
Årsmelding 2018 for DNT Valdres 

 

Styrets sammensetning 

Gjeldende fra årsmøte 12.mars 2018 

Leder: Merethe Lundene 

Nestleder: Trond Vatn 

Styremedlem/sekretær/Barnas turlag: Ina Syversen 

Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen  

Styremedlem/redaktør: Tor Harald Skogheim  

Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle  

Styremedlem/turprogram: Torkjell Haugen   

 

Vara: Svein Helge Skinnes  

Vara: Mads Wangensten  

Vara: Marianne Rognås Larsen 

 

Styremøter 

7 styremøter ble avholdt i 2018: 15.januar, 9.april, 28.mai, 20. august, 17. september, 12. oktober og 
3. desember. 

 

Medlemmer 

Antall medlemmer har økt fra 985 i 2017 til 1025 i 2018. Det er medlemstallet pr. 1. november som 
legges til grunn i årsstatistikken. 

Det var en stor milepel at vi passerte 1000 medlemmer i 2018. DNT Valdres går opp en størrelse som 
forening. Økningen fra 2017 var på 4 % mot nesten 11 % året før. Når vi går litt nærmere ned i 
statistikken ser vi at økningen utelukkende har skjedd på kvinnesiden. Vi er 41 kvinner flere og 1 
mann færre enn for et år siden. Dermed blir det en økning i kvinneandelen fra 53,3 % til 55,2%. 

Aldersmessig er bildet litt variert. Selv om median alder har gått ned med ca. 1 år fra 51,5 til 50,5 – 
dvs. at vi er tilbake på 2016-nivå, ser vi at økningen er klart størst i aldersgruppene 50-69 år. Det er 
en økning på 20 kvinner i aldersgruppa 20-40 år som drar motsatt vei og bidrar til at median alder 
totalt sett går litt ned. Det er kanskje først i 2019 at satsingen på DNT Ung vil monne på 
aldersstatistikken. 



Medlemsandel i forhold til befolkning i kommunen er høyest i Vang (7,7 % er medlem hos oss) og 
lavest i Etnedal (2,2%). Totalt i Valdres er 5,8 % av befolkningen medlem hos oss. Vestre Slidre har 
hatt den største medlemsveksten det siste året. 

 

Eksterne møter m.v.  

Styret har i 2018 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v.: 

 

Utenfor Valdres (mangler fortsatt møter) 

• 21. mars: Internsamling for naturforvaltning hos DNT sentralt 

• 5.-8. april: DNT Ungs landsmøtet i Buskerud 

• 7-9. juni: DNT Landsmøte i Oslo 

• 24. september: Møte med statsråd og embetsverk i OED med Vern Vinda 

• 15 - 16. oktober: Internsamling for naturforvaltning hos DNT sentralt 

• 17. oktober: Regionmøte (Innlandet) på Gran på Hadeland 

• 22. oktober: Hyttedriftsseminar hos DNT sentralt 

• 27 - 28. Oktober: Styreledersamling DNT i Arendal 

 

I Valdres (utenom Stølsruta) 

• Nord-Aurdal Utvikling (under Visit Valdres - vi er representert i styret for NAU): 9. januar, 10. 

april og 15. mai 

• Planleggingsmøte for DNT Ung i parken på Fagernes, juni 

• Valdres Friluftsråd: 26. september 

• Vern Vinda: 7. og 13. november 

 

For Stølsruta i Valdres 

Det ble gjennomført flere møter i forbindelse med etablering av Stølsruta i Valdres. Både med 

Valdres natur- og kulturpark, grunneiere/grunneierlag, stølsbrukere, kommuner, dugnadsgrupper, 

prosjektleder for Historiske vandreruter, overnattingssteder langs ruta, tilsyn m.m.  

 

Årsmøte for 2018 

12. mars 2018 var det årsmøte i DNT Valdres.  Det kom 36 stykker til Valdres videregående skole. I 
tillegg til årsmøtet, ble det informert om historisk vandrerute - Stølsruta i Valdres, om eget 
geografisk arbeidsområde og Tor Harald Skogheim holdt et bildeforedrag kalt «Romsdalen og 
Bispen». 

 

 



Jubileumsmarkering i Spektrum 19.januar 

Vår viktigste ressurs i organisasjonen er de aktivt frivillige. I forbindelse med jubileumsmarkeringen; 
“Tidenes Turfest” i Oslo Spektrum den 19. Januar, fikk de frivillige i DNT Valdres tilbud om gratis 
billett. 22 frivillige meldte seg på og billetter ble bestilt. Til sammen reiste over 30 fra DNT Valdres 
for å delta på festen. Det ble en uforglemmelig opplevelse. Hele Norges turdronning, H.M. Dronning 
Sonja, var hedersgjest og kastet glans over hele arrangementet. Hele Spectrum var fylt med 
friluftsfolk og artister under ledelse av Anne Lindmo. Gjennom musikk, bilder og kunstneriske innslag 
ble historien til DNT fortalt. Det ble også synliggjort hva DNT er i dag og hva vi ønsker å være i 
fremtiden. Vi fikk treffe hyttevertskap, ildsjeler, dugnadsfolk og tillitsvalgte, i tillegg til vanlige 
turglade mennesker. Blant andre ble den hjertelige valdresjenta Solbjørg Kvålshaugen, som driver 
Fondsbu, intervjuet fra scenen. Vi fikk også oppleve en rekke kjente artister som underholdt. Erna 
Solberg var også til stede og deltok i samtale på scenen med Lindmo, daværende generalsekretær 
Nils Øveraas og daværende styreleder Berit Kjøll.  

 

Høstmøte (medlemsmøte) 

Høstmøte ble avhold på Valdres videregående skole 15.november. I innledningen av møtet hadde 

Merethe Lundene, styreleder i DNT Valdres, forklart tre norske flagg på bordet med følgende feiring 

av: 

• at Vinda ikke blir bygd ut, 

• at foreningen har passert 1000 medlemmer, 

• at «Stølsruta i Valdres» ble offisielt åpnet i august. 

Øystein Dahle (81), oljedirektøren som ble miljøforkjemper, holdt foredrag for rundt 50 frammøtte 

på høstmøtet i DNT Valdres torsdag kveld, med tittelen «Fremtiden – en utfordring for oss alle».  

Dahle har i flere tiår reist verden rundt og fortalt om de stadig økende klimautfordringene. Han var 

ikke nådig i omtalen av hvor tafatte verdens ledere har vært og er på dette området. Spesielt 

karakteristikkene av USAs president egner seg ikke på trykk! 

Dahle viste fram tidsskrifter tilbake til 1972 som omtalte klimautfordringene. 

• Alt som står skrevet her har vist seg å være riktig, det er helt oppsiktsvekkende, sa han, og 

minte om Brundtlandkommisjonens miljørapport fra 1987, og hvor lite som er gjort på disse 

over 30 årene. 

• Vi har ikke ordna noen verdens ting av det som virkelig betyr noe for framtida her på Jorda. 

Likevel må vi bare klare det, og ingen problemer er løst av pessimister, var det klare 

budskapet fra Dahle, som sa at Norge må gå foran på en helt annen måte enn hittil. 

Etter en kort pause med kaffe og kaker, frukt og vann, ble det så orientering om Stølsruta, som DNT 

Valdres og Valdres natur- og kulturpark (VNK) har fått til i løpet av året, etter omfattende jobbing. 

Ruta er en av 11 såkalte «Historiske vandreruter» i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 

Riksantikvaren og DNT sentralt, og prosjektleder Louise Brunborg-Næss var til stede og orienterte. 

Ina Syversen fra styret i DNT Valdres, som også jobber for VNK, fortalte så om selve Stølsruta og 

arbeidet med den. Ruta er 67 kilometer, og går fra Merket i Tisleidalen til Sørre Hemsing i Vang. Hun 

sa også at DNT vil invitere folk til å ta på seg et fadderansvar, med vedlikehold av roder langs ruta. 



Til slutt var det trekning av premier i forbindelse med Kremtoppjakten 2018, der i alt 25.721 navn 

var notert i bøkene på de 12 utvalgte toppene. De fine premiene var som vanlig gitt av Sport 1 på 

Leira. 

 

Høstmøte for seniorgruppa 

6.novmeber ble høstmøte for seniorgruppa avholdt på Scandic Valdres, med 21 frammøtte. Det ble 
presentasjon av turene gjennomført i 2018 med bilder og kommentarer fra turledere. 

Videre ble det planlagt turer for 2019, noen av punktene som kom opp var sykkeltur langs Stølsruta 
og lettere skiturer til turene som ble skissert på møte. 

Til slutt viste Esther Christensen bilder og fortalte fra turen sin til Grønland i sommer. Det var 
interessant foredrag med flotte bilder fra et land de færreste har opplevd.  

 

Turledersamling  

Dette årets samling ble lagt til Merket, Røde Kors sitt kurssenter i Tisleidalen, som hadde lagt 

forholdene godt til rette for at vi skulle få et godt og produktivt opphold. Vi var totalt 17 stykker som 

deltok i planlegning av neste års turprogram, og ekstra hyggelig var det at flere av de nyutdannede 

turlederne var tilstede. 

Vi hadde også en evaluering av årets jubileumssesong, som for vår del har vært et veldig aktivt år 

med nesten 100 planlagte aktiviteter. Antall deltagere i snitt har holdt seg relativt jevnt de siste 

årene, men vårt mangfold i type turer har økt, noe som er hyggelig. Derfor vil vi også for kommende 

år forsøke å holde et bredt spenn i vårt turtilbud. Vår turkarusell, Kremtopper i Valdres, ble også 

besluttet videreført neste år. Årets karusell fikk en stor økning i antall besøkende, for neste år vil vi 

søke å legge inn flere topper som ikke er fullt så kjente, men likevel helt klart verd tittelen som 

kremtopper. 

Andre emner som ble diskutert på samlingen var hvordan vi skal jobbe videre med risikovurderinger, 

og hvordan dette kan gjøres enklere, samtidig som ivaretakelse av både sikkerheten på turer og 

kravene til lovverket opprettholdes med den kvalitet vi har hatt tidligere. 

På søndag ble det en tur til “vår nye” hytte på Tyrisholdt med en omvisning og påfølgende rundtur i 

området. 

 

Tinderangler (medlemsblad) 

2 utgivelser på 64s hver, en i mars 2018 og en i november 2018. 

 

Infrastruktur og stimerking 

DNT Valdres startet året med eget geografisk arbeidsområde. Med dette følger betydelige arbeid 

med å få oversikt og vedlikeholde nye roder og de eksisterende. 



Hovedfokuset i 2018 har vært på å etablere Stølsruta i Valdres. Et arbeid som er gjennomført 

sammen med Valdres natur- og kulturpark og mange frivillige langs hele ruta, fra fjern og nær. Ruta 

ble merket fra Tisleidalen (Merket) til Vang (Sørre Hemsing). Det er merket (både med røde T-er og 

med stolper/trær med rødt merke), vardet og satt ut informasjonstavler langs ruta. Ruta er også lagt 

ut på ut.no. DNT Valdres har inngått avtale om hytte på Tyrsiholt, og med dette fått sin første hytte. 

Det gjenstår gjennomgang og flere skilt og mer merking på Stølsruta, som må gjøres i 2019. 

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

infrastrukturen vi nå har opparbeidet oss. 

 

Friluftspolitikk, uttalelser m.m. 

Styret vedtok i sitt møte 28. mai at DNT Valdres slutter seg til Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) 
gjennom FNF Oppland. Trond Vatn ble oppnevnt som kontaktperson med Tor Harald Skogheim 
somback-up/støtte. Tilslutningen til FNF har kommet etter en lang prosess der vi har stilt som 
forutsetning at FNFs regelverk og praksis når det gjelder felles uttalelser endres slik at det for enhver 
uttalelse kreves eksplisitt samtykke fra den enkelte forening om hvorvidt man slutter seg til denne. 
Av hver eneste fellesuttalelse fra FNF skal det derfor gå fram hvilke foreninger som står bak den 
aktuelle uttalelsen. Vi har videre presisert at vi ønsker å prioritere uttalelser som det er engasjement 
for i vår forening. Dersom vi ikke gir vår tilslutning til en uttalelse, betyr ikke det nødvendigvis at vi er 
uenig i innholdet i vedkommende uttalelse. 

Deltakelsen i FNF-nettverket innebærer imidlertid at vi – gjennom kontaktpersonen – får et stort 
antall fellesuttalelser til vurdering. I noen tilfeller gir vi en tilbakemelding om uttalelsen, men 
presiserer likevel at vi ikke ønsker å stå som underskriver. Ingen uttalelse blir avgitt med DNT Valdres 
som underskriver uten at denne har vært til behandling i styret. 

I 2018 har vi konsentrert vårt engasjement om tre friluftslivspolitiske saker: 

* Vinda 

* Nasjonal ramme for vindkraft på land 

* Fjellgrenser 

Vinda-saken har fulgt oss gjennom flere år og det ble satt et – i hvert fall foreløpig - punktum i 2018 
ved avslag på søknad om konsesjon. Viktige begivenheter var møtet med statsråd og embetsverk i 
Olje og energidepartementet 24. september og markeringen av seieren ved Stampefossen 7. 
november med generalsekretærene for DNT og Naturvernforbundet samt leder av Stortingets Energi 
og miljøvernkomité til stede. 

Utredningen om nasjonal ramme for vindkraft på land er en sak som har skapt stort engasjement i 
mesteparten av landet. Valdres kan bli alvorlig rammet dersom det blir utbygging i de tre områdene 
som berører oss. Vi avga en egen uttalelse samt bidro og deltok i en fellesuttalelse fra FNF. 

Gjennom året har vi også deltatt i et nettverk for etablering av fjellgrenser i Valdres sammen med 
Valdres Hyttelag, Naturvernforbundet, et par andre foreninger som deltar i FNF samt engasjerte 
enkeltpersoner. Et tilsvarende nettverk arbeider med samme problemstilling i Lillehammerfjellet. 
Problemene er først og fremst utløst av omfattende utbygging av nye hyttefelt stadig lengre innover 
i fjellområdene. Det arbeides for å få inn forpliktende grenser i kommunenes arealplaner etter 
mønster av markagrensa i Oslo-området. En pressemelding om arbeidet i vårt nettverk i Valdres ble 



utarbeidet mot slutten av 2018 med DNT Valdres som en viktig bidragsyter. Arbeidet fortsetter i 
2019. 

 

Heimeside/Facebook 

Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2018 over 3100 likerklikk. Den nyetablerte gruppa for DNT 
ung er i bruk flittig. 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, turrapporter og andre nyheter. 

 

Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2018 

Årets turprogram i jubileumsåret hadde rekordhøye 93 turer på programmet, og med flere turer i 
DNT Ung som ikke var i programmet ved starten av året, kom vi tett opp mot 100 turer totalt. Vi 
opprettholdte våre fjellsportturer, noe som var en populær aktivitet også foregående år, og hyggelig 
var det at vi også i år kunne tilby trilleturer for de aller yngste. Noen turer ble avlyst grunnet vær og 
føre, eller at det ikke var noen påmeldte. Totalt for DNT Valdres med alle undergrupper har det vært 
en gledelig stabil deltagelse i antall som har vært med på organiserte turer i 2018. Snittet ligger 
rundt det som har vært tidligere år, på omkring 12 stykker pr tur, og Barnas turlag var den gruppen 
med høyest snitt, omkring 17 stykker pr tur. Den eneste gruppa som gjennomførte alle sine 
planlagte turer var seniorgruppa, og i sum er vi veldig godt fornøyd med årets deltagelse i alle 
grupper. 

 

Aktivitetsoversikt for hovedlaget 

Det var planlagt trettifire aktiviteter, åtte ble avlyst. 

DATO TURMÅL Deltagere 

30/31.jan Skardåsen 3 

14.apr Mugnetind 12 

05.mai Bukkehøe  6 

07.jun Køltjern 3 

14.jun Goaren, Kremtopp 2 

23.jun Austabotntinden 4 

24.jun Kongevegen  8 

27.jun Ruggstigen  15 

28.jun Tjuvhanshola  9 

29.jun Hølersetra  56 

05.jul Bitihødn 15 

08.jul Bjødalskampen,  19 

13-15.jul Yoga - Liomseter 9 

19.jul Bjørgovarden 13 

22.jul Varhovdtind,  9 

28.jul Leirholshøgda Avlyst 

29.jul Grønnsenknippa 7 

04.aug Skarvemellen 6 

04.aug Uranostinden 4 



05.aug Uranostinden  10 

05.aug Åbjøra  11 

07-12.aug Jotunheimen 4 

12.aug Torfinnstindtraversen 5 

15/16.aug Kajak Aurdalsfjorden Avlyst 

19.aug Knutshøe 14 

22.aug Falketind  Avlyst 

26.aug Rundtur Nibbe 7 

02.sep Kvernhøe Haugseter 7 

06.sep Stolpejakt  Avlyst 

08/09.sep Spåtind Avlyst 

15-16.sep Tomashelleren Avlyst 

07.okt Rundemellen Avlyst 

25.okt Nattorientering 5 

08.des Førejulstur Valdresflya Avlyst 

 

Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag  

Det var planlagt sytten aktiviteter, to ble avlyst.   

DATO TURMÅL Deltagere 

14.jan Ake/ski-dag 70 

09.feb Matpakketur  3 

10.feb Akedag 15 

11.feb Akedag på Åsemyra  35 

03.mar Akedag 8 

11.mar Tur til Kjeldeknatten 15 

23.mar Trilletur, Fagernes - Leira t/r 10 

25.apr Trilletur, Vasetvatnet 15 

15.mai Trilletur, mot Smørlifjell 9 

10.jun Makalaus - Stavdalen 10 

20.jun Trilletur, Aurdal kirke  4 

25.jun Flåteferd på Begna  Avlyst 

02.sep Kom deg ut-dagen, Makalaus 22 

07.sep Taco i naturen, Leira 13 

08.sep Tur til Smørlifjell Avlyst 

14.okt Bagn kirke - Vavika 9 

31.okt Alternativ Halloween-markering 26 

 

Aktivitetsoversikt for Seniorgruppa 

Det var planlagt seksten turer, ingen ble avlyst!  

DATO TURMÅL Deltagere 

30.jan Fottur - Måneskinnstur 8 

06.mar Skitur Tansbergrunden 8 

10.apr Skitur Valdresflya - Store Nuten 7 

17.apr Skitur Valdresflya - Rasletind 4 

15.mai Kveldstur - Kvitmøsaknatten 14 

22.mai Sykkeltur Fagernes - Bjørgo 10 



29.mai Kveldstur langs Vinda - Ø.Slidre 26 

12.jun Groliberget - Fuksebrekk 15 

26.jun Kveldstur til Smørlifjellet 19 

17.jul Dagstur til Ormtjernkampen 8 

06.aug Puttekollen i Sør-Aurdal 6 

14.aug Sykkeltur, Trollåsen - Haldorbu 7 

20-22.aug Sognefjellshytta, med dagsturer 7 

28.aug Heimdalsmunnen - Maurvangen 14 

04.sep Gravolskampen - Båtskaret 17 

18.sep Gråhøe - fra Haugseter 4 

 

Aktivitetsoversikt for DNT Ung 

DNT Ung hadde planlagt sytten turer, en ble avlyst. 

DATO TURMÅL Deltagere 

11.jan Klatring i Valdres Storhall 30 

21.jan Kom deg ut-dagen, Skitur 5 

29.jan Isklatring, Storefoss 11 

15.feb Trugetur og båltur 12 

04.mar Airboarding, Beitostølen  7 

05.mar Isklatring for Storefoss  14 

10-11.mar Hyttetur Slettningsbu, Vang 5 

16.mar Klatring i Vangshallen  Avlyst 

05.apr Klatring i Valdres Storhall 14 

14.apr Hundekjøring, Beito Husky Tours  6 

28/29.apr Topptur, Synshorn 7 

03.mai Kveldsmattur, Kviteberg 5 

07.jun Fottur på Bitihødn 10 

16/17.jun Besseggen via Jo-Stigen 10 

30.aug Båltur Haugahøvda 3 

30.sep Klatreparken i Hemsedal 6 

13.okt Tomashelleren 13 

13.des Båltur Bilihusknatten 3 

 

Vang Turlag 

Det var planlagt åtte aktiviteter, en ble avlyst grunnet værforhold. 

DATO TURMÅL Deltagere 

21.jan Kom deg ut – dagen, Fugleberg 4 

17.mar Skitur Filefjell – Skakadalen. 18 

29.apr Vårtur på Vennis 18 

6.jun Aurlandsdalen frå Østerbø til 

Vassbygdi 

10 

8.aug Falketind (med Tyin Aktiv) Avlyst 

2.sep Synshorn via Ferrata - på «Kom 

deg ut»-dagen 

14 

10.okt Stiftsstøtta - og Kongevegen over 

Filefjell 

1 



24.nov Skumringstur ved fullmåne – med 

Barnas Turlag 

4 

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

 

Kremtoppjakten 2018 

Høstferien var siste mulighet for å registrere besøk under årets kremtoppjakt. Vi ser at både 

fastboende, hyttefolk og andre tilreisende lar seg motivere til å besøke våre kremtopper. Ved 

oppsummering av årets kremtoppjakt kan vi registrere at det totale antall besøkende har økt med 

nesten 2800 besøkende, slik at det totale tallet ble over 25700. Tallet over de som har besøkt nok 

topper til å få krus med bilde av Hugakøllen i Vang, har holdt seg relativt stabilt. I år var det omkring 

160 stykker som fikk krus, hvor mange av disse er barn.  

Toppene som var med i år var; Bitihorn, Bjødalskampen, Bjørgovarden, Goaren,  Gravolskampen, 
Grønnsenknippa, Hugakøllen, Makalausfjellet, Rundemellen, Skarvemellen, Spåtind og 
Vardhovtinden. 

 

Kurs 2018 

Det ble gjennomført 5 kurs i 2018; 

- 26.-28. Jan: Skredkurs Nordisk 

- 2.-4. Feb: Skredkurs Alpint 
- 2.-3. Juni: Ambassadør og grunnleggende turlederkurs 
- 27.-29.juni: Merkekurs for Slidre fengsel 
- 29. Juni – 1. juli: Merkekurs 

 

Liten oppsummering aktivitet og dugnad 2018 

Antall gjennomførte turer var i overkant av 80 i jubileumsåret 2018, noe som er en klar rekord. 
Antall «deltakerdager» (antall deltakere x antall dager for hver tur) har i 2018 vært like i underkant 
av 1000, 974. Dette er en stor økning fra foregående år hvor dette var omkring 700.  Gjennomsnittlig 
antall deltakere har vært 12 deltakere pr. tur som er en ørliten nedgang fra 2017, hvor det var 12,5. 
Antall deltagere på enkeltturer har variert fra 1 til 70. Samlet dugnadsinnsats inklusive styrearbeid 
og administrasjon er for 2018 anslått til ca. 4100 timer mot ca. 2500 timer i 2017. Kremtoppjakten 
2018 hadde hele 25721 (22972 i 2017) har signert bøkene og nærmere 160 (ca 150 i 2016) har klart 
målet og sendt inn sine registreringer. 

 

DNT Valdres Årsregnskap 2018 

Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2018 gir etter styrets oppfatning 

fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2018 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det har ikke 

inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette. 

http://www.vangturlag.org/


Årsregnskapet viser et overskudd på kr 154 264 og total egenkapital ved utgangen av året var på kr 

645 823. Banksaldo pr. 31/12 var kr 755 911. 

Vedtatt budsjett var satt opp med et underskudd på kr 93 950. Resultatet er således vel kr 248 000 

bedre enn budsjettert. Økt kontingentinngang utgjør nærmere kr 107 000, mens resultat for 

aktivitetene DNT Ung og Barnas Turlag er til sammen nærmere kr 174 000 bedre enn budsjettert, 

hovedsakelig på grunn av meget godt tilslag på søknader om bidrag/tilskudd. På kostnadssiden er 

det en samlet merutgift på aktivitetene stimerking og hytte (Tyrisholt) – begge disse relatert til 

Stølsruta – på til sammen i underkant av 31 000. Dette er imidlertid mindre enn hva ruter og hytter 

bidro med i økt kontingentinngang (DNT har en kontingentfordelingsberegning som tar hensyn til 

blant annet hvilket ansvar lokalforeningene har påtatt seg når det gjelder stier og hytter). 

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

forutsetningen er tilstede. Økonomien er meget solid og gir godt rom for satsing på tiltak som først 

forventes å gå i balanse/gi avkastning på lengre sikt. 

Regnskapet ligger som vedlegg. 


