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MØTER 

Styret har hatt 6 møter etter årsmøtet, i tillegg til noe mail korrespondanse. 

Styret har i 2018 begynt arbeidet med en tettere samarbeidsplattform mellom lokallagene gjennom 

et felles digitalt arkiv under mottoet «alt for alle». Dette vil sikre god informasjonsflyt, og 

effektivisering i det administrative arbeidet. 

 

AKTIVITETER 

DNT FO var i år representert med egen stand på Jakt- og Fiskedagene i samarbeid med Finnskogen 

aktivitetscamp. Målet var å øke bruken av Finnskogen og hyttene. Et flott arrangement med alle 

tiders plassering rett etter bruovergangen til Prestøya.  

Ferskingkurs i Friluftsliv er blitt avholdt i Elverum, dette kan du lese mer om på side 8. Det ble også 

forsøkt startet opp litt sent på høsten i Eidskog, men måtte avlyses p.g.a. for få påmeldte. Her vil det 

bli nye muligheter til våren. 

For å øke kompetansen internt er det blitt avholdt grunnleggende turlederkurs, her ble det leid inn 

godkjente instruktører. Vi fikk 11 nye turledere, og gratulerer disse med bestått kurs. 

UT.no har lenge vært en ledende portal for friluftsliv, men som det er for alle nettsider, trenger de 

kontinuerlig vedlikehold for at de skal være gode. Derfor har DNT-sentralt jobbet mye det siste året 

for å lansere en ny versjon. Hvis dere ser feil og mangler i vårt område, så si gjerne i fra sånn at vi kan 

korrigere. 

  



MEDLEMSTALL 

Det var per 20.12.2018 2093 medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn. Det er en vekst på 198 

medlemmer siden forrige årsskifte. Dette representerer en økning på 10,5%. 

 

ØKONOMI 

DNT Finnskogen og Omegn har i 2018 fått innvilget 1,8 millioner i støtte til ulike tiltak. Dette høres i 

første omgang veldig mye ut, men dette er øremerkede midler som går direkte til spesifikke 

aktiviteter til våre medlemmer. Eksempler på dette er Aktiv i 100, Stolpejakt, Barnas Turlag, 

Friluftsskolen, Hyttebygging, Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede, integreringstiltak. Det er 

ingen av midlene vi har fått innvilget i 2018 som går til drift, men takket være disse har vi også i år 

hatt rekordstort aktivitetsnivå. Medlemskontingenten sørger for drift av hytter, administrative 

oppgaver, mulighet til å ha en ansatt som kan samordne, koordinere og søke midler.  

 

     
Fig.1 Fordeling av inntekter 2millioner                   Fig.2 Fordeling av utgifter 1,9millioner 

 

STIARBEID 

Lokallagene viser også i år stort talent i å organisere rydding og merking av alle våre stier. Tusen takk 

for flott innsats. Vi har også overtatt ansvar for noen stier fra andre lag og foreninger, disse er knyttet 

tett imot våre stier. Det planlegges å benytte videosnutter for nett-presentasjon av stiene i 

Finnskogleden samt en kikk innom våre hytter. 

 

HYTTENE VÅRE 

Det er utført stor dugnadsinnsats av aktive 100 for å få istandsatt låven på Slettmoen med 

overnatting, vedovn og kjøkken. Flere av hyttene er oppgradert og vedlikeholdt. Dette er en 

pågående oppgave. Flisberget har behov for en større innsats. Enkelte tilbud om nye hytter har DNT 

FO også måttet takket nei til på grunn av så vel plassering som tilstand. Det arbeides med å 

systematisere tilstandsrapportering av hyttene. Fint er det også å se at det tas initiativ til å 

vedlikeholde hytter i andres eie som benyttes av DNT og som er å finne i UT.no. DNT sentralt 

oppfordrer til å presentere bilder av hyttene som en del av landskapet rundt. 

 

DAGLIG LEDER 

Lene har fått sin stilling som leder økt fra 50% til 75% og arbeider i tillegg også fortsatt mye som 

frivillig i organisasjonen. Lene gjør en stor og god jobb for å tilføre DNT FO solid økonomi, skape 

aktivitet og økt kontaktflate samt i å styrke samholdet i foreningene. Styret vil i 2019 legge til rette 

for at Lene kan fortsette med sin gode innsats for DNT FO. 

 

UTARBEIDELSE AV KART 

Det har i lengre tid vært et stort behov for å oppdatere både Finnskogen Sør- og Finnskogen Nord 

kartene. Det har vist seg vanskelig å finne noen som kan ta på seg jobben. Tidligere har kartene vært 

produsert av Nordeca, men de har sluttet å produsere de kartene vi trenger. Det er også et spørsmål 



om hvordan vi skal produsere kartet, om vi skal bruke det gamle kartgrunnlaget, og bare gjøre noen 

tilføyinger eller om vi skal gå grundigere til verks. Underveis i prosessen har flere av kommunene 

startet jobben med å oppdatere sine kartdata da grunnlaget er særdeles utdatert, mangelfullt og 

misvisende mange steder. Vi har god dialog med kommunene og har funnet noen til å tegne kartet. 

Så jobben med Finnskogen Sør begynner i vinter, målet er at vi skal ha et nytt og oppdatert kart som 

også dekker større område enn det gamle Finnskogen Sør-kartet, til sommeren. Det er en 

omfattende jobb, men takket være utveksling av kartdata med kommunene vil vi nå i mye større 

grad kunne presentere et kart som er oppdatert. Så vet vi at kart er ferskvare, og at om noen år så vil 

det også være feil og mangler med det nye kartet. 

 

STOLPEJAKTA 

DNT Finnskogen og Omegn inviterte vinteren 2018 til et samarbeid om Stolpejakt. Dette resulterte i 

460 stolper fra Eidskog til Elverum. Lokale orienteringsklubber og idrettslag har gjort jobben med å 

sette ut stolper og lage i stand kartene. Mens vi koordinerte og søkte midler og fikk satt sammen en 

felles brosjyre som ble distribuert til alle husstander. Dette ga resultater. Over 170.000 ganger har 

stolpene blitt besøkt og ca. 5400 personer har deltatt i jakten på stolper. Dette er et lavterskel 

friluftslivstilbud som har et tilbud uansett om man ikke kan gå lengre avstander eller om man vil gå 

lengre og harde turer. Det finnes stolper for alle og stolpene er gradert sånn at det skal være lett å se 

hvilke som passer for den enkelte. Tilbakemeldingene har vært mange, og de har vært overveldende 

positive. Det har kommet mange ønsker om tilsvarende tilbud i 2019, og vi har gjort noen erfaringer 

om hvordan det kan gjøres enda bedre. Vi gleder oss til fortsettelsen. 

 

 


