lavterskeltilbud. 

Gruppa har hatt 32 turer med 
i alt 681 deltagere i sesongen 
2020. Blant deltagerne er det 
mange som deltar nesten hver 
uke. Bare i perioden 12. mars til 
primo juni, da “Norge stengte”, 
ble det ikke arrangert turer. I 
høstsesongen var deltagelsen 
økende. Flere ganger var det 
nødvendig å inndele i to grupper, 
hver med 1-2 turledere og nær-
mere 20 deltagere. Tilbakemeld- 
ingene viser at mange satte stor 
pris på disse utendørs turene i en 
tid da andre kulturelle og sosiale 
tilbud for en stor del var stengt.

Turledergruppen ledes av Marit 
Torblaa Karlsen. Det meste av året 

2020 hadde gruppen 6 turledere 
og 2 reserver. Gruppen har 
minimum to turledere per tur. Det 
er ønske om å øke antall turledere 
i 2021. 

Gruppen har i 2020 registrert 
580 dugnadstimer.

SANDVIKA 

Denne gruppen ble etablert 
høsten 2019 som “Aktiv i 100 
Ekstra Lett”, med ambisjon om å 
få deltagere som er nye i Norge, 
ukjente med norsk turtradisjon, 
er eldre, eller av andre grunner 
ønsker en fysisk lett tur på dagtid. 
Fra starten var turene 2-3 km 
lange med varighet 1-,1,5 timer. 
Gruppen møtes sentralt i Sandvika 
hver onsdag kl, 11. Vi har fra 
starten hatt samarbeid med Røde 
Kors, Friskvernsenteret i Sandvika 
og kommunens voksenopplæring.  
Gjennom dette har gruppen eta-
blert en tradisjon med servering 

av lunsj til deltagerne i etterkant av 
turene. Lunsjen var innendørs. Den 
måtte først tilpasses COVID-19 
med antallsbegrensning og deretter 
stenge. To ganger har gruppen 
hatt utendørs måltid som del av 
turen. Gruppen er åpen for alle.

I 2020 har gruppen arrangert 
32 turer. Totalt har vi hatt 404 
deltagere. Det var ingen turer i 
perioden 12.3.-3.6. Deltagelsen 
økte markert i løpet av høstsesongen 
og det skjedde en endring i 
retning av færre flyktninger/
innvandrere og markert flere eldre 
pensjonister som bodde i Sandvika 

eller i nærheten. Turenes lengde, 
gangfart og turmål ble tilpasset 
deltagerne og økte til 3-6 km på 
slutten av året.  

Gruppen hadde “Månedens tur” i 
februar og mars 2020, men sluttet  
med dette av smittevernhensyn 
for å unngå samkjøring til nytt 
utgangspunkt. Gruppen har vært 
koordinert av Sidsel Graff-Iversen. 
Den har i alt 7 turledere og to 
reserver. Oftest har det vært 3 
turledere per tur. Vi har registrert 
360 dugnadstimer totalt. Vi 
ønsker oss ny koordinator og 1-2 
nye turledere i 2021. 

Aktiv i 100 er et lavterskelprosjekt  med ambisjon om å stimulere eldre og andre 
med fri på dagtid til turer med kombinasjon av mosjon, friluftsliv og sosial kontakt. 
Gruppen skal møtes hver uke på samme sted og samme tid.

32 
turer

681 
deltagere

32 
turer

404 
deltagere

 AKTIV I 100  
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Sætern Gård drives av DNT Oslo og Omegn.  
Vertskapet arrangerer quiz-kvelder en gang i  
måneden. Turlaget hadde lagt opp til 10 felles 
vandringer inn til Sætern, men siden quiz er et 
innendørsarrangement, ble både quiz og tur  
avlyst halvparten av gangene i 2020. Totalt var  
det 16 deltagere på de felles vandringene. I alt  
25 dugnadstimer er notert.

Treningsturene startet sesongen 
6. januar 2020 og arrangeres 
fra Vestmarksetra annenhver 
tirsdag kveld gjennom hele året 
med unntak av skolens ferier. 
Regelmessighet gjennom hele 
året og fast oppmøtested er felles 
med Aktiv i 100-gruppene. Men 
disse treningsøktene er ikke en 
typisk DNT-tur, men en treningsøkt 
i regi av DNT slik at de lange flotte 
fjellturene skal gå som en lek - “en 

øvelse for spesielt interesserte”. 
Formålet er å bygge styrke i bein, 
rumpe og rygg ved å ha sekk med 
mer vekt enn det man skal ha på 
fjellturen. Ved gradvis oppbygging 
av vekt i sekken styrkes muskulaturen 
og man tåler lange fjellturer mye 
bedre.  

Gruppen besto ved slutten av 
2020 av ca. 15 deltagere som 
kom jevnlig. Deltagelsen tok seg 

betydelig opp høsten 2020. 
Treningen varer i ca 2 timer. Den 
går i all slags vær og jo mer vann, 
søle, snø og is desto bedre trening 
er det. Gruppen ledes av Sveinar 
Kildal. I 2020 gikk gruppen 19 
turer og hadde i alt 72 deltagere. 
Totalt tilbakelagt distanse er 
123,4 km.  I alt teller gruppen 33 
dugnadstimer. 

Arbeidet med Ung Bærum er fortsatt i etablerings-
fasen. Pandemien og utfordringer med å etablere 
en selvstyrt gruppe har resultert i få aktiviteter i 
2020.I høst fikk vi arrangert 3 turer/aktiviteter 
med padling, klatring og stisykling. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne og vil fortsette 
med tilsvarende tilbud i 2021 - når restriksjonene 
tillater det.

 TRENINGSTURER MED TUNG  
 SEKK I VESTMARKA 

 “QUIZ-TURER” TIL 
 SÆTERN 

 TURER MED DNT  
 UNG BÆRUM 

19 
turer

72 
deltagere

123,4 
kilometer

5 
turer

16 
deltagere

3 
turer med 

padling, klatring 
og stisykling
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2.2 

Hyttetilsyn og stier

 HYTTETILSYN   STIRYDDING  

SVARTVANN 

Hytta ved Svartvann eies 
av Bærum kommune, leies 
av DNT OO og forvaltes av 
Bærum Turlag. Det har vært 
godt med belegg på hytta 
gjennom hele 2020 bortsett 
fra perioden hvor hytta var helt 
stengt pga. smittesituasjonen. 
Det vanlige tilsynsarbeidet har 
forløpt normalt.

I 2020 har det på grunn av 
Covid-19 vært mer arbeid 
med renhold og påfylling av 
engangsutstyr. Det har vært 
store problemer med mus på 
hytta utover høsten og noen 
utskiftninger av inventar må 
påregnes etter skader fra mus.

Dugnader har for det meste 
bestått av enkelt vedlikehold, 
vask/rengjøring og transport 
av ved. Det planlagte vedlike-
holdet av scooter ble utsatt på 
grunn av økonomi. Service er 
planlagt januar 2021.

STIRYDDING VEST-
MARKA NORD  

Gruppa består av  6 personer, 
med Helge Lye som område-
ansvarlig og har ansvar for ca. 
50 km stier og 60 skiltpunkter 
med 130 skilter. Alt er befart i 
løpet av sesongen.

Arbeidet er utført som mest 
som enkeltdugnader, noen 
ganger to sammen. Totalt er 
det utført ca. 70m dugnads- 
timer. En har trukket seg i løpet 
av året og siden det planlegges 
utvidelse av stinettet vil det 
være ønskelig med 1-2 nye til 
kommende sesong.

Arbeidet i 2020 har vært 
alminnelig vedlikehold og 
rydding ved trefall. En spesiell 
jobb med stiomlegging 
pga. utrasing i Urselva ved 
Skoslitern.

For 2021 planlegges opp- 
arbeiding/merking av ny rute 
rundt Ramsåsen.

NEDRE GUPU 

Nedre Gupu i Vestmarka driftes 
av Bærum Turlag etter avtale 
med eieren, Bærum kommune. 
Tilsynsgruppen utgjøres av 5-6 
frivillige som gjør ukentlig tilsyn, 
vask og forefallende arbeid på 
hovedhuset, gapahuker, lavvo, 
toalett og lekeplass. Utover 
ukentlig tilsyn er det gjennomført 
2 større dugnader. 

I løpet av 2020 er det gjort 
arbeid med å utvide kretsen av 
aktuelle leietagere til hovedhuset 
og til å kunne bestille/reservere 
våningshus, gapahuker/
bålplasser og lavvo på internett 
som for andre markahytter. Dette 
arbeidet har imidlertid stoppet 
opp, pga. ressursmangel. 

Kurs- og utleievirksomheten har 
vært lav i 2020. Dette er dels 
grunnet smittevernregler for 
korona, dels at Bærum Turlag har 
manglet ressurser til organisering 
og markedsføring. Uteområdene 
har hatt godt besøk av familier, 

skoleklasser og idrettslag. Nytt 
av året er at vennegjenger og 
bedrifter tydeligvis har nyttet 
muligheten for å legge møter 
utendørs. 

Både på Svartvann og på Nedre 
Gupu har tilsynsgruppene fått 
redningsbøyer fra Tryg forsikring. 
Låven på Nedre Gupu har 
potensiale for å nyttes til andre 
formål. Det er gjort sonderinger 
med yrkesskolen for restaurering. 
Videre planer må legges frem og 
gjøres i samarbeid med Bærum 
kommune v/skogsjefen. 

For 2021 håper vi å få på plass 
reservasjonsordningen, øke 
utleiemengden, og øke bruken av 
Nedre Gupu til arrangementer, 
friluftsskole, kurs og møter. 
Arbeidet med å tilby stedet til 
skoleklasser i tråd med den nye 
læreplanen for skolen ønskes 
videreført.
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STIRYDDING 
BÆRUMSMARKA 
– SKOGENS 
KONGER   

Denne gruppa består av 10 
personer og ledes i fellesskap 
av Carl Nerheim, Harald  
Walnum og Per Anker 
Johannesen.

De har ansvaret for et betydelig 
stinett  nord og vest fra Fossum 
- mot Nygård, Triungsvann 
og Abbortjern.  i 2020 er det 
utført totalt 16 fellesdugnader  
i tidsrommet 7. mai til  
12. november. Dette utgjorde 
totalt 320 dugnadstimer.

STIRYDDING 
BÆRUMSMARKA 
– KOLSÅS/
DÆLIVANN   

Denne gruppa har totalt 11 
medlemmer, med Ketil Taxt som 
områdeansvarlig. Ressursene 
vurderes som tilstrekkelige. Det 
løpende ryddearbeidet av stiene 
er gjennomført enkeltvis eller i 
mindre grupper gjennom året. 
Det er ikke gjennomført fellesdug-
nader. Det er ca. 23 km merkede 
stier i Kolsås-Dæli området og det 
er utført totalt 129 dugnadstimer.

Hovedfokus i 2020 har vært å 

vedlikeholde stiene som nå er 
etablert i Kolsås Dæli området etter 
nyetableringene i 2019. Etter det 
store steinraset i stien i Åsbråtkleiva 
bare en uke etter ferdigstillelse 
høsten 2019, ble den lagt noe 
om i samarbeid med kommunen 
og NGIs geologer. Stien skal etter 
NGIs utsagn være så sikker som 
den kan bli. Geologien i Kolsås er 
i flg NGI slik at det alltid vil være 
risiko for steinsprang. Det har i høst 
også vært noen voldsomme runder 
med trefall/-knekk som har medført 
en del motorsagarbeid og ekstra 
rydding. Vi har merket oss en bety-
delig økt bruk av stiene, inkludert 
de nyanlagte i 2020 – hvilket nok i 

stor grad kan tilskrives korona. Vi får 
håpe at mange fortsetter med sine 
vandringer i naturen også når den 
nye normaliteten etablerer seg.

I 2021vil vi prioritere fortsatt 
gjennomgang, vedlikehold og ryd-
ding av det etablerte sti-nettverket. 
Vi har også fått noen tilbakemel-
dinger om bedring av skilting som 
vi må se på, men har ikke konkrete 
planer for større prosjekter.

Vi er som alltid takknemlig for  
alle forbedringsforslag og tilbake- 
meldinger om stiene våre, det 
være seg behov for bedre skilting, 
rydding av trefall, eller annet.

STIRYDDING 
BÆRUMSMARKA 
– FOSSUMGJENGEN  

Denne gruppa består av 10 per-
soner med Erik Borch-Nielsen og 
Ole Næsje som områdeansvarlige.

Det er gjennomført 19 fellesdug-
nader med stort og smått, oppstart 
23. mars og den siste dugnaden 
26. oktober. Dugnadene skjer 
hver mandag med oppmøte ved 
Fossum klubbhus kl. 1000, og 
vi holder normalt på slik at vi er 
tilbake på Fossum mellom kl. 1400 

og 1500. I tillegg har to eller tre 
sammen utført oppgaver andre 
ukedager, hvor det ikke har vært 
naturlig at «hele gjengen» deltar. 
Det har vært mye vindfall i 2020, 
og i tillegg til å drenere stier har 
dette vært hovedbeskjeftigelsen 
denne sesongen. Stiene Bogstad-
vannet Rundt og mellom Nygård 
og Sæteren er prioriterte stier fordi 
de er mye brukt. Derfor er det disse 
stiene, i tillegg til Bjørnestien fra 
Triungsvann til Tjæregras, vi har 
vært oftest på. Men vi har gått de 
fleste stiene vi har ansvaret for.

Totalt har vi «logget» 398 timer 
dugnadsarbeid, ryddet 105 km sti 
og gått til sammen 562 km stier. Vi 
har omtrent 250 skiltpunkter med 
400 skilt på stiene vi har ansvar for.

Til neste sesong er det noen 
gangbaner som må legges – øst 
for Blekktjern sti mot Tjæregras, og 
ved Vepsebakken på stien opp fra 
Abbortjern. Rundt årsskiftet blåste 
det kraftig, og det forventes en god 
del vindfall som vi må ta hånd om 
kommende sesong.

Glade stiryddere ved Bogstadvannet. 

STIRYDDING  
KROKSKOGEN SØR

Områdeansvarlig her er Skjalg 
Kallestad. 9 personer har vært 
aktive på fellesdugnader i løpet 
av det siste året. I tillegg har 6 
personer utført rydding av stier 
og merking på egen hånd eller 
sammen med ektefelle/samboer. 
Det er 6 kvinner som er aktive i 
denne gruppa. Det var ingen nye 
folk i år, men det var en avgang på 
2 personer pga. helse og flytting. 
Vi er likevel mange nok, og det 
har vært godt oppmøte i 2020.

Det har vært arrangert 24 
fellesdugnader. Disse foregår på 
mandager i vår- og høstsesongen. 
I tillegg har enkeltpersoner og 
mindre grupper vært ute mer enn 
20 ganger for å rydde og merke 
stier i området vårt. Det er utført 
438 dugnadstimer og dette er på 
samme nivå som foregående år.

Området vårt omfatter ca. 110 
km med stier, samt 171 skilt 
fordelt på 81 skiltpunkter.  

Vi hadde en større utskifting av 
skilt i 2016 og det er satt opp 4 
nye skilt i 2020. Mye tid er brukt 
på å legge inn data, koordinater 
og bilder i den nye skiltdatabasen 
til DNT OO. 

Prioriterte oppgaver i 2020  
har vært rydding etter trefall, 
steinsetting av våte partier og  
noe tilrettelegging for stisykling.  
Prioritert område har vært 
Einåsen, som er et populært og 
mye brukt område. Vi har her 
samarbeidet med Berger og 
Rykkinn Vel.

Neste år regner vi med at mange 
stier må merkes om igjen og at det 
vil bli omlegging av stier i Kjagli-
dalen pga. arbeid på veien der.
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2.3 

Arrangementer

Arrangementet ble i år lagt til 
Nedre Gupu den første helgen 
i februar. Det ble en flott søndag 
i strålende vintervær. Ca. 400 
barn og voksne tok turen til 
fots og på ski. Barnas turlag 
hadde hengt opp natursti med 
premie og lagt til rette for lek 
i snøen. Det ble steking av 
pinnebrød og grilling av pølser 
på bålplassen.

I forkant ble det arrangert Natt 
i naturen med 22 påmeldte+ 
Turbofamilier. Det ble lek, 
eventyrstund og mat på bål. 
Alle sov ute i en stjerneklar natt.

Etter en lang og stille periode 
sendte Bærum turlag ut 
invitasjon til frivillige i turlaget: 
Nå er Bærum Turlag i gang 
igjen!  Etter en kjedelig, stengt 
periode ønsket styret å takke 
de frivillige for fleksibilitet og 
kreativitet i en annerledes tid 
med krav om nødvendige smit-
teverntiltak. De frivillige har 
arbeidet med å endre, tilpasse 
og gjenåpne tilbudet med stor 
innsatsvilje.  Om lag 50 personer  
takket ja til invitasjonen. Det 
var flere nye frivillige som 
deltok. En fin sommerkveld på 
Sæteren med super servering 
og hyggelig vertskap. De ulike 
aktivitetsområdene våre ble 
presentert.

Bærum Turlag har i flere 
år arrangert «Den store 
turdagen» for sine medlemmer 
og innbyggerne i Bærum. I 
2020 var det ikke noe unntak, 
men opplegget ble litt anner-
ledes enn tidligere, på grunn 
av nasjonale pandemiregler 
og restriksjoner med å samle 
mange mennesker på ett sted. 
Bærum turlag inviterte til fem 
ulike turer som folk kunne 
gjennomføre på egenhånd 
med beskrivelse på turlagets 
hjemmeside/ ut.no: Brunkollen, 
Dælivann, Vestmarka, Tanum-
platået, Gråmagan og Nordre 
Kolsåstopp.

Vanligvis er "Kom deg ut dagen" den store 
festdagen for alle lag og foreninger i Den Norske 
Turistforening.  Bærum Turlag hadde i fjor (2019) 
over 1500 glade mennesker på besøk på Sæteren 
gård da "Kom deg ut dagen" ble arrangert. I år var 
det ikke mulig å organisere et større arrangement 
på grunn av pandemien. Dagen ble annerledes 
enn den pleier å være,  vi laget et opplegg som ble 
tilpasset de rådene som myndighetene gav på det 
tidspunktet. Turlaget håpet likevel at riktig mange 
ville ta naturen i bruk denne søndagen og få seg en 
fin tur. 

I stedet for å samle mange mennesker viste Bærum 
Turlag sin tilstedeværelse med stand på tre ulike 
steder i kommunen: På Kalvøya, på Nedre Gupu 
og på Sæteren gård. Turgåere møtte turlagets folk. 
Vi fortalte om våre tilbud i Bærum, ønsket dem god 
tur med litt karbohydrater til påfyll for turen videre. 
Mange blide og glade turgåere fikk en hilsen fra 
Bærum turlag denne dagen. Vi anslår at vi var i 
kontakt med 1200 – 1400 personer på de stedene 
vi var representert.

«Mat i naturen» var i utgangspunktet et ambisiøst 
prosjekt der vi ønsket å få med oss folk med liten 
turerfaring, bl.a. innvandrere. Konseptet var å 
kombinere lette turer med matlaging over bål. 
Aktuelle steder for gjennomføring var Nedre Gupu 
og Sæteren gård, der det også ligger til rette for 
andre aktiviteter under hvert av de 6 arrange-
mentene vi ønsket å gjennomføre. Vi ville også 
tilby særskilt transport ved å kjøre en «hentebuss» 
rundt til noen faste punkter i kommunen. Turlaget 
fikk en betydelig prosjektstøtte til dette opplegget 
(IMDI-midler).

Mye av opplegget ble umulig å gjennomføre i 
koronatiden. Vi har imidlertid tatt utgangspunkt 
i vår Aktiv i 100 gruppe i Sandvika for å kunne 
gjennomføre noe av det planlagte. Denne gruppa 
har et lavterskeltilbud, der man er opptatt av å få 
med grupper med liten turerfaring. Etter sin tur får 
de servert en lunsj laget av kursdeltakere i Voksen-
opplæringen, Bærum. Lunsjen gjennomføres på 
Røde Kors huset i Sandvika og noen ganger i friluft.

Pga. restriksjoner har også dette opplegget måttet 
avlyses en del ganger. 

 KOM DEG UT-DAGEN,    
 VINTER   

 KOM DEG UT-DAGEN,   
 6. SEPTEMBER, 2020  

 FRIVILLIGFEST PÅ   
 SÆTEREN 25. JUNI 

 MAT I NATUREN   DEN STORE TUR-  
 DAGEN 10. MAI 2020     
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Halloween arrangeres til vanlig 
på Nedre Gupu. I år måtte 
Barnas Turlag tenke anner-
ledes. Kreative og frivillige 
Turbofamilier laget natursti og 
2 skumle Halloween løyper 
med flotte effekter i området 
ved Burudvann. Påmelding i 
små grupper med faste start-
tider gjorde at arrangementet 
kunne gjennomføres forsvarlig. 
140 barn og voksne i kostymer 
fikk en spennende kveld i 
skogen rundt Burudvann.

Denne høsten ble det arrangert 
3 turer. I samarbeid med Strand 
padleklubb fikk ungdommen en 
frisk og våt padletur i Oslofjorden. 
På Sæteren gård ble det klatrekurs 
i tårnet med instruktører fra DNT 
og grilling etterpå. I skogen ved 
Fossum ble ungdommen utfordret 
på sykkel.

Barnas turlag arrangerte kano-
tur med overnatting til Fjorda 
ved Randsfjorden. I nydelig 
sommervær fikk 29 små og 
store en flott opplevelse.

Denne julen trengte Turbo 
hjelp til å tenne og pynte 
juletreet på Nedre Gupu. 
Turbofamilier laget natursti og 
på facebook var det inspirasjon 
til barn og voksne om å lage 
juletrepynt av naturmaterialer. 
Den 1.søndag i advent ble 
granen tent.

 HALLOWEEN  

 DNT UNG BÆRUM   

 BARNAS TURLAG    JULETREFEST  

2.4 

Kurs
Pga koronasituasjonen har Bærum Turlag ikke 
gjennomført noen kurs i 2020.

2.5 

Nye arenaer for friluftsliv

Arbeidet med å få etablert et nytt 
aktivitetssenter for vannsport går 
videre. Arbeidet har gått noe sent 
i 2020 på grunna covid –19 
situasjonen både kommunalt og i 
DNT OO. Planene for prosjektet 
er sendt til Planavdelingen i 
kommunen med anmodning 
om forhåndskonferanse. 
Utfordringene for prosjektet er 
forhold knyttet til avløp. Det er 
kontakt med Thon-hotellet like 
ved, for å se på muligheten til 
en samordning om avløp. Så 
langt har denne kontakten vært 
positiv, men vi har ikke fått en 
endelig avklaring. Videre er det 

fremkommet fra kommunen at 
Statens Vegvesen (E18) og Fylket 
som eier av Sandviksveien må 
uttale seg positivt om planene 
på grunn av nærheten til disse 
veiene, før byggetillatelse kan gis.

Byggets plassering innenfor 
100m sonen fra sjøen vil også 
kreve en dispensasjon fra gjel-
dende regelverk.

Det er inngått en formell 
intensjonsavtale med kommunen 
inntil vi har en endelig avtale som 
kan inngås når alle tillatelser og 
finansiering er på plass

 BJØRNSVIKA   

Det planlagte annekset ved 
Svartvannshytta er blitt noe 
omarbeidet av DNT OO 
for også å kunne ivareta en 
forbedret løsning for vedlagring 
og do. Annekset vil nå i tillegg 
til overnattingsmulighet (med 
hund) også romme vedlageret 
og utedoen. Det nye bygget vil 
dermed erstatte både det gamle 
båthuset og eksisterende do/
lagerhus.

Informasjon om prosjektet er 
oversendt til Bærum kommune 
ved skogsjefen, og avtalegrunn-
laget for å etablere et nytt anneks 
pågår.

Prosjektering for søknad om 
rammetillatelse startet opp. Før 
vi får tillatelse er vi avhengige av 
en dispensasjon fra Markaloven.

 SVARTVANN    
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Nedre Gupu er et populært 
utfartssted i Vestmarka, spesielt 
for barnefamilier. Bålplassene, 
gapahukene og lavvoen er mye 
brukt av skoler og barnehager 
i Bærum. Når det gjelder 
våningshuset er nok Bærum 
Turlag selv største bruker av 
dette. Det har imidlertid godt 
med sengeplasser og egner 
seg også utmerket som sted for 
kurs, møter og sammenkomster 
for grupper opp til 10-12 
personer. Leietakerne forutsettes 
å være grupper tilknyttet skoler, 
barnehager, idrett eller friluftsliv. 
Vi ønsker en større bruk av dette 
huset, men for å unngå mye 
manuelt arbeid for turlaget 
ønsker vi å ta i bruk det samme 
elektroniske bookingsystem 
som brukes for DNT OO sine 
markahytter. Vi trenger bistand/
opplæring i denne forbindelse. 
Pga. koronasituasjonen har vi 
derfor ikke kommet endelig i 
mål med dette arbeidet enda.

 NEDRE GUPU  

Bærum Turlag har tidligere 
utgitt to bøker om kulturminner 
i marka: «Kulturminner i 
Bærumsmarka» (2017) og 
«Kulturminner i Vestmarka» 
(2019). Med utgangspunkt i 
disse bøkene startet vi i 2020 
et arbeid med å beskrive 5 ulike 
turer på ca. 10 km som hver for 
seg passerer en rekke av disse 
kulturminnene. Løypene vil ikke 
merkes i terrenget, men vi vil ha et 
skilt med beskrivelse, informasjon 
og kart ved startstedet for hver 
løype, samt at løypebeskrivel-
sene med referanser til bøkene 
vil ligge fast på Bærum turlag 
sitt nettsted. I tillegg vil det være 
et registreringspunkt midt ute 
i hver løype, slik at vi kan få en 
oversikt over bruken av disse 
løypene.

Bærum Turlag har en partner- 
skapsavtale med Bærum  
kommune. Et viktig punkt her  
er at turlaget skal arbeide 
med å tilrettelegge/merke 
turmuligheter fra tettbygde strøk 
og ut i marka. Målet er at folk 
skal komme seg ut på tur uten 
å måtte sette seg i bilen først. 
I 2020 har vi startet to større 
prosjekt på dette området:  
Et samarbeid med Bærum  
Elveforum om merking av stier 
langs vassdrag i kommunene 
– fra fjorden til marka og et 
samarbeid med Tanum Vel 
om merking av turløyper på 
Tanumplatået, med tilknytning 
til Vestmarka.

 FASTE   
 KULTURLØYPER   

 URBAN   
 STIMERKING 

 SELVSTYRTE   
 GRUPPER  

 REKRUTTERING  
 FRIVILLIGE 

2.6 

Utvikling av organisasjonen

I turlaget har vi de siste årene arbeidet mye for å 
få selvstyrte grupper av frivillige til å ta ansvar for 
planlegging og gjennomføring av konkrete opp-
gaver/aktiviteter/tilbud. Styrets oppgave i en slik 
sammenheng blir å sikre rammebetingelsene for 
disse gruppene, dvs. finansiering, rutiner/systemer, 
rekruttering og opplæring. Samtidig er det viktig at 
styret kan få frigjort noe tid til utviklingsarbeid for å 
forbedre og utvide turlagets tilbud.

På noen områder har etableringen av selvstyrte 
grupper kommet langt og vi har grupper som 
arbeider svært selvstendig med utvikling og 
gjennomføring av store og viktige oppgaver 
innenfor turlaget. På andre områder går det tyngre 
og styrets medlemmer må engasjere seg mer i den 
konkrete gjennomføringen av oppgaver. Dette har 
også sammenheng med at vi i 2020 ikke har hatt 
noen fast administrativ bistand. 

For å kunne gjennomføre en slik modell som 
baserer seg på frivillig arbeid er vi avhengig av to 
typer frivillige:
 - De som er villige til å stille til en konkret, avtalt 

dugnadsinnsats, tid og sted fastlagt.
 - De som er villige til å ta ansvaret for at gode 

forslag og ønsker om aktivitet kan bli til faste, 
løpende tilbud. Dette innebære planarbeid, 
organisering og oppfølging av andre frivillige.

Begge kategoriene krever rekrutteringsarbeid, 
men den andre kategorien er langt vanskeligere å 
rekruttere enn den første. Turlagets aktivitet i 2020 
har i stor grad vært avhengig av dyktige frivillige av 
kategori to, som har tatt ansvar for viktige områder. 
I 2021 vil vi igjen få en prosjektkoordinator med 
ansettelse i DNT OO, som vil jobbe dedikert med 
administrativ støtte til Bærum Turlag. Rekruttering 
og opplæring av frivillige vil være en prioritert 
oppgave for denne personen, slik at vi kan få enda 
flere velfungerende selvstyrte grupper.
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2.7 

Markedsføring og 
publikasjoner

 TURPROGRAM    MARKEDSFØRING I SOSIALE- OG  
 PAPIRBASERTE MEDIER 

Bærum Turlag har de senere 
årene markedsført sitt årlige 
turprogram gjennom å utgi 
en årskalender, der turer og 
aktiviteter var plassert inn i 
kalenderen. I løpet av 2020 
ble det så mange avlysninger 
og endringer at denne kalen-
deren ganske fort ble uaktuell. 
Arbeidet med turprogrammet 
for 2021 har derfor endt 
med et annet opplegg for 
å markedsføre turene. Vi 
satser mer på informasjon 
via nettside og Facebook, og 
de ulike turtilbudene har fått 
sine respektive FB-sider. Vi har 
også produsert en enkel flyer 
for planlagte turer for voksne, 
på samme måte som Barnas 
Turlag har for sine turer. Denne 
flyeren ligger på nettet og kan 
enkelt endres. Samtidig kan 
den gjeldende versjonen også 
skrives ut og deles ut, hvis/når 
det skulle være aktuelt.

NETTSIDER
Alle turbeskrivelser og påmelding 
til disse ligger på nettsidene 
våre. Det publiseres også nyhets-
saker, som deles videre på vår 
Facebook-side for å nå bredere 
ut siden vi har høyere besøkstall 
på Facebook enn på nettsiden 
vår. Nettsiden har vært spesielt 
viktig i 2020 for å informere om 
gjeldende smittevernshensyn.

FACEBOOK
Vi har flere sider og grupper på 
Facebook. «Bærum Turlag - DNT 
Oslo og Omegn», «Trilleturer 
med Bærum Turlag», «DNT, 
Barnas Turlag i Bærum», «Aktiv i 
100 med Bærum Turlag, DNT», 
«Bærum Turlag - markaturer 
for voksne», «Bærum Turlag - 
TURLEDERE - markaturer for 
voksne» og «Nedre Gupu - tur 
og tilsyn». Sidene og gruppene 
styres av dem som har ansvaret 
for gjennomføring av turene 
og aktivitetene i de spesifikke 
undergruppen.

Hovedsiden vår, «Bærum 
Turlag - DNT Oslo og Omegn», 
benyttes i hovedsak til markeds-
føring i forkant av våre turer og 

arrangementer, samt publisering 
av bilder i etterkant for å vise 
bredden i vårt tilbud.

NYHETSBREV
Det har blitt sendt ut en rekke 
nyhetsbrev i 2020. AV de drøyt 
12 000 medlemmene i Bærum 
Turlag, er det rundt halvparten 
som har gitt sitt samtykke til at 
vi kan sende dem nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevene har i stor grad 
vært markedsføring av våre 
aktiviteter, men ble også benyttet 
for rekruttering av flere frivillige, 
noe som ga gode resultater. 

Målet for 2021 vil være å få opp 
tallet på samtykker, slik at vi sikrer 
at flere av våre medlemmer får 
informasjon om våre aktiviteter på 
denne måten.

I 2021 vil det jobbes med en 
strategi for hvordan alle våre 
kanaler skal spille bedre sammen, 
slik at vi sikrer en bedre synlighet 
for dem vi ønsker å nå med vårt 
budskap og tilbud, altså eksis-
terende medlemmer av Bærum 
Turlag og ikke minst potensielle 
nye medlemmer.

VEDLEGG: 

Bærum Turlag – Mål og 
strategiplan 2019 – 2022

HOVEDMÅL FOR 
BÆRUM TURLAG

1. Innbyggerne i Bærum skal øke 
sitt friluftsliv i nærområdene.

2. Bærum kommune skal 
være fornøyd med de 
aktivitetene Bærum Turlag 
gjennomfører i henhold til 
partnerskapsavtalen.

Til disse hovedmålene knytter vi 
indikatorer som skal vise at vi når 
målene våre:
 - Måltall for vår aktivitet og 

deltakelse på våre tilbud. Dette 
skal øke fra år til år.

 - Forlengelse av partnerskapsav-
talen med Bærum kommune.

VIRKSOMHETSMÅL 
FOR BÆRUM 
TURLAG

Til de to hovedmålene knytter vi fem 
virksomhetsmål som viser hvordan 
vi vil arbeide for å realisere hoved-
målene. For hvert virksomhetsmål 
spesifiserer vi aktiviteter for å nå 
virksomhetsmålene.

1. Bærum Turlag skal utvikle og 
forvalte et godt og omfattende 
turtilbud ved å:

 - Gjennomføre et stort antall 
ledede turer for barn ungdom 

og voksne.
 - Utvikle og vedlikeholde stinet-

tet i kommunen, med vekt på 
enkel tilgang fra boligområder.

 - Utvikle nye tilbud i tråd med 
føringer i strategien fra DNT 
OO.

 - Drive et godt hyttetilsyn.

2. Bærum Turlag skal utvikle og 
gjennomføre arrangementer 
med høy kvalitet ved å:

 - Opprettholde høy kvalitet på 
faste arrangementer (Kom deg 
ut-dagene, Opptur, Den store 
turdagen og de faste arrange-
mentene til Barnas Turlag, tur 
til Bergsprekken og Isslottet).

 - Utvikle nye attraktive 
arrangementer.

3. Bærum Turlag skal bidra til å 
utvikle og forvalte nye attrak-
tive arenaer for friluftsliv med:

 - Padlesenter i Bjørnsvika.
 - Videreutvikling av Svartvann.
 - Videreutvikling av Nedre 

Gupu.
 - Vurdere nye muligheter og 

prosjekter.

4. Bærum Turlag skal bygge og 
vedlikeholde en sterk organisa-
sjon ved å:

 - Rekruttere, motivere og 
utvikle nok frivillige til å 
kunne opprettholde og å 

utvide vårt arrangements- og 
aktivitetstilbud.

 - Organisere de frivillige i 
selvstyrte arbeidsgrupper for 
alle våre hovedaktiviteter og 
arrangementer.

 - Styret skal støtte etablering 
og drift av disse gruppene ved 
å sikre rammebetingelser og 
nødvendige ressurser.

 - Sikre inntekter som kan gi 
grunnlag for øket aktivitet.

 - Sikre nødvendig adminis-
trativ kapasitet for å oppnå 
virksomhetsmålene.

 - Etablere en ungdomsgruppe 
med høyt aktivitetsnivå. 

 - Opprettholde stort enga-
sjement og aktivitet i Barnas 
Turlag

5. Bærum Turlag skal drive en 
effektiv markedsføring av sitt 
tilbud og sin organisasjon ved 
å:

 - Gjennomføre god informasjon 
og markedsføring av våre 
arrangementer og aktiviteter

 - Utvikle et godt utvalg av 
publikasjoner (markahefter og 
-bøker) og kart.

 - Holde høy aktivitet på nettsider 
og sosiale medier.

 - Drive aktiv medlemsverving.



www.bærumturlag.no
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