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Bærum Turlag har hatt et godt  arbeidsår. Medlems
tallet har økt betydelig. Turer, arrangementer og 
dugnadsinnsats har også hatt en fin økning. 

Arbeidsfordelingen i styret fungerer godt. Det har 
vært et fornuftig trekk å knytte styremedlemmenes 
arbeid opp mot konkrete og varige arbeidsoppgaver, 
f.eks. Svartvannshytta, Nedre Gupu, Barnas Turlag, 
kulturminneheftet og turprogrammet. Det har 
skapt effektivisering og klare ansvarslinjer i styrets 
arbeid. Handlingsplan for perioden 2016–2018 
er fulgt opp. Stiryddergruppene er i full aktivitet. 
Fornyelsen av kulturminneskiltene i Bærumsmarka 
er praktisk talt fullført og heftet «Kulturminner i 
Bærumsmarka» er ferdigstilt.

Sammen med DNT Oslo og Omegn har vi inngått 
en langsiktig avtale med Bærum kommune om 
leie og tilsyn av Svartvannshytta. Samarbeids
avtalen med Bærum kommune om tilsyn og 
enkelt  vedlikehold på Nedre Gupu er fornyet for 
fire år. Bærum Turlag/DNT Oslo og Omegn og 
Bærum kommune har inngått en prinsippavtale 
om i  felleskap å  utvikle et maritimt friluftsanlegg i 
Bjørnsvika  mellom Kjørbo og Gyssestad.

I næringslivet er Bull Ski & Kajakk en god 
 samarbeidspartner.

Einar Skage Andersen
Bærum Turlag, leder

“Visning” på Nedre  
Gupu med skogsjef  
Terje Johannessen.

FORORD
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DAGSORDEN
 

1. Godkjening av innkalling og saksliste 

2. Årsrapport 

3. Regnskap og budsjett 

4. Forslag til endring av vedtekter 

5. Andre saker fremmet av medlemmer eller styret 

6. Valg 

7. Valg av valgkomité 

 

VIRKSOMHETSRAPPORT 2016

ORGANISASJON 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder: Einar Skage Andersen. 
Styremedlemmer: TorHerman Næss, Liv Frøysaa Moe,  
Nils Mathisrud, Trine Hansson, Erlend Haaverstad, Even Sjølie.

Einar Skage Andersen, Trine Hansson og Erlend Haaverstad er på valg i 2017.  
De øvrige er valgt fram til årsmøtet i 2018.

Styrets leder er medlem i rådet i DNT Oslo og Omegn.

TorHerman Næss er tildelt DNT Oslo og Omegns hedersknapp  
for sitt langvarige virke som turleder.

Einar Skage Andersen er tildelt Bærum kommunes frivillighetspris for 2016. 

Einar Skage Andersen ble tildelt Asker og Bærum Historielags litteraturpris  
på historielagets årsmøte. 
 
ANSATT 
Ellen Kr. Næsje er fra 10. august 2015 tilsatt i 50% stilling.

ÅRSMØTE 28. MARS 2017

Bærum 
kommunes 
frivillighetspris 
overrekkes  
Einar Skage 
Andersen.
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MØTEVIRKSOMHET
Det har vært avholdt 9 styremøter.  
Prioriterte saker i styrets arbeid har vært:

 1. Utarbeide og gjennomføre årets  
  tur og arrangementspogram.

 2. Arbeid med å gjennomføre  
  handlingsplanen for perioden  
  2016–2018 (se vedlegg til slutt i  
  årsmeldingen).

 3. Ferdigstille heftet «Kulturminner  
  i Bærumsmarka».

 4. Posisjonere oss overfor Bærum  
  kommune når det gjelder samarbeid  
  og videreutvikling om bruk av Nedre   
  Gupu og Svartvannshytta. 

 5. Samarbeid med Bærum kommune  
  og DNT Oslo og Omegn om å utvikle  
  et maritimt friluftssenter (kajakk 
  anlegg) i Bjørnsvika mellom Kjørbo  
  og Gyssestad. 

 6. Vedlikeholde og videreutvikle vår  
  digitale plattform.

 7. Videreutvikle samarbeidet med  
  frivillige organisasjoner, media,  
  næringslivet og kommunens  
  administrasjon og politiske miljø.

 8. Videreutvikle og konsolidere  
  Barnas Turlag i Bærum.

 9. Støtte opp om arbeidet stiryddings 
  gruppene gjør med å gjennomføre  
  stiplanen for Bærumsmarka.

 10. Støtte opp om arbeidet som gjøres i  
  komitéen som utarbeider lagets  
  tur og arrangementsprogram.

 11. Styrke samarbeidet med Sæteren Gård.

Det er gjennomført i alt 264 aktiviteter i 
kategorien dugnad; 55 knyttet til komité 
og styrearbeid, 80 til stirydding, merking, 
hyttedugnad og arbeid med kulturminne
hefte og 129 til turledelse.

Totalt er det utført 6 800 dugnadstimer. 

Kategori Gammel kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +/-

Familie hoved 420 +420

Hovedmedlem Hovedmedlem 4 120 4 150 4 087 4 077 4 148 3 870 -278

Ungdom (19–26 år) Student 289 296 332 305 318 255 -63

Honnør (Over 67 år eller uføre) Honnør 999 1 048 1 137 1 224 1 279 1 455 +176

Livsvarig Livsvarig 373 383 382 372 380 376 -4

Barn (0–12 år) Barnas Turlag 1 170 1 039 975 960 996 643 -353

Skoleungdom (13–18 år) Skole 654 661 655 703 702 471 -231

Husstand Husstand 1 905 1 969 2 008 2 073 2 145 1 890 -255

Husstand uten hovedmedlem 0 0

Livsvarig husstand 12 +12

Familie husstand 1 374 +1 374

I alt 9 510 9 546 9 576 9 714 9 968 10 766 +798

+/- +36 +30 +138 +254 +798

På tur til 
Dæliseterhøgda.

Frivillige i   
Bærum Turlag.
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MEDLEMMER
Pr. 21.11.2016 har Bærum Turlag 10 766 
medlemmer som er en økning på 798 
personer fra i fjor. 

 
I turlagets handlingsplan for perioden 
2016–2018 er målet at vi ved utløpet av 
2018 skal ha 11 000 medlemmer. 
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DEN STORE TURDAGEN
Den store turdagen ble arrangert for 
andre gang søndag 18. september og er 
nå blitt en årlig foreteelse. Tanken er 
å få flest mulig av Bærums befolkning 
ut på tur. Vi opprettet startsteder ved 
fire  utgangspunkter i  Bærumsmarkas 
 randsone; Burudvann, Øverland, Skytter
kollen og Fossum. Her ble de frammøtte 
fulgt av en turleder fram til Brunkollen. 
Det var også satt ut natursti langs mer
ket sti fram hit. På Brunkollen var det 
 aktiviteter og underholdning.  Eiksmarka 
og Eikeli skolers musikkorps holdt en 
feiende flott konsert, og Per  Vollestad 
underholdt med viser fra  marka. Vi 
 betrakter arrangementet som svært 
 vellykket. Det var omkring 1 500 innom 

i løpet av de timene arrangementet 
varte. Brunkollen solgte i henimot 1 000 
skolebrød og vafler. Samarbeidet med 
Brunkollen vil fortsette ved kommende 
arrangementer. 

KOM DEG UT-DAGEN VINTER OG HØST
Vinterens Kom deg utdag ble arrangert 
første søndag i februar på Nedre Gupu. 
Årets arrangement var preget av dårlig 
vær. Sludd og tåke lokket ikke mange 
ut i marka denne dagen. Det vrimlet 
ikke av familier og barn i akebakken og 
rundt ildstedene og i gapahukene denne 
gangen. Fra Franskleiv var det satt ut 
natursti og ved fullføring av den var det 
en fin premie å hente. Vi telte omkring 
200 deltakere.

Høstens Kom deg utdag ble arrangert på 
Sæteren Gård med større oppslutning enn 
noen gang. Fellesmarsjen fra  Øverland 
til Sæteren der skolekorpsene fra Jar, 
Eiksmarka og Eikeli skoler førte an hadde 
en hale av mennesker på slep. På  Sæteren 
kunne familiene aktivisere seg bl.a. med 
klatretårn, natursti, trillebårkjøring, 
pinnebrødsteiking og grilling. Turbo kastet 
også glans over arrangementet. Bestyrer
paret mente at omkring 1 500 hadde vært 
innom arrangementet i løpet av dagen.

EKSTERN REPRESENTASJON OG  
MØTEVIRKSOMHET
Bærum Turlag har blant annet vært 
 representert på følgende møter, 
 konferanser, seminar og arrangementer:

Bærum kommune 
Møter om Nedre Gupu og Svartvanns
hytta.

Bærum kommune 
Møter/befaring om kajakkanlegg i 
Bjørnsvika.

Bærum kommune 
Møte om turveier i byggesonen.

Bærum natur- og friluftsråd 
Årsmøte.

Bærum natur- og friluftsråd 
Møte om løypetrasé  
Muren – Brunkollen.

Skiforeningen 
Befaring om løypetrasé  
Muren – Brunkollen.

Bærum naturvernforbund 
Årsmøte.

Jar skoles musikkorps 
Planleggingsmøte «Korps på tur».

Bull Ski & Kajakk AS 
Møter om samarbeidsavtale.

DNT Oslo og Omegn 
Årsmøte.

DNT Oslo og Omegn 
Lokallagsmøte (vår).

DNT Oslo og Omegn 
Lokallagsmøte (høst).

DNT Oslo og Omegn 
Åpning av Sørenga friluftssenter.

DNT Oslo og Omegn 
Frivillighetsfest på Sæteren.

Oslo og Omland Friluftsråd 
Friluftskonferanse.
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Kom deg ut-dagen  
på Sæteren Gård.
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TURLEDERKURS
Det er i løpet av året utdannet 10 nye 
turledere i regi av Bærum Turlag. 
Turlederkurs ble holdt på Nedre Gupu 
i oktober. Disse har fullført det såkalte 
nærtur lederkurset som også inkluderer 
 ambassadørkurset, som gir en enkel 
kunnskapsinnføring i DNTs virksom
het. Kursledere var Juel Victor Løkstad 
og Magnus Wethal. Det skulle vært to 
kurs, men  vårkurset ble avlyst på grunn 
av mangel på instruktører. I lagets 
 handlingsplan står det at Bærum Turlag 
skal utdanne 10 nye turleder per år.

Nyutdannete turledere innlemmes i 
Bærum Turlags turlederstab og vil etter 
hvert lede egne turer eller delta som 
assistenter på turer med mer erfarne 
ledere.

DNT Oslo og Omegn har i 2016 arran
gert 4 turlederkurs (og 2 GPS kurs) 
med base på Nedre Gupu. På DNT 
Oslo og Omegns turlederkurs stiller 
 Bærum Turlag med vertinner under hele 
oppholdet.  Vertinnene lager mat, koker 
kaffe, fyrer, vasker og gjør oppholdet 
hyggelig og praktisk for kursdeltakere 
og  instruktører. Bærum Turlag bidrar 
således positivt også på DNT Oslo og 
Omegns turlederkurs.

ANDRE KURS
I år satte vi opp et orienteringskurs på 
programmet. Kurset fikk bare 7  deltakere. 
Det skulle vært dobbelt så mange, men 
en gruppe på 7 valgte å flytte over på 
ferskingkurset stedet. Se egen omtale 
av ferskingkurs. Kurset ble dessverre litt 
dårlig markedsført, men konseptet er 
godt og vi tror mange ønsker praktiske 
kurs i kart og kompass.

SAMARBEID
Bærum Turlag har i løpet av året videre
utviklet det gode samarbeidet med andre 
organisasjoner og offentlige myndigheter. 
Her nevnes DNT Oslo og Omegn og 
spesielt Barnas Turlag på Sæteren Gård, 
politikere og administrasjon i Bærum 
kommune, Asker Turlag, Bærum natur 
og friluftsråd og Bærum idrettsråd. 

I næringslivet ønsker vi å videreutvikle 
samarbeidsavtalen vi har med Bull Ski  
& Kajakk.

BARNAS TURLAG
I 2016 har vi videreutviklet Barnas 
Turlag. 2016 var familieåret i DNT, og vi 
ønsket å satse spesielt på Barnas  Turlag. 
Vi hadde også ressurspersoner i og uten
for styret som ønsket å jobbe med Barnas 
Turlag. Det ble satt opp en tur hver 
 måned gjennom hele året der  samtlige 
turer også tilbød «natt i  naturen» før 
 eller etter arrangementet. «Natt i 
 naturen» er videreført fra 2015.

I arbeidsgruppa for Barnas Turlag sitter 
Erlend Haaverstad og Even Sjølie fra 
styret, i tillegg til paret Signe Riemer 
Sørensen og Martin Lentz. Ellen Næsje 
er også med i gruppa. Gruppa har hatt 
4 møter i løpet av året for å planlegge 
turene. Disse møtene har vi hatt hjemme 
hos hverandre og alle har hatt med egne 
barn. At man kan ha med egne barn både 
i planleggingen og gjennomføringen av 
turene slik at de også blir kjent, har vært 
en viktig suksessfaktor i Barnas Turlag. 

Året startet litt tungt med turen til 
 Isslottet og Bergsprekken som vi først 
måtte flytte på grunn av usikker is på 
 Østernvann. Ny tur ble markedsført 
 dårlig da nyhetsbrevløsningen i Sherpa 
ble tatt bort av DNT akkurat da flytting 

av turen var vedtatt. Bærum Turlag fikk 
raskt på plass ny nyhetsbrevløsning, 
men for sent til å markedsføre turen 
til Isslottet og Bergsprekken. Turen 
hadde dessverre dårlig oppmøte, men ble 
 gjennomført med Svein Lie som turleder.

Etter det har turene hatt godt  oppmøte 
og alle er blitt gjennomført. Mange 
av  turene har hatt god pressedekning 
og får både for og etteromtale av 
 Budstikka. Alle turene har vært «natt 
i  naturen»turer med et tema. «Natt 
i  naturen med pizza baking», «Natt i 
 naturen – langtur med overnatting», 
«Natt i naturen med  stjernekikking», 
«Natt i naturen – Grøss og Gru» 
osv. Ofte har familier vært med på 
 arrangementet uten å overnatte. Det er 
tydelig at terskelen for å sove ute er høy 
for mange. Dette endrer vi i 2017 ved at 
overnatting ikke blir obligatorisk. Vi tror 
det vil  trekke enda flere familier på tur i 
Bærum. 

Ikke minst har de store turdagene som 
Kom deg utdagene og Den store tur
dagen trukket mange mennesker ut på 
tur. Disse dagene arrangeres av styret i 
samarbeid med Barnas Turlag. 

Det er blitt et vellykket år for Barnas 
Turlag i Bærum. Gruppa som arrangerer 
turer er blitt mer etablert. De gjør seg 
stadig nye erfaringer, og turer som har 
vært arrangert før, blir lettere å gjenta 
og med økende kvalitet. Ikke minst er 
dette en gruppe frivillige som har det 
hyggelig sammen. Dette smitter over på 
 arrangementene. 

Maggy Elva Bjørgvinsdottir tok tur
lederkurs høsten 2015. Etter kurset 
ønsket hun å arrangere kveldsmatturer. 
Turene er blitt gjennomført en gang i 

Barnas Turlag  
i Bærum.

Turlederkurs  
for DNT Oslo  
og Omegn på  
Nedre Gupu.
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 måneden siden mars og har vært veldig 
 vellykket. Maggy er mot slutten av året 
blitt en del av arbeidsgruppa i Barnas 
Turlags arbeidsgruppe. Se egen tekst om 
 kveldsmatturene.

Trilleturer har vært gjennomført hver tors
dag gjennom hele året. Bæremeisturene 
har vært gjennomført annenhver onsdag i 
hele høst. Se egen tekst om disse turene.

Turene i Barnas Turlag er spredd over 
hele Bærum, og ofte legges turene til våre 
anlegg på Nedre Gupu i Vestmarka og 
Sæteren Gård i Bærumsmarka. 

Facebookgruppa for Barnas Turlag 
har over 300 medlemmer. Alle Barnas 
Turlags arrangementer postes på denne. 
Vi ser også at medlemmer poster andre 
friluftssaker.

Barnas Turlag har arrangert 82 turer i 
2016 (da er trilleturer, bæremeisturer og 
kveldsmatturer inkludert). Det har totalt 
vært med 1544 deltakere. 955 dugnads
timer er utført.

TRILLETURER
Det har igjen vært et godt år for trilleturer. 
Turene startet opp allerede første uken av 
januar 2016. Tre turer ble avlyst på grunn 
av kuldeperioden i januar, men ellers 
trilles det jevnt og trutt gjennom hele 
året, også i ferier. Det var i turprogrammet 
planlagt en pause i sommer, men det ble 
satt opp ekstraturer i hele juli likevel. 

Ellen Næsje tok trilleturene alene frem 
til forsommeren. Da var Signe Riemer 
Sørensen på plass og siden har de delt på 
oppgaven. Det er godt å være to turledere 
når gruppa er stor, eller en deltaker gjør 
det nødvendig med ekstra oppfølging. 
Det kan ofte bli sprik i feltet hvis en baby 

må tas ut av vognen, mens andre babyer 
krever jevn gange hele tiden. 

Vi har fått mye skryt av  forbipasserende 
som synes den lange rekken med 1520 
vogner og spreke mammaer og  pappaer 
er et flott skue. Det har vært flest 
mammaer på tur, de har jo også lengst 
permisjon. De pappaene som møter sier 
tilbudet er veldig godt, siden pappaer i 
permisjon sjelden har tilbud om øvrige 
barselgrupper. 

Det har jevnt over vært godt oppmøte, 
men varierer noe etter vær og sesong.  
Et gjennomsnitt har vært 1012 ekvipasjer 
pr. tur. De gangene vi har vært flere  
(på det meste 26) kan det bli et problem 
når man skal inn på kaféer og varmestuer. 

Turene har gått fra flere utfartssteder 
i Bærum og til et egnet sted der man 
kan gå inn å gi barna mat, skifte bleier 
og leke. Av steder kan nevnes Nygård, 
Sæteren Gård, Nedre Gupu, Wøyen 
Gård, Bærums Verk, Brunkollen, langs 
Dælivannet til Godthaab, Fossum til 
Bogstad Gård m.fl. 

Trilleturene er blitt godt kjent, det 
 merker vi på oppmøte på turene og 
 entusiasmen blant de som triller. 
Helsestasjoner i Bærum anbefaler også 
våre turer til barselgrupper. Trilletur
flyerne 2016 har blitt distribuert på våre 
arrangementer og sendt til helsestasjoner 
i Bærum. Den ligger ute som pdf på våre 
nettsider og er blitt jevnlig sendt ut med 
nyhetsbrev og postet på Facebook. 

Vi opplever trilleturene som et godt 
 konsept. Her har vi et tilbud til de aller 
minste, og det er et springbrett over i 
Barnas Turlag. En arena der man kan 
møte andre friluftsforeldre helt fra barnet 

er født. Utfordringen er at trilleperioden 
er kort, og at man stadig må markedsføre 
seg mot nye familier. Oppmøtet er så 
godt at dette likevel ikke er noe problem. 
En annen utfordring er å få tak i trilletur
ledere. Bærum Turlag ønsker å opprett
holde tilbudet, men det krever at noen 
vil lede turene kommende år. Av erfaring 
kan det være vanskelig for mange og 
binde seg til det ansvaret det er å være 
turleder, når man er hjemme i permisjon 
med en baby.

Det har vært 58 trilleturer og bæremeis
turer, med 952 små og store deltakere. 
156 dugnadstimer er utført. Trilletur
gruppa på Facebook har 529 medlemmer. 

BÆREMEISTURER
Bæremeisturene er for de som bruker 
meis, bæresele eller bæresjal i stedet for 
barnevogn. Disse turene kan gå utenfor 
landevei, ellers er konseptet det  samme 
som for trilleturene. Meiseturene har 
gått annenhver onsdag i hele høst og 
 fortsetter inn i 2017. Signe Riemer 
Sørensen og Martin Lentz har vært 
turledere for disse turene.

KVELDSMATTURER
Barnas Turlag arrangerte kveldsmattur 
for første gang i mars, og det ble  invitert 
til totalt 9 turer før året var omme. 
Målet var å legge til rette for frilufts
liv i  hverdagen, et lavterskeltilbud i 
nær miljøet. Vi har blant annet gått på 
ski og til fots, akt, tent utallige bål og 
spist  mange pølser, bakt pizza og stekt 
pinnebrød, badet, sveivet kabelferge, spilt 
turbingo, lekt mørkegjemsel, drukket 
gløgg og spist pepperkaker. 

Turene har vært sosiale, både for barna 
som lett finner lekekamerater i naturen, 
og for de voksne som slår av en prat 

Trilletur fra 
Nordli over Lund 
til Sæteren Gård.

Kveldsmattur  
til Haugsvollen.
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rundt bålet. Antall deltakere har variert 
fra 8 til 30. I vinterhalvåret har det vært 
flest skolebarn på turene, mens det deltar 
flere yngre barn i sommerhalvåret. 

Kveldsmatturene har vært en suksess, 
både for barna og de voksne! Vi fortsetter 
derfor med disse turene i 2017 med 17 
turer fordelt utover året. 

Turleder for kveldsmatturene er Maggy 
Elva Bjørgvinsdottir og hennes datter 
Sara på 7 år. Maggy tok turlederkurs i 
oktober 2015, og turene har hele tiden 
vært hennes initiativ.

MEDIA
I pressen er Budstikka turlagets viktigste 
samarbeidspartner.

Vi har et utmerket samarbeid med 
avisa og har fått bred dekning av våre 
 arrangementer og turer. Blant mye 
 nevnes her Kom deg utdagen i  februar 
og  september, Den store turdagen i 
 september og våre kulturvandringer som 
har fått økonomisk støtte fra Bærum 
kommune. Yogakursene på Nedre Gupu 
under ledelse ved Kaisa Hafredal har 
også fått bred omtale og derigjennom 
belyst det brede utvalg av turer og 
 arrangementer som Bærum Turlag tilbyr. 
Vi føler at vi gjennom Budstikka har fått 

vist at turlaget er en viktig premissleve
randør for det enkle friluftslivet i Bærum.

Vi ønsker spesielt å framheve det gode 
samarbeid vi har med journalist Torgeir 
Strandhagen.

Samarbeidet med Bærumsavisen har 
i løpet av året også vært positivt. Vi 
har fått bred dekning særlig når det 
gjelder  åpningen av Svartvannshytta. 
 Bærumsavisen ble nedlagt høsten 2016.

NETT OG SOSIALE MEDIER
I starten av 2016 fikk Bærum Turlag ny de
sign på nettsidene (www.bærumturlag.no). 
Dette var en oppgradering initiert av DNT. 
Nettsidene har fått en moderne utforming 
som også fungerer bedre på smarttelefo
ner. All tekst på nettsidene ble skrevet på 
nytt og bilder ble  erstattet med nye. Det 
ble også tatt i bruk ny nyhets brevløsning 
 gjennom Campaign  Monitor. Det er blitt 
publisert 49 artikler på nettsidene, et 
 betydelig færre antall enn tidligere år. 
Dette er fordi de nye nett sidene fokuserer 
på kampanjer. Det er laget 37 kampanjer 
gjennom året og sendt ut 23 nyhetsbrev. 
Hvert nyhetsbrev har fire eller flere saker. 

Facebookgruppa «Trilleturer i Bærum» 
har fortsatt mye aktivitet og hadde ved 
utgangen av året 529 medlemmer. Som i 
fjor poster vi minimum ett bilde på gruppa 
etter hver tur, slik at de som ikke var med 
på turen, ser hvilken flott turopplevelse 
de gikk glipp av. Kanskje velger å bli med 
på neste ukes trilletur. Det postes også om 
turen kvelden i forveien med link til trille
turen på Bærum Turlags nettsider. 

Facebookgruppa «Barnas Turlag i 
 Bærum» har gjennom året begynt å 
fungere og hadde ved årets slutt 324 
 medlemmer. Trilleturgruppa fungerer 
som et springbrett til Barnas Turlag 
gruppa, og det er hyggelig å høre at de 
som har trillet sammen, senere møtes på 

tur med Barnas Turlag. Vi poster link til 
 aktiviteten i forkant av turen og gjerne 
noen bilder i etterkant. Man skal likevel 
være varsom med å poste bilder av andres 
barn på Facebook, derfor er denne mar
kedsføringskanalen noe begrenset. 

Facebooksiden til Bærum Turlag har noe 
aktivitet og det postes jevnlig info om 
kommende turer og enkelte ganger referat 
og bilder. Noen turledere poster bilder fra 
sine turer. Enkelte saker har fått mange 
«likes» og vi har hatt suksess med å betale 
for å fremme saker. Dette har gjort at 
mange flere liker siden vår nå enn før.  
Vi ser på Facebook som en viktig markeds
føringskanal og ønsker å bli enda bedre på 
Facebook og andre sosiale media. 

OPPTUR.
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NEDRE GUPU
Nedre Gupu disponeres av Bærum 
Turlag gjennom en avtale med Bærum 
 kommune (Natur og idrett). Avtalen 
gjelder nå frem til høsten 2020 med 
mulighet for revisjon hvert år.

Turlaget står for utleie av huset og følger 
opp leieavtaler med hensyn til renhold, 
kjøretillatelser og betaling.

Samarbeidsavtalen med Bærum 
 Kommune har innebåret at medlemmene 
i lagets styre har rotert på ansvar hver sin 
uke, med tilsyn av hus, gapahuker, lavvo, 
toaletter og utendørs arealer. Denne 
ordningen endres fra 2017 med en egen 
tilsynsgruppe bestående av frivillige.

Turlaget står også for enkle vaktmester
tjenester i henhold til avtale, og 
 rapporterer vesentlige mangler til 
 kommunen.

Hovedhuset har i løpet av siste år vært 
igjennom en skikkelig ansiktsløfting 
innendørs.

Gardiner for alle vinduer, bilder på 
 veggene, noe kjøkkenutstyr, tepper på 
gulv, bokhylle med et godt utvalg av 
frilufts litteratur, ekstra hyller, første
hjelpskoffert og hundebur. Videre er 
ordensregler og viktige telefonnummer 
slått opp. Det har også kommet bord/
benk utenfor.

Kommunen har montert to rømnings
veier i andre etasje samt røykvarslere.

Hovedhuset har gjennom året vært mye 
i bruk. Flere kurs i yoga og mindfulness 
er blitt avholdt; Bærum Turlag og DNT 
Oslo og Omegn har holdt grunnleggende 
turlederkurs og ambassadørkurs, likeså 

GPSkurs. Turlagets trilleturer har ved 
flere anledninger hatt Nedre Gupu som 
dagens mål. Ellers har huset vært utleid 
til forskjellige aktiviteter gjennom året. 

Nedre Gupu er en fulltreffer for det 
enkle friluftslivet i Bærum. Med sin korte 
gangavstand fra parkeringsplass er det 
blitt et eldorado også for de aller yngste.

Mange skoleklasser velger også å ta et 
døgn ute på Nedre Gupu. Gapahukene er 
ettertraktet!

Enkelte helger (fredag til søndag) kan 
opp mot tusen mennesker ha vært 
innom. Mange telt er slått opp på 
vollen. Alle gapahukene er opptatt, 
lavvoen er full, og et eller annet kurs 
avholdes i  huset. Det er ikke rart det går 
 mange  favner ved i løpet av året. Veden 
 skaffer Bærum kommune og fyller opp 
 vedkassene ved behov.

Andre store arrangementer som også 
har vært på Nedre Gupu er Kom deg ut
dagen i februar og Opptur i mai.

Det er utarbeidet en egen utviklingsplan 
for Nedre Gupu som en del av lagets 
handlingsplan for 2016–2018. Ansvarlig 
for oppfølging av planen er TorHerman 
Næss i turlagets styre. 

FERSKINGKURS
Bærum Turlag avholdt ferskingkurs våren 
2016 med 16 deltagere. Instruktører var 
Unni Staver og TorHerman Næss.

Kurset gir opplæring i friluftsliv og for 
å gi deltakerne trygghet, selvtillit og 
 inspirasjon til å komme ut i naturen.

Kurset gikk over to dager og det ble 
 opplæring i grunnleggende ferdigheter 

innen friluftsliv, som bruk av kart og 
kompass, pakking av sekk, bruk av tur
utstyr,  oppfyring av bål og matlaging ute.

Kurset ble holdt i området ved Nedre 
Gupu. Det var riktig dårlig vær, tåke og 
yr begge dager. Det var en engasjert, 
sosial og lærevillig gjeng som deltok. 
 Halvparten norske og halvparten nye 
landsmenn. Uttalelser og respons fra 
 deltagerne var ikke til å misforstå, dette 
var utrolig lærerikt. Nytt kurs vil bli 
avholdt våren 2017.

SVARTVANNSHYTTA 
2016 begynte slik 2015 sluttet med 
videre oppussing av hytta. Flere hundre 
dugnads timer er lagt ned og  konturene 
av ei flott hytte begynte å vise seg. 
Vi har kjøpt en brukt snøscooter av 
DNT  Drammen og Omegn. Dette gjør 
 transport av materialer og adkomst til 
hytta vesentlig enklere om vinteren. En 
flott dugnadsgjeng sørger for at hytta 
ble fullstendig renovert innvendig og 
nybeiset utvendig til den store åpningen 
5. juni 2016. Resultatet er en moderne, 
 velutrustet, ubetjent markahytta vi er 
svært stolte av! Nesten 200 personer 
kom på åpningen, og det ble en flott 
 markering i praktfullt sommervær. 
Hytta med sin fantastiske beliggenhet 
ved vannet ble fort populær, og ved 
årsskiftet 2016–2017 har vi registrert 312 
 overnattinger. Det ble på  sensommeren 
kjøpt inn to nye kanoer fra Bull Ski 
& Kajakk som står til fri disposisjon. 
Tilsynsgruppe er etablert, og det jobbes 
videre med å få satt opp en gapahuk 
med bålplass nede ved vannet, og vi er i 
dialog med kommunen om å få bygge om 
båthuset til en egen liten overnattings
hytte. Svartvannshytta er et høyst levende 
prosjekt med spennende planer også for 
2017. 

Vår på  
Nedre Gupu.

Åpning av 
Svartvannshytta.
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KULTURMINNESKILTING
Som omtalt i årsmeldingen i 2015 har 
Bærum Turlag og Skiforeningen  arbeidet 
med oppdatering og utskifting av kultur
minneskiltene vi arvet fra  Bærumsmarkas 
Venner i 2014. Prosjektet fikk innvilget 
tilskudd fra Akershus  fylkeskommune til 
et toårig prosjekt, kr. 50 000 i 2015 og  
kr. 35 000 i 2016, i alt kr. 85 000. 18 skilt
tekster ble oppdatert og byttet ut i 2015. 
De siste 36  skilttekstene er trykket opp 
og foliert og skal i løpet vinteren og våren 
2017 erstatte og supplere skiltene som 
ble satt ut i begynnelsen av 1990tallet. 
 Utgifter og dugnadstid medgått til dette 
beløper seg til kr. 5 000. Fire av 1990talls
postene utgår på grunn av gjengroing; 
Haugsekra, Gravsvollen, Løkebergseter og 
Tangenbakkene. Nye poster er Garlaus, 
Nygård og salongen ved Kråka. Der 
skal det settes ut nye skiltstolper. Nye 
 skiltstolper skal også erstatte dem som 
ikke var å gjenfinne på Burudvanndem
ningen, Den grønne bonn og Kringlebonn, 
totalt 6 stolper, som anslås til ca. kr. 1 000 
pr. stk. Utsettingen av skilt og skilttekster 
på dugnad verdsettes til kr. 30 000. 

Bærum Turlag utgir våren 2017 et 
hefte med omtale av 54 kulturminner 
i  Bærumsmarka, hvorav seks ikke er 
skiltet. Heftet er illustrert med foto og 
kartutsnitt med inntegnede løyper og 
stier til hvert kulturminne. Utgiftene 
til layout beløp seg til kr. 43 450 og til 
trykking kr. 21 589,25. Redaktørarbeidet 
er gjort på dugnad av styremedlemmer i 
Bærum Turlag og verdsettes til  
kr. 60 000. Heftet er trykket i 2 000 
eksemplarer i firefarget trykk og legges 
ut for salg gjennom Bærum Turlag, 
 Skiforeningen, Bull Ski & Kajakk, bok
handlere og ellers der friluftsfolk ferdes.

Ansvarlig for prosjektet er Liv Frøysaa 
Moe, styremedlem i turlaget.

SÆTEREN GÅRD
Samarbeidet med Sæteren Gård er 
godt og vi jobber stadig mot et enda 
tettere samarbeid. Planen var å ha vårt 
 utstyrslager på Sæteren, man da dette 
ikke ble mulig, fikk vi en midlertidig 
løsning på Store Stabekk gård i stedet.  
Vi hadde en svært vellykket Kom deg 
 utdag på  Sæteren i september med  
1 500 deltakere. Vi har også hatt flere 
«natt i naturen»arrangementer i gapa
huken på Sæteren. Mot slutten av året 
ble det også vedtatt at Bærum Turlag skal 
få ha sitt kontor i det gamle hovedhuset 
på  Sæteren. Vi gleder oss til å ta kontoret 
i bruk og håper at et kontorfellesskap vil 
styrke begge parter.

BJØRNSVIKA
Ifølge turlagets handlingsplan for 
 perioden 20162018 ønsker vi i samar
beid med Bærum kommune og DNT 
Oslo og Omegn å opprette et kajakk
anlegg i Bjørnsvika ved Kjørbo/Gyssestad. 
 Partene har fattet prinsippvedtak om 
at det er  ønskelig å få til et slikt anlegg, 
og helst innen DNTs 150årsjubileum i 
2018.  Prosessen er satt på skinner og man 
arbeider for tiden etter følgende fram
driftsplan. Man begynner  arbeidet med å 
utvikle helhetlige skisser for prosjektet, 
gjerne med en finansieringsplan. Doku
mentene oversendes Bærum kommune 
før 15. februar. Kommunen forbereder en 
politisk sak om prosjektet som fremmes 
for hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. 
Man vurderer også å legge fram prosjek
tet for Olav Thon da Bjørnsvika ligger i 
tilknytning til flere av Thons eiendom
mer, blant annet Thon Hotel Oslofjord.

Prosjektet er kvalifisert til tippemidler 
(installasjon for friluftsliv). Søknad 
 fremmes innen 15. oktober 2017.

STIRYDDING
Bærum Turlag har stiryddingsgrupper i 
Bærumsmarka, Vestmarka nord, Krok
skogen sør og KolsåsDælivannområdet. 
Gruppene har i alt utført 1664 dugnads
timer i 2016 mot 1622 dugnadstimer i  
2 015 og 1 463 timer i 2014 og 838 timer 
i 2013. Det er nå 149 km med blåstier i 
Bærumsmarka inklusive KolsåsDælivann, 
48 km i Vestmarka nord og 98 km på 
Krokskogen sør. Ny sti på 4,2 km er ryddet 
i Eineåsen, i område Krokskogen sør.

Detaljerte rapporter fra stiryddingsgruppene 
finnes som vedlegg bak i årsmeldingen.

YOGA- OG MINDFULNESSTURER
Det ble avholdt tre yogaturer kombinert 
med sunn mat, under ledelse av Kaisa 
Hafredal på Nedre Gupu i 2016. Vinte
ryoga i mars ble kombinert med skitur 
og sommeryoga i juni ble kombinert med 
topptur til Haveråsen og Sandungen. 
Høstyoga i oktober ble også kombinert 
med topptur til Haveråsen og Sandun
gen. Alle turene var fulltegnet med 10 
deltakere i tillegg til turleder, kostholds
veileder og yogalærer. Det ble i fellesskap 
laget sunn middag, frokost og lunsj på 
Nedre Gupu som en del programmet.  
I år har vi hatt en økning av menn som 
har deltatt på turene og alderen på 
deltakerne har vært mellom 20 og 70 
år. De fleste påmeldte er DNTmedlem
mer (80%) Tilbudet genererer også nye 
DNTmedlemmer.

I tillegg til yogaturene ble det i november 
arrangert et mindfulnesskurs kombinert 
med tur og sunn mat. Kurset hadde 10 
 deltakere. Det var lang venteliste, og det 
ble derfor satt opp et ekstra kurs i januar 
2017, som også ble fullbooket med vente
liste. Det er stor interesse for kurs i yoga 
og mindfulness kombinert med sunn mat 
og tur i marka. Tilbudet vil fortsette i 2017.

Kulturminne- 
skilting på 

Skriverberget.

Yogatur på Nedre 
Gupu med utflukt 

til Haveråsen.
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KULTURVANDRINGER
Våre kulturvandringer er fortsatt svært 
populære med større oppslutning enn 
noen gang. Turen med Fleskummalerne 
som tema hadde over 100 deltakere, og 
vandringene på Lagåsen om Lysaker
kretsen og på Brønnøya trakk flere enn 
60 deltakere. Turene langs Sandvikselva 
fra Hamang til Wøyen gård, til Rognlia 
gård, i Maridalens kulturlandskap og 
 teknisk kulturminnevandring langs 
Lomma hadde også stor oppslutning. 
Kunnskapsrike turledere har vært Liv 
Frøysaa Moe, Ellen Ugland, Magnus 
Birkeland, Odd Tore Saugerud og Einar 
Skage Andersen.

HUNDETURER
På initiativ fra Peter de Besche ble det 
ble gjort forsøk med turer spesielt rettet 
mot hundeeiere og hunder. Ni  ukentlige 
 ettermiddagsturer ble gjennomført, 
vekslende mellom tirsdager og onsdager, 
fra april til juni. Utgangspunkt for turene 
var Haga, Østernvann, Bykrysset, Steins
høgda og Jordbru. Oppmøte på første 
turen var bra med 56 hunder, og deretter 
dalende til 1 og ingen oppmøtte. Vi vet 
andre  turistforeninger har fungerende 
hunde grupper. Det er god sosial trening 
for hundene å gå med andre hunder og 
ikke minst sosialt for eierne. Ordningen 
vil fortsette i en redusert form i 2017.

TURPROGRAM
Programkomitéen som ble nedsatt i 2014, 
har fortsatt sin virksomhet i 2016, og har 
utarbeidet et fyldig program for 2017. 
 Programmet for 2017 er på 52 sider og 
 tilbyr 61 turer, kurs og arrangementer. I 
tillegg inneholder programmet 66 trille og 
meise turer samt 16 kveldsmatturer i regi av 
Barnas Turlag. Magasinformatet som ble 
innført i 2016 er videreført slik at vi også 
i 2017programmet finner  intervjuer og 
artikler med innhold fra Oslomarka. 

Programkomitéen består av Nils 
 Mathisrud (redaktør), Trine Hansson, 
Sidsel GraffIversen, John Hvidsten og 
Einar Skage Andersen, med gode bidrag 
fra flere turledere.
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SAMARBEIDSAVTALER 
Samarbeidsavtalen med Bull Ski & 
 Kajakk ble reforhandlet i juni og under
skrevet i september. Avtalen er fortsatt 
1årig, men med intensjon om årlig for
lengelse til 2019. Begge parter er fornøyd 
med avtalen, men også enige om at man 
kan gjøre mer for at avtalen skal fungere 
bedre. Hovedtrekk i avtalen er fortsatt 
at våre medlemmer får 20% avslag på 
varer i Bulls butikker, egne handlekvelder 
for våre medlemmer, gratis bekledning 
til våre frivillige som lagres hos Bull i 
 Sandvika. Vi får «giveaways» til våre 
arrangementer og gratis smørekurs.  
I tillegg blir et pengebeløp overført 
 turlaget. Den største endringen i 2016 

er at Bærum Turlags egne hjørne i Bulls 
 butikk i Sandvika er blitt pusset opp. 
 Herfra selges turlagets kart og hefter.  
I tillegg er verve og informasjons
materiell tilgjengelig.

Som motytelse blir Bull presentert i vår 
turprogram, årsmelding, nettsider og på 
arrangementer.  
 

BYFESTEN
Byfesten i Sandvika arrangeres hvert 
år siste helg i august. Festen har blitt 
en viktig arena for markedsføring og 
 informasjonsspredning om turlaget. 
Vi er av arrangørene tildelt fast plass i 
 byparken tett ved Sandvikselva. Vi deltar 
med infotelt og  informasjonsmateriell, 
verver medlemmer og selger kart, 
bøker og stiskilt. Det settes ut  natursti 
på turveien langs elva som har stor 
deltakelse. Vårt inntrykk er at oppslut
ningen om  Byfesten var litt redusert i 
2016  sammenlignet med tidligere år. 
 Deltakelse på byfesten har med årene 
blitt et fast innslag i Bærum Turlags 
aktiviteter.

Klatretårn på Sæteren 
under Kom deg ut-dagen.



Å R S R E G N S K A P

Medlemskontingent  338 165  325 561 
Bidrag  180 280  287 150 
Turer/arrangementer  63 150  25 056 
Skilting   10 000 
Div. inntekter   23 026 
Sum inntekter 581 595 670 793

INNTEKTER 2016 2015

EIENDELER 

Bank pr.  31-12-16  435 618  808 335 
Fordringer  47 533   
Fordringer  47 266   
Sum eiendeler 530 417 808 335

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 01-01-17  617 933  513 594 
Årets resultat  -417 871  104 339 
Gjeld  330 355  190 402 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 530 417 808 335

UTGIFTER

DRIFTSRESULTAT - 416 663 103 510

Turprogram  165 540  57 413 
Turkostnader  85 426  68 349 
Utstyr  268 006  134 884 
Kurs og møter  3 457  16 985 
Markedsføring  58 812  27 806 
Styremøter/årsmøte  7 270  9 802 
Lønnskostnader  240 537  184 181 
Svartvannshytta  72 536  
Diverse  96 672  67 863 
Sum utgifter 998 258 567 283

Renteinntekter 450 829
Bankomkostninger -1 658
Netto finansposter - 1 208 829

FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT - 417 871 104 339

BALANSE

Einar Skage Andersen 
styreleder

Tor-Herman Næss 
nestleder

Trine Hansson 
styremedlem

Erlend Haaverstad 
styremedlem

Nils Mathisrud 
styremedlem

Liv Frøysaa Moe 
styremedlem

Even Sjølie 
styremedlem
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ØKONOMI 

Inntekter 
Lagets inntekter har i hovedsak tre 
 hovedkilder. Disse er:

Overføring av medlemskontingent fra 
DNT.

Denne overføringen er andel av medlems
kontingent som våre  medlemmer, bosatt 
i Bærum, betaler til DNT sentralt.  
I 2016 var beløpet kr. 338 165. 

Bærum Turlag har fra Bærum kommune 
og Akershus fylke i alt fått tildelt  
kr. 125 750.

Andre og inntekter og bidrag 

Andre inntekter er kr. 117 680. Dette 
omfatter bidrag fra Bull Ski & Kajakk  
(kr. 25 000), Annonsesalg (kr. 10 000) 
og turinntekter fra turlederkurs og 
 ferskingkurs, leieinntekter på Nedre 
Gupu og salg av kart og stiskilt. 
 

Utgifter 
Det har i år vært større utgifter enn 
 tidligere. Vi har tidligere år satt av  
penger til Svartvannshytta, som kom på 
plass i 2016. Det er brukt i overkant av  
kr. 200 000 på rehabilitering av Svart
vannshytta. 2016 var familieåret i DNT, 
og Barnas Turlag ble et spesielt satsings
område. Det ble satt av ekstra midler til å 
reetablere Barnas Turlag i Bærum. Det er 
kjøpt inn grønne Barnas Turlag turleder
jakker og brukt noe midler på profil artikler/
premier og enkel servering til visse arrange
menter som gløgg og pepperkaker til natt i 
naturen og kveldsmat tur, rekvisitter til grøss 
og gru arrangementet, suppe på Sæteren til 
sommer og jule avslutning etc. I alt i under
kant av kr. 20 000. Det har i år også vært 
behov for å supplere vårt utstyrslager og det 
er kjøpt røde turlederjakker og turlederluer 
slik at dette skal vare noen år fremover.  
I alt kr. 50 000. På Nedre Gupu har det 
vært kostnader til lett oppussing av 1.etasje 
som sofabenk, bilder etc. Gjennom tilsyns
ordningen skal Bærum Turlag også kjøpe 
inn lyspærer, toalettpapir, etc.  Meningen 
er at disse kostandene på sikt skal dekkes 
helt av leieinntekter. I alt er det brukt  
kr. 20 000 på Nedre Gupu. Det  brukes  

mer penger på markedsføring enn  tidligere, 
da DNT ikke lenger gir oss gratis løsning av 
nyhetsbrev.  Ettersom aktiviteten øker har 
vi også sett oss nødt til å bruke DropBox 
som delingskanal og kjøpt større plass på 
 DropBox til noen av  styremedlemmene. 
Det er også brukt noe midler til «frem
ming» av saker på Facebook og vi har fått 
en ny og finerer  profileringsvegg hos Bull 
Ski & Kajakk.  Ellers bruker vi ingenting 
til annonsering av turlaget, men får god 
gratis presse dekning i Budstikka. 

Vår største utgift ved siden av Svartvanns
hytta er  lønnskostnader og  produksjon 
og utsendelse av turprogram. To andre 
store poster har vært produksjon av 
kulturminne hefte på kr. 70 000 og skilt
prosjekt i Bærumsmarka på kr. 60 000. 

Bortsett fra lønnet sekretær i 50% stilling 
gjøres alt arbeid i Bærum Turlag på  dugnad 
og det påløper således lite  kostander i 
forhold til den enorme  aktiviteten som 
skjer fra januar til  desember. 

Det vises for øvrig til de enkelte poster 
oppført i regnskapet for Bærum Turlag 
for 2016.

Bærum Turlags 
styre for 2016. 
Bak fra venstre: 
Nils Mathisrud, 
Tor-Herman 
Næss, Einar Skage 
Andersen, Erlend 
Haaverstad og 
Even Sjølie.  
Foran: Trine 
Hansson og Liv 
Frøysaa Moe.
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V E D L E G G
1.

2.

3.

Rapporter fra stiryddergruppene

Handlingsplan 2016–2018

Statistikk

Utsikt fra Skriverberget 
mot Lommedalen.
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R A P P O R T  F R A  S T I RY D D E R G R U P P E N E

Områdeleder: Rolf Eric Toverud
Stiryddergruppene i Bærumsmarka er 
Fossumgjengen, Røa seniors og Røa juniors  
og Kolsåsgruppa. 

FOSSUMGJENGEN 

Stiryddere
Gruppa har i 2016 bestått av Svein Lie (leder), 
Inge Paxal, Eivind Atle Olsen, Ove Gudmestad, 
Arild Palmstrøm, Andreas Sand, Erling Ihle, 
Bjarne Vik, Knut Sem, Bjørn Berre og Leo Randa.

Dugnader
I løpet av året har vi gjennomført 13 dugnader 
med vedlikehold av stier; merking, drenering, 
klopping, kvisting og fjerning av vindfall. I alt 
har vi utført ca. 450 timers arbeid fordelt slik: 

350 dugnadstimer (13 dugnader av ca. fem 
timers varighet på mandager) og ca. 100 timer 
til synfaring (SL) og arbeid med skiltplan og 
bestilling og henting av skilt. Noen av disse 
aktivitetene er nærmere beskrevet nedenfor. 

Rydding og merking av stier 
Årets 13 dugnader har dreid seg om rydding, 
merking, kvisting og fjerning av noen store 
vindfall. De viktigste punktene er listet opp 
nedenfor. Opprustning av flere stier er utført,  
og spesielt nevnes:

• Rognlivann – Bessliåsen – Vensåsseter  
– Tobonn.

• Tobonn – Vensåsseter – Burud.
• Klopp langs Ankerveien – Sæteren.
• «Bjørnestien» (Triungsvann – Tjæregrashøgda).

• Storstilt innsats med å bringe tilbake ca. 200 
impregnerte bord langs nedlagt sti vestover 
fra Muren (disse er lagret på Sæteren). 

• Skilting av mange stier (se nedenfor). 

Det må nevnes spesielt at vi ved flere 
anledninger har fått verdifull hjelp av Carl 
Cristian Riibe til felling av store trær.

Skiltprosjektet
Vi har i år fullført vårt fireårige arbeid med 
å gjennomføre utskiftinger av skilt i stor stil. 
Selv om vi bare er én av tre dugnadsgrupper 
i Bærumsmarka, har vi (særlig Bjørn Berre 
og Svein Lie) likevel tiltatt oss en betydelig 
rolle som planleggere av stier og skilt i hele 
Bærumsmarka. Denne planleggingen har 
inkludert synfaring og detaljert vurdering av 

hva det skal stå på skiltene for at de skal gi best 
informasjon til turgåere om aktuelle turmål 
og avstandene dit (samt GPS-koordinater for 
skiltpunktet). 

En stor del av dugnadsarbeidet er i år brukt til 
utskifting/fornying av gamle skilt. Vi har i år 
satt opp 66 skilt. Skiltene er i hovedsak satt 
opp i områdene i det nordlige (med grenser 
mot Krokskogen) og midtre området av 
Bærumsmarka. 

Skiltene er for det meste satt opp med skruer på 
skiltstolper, enten på de gamle (hvis brukbare) 
eller nye, hentet fra lageret på Sæteren. 
Arbeidet har vært krevende med til dels mye 
bruk og bæring av både spett, drill, stige og 
ikke minst stolpedriver over til dels betydelige 
avstander. 

Vi feiret i november avslutningen av dette 
fireårige skiltprosjektet med en hyggelig fest 
på Fossum klubbhus. Her fikk vi mye ros fra 
DNT Oslo og Omegn og Bærum Turlag for 
arbeidet. Behørig skryt og referat var også å lese 
i Budstikka.

Planer for 2017
Som det framgår ovenfor, vil vi til neste år få mer 
tid til rydding, klopping og blåmerking av stiene. 
Vi har hatt et fint samarbeid med de to andre 
gruppene i Bærumsmarka, ledet av henholdsvis 
Christian Børs Lind og Ole Riiber. Oles gruppe, 
«Skogens konger», vil vi samarbeide tett med. 
Christians gruppe skifter beite til Nordmarka, 
men vi vil fortsatt ha et visst samarbeid med 
dem. I den grad det er behov for det, tar vi også 
mål av oss til å samarbeide noe om planlegging 
og skiltutsetting i Kolsåsområdet, som Erik 
Arnkværn har ansvaret for.

RØA SENIORS – «SKOGENS KONGER» 

Stiryddere
Gruppa har i 2016 bestått av: Gunnar Haugen, 
Harald Walnum, Knut Adeler, Per Aker 
Johannessen, Morten Godager, Per Thronsen, 
Christian Platou, Erik Godell, Nils Kittilsen, Carl 
Alexander Nerheim, Jone Strømme og Ole Riiber. 

Gruppa har utført om lag 320 timer dugnad.

Dugnad og stirydding og -merking 
Det er lagt ut gangbaner i løypene Østernvann  
– Abborvann og Haslumseter mot 
Tjærgrashøgda til løypeskillet mot Eiksbakk.
Følgende stier er ryddet:

• Nordli – Ankerveien – Haga.
• Ankerveien – Minnesmerkene  

– Skytterkollen. Fem merkestokker er satt opp. 
• Østernvannsvingen – Østernvann  

– Skytterkollen – Fossum.
• Fossum – Lathus – Østernvann.
• Fossum – Lathsåsen – Østernvann.
• Fossum (hovedløypa) – Østernvann.
• Demning Østernvann syd – Demning 

Østernvann nord.
• Skytterkollveien – Pistolbanen.
• Skytterkollen – Skuta – Brunkollen.
• Pistolbanen – Lund – Nygård samt ned mot 

Haga til veiskillet til Sæteren.
• Skuta – Haslumseter – Brunkollen.
• Haslumseter − Tjæregrashøgda.
• Østernvann − Abborvann – nordsiden av 

Abborvann.

Vi har utført ca. 300 dugnadstimer og har vært 
ute 20 ganger pluss ca. 20 timer rekognosering, 
ca. 15 timer per gang som inkluderer hyggelig 
bållunsj. Gjennomsnittlig har 5 mann vært med 
hver dugnadsdag, av og til flere.

Planer for 2017
Mye av vår oppmerksomhet har vært rettet mot 
stier og veier i de nære områdene som merkingen 
fra parkeringsplassene og ut i terrenget. Vi tror at 
DNT og Bærum Turlag bør bruke krefter på å få 
tillatelse til å merke fra Ankerveien opp til Lund 
og opp fra Haga mot Sæteren og Nygård. DNT/
Bærum Turlag bør også vurdere å merke den 
bratte stien opp til Brunkollen.

Vi mener at det på startsteder som 
parkeringsplasser, bør settes opp skilt med 
lokale stiskisser for de naturlige destinasjoner/
rundturer – ikke kart med masse detaljer, men 
kun stiene og høydemeter på destinasjonene.

RØA JUNIORS

Stiryddere
I 2015 har gruppa bestått av Jan Herstad, Dag 
Lindbäck-Larsen, Jon Fougner, Jon Fodstad, 
Nils Johan Aulie, Nils Olav Sjøberg, Einar Sogn, 
Viggo Kampli og Christian Børs Lind (leder).

Dugnad
Gruppa har hatt 36 dugnader og brukt 217 
timer i marka. Det har vært 67 deltakere i alt 
på dugnadene. Gruppa har ansvar for 34 km 
blåmerkede stier, og alle stier er gått over og 
ryddet. Gruppa er tilstrekkelig bemannet.

Hovedvekten av gruppas arbeid har gått med 
til å avslutte skiltplanen for Bærumsmarka. 
Gamle skilt er tatt ned og nye er satt opp. Dette 
innbefatter også rydding av stien «Sørkedalen 
på langs». I tillegg kommer sti over Merraskallen 
og tilbake til Årnes. Arbeidet organiseres slik at 
gruppa går sammen på dugnadene.

Planer for 2017
Leder for gruppa, Christian Børs Lind, overtar 
fra 2017 som områdeleder for Nordmarka 
sørvest. Området i Bærumsmarka overtas fra 
2017 av Svein Lie.

BÆRUMSMARK A

Anders Bruskeland, Olav Godfrid Hermansen 
og Erik Arnkværn (prosjektleder). 

Stirydding og merking
På initiativ fra Rolf Hansen, leder for det 
nasjonale turveiprosjektet, ble det holdt et møte 
med befaring med sikte på erfaringsutveksling 
knyttet til turveiskilting i byggesonen: bruk av 
eksisterende stolpebestand, hensyn som må 
tas/utfordringer ved oppsett av nye stolper, 

kryssing av mye trafikkert vei, skilttyper mm.  
Det er spørsmål om en lenke av turvei-
stiprosjektet i Kolsås – Dælivann skal gå inn som 
et demo-prosjekt i det nasjonale stiprosjektet.
Det er utført 94 dugnadstimer i 2016. I tillegg 
har Bærum kommune gjort kvalitetssjekk av 
turveitraséene i byggesonen. Ruter# har tatt 
utgiftene for produksjon og oppsetting av tre 
skilt på de aktuelle T-banestasjoner.

Planer for 2017
Prosjektet fortsetter i 2017 med revidering av 
skiltplan og nyskilting i søndre del av Kolsås-
Dælivann. Bærum kommune v/Natur og idrett, 
i samarbeid med frivillige organisasjoner, 
har under oppstart et prosjekt med turveier i 
byggesonen. I samarbeid med Natur og idrett 
vil vi følge opp skilting i byggesonen i området 
Gjettum – Haslum – Steinskogen.

KOL SÅS – DÆL IVAN NOMRÅDET

Tjæregrashøgda  
i Bærumsmarka.
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Områdeleder: Åge Hadler

Stiryddere
Ragnvald Holm Lie, Henning Hoff Wikborg og 
Svein Jacobsen.

Flere har meldt at de ønsker å gjøre en innsats 
med stirydding og -merking i Vestmarka. 
Områdeleder trekker disse inn i arbeidet ved 
behov.

Dugnadstimer
Det er utført 83 timer dugnad. Man har 
følt behov for å arrangere felles dugnader. 
Stirydderne har operert hver for seg på tildelte 
roder, men gjerne på samme dag.

Stinettet i Vestmarka nord er på ca. 48 km.  
Det er 125 skilt fordelt på 57 skiltpunkter.

Skilting og rydding
Ny blåmerket trasé fra Haugsvollen til 
Stovivollen. Dette er gamle Stovivollvei.  
Skilting i området rundt Svartvannshytta.

Alle stier er gått over to til fire ganger og ryddet 
etter behov, dels med saks og håndsag og dels 
med motorsag. Alle stier ansees for å være i god 
forfatning.

Nesten ingen stier passerer myrpartier som 
er avhengig av klopper. Stiene er derfor lette å 
holde vedlike. Ytterligere rydding vil bli foretatt 
med motorsag våren 2017, men liggende 
nedfall er ikke til hinder for passering. 

Planer for 2017
• Bedre opplegg for samlet skilting fra  
 Vestmarksetra i samarbeid med  
 Skiforeningen og Bærum kommune.  
 Har hatt befaring der sammen med  
 Dag Olav Brækkan.
• Bedre skilting videre til Svartvannshytta.
• Justeringen av skiltingen over E16  
 på Sollihøgda.

Områdeleder: Håkon Breivik Myhr
Ny områdeleder fra 2017: Skjalg Kallestad

Dugnadsgruppe
Rodeledere: Terje Olsen, Arne Sætrang, Stein 
Ødegaard, Tanja Storløkken, Ole Kristoffersen, 
Andreas Eriksen.

Rodeassistenter: Gudrun Syversen, Grete 
Sætrang, Gerhard B. Ihlen, Jostein Kvandal, 
Geir Ove Berg, Ellen Velde, Egil Lyngstad.

Dugnadsarbeidere: Erik Arnkværn, Bjørn 
Lauvstad, Skjalg Kallestad, Marit Torblå 
Karlsen, Tore Eliassen, Ragnar Storhaug.

Dugnader 
Det har vært arrangert 17 fellesdugnader.  
I tillegg kommer arbeid i rodene. Totalt antall 
dugnadstimer er 525. Gruppa har ansvar for 
99,3 km stier (48,3 km i Bærum og 51 km 
i Hole. Endring i stinettet i 2016 er en ny sti, 
4,3 km, på Eineåsen, helt sør på Krokskogen, 
opp for Rykkinn. Skjalg Kallestad er rekruttert 
som ny områdeleder fra 2017 og to nye 
dugnadsarbeidere er kommet til i gruppa.

Prosjekter 2016
• Nes − Sundvollen. Gruppen hat formelt  
 overtatt stien fra Hole kommune. Ryddet,  
 merket og skiltet 7,9 km. 
• Til Mustadkroken, 64 m gangbane og 20 m  
 klopp. Befaring og to dugnadsdager.
• Prosjekt: Rundtur med avstikkere på Eineåsen.  
 Samarbeid med Berger og Rykkinn Vel.  
 Rundturen er 7 km lang. Avstikkere i tillegg.
• Arbeid i rodene.
• Motorsagkurs.
• Annen administrasjon. 

Skiltpunkter og skilt
I perioden 2011–2016 er det satt opp 149 
nye retningsskilt på 81 skiltpunkter. I tillegg 
kommer rundturskilt og pekere på et stort antall 
steder. En del skilt er eldre og ikke medregnet.
Satt opp 20 nye retningskilt, 22 rundturskilt og 
17 pekere i 2016. 5 nye skiltpunkt.

Planer for 2017
• Ny områdeleder; det vil bli opplæring og  
 gradvis overtakelse av ansvaret. Gammel  
 områdeleder fortsetter i dugnadsgruppa,  
 men i annen rolle.
• Sosial samling med dugnad, middag og  
 overnatting på Sørsetra / Jørgenhytta.
• Skiltmuseum for Krokskogen på utedoen  
 Jørgenhytta?
• Fortsette med fellesdugnader.
• Fortsette og styrke arbeidet i rodelagene.
• Vurdere utvidelse av stinettet i samarbeid  
 med Bærum Turlag og Hole kommune.

VE STMARK A NORD 

KROKSKO GEN SØR

Broen over Fløyta  
i Vestmarka.
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Krokskogen.
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H A N D L I N G S P L A N  2 0 1 6 – 1 8

For å nå våre hovedmål søker Bærum Turlag i 
perioden 2016-2018 å arbeide mot følgende 
delmål:

Delmål 1: Avtale om partnerskap for 
 folkehelse med Bærum kommune
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet 
med Bærum kommune med tanke på å inngå en 
avtale om partnerskap for folkehelse.

Delmål 2: Arbeidshjelp
Bærum Turlag vil arbeide for at man innen 
utløpet av 2018 har fast arbeidshjelp i en hel 
stilling. Arbeidssted bør være Sæteren Gård.

Delmål 3: Utdanning av turledere
30 personer skal ha fullført grunnleggende 
turlederkurs etter følgende plan:

2016 10 turledere
2017 10 turledere
2018 10 turledere

I alt 30 turledere. Utdanninga følger DNTs norm.

Turlederkursene holdes på Nedre Gupu eller 
Sæteren Gård. Kursavgift etter gjeldende satser. 
Dersom man påtar seg minst fire turer i løpet av to 
år etter at kurset er gjennomført, blir kursavgiften 
refundert. Turledere som påtar seg minst to turer 
etter avsluttet kurs, får gratis turlederjakke.

Delmål 4: Medlemsverving
Bærum Turlag har i dag omkring 10 000 
medlemmer. Det er et mål at laget innen utgangen 
av 2018 skal ha passert 11 000 medlemmer. 
Dette søkes oppnådd blant annet ved informasjon 
om laget på våre turer og arrangementer. 
Vi vil også presentere oss med informasjonsstand 
på arrangementer i offentlig og privat regi; så som 
seniordager, byfester, sentrumsdager o.l.  Bærum 
Turlag vil støtte helhjertet opp om vervekampanjer 
initiert av DNT Oslo og Omegn. 

Delmål 5: Barnas Turlag Bærum
Bærum Turlag ser på Barnas Turlag som et 
strategisk viktig satsningsområde for å skape 
turglede og trygghet i naturen allerede fra barna 
er små. Det er også et viktig samlingspunkt for 
foreldre hvor man kan dele spørsmål, erfaringer 
og glede ved å være på tur med barn. I et 
langsiktig perspektiv er også Barnas Turlag en 
viktig rekrutteringsbrønn for et livslangt DNT 
medlemskap. 
Barnas Turlag Bærum vil jobbe for å være den 
naturlige møteplassen og turarrangør for våre 
medlemmer med barn i alderen 0-12 år. Dette 
inkluderer trilleturene som er rettet mot foreldre 
med barn i alderen 0-2 år. Barnas Turlag Bærum 
har ambisjoner om å arrangere månedlige 
tematurer med muligheter for overnatting ute, 
hovedsakelig i våre lokale turområder. DNT Oslo 
og Omegn og Sæteren Gård vil være viktige 
samarbeidspartnere for å nå dette målet.

Delmål 6: Stiryddergrupper
Bærum Turlag ønsker å ha stiryddergrupper i 
skogområdene som ligger i Bærum kommune 
og nabokommuner der det er naturlig. Følgende 
områder ønskes dekket: Bærumsmarka, 
Kolsås/Dælivannområdet, Vestmarka nord og 
Krokskogen sør.
Bærum Turlag ønsker å være høringsinstans 
når DNT Oslo og Omegn skal utnevne nye 
områdesjefer for områdene Bærum Turlag har 
tatt ansvar for. 
Det holdes kurs i stirydding og merking som 
følger DNT Oslo og Omegns norm for slikt 
arbeid. Årsrapporter fra stiryddergruppene 
innarbeides i Bærum Turlags årsrapport.

Delmål 7: Øke lagets inntekter
Bærum Turlag vil arbeide for å øke 
medlemstilskuddet fra DNT Oslo og 
Omegn. Vi vil også arbeide for å øke de 
kommunale tilskuddene til drift og prosjekter 
(f.eks. merking og rydding av stier). Lagets 
inntekter søkes også økt gjennom annonser i 

turprogram, turhefter og andre publikasjoner. 
Inntekter søkes også gjennom kursinntekter, 
medlemskvelder og leieinntekter (Nedre 
Gupu). Vi vil også undersøke mulighetene for 
drifts- og prosjektstøtte gjennom fond, legater 
og stiftelser. Bærum Turlag ønsker å få del i den 
såkalte grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. 

Delmål 8: Hyttetilsyn
Det er ønskelig at medlemmer i Bærum Turlag 
er hyttetilsyn på hyttene som naturlig ligger 
innenfor Bærum Turlags interesseområde. 
Vi tenker da på Svartvannshytta i Vestmarka 
og Mustadkroken, Jørgenhytta, Myrsetra og 
Prestehytta på Krokskogen. 

Delmål 9: Hytter

Svartvannshytta
DNT Oslo og Omegn/Bærum Turlag har 
overtatt ansvaret for Svartvannshytta gjennom 
en 30 års leieavtale med Bærum kommune. 
Dette er en unik mulighet for å skape et 
flott samlingspunkt i Vestmarka for DNT og 
Bærum Turlag sine medlemmer. Hytta har 
vært lite brukt de siste årene og trenger både 
vedlikehold og oppgradering for å tilfredsstille 
DNTs standard for overnatting. Dette arbeidet 
vil bli ledet og i stor grad gjennomført av styret 
i Bærum Turlag med noe støtte fra andre 
aktører. Arbeidet er planlagt ferdig medio mai 
2016 med påfølgende offisiell åpning. Det 
overordnede målet med Svartvannshytta er 
å skape et tilgjengelig, sosialt og innbydende 
turmål og overnattingstilbud i Vestmarka.

Nedre Gupu
Nedre Gupu og området rundt disponeres av 
Bærum Turlag gjennom en avtale med Bærum 
Kommune, natur og idrett.
Turlaget skal stå for utleie av huset og følge 
opp leieavtaler med hensyn til renhold, 
kjøretillatelser og betaling.
Turlaget skal også stå for ukentlig tilsyn og 

Bærum Turlags hovedaktivitet skal være knyttet til turer og 
aktiviteter der det legges vekt på det enkle friluftsliv.

Bærum Turlag skal være en toneangivende folkehelseaktør 
blant de frivillige organisasjonene i Bærum.

rapportere vesentlige mangler til kommunen.
På mange måter vil det være en stor utfordring 
å holde hele området i god stand. «Tjernet» og 
aktivitetsområdet krever særlig oppfølging.
Alle nødvendige innkjøp til huset i forbindelse 
med utleie er turlagets ansvar. Likeså å utvikle 
huset til et hyggelig og komfortabelt sted å være 
(senger, bilder på veggene, gardiner mm).
Nedre Gupu vil være Bærum Turlags faste 
tilholdssted for kurs og aktiviteter, og med den 
popularitet som stedet allerede har opparbeidet 
seg, vil det kreve betydelig økonomiske og 
menneskelige ressurser for å opprettholde og 
forbedre standarden. 

Delmål 10: Faste arrangementer
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet 
med DNT Oslo og Omegn om arrangementer 
som Kom deg ut-dagen vinter/høst, Opptur og 
ellers større arrangementer på Sæteren Gård 
og Nedre Gupu.
Bærum Turlag ønsker hvert år å arrangere tur til 
Bergsprekken og Isslottet, Den store turdagen 
og Bærumsmarka 10.

Delmål 11: Trilleturer
Bærum Turlag vil videreføre trille- og 
bæremeisturer med turledere til forskjellige 
turmål i nærområdene.

Delmål 12: Bærum Turlag langs kysten
Bærum Turlag ønsker i samarbeid med 
DNT Oslo og Bærum kommune å utvikle et 
aktivitetstilbud for maritimt friluftsliv  
(kajakk- og kanopadling) med utgangspunkt i 
Bjørnsvika ved Sandvika.

Delmål 13: Natur- og kulturminneprosjekt
Bærum Turlag ønsker, i samarbeid med 
Skiforeningen, å ferdigstille prosjektet med 
informasjonsplakater for natur- og kulturminner 
i Bærumsmarka. Det skal utarbeides et 
kulturminnehefte med tekst og kart som 
omfatter alle kulturminnene.

Delmål 14: Hjemmeside og sosiale medier
Bærum Turlag skal være godt synlig på sosiale 
medier og til enhver tid ha en levende og 
oppdatert hjemmeside. Nyhetsbrev skal sendes 
ut jevnlig.

Delmål 15: Turprogram
Bærum Turlags tur- og arrangementsprogram 
skal inneholde en magasindel med intervjuer, 
kommentarer og gjerne nye og eldre artikler 
med kulturhistorisk innhold. 

Delmål 16: Medlemskvelder 
Bærum Turlag vil arrangere minst to 
medlemskvelder i året.

HOVEDMÅL

Dugnadsarbeid  
på Svartvannshytta.
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34 35Å R S M E L D I N G B Æ R U M  T U R L A G 2 0 1 6

S TAT I S T I K K

TURER OG KURS

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior Fjellsport Åpne arr. (2) Turpostturer (3) Medlemsmøter Totalt
Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs

Antall arrangementer 39 4 82 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 132

Antall deltakere 661 49 1 544 0 0 0 0 0 0 0 5 600 0 65 7 919

Totalt antall 
“deltakerdager” (5) 701 63 1 829 0 0 0 0 0 0 0 5 600 0 65 8 258

DUGNAD (4)

Komité / styrearbeid Feltarbeid Turleder / Inst. Annet Totalt

Antall aktiviteter 55 80 129           264

Antall deltakere 70 170 225 465

Antall timer totalt (sammenlagt 
timeantall for alle deltakerene) 1 517 3 474 1 808 6 799

STIER

Km nye stier Km “gamle” stier Km stier totalt

Bærumsmarka 6 143 149

Vestmarka nord 0 48 48

Krokskogen 4,2 98 102,2

(1) "Voksne" er turer for alle med turleder / koordinator     
(2) Åpne arrangementer er både for medlemmer og ikke-medlemmer (Kom deg ut, Opptur etc.)     
     
(3) Turpostturer, turer med poster med registrering - f.eks. i en bok     
     
(4) Dugnad inkluderer     
 – Styre- og komitéarbeid     
 – Ulønnet kontorarbeid (turinfo, IT, etc)     
 – Feltarbeid på hytter og ruter     
 – Turledelse og instruksjon     
     
(5) Deltakerdager = (antall deltakere * antall dager) for hver tur.     
 Eksempel:  8 deltakere på tur i 3 dager = 24 deltakerdager     
 Eksempel: 100 deltakere på arrangement i en dag = 100 deltakerdager.     
 Til sammen gir de to overnevnte aktivitetene 24 + 100 = 124 deltakerdager.     
     
MERK: Deltakerdager kan IKKE regnes ut ved å ta summen av antall dager og så multiplisere med summen av antall deltakere.    
I eksemplet over ville vi da fått (3+1) dager * (8+100) deltakere = 4*108 = 432. Dette blir feil!

STØTT BÆRUM TURLAG 
MED DIN GRASROTANDEL!
GÅ TIL EN KOMMISJONÆR ELLER  
PÅ  GRASROTANDELEN.NO OG  
OPPGI AT DU VIL STØTTE DNT OSLO 
OG OMEGN.
PÅ DENNE MÅTEN GÅR DIN STØTTE 
TIL BÆRUM TURLAG.

GJENNOM GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING KAN DU STØTTE OSS UTEN AT DET KOSTER 
DEG NOE. TILKNYTT OSS SOM DIN GRASROTMOTTAKER, SÅ MOTTAR VI 5% AV DET DU SPILLER 
FOR (FRA NORSK TIPPINGS OVERSKUDD).

SPONSOR AV BÆRUM TURLAG
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Fremtidens DNT-ere.
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